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Aleksander Bołdyrew
(Instytut Historii UJK, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)

Pochody wojenne polskich wojsk zacięŜnych
w pierwszej połowie XVI w.

(ze szczególnym uwzględnieniem piechoty)

Tradycje związane z metodami werbunku i zaciągu w pierwszej
połowie XVI w. zostały przejęte z okresu wcześniejszego1. Zwyczaje
te ewoluowały, podlegały ciągłym regulacjom, a brał w nich udział
równieŜ władca, jako głównodowodzący armią. Przejawem działalno-
ści króla na tym polu była na przykład epistola regia z 13 czerwca
1525 r. skierowana ad capitaneos, qua modeus susceptionis militum
mercenariorum signifiatur2. Podstawową formą zaciągu (werbunku)
był zaciąg systemem towarzyskim prowadzony w oparciu o kaŜdora-
zowo wystawiane dla poszczególnych rotmistrzów listy przypowied-
nie. Ci gromadzili towarzyszy, którzy przybywali ze swymi pocztami.
Władca zobowiązywał się do opłaty za pobyt w niewoli i poniesione
przez Ŝołnierzy straty. Wynagrodzenia wypłacano częściowo w go-
tówce, częściowo w suknie. Rotmistrz wraz z towarzyszami (dziesięt-
nikami) dbali o uzbrojenie, aprowizację i transport swych Ŝołnierzy.
Docierali do miejsca wyznaczonego na popis, czyli lustrację stanu
oddziału. W przypadku pomyślnego zakończenia tej procedury, for-
malnie stawali się Ŝołnierzami królewskimi i mogli odebrać pierwszą
ratę Ŝołdu3.
                                                

1 T. Grabarczyk, Piechota zacięŜna Królestwa Polskiego w XV wieku, Łódź 2000,
s. 31-35.

2 Archiwum Główne Akt Dawnych, Metryka Koronna, sygn. 38, k. 283; Matricu-
larum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo
Varsoviensi asservantur, wyd. T. Wierzbowski et alii, Varsoviae 1910, t. IV, cz. 1,
nr 4714.

3 A. Czołowski, Bitwa pod Obertynem 22 VIII 1531, Lwów 1931, s. 20; M. Ku-
kiel, Zarys historii wojskowości w Polsce, b. m. i d. w, s. 48; Z. Spieralski, Wojsko-
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Zasady doboru rotmistrzów uchwalone na sejmie krakowskim
w 1527 r. zmieniono w ordynacji piotrkowskiej z marca 1528 r. I tak
na przykład konne poczty rotmistrzowskie w piechocie nie mogły być
liczniejsze niŜ 6 koni. Wówczas ustalono takŜe wielkość kontyngen-
tów piechoty zacięŜnej z poszczególnych województw. Łącznie plano-
wano stały zaciąg 300 Ŝołnierzy (150 z województwa krakowskiego
i tyluŜ z województw poznańskiego i kaliskiego)4. Zalecano równieŜ,
by na dwóch zacięŜnych z rusznicami przypadał trzeci z ręczną bro-
nią palną i drzewem (piką). Prócz tego kombatant musiał mieć krót-
ką rusznicę. Motywowano to potrzebą wzmocnienia wybitnie strzel-
czej formacji (a więc prowadzącej walkę na dystans) jaką była polska
piechota zacięŜna w starciu bezpośrednim5.

Werbownik musiał brać pod uwagę liczne czynniki, których wy-
padkowa dawała poŜądany efekt, a to: wyuczony sposób walki rekru-
tów, poziom dyscypliny czy choćby kwestie języka rekrutów (język
komendy). Niekiedy wręcz podejmowano działania mające na celu
nie grupowanie w ramach jednego oddziału skłóconych ze sobą nacji.
Najchętniej jednak korzystano z własnych poddanych, co dawało
pewną gwarancję lojalności, choć polskie dzieje wojskowe omawiane-
go okresu obfitują w przykłady zaciągania równieŜ poddanych in-
nych władców (outsourcing)6. Na przykład w 1519 r. werbunek rot
czeskich i morawskich trwał około miesiąca, dopiero po tym czasie
oddziały te wyruszyły do Korony. KaŜda z rot miała około 8 wozów
transportowych. Planowane do przebycia bez mała 600 kilometrów
roty Jana Kosztelaka, Mikołaja Slinskiego z Wizowic, Wawrzyńca
Beneszowskiego (Bieniaszowskiego) i Matuszka z Wesely pokonały w
kolejny miesiąc. Oznacza to, Ŝe dziennie przebywali 20 kilometrów7.
                                                                                                                      

wość polska w okresie odrodzenia 1454-1576, [w:] Zarys dziejów wojskowości polskiej
do roku 1864, t. I: do roku 1648, Warszawa 1965, s. 271-272; Z. Spieralski, Polska
sztuka wojenna w latach 1454-1562, Warszawa 1958, s. 7-8; A. Wyczański, Polska
Rzeczą-Pospolitą szlachecką 1454-1764, Warszawa 1965, s. 101-102; M. Biskup,
„Wojna pruska” czyli wojna Polski z zakonem krzyŜackim z lat 1519-1521. (U źródeł
sekularyzacji Prus KrzyŜackich, część II), Olsztyn 1991, s. 465; M. Plewczyński,
Obertyn 1531, Warszawa 1994, s. 39.

4 Z. Spieralski, Instrukcje i artykuły hetmańskie Jana Tarnowskiego, „Studia
i Materiały do Historii Wojskowości” (dalej cyt. SMHW), t. XXXVI, 1994, s. 275.

5 Ibidem, s. 276-277.
6 A. Mączak, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w europie wczesnowo-

Ŝytnej, Warszawa 1986, s. 104.
7 M. Plewczyński, W słuŜbie polskiego króla. Z zagadnień struktury narodowo-

ściowej Armii Koronnej w latach 1500-1574, Siedlce 1995, s. 146-147. Szerzej na
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Kolejnym problemem werbunkowym była kwestia dezercji. Pisał
o niej w sposób wyczerpujący Jan Tarnowski w swym dziele Consi-
lium rationis bellicae. Zaznacza tam, Ŝe ludność koronna ma być
poinformowana o działaniach wojennych oraz, Ŝe ma dawać baczenie
na potencjalnych zbiegów. Pomijając kwestie demoralizacji oddziału
wywołanej ucieczką Ŝołnierza, waŜne były równieŜ kwestie finanso-
we. Albowiem „[…] nie telko iŜ sam uciecze, ale miecz, rucznicę zanie-
sie, niegdy teŜ i listy sobie piszą, jakoby je od rotmistrzów mieli, ale
hejtmańską pieczęć, tę trudniej ma taki sfałszować.” Widać więc wy-
raźnie, Ŝe Ŝołnierz zdemobilizowany musiał posiadać odpowiedni
dokument opatrzony pieczęcią hetmańską. Dopiero okazanie wła-
dzom ziemskich lub radzieckim takiego zwolnienia ze słuŜby pozwa-
lało podejrzanego uwolnić od stawianego mu zarzutu dezercji. Het-
man przestrzegał równieŜ przed pochopnym uwalnianiem zbiegów za
cenę odebrania im dóbr osobistych, w tym uzbrojenia. Według jego
postulatu, za takie przestępstwo powinni być karani ci, którzy się go
dopuścili na zasadach takich, jak gdyby sami dopuścili się ucieczki
z wojska8.

Kolejnym niezwykle obszernym zagadnieniem jest geografia wer-
bunkowa. Wewnątrz kraju najchętniej zaciągano Ŝołnierzy z ziem
ruskich i Małopolski, jako Ŝe ci mieli być najbardziej doświadczeni,
poprzez częsty udział w wojnach w ramach armii zacięŜnej, expeditio
generalis czy expeditio particularis9. Wiadomo, Ŝe w polskiej piecho-
cie zacięŜnej słuŜyli takŜe Czesi10, Morawianie czy mieszkańcy kra-
jów niemieckich11. Te ostatnie uchodziły za wyśmienity region wer-
bunkowy, jako Ŝe były krajem ludnym o dość duŜej gęstości zalud-

                                                                                                                      

temat moŜliwości przemieszczania się oddziałów zaopatrzonych w tabory zob.
J. Szymczak, „Currus bellicalis”, czyli o wozach wojennych i ich wyposaŜeniu w śre-
dniowiecznej Polsce, [w:] Od najazdów pogańskich dotąd są państwa Waszej Królew-
skiej Mości spokojne…. Studia ofiarowane w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profe-
sorowi Karolowi Olejnikowi, red. Z. Pilarczyk, M. Franz, Toruń 2008, s. 103-116.

8 J. Tarnowski, Consilium rationis bellicae, wstęp napisał J. Sikorski, tekst
dzieła do druku przygotował oraz notą wydawniczą, komentarzem i słownikiem
opatrzył T. M. Nowak, Warszawa 1987, s. 55-57.

9 M. Plewczyński, Pochodzenie terytorialne rotmistrzów za ostatnich Jagiellonów
(1506-1548), [w:] Czyn zbrojny w dziejach narodu polskiego. Studia ofiarowane Pro-
fesorowi Januszowi Wojtasikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. P. Matu-
sak, M. Plewczyński, M. Wagner, Siedlce 2004, s. 54.

10 M. Biskup, op. cit., s. 165; M. Plewczyński, W słuŜbie…, s. 141, 146-147.
11 K. Pułaski, Wojna Zygmunta I z Bohdanem, wojewodą mołdawskim w 1509 r.,

[w:] idem, Szkice i poszukiwania historyczne, t. 1, Kraków 1887, s. 113-114, 119.
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nienia (na przełomie XV i XVI w. bez mała 13 mln ludzi i średnia
gęstość zaludnienia 29 osób na km2)12. Sytuacja jednak ewoluowała
i w 1546 r. Ferdynand I zakazał Ślązakom słuŜby w armiach innych
władców. Ci jednak podejmowali ją mimo groźby kary13. Składowi
etnicznemu oraz pochodzeniu terytorialnemu Ŝołnierzy polskiej pie-
choty zacięŜnej w latach 1501-1548 poświęcone będzie osobne stu-
dium.

Piechota po zaciągu, lustracji (a więc de facto po przyjęciu do
słuŜby) musiała przemieścić się w rejon planowanych działań. Prze-
marsz pedites jest osobnym problemem, zarówno jeśli chodzi o jego
organizację, jak równieŜ mobilność poszczególnych oddziałów. „Chod
Ŝołnierski rózno kładą róŜni ludzie, inak Włoszy, inak Hiszpani, inak
Lancknechci, inak Szwaycarzy, inak Francuzi, po bębnie nogi y krok
stawiaią, a po nim znak biorą, kiedy lekko, kiedy prędzey postępo-
wać. Ale my mili Polacy mało na bębnie siadamy: tylkoby nam trze-
ba nogi ku chodzeniu zwyczaić, aby nam na potrzebę cięŜko nie było,
y nieprzyjaciela nie czekać, ale porzedzić.”14 Ten niewesoły obraz
przedstawiony przez Stanisława Łaskiego był zapewne wynikiem
obserwacji niejednego pochodu armii polskiej.

Problemy przemarszu wojsk podlegały regulacjom prawnym juŜ
w średniowieczu. Kolumna maszerujących wojsk musiała być dość
dotkliwym doświadczeniem dla terenów „dotkniętych” tym zjawi-
skiem, skoro juŜ statuty kazimierzowskie odnosiły się z dość duŜą
surowością do rabunków i zniszczeń czynionych przez pospolite ru-
szenie w trakcie przemarszu. Stwierdzono w nich nawet, Ŝe
„[…] zgiełk wojenny, z powodu nieporządnego rycerstwa, zwykł pu-
stoszyć bardziej ziemie własne niŜ cudze […]”. Kwestia ta powracała
i później, na przykład w ustawodawstwie z czasów Kazimierza Ja-
giellończyka15. Charakter sił zbrojnych państwa polskiego na prze-
łomie XV i XVI w. ulegał daleko idącym zmianom. Modyfikowano nie

                                                
12 M. Plewczyński, W słuŜbie…, s. 159.
13 M. Plewczyński, Ślązacy w słuŜbie koronnej w latach 1521-1574, [w:] Wojsko

i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa profesora Piotra Matusaka
w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz,
Warszawa 2006, s. 86.

14 Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego prace naukowe i dyplomatyczne,
wyd. M. Malinowski, Wilno 1864, nr 11, s. 5.

15 Z. Kaczmarczyk, S. Weyman, Reformy wojskowe i organizacja siły zbrojnej za
Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1958, s. 54-55; J. Wyrozumski, Kazimierz Wielki,
Wrocław 1986, s. 187-188.
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tylko rodzaje słuŜb działających w ramach wojska, ale i uzbrojenie,
taktykę, strategię. Pewne kłopoty związane z funkcjonowaniem woj-
ska pozostawały jednak niezmienne. ToteŜ w pierwszej połowie
XVI w. podejmowano kolejne inicjatywy ustawodawcze mające na
celu zdyscyplinowanie armii w pochodzie16.

Wymarsz rozpoczynał się po trzecim trąbieniu (pierwsze wzywało
do pobudki i wykonania niezbędnych porannych czynności, drugie
nawoływało do gotowania się do wymarszu). Piechota musiała zająć
swoje miejsce w kolumnie i utrzymać je oraz odpowiednie tempo
marszu do kolejnego sygnału oznaczającego przerwę lub koniec
dziennego etapu17. W trakcie pochodu dowódca mógł zarządzić za-
chowanie ciszy. NaleŜy przyjąć, Ŝe hałas wytwarzany przez nawet
kilkutysięczne wojsko, niósł się dość daleko, co z kolei mogło dopro-
wadzić do przedwczesnego ujawnienia miejsca jego pobytu i celu
marszu18.

Piechota w kolumnie marszowej zawsze miała zajmować tę samą
pozycję, to znaczy postępować za kolumną jazdy, a jak się wydaje,
przed artylerią (lub obok niej) i taborami. Hetman Florian Zebrzy-
dowski pisał: „Naprzód co się dotycze ciągnienia, tedy aby beł porzą-
dek, niechaj naprzód ciągną jezni, potym za nimi pieszy, rota po ro-
cie, opatrzywszy straŜ przednią, zadnią i poboczną, która tam moŜe
być mała, po kielka koni, jedno […]”19. Szyk marszowy ustalano naj-
wyraźniej według prędkości poszczególnych formacji, a przydzielone
miejsce w kolumnie moŜna było zmienić jedynie za zezwoleniem do-
wodzącego armią20. Zasadę tę wyjątkowo precyzyjnie sformułowano
w Pouczeniu wojennym… Floriana Zebrzydowskiego z 10 październi-
ka 1559 r., gdzie za opuszczenie kolumny marszowej po raz pierwszy

                                                
16 Corpus Iuris Polonici. Sectionis primae. Privilegia, statuta, constitutiones,

edicta, decreta, mandata Regnum Poloniae spectantia comprehendentis, ed. O. Bal-
zer (dalej cyt. CIP), v. III, Kraków 1906, nr 48; S. Kutrzeba, Polskie ustawy i artyku-
ły wojskowe od XV do XVIII wieku, Kraków 1937, nr 7.

17 Z. Spieralski, Instrukcje i artykuły hetmańskie Jana Tarnowskiego, SMHW,
t. XXXVI, 1994…, s. 297, 302, 307; T. Grabarczyk, op. cit. s. 55.

18 Z. Spieralski, Instrukcje…, s. 301; S. Kutrzeba, Polskie ustawy…, nr 14,
art. 22.

19 S. Bodniak, Hetman Florjan Zebrzydowski o porządku Ŝołnierskim, „Przegląd
Historyczno Wojskowy”, t. IV, 1931, s. 299.

20 S. Kutrzeba, Polskie ustawy…, nr 11, art. 4-5, 11; Z. Spieralski, Instrukcje…,
s. 296; G. Błaszczyk, Ustawy i artykuły wojskowe Polski i Litwy do 1569 roku,
SMHW, t. XXXIX, 1998, s. 31; T. Grabarczyk, op. cit., s. 53.
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groziło jedynie pouczenie, za drugim razem łamanie kołem, za trze-
cim wieszano niesubordynowanego Ŝołnierza.

Rygor wzrastał w momencie przekroczenia granicy i wejścia na
ziemie nieprzyjaciela21. Wówczas całkowitą władzę skupiał w swym
ręku hetman, od którego decyzji zaleŜały nie tylko problemy kardy-
nalne, ale równieŜ wydawać by się mogło kwestie pomniejsze. I tak
na przykład pojmanie „języka” zobowiązywało pojmujących do prze-
kazania go pod nadzór i przesłuchanie hetmańskie22. Bez zezwolenia
hetmana nie wolno było równieŜ wychodzić na picowanie, czyli po
Ŝywność i paszę23.

W interesującym mnie okresie armia zacięŜna, w tym siłą rzeczy,
piechota odbyła kilka większych przemarszów. W oparciu o przy-
puszczalne trasy przemarszu moŜna określić w przybliŜeniu jaki dy-
stans pokonała armia, a w jej składzie piechota. Ustalenie to posłuŜy
równieŜ do wyliczenia średniej dziennej długości przebytego dystan-
su. Pierwszą większą kampanią charakteryzującą się dość długim
pochodem, była wojna z Mołdawią 1509 r., kiedy wojsko polskie,
a w jego składzie około 3000 piechoty zapuściło się aŜ pod Suczawę,
którą oblegało bezskutecznie przez 3 tygodnie. Dnia 26 lipca 1509 r.
Zygmunt I Stary wyruszył z Krakowa wraz z wojskami zacięŜnymi.
Skierował się na Gródek niedaleko Lwowa, gdzie zwoływano właśnie
pospolite ruszenie. W początkach sierpnia skierowano się z Gródka
na Pokucie. Wiadomo, Ŝe aŜ do Kołomyji i Śniatynia nie doszło do
starcia z siłami hospodara. A to oznacza, Ŝe armia postępowała szla-
kiem ze Lwowa na Rohatyn, Halicz, Tłumacz i właśnie Kołomyję
i dalej Śniatyń. Następnie wojsko operowało w rejonie przygranicz-
nym niszcząc kilka miejscowości, aŜ wreszcie dotarło do Suczawy
i obległo ją. W trakcie odwrotu hospodar mołdawski zaatakował woj-
ska polskie u przeprawy przez Dniestr, w okolicach Chocimia. Bitwa
rozegrała się 4 października 1509 r.24 Zwycięstwo polskie umocniło

                                                
21 S. Kutrzeba, Polskie ustawy…, nr 11, art. 22.
22 Ibidem, nr 11, art. 27.
23 Ibidem, nr 11, art. 21.
24 M. Bielski, Kronika polska, wyd. K. J. Turowski, Sanok 1856, s. 951-953;

J. L. Decjusz, Księga o czasach króla Zygmunta, tłum. K. Kumaniecki i inni, wyd.
T. Bieńkowski, Warszawa 1960, s. 41-43; Kronika od r. 1507 do 1541 spisana
[z rękopisu 1549 r.], [w:] Biblioteka staroŜytna pisarzy polskich, t. 6, wyd. II, wyd.
K. W. Wojcicki, Warszawa 1854, s. 3; M. Stryjkowski, Kronika polska, litewska,
Ŝmudzka i wszystkiej Rusi […], wyd. M. Malinowski, t. II, Warszawa 1980 (fotooffset
z wydania Warszawa 1846), s. 355-356; T. Lubomirski, op. cit., s. 18-19; L. Kolan-
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pozycję Korony w stosunkach z Mołdawią na tyle, Ŝe udało się za-
wrzeć stosunkowo korzystny pokój z hospodarem Bogdanem Orbu-
lem (Jednookim) w styczniu 1510 r.25

Dystans dzielący Kraków i Lwów (wyznaczony według szlaku
biegnącego przez Wieliczkę, Bochnię, Tarnów, Pilzno, Rzeszów, Łań-
cut, Jarosław, Przemyśl i Gródek) sięgał w przybliŜeniu 300-310 km,
które władca wraz z zacięŜnymi przebył pomiędzy 26 lipca a końcem
tego miesiąca, skoro juŜ w początkach sierpnia armia ruszyła spod
Lwowa w stronę granicy z Mołdawią. MoŜna więc przyjąć, Ŝe podróŜ
Kraków – Lwów trwała 5-6 dni. Oznaczałoby to, Ŝe przemieszczano
się z prędkością bez mała 52 km dziennie. Byłaby to niezwykle duŜa
prędkość, zwłaszcza dla piechoty i taboru. Drugi etap wyprawy wo-
jennej na odcinku Lwów – Suczawa miał około 325 km (wymierzo-
nych według szlaku opisanego wyŜej), z tym, Ŝe do granicy polsko-
mołdawskiej w okolicach Śniatynia było około 205 km. Po zakończe-
niu oblęŜenia armia polska ruszyła w drogę powrotną, lecz w Serecie
nie poszła na Koźmin – Śniatyń, lecz na Hadir i Chocim. Tak więc od
Suczawy do przeprawy na Dniestrze przebyto jeszcze dodatkowo
około 65 km. W miejscu przeprawy 4 października rozegrała się bi-
twa. Przy załoŜeniu, Ŝe ze Lwowa wyruszono w początkach sierpnia
(najwcześniej 1 sierpnia), to cała kampania trwała 65 dni. Po odli-
czeniu 21 dni (3 tygodnie) przeznaczonych na oblęŜenie Suczawy,
pozostają najwyŜej 44 dni, które przeznaczono między innymi na
przemarsze (205 km ze Lwowa do granicy, 120 km od granicy do Su-
czawy i kolejnych 65 km z Suczawy do Chocimia - łącznie 390 km).
Na podstawie takiego wyliczenia moŜna określić średnią prędkość
przemarszu na około 9 km dziennie. Całkowita średnia prędkość
                                                                                                                      

kowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Lwów 1936, s. 193; K. Pułaski,
op. cit., s. 105-124; A. Jabłonowski, Sprawy wołoskie za Jagiellonów, [w:] Źródła
dziejowe, t. X: Sprawy wołoskie za Jagiellonów. Akta i listy, wyd. idem, Warszawa
1878, s. LXXXIV; J. Tyszkiewicz, Jeńcy wojenni i dyplomacja polska w XV-XVI wie-
ku, [w:] Balticum. Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury XII-XVII wieku
ofiarowane Marianowi Biskupowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red.
Z. H. Nowak, Toruń 1992., s. 364; Z. Spieralski, Kampania obertyńska 1531 roku,
Warszawa 1962, s. 76-77;

25 Literatura przedmiotu prezentuje rozbieŜne zdania na temat dokładnej daty
dziennej zawarcia tego traktatu. A. Jabłonowski podaje datę 23 stycznia, zob. idem,
op. cit., s. LXXXVI, K. Pułaski 17 stycznia, zob. idem, op. cit., s. 123, natomiast
Z. Spieralski 22 stycznia, zob. idem, Kampania…, s. 77. Podręcznik M. Markiewicza
równieŜ nie precyzuje tej kwestii, zob. idem, Historia Polski 1492-1795, Kraków
2004, s. 326.



Aleksander Bołdyrew
_______________________________________________________________

16

przemarszu kampanii wojennej 1509 r. wynosiła około 14-15 km
dziennie.

Kolejną kampanią, w której brała udział liczna grupa piecho-
ty polskiej (jak się szacuje około 3000), była wyprawa pod Smoleńsk
w 1514 r. Samego miasta nie zdobyto, co więcej odstąpiono od jego
oblęŜenia, doszło jednak 8 września do walnej bitwy pod Orszą z woj-
skami moskiewskimi pod wodzą księcia Iwana Czeladnina. Król wy-
ruszył z Wilna 22 lipca na szlak do Miednik, Krewa, Mołodeczna,
Zasławia i Mińska, gdzie dość opieszale gromadziła się armia litew-
ska. Był w Mińsku pomiędzy 26 lipca a 16 sierpnia. Tu dotarły rów-
nieŜ oddziały zacięŜne z Polski, które postępowały szlakiem z Brze-
ścia na Kamieniec Litewski i Słonim. Połączone siły polsko-litewskie
skierowały się na Borysów, gdzie doszło do pierwszych starć z woj-
skami moskiewskimi 27 sierpnia podczas forsowania przez wojska
Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego Berezyny. NaleŜy jednak
odnotować, Ŝe pod Borysowem armia wraz z królem stanęła juŜ 23
sierpnia. Władca pozostał w mieście, a dowództwo przekazał księciu
Konstantemu Ostrogskiemu. Ten wraz z wojskiem udał się w kie-
runku Orszy, po drodze tocząc pomniejsze potyczki z wojskami nie-
przyjaciela, a to 28 sierpnia nad rzeczką Bóbr, czy 1 września nad
rzeczką Druć. Pod Orszą, na zachód od zakola Dniepru, armia sta-
nęła 7 września po przebyciu z Mińska około 210 km w ciągu 23 dni
(od 16 sierpnia do 7 września). Batalia orszańska rozegrała się na-
stępnego dnia, to znaczy 8 września. Na opisanym odcinku znany
jest w przybliŜeniu czas pochodu i pokonany dystans. Tak więc moŜ-
na określić średnią prędkość pochodu wojennego wojsk polskich
i litewskich na około 9 km dziennie. Na pomniejszych odcinkach tra-
sy, jeszcze w granicach państwa litewskiego (na przykład 75 km
z Mińska do Borysowa pokonanych pomiędzy 16 sierpnia a 23 sierp-
nia, to jest w ciągu 7 dni), prędkość ta wynosiła niespełna 11 km
dziennie. Nie była więc wiele większa od tempa osiągniętego juŜ na
obszarze objętym bezpośrednimi działaniami wojennymi26.
                                                

26 Acta Tomiciana. Epistolarum, legationum, responsorum, actionum et rerum
gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi regis Poloniae Magni Ducis Li-
thuaniae per Stanislausm Górski canonicum Cracoviensem et Plocensem collectarum
(dalej cyt. AT), t. II, Poznań 1852, nr 205; ibidem, t. III, nr 149, 157, 160, 183;
M. Stryjkowski, op. cit., s. 380-383; M. Bielski, op. cit., s. 970, 971, 974, 975;
J. L. Decjusz, op. cit., s. 75, 77 78, 81; O. Halecki, Dzieje unii jagiellońskiej, t. II:
W XVI wieku, Kraków 1920, s. 62-63; L. Kolankowski, op. cit., s. 199-213; Z. Wojcie-
chowski, Zygmunt Stary (1506-1548), Warszawa 1946, s. 50; T. Nowak, Polska sztu-
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Do zliczonego dystansu Mińsk – Orsza (210 km) naleŜy dodać
jeszcze trasę, którą polskie wojska zacięŜne pokonały choćby od
Brześcia Litewskiego do Mińska (około 340 km), czy juŜ po zwycię-
stwie nad armią moskiewską, od Orszy przez Dubrownę, Mścisław
aŜ do Krzyczewa, które to miasta zostały zajęte po wycofaniu się
głównych sił nieprzyjaciela (około 155 km). Łącznie siły przebyły od-
ległość około 705 km. Przyjąwszy tempo pochodu na około 9-11 km
dziennie, naleŜałoby stwierdzić, Ŝe trasę tę armia zacięŜna pokony-
wała nawet dwa miesiące i kilka dni.

Wojna z Mołdawią w 1531 r., której punktem kulminacyjnym
była sierpniowa kampania zakończona bitwą pod Gwoźdźcem i na-
stępnie Obertynem, charakteryzowała się skomplikowaną trasą po-
chodu i dość dynamicznymi działaniami na stosunkowo małym ob-
szarze (w porównaniu do na przykład dwóch wcześniej omówionych
wypraw). W zasadzie armia operowała pomiędzy Rohatynem, a gra-
nicą polsko-mołdawską. Punkt zborny wojsk naznaczono właśnie
w tym mieście połoŜonym na szlaku ze Lwowa na południowy-
zachód. Popis odbył się 27 lipca, ale popisano wówczas tylko część
chorągwi jazdy. Dnia 1 sierpnia popisano kolejne cztery chorągwie.
Dwie ostatnie dołączyły do armii Jana Tarnowskiego dopiero w trak-
cie działań wojennych. Armia Tarnowskiego (de facto sama jazda)
w dniach 2-4 sierpnia opanowała Pokucie, a Tarnowski uznał wojnę
za zakończoną. Dopiero w trakcie drogi powrotnej, juŜ po ominięciu
Rohatyna, dotarła do hetmana wieść o nadciągającej armii mołdaw-
skiej. Tarnowski zawrócił i ruszył znów dopiero co pokonanym szla-
kiem.

W Rohatynie był znowu 14 sierpnia i wówczas zabrał ze sobą całą
jazdę oraz zgromadzoną piechotę. Przeszedł przez Halicz lub jego
okolice i dotarł do Bolszowa. Miejscowość ta znajduje się stosunkowo
niedaleko od Halicza, tak więc armia polska przebyła około 40 km.
Była tam w dniach 15-16 sierpnia. Z Bolszowa udała się w okolice

                                                                                                                      

ka wojenna w czasach odrodzenia, Warszawa 1955, s. 160-162; idem, Uwagi o tech-
nice budowy mostów polowych w Polsce w w. XV do XVII, SMHW, t. II, 1956, cz. 2,
s. 360; Z. Spieralski, Wojskowość polska…, s. 331-336 (gdzie dalsza literatura);
A. Gąsiorowski, Itineraria dwu ostatnich Jagiellonów, „Studia Historyczne”, R. XVI,
1973, z. 2, s. 281; Z. Spieralski, Jan Tarnowski 1488-1561, Warszawa 1977, s. 68-69;
J. Wimmer, Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978, s. 102;
M. Plewczyński, Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji wojska polskiego
latach 1506-1572, SMHW, t. XXXI, 1988, s. 309, 319; P. Dróźdź, Orsza 1514, War-
szawa 2000, s. 191, 194, 200-203.
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Koropca i Ścianki (miejscowości połoŜonych przy zakolach Dniestru) i
przeprawiła się na drugi, prawy brzeg. Dystans około 60 km armia
przebyła w niespełna 3 dni. Następnie przez śywaczów, śabokruki i
Obertyn doszła do Gwoźdźca, gdzie 19 sierpnia doszło do zwycięskiej
dla Tarnowskiego bitwy z wojskami hospodara mołdawskiego. Nale-
Ŝy podkreślić, Ŝe około 40 km od przeprawy do Gwoźdźca armia po-
konała nocą (wyruszywszy zaraz po przeprawie przez rzekę) z 18 na
19 sierpnia. Po walce wojska polskie ścigały jeszcze pokonanych aŜ
do granicy z Moławią, czyli kolejne 25 km. Hetman zakazał jednak
surowo pod karą śmierci przekraczać granicę. Dnia 21 sierpnia woj-
ska ruszyły w stronę Obertyna, gdzie dotarły po przebyciu około
15 km wieczorem i stanęły na popas. Następnego dnia doszło do ko-
lejnej bitwy, którą znowu armia Tarnowskiego wygrała27.

Sumując przebytą trasę naleŜy powiedzieć, Ŝe wojska hetmana
przebyły około 205 km pomiędzy 14 a 21 sierpnia, czyli w ciągu
8 dni. Średnia prędkość przemarszu wyniosła 25-26 km dziennie.
NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe w odległości wziętej pod uwagę w zlicze-
niu uwzględniono pościg za pokonaną pod Gwoźdźcem armią moł-
dawską. Trudno podejrzewać, aby piechota, zmęczona po walce, po-
konywała jeszcze 25 kilometrowy odcinek do granicy, a następnie
wracała do obozu (kolejne 25 km). Gdyby więc usunąć dodatkowy
dystans 50 km, piechota przebyła najwyŜej 155 km w około 8 dni,
toteŜ średnia prędkość przemarszu spada do 19-20 km dziennie.

Kolejną wartą uwagi kampanią wojenną jest wyprawa armii pol-
skiej do Wielkiego księstwa Litewskiego w 1535 r. Od najbardziej
wysuniętego na wschód w stronę Litwy punktu granicy Korony
(w Ziemi Chełmskiej, około 50 km na północny-wschód od Ratna,
ewentualnie na Podolu, około 20-30 km na północny-wschód od
Chmielnika) do Rzeczycy jest w linii prostej około 350 km. W mieście
tym nastąpiło połączenia armii koronnej z armią litewską. Wiadomo,
Ŝe granicę polsko-litewską armia koronna przekroczyła juŜ w lipcu
1535 r., a więc najwcześniej 1 dnia tego miesiąca28. Dnia 14 lipca
wojska polsko-litewskie zaatakowały Homel, który jest oddalony od
Rzeczycy o kolejne 50 km w linii prostej. NaleŜy więc przyjąć, Ŝe woj-

                                                
27 Z. Spieralski, Kampania…, s. 118-190, gdzie dalsza, bardzo obszerna literatu-

ra.
28 Wojsko zgrupowano w Brześciu, gdzie 4 kwietnia odbył się popis. W połowie

maja armia ruszyła na Litwę, zapewne szlakiem na Kobryń, Pińsk, Dawidgródek,
Turów, Mozyr i dalej w stronę Rzeczycy.
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sko polskie od momentu opuszczenia terytorium koronnego przebyło
w maksymalnie 14 dni dystans blisko 400 km w linii prostej. Dnia
16 lipca Homel został zdobyty, a wojsko ruszyło na Starodub, który
zaatakowano w końcu miesiąca. OblęŜenie trwało 4 tygodnie i za-
kończyło się 29 sierpnia. Tak więc samo oblęŜenie musiało rozpocząć
się 30 bądź 31 lipca, a moŜe nawet 1 sierpnia. Dystans dzielący Sta-
rodub i Homel w linii prostej równy jest około 125 km. Po zakończe-
niu oblęŜenia Starodubu agresorzy przesunęli się w kierunku Pocze-
pu i Radohoszczy, czyli przebyli jeszcze kolejne odpowiednio około
60 i 75 km w linii prostej29. Łącznie armia musiała więc pokonać
przynajmniej 660 km. Pierwszy omówiony odcinek (400 km od grani-
cy do Homla) pokonano w ciągu 14 dni, co daje średnią prędkość
przemarszu na poziomie 28-29 km/dzień. Odcinek od Homla po jego
zdobyciu 16 lipca do Starodubu, czyli 125 km pokonano w ciągu
14-16 dni (w zaleŜności od datowania początku oblęŜenia). Średnia
prędkość przemarszu na tym odcinku wyniosła 7-8 km dziennie. Ar-
mia po dwutygodniowym, forsownym pochodzie i walkach pod mu-
rami Homla była juŜ zapewne wyczerpana. Dodatkowo naleŜy wziąć
poprawkę na fakt, Ŝe działania toczyły się juŜ wówczas na terenie
nieprzyjaciela, toteŜ dowodzący nie mogli sobie pozwolić na swobod-
ny ruch wojska.

W 1538 r. Korona zebrała najliczniejszą armię w omawianym
okresie. W Krakowie 22 czerwca zaczęto opłacać artylerię, z którą
hetman Jan Tarnowski wyruszył na południowy-wschód 28 czerwca.
W tym czasie w róŜnych miejscowościach Rusi Czerwonej dokonywa-
no juŜ popisów wojsk zacięŜnych, które trwały od 23 maja do końca
lipca. Zebrano ponad 18000 Ŝołnierzy w tym prawie 6700 piechoty,
która stanowiła ponad jedną trzecią całego wojska. Skoro popisy
trwały do końca lipca, to armia ruszyła na wojnę najwcześniej
1 sierpnia. Z Glinian poszła do Trembowli, Skały, Kamieńca Podol-
skiego i po przeprawie przez Dniestr stanęła pod Chocimiem, który
zaczęła oblegać 17 sierpnia. OblęŜenie trwało do 28 sierpnia, kiedy to
                                                

29 M. Bielski, op. cit., s. 1068-1070; AT, t. XVII, nr 5, 533; L. Kolankowski, Zyg-
munt August, wielki ksiąŜę Litwy, do roku 1548, Lwów 1913, s. 143-145; idem, Pol-
ska Jagiellonów…, s. 231; W. Pociecha, Królowa Bona (1494-1557). Czasy i ludzie
Odrodzenia, t. III, Poznań 1958, s. 125-129; Z. Spieralski, Wojskowość…, s. 340-345;
Z. Spieralski, Jan Tarnowski…, s. 239, 253, 256, 257, 260; W. Dworzaczek, Hetman
Jan Tarnowski. Z dziejów moŜnowładztwa małopolskiego, Warszawa 1985, s. 74-75,
78; H. Łowmiański, Polityka Jagiellonów, wyd. K. Pietkiewicz, Poznań 2006,
s. 434-437.
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pod zamkiem pojawił się hospodar Piotr Raresz z prawie
40-tysięczną armią. Zaczął negocjować zawarcie pokoju i ostatecznie
stosowny traktat podpisał z Janem Tarnowskim 30 sierpnia, nie
zdając sobie sprawy, Ŝe sułtan juŜ wszedł na terytorium Mołdawii,
aby go zdetronizować, co zresztą uczynił 15 września. Nowym hospo-
darem został Stefan Locusta (Szarańcza)30. Odcinek od Glinian do
Chocimia (około 235 km) 18-tysięczna armia koronna pokonała ciągu
maksymalnie 17 dni. Średnia prędkość przemarszu wyniosła 14 km
dziennie.

Według wyliczeń z tabeli 1 średnia prędkość przemarszu armii
polskiej, w skład której wchodziła piechota, a więc równieŜ średnia
prędkość przemarszu rot pieszych wahała się w granicach 14-20 km
dziennie. Wyniki te warto zestawić z podobnym obliczeniem prze-
prowadzonym przez M. Plewczyńskiego. OtóŜ 4 roty z Czech i Moraw
zaciągnięte przez Zygmunta I Starego w 1519 r. na wojnę z Prusami
przebyło bez mała 600 km do rejonu działań wojennych w około mie-
siąc, co daje średnią prędkość przemarszu 20 km dziennie31. Jak wi-
dać był to pułap, który wówczas większa grupa wojsk pieszych mogła
osiągnąć przebywając dłuŜszy dystans, idąc z bronią i zapasami po-
mieszczonymi na wozach. Te z pewnością mocno hamowały pochód
wojska, zarówno z uwagi na tempo ich poruszania się, jak i kłopoty
techniczne związane z niezbyt trwałą konstrukcją i na ogół kiepskim
stanem dróg. Kwestię ich ilości odpowiednio dostosowanej do liczeb-
ności wojska omówił w wyczerpujący sposób Z. Spieralski, szacując,
Ŝe armia zmierzająca pod Obertyn miała ich najwyŜej 30032. Jak się
więc wydaje, w piechocie kaŜdy dziesiętnik wraz z pododdziałem

                                                
30 Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego, Oddział 85,

sygn. 32, k. 3-83v; ibidem, sygn. 33, k. 5-6v, 40-61; ibidem, sygn. 35, k. 166-171v;
Kronika od r. 1507…, s. 34; M. Stryjkowski, op. cit., s. 399; K. Kolankowski, Roty
koronne na Rusi i Podolu 1492-1572 r., „Ziemia Czerwieńska”, R. I, 1935, z. 2,
s. 157-159; A. Walawender, Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach są-
siednich w latach 1450-1586, t. II: Zniszczenia wojenne i poŜary (z wykresami),
Lwów 1935, t. 2, s. 50; Z. Wojciechowski, op. cit., s. 327-328; W. Pociecha, op. cit.,
t. IV, s. 215-218; Z. Spieralski, Awantury mołdawskie, Warszawa 1967, s. 91-95;
Z. Spieralski, Jan Tarnowski…, s. 287-295; W. Dworzaczek, op. cit., s. 88-89;
M. Plewczyński, Materiały…, t. XXXII, 1989, s. 264-265; M. Plewczyński, Polska
technika wojskowa w XVI wieku, [w:] Studia z dziejów polskiej techniki wojskowej od
XVI do XX wieku, red. J. Wojtasik, Warszawa 2001, s. 118-119; M. Plewczyński,
Ślązacy…, s. 83-85;

31 M. Plewczyński, W słuŜbie…, s. 146-147.
32 Z. Spieralski, Kampania…, s. 146.
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miał swój wóz, a przy nim, według polecenia królewskiego z 1525 r.
[…] motykę, rydl i siekierę33.

Tab. 1.
Średnia prędkość przemarszu wojsk polskich.

Kampania
Przebyty dystans

(w km)

Czas przebycia
dystansu (w

dniach)

Średnia prędkość
przemarszu
(w km/dzień)

1509 r. 700 ok. 50 14-15
1514 r. 705 ok. 70 10-11*
1531 r. 205 (155)** 8 25-26 (19-20)***
1535 r. 660 (525)**** > 30 17,5-18,5
1538 r. 235 17 14

* - w wyliczeniu przyjęto odcinek Mińsk – Orsza (ok. 210 km) przebyty w ciągu
23 dni

** - w nawiasie dystans przebyty od powtórnego wymarszu z Rohatyna (14
sierpnia) do Gwoźdźca (bez pogoni za uciekającymi wojskami mołdawskimi) i pod
Obertyn (22 sierpnia)

*** - w nawiasie średnia prędkość po odliczeniu odcinka przebytego zapewne
tylko przez jazdę w trakcie pościgu za wojskami mołdawskimi po bitwie pod
Gwoźdźcem

**** - w nawiasie dystans wzięty pod uwagę przy wyliczeniu średniej prędkości
przemarszu przebyty w lipcu 1535 r.

Na podstawie: obliczenia własne

Analiza przemarszów wojsk polskich (zwłaszcza w kampanii
1509, 1514 i 1535 r.) dowodzi, Ŝe zgrupowane siły przemieszczały się
stosunkowo szybko i dopiero po wkroczeniu na tereny nieprzyjaciela
średnia prędkość przemarszowa spadała do około 10 km dziennie.
Przyczyną były zapewne obawy przed zbyt pochopnym przyjmowa-
niem marszruty oraz prowadzone działania wojenne, które często
hamowały pochód. Kolejnym elementem jest zasięg działania wojsk
polskich lub polsko-litewskich. Warto odnotować, Ŝe siły przeznaczo-
ne do walki, na ogół prowadziły ją w pasie przygranicznym lub wręcz
za nim, na terytorium nieprzyjaciela, co oznaczało często długie
przemarsze. Takie przedsięwzięcie „logistyczne” przy ówczesnych

                                                
33 CIP, v. IV, fasc. I, Kraków 1910, nr 44, art. 9; Z. Spieralski, Kampania…,

s. 55.
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stosunkowo prymitywnych środkach transportu i słabo rozwiniętej
sieci dróg zasługuje kaŜdorazowo na uznanie. Umiejętności organi-
zacyjne dowódców oraz odporność na zmęczenie, zarówno psychiczne
jak i fizyczne Ŝołnierzy z pewnością nie pozostawały bez znaczenia w
trakcie prowadzonych kampanii.

Omówione wyŜej na wybranych przykładach pochody armii za-
cięŜnej słuŜyly przemieszczeniu wojsk w planowany rejon działania.
Na ogół wybierano stosunkowo nieodległy od planowanego celu
punkt, aby dokonać w nim koncentracji jednostek. Proces ten moŜna
prześledzić stosunkowo dobrze na przykładzie wojny pruskiej. Pod-
stawową cechą charakterystyczną jest nie wyzyskiwanie całego po-
tencjału w jednym czasie. Z jednej strony zapewne nie było to moŜli-
we z przyczyn czysto finansowych (środki do skarbu napływały wolno
i nieregularnie), z drugiej jednak zauwaŜalna jest tendencja do stop-
niowego dosyłania kolejnych oddziałów na obszar objęty działaniami
wojennymi oraz przedłuŜania zaciągów oddziałom juŜ tam operują-
cym. I tak na przykład w połowie października 1520 r. dosłano 150
pieszych do zamku w Człuchowie. Tymczasem Gdańszczanie zanie-
pokojeni informacjami o zbliŜającej się krzyŜackiej armii posiłkowej
poprosili o przysłanie 1000 pieszych zacięŜnych do obrony miasta.
Zygmunt I Stary najpierw wysłał jako doradcę znanego w mieście
rotmistrza Mikołaja Storcza. Jednocześnie wyprawił z Pasłęka do
Gdańska rotmistrza Mikołaja Slinskiego z 600 pieszymi (ci nie do-
tarli, bo w trakcie przemarszu skierowano ich na Warmię). Następ-
nie by uniknąć rozdzielania swych sił, skierował do Gdańska rotmi-
strza śerotyńskiego wraz z jego ludźmi i mianował go supremus ca-
pitaneus obrony miasta34. Niedługo później, w połowie stycznia 1521
r., pod dowództwem hetmana Secygniowskiego w Prusach Zakon-
nych zorganizowano wojska o nieustalonej liczebności, lecz szacowa-
ne na dość duŜą formację. Jakiś procent tej grupy stanowili piesi.
Głównym zadaniem Secygniowskiego było czuwanie nad pochodem
wojsk wielkiego mistrza i zabezpieczenie ośrodków górnopruskich
przez ich uderzeniem35. Takie działania były obserwowane w zasa-
dzie w trakcie trwania całej wojny, a przykłady moŜna mnoŜyć36.

                                                
34 M. Biskup, op. cit., s. 336.
35 Ibidem, s. 384-385.
36 W. Pociecha, Geneza hołdu pruskiego (1467-1525), Gdynia 1937, s. 89, 93;

K. Olejnik, Obrona polskiej granicy zachodniej od końca XIV do schyłku XVIII wie-
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Takie postępowanie miało sens i realne szanse powodzenia w obliczu
specyficznego teatru działań wojennych, jakim były Prusy. Pozostałe
wyprawy wojenne, od wojny pruskiej, odróŜniały się przede wszyst-
kim często ogromnym oddaleniem od ośrodków decyzyjnych pań-
stwa, jak równieŜ od zaplecza gospodarczo-społecznego, czy prościej
finansowo-werbunkowego. Takie postępowanie wymuszała świado-
mość o niemoŜliwości szybkiego dosłania posiłków czy materiałów
wojennych do operujących sił. NaleŜało więc wszelkie dostępne środ-
ki zgromadzić w punkcie wyjściowym. Tak było w czasie omówionych
wyŜej kampanii ujętych w tab. 1.

W przypadku wojen prowadzonych z Mołdawią (1509, 1531
i 1538 r.) rejonem ześrodkowania sił był trójkąt Gródek (1509 r.) –
Gliniany (1538 r.) – Rohatyn (1531 r.), a więc okolice Lwowa na kie-
runkach południowych od miasta. W granicach oznaczonego obszaru
wojsko gromadziło się, następnie poddawano je lustracji i popisowi,
a dopiero potem wyruszało do walki. Nie moŜna zapomnieć, Ŝe proces
koncentracji jednostek przebiegał niekiedy bardzo wolno. Najlep-
szym przykładem jest kampania 1531 r., kiedy to piechota dotarła do
Rohatyna w zasadzie w momencie, gdy zdaniem J. Tarnowskiego
wojna zakończyła się, a więc po zajęciu Pokucia. Dopiero drugi wy-
marsz z Rohatyna w kierunku Gwoźdźca i Obertyna pozwolił zabrać
pieszych. Jak się wydaje, rejon Lwowa był tradycyjnym terenem
gromadzenia sił do dalszych wypraw na kierunku południowo-
wschodnim. Rozciągnięcie ziem Rusi Czerwonej na osi północny-
zachód – południowy-wschód, a co za tym idzie specyficzne ukształ-
towanie granicy Korony w tym rejonie pozwalało skrócić dystans do
nieprzyjaciela do 150-200 km.

Zupełnie inaczej kształtowała się sytuacja na wschodnich kierun-
kach działań zbrojnych. W wyprawie 1514 r. armię, w tym piechotę,
zgromadzono w Mińsku, skąd wyruszono pod Borysów i dalej w kie-
runku bramy smoleńskiej. Z kolei w wojnie 1535 r. takim rejonem
była okolica Rzeczycy leŜącej nieco na południowy-wschód od ujścia
Berezyny do Dniepru. Przeprawę przez rzekę w tym rejonie trakto-
wano najwyraźniej jako dogodne wyjście do operowania na Sie-
wierszczyźnie. Rozległe tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego nie
pozwalały na obranie jednego punktu zbornego dla wojsk, kaŜdora-
zowo umiejscawiano go w dogodnym miejscu. Jak wynika z analizy

                                                                                                                      

ku, Poznań 1985, s. 256; M. Biskup, op. cit., s. 70, 72, 85, 165, 166, 173, 181, 338-
339.
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mapy w granicach 150-200 km od planowanego rejonu działań zbroj-
nych. Zestawienie tej właściwości z charakterystyką omówionych juŜ
działań przeciw Mołdawii dowodzi, Ŝe punktem koncentracji jedno-
stek był za kaŜdym razem rejon oddalony od obszaru planowanych
działań militarnych o 150-250 km.

Nie moŜna zapomnieć o próbach zmiany istniejącego stanu rze-
czy. Swego rodzaju novum w organizacji i rozmieszczeniu sił zbroj-
nych Korony była tak zwana ordynacja lwowska wydana 28 kwietnia
1520 r. (we Lwowie opracowano plan rozmieszczenia i wykorzystania
sił, wzmiankowany dokument powstał w Toruniu jako ordynacja
obrony kresów)37. Wprowadzono ją po klęsce jaką poniosły wojska
polsko-litewskie pod Sokalem 2 sierpnia 1519 r. W myśl tego doku-
mentu na kresach południowo-wschodnich miały powstać 3 linie
obronne. Pierwszą z nich była straŜ przednia (exploratio seu custo-
dia) wysunięta ku granicy. Była to linia dozoru, która miała pełnić
funkcje alarmowe. Bezpośrednie wsparcie tworzyła linia druga (600
koni), rozmieszczona między Kamieńcem Podolskim a Chmielni-
kiem. Dowodził nią kasztelan kamieniecki mający zwierzchnictwo
nad starostą kamienieckim i chmielnickim, którzy z kolei przewo-
dzili lokalnemu pospolitemu ruszeniu. Trzecią linię – siły główne –
planowano rozlokować w rejonie Busko – Olesko – Załoźce. Rezydo-
wał tu dowódca obrony potocznej, którego obowiązkiem było utrzy-
manie warownego obozu, a w nim piechoty i artylerii. Do jego obo-
wiązków naleŜała równieŜ współpraca z dowódcami lokalnego pospo-
litego ruszenia (wojewodowie ruski i bełzki, starostowie halicki
i lwowski)38. Plan ten mógł zagwarantować choćby częściową ochronę
pogranicza. Był zresztą (zwłaszcza jeśli chodzi o trzecią linię) wyko-
rzystaniem i zabezpieczeniem terytoriów połoŜonych w okolicach
Lwowa, czyli tych, na których koncentrowano jednostki w przypadku
większego konfliktu.

                                                
37 CIP, v. III, Kraków 1906, nr 232; AT, t. V, nr 282; Z. Spieralski, Wojskowość

polska…, s. 327.
38 L. Kolankowski, Roty…, s. 146-147; L. Kolankowski, Obrona Rusi za Jagiel-

lonów na przełomie XV i XVI wieku, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Bolesława
Orzechowicza, t. 1, Lwów 1916, s. 476; Z. Spieralski, Narodziny staropolskiej sztuki
wojennej (Szkic do syntezy), [w:] Historia wojskowości polskiej. Wybrane zagadnie-
nia, red. W. Biegański et alii, Warszawa 1972, s. 90; idem, Kampania…, s. 52;
M. Plewczyński, Udział jazdy obrony potocznej w walkach na południo-wschodnim
pograniczu Rzeczypospolitej w latach 1531-1573, SMHW, t. XXVI, 1983., s. 111.
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Zupełnie innym problemem było obozowanie w trakcie marszu.
Armia licząca kilka, a często kilkanaście tysięcy Ŝołnierzy, musiała
poświęcić duŜo czasu na rozłoŜenie obozu, jak równieŜ jego zwinięcie
przed wyruszeniem w dalszą podróŜ. KaŜdy dzienny etap przemar-
szu kończono popasem, czyli w praktyce rozlokowaniem wojska na
dogodnej przestrzeni, która musiała mieć przede wszystkim dostęp
do świeŜej wody. Ogólne zasady kładzenia obozu skodyfikowano juŜ
w senatusconsultum z 1509 r.39 PołoŜenie obozu było z organizacyj-
nego punktu widzenia dość trudnym przedsięwzięciem. Warto jed-
nak pamiętać, Ŝe przemieszczająca się armia miała niemało okazji do
powtarzania tego manewru, toteŜ naleŜy przypuszczać, Ŝe w pewnym
momencie obóz rozbijano stosunkowo sprawnie, bez zbędnych nie-
snasek. W trakcie zataczania obozu z wozów taborowych roty i cho-
rągwie miały obowiązek stać w szyku i gotowości oraz oczekiwać, aŜ
woźnice skończą swą pracę. W przypadku rozłoŜenia obozu na otwar-
tym terenie zazwyczaj jazdę z końmi chroniono pierścieniem wozów.
Jeśli jednak wypadało popasać w pobliŜu miasteczka lub wsi, wtedy
piechota zajmowała miejsce wewnątrz taboru, poniewaŜ jazdę stara-
no się rozlokować w zabudowaniach pobliskiej osady40.

Nad tym procesem czuwał oboźny, czyli Ŝołnierz (na ogół jeden
z rotmistrzów) mianowany na to stanowisko. I tak na przykład
w wyprawie obertyńskiej funkcję tę pełnił najprawdopodobniej rot-
mistrz piechoty Mikołaj Iskrzycki41. Piechota musiała ustępować
miejsca jeździe, co powodowało, Ŝe przypadały jej mniej korzystne
lokalizacje na obszarze obozu niŜ innym rodzajom broni. śołnierze
w trakcie obozowania przed udaniem się na spoczynek, mogli przygo-
towywać sobie posiłki, konserwować broń i oporządzenie. Nie wolno
było jednak bez zezwolenia hetmana palić ognia42. Wszelkie rozrywki
w postaci głośnych zabaw czy gier hazardowych były surowo zakaza-
ne. Wyjątkowo mocno penalizowano zaś grę o uzbrojenie43.

Wojsko rozłoŜone obozem zawdzięczało swoje bezpieczeństwo od-
powiednio rozstawionym wartom. Po obstawieniu obozu straŜami
                                                

39 CIP, v. III, Kraków 1906, t. III, nr 49; G. Błaszczyk, op. cit., s. 86.
40 S. Bodniak, op. cit., s. 300.
41 Z. Spieralski, Kampania…, s. 277.
42 S. Kutrzeba, op. cit., nr 11, art. 19.
43 A. Bołdyrew, Tedy na garle ma być karan. Kara śmierci w polskich ustawach

i artykułach wojskowych za ostatnich Jagiellonów, [w:] Zabijać i umierać. Aspekty
społeczno-kulturowe, red. B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska, Wrocław 2010, s. 49.
Realia piętnastowieczne omówił T. Grabarczyk, op. cit., s. 54.
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obowiązywał zakaz jego opuszczania44. ToteŜ nie dziwi rygorystyczne
podejście szesnastowiecznych twórców artykułów wojskowych do
kwestii ich pełnienia. Przyjmowano zasadę, Ŝe Ŝołnierz wybrany do
pełnienia warty ma obowiązek na nią się udać i całą uwagę poświę-
cać jej pełnieniu. Zakazywano opuszczać stanowisko bez zezwolenia,
nawet w sytuacji kiedy nie pojawiała się zmiana. Największym jed-
nak przestępstwem było przepuszczenie przez linię wart nieprzyja-
ciela lub innych, niepowołanych osób45. Zadania wartownicze na ogół
powierzano właśnie pieszych zacięŜnym. Na przykład pawęŜnicy byli
angaŜowani do strzeŜenia bramy obozu46.

Nie wiadomo jak wyglądały obozy codzienne, które rozbijano
w drodze na wojnę. W trakcie działań wojennych sposób organizacji
obozu opisywano juŜ wielokrotnie47. Dla porządku warto jedynie
przypomnieć, Ŝe wozy ustawiano skośnie do siebie, łącząc łańcucha-
mi przednie koło jednego wozu z tylnym kołem następnego, tak Ŝe
otaczały stosunkowo duŜy plac. Na ogół pozostawiano jedną lub dwie
bramy, których prócz Ŝołnierzy, strzegły swobodnie ustawione wozy
taborowe. Wewnątrz umieszczano jazdę, piechota zaś zajmowała
pozycje strzeleckie na wozach lub w prześwitach pod nimi.

                                                
44 S. Kutrzeba, op. cit., nr 18, art. 16.
45 Ibidem, nr 8, pkt. 11, 18, 19; ibidem, nr 11, pkt. 4-7, 11-13, 19, 24; ibidem, nr

14, pkt. 7, 10, 12; ibidem, nr 16, pkt. 3; ibidem, nr 19, pkt. 19; ibidem, nr 20, pkt. 7,
10; ibidem, nr 22, pkt. IX, XXXV, XXXVI, XXXVII; ibidem, nr 24, pkt. 8

46 S. Bodniak, op. cit., s. 300-301.
47 A. Czołowski, op. cit., s. 34, 36; Z. Spieralski, Kampania…, s.55-58; Z. Spieral-

ski, Wojskowość polska…, s. 337-338; Z. Spieralski, Polska sztuka…, s. 144-153;
Z. Spieralski, Z problematyki wzajemnych kontaktów między polską i husycką sztu-
ką wojenną, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, R. II, 1957, nr 2 (3), s. 271, 277, 280;
J. Wimmer, op. cit., s. 105-106; M. Plewczyński, W słuŜbie…, Siedlce 1995, s. 217-
218; M. Kukiel, op. cit., s. 56; Plewczyński, Obertyn…, s. 175.
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Aneta Bołdyrew
(Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii UŁ, Łódź)

Rzeczywistość czy imaginacja?
„Biografia legendy” Waleriana Łukasińskiego

w pamiętnikach i historiografii doby romantyzmu

Romantyzm był epoką, która zainicjowała tworzenie obrazów Ŝy-
cia wielkich bohaterów narodowych, walczących z carskim despoty-
zmem w imię poszanowania praw przyznanych narodowi polskiemu,
zagwarantowanych przez międzynarodowe akty, a takŜe występują-
cych przeciw zniewoleniu ojczyzny. Tragiczne losy narodu polskiego
doprowadziły do powstania „religii patriotycznej”1, która utoŜsamiła
ojczyznę i sacrum. Podkreślić naleŜy znaczną świadomość rangi
przeŜywanych wydarzeń: „teraźniejszość była dla romantyków stają-
cą się historią”2. Tworzony w owym czasie przez poetów, pamiętnika-
rzy, historyków panteon Ŝołnierzy, męczenników, konspiratorów roz-
poczyna korowód polskiego mitologizmu narodowego. Bohater ro-
mantyczny przybierał róŜne oblicza – raz był literackim Konradem
Wallenrodem, innym razem generałem Sowińskim, wreszcie bezi-
miennym poległym powstańcem. Walerian Łukasiński był jednym
z pierwszych w dobie romantyzmu, a zarazem w dziejach Polski „Ŝa-
łobnych bohaterów”3, wyalienowanym bojownikiem o słuszną spra-
wę, dla której poświęcił osobiste szczęście i wolność. Rozpoczął koro-
wód „złotych legend”, męczenników w imię miłości do ojczyzny. Po
nim będą następni: KrzyŜanowski, Wysocki, Ściegienny i wielu in-
nych.

                                                
1 M. Janion, Czas formy otwartej, Warszawa 1984, s. 94.
2 A. F. Grabski, Perspektywy przeszłości. Studia i szkice historiograficzne, Lublin

1983, s. 116.
3 M. Janion, M. śmigrodzka, Romantyzm i historia, Warszawa 1978, s. 390.
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Walerian Łukasiński, urodzony w Warszawie w 1786 r., w zubo-
Ŝałej rodzinie szlacheckiej, rozpoczął swoją karierę zaciągając się
w 1807 r. do wojska (5 pułk strzelców pieszych, przydzielony do
II legii gen. J. Zajączka)4. W 1808 r. awansował na podporucznika,
a w czasie kampanii galicyjskiej, w 1809 r. kolejno na porucznika
i kapitana. Okres słuŜby w wojsku Księstwa Warszawskiego był
istotny nie tylko ze względu na szybki awans, ale takŜe z powodu
licznych nowych znajomości. Łukasiński poznał wówczas Kazimierza
Machnickiego, Jakuba Szredera, braci Franciszka i Władysława Ko-
zakowskich, Augusta Sznaydera, Ignacego Dobrogoyskiego, Tomasza
Skrobeckiego; w niedalekiej przyszłości ci ludzie będą najbliŜszymi
współpracownikami Łukasińskiego w działalności w ramach Wolno-
mularstwa Narodowego i Towarzystwa Patriotycznego. Szczególnie
bliskie więzy połączyły Łukasińskiego z Machnickim, człowiekiem
niepospolitego umysłu, współzałoŜycielem loŜy masońskiej „Wolność
Odzyskana”, powstałej w Lublinie na początku 1811 r., uznanej
przez Wielki Wschód i skupiającej wybitnych wojskowych i szano-
wane „obywatelstwo”. Machnicki wprowadził do tej organizacji Łu-
kasińskiego, dla którego był to pierwszy kontakt z wolnomular-
stwem. Działalność masońska odpowiadała młodemu oficerowi, nie
doszedł on jednak do Ŝadnych nadzwyczajnych godności osiągając
trzeci stopień wtajemniczenia5. Po przeniesieniu pułku do Zamościa,
Łukasiński wstąpił do tamtejszej loŜy „Jedność” „okrywającej hasło
złączenia całej rozdartej ojczyzny”6. Podczas kampanii moskiewskiej
Łukasiński pracował w Ministerstwie Wojny w Warszawie, w dzia-
łaniach wojennych nie brał udziału. Uczestniczył natomiast w kam-
panii saskiej, brał udział w bitwie pod Lipskiem i obronie Drezna.

                                                
4 Zarys biogramu Waleriana Łukasińskiego na podstawie m. in.: Sz. Askenazy,

Łukasiński, t. I-II, Warszawa 1929; H. Dylągowa, Łukasiński Walerian, [w:] Polski
Słownik Biograficzny, t. XVIII, Warszawa 1973, s. 532-534; W. Łukasiński, Pamięt-
nik, opr. i wstęp R. Gerber, Warszawa 1986; B. Limanowski, Łukasiński, Warszawa
(b.r.w.); M. Kukiel, Dzieje Polski porozbiorowej 1795-1921, Londyn 1961; idem,
Czartoryski and European Unity 1770-1861, Princeton 1955; H. Dylągowa, Towa-
rzystwo Patriotyczne i Sąd Sejmowy, Warszawa 1970; W. Śliwowska, Zesłańcy pol-
scy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku. Słownik biograficzny,
Warszawa 1998, s. 350-353. Por. takŜe A. Lenkiewicz, Zapomniany i niedoceniony
męczennik polskiej niepodległości, Szczecin 1987.

5 Zob. o stopniach masońskich L. Hass, Wolnomularstwo w Europie Środkowo –
Wschodniej w XVIII i XIX wieku, Wrocław 1982.

6 Sz. Askenazy, op. cit., s. 24.
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Tam teŜ został wzięty do niewoli austriackiej (12 listopada 1813 r.).
Po zwolnieniu z austriackiego więzienia 8 czerwca 1814 r. wrócił do
Warszawy, a następnie na mocy rozkazu Wielkiego Księcia Konstan-
tego z 2 lutego 1815 r. został wcielony w randze kapitana do armii
Królestwa Polskiego, do czwartego pułku piechoty liniowej pod ko-
mendą J. Mycielskiego. Był to pułk słynnych „czwartaków”, naleŜący
do drugiej brygady drugiej dywizji piechoty. 30 marca 1817 r.
Łuksiński otrzymał awans na majora.

Łukasiński z duŜym zainteresowaniem obserwował Ŝycie poli-
tyczne i stosunki społeczne Królestwa, zabrał równieŜ głos w dysku-
sji, jaka toczyła się w latach 1815-1818 w kwestii Ŝydowskiej.
W 1818 r. opublikował broszurę p.t.: „Uwagi pewnego oficera nad
uznaną potrzebą urządzenia śydów w naszym kraju i nad niektóry-
mi pisemkami w tym przedmiocie teraz z druku wyszłemi”7, w której
dał wyraz postępowym przekonaniom, postulując równouprawnienie
śydów i włączenie ich do udziału w Ŝyciu publicznym. NajwaŜniejszą
decyzją Łukasińskiego było utworzenie wraz z dawnymi towarzy-
szami broni Wolnomularstwa Narodowego, półjawnej organizacji,
której celem było „utrzymanie narodowości”, konsolidacja społeczeń-
stwa, rozpowszechnienie zasad solidaryzmu wśród Ŝołnierzy, terro-
ryzowanych przez Wielkiego Księcia Konstantego. Wolnomularstwa
Narodowe utworzone zostało 3 maja 1819 r., rozwiązane w sierpniu
1820 r., ze względu na konflikty między członkami, a przede wszyst-
kim zaostrzenie stosunku do Polaków ze strony władz carskich.

W maju 1821 r. Łukasiński utworzył nową, całkowicie tajną or-
ganizację, pod nazwą Towarzystwo Patriotyczne. Zadania Towarzy-
stwa były bardziej skoncentrowane i bardziej radykalne w dąŜeniu
do zachowania trwałości i niepodzielności narodu polskiego. Łuka-
siński wyróŜniał dwa zasadnicze cele, „restytucyjny, w pierwszym
rzędzie, choć stosunkowo na dalszą obliczony metę, oraz konstytu-
cyjny, zrazu najbliŜszy, choć stosunkowo drugorzędny. Tamten cel,
złączenie przy Królestwie pozostałych dzielnic, a zwłaszcza Wielko-
polski i Litwy, sprzęgał się w jego myśli z tym, polegającym na
uchronieniu konstytucyjnej istności Królestwa od podkopujących ją
coraz głębiej codziennych pogwałceń”8. Sprawę powstania Łukasiń-

                                                
7 W. Łukasiński, Uwagi pewnego oficera nad uznaną potrzebą urządzenia śy-

dów w naszym kraju i nad niektórymi pisemkami w tym przedmiocie teraz z druku
wyszłemi, [w:] idem, Pamiętnik..., s. 125-140.

8 Sz. Askenazy, op. cit., t. II, s. 57.



Aneta Bołdyrew
_______________________________________________________________

30

ski traktował z największym wywaŜeniem. Jego podstawowym celem
były działania w duchu praw konstytucji. Zbrojne wystąpienie bez
właściwego przygotowania uznawał za nieodpowiedzialne, toteŜ od-
kładał je na odległą przyszłość. Był zdecydowanym obrońcą praw
zagwarantowanych przez konstytucję, nie był mu bliski radykalizm
zarówno w zakresie programu społecznego, jak i metod zbrojnej wal-
ki o wolność Polski. W sprawie walki o niepodległość jego poglądy
były zbliŜone do przekonań księcia Adama Jerzego Czartoryskiego;
podjęcie działań zbrojnych uwaŜał za moŜliwe tylko przy zaistnieniu
korzystnej sytuacji międzynarodowej. W kwestii ustroju państwa
Łukasiński postulował system monarchii oświeconej, choć wielu pol-
skich działaczy wyraźnie opowiadało się juŜ wówczas za konieczno-
ścią ustanowienia republiki. Był zwolennikiem uwłaszczenia oparte-
go na indemnizacji. Nie były to więc niebezpiecznie radykalne poglą-
dy, jak imputowały władze carskie. Zakładając Wolnomularstwo Na-
rodowe oparł się na legalnych strukturach organizacyjnych. W ra-
mach działań w Towarzystwie Patriotycznym nie podejmował rewo-
lucyjnych przedsięwzięć, nie chcąc naraŜać członków organizacji ani
prowokować władz do działań przeciw społeczeństwu Królestwa.

W grudniu 1821 r. Łukasiński został usunięty z czynnej słuŜby
na tzw. reformę, czyli oddany do dyspozycji naczelnego wodza. Była
to kara za sprzeciw wobec decyzji Wielkiego Księcia, który zaŜądał
od członków sądu wojennego wydania oczekiwanego przez siebie wy-
roku. Łukasiński będący członkiem sądu odmówił, dając dowód
wierności wyznawanym zasadom i wiary w moŜliwość legalnego
sprzeciwu wobec despotyzmu władz. Zeznania aresztowanych człon-
ków Towarzystwa Patriotycznego przyczyniły się do aresztowania
Łukasińskiego 25 października 1822 r. Zeznania składane przez Łu-
kasińskiego w trakcie przesłuchań konsekwentnie bagatelizowały
znaczenie Wolnomularstwa Narodowego i jako jego cel podawał
„utrzymanie narodowości i sławy Polaków Ŝyjących i umarłych [...]
znaczenie narodowości nie było w szczegółach miedzy nami obja-
śniane”9. Pomniejszając znaczenie narodowej masonerii Łukasiński
starał się nie tylko bronić własną pozycję, ale takŜe ochronić towa-
rzyszy i nie dopuścić do ujawnienia istniejącego w dalszym ciągu
Towarzystwa Patriotycznego. W 1824 r. sąd wojenny skazał go na
9 lat cięŜkiego więzienia (kara zmniejszona później do 7 lat),

                                                
9 Protokół pierwszego przesłuchania Łukasińskiego, [w:] W. Łukasiński, Pa-

miętnik..., s. 147.
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a 2 października 1824 r. odbyła się dramatyczna egzekucja majora
i jego dwóch towarzyszy, po czym przewieziono go do Zamościa.
W 1825 r. brał udział w nieudanym wystąpieniu więźniów w twier-
dzy zamojskiej, za co podwyŜszono mu karę do 14 lat więzienia. Póź-
niej był kilkakrotnie przewoŜony. Przez cały ten czas miejsce pobytu
Łukasińskiego zachowywane było w największej tajemnicy; nie znali
go ani towarzysze z Wolnomularstwa i Towarzystwa, ani „czwarta-
cy”, ani rodzina. Poddawano go ciągłym badaniom przez kolejne ko-
misje, konfrontowano jego zeznania z relacjami innych przesłuchi-
wanych. Wydaje się, Ŝe ogólny wzrost nastrojów rewolucyjnych
w narodzie polskim i rosyjskim wywołał u cara, Wielkiego Księcia
i ich urzędników poczucie zagroŜenia i chęć zemsty na tych, którzy
pozostawali w więzieniach. I Mikołaj, i Konstanty właśnie Łukasiń-
skiego irracjonalnie uwaŜali za spiritus movens wszystkich wystą-
pień spiskowych i na nim kumulowali nienawiść do polskich konspi-
ratorów.

TuŜ po wybuchu powstania, 30 listopada 10 pułk wołyński zabrał
go z koszar i przewiózł do obozu Wielkiego Księcia. „Stąd, przy wyj-
ściu Konstantego i wojsk rosyjskich z Królestwa, zabrano go na Górę,
Puławy, Włodawę, Wysokie Litewskie. Po raz ostatni widziano Łu-
kasińskiego nad samą granicą, w Włodawie, w nędznej siermiędze,
z brodą po pas, ciągnionego pieszo na postronku [...]”10. Dalej prze-
prowadzono go do Białegostoku, tam, w końcu grudnia oddano go
marszałkowi Dybiczowi, w ręce gen. Rosena, który wyprawił Łuka-
sińskiego do Bobrujska. 5 stycznia 1831 r. na rozkaz cara Mikołaja
po zamarzniętej Ładodze przewieziono „tego wielkiego zbrodniarza”11

do twierdzy szlisselburskiej. Po śmierci Wielkiego Księcia jego naj-
bliŜszy współpracownik, gen. Kuruta oświadczył, Ŝe nieboszczyk
Konstanty uwaŜał za słuszne przedłuŜenie Łukasińskiemu kary do
20 lat wiezienia za bunt w Zamościu, a Czernyszew zaznaczał:
„Zresztą zdaniem nieboszczyka cesarewicza zbrodnie Łukasińskiego
były tak wielkie, Ŝe jego cesarska wysokość raczył uznać wywołany
w Królestwie Polskim w 1830 r. bunt za skutek tylko dwóch poprze-
dzających go spisków: Łukasińskiego i KrzyŜanowskiego”12.

                                                
10 Sz. Askenazy, op. cit., s. 340.
11 Słowa cara Mikołaja z listu do Konstantego za: Sz. Askenazy, Łukasiński...,

s. 466.
12 Centralnyj Gosudarstwiennyj Archiw Oktiabrskoj Riewolucyji (CGAOR),

Fond 109, 1 Ekspiedicija 1830, nr 447, k.6 i k. 7 za: R. Gerber, Wstęp..., s. 13-14.
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Osadzono go „w piwnicznym lochu, zawsze mrocznym, nie posia-
dającym nawet podłogi, lecz ubitą gołą ziemię. Przebywał w nim po-
nad trzydzieści lat [...] W milczeniu podawali mu Ŝołnierze strawę,
nie mając prawa zamienić z nim słowa”13. Twierdza okryta była po-
nurą i straszną sławą. „Słynne [...] w Rosji powiedzenie, Ŝe ze Szlis-
selburga więźniowie nie wychodzą, lecz są wynoszeni, w pełni odpo-
wiadało prawdzie. Większość szlisselburskich katorŜników umierała
w swoich celach nie doczekawszy wolności”14. Łukasińskiego umiesz-
czono w lochu, zabroniono prowadzenia z nim rozmów, posługi ka-
płańskiej. Przez 32 lata nie wolno mu było z nikim rozmawiać, zapy-
tać o powody takiego traktowania, o losy narodu. W jakim stanie
znajdować musiał się człowiek, który skazany był na 14 lat więzie-
nia, a który spędzał w nim kolejne dziesięciolecia. W 1850 r. komen-
dant twierdzy umieścił nazwisko Łukasińskiego na liście więźniów
zasługujących na ulŜenie ich losu, w związku z 25-leciem panowania
Mikołaja I. Odpowiedź była krótka – nie. W 1856 r. Aleksander II
ogłosił amnestię, z której skorzystało wielu więźniów politycznych.
Los Łukasińskiego nie zmienił się. 29 czerwca siostra Łukasińskiego,
Tekla Łempicka, zwróciła się z prośbą o wiadomość o losie brata.
„Prosiła najpokorniej, w razie jeśli on jeszcze Ŝyje, aby ze względu na
minioną mu zdawna karę więzienną pozwolono mu wrócić do kraju
i rodziny; jeśli umarł, dopraszała się wiadomości o jego zgonie”15.
Władze nie udzieliły odpowiedzi. Sytuacja Łukasińskiego zmieniła
się nieco na początku 1862 r. Komendantem twierdzy został gen.
Józef Leparski, który rozpoczął starania o poprawienie losu więźnia.
W efekcie jego petycji do władz petersburskich schorowanego starca
przeniesiono do więziennej celi, gdzie wolno mu było czytać ksiąŜki
i miesięczniki zebrane w bibliotece więziennej „pozostałych po roz-
bitkach Ŝycia”16. Leparski postarał się o 100 rubli na zakup odzieŜy
dla więźnia i uzyskał zgodę na odwiedziny u Łukasińskiego księdza,
a takŜe na swobodne poruszanie się więźnia w twierdzy. We wrze-
śniu 1863 r. Łukasiński rozpoczął pisanie „Pamiętnika”, który ukoń-
                                                

13 R. Gerber, Wstęp..., s. 17.
14 A. Notkowski, Ludwik Waryński, Wrocław 1989, s. 343; zob. takŜe W. Figner,

Trwały ślad. Kiedy zatrzymały się godziny, cz. 2, Warszawa 1962, s. 13-14. O wa-
runkach panujących w Szlisselburgu świadczy nie tylko zastraszająco wysoka
śmiertelność, ale takŜe tragicznie wymowna liczba chorób psychicznych wśród więź-
niów.

15 Sz. Askenazy, op. cit., s. 347.
16 B. Szwarce, Siedm lat w Szlysselburgu, Lwów 1893, s. 33.
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czył na początku 1864 r. W 1867 r. stan zdrowia Łukasińskiego po-
gorszył się. 27 lutego 1868 r. ówczesny komendant twierdzy, gen.
Grünblatt wysłał do cara Aleksandra II raport, w którym pisał:
„W. I. Wieliczestwu wsiepoddanniejsze donoszu, czto soderŜaszczijsja
wo wwierennoj mnie krieposti sekretnyj arestant Łukasiński siewo
czisła woleju BoŜeju umier”17. Na raporcie gen. adiutant Szuwałow
dopisał: „Gosudar Imperator izwolił czitat”18. Zakończył się 46-letni
nieprzerwany pobyt w więzieniach, z czego 38 lat w twierdzy szlis-
selburskiej. O śmierci Łukasińskiego nie poinformowano nawet ro-
dziny. Odmówiono wydania dokumentów stwierdzających zgon,
o które prosił Antoni Łukasiński w 1873 r., gdyŜ nie było aktu
stwierdzającego śmierć więźnia. Dopiero w 1876 r. zostało wydane
krewnej, Julii Wierzbołowiczównie, zaświadczenie o śmierci Wale-
riana Łukasińskiego.

Historiografia i pamiętniki z pierwszych lat istnienia Królestwa
Polskiego nie podawały dokładniejszych informacji na temat Ŝycia
majora czwartaków. Jego działalność, a później tragiczny los nie były
powszechnie znane współczesnym. Szczegóły z Ŝycia prywatnego czy
zawodowego przez aresztowaniem nie wyróŜniały go spośród war-
szawiaków. Właściwie aŜ do chwili aresztowania i osądzenia postać
Waleriana Łukasińskiego pozostawała dla społeczeństwa anonimo-
wa. Dopiero raŜąco niesprawiedliwy wyrok sądu i hańbiąca egzeku-
cja wstrząsnęły opinią publiczną i przyczyniły się do zainteresowania
jego osobą. Nieliczne opracowania historyczne z tego okresu, a nade
wszystko pamiętniki, które przekazują informacje o majorze Łuka-
sińskim, tworzą schematyczny obraz człowieka pozbawionego indy-
widualnych znamion. Hiperbolizacji uległy te elementy jego Ŝycia,
które podporządkowane były działalności spiskowej. O innych – oso-
bistych cechach i predyspozycjach, Ŝyciu prywatnym, poglądach
społecznych czy religijnych ci, którzy często znali go takŜe osobiście –
nawet nie wspominają. Łukasiński stał się protoplastą polskiego
spiskowca i męczennika, uległ typizacji zatracając indywidualizm.
W osobie Łukasińskiego stworzony został prototyp bojownika bez-
powrotnie ginącego w więziennym unicestwieniu19.

                                                
17 Grünberg, Raport do Aleksandra II, cyt. za: Sz. Askenazy, op. cit., s. 469.
18 Ibidem.
19 M. Janion, M. śmigrodzka, op. cit., s. 390. O roli przekazów osób współcze-

snych bohaterowi zob. T. Manteuffel, Historyk wobec historii, Warszawa 1976, s. 33-
34.
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Ci, którzy pierwsi tworzyli legendę załoŜyciela Wolnomularstwa
Narodowego, poszli torem historiozofii lelewelowskiej. To Joachim
Lelewel bowiem jako pierwszy przedstawił w swej pracy sylwetkę
Łukasińskiego i zarys jego działalności20. W ,,Historii Polski nowo-
Ŝytnej” znakomity historyk poświęcił powstaniu ,,masonerii narodo-
wej” i jej załoŜycielowi osobny rozdział21. Pisał o powołaniu tajnego
związku masonerii narodowej „aby lepiej myśl powstania narodowe-
go oŜywiać”22. Lelewel skoncentrował się na osobie Łukasińskiego
przedstawiając go jako nieszczęsną ofiarę drapieŜnych rządów Wiel-
kiego Księcia Konstantego. Po raz pierwszy w historiografii przed-
stawiono dychotomiczne wyobraŜenie, w którym polskiemu patriocie
przeciwstawiono budzącego odrazę despotę o patologicznych instynk-
tach. RównieŜ jako pierwszy z historyków zastanawiał się Lelewel
nad losem skazańca. Wiadomym było, iŜ został on wywieziony
w trakcie powstania listopadowego w głąb Rosji. Dalszy los Łukasiń-
skiego był rodakom nieznany. Na tym teŜ kończy się u Lelewela por-
tret Ŝołnierza i masona, portret, którego autor wykazał szczere zain-
teresowanie, współczucie i szacunek wobec tragicznego bohatera.
W podobnym, nazwijmy go umownie – lelewelowskim duchu, utrzy-
manych był szereg przekazów pamiętnikarskich. Postać Łukasiń-
skiego stała się pomostem prowadzącym od społeczeństwa Królestwa
Polskiego wierzącego jeszcze w szczerość deklaracji Aleksandra I ku
rozgoryczonym i zdesperowanym powstańcom nocy listopadowej.

Wiele miejsca sylwetce Waleriana Łukasińskiego poświęcił
A. Młocki w ,,Księdze wspomnień”23. Jego opowieść przesycona jest
par excellence duchem patriotycznym. Dzieje Łukasińskiego poprze-
dził Młocki zarysem metod sprawowania władzy przez Konstantego
i Nowosilcowa, demoralizacji urzędników i terroryzowaniu społe-
czeństwa. Przeciw takiemu zniewoleniu i poniŜeniu narodu polskiego
wypowiedział się, zdaniem autora, Łukasiński, zakładając w celu
wzbudzenia uczuć patriotycznych i ducha narodowego Wolnomular-
stwo Narodowe24. Jednocześnie Młocki wskazywał na wyraźny zwią-
zek między działalnością wojskowej masonerii, Towarzystwa Patrio-
tycznego i spiskiem podchorąŜych. Łukasiński zainicjował ruch na-

                                                
20 J. Lelewel, Dzieła, Warszawa 1961.
21 Idem, op. cit., t. VIII ( Historia Polski nowoŜytnej), s. 74-75.
22 Ibidem, s. 74.
23 A. Młocki, Księga wspomnień, ParyŜ 1884.
24 Ibidem, s. 54.
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rodu, którego owocem było powstanie listopadowe. Autor wspomnień
wyraził szacunek i uznanie dla tego, który - jak podawał Młocki- wy-
trzymał badania i nie obciąŜył zeznaniami towarzyszy.

Nieco szczegółów o wolnomularskiej i spiskowej działalności ma-
jora czwartaków przekazał Prot Lelewel, brat Joachima.
W ,,Pamiętnikach i diariuszu domu naszego”25 mówił o: ,,narodowej
masonerii w 1813 roku”, członkiem której był Łukasiński26. Ta in-
formacja jest dość niejasna, źródła jej nie potwierdzają. Łukasiński
był w tym czasie członkiem loŜy wolnomularskiej nie odbiegającej
charakterem działalności od Wielkiego Wschodu. Przypisanie boha-
terowi udziału w pracach związku narodowego juŜ w czasach Księ-
stwa Warszawskiego uznać moŜna za chęć zmaksymalizowania wi-
zerunku w duch patriotyzmu. Dalej P. Lelewel wspominał o rozwią-
zaniu przez Łukasińskiego i jego współpracowników Wolnomular-
stwa Narodowego i załoŜeniu Towarzystwa Patriotycznego. W po-
dobny sposób przedstawiał załoŜenie narodowej masonerii w swym
,,Pamiętniku...” i ,,Dzienniku pułkownika wojsk polskich” L. Szcza-
niecki27. Niestety, brak tu jakiejkolwiek oceny działalności majora.
Autor wspominał jedynie, Ŝe miał moŜliwość poznania Łukasińskie-
go, idei i członków Wolnomularstwa Narodowego, którego celem było
„utrzymanie Ducha Narodowego”28. Pułkownik nie określił jednak
ani swej oceny, ani stosunku oficerów armii Królestwa Polskiego do
spiskowca, co byłoby szczególnie interesujące. Wspomnienia Szcza-
nieckiego nie dają odpowiedzi na pytanie, czy nie działając w struk-
turach Wolnomularstwa Narodowego i Towarzystwa Patriotycznego
nie oceniał on zabiegów Łukasińskiego jako zdrady, sprzeniewierze-
nia się wojskowemu honorowi, czy teŜ przeciwnie - uznawał to za
dowód odwagi i poświęcenia w imię wyŜszych racji.

Na łamach niektórych pamiętników pojawiały się równieŜ
wzmianki o popularnej w ówczesnym społeczeństwie opinii o zainspi-
rowaniu Łukasińskiego do złoŜenia własnego wolnomularstwa przez
gen. Dąbrowskiego. Ten stereotyp nie znajduje potwierdzenia w źró-
dłach, zaprzeczała temu takŜe część pamiętnikarzy, m.in. L. Stem-

                                                
25 P. Lelewel, Pamiętniki i diariusz domu naszego, Wrocław 1966.
26 Ibidem, s.245.
27 L. Szczaniecki, Dziennik pułkownika wojsk polskich, Warszawa 1904; idem,

Pamiętniki pułkownika wojsk polskich, Poznań 1863.
28 L. Szczaniecki, Pamiętniki..., s. VIII.
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powski29. Znamienna była jednak tendencja do łączenia działalności
Łukasińskiego, byłego Ŝołnierza napoleońskiego, z najlepszymi pol-
skimi tradycjami porozbiorowymi. Stempowski wspominał, iŜ to
ustalenie przez Dąbrowskiego Łukasińskiego jako realizatora testa-
mentu narodowego, choć wszak fikcyjne, dodawało powagi i znacze-
nia działalności konspiratorów30.

O tym, jak istotne społecznie zadanie miało tworzenie wizerunku
polskiego spiskowca – męczennika świadczy fakt, iŜ w pamiętnikach
częściej przedstawiano kaźń Łukasińskiego niŜ jego działalność
w ramach Wolnomularstwa Narodowego. Okoliczności aresztowania,
dwuletnie śledztwo i upokarzająca egzekucja 1 października 1824 r.
były jedną ze sztandarowych ilustracji stosunków Królestwa z jego
władzami. Powody skazania schodziły na dalszy plan, często więc
streszczano je w krótkim twierdzeniu: ,,tajna działalność w celu
utrzymania ducha narodowego”.

O konsekwentnej postawie Łukasińskiego w czasie długiego
śledztwa połączonego z wyrafinowanymi w okrucieństwie badaniami
pisali w swych pracach T. Bieczyński i gen. Prądzyński. Zgodnie po-
twierdzali oni, iŜ Łukasiński całą winę działalności konspiracyjnej
wziął na siebie, starając się odciąŜyć współpracowników. Ponadto
kaŜdy z autorów mocno akcentował przyznanie się Łukasińskiego
jedynie do kierowania dawno rozwiązanym Wolnomularstwem Na-
rodowym i zaprzeczenie istnieniu Towarzystwa Patriotycznego31.
T. Bieczyński w Ŝarliwym wywodzie wspominał, iŜ podczas obrad
sądu: ,,Łukasiński, Dobrzycki i Schroeder osobiście tak tkliwie
przemówili, iŜ przytomną publiczność do łez poruszyli”32.

Wszyscy, którzy przedstawiali egzekucję majora Łukasińskiego
i jego dwóch towarzyszy, uznali ją za tak przeraŜającą i barbarzyń-
ską, iŜ jedyną reakcją tłumu było głuche milczenie. O przebiegu de-
gradacji – zerwaniu z więźniów mundurów, złamaniu szpad, zakuciu
w kajdany i o reakcji tłumu – łzach w oczach nie tylko polskich, ale
i rosyjskich Ŝołnierzy, pisał w pamiętniku M. Dobrzycki33. Przedsta-
                                                

29 L. Stempowski, śywot Piotra Łaganowskiego, pułkownika wojsk polskich, Pa-
ryŜ 1845.

30 Ibidem, s. 9.
31 T. Bieczyński, Sąd Sejmowy opowiedziany przez naocznego świadka. Przyczy-

nek do dziejów Królestwa Kongresowego, [w:] Pamiętniki dekabrystów, t. III, War-
szawa 1960; I. Prądzyński, Pamiętniki, t. I-II, Kraków 1909.

32 T. Bieczyński, op. cit., s. 628.
33 M. Dobrzycki, Pamiętnik ... więźnia i oficera w Zamościu, Poznań 1886.
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wił w nim Łukasińskiego jako dumnego i nieugiętego bohatera do
ostatniej chwili, idącego z podniesioną, ogoloną głową, pchającego
taczkę wzdłuŜ mijanych pułków. Autor, świadek i uczestnik tych
wydarzeń pisał, Ŝe po twarzach wielu oficerów i Ŝołnierzy, nie tylko
Polaków, lecz takŜe i Rosjan, spływały łzy34. Te elementy opisu po-
wtarzają się dość dokładnie w kilku pamiętnikach, moŜemy więc
przyjąć, iŜ sama egzekucja miała taki właśnie przebieg, a ocena po-
stawy Łukasińskiego jest wiarygodna.

O kaźni jednego z pierwszych przedstawicieli polskiej konspiracji
porozbiorowej pisał takŜe Młocki. Podkreślał on wzrost nastrojów
patriotycznych i solidaryzmu społecznego. ,,Spełnienie srogiego
i hańbiącego wyroku na męŜu, który tak między kolegami broni, jak
i między współziomkami zasłuŜył sobie na szacunek i współczucie,
zamiast przeraŜenia ogółu na jakie rachował rząd moskiewski,
wzbudziło w nim przeciwnie i tym większą potrzebę przygotowania
środków do pozbycia się srogiego rządu”35. Opinię taką potwierdza
pamiętnik F. Gajewskiego36. On równieŜ nie wspomina o społecznych
czy politycznych poglądach Łukasińskiego, sposobach i celach Wol-
nomularstwa Narodowego czy Towarzystwa Patriotycznego. Mówiąc
jednak o narastaniu atmosfery w wojsku wspominał o Łukasińskim:
„Na paradach okuwano oficerów w kajdany dla tego, Ŝe nie chcieli
pełnić słuŜby ze szpiegami tajnej policji, innych więziono i męczono
potajemnie (Łukasiński, Dobrzycki itd.)”37. Przykład Łukasińskiego
i jego towarzyszy ilustruje tu bestialstwo Wielkiego Księcia Konstan-
tego i zapowiada czas wielkich represji władz carskich wobec społe-
czeństwa polskiego. „Pierwszymi ofiarami podejrzliwości rządu byli
major Dobrogoyski i kapitanowie Łukasiński i Dobrzycki [...] a losy
ich pozostały dla mnie tajemnicą, być moŜe, Ŝe kto inny potrafi rzucić
światło na koleje tych nieszczęśliwych”38. Widać, Ŝe autor tego prze-
kazu nie był zorientowany w działalności Łukasińskiego, pomylił
nawet jego stopień wojskowy, ale jednocześnie jego prosty i Ŝarliwy
opis dowodzi, Ŝe los Łukasińskiego nie był obojętny jego współcze-
snym.

                                                
34 Ibidem, s. 3.
35 A. Młocki, op. cit., s. 49.
36 F. Gajewski, Pamiętnik pułkownika wojsk polskich (1802-1831), t. I-II, Po-

znań [1913].
37 Ibidem, s. 22.
38 Ibidem, s. 58.
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Spośród wszystkich utrzymanych w jednym tonie wspomnień
o publicznej degradacji Łukasińskiego, zdecydowanie wyróŜnia się
opis egzekucji pióra innego polskiego bohatera, księdza P. Ściegien-
nego. W ,,Aforyzmach o urządzeniu społeczeństwa ludzkiego”39 przy-
pominał on wydarzenia z 1 października 1824 r. Jednak nie postać
majora jest dlań najwaŜniejsza. Daleko istotniejsze jest zachowanie
tłumu. ,,[...] publicznie na placu w Warszawie kuto w kajdany Łuka-
sińskiego, Dobrogoyskiego i Dobrzyckiego. Lud, wojsko, oficerowie
patrzyli na to bezprawie, nikt się jednak nie odezwał”40. Autor tej
relacji uwaŜał to bierne zachowanie gapiów za hańbiące i niegodne
Polaka. To spojrzenie stanowi wyraźny kontrast z obrazami tego sa-
mego wydarzenia zawartymi w innych pamiętnikach. Słowa uspra-
wiedliwienia pamiętnikarzy tłumaczące milczenie świadków egzeku-
cji poczuciem bezradności i gniewem nie znalazły akceptacji księdza
Ściegiennego.

Ciekawą informację o postawach Polaków podał w ,,Pamię-
tnikach” F. Skarbek. Mówił on bowiem o obnoszeniu po śmierci
Aleksandra I przez polskie społeczeństwo Ŝałoby ,, po skazanych
i obwinionych” pod pozorem Ŝałoby po carze41. I choć Skarbek
w Ŝadnym miejscu nie wymienił nazwiska Łukasińskiego (wspomi-
nając o zlikwidowaniu Wolnomularstwa Narodowego i powstaniu
Towarzystwa Patriotycznego), to z pewnością załoŜyciel tych organi-
zacji był jednym z tych, których naród nie przestał pamiętać.

Wielokrotnie autorzy wspomnień pisanych (jak juŜ zostało powie-
dziane) najczęściej w latach 40. czy 50., zastanawiali się, jak cytowa-
ny juŜ Lelewel, nad dalszym losem Łukasińskiego. J. U. Niemcewicz
pisząc o wydarzeniach powstania listopadowego wspominał o wysła-
niu do głównej kwatery moskiewskiej parlamentarza, który zapropo-
nował zamianę jeńców42. Strona polska ofiarowała któregoś z gene-
rałów rosyjskich za trzymanego od pięciu lat w niewoli Łukasińskie-
go „[...] którego W. Ks. Konstanty od 5 lutego trzymał w Zamościu
i dziś w łachmanach porwał i włóczy ze sobą”43. Dalej Niemcewicz nie
wspominał o przyczynach fiaska akcji. W tym czasie Łukasiński był

                                                
39 P. Ściegienny, Aforyzmy o urządzeniu społeczeństwa ludzkiego, za: M. Janion,

M. śmigrodzka, op. cit., s. 396.
40 Ibidem.
41 F. Skarbek, Pamiętniki, Poznań 1878, s. 130.
42 J. U. Niemcewicz, Pamiętniki z 1830-1831 roku, Kraków 1909.
43 Ibidem, s. 83.
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juŜ w drodze do Szlisselburga. W innym miejscu Niemcewicz określił
swój stosunek do więźnia Konstantego pisząc o byłym komendancie
twierdzy w Zamościu, Hurtigu, którego okrucieństwo, ,,[...] bicie ba-
togami majora Łukasińskiego, najniewinniej od Wielkiego Księcia
więzionego, którego i dziś wodzi wszędzie ze sobą w kajdanach [...]”44,
rozjuszyło powstańców wywołując chęć zemsty.

J. Krasiński pisał o wypuszczeniu juŜ po powstaniu listopadowym
na wolność więźniów politycznych, ale jak mówił: ,,Pułkownik Krzy-
Ŝanowski Seweryn i Łukasiński poginęli bez wieści”45. O uprowadze-
niu Łukasińskiego do Rosji w czasie powstania listopadowego wspo-
mina takŜe ksiądz T. Puchalski46. Los więźnia absorbował Polaków
jeszcze przez wiele lat. Zastanawiał się nad nim P. Lelewel, A. Młoc-
ki, T. Bieczyński. Ten ostatni przedstawił połoŜenie Łukasińskiego
opierając się na wyimaginowanych wiadomościach, nie wiadomo
skąd zaczerpniętych. Jego opowiadanie, nie mające Ŝadnego pokrycia
w rzeczywistości warto jednak przytoczyć jako dowód zainteresowa-
nia postacią Łukasińskiego: ,,[...] Wielki KsiąŜę, gdy opuszczał Kró-
lestwo Polskie z przyboczną gwardią Korpusu Litewskiego, wziął ze
sobą Łukasińskiego do Rosji, kazał go ze sobą pędzić przykutego do
działa, poczym osadził go w ciemnych kazamatach Bobryjskiej forte-
cy, lecz przecie w lat kilka za panowania jeszcze Mikołaja cesarza był
z więzienia uwolniony, miasto Petersburg było mu wskazane na
mieszkanie, A na utrzymanie przeznaczony był Ŝołd niŜszego oficera,
gdzie w lat kilka Ŝycie zakończył”47.

Opis faktycznego losu Łukasińskiego dał więzień twierdzy
w Szlisselburgu w latach 1854-1857, Bakunin. Spotkał przypadkowo
w czasie swego tam pobytu siwego starca z długą brodą, którym był
Łukasiński. Bakunin przytoczył krótką rozmowę z nieszczęsnym
więźniem, do którego od ponad dwudziestu lat nie wolno było wypo-
wiedzieć ani słowa, nawet straŜnikom48. Nawet oni wykazywali od-

                                                
44 Ibidem, s. 147.
45 J. hr. Krasiński, Pamiętniki od roku 1790 do 1831, Poznań 1877, s. 158.
46 Ks. T. Puchalski, Pamiętnik 1827-1840, Lublin 1987, s. 12.
47 T. Bieczyński, op. cit., s. 684.
48 ,,[...] niepostrzeŜony od współwięźniów doszedłem go z bliska i półgłosem za-

wołałem: Łukasiński. Drgnął na całym ciele, obrócił na mnie wpółzaciemnione oczy.
Kto? zapytał. Więzień od tego roku. [...] Kto w Polsce? Mikołaj. Konstanty? Nie Ŝyje.
Co w Polsce? Wkrótce dobrze będzie[...] Łukasiński był przez kilka dni niespokojny,
majaczył; przypisywali to powietrzu. Powrócił następnie do swego półsennego sta-
nu”, za: Sz. Askenazy, op. cit., s. 346.
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ruch litości wobec tego najsurowiej traktowanego starca. Kilku inte-
resujących informacji na temat Łukasińskiego dowiedział się carski
więzień i zesłaniec, L. Pantiejew49. Wiadomości o losie majora prze-
kazał mu powracający ze Szlisselburga student medycyny Bonifacy
Steput. Na podstawie jego relacji Pantiejew pisał, Ŝe w Szlisselburgu
są dwa rodzaje więzienia : kazamaty na zamku i w twierdzy, właśnie
w tej ostatniej przebywać miał Łukasiński. Zamknięcie w twierdzy
oznaczało, Ŝe nie moŜna było jej opuszczać, ale moŜna było swobodnie
poruszać się w jej wnętrzu50.Dalej autor pisał: „Jeszcze jako student
słyszałem od kolegów Polaków o Łukasińskim i o tym, Ŝe wielki
ksiąŜę Konstanty uciekając z Warszawy porwał ze sobą Łukasiń-
skiego; Ŝe od tego czasu nic absolutnie nie wiedziano o jego losie.
Wedle tego, co mi opowiadał Stepusz, Łukasiński mówił mieszaniną
języka polskiego, rosyjskiego i francuskiego, pisał pamiętniki i nie
tracił nadziei, Ŝe odzyska wolność. Do roku 1861 był zamknięty
w kazamatach”51. Relację ze spotkania z Łukasińskim przedstawił
takŜe B. Szwarce, Polak skazany na więzienie w twierdzy szlissel-
burskiej52.

Pamiętnikarze najczęściej kończyli opis postaci Łukasińskiego na
relacji z egzekucji i ewentualnych przypuszczeniach, co do miejsca
pobytu więźnia. Nie wspominali natomiast o zeznaniach , jakie złoŜył
Łukasiński w 1825 r. w Zamościu. Z pewnością często wynikało to
z ich niewiedzy, choć nie moŜna równieŜ wykluczyć świadomego po-
mijania niewygodnych faktów, mogących oczerniać bohatera. Tylko
nieliczni pisali o zdradzeniu istnienia Towarzystwa Patriotycznego.
T. Bieczyński przedstawił przebieg wydarzeń w Zamościu niezgodnie
z faktami. Wyznaczył bowiem Łukasińskiemu rolę świadomego pro-
wodyra buntu więźniów, nie wspominając nic o Sumińskim. Tym
samym Bieczyński chciał podkreślić charakter Łukasińskiego jako
niezłomnego rebelianta. Do końca zgodny z relacją źródeł jest nato-
miast podawany przez autora fakt dalszych badań. JuŜ jednak ich
przebieg Bieczyński opisuje w przejaskrawiony. Pisze on bowiem, iŜ:
,,Ból wymuszał na Łukasińskim zeznania, które jak go tylko katować
przestano odwoływał, mówiąc, Ŝe to wyznawał z musu, Ŝe z musu
nawet kłamać, lecz potem zaraz znów te same okrucieństwa pona-

                                                
49 L. Pantiejew, Wspomnienia, Warszawa 1964.
50 Ibidem, s. 336.
51 Ibidem, s. 337.
52 B. Szwarce, op. cit.
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wiano, dopóki urywkowe słowo ofiary, srogą chłostą wyciśnione, po
kilkutygodniowej męczarni, nie odkryły w znacznej części przenik-
nionej przez Wielkiego Księcia tajemnicy”53. Sam Łukasiński nie
wspomina o tak okrutnym traktowaniu, a źródła mówią o darowaniu
cielesnej kary w zamian za zeznania, do złoŜenia których zobowiązał
się oskarŜony. Faktem bezsprzecznym jest, iŜ zeznania Łukasińskie-
go zagroziły wielu członkom Towarzystwa Patriotycznego. Być moŜe
właśnie dlatego część pamiętnikarzy, wiedząc o złoŜeniu zeznań, zre-
zygnowała z umieszczenia informacji na ten temat, by nie psuć obra-
zu nieszczęśliwego więźnia. Jak bowiem pisał Prądzyński, zeznania
te nie zwróciły ich autorowi wolności54.

Próbując odtworzyć wizerunek Waleriana Łukasińskiego na kar-
tach pamiętników ludzi, którzy spisywali je częstokroć juŜ po upadku
powstania listopadowego trudno nie zadać sobie pytania czy ten, któ-
rego wymieniano niekiedy jako następcę Dąbrowskiego czy Ko-
ściuszki w prowadzeniu działalności narodowej nie był postrzegany
jako potencjalny kandydat na stanowisko duchowego choćby przy-
wódcy powstania. Wszak i Wielki KsiąŜę Konstanty, i jego współpra-
cownicy uznawali Łukasińskiego za tak niebezpiecznego więźnia
politycznego, Ŝe nikt z zewnątrz nie wiedział o miejscu pobytu aresz-
tanta. Tymczasem moŜna stwierdzić, Ŝe arbitralna pozycja Łukasiń-
skiego w społeczeństwie Królestwa Polskiego została bardziej wydu-
mana przez Wielkiego Księcia Konstantego niŜ miała miejsce w rze-
czywistości. W Ŝadnym z pamiętników nie ma choćby wzmianki
o ewentualnym oddaniu steru rządu czy wojska w ręce Łukasińskie-
go. Nie był on traktowany jako kandydat na przyszłego naczelnika
czy szara eminencja mogąca oddziaływać na lud, jak w pewnym
stopniu Lelewel czy Mochnacki.

Bardzo interesujący jest problem obecności Łukasińskiego w pa-
miętnikach Ŝołnierzy z macierzystego pułku majora, z pułku „czwar-
taków”. Kwerenda przeprowadzona wśród zachowanych wspomnień
prowadzi do zaskakująco przykrych wniosków. W „Pamiętniku
ostatniego dowódcy pułku 4 piechoty liniowej” autor w ogóle nie
wspominał o dawnym dowódcy55. Podobnie rzecz ma się ze wspo-

                                                
53 T. Bieczyński, op. cit., s. 630-631.
54 I. Prądzyński, op. cit., s.60.
55 J. Święcicki, Pamiętnik ostatniego dowódcy pułku 4 piechoty liniowej, War-
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mnieniami innego „czwartaka”, A. Komorowskiego56. Jest to tym
dziwniejsze, Ŝe jak pisze sam autor, został on przeniesiony z War-
szawy do pułku w Zamościu, a więc do miejsca więzienia Łukasiń-
skiego. Czy pominięcie nazwiska więzionego majora było celowe
i wynikało ze słuŜalczej postawy młodego Ŝołnierza, czy teŜ autor
będąc w samym sercu wydarzeń nie słyszał czy nie pamiętał o losie
Łukasińskiego, trudno ocenić. Jak wiele przekazów z tego okresu
wspomnienia Komorowskiego skoncentrowane są na własnej osobie
i dowodzą znacznej obojętności autora wobec spraw nie mieszczących
się w najbliŜszym otoczeniu.

Zupełnie inaczej natomiast wygląda kwestia stosunku wobec Łu-
kasińskiego dawnych „czwartaków” na kartach dwóch kolejnych
wspomnień. T. J. Chamski przytaczał opis egzekucji Łukasińskiego:
„Przy końcu stycznia 1824 roku na smutną i bolesną ceremonię, a na
opłakany obrządek była wyprowadzoną za rogatki powązkowskie
cała załoga miasta Warszawy. Kapitan Majewski z pułku ułanów,
major Łukasiński z pułku 4 piechoty liniowej i podpułkownik Dobro-
goyski [...] zostali okuci w kajdany przed frontem wojska za naleŜe-
nie do związku węglarzy włoskich (karbonari)57. Dalej autor pisał
o zachowaniu wyŜszych rangą wojskowych : „[...] drŜeli od zgrozy
patrząc na prawych Polaków, dawnych towarzyszy broni i wzoro-
wych wojskowych, odesłanych w łańcuchach na dozgonne więzienie
do twierdzy Zamościa pod jarzmo i katostwo Hurtyga za miłość oj-
czyzny”58. Autor tych słów w 1824 r. miał 19 lat i jak sam mówił „wi-
dział w nich pospolitych przestępców prawa”59. Wspominał, Ŝe dopie-
ro jakiś oficer uświadomił mu, kim byli skazańcy. Te słowa Cham-
skiego dowodzą, Ŝe najmłodsi Ŝołnierze armii Królestwa Polskiego
nie zawsze byli gotowymi do poświęceń i walki świadomymi patrio-
tami, czekającymi na przywódcę, który poprowadziłby ich do po-
wstania. Tezę tę potwierdza brak informacji na temat Łukasińskiego
we wspomnieniach J. Święcickiego, A. Komorowskiego i szczere wy-
znanie J. K. Chamskiego. Nie kaŜdy z pewnością miał moŜliwość czy
potrzebę rewizji poglądów na sprawę Łukasińskiego.

                                                
56 A. Komorowski, Wspomnienia PodchorąŜego z czasów W. Ks. Konstantego,

Warszawa 1900.
57 T. J. Chamski, Opis krótki lat upłynionych, Warszawa 1989, s. 119.
58 Ibidem, s. 120.
59 Ibidem.
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Przy okazji cytowania fragmentów wspomnień J. K. Chamskiego
warto poświęcić tej postaci kilka słów więcej. Autor był „czwarta-
kiem”, brał osobisty udział w opisywanych wydarzeniach. Po klęsce
powstania listopadowego wyemigrował i do końca Ŝycia pozostawał
na obczyźnie. Pamiętnik spisał pod koniec Ŝycia, w latach 1868-1873.
Widać w nim liczne frustracje człowieka mającego ogromne ambicje
literackie, polityczne, towarzyskie. Dziwaczejąc i stając się Papki-
nem polskiej emigracji, Chamski całą energię poświęcił na napisanie
„prawdziwej” epopei narodowej, „Janaidy”. Za równego sobie na polu
literatury uwaŜał tylko nie lubianego Mickiewicza, innych (Słowac-
kiego, Krasińskiego, Goszczyńskiego) miał za wierszokletów. W „Ja-
naidzie” nieszczęsnego grafomana znajdziemy równieŜ przypomnie-
nie postaci Łukasińskiego:

„Pieśń 1. Inwokacja poety. Niewola Łukasińskiego. Jego tragicz-
na śmierć.

Pieśń 2. Bóg w swym miłosierdziu otwiera świątynię Chwały Po-
lakom, którzy padną w walce o niepodległość. Dusza Łukasińskiego,
zabrana do niebios przez anioła wolności, widzi wszystkie przygoto-
wania cara przeciw Francji.

[...]
Pieśń 4. Zdrajca RóŜniecki doradza atakować Warszawę. Wlk. Ks.

rozsmakowuje się tą radą. JednakŜe, przeraŜony pojawieniem się
Łukasińskiego, pada bez zmysłów”60.

Trudno traktować „Janaidę” w kategoriach dzieła literackiego.
Wspomnienia i literackie próby Chamskiego stanowią przejmujący
dowód połoŜenia dawnych powstańców i emigrantów. Jest to zupeł-
nie inny wymiar polskiej tragedii popowstaniowej, stopniowego po-
padania w swoisty obłęd, mitologizowania przeszłości, naraŜania się
na śmieszność i społeczne odrzucenie. Z pewnością przekaz ten jest
cennym źródłem, mówi wiele zarówno o autorze, jak i sposobie za-
adaptowania postaci Łukasińskiego do roli polskiego anioła, wszech-
obecnego ducha, niematerialnego postrachu swych i ojczyzny opraw-
ców. To swoista sakralizacja postaci, wyraŜona za pomocą pseudo-
romantycznej alegorii, tworzy osobną kategorię obecności Łukasiń-
skiego w polskim pamiętnikarstwie. Autor nie wiedział, jaki był rze-
czywisty los więźnia Konstantego. „Co się dotycze wieści, jakoby Łu-
kasiński przykuty do armaty był odprowadzonym do Moskwy, Pe-

                                                
60 Ibidem, s. 339.
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tersburga lub teŜ na Syber, temu się ani wierzy na ślepo, ani zaprze-
cza zapamiętale”61.

W podobnym tonie utrzymany jest pamiętnik innego „czwartaka”
L. Rzepeckiego62. Jedyną wiarygodną uwagą na temat Łukasińskiego
jest stwierdzenie, iŜ w swoim czasie: „[...] postanowił w takim razie
[chodzi o rewolucję we Francji i atak Rosji na Francję – przyp. A. B.]
podnieść oręŜ na tyłach armii moskiewskiej i w ten sposób urzeczy-
wistnić plany Dąbrowskiego”63. Reszta wspomnień dotyczących
sprawy Łukasińskiego to mrzonki, warte jednak częściowego przyto-
czenia. Wspomnienia w duŜej mierze pisane są w formie dialogu
prowadzonego przez bohaterów wydarzeń. Jednym z takich dialogów
jest rzekoma rozmowa prowadzona przez Łukasińskiego i KrzyŜa-
nowskiego z Pestelem w 1825 r. „Teraz jeszcze jedno zobowiązanie –
rzekł powaŜnie Łukasiński – Niszcząc przemoc tyranów, walcząc
w imię wolności, ci którzy z bronią w ręku dadzą pierwsze hasło do
usamowolnienia ludu, muszą silną ująć władzę, aby dokonać rozpo-
czętego dzieła. Dziś w imię dobra ludzkości wszyscy się łączymy
i wyrzekamy osobistego szczęścia ogółu dla szczęścia pokoleń. [...]
Przysięgnijmy, Ŝe po ukończonej walce z nieprzyjaciółmi rodu ludz-
kiego, złoŜymy władzę, i Ŝe krwawo się pomścimy na zdrajcy, coby
nas chciał uŜyć za narzędzie swojej dumy”64.

Dalej Rzepecki w podobnie egzaltowany sposób opowiada o aresz-
towaniu Łukasińskiego, okrucieństwie Wielkiego Księcia Konstante-
go65 i przytacza słowa, które Łukasiński miał powiedzieć do tyrana
po aresztowaniu w 1822 r. „Ty plago ludu polskiego [...]. Policz krocie
ofiar, które wymordowałeś, tyranie i spytaj się sumienia, czy ci moŜ-
na przebaczyć niezliczone zbrodnie. Katuj, morduj jeszcze; ale nie
długie twoje panowanie; tak jak tych gromów, które w tej chwieli
huczą nad głowami naszemi, uciszyć nie potrafisz, tak niczym nie
odgonisz burzy, która w straszliwym wybuchu skruszy Ŝelazne berła
ród ludzki uciskające i sprowadzi na ciebie zasłuŜoną karę. Wtenczas
cię opuszczą nikczemni słuŜalcy, co cię tu świetnem otaczają gronem;
katy, których dziś uŜywasz za narzędzie, będą ci urągać; wyzuty

                                                
61 Ibidem, s. 387.
62 L. Rzepecki, Pamiętna noc listopadowa, czyli dzieje wojny narodowej r. 1830

i 31-go, Poznań 1880 i 1885.
63 Ibidem, s. 90.
64 Ibidem, s. 101.
65 Zob. ibidem, s. 101-111.
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z władzy, odarty z bogactw, będziesz się tułał od chaty do chaty
i nigdzie spoczynku nie znajdziesz, a nie mogąc pokonać upokorzonej
dumy, skonasz pogardzony od rodu ludzkiego. Zwłok twojich Ŝaden
z ludzi nie zechce pochować: na twoim grobowcu nikt łzy nie uroni.
Matki imieniem twojem będą straszyć dzieci; pamięć zbrodni twojich
przejdzie do późnych pokoleń, a kiedy kto z Ŝyjących zechce przed-
stawić najdzikszego z tyranów, najnikczemniejszego z ludzi, powie:
oto jest Carewicz Konstanty”66. Słowa takie, przypisywane Łukasiń-
skiemu płyną jeszcze obficie, nie ma sensu jednak przytaczać ich, ze
względu na – delikatnie mówiąc- znikomą wartość merytoryczną.
Warto jednak zastanowić się, czym kierował się Rzepecki, tworząc
taki teatr.

I we wspomnieniach T. J. Chamskiego, i w „Pamiętnej nocy...”
L. Rzepeckiego aŜ roi się od nieprawidłowości. Jest rzeczą najbar-
dziej niemoŜliwą, by Łukasiński prowadził jakąkolwiek rozmowę
z Pestelem w 1825 r., bo od 1822 r. nie opuszczał więzienia. Nikt nie
pozwoliłby uwięzionemu majorowi na powiedzenie choćby części tej
tyrady, jaką uraczył on Wielkiego Księcia w myśl przekazu Rzepec-
kiego. Nieprawdziwa jest równieŜ data egzekucji wskazana przez
Chamskiego; miała ona bowiem miejsce w październiku, nie styczniu
1824 r. Wskazania błędów moŜna by mnoŜyć. Nie w tym jednak
rzecz. Zastanawiające jest, jaki był cel, przyczyna i funkcja takich
zapisów. Autorzy w usta Łukasińskiego wkładali własne sądy, wyra-
Ŝali zupełnie osobiste spostrzeŜenia, dawali wyraz zgorzknieniu, chę-
ci wymierzenia tyranom dziejowej sprawiedliwości - takiej, jaka zo-
staje wymierzona w mickiewiczowskich „Dziadach”. I tu dochodzimy
do konkluzji – o Łukasińskim pisali z taką Ŝarliwością tylko ci Ŝoł-
nierze, którzy wspominając po latach minione dni byli juŜ po prostu
ekscentrykami, traktującymi własne wyobraŜenia jak rzeczywistość.
Starość, zaburzenia pamięci dopełniły reszty. Łukasiński został
przez nich wyznaczony do roli moralnego autorytetu, wypowiadają-
cego racje całego narodu.

 Dla większości społeczeństwa Walerian Łukasiński w chwili
aresztowania stał się jedynie ofiarą carskiego reŜimu, złamanym
nieszczęśnikiem o którym naleŜy pisać, ale w którego powrót nikt juŜ
nie wierzy. Twierdzenie to jest tym bardziej uzasadnione, jeśli zwa-
Ŝyć, jak wielu pamiętnikarzy w ogóle nie wspominało o jego osobie.
W szeregu wspomnień z tamtych lat działalność Wolnomularstwa
                                                

66 Ibidem, s. 108-109.
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Narodowego i jego załoŜyciela nie pozostawiła Ŝadnego śladu.
A. E. Koźmian we ,,Wspomnieniach”, a później ,,Listach”67 ograniczył
się jedynie do potępienia ,,spisków i tajemnych sprzysięŜeń nawet
w świętej sprawie”68. O Łukasińskim nie mówił ani słowem. Podob-
nie jak K. Kołaczkowski, który wspominając czasy Królestwa Pol-
skiego pisał o osobistych spotkaniach z Joanną Grudzińską i Wiel-
kim Księciem, ale nie zauwaŜył istnienia Wolnomularstwa Narodo-
wego69. Niestety, nie wspominał o Łukasińskim T. Lipiński70. Jego
sporządzane „na gorąco” zapisy są dobrym dokumentem epoki. Autor
nie przypominał jednak egzekucji z października 1824 r., nie wracał
do sprawy Łukasińskiego przy okazji zapisów o sądzie sejmowym.
Nie pisał o załoŜycielu Wolnomularstwa Narodowego takŜe J. N. Ja-
nowski71. Jego sporządzane na bieŜąco notatki wypełnione są raczej
prywatnymi sprawami autora72, choć relacjonuje takŜe wydarzenia
publiczne szczególnie dla narodu istotne. Egzekucji Waleriana Łuka-
sińskiego najwidoczniej do takich nie zaliczył. Przekazy pamiętni-
karskie dowodzą, Ŝe opinia publiczna mocniej przeŜyła sprawę sądu
sejmowego niŜ dramatyczną egzekucję Łukasińskiego. Inny teŜ był
stosunek opinii publicznej Królestwa do władz carskich w 1828 r. Na
radykalizację postaw wpływ miały wydarzenia polityczne i zaostrze-
nie kursu wobec Polaków od początku lat 20., a szykany wobec Ŝoł-
nierzy przyczyniły się do wzrostu nastrojów patriotycznych. Nie zna-
czy to jednak, Ŝe w szerszych kręgach dbano o pamięć o bohaterach
takich jak Walerian Łukasiński. Utrzymywanie przez władze w ta-
jemnicy informacji na temat losu więźniów i surowa cenzura nie po-
magały w utrzymywaniu w zbiorowej pamięci troski o los uwięzio-
nych konspiratorów.

 O działalności i osobie majora Łukasińskiego nie wspominali na
ogół równieŜ przedstawiciele arystokracji, zajęci staraniem o utrzy-
manie wizerunku lojalnego poddanego cara. Wątpliwie chlubnym
wyjątkiem są tu ,,Pamiętniki” K. Koźmiana73. Autor przedstawił
w nich Łukasińskiego jako zdrajcę, mówił o ,,zbrodni stanu, której
                                                

67 A. E. Koźmian, Wspomnienia, t. I-II, Poznań 1867; idem, Listy ( 1829-1864),
t.I-II, Lwów 1864.

68 Idem, Wspomnienia..., t. I, s. 35.
69 K. Kołaczkowski, Wspomnienia, Kraków 1898.
70 T. Lipiński, Zapiski z lat 1825-1831, Kraków 1883.
71 J. N. Janowski, Notatki autobiograficzne 1803-1853, Wrocław 1950.
72 Por. takŜe K. Brodziński, Wspomnienia mojej młodości, Wiśnicz 1985.
73 K. Koźmian, Pamiętniki, t. I-III, Wrocław 1972.
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się Łukasiński dopuścił”74. Ów nieprzejednany wróg wszystkiego co
romantyczne, nienawidzący Mickiewicza, Lelewela czy Mochnackie-
go podkreślał, iŜ sprawa Łukasińskiego miała marginalny charakter.
Ten przykry incydent nie wywołał jednak, zdaniem autora, Ŝądzy
zemsty ze strony władz. Przeciwnie, Koźmian twierdzi, iŜ Wielki
KsiąŜę w swym miłosierdziu zawęził karę za wszystkie spiski
w Królestwie do kilku tylko osób, a Łukasiński był tym, którego naj-
bardziej dotknęła sprawiedliwość ze względu na jego karygodne
przewinienie75. Podkreślić tu trzeba, iŜ taka ocena postaci majora
czwartaków była odosobniona.

W innych wspomnieniach polskich arystokratów tego okresu do-
minują opisy utrzymane w duchu zmanierowania i infantylizmu
„złotej młodzieŜy”. F. S. Dmochowski całą uwagę skoncentrował na
anegdotach, zabawach w kółkach towarzyskich76. O latach 20., okre-
sie działalności, aresztowania i egzekucji Łukasińskiego pisał : „Mło-
dzieŜ tańczyła przy fortepianie, albo teŜ bawiła się w gry pobudzają-
ce dowcip [...] Niekiedy czytano nowe dzieła i czyniono nad nimi
uwagi77. L. Jabłonowski, arystokrata i zarazem ochotnik w powsta-
niu listopadowym, raz tylko wzmiankuje o Łukasińskim nadmienia-
jąc, Ŝe wraz z innymi załoŜył „[...] na posadach wolnomularstwa [...]
Towarzystwo Patriotyczne78. Znając więc postać Łukasińskiego nie
uznał go za godnego baczniejszej uwagi. W Ŝadnym innym bowiem
miejscu Jabłonowski nie wrócił do osoby majora „czwartaków”79.

śadnych informacji na temat Łukasińskiego nie ma takŜe w pi-
smach A. J. Czartoryskiego. Ani w ,,Pamiętnikach” i korespondencji,
ani w biografii J. U. Niemcewicza pióra księcia nie znajdziemy obra-
zu majora – masona80. W spisanej juŜ na emigracji biografii Niemce-
wicza Czartoryski mówi jedynie o ,,niefortunnej opozycji gorliwych
sędziów”81 z czasów przedlistopadowych. Cytowany juŜ J. hr. Krasiń-
ski zaledwie wspomniał o Łukasińskim, choć znał sprawę areszto-

                                                
74 Ibidem, t. III, s. 37.
75 Ibidem, s. 176.
76 F. S. Dmochowski, Wspomnienia od 1806 do 1830 roku, Warszawa 1858.
77 Ibidem, s. 294.
78 L. Jabłonowski, Pamiętnik, Kraków 1963, s. 235.
79 Por. idem, Złote wczasy i wywczasy. Pamiętnik szlachcica z pierwszej połowy

XIX stulecia, Lwów 1920.
80 A. Czartoryski, Pamiętniki i korespondencja jego z cesarzem Aleksandrem I, t.

I-II, Kraków 1904; idem, śywot J. U. Niemcewicza, Berlin 1860.
81 Idem, śywot...,s. 215.
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wania i uwięzienia twórcy narodowej masonerii. Nie wdawał się jed-
nak w szersze rozwaŜania na ten temat. Podobnie jest z F. hr. Skarb-
kiem. Jak juŜ zaznaczono, mówił on o wyśledzeniu Wolnomularstwa
Narodowego i kontynuowaniu jego działalności przez Towarzystwo
Patriotyczne. Ale nazwiska Łukasińskiego w ogóle nie wymienił.
Podobnie przedstawia lata 20. XIX w. L. ks. Sapieha82. Nie wspomi-
nał o Łukasińskim sprawiając wraŜenie, jakby w ogóle nie znał tej
sprawy. Mówił natomiast o sądzie sejmowym. Takie stanowisko
trzech autorów prowadzi do konkluzji, Ŝe uznając za istotną i godną
odnotowania działalność polskich spisków przedlistopadowych nie
widzieli oni jednak potrzeby poświęcania miejsca skromnemu majo-
rowi. To, Ŝe wiele uwagi poświęcono natomiast sprawie sądu sejmo-
wego, obradującego w latach 1827-1828 r. dowodzi, Ŝe w opinii ów-
czesnych obserwatorów Ŝycia publicznego był on jednym z najwaŜ-
niejszych wydarzeń, jakie przyczyniły się do wybuchu powstania li-
stopadowego, co potwierdzają zgodnie równieŜ współcześni historycy.

Daleko mniej wywaŜony w ocenie wydarzeń z lat 20. Jest
M. Czajkowski, późniejszy współpracownik Czartoryskiego, człowiek,
który przeszedł ciekawą ewolucję poglądów. W ,,Pamiętnikach Sady-
ka Paszy”83 przedstawiał środowisko oficerskie Królestwa Polskiego
jako ludzi ograniczonych i pozbawionych ogłady, zdolnych tylko do
ślepego posłuszeństwa wobec regulaminu. Czajkowski nie wspomniał
o majorze Łukasińskim, ale między wierszami wywodów o wielko-
duszności Wielkiego Księcia, wzorowym wojsku, a zwłaszcza wyróŜ-
niającym się podczas parad pułku czwartaków bez trudu odczytać
moŜemy ocenę konspiratorów. Nota bene ich właśnie oskarŜył o wy-
wołanie powstania, otumanienie prostych Ŝołnierzy i rozgniewanie
cara Mikołaja będącego „rycerzem sprawiedliwości i prawdy”84.

O działalności konspiracyjnej nie wspominały w pamiętnikach
równieŜ kobiety, choć ich wspomnienia przywołują równieŜ postacie
z Ŝycia publicznego Królestwa Polskiego. Z pewnością H. z Działyń-
skich - Błędowska85 czy E. Felińska86 (która mówi o spotkaniu ze
skazańcem KrzyŜanowskim) nie znały osobiście majora czwartaków,

                                                
82 L. ks. Sapieha, Wspomnienia z lat od 1803 do 1863 r., Lwów 1875.
83 M. Czajkowski, Pamiętniki Sadyka Paszy, Lwów 1898.
84 Ibidem, s. 140.
85 H. z Działyńskich- Błędowska, Pamiątka przeszłości, Warszawa 1960.
86 E. Felińska, Wspomnienia z podróŜy do Syberii, pobytu w Berezowie i w Sara-

towie, t. I-III, Wilno 1852; o spotkaniu z KrzyŜanowskim: t. I, s. 39-44.
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on sam wspominał bowiem, Ŝe nie był bywalcem warszawskich salo-
nów87. Być moŜe to właśnie zawaŜyło na tym, Ŝe we wspomnieniach
najgłośniejszych postaci czasów Królestwa Polskiego brak było in-
formacji o spiskowej działalności i tragicznym losie Łukasińskiego.

Godny odnotowania jest fakt nieobecności Waleriana Łukasiń-
skiego we wspomnieniach z tego okresu rosyjskich arystokratów.
W dostępnych publikacjach kolejnych carskich ministrów i innych
wysoko postawionych urzędników trudno znaleźć informacje o Pola-
kach, a tym bardziej o „sekretnym więźniu cara”88. Wyjątkiem są
wspomnienia M. W. Berga. W „Zapiskach o powstaniu polskiem...”
autor krótko przypominał przeszłość Polaków, mówił o powstaniu
listopadowym, o Wysockim, ale nie wspominał o Łukasińskim89. Mi-
mo dobrego rozeznania w sprawach narodu polskiego jest wielce
prawdopodobne, Ŝe Berg nie znał losu uwięzionego majora „czwarta-
ków”. O Łukasińskim nie wspominali równieŜ inni rosyjscy pamięt-
nikarze90. Rosjanie we wspomnieniach bardzo rzadko mówili o Pola-
kach. Za jeden z powodów takiego stanu rzeczy uznać moŜna fakt, iŜ
naród polski będąc jednym z wielu w Cesarstwie Rosyjskim nie wy-
róŜniał się na tyle, by poświęcić mu więcej uwagi. W przypadku zaś
samego Łukasińskiego jest niemal pewne, Ŝe o jego pobycie w twier-
dzy szlisselburskiej Rosjanie nie wiedzieli tak samo jak i Polacy. Te-
zę tę potwierdza choćby opowiadanie Bakunina.

Niestety, nie znajdziemy równieŜ Ŝadnych wzmianek o Łukasiń-
skim w ze wszech miar interesującej pracy Karola Boromeusza
Hoffmana z 1831 r. pt: „Rzut oka na stan polityczny Królestwa Pol-
skiego pod panowaniem rosyjskim”. Hoffman pisał, iŜ: „Zaczęły się
zawiązywać tajne towarzystwa mające na celu utrzymanie ducha
narodowego [...] Towarzystwa te były zbyt rozgałęzione aŜeby się

                                                
87 Por. Deotyma, Pamiętnik 1834-1897, Warszawa 1968.
88 Zob. I. O. Simonic, Vospominanija połnomocnogo ministra 1832-1838 gg, Mo-

skva 1967; Dnevnik P. A. Vałueva, ministra vnutrennuch deł v dvuch tomach, tom 1
1861-1864 gg, Moskva 1961.

89 M. W. Berg, Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej
powstanie epoce demonstracyi od 1856 r., t. I-III, Kraków 1898.

90 Por. A. B. Nikitenko, Dnevnik v trech tomach, t. I-III, Leningrad 1955-1956;
Russkoje obscestvo 30-ch godov XIX v. Liudi i idei. Memuary sovremennikov, pod
redakciej I. A. Fefsova, Moskva 1989; A. I. Koszelev, Zapiski, [w:] Russkoe obscestvo
40-50-ch godov, cast I. pod redakciej N. I. Cymbaeva, Moskva 1991; A. I. Turgenev,
Chronika Russkogo. Dnevniki (1825-1826 gg), izdanije podgotoviła M. I. Gimelson,
Moskva-Leningrad 1964; V. Dedłov, Vokrug Rossii, C.-Peterburg 1895.



Aneta Bołdyrew
_______________________________________________________________

50

mogły ukryć”91. Dalej autor mówił o procesach politycznych i wyro-
kach cięŜkiego więzienia, by na koniec wspomnieć o losie KrzyŜa-
nowskiego i jego towarzyszy. „Porwani potajemnie, zawiezieni zostali
w głąb Rosji i dotąd Polska nie wie o ich losie”92. Tendencja do przed-
stawiania spośród licznych tajnych związków tylko Towarzystwa
Patriotycznego kierowanego przez S. KrzyŜanowskiego pojawiała się
u wielu autorów – G. Olizara, L. Sapiehy, wspomnianego juŜ Hoff-
mana i innych, piszących o konspiracji narodowej w Królestwie Pol-
skim. Zapomniano o Łukasińskim, o jego męczeństwie, o istnieniu
Wolnomularstwa Narodowego. J. U. Niemcewicz w „Pamiętnikach
...” wspominał postać KrzyŜanowskiego, ale nie mówił o Łukasiń-
skim93. W podobny sposób o twórcach Towarzystwa Patriotycznego
pisali członkowie organizacji, G. Olizar94 czy K. Kruszewski. Zwłasz-
cza relacja tego ostatniego o pozycji KrzyŜanowskiego jako załoŜy-
ciela filarowego ugrupowania narodowego, z jednoczesnym pominię-
ciem osoby majora Łukasińskiego wydaje się przesadzona: „KrzyŜa-
nowski był duszą całego związku; od wszystkich kochany i szanowa-
ny, jedynie temu celowi się poświęcał i gorliwie pracował. Powstanie
narodowe roku 1830 wiele straciło, Ŝe ten oficer przy jego wybuch-
nięciu juŜ od kilku lat jęczał w więzach petersburskiej fortecy, a póź-
niej na Sybirze Ŝycie zakończył. Cześć męczennikowi!”95

Zapomnienie o Łukasińskim miało wielowątkowe podłoŜe. Wy-
daje się, iŜ sam KrzyŜanowski nie przyczynił się do utrwalenia pozy-
cji aresztowanego załoŜyciela Wolnomularstwa Narodowego, a na-
stępnie Towarzystwa Patriotycznego wśród jego członków. W związ-
ku odwołującym się do tradycji wielkich Polaków zabrakło miejsca
na kultywowanie pamięci o jego twórcy. Ponadto naleŜy pamiętać, Ŝe
popularność postaci patriotów w społeczeństwie wyznaczały nie tylko
ich dokonania, ale takŜe w tym przypadku – nagłośnienie procesu
sądowego. I choć sąd wojenny nad Łukasińskim wzbudził wiele emo-
cji, to sąd sejmowy nad KrzyŜanowskim i jego towarzyszami został
uznany za jedną z głównych przyczyn wybuchu powstania listopa-
dowego. W cieniu wydarzeń z 1828 r. postać S. KrzyŜanowskiego
                                                

91 K. B. Hoffman, Rzut oka na stan polityczny Królestwa Polskiego pod panowa-
niem rosyjskim przez ciąg lat piętnastu od 1815-1830, Warszawa 1831, s. 239.

92 Ibidem, s. 275.
93 J. U. Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, t. I-II, Warszawa 1957; por.

idem, PodróŜe historyczne po ziemiach polskich, Petersburg 1859.
94 G. Olizar, Pamiętniki 1798-1865, Lwów 1892.
95 J. Kruszewski, Pamiętniki z roku 1830-1831, Kraków 1890, s. 3.
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przyćmiła pamięć o skazanym cztery lata wcześniej Łukasińskim.
Najlepszym tego dowodem jest efekt kwerendy przeprowadzonej
wśród wybranych pamiętników powstańców z 1830-31 r. We wspo-
mnieniach uczestnicy powstania koncentrowali się często bezpośred-
nio na samych działaniach wojennych, naturalnie akcentując osobi-
ste przeŜycia i emocje, często jednak wracali myślą do wydarzeń
przedlistopadowych, jak choćby H. Bogdański czy J. Głębocki96.
I u tych, i u wielu innych powstańców próŜno by szukać nazwiska
W. Łukasińskiego. Pamiętniki te powstawały w bardzo szerokim
przedziale czasowym, część to relacje spisywane na gorąco, tuŜ po
zakończeniu powstania. JuŜ wtedy pamięć o Łukasińskim była zni-
koma, przyćmiona przez wydarzenia samego powstania. Powstańcy
nie pisali o wywiezionym do Szlisselburga majorze97. Niektóre
wspomnienia wyróŜniają się egzaltacją, uświęceniem sprawy naro-
dowej, czasem posuniętym aŜ do granic śmieszności. W jednym
z takich właśnie przekazów, autorstwa F. WęŜyka piętrzą się szum-
ne słowa o martyrologii Polaków, ale autor nie wymieniał nazwisk,
nie wspominał o Łukasińskim98.

Źródła memuarystyczne, spisywane w późniejszym czasie, z per-
spektywy wielu lat nie odbiegają w znacznej mierze od relacji stricte
„romantycznych”. Jednocześnie trudno niekiedy określić dokładny
czas powstania wspomnień. Ich autorzy bowiem nie zawsze precyzo-
wali, ile lat upłynęło od wydarzeń listopadowych. Niekiedy jedyną
wskazówką jest zadedykowanie wspomnień wnukom, co w oczywisty
sposób wskazuje na zaawansowany wiek autora. Pamiętniki takie
najlepiej dowodzą zapomnienia o majorze Łukasińskim. Bardzo bo-
wiem rzadko pojawiają się jakiekolwiek wzmianki o istnieniu Wol-
nomularstwa Narodowego czy Towarzystwa Patriotycznego.

                                                
96 H. Bogdański, Pamiętnik 1832-1848, Kraków 1971; J. Głębocki, Wspomnienia

z roku 1830-1831, Kraków 1882.
97 Zob. J. Paszkowski, Wojna w Polsce roku 1831, Lwów 1861; M. Smarzewski,

Pamiętnik 1809-1831, Wrocław 1962; J. Bartkowski, Wspomnienia z powstania 1831
i pierwszych lat emigracji, Kraków 1966; A. Jełowicki, Moje wspomnienia 1804-
1831-1838, Lwów 1933.

98 F. WęŜyk, Powstanie Królestwa Polskiego w roku 1830 i 1831. Pamiętnik spi-
sany w roku 1836, Kraków 1895, na stronie 7 autor zadaje pytanie: „Zginiesz na
zawsze dla utrapionej ludzkości tyle poświęceń i znojów, tyle krwi czystej w twar-
dych zapasach z przemocą przelanej, tyle dowodów bohaterstwa i ofiar, których nie
ogarną roczniki naszego ostatniego Powstania?“
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W „Pamiętniku powstańca 1831 roku” F. Szeluty trudno znaleźć
cokolwiek poza trywialnymi uwagami wyraŜonymi za pomocą „czę-
stochowskich rymów”99. Autor więcej uwagi poświęcił urodzie kobiet
niŜ sprawom politycznym czy wojskowym. Rzecz oczywista, Ŝe w ta-
kich wspomnieniach trudno o znalezienie wzmianki o Walerianie
Łukasińskim. śadnych informacji o tej postaci nie znajdziemy takŜe
we wspomnieniach K. Łukaszewicza: „Rozbijają magazyny wódek
stąd pijatyka”100 – pod takim kątem autor opisywał noc listopadową.

W powaŜniejszych przekazach, rzeczowych relacjach wojskowych
równie trudno natrafić na ślad Łukasińskiego. Autorzy wspomnień
odwoływali się do wydarzeń poprzedzających wybuch powstania,
wypowiadali się o jego przyczynach, ale nie przypominali osoby zało-
Ŝyciela narodowej masonerii101. Bardzo często pisano o samym jedy-
nie przebiegu walk nie poruszając innych wątków, jak choćby
w przypadku wspomnień litewskich powstańców z 1831 r102. Podob-
nie rzecz ma się z relacjami powstańców z 1831 r. zebranymi przez
K. Bronikowskiego103. Ani słowa nie poświęcili Łukasińskiemu, Wol-
nomularstwu Narodowemu czy Towarzystwu Patriotycznemu auto-
rzy wspomnień wydanych przez A. Gillera104. To obszerne jubile-
uszowe przedsięwzięcie objęło relacje niemałej części powstańców.
Mówiąc o weteranach powstania Ŝaden z autorów nie wspominał
nawet na marginesie o ewentualnej przynaleŜności na początku lat
20. do Wolnomularstwa Narodowego czy Towarzystwa Patriotyczne-
go lub znajomości z Łukasińskim. Relacje zawarte w tym właśnie
zbiorze doskonale dowodzą, jak dalece postać Waleriana Łukasiń-
skiego i jego działalność zostały przyćmione przez kolejne waŜne wy-
darzenia w dziejach narodu.

                                                
99 F. Szeluto, Pamiętnik powstańca z 1831 roku, Warszawa 1930.
100 K. Łukaszewicz, Wspomnienia starego lekarza o czasach powstania listopa-

dowego (1825-1835), Zamość 1937, s. 32.
101 Por. J. Radziejowski, Pamiętnik powstańca 1831, Warszawa 1973; K. Moch-

nacki, Pamiętnik spiskowca i nauczyciela 1811-1848, Kraków 1950; S. Szumski, W
walkach i więzieniach. Pamiętniki z lat 1812-1845, Wilno 1931.

102 Powstanie 1831 roku na Litwie. Wspomnienia uczestników, wyd. H. Mościcki,
Wilno 1931; o Łukasińskim nie wspomina takŜe A. Gołyński, Pamiętnik podolskiego
powstańca 1830-1831 roku, Warszawa 1970.

103 Pamiętniki polskie, zebrane przez K. Bronikowskiego, t. I-II, Przemyśl 1884.
104 A. Giller, Wieniec pamiątkowy półwiekowej rocznicy powstania listopadowe-

go, t. I-III, Rapperswil 1882.



Rzeczywistość czy imaginacja? „Biografia legendy”…
_______________________________________________________________

53

O twórcy Wolnomularstwa nie wspominali równieŜ generałowie
armii powstańczej. Jedynym, który poświęcił Walerianowi Łukasiń-
skiemu więcej uwagi, był cytowany juŜ gen. I. Prądzyński. Natomiast
w pamiętnikach D. Chłapowskiego105, J. Krukowieckiego106, H. Dem-
bińskiego107 nie ma informacji o majorze czwartaków. O Walerianie
Łukasińskim nie wspominał takŜe dyplomata z czasów listopado-
wych A. hr. Zamoyski, wybitna osobowość o powadze angielskiego
męŜa stanu108.

DuŜe zdziwienie budzi fakt całkowitej niemal nieobecności na-
zwiska majora Łukasińskiego na kartach wspomnień polskich i ro-
syjskich konspiratorów z pierwszej połowy XIX stulecia. Wszak był
to czas działania filomatów i filaretów na ziemiach polskich, a deka-
brystów w Rosji, czas Wiosny Ludów i pierwszych anarchistów. Nie-
udane spiski, kolejne lokalne powstania przynosiły obfity plon za-
pełniając carskie więzienia. Tymczasem spiskowcy nie tylko nie
przypominali postaci Łukasińskiego, ale nawet samo załoŜenie i idea
Wolnomularstwa Narodowego czy Towarzystwa Patriotycznego nie
znalazły odbicia we wspomnieniach109. A przecieŜ i los, i osobiste ce-
chy Łukasińskiego stawiały go jako pierwszego w rzędzie roman-
tycznych bohaterów, których duchowym przewodnikiem mógł się
stać bardziej, niŜ ktokolwiek inny. Tymczasem we wspomnienia tych
nie znajdziemy jakiegokolwiek przypomnienia o Łukasińskim. Pa-
miętniki spisywane w latach 20. w okolicach Wilna przez tamtej-
szych uczniów, niekoniecznie nawet członków tajnych spisków, pełne
są relacji o działalności filomatów i filaretów110, nie wspominają na-
tomiast o Łukasińskim. Młodzi ludzie nie wiedzieli jednak o wyda-
rzeniach warszawskich z 1824 r. Przebywający w Wilnie K. Kacz-
                                                

105 D. Chłapowski, Pamiętniki, t. I-II, Poznań 1899.
106 K. Forster, Z pamiętników Krukowieckiego, Kraków 1906.
107 H. Dembiński, Pamiętnik generała wojsk polskich, t. I-II, Warszawa 1911;

idem, Pamiętniki o powstaniu w Polsce r. 1830-1831, Kraków 1877.
108 A. hr. Zamoyski, Moje przeprawy. Pamiętnik o czasach powstania listopado-

wego (1830-1831), Kraków 1911.
109 O Łukasińskim nie wspomina Ŝaden z dekabrystów (choćby I. Horbaczewski,

I. Januszkin, J. Lubliński, M. Łunin, J. Strutyński – ci wymieniali KrzyŜanowskie-
go), których wspomnienia zostały umieszczone w: Pamiętnikach dekabrystów, t. I-
III, Warszawa 1960.

 110 Por. A. Kozieradzki, Wspomnienia z lat szkolnych 1820-1831, Wrocław 1962;
F. Kowalski, Wspomnienia (1819-1823). Pamiętnik, Kijów 1912; idem, Wspomnienia.
Pamiętnik, t. I-II, Kijów 1859; S. Morawski, Kilka lat młodości mojej w Wilnie 1818-
1825, Warszawa 1959.



Aneta Bołdyrew
_______________________________________________________________

54

kowski pisał po przybyciu w 1830 r. do Warszawy, Ŝe jest zdumiony
panującą tam gorącą antycarską atmosferą111.

W publikacjach dotyczących samych juŜ filaretów brak jakich-
kolwiek dowodów na to, Ŝe osoba i los Waleriana Łukasińskiego były
im znane112. Potwierdza to tezę, iŜ o sprawie Łukasińskiego wiedzia-
no tylko w Warszawie i okolicach, i to takŜe dotyczyło nielicznych.
Z całą pewnością moŜna stwierdzić, Ŝe na innych obszarach ziem
polskich o Wolnomularstwie Narodowym i jego załoŜycielu po prostu
nie słyszano. Wileńscy konspiratorzy zbyt byli zajęci własnymi
przedsięwzięciami, by aktywnie uczestniczyć w politycznym Ŝyciu
całego narodu. Późniejsze łączenie przez historyków działalności
i filomatów i masonerii Łukasińskiego nie ma pokrycia w faktach.

Kolejne dziesięciolecia przynosiły kolejne relacje pamiętnikarskie
polskich i rosyjskich spiskowców. W Ŝadnym jednak nie natrafiłam
na ślad Łukasińskiego. We „Wspomnieniach więźnia” H. Kamień-
skiego czy „Pamiętniku” J. Gordona nie ma wzmianek o Łukasiń-
skim113. J. Gordon był więźniem Cytadeli. Nic nie wskazuje na to, by
więźniowie porozumiewając się za pomocą „pukanki” emocjonowali
się wiadomościami na temat losu więźnia Szlisselburga. RównieŜ
A. Giller nie wspomina o Łukasińskim, choć mówi o uwięzieniu wiele
lat wcześniej Wysockim czy W. Niemojowskim114. W pamiętnikach
więźniów rosyjskich, choć pojawiają się słowa sympatii i solidaryzmu
z polskimi spiskowcami, trudno znaleźć informacje na temat losu
twórcy Wolnomularstwa Narodowego115. Sporo miejsca polskim po-
wstaniom poświęca więziony w Modlinie rosyjski spiskowiec
P. Ogrodnikow116. Autor mimo Ŝywego zainteresowania losem pol-
skich patriotów nie otrzymał od współwięźniów Ŝadnych informacji
o Łukasińskim. Jedynym pamiętnikiem rosyjskiego więźnia, w któ-

                                                
111 K. Kaczkowski, Wspomnienia 1808-1831, Lwów 1876, s. 204.
112 Z filareckiego świata. Zbiór wspomnień z lat 1816-1824, wyd. H. Mościcki,

Warszawa 1924; Korespondencja filaretów (1817-1823), Warszawa 1989.
113 H. Kamieński, Wspomnienia więźnia, Wrocław 1977; J. Gordon, Obrazki ca-

ryzmu. Pamiętniki, Lipsk 1863.
114 A. Giller, PodróŜ więźnia etapami do Syberii w roku 1854, t. I-II, Lipsk 1866;

zob. takŜe S. Szumski, op. cit.
115 L. Melszin, W mire otwerŜennych, Zapiski bywszego katorŜnika, C.-Peterburg

1902; Sztyrmany buduscej buri. Vospominanija ucastnikov revoliucionnogo dviŜenija
1860-ch godov v Peterburge, pod redakciej A. N. Camutali i S. S. Vołk, Leningrad
1983.

116 P. Ogrodnikow, Dziennik więźnia 1862-1863, Warszawa 1986, s. 123, 148 i n.
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rym pojawiają się informacje o Walerianie Łukasińskim, są cytowa-
ne juŜ „Wspomnienia” L. Pantiejewa117.

Nie poświęcili uwagi postaci Waleriana Łukasińskiego autorzy
nielicznych monografii powstałych w dobie romantyzmu. Wspomina-
ne prace Czartoryskiego o Ŝyciu J. U. Niemcewicza czy L. Stempow-
skiego o P. Łaganowskim milczą na temat twórcy Wolnomularstwa
Narodowego. Podobnie inni autorzy. W. Koronowicz w zakończeniu
swej pracy o dziejach Polski obejmującej historię do 1795 r. wybiegał
jednak na moment w wiek XIX i pisze o Kościuszce, tym polskim
bohaterze, który niewątpliwie sławą przyćmił postać Łukasińskie-
go118. L. Dębicki w swych pracach pisał o najwybitniejszych jego zda-
niem Polakach XIX w., wymieniał T. Kościuszkę, J. U. Niemcewicza,
K. Koźmiana, ale nie udało mi się znaleźć w tych obszernych wspo-
mnienia o Łukasińskim119. Warto równieŜ odnotować, iŜ o Wolno-
mularstwie Narodowym nie wspomina J. U. Niemcewicz w pracy
poświęconej masonerii w Polsce120. Uwagi te spisywane były od 1816
do 1819 r., a więc w okresie załoŜenia organizacji Łukasińskiego.
Autor nie mówił jednak o tym, nie interesowały go nieformalne or-
ganizacje parawolnomularskie. Ponadto zapewne nie wiedział o zało-
Ŝeniu narodowej masonerii, dopiero dramatyczny los Łukasińskiego
uświadomił Niemcewiczowi istnienia takiej organizacji. Nie zmienia
to faktu, Ŝe współczesny Łukasińskiemu znawca problemu w ogóle
nie wiązał Wolnomularstwa Narodowego z działalnością masone-
rii121.

Wymownie o stosunku współczesnych do postaci Waleriana Łu-
kasińskiego świadczyły uwagi M. Mochnackiego. Nie moŜna zarzucić
mu ignorancji – która była równieŜ jednym z powodów milczenia
o Łukasińskim w innych relacjach – Mochnacki wiedział bowiem
o wydarzeniach związanych z rozbiciem organizacji Waleriana Łuka-

                                                
117 L. Pantiejew, op. cit.
118 W. Koronowicz, Słowo dziejów polskich, t. I-III, Lipsk 1858.
119 L. Dębicki, Puławy 1762-1830, t. I-IV, Lwów 1888; idem, Portrety i sylwetki z

dziewiętnastego stulecia, t. I-II, Kraków 1906-1907.
120 J. U. Niemcewicz, O wolnem mularstwie w Polszcze, Kraków 1930.
121 O Łukasińskim nie wspominali takŜe M. Czajkowski, Dziwne losy Polaków i

Polek, Lipsk 1900; K. Korczak – Branicki, Narodowości słowiańskie, ParyŜ 1879; W.
Mickiewicz w biografii swego ojca wspominał o KrzyŜanowskim, ale nie o Łukasiń-
skim,W. Mickiewicz, śywot Adama Mickiewicza, t. I-IV, Poznań 1890.
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sińskiego i jego aresztowaniem122. Wymieniał Wolnomularstwo Na-
rodowe, ale jako jedną z licznych organizacji spiskowych działających
w tym czasie. Pisząc o Łukasińskim, większą wagę przykładał do
jego nieposłuszeństwa wobec Wielkiego Księcia Konstantego,
w sprawie wyroku na sądzie wojennym, którego Łukasiński był
członkiem. Większy nacisk kładł więc na wątek mniej istotny z
punktu widzenia późniejszej historiografii, nie poświęcając więcej
miejsca spiskowej działalności Łukasińskiego. Mochnacki wymieniał
go zresztą jako jednego z załoŜycieli Wolnomularstwa Narodowego,
nie jedynego pomysłodawcę i twórcę. Kierując się sugestiami autora
„Powstania narodu... ”, naleŜałoby przyjąć, Ŝe to postawa podczas
śledztwa wpłynęła na późniejszy wizerunek Łukasińskiego, który
„przyznał się do wolnego mularstwa, którego wszystkie winy wziął
wspaniale na siebie, lecz zapierał się następstw”123. Mochnacki pod-
kreślał więc nie tyle znaczenie postaci Łukasińskiego, nie czynił go
autorytetem czy wielkim bohaterem, ale wyraŜał uznanie dla jego
niezłomnej postawy w czasie przesłuchań. Pisał równieŜ o uwięzieniu
Łukasińskiego i o jego godnych następcach w Towarzystwie Patrio-
tycznym. Znacznie szerzej rozpatrywał właśnie działalność KrzyŜa-
nowskiego, Grzymały, Plichty124. Podkreślając ich spisek, mnogość
tajnych organizacji w Warszawie, Wilnie, kaliskiem, sprowadzał
działalność samego Łukasińskiego do roli zdecydowanie drugorzęd-
nej.

Pamiętnikarstwo i historiografia romantyczna w przypadku ba-
dań nad osobą Waleriana Łukasińskiego są nieodzowne jako te, któ-
re prezentują ocenę owej postaci przez współczesnych. Stosunek au-
tora wspomnień do majora Łukasińskiego, idei Wolnomularstwa Na-
rodowego moŜe być uznany za miernik, wskazujący stanowisko auto-
ra w kwestii narodowej, niepodległościowej, republikańskiej. Niekie-
dy pamiętnikarze mitologizowali działanie swego „bohatera Ŝałobne-
go” tworząc z niego bezkompromisowego wojownika o wolność po-
przez powstanie zbrojne. Rzadko pojawiała się myśl, iŜ Łukasiński
dąŜył przede wszystkim do stworzenia solidaryzmu społecznego, za-
pory przed łamaniem konstytucji, pogwałceniem niezawisłości sądów
przez Konstantego, Nowosilcowa i lojalistycznych władz Polaków.

                                                
122 M. Mochnacki, Powstanie narodu i państwa polskiego w roku 1830 i 1831,

Berlin – Poznań 1863.
123 Ibidem, s. 270.
124 Ibidem, s. 273-275.
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Bardziej radykalni pamiętnikarze nadawali Łukasińskiemu, wbrew
oczywistym faktom, znamiona wręcz rewolucjonisty.

Jak juŜ wspomniano, Łukasiński był pierwszym z dziewiętnasto-
wiecznych polskich bohaterów ofiarnego patriotyzmu. Jego legenda
stworzyła kanon narodowej hagiografii, według którego tworzone
były później wizerunki kolejnych postaci. Jednocześnie podkreślić
naleŜy, iŜ twórczość doby romantyzmu, jako nurtu o zabarwieniu
mistyczno-religijnym, dąŜyła do sakralizacji dziejów, takŜe poprzez
biografie. Dla współczesnych Łukasińskiemu ich epoka była czasem
apokalipsy, w której po legionach Dąbrowskiego, Wolnomularstwie
Łukasińskiego, spisku Wysockiego miał nastąpić dzień Sądu i Zmar-
twychwstania Polski125.

Choć w zaskakująco duŜej liczbie pamiętników z tego okresu nie
ma wzmianek o Łukasińskim, i to nie tylko pamiętników pióra ary-
stokratów, ale takŜe działaczy szeroko rozumianej opozycji antycar-
skiej, to trzeba jednak przyznać, Ŝe jego popularność zarówno
w Królestwie, jak i na emigracji była znaczna, choć z pewnością nie
moŜna jej porównać ze znaczeniem Dąbrowskiego czy Kościuszki.
JuŜ wczesnoromantyczna, patriotyczna prasa, jak choćby „Dekada
Polska” w 1821 r. powoływała się na tych ostatnich: „Cienie Ko-
ściuszków, Potockich, Kołłątajów, Jasińskich i wy wszyscy coście się
za wolność narodu poświęcili, przyjmijcie hołd, który cnotom waszym
i usiłowaniom składamy”126. Łukasiński nie doczekał się podobnych
określeń w publicystyce. W 1824 r. działały juŜ tylko pozostawione
przez cenzurę lojalistyczne gazety.

Romantyczna historiografia i pamiętniki nie przedstawiały po-
glądów społecznych, programu politycznego, nie wspominały o pry-
watnym Ŝyciu Łukasińskiego, jego zdolnościach, inteligencji, tempe-
ramencie, stosunku do miłości i erotyki. Nie pomagały nie tylko
w ustaleniu jego więzi interpersonalnych, poglądów religijnych, ale
nawet w wyobraŜeniu wizualnego portretu majora przed pamiętną
egzekucją. Głównym ich celem było przekazanie pamięci o bohate-
rach minionych dni, co wzruszająco przedstawił w 1845 r. w ParyŜu
ten, który wcześniej wzmiankował o Łukasińskim – Z. Stempowski:
„My wygnańcy [...] mamy surową powinność oddawania czci braciom
naszym, którzy całe Ŝycie poświęciwszy na usługi Ojczyźnie, dziś na
obcej ziemi wśród nędzy i tęsknoty oderwani od rodziny, kończą

                                                
125 Por. B. Urbankowski, Myśl romantyczna, Warszawa 1979, s. 95.
126 „Dekada Polska“, 1821, nr 1, s. 7.
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smutnie i samotnie swój Ŝywot. Do nas pozostałych naleŜy, ile moŜ-
ność pozwala, uczcić ich zwłoki schronieniem przystojnem, uczcić,
a nawet przedłuŜyć ich pamięć”127. Łukasiński nie naleŜał jednak do
tych postaci, które często wymieniano z imienia. Enigmatyczne zapi-
sy niektórych pamiętnikarzy i romantycznych historyków pozwalają
stwierdzić, iŜ twórcę Wolnomularstwa Narodowego moŜna uznać za
jednego z bezimiennych bohaterów patriotycznych, co nie oznacza
znanego powszechniej współczesnym.

Wizerunek Łukasińskiego na łamach romantycznych pamiętni-
ków i historiografii w niewielkim stopniu był odbiciem historycznej
rzeczywistości, stanowił natomiast personifikację polskiego męczeń-
stwa narodowego. Podobnie zresztą budowany był obraz twórcy Wol-
nomularstwa Narodowego w następnych epokach. NajwaŜniejsze dla
poznania biografii Waleriana Łukasińskiego było odkrycie przez
lwowskiego historyka, Szymona Askenazego „Pamiętnika” spisanego
przez Łukasińskiego u schyłku Ŝycia. Askenazy, twórca szkoły nie-
podległościowej jako pierwszy przeprowadził fachową i szczegółową
kwerendę źródłową, badając akta sprawy Łukasińskiego z archiwów
rosyjskich i dokonując analizy odkrytego pamiętnika wieloletniego
więźnia Szlisselburga. Odrzucając historyzm socjologiczny Askenazy
wyniósł na piedestał historii jednostkę, stając się niekwestionowa-
nym twórcą neoromantyzmu historycznego wyraŜającego się m.in.
koncepcją idiograficznego uprawiania historii128. Będąc par excellen-
ce historykiem politycznym Askenazy nie koncentrował się na wpły-
wie czynników społecznych, gospodarczych, religijnych czy kultural-
nych dla dziejów narodów. Ich losem kierować miały w myśl koncep-
cji Askenazego ambicje przywódców, zmagania wielkich jednostek,
ich namiętności i animozje. Personifikacja dziejów – tworzenie z ob-
razów przeszłości teatru historii, w którym wielcy bohaterowie są
pierwszoplanowymi aktorami, a reszta to mało istotne tło – przyczy-
niła się do powstania pracy o dziejach Królestwa Polskiego do
1830 r., ujętej w formie biografii Waleriana Łukasińskiego129. W tej
„biografii nie będącej biografią”, Askenazy jak nikt wcześniej dał
wyraz swemu heroistycznemu obrazowi przeszłości. Łukasiński był
dla Askenazego cieniem błądzącym po dziejach narodu, symbolem

                                                
127 L. Stempowski, op. cit., s. 16.
128 J. Dutkiewicz, Szymon Askenazy i jego szkoła, Warszawa 1958, s. 27 i n.
129 Pierwsze wydanie pracy Szymona Askenazego o Łukasińskim ukazało się w

Warszawa 1908. Kolejne wydanie ksiąŜki miało miejsce w 1929 r.
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wytrwałości, wierności wobec zasad, ofiarnego patriotyzmu, nie-
złomności nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach130.
Ten bezprecedensowy męczennik stał się w pracy Askenazego go-
dłem Królestwa Polskiego131. Tragiczny los twórcy narodowej maso-
nerii potęgował wraŜenie martyrologii Polaków. Nieprzypadkowo
wybrał Askenazy tę właśnie postać na przewodnika dziejów Króle-
stwa Kongresowego. Uznając gehennę Łukasińskiego za jeden z naj-
bardziej dramatycznych elementów polskiej historii porozbiorowej,
Askenazy przedstawił zarazem załoŜyciela narodowej masonerii jako
jednego z wielu, często bezimiennych spiskowców, których stał się
symbolem i duchowym hegemonem132.

„Łukasiński”, praca będąca kwintesencją neoromantycznych za-
interesowań Askenazego133, dała początek legendy twórcy Wolno-

                                                
130 B. Chlebowski uwaŜał, Ŝe Askenazy był tym historykiem, który umacniając

tradycję narodową, zanegował słuszność załoŜeń pozytywistycznego pesymizmu.
B. Chlebowski, Literatura polska 1795-1905 jako główny wyraz Ŝycia narodu po
utracie niepodległości, Lwów 1923, s. 465.

131 Sz. Askenazy, op. cit., wyd. 2, t. I, s. 7.
132Ocena samego Łukasińskiego, jak i całego systemu politycznego Królestwa

Polskiego przed wybuchem powstania listopadowego dokonana przez Askenazego
wywoływała liczne kontrowersje uczonych. M. Handelsman pisał: „Idealizacja jed-
nych, a więc i potępienie innych, wyrozumiałość dla wielkich, surowa sprawiedli-
wość, a moŜe i niesprawiedliwość (bez dostatecznego uzasadnienia w źródłach ) dla
małych były nieuniknionym następstwem takiego stosunku do przeszłości”.
M. Handelsman, O nasz dzisiejszy stosunek do historii porozbiorowej, [w:] Pamiętnik
V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie 28 XI do 4 XII 1930 r.,
t. II: Protokoły, Lwów 1931, s. 22. Ten osąd Handelsmana wydaje się zbyt surowy,
zwłaszcza jeśli chodzi o zarzut niedostatecznego oparcia sądów o bazę źródłową.
Większość bowiem historyków historiografii podkreśla, iŜ jednym z podstawowych
atutów prac Askenazego jest opieranie wniosków na obfitej bazie źródłowej. Nie
zmienia to faktu, Ŝe zarzuty stawiane Askenazemu w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego i w okresie powojennym, dotyczące unikania jednoznacznej oceny
politycznych i społecznych poglądów Łukasińskiego, idealizowania bohatera wbrew
przedstawianym wyŜej faktom oraz przesycenia w niektórych partiach wykładu
elementami mesjanistycznymi i mistycznymi nie są nieuzasadnione. Problem mery-
torycznej i metodologicznej analizy pracy Askenazego, sposób kreacji bohatera,
a takŜe oceny „Łukasińskiego” w historiografii wykracza jednak poza ramy tego
artykułu i powinien być przedmiotem osobnych rozwaŜań.

133 J. Maternicki o „typowo neoromantycznym nastawieniu” Askenazego – idem,
Historiografia polska XX w., Wrocław 1982, s. 100. Zob. dyskusję na temat neoro-
mantyzmu, jego podstaw metodologicznych, popularności w polskiej historiografii
w latach 1900-1918 J. Adamus, O kierunkach polskiej myśli historycznej, Łódź 1964;
K. Wojciechowski, Dzieje literatury polskiej, Hanower 1946; J. K. Kochanowski,



Aneta Bołdyrew
_______________________________________________________________

60

mularstwa Narodowego, o którym współcześni mu pamiętnikarze
i historycy pisali niewiele, niewiele bowiem mogli wiedzieć o „tajnym
więźniu caratu”. Ich sposób postrzegania i kreacji rzeczywistości
miał jednak zasadnicze znaczenie dla rozwinięcia nowego nurtu
w historiografii, krytykującego antyheroistyczną ocenę przeszłości.
Silne wpływy romantycznej wizji dziejów narodowych determinowały
ocenę wielu wybitnych postaci okresu porozbiorowego równieŜ w ko-
lejnych epokach, a w przypadku Waleriana Łukasińskiego przyczy-
niły się do wprowadzenia go do panteonu polskich bohaterów naro-
dowych. „Biografia legendy” Łukasińskiego, której tworzenie rozpo-
częło się w dobie romantyzmu, była później utrwalana i rozwijana
przez historiografię u schyłku XIX i na przestrzeni całego kolejnego
stulecia.

                                                                                                                      

Szkice i drobiazgi historyczne, seria II, Warszawa 1908; J. Dutkiewicz, K. Śreniow-
ska, Zarys historii historiografii polskiej, t. III, Łódź 1959.
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Rafał Pakuła
(Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi)

Geneza budowy Teatru Miejskiego w Łodzi

1. Komitet budowy

Chęć stworzenia z Łodzi miasta na poziomie europejskim dała
asumpt do poszerzenia działań na rzecz kultury. W tym szerokim
horyzoncie kulturalnym jedną z ciekawszych i charakterystycznych
placówek Łodzi był teatr. Drobne gościnne wysiłki teatralne znajdują
swoje wpisy w annałach juŜ w połowie XIX w. Udokumentowanym
wydarzeniem był występ krakowskiego zespołu, który gościł w Łodzi
w 1857 r. W ten sposób zapisano pierwszą kartę w dziejach teatru
łódzkiego. Po kilku latach w 1865 r. przy ul. Konstantynowskiej wy-
budowano mały, niezadaszony i drewniany „Teatr Sellina1”, w któ-
rym przy dobrej pogodzie grywano przedstawienia z dobraną trupą
aktorów. Z kolei w 1888 r. grono miejscowej inteligencji zawiązało
Towarzystwo Teatralne2.

Marzenia o własnym reprezentacyjnym gmachu teatralnym zi-
ściły się w 1901 r. Na wspomnianej posesji Fryderyka Sellina, w głę-
bi, stanął częściowo tylko widoczny z ulicy trójkondygnacyjny muro-
wany gmach teatru z trzypiętrową widownią przeznaczoną na 1250
widzów, projektu Adolfa Zeligsona. Nadano mu formę neorenesan-
sową. Wysunięty portal wejściowy w środkowej części budynku prze-
chodził w loggie w drugiej kondygnacji, której kolumny dźwigały ta-
ras z trójkątnym frontonem. Gmach otrzymał elektryczne oświetle-
nie i centralne ogrzewanie3. W inauguracyjnym przedstawieniu

                                                
1 Fryderyk Sellin – propagator sztuk teatralnych, na tyłach cukierni przy

ul. Konstantynowskiej otworzył drewniany teatr zwany „Arkadią”, w 1870 r. zorga-
nizował teatr letni.

2 Teatr Polski w Łodzi, „Giewont”, 1928, nr 3, styczeń-marzec, s. 99-104.
3 K. Stefański, Atlas architektury dawnej Łodzi, Łódź 2003, s. 60.
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otwarcia sceny teatru w 1901 r. wzięli udział Henryk Sienkiewicz
i Henryk Siemiradzki. Początkowy entuzjazm wygasł szybko,
a wkrótce widzów zaczęło ubywać, dlatego teŜ właściciel w 1912 r.
sprzedał całą posesję. W 1920 r. obiekt spłonął i nigdy później nie
przywrócono mu pierwotnych funkcji. Innymi działającymi teatrami
w mieście, o których warto wspomnieć, były Teatr Victoria przy
ul. Piotrkowskiej 67 (obecnie nie istnieje) oraz Teatr Polski (obecnie
Teatr im. S. Jaracza) przy ul. Cegielnianej 63 (obecnie ul. Stefana
Jaracza 27). W pierwszych latach XX w. zrodziła się idea, która wie-
lokrotnie później będzie forsowana – budowy duŜego obiektu na
Rynku Targowym (obecnie pl. gen. H. Dąbrowskiego). Ostatecznie
przebudowano magazyny Towarzystwa Przewozowego „NadieŜda”.
Plany wykonał David Lande, a kierownikiem prac został Gustaw
Landau-Gutenteger. Teatr otwarto juŜ w 1909 r. Sala mieściła 836
widzów, a parterowy fronton prezentował się skromnie. WyróŜniają-
cym się elementem były masywne kolumny doryckie ujmujące wej-
ście główne.

Dwa lata później teatr spłonął. Następnie został on odbudowany,
a przy tej okazji powiększono widownię na 1160 osób. W latach 20.
XX w. działał on pod nazwą Teatru Miejskiego4. W okresie między-
wojennym działał ponadto Teatr Popularny przy ul. Ogrodowej 18
oraz teatry sezonowe jak – Teatr Letni „Scala” w parku im. Stani-
sława Staszica. Brakowało jednak w mieście gmachu reprezentacyj-
nego, którym łódzkie środowisko teatralne mogłoby się poszczycić.
W gabinetach Rady Miejskiej i Komisji Teatralnej rozprawiano i Ŝy-
wo dyskutowano nad ideą wskrzeszenia tradycji teatralnych. Zarząd
Miejski postawił sobie jako cel polityki kulturalno-oświatowej posia-
danie przez miasto teatru dramatycznego. Jak silne były to dąŜenia,
mogą świadczyć słowa Arnolda Szyfmana – Łódź jest tak wielkim

miastem, iŜ zasługuje na to, by mieć teatr pierwszorzędny, godny

wielkiego miasta, a nie prowincjonalnej mieściny5. W opisach literac-
kich przyszły łódzki teatr dramatyczny znalazł następujące uznanie
– Z teatru tego światło poezji i sztuki narodowej promieniować miało

na wszystkie zakątki polskiej Łodzi i zaglądać zarówno do salonów

przemysłowców i pokojów naszej inteligencji pracującej, jak i do izb

                                                
4 Ibidem, s. 40-41.
5 Łódź a teatr, „Dziennik Zarządu m. Łodzi”, 1925, R. 7, nr 46 z 17 listopada,

s. 1-3.
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robotniczych, które przez okres niewoli pogrąŜone były przez czas dłu-

gi w stanie nieświadomości społecznej6.
Pierwsze dyskusje nad kształtem teatru rozpoczęły się na posie-

dzeniach Komisji Teatralnej. W tym celu, w dniu 16 marca 1922 r.,
w Wydziale Oświaty i Kultury w Łodzi zorganizowano pierwszą kon-
ferencję nad planami realizacji teatru. Magistrat miasta przychylił
się do przedstawionych wniosków i wyznaczył Komitet Budowy Szkół
Powszechnych jako organ mający pełnić funkcje administracyjne do
czasu wyłonienia właściwego Komitetu7. Prace wstępne rozpoczęto
7 grudnia 1922 r., jednak wydarzenia polityczne w mieście przekre-
śliły szybką ich realizację, gdyŜ na wniosek MSW rozwiązano Radę
Miejską, a Komitet Budowy zaprzestał aktywnej działalności8. Jed-
nakŜe z początkiem 1923 r. odbudowano struktury i podjęto nowy
wysiłek zawiązania Komitetu. Na spotkaniu w styczniu 1923 r., Ko-
misja Teatralna podjęła decyzję o powierzeniu wykonaniu planów
teatru architektowi Czesławowi Przybylskiemu oraz o utworzeniu
Komitetu budowy Teatru9.

Komitet budowy ukonstytuował się 5 września 1923 r. Początko-
wo na liście Komitetu widniało 17, a następnie 34 osoby. Przewodni-
czącym komitetu obrano Mariana Cynarskiego. Ponadto skład został
uzupełniony o trzech wiceprzewodniczących. Przewodniczącym Ko-
misji budowlanej Komitetu wybrano Leona Golca, kierownictwo bu-
dowy gmachu powierzono C. Przybylskiemu, a opiekę nad działalno-
ścią biura Komitetu sprawował M. Kalinowski10. W kolejnych latach
(do 1925 r.) rozszerzono skład o delegatów z Oddziału Łódzkiego
Związku Artystów Scen Polskich oraz Wydziału Zdrowotności Pu-
blicznej. W latach 1923-1925 wielokrotnie zapraszano do pełnienia
funkcji ławników w Komitecie budowy Teatrów osoby pełniące funk-
cje społeczne, polityczne oraz wybranych obywateli miasta. Koło Ar-

                                                
6 Ibidem, s. 1.
7 Archiwum Państwowe w Łodzi, Komitet Budowy Teatru Miejskiego przy Ma-

gistracie m. Łodzi (dalej cyt. APŁ-KB), Budowa Teatru Miejskiego 1922-1923,
sygn. 304, t. 4. Do Prezydium Rady Miejskiej, s. 47.

8 APŁ-KB, Posiedzenie Komisyjne 1923-1927, sygn. 305, t. 7. Protokół z I posie-
dzenia Prezydium Komitetu Budowy Teatru Miejskiego w Łodzi, s. 33-36.

9 APŁ-KB, Skład Komitetu Budowlanego 1923-1927, sygn. 305, t. 1. Uchwała
48, s. 4.

10 Ibidem. Lista członków i zastępców członków Komitetu Budowy Teatru Miej-
skiego przy Magistracie, s. 1.
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chitektów Budowlanych w Łodzi było reprezentowane przez przed-
stawicieli w liczbie 3, którzy otrzymali głos doradczy11.

Członkowie wybierani byli na czas kadencji Rady Miejskiej. Re-
gulamin Komitetu zakładał, Ŝe kaŜdy wniosek uprawomocnia się
przy obecności połowy członków. Uchwały zapadały zwykłą większo-
ścią głosów. W przypadku trzech nieobecności Komitetowi przysłu-
giwało prawo skreślenia takiej osoby z listy członkowskiej. Regula-
min określał zakres obowiązków poszczególnych komisji. Komisja
budowlana uzyskała kompetencje w zakresie: nadzoru, wpływu na
projekty budowlane i rozpatrywanie zmian, rozpisywanie konkursów
oraz kontroli rachunków. Drugą istotną komisją dla płynnego pro-
wadzenia administracji była Komisja finansowa. Jej obowiązkiem
było gromadzenie potrzebnych funduszy, projektowanie budŜetu,
akceptacja rachunków. Organem wykonawczym był Komitet Biura
Budowy12.

W pierwszym okresie działalności Komitetu od 15 września
1923 r. do 29 września 1925 r. Komitet obradował na 10 posiedze-
niach. W podanym okresie sprawozdawczym wybrano miejsce usytu-
owania gmachu teatralnego, wyznaczono architekta oraz zakupiono
niezbędne materiały budowlane. Niektóre spotkania były kluczowe
dla realizacji zamierzeń budowlanych. JuŜ w kwietniu 1922 r. wska-
zano pod budowę teatru skwer kolejowy u zbiegu ulic – Jana Kiliń-
skiego, Dzielnej (obecnie Gabriela Narutowicza) oraz Skwerowej.
Potwierdzono to uchwałą z dnia 20 grudnia 1922 r. W latach później-
szych zapis o wyborze miejsca budowy był często krytykowany przez
członków Komitetu oraz mieszkańców. Pojawiały się głosy, Ŝe gmach
powinien zostać wybudowany na pl. gen. H. Dąbrowskiego. Zwraca-
no takŜe uwagę, Ŝe grunt w Parku Kolejowym był zbyt grząski. Na-
stępnie postanowiono nabyć nieruchomość naleŜącą do małŜeństwa
Sulikowskich przy ul. Skwerowej i Składowej. O wykup nieruchomo-
ści Sulikowskich zabiegał takŜe Zarząd Pocztowy Kasy Oszczędno-
ściowej w Warszawie13. Ostatecznie posesję nabyto na mocy aktu
sporządzonego przez notariusza Ludwika Kahle w styczniu 1926 r.,
                                                

11 Z Komitetu Budowy Teatru, „Kurier Łódzki”, 1923, R. 23, nr 298 z 31 paź-
dziernika, s. 5.

12 APŁ-KB, Regulamin Komitetu, sygn. 305, t. 3. Regulamin, s. bp. Cała treść
regulaminu patrz: Regulamin Komitetu Budowy Teatru Miejskiego przy Magistra-
cie m. Łodzi, „Dziennik Zarządu m. Łodzi”, 1925, R. 7, nr 21 z 26 maja, s. 7-10.

13 APŁ-KB, Posiedzenia Komisyjne 1923-1927, sygn. 305, t. 7.Pismo Wydziału
Budownictwa z dnia 21 listopada 1924 r., s. bp.
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co znalazło potwierdzenie w księdze inwentarzowej pod nr 12414.
W grudniu 1923 r. przeprowadzono drugie posiedzenie Komitetu.
Spotkaniu przewodniczył L. Golc. Po zaznajomieniu się z odezwą
Magistratu w sprawie przeznaczenia funduszy Komitetu i zaksięgo-
wania w Kasie Głównej Magistratu kwoty w wysokości
22 584 385 258,87 marek polskich dla dyspozycji Komitetu, zebrani
postanowili: zakupić do dnia 1 grudnia 1923 r. w cegielniach miej-
skich cegłę na budowę gmachu, zwrócić się do Magistratu o przelew
wpływów w kwocie 14 mld marek polskich na rachunek PKO w War-
szawie oraz cotygodniowe wpłaty na rachunek bankowy z tytułu sum
wpływających do Kasy Miejskiej na budowę teatru. Celem zabezpie-
czenia sum przed dewaluacją postanowiono otworzyć rachunek zło-
towy. Dodatkowe składki na rzecz budowy teatru były pobierane
w specjalnym podatku odprowadzanym od ceny biletów wejścia na
wszelkiego rodzaju widowiska. Wysokość podatku wynosiła 10%,
a po podwyŜszeniu stawki 20%. Drugim źródłem wzbogacającym
konto Komitetu był pobór miejskiego podatku od koncertów, wido-
wisk, zabaw i rozrywek15.

W dniu 4 kwietnia zorganizowano kolejne posiedzenie Komitetu.
Tematykę i dyskusję spotkania poświęcono głównie szkicom budowy,
opracowanym przez C. Przybylskiego. Oryginalne pomysły architek-
ta zarówno pod względem urządzenia wnętrzna jak i elewacji wy-
wołały zainteresowanie. W wymianie zdań wzięli udział Marcel Bar-
ciński, Antoni Remiszewski, L. Golc, D. Lande oraz Wiesław Lisow-
ski. Wyczerpujących wyjaśnień udzielił C. Przybylski i zobowiązał
się przesłać w terminie 3-miesięcznym opracowane projekty budowy
w układzie ostatecznym. Wymienione projekty umoŜliwiłyby przy-
stąpienie do robót ziemnych, które planowano rozpocząć w sierpniu
1924 r. RozwaŜano ponadto powołanie Towarzystwa Akcyjnego Bu-
dowy Teatru. Decyzja w tej sprawie stała się kwestią rozwaŜaną na
specjalnych posiedzeniach Komisji finansowej16.

W lipcu 1924 r. prezes Komitetu L. Golc zapewniał, Ŝe plany te-
atru były dalece zaawansowane, a w miesiącu następnym zakładano
                                                

14 APŁ-KB, Skład Komitetu Budowlanego 1923-1927, sygn. 305, t. 1. Uchwała
nr IX z 20 grudnia 1922 r., akt nr rep. 729, s. bp. Posesję przy ul. Skwerowej i Skła-
dowej nabyto za sumę 25 900 zł.

15 Z komitetu budowy teatru miejskiego, „Dziennik Zarządu m. Łodzi”, 1924,
R. 6, nr 7 z 12 lutego, s. 14-15.

16 Posiedzenie komitetu budowy, „Dziennik Zarządu m. Łodzi”, 1924, R. 6, nr 17
z 22 kwietnia, s. 14-15.
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rozpoczęcie budowy. Potwierdzać te słowa miały materiały budowla-
ne zwoŜone do Parku Kolejowego17. Rzeczywistość wyglądała jednak
inaczej. Od początku działalności Komitetu narastał konflikt z Magi-
stratem w sprawie interpretacji regulaminu i wynikających z niego
kompetencji. Prace i wnioski inwestycyjno-finansowe wstrzymywa-
no, a chaos z dnia na dzień się pogłębiał. Pomimo zakupionych mate-
riałów oraz odpowiednich funduszy, polityka i spory personalne
uniemoŜliwiały płynność realizacji. Wówczas w prasie łódzkiej poja-
wiły się niepochlebne opinie o pracy Komitetu - Tymczasem co się

dzieje. Kupiono tylko trochę cegieł, które zwalono na placu pod budo-

wę […] A gdzie się podziała reszta setek tys. zł. Czy pieniądze wsiąkły

w jakąś inną dziurę, zawsze dziurawego budŜetu miasta czy teŜ po

prostu zdewaluowały się?18

Innym działaniem hamującym inwestycję okazały się niezgodno-
ści w pobieraniu podatku. Działania te, jak moŜna domniemywać,
miały charakter politycznej rozgrywki, która toczyła się między
członkami Komitetu, a radnymi w Magistracie. Ministerstwo SW
odmówiło reskryptem nr SM. 3884/24 z dnia 31 lipca 1924 r., za-
twierdzenia uchwały Rady Miejskiej z 22 listopada 1923 r. dotyczącej
dalszego inkasowania składki specjalnej na budowę gmachu, dlatego
od 1 września Magistrat zaprzestał jej poboru19. Ministerstwo za-
trzymało pobieranie podatku do czasu przedłoŜenia przez Magistrat
i uchwalenia nowego przez Radę Miejską. Spowodowało to jednocze-
śnie zamknięcie wpływów Komitetu. Na podstawie opisanej ustawy
z 1923 r. o tymczasowym uregulowaniu dodatku inwestycyjnego na
budowę teatru, rozpisano ustawę od wszystkich podatków komunal-
nych w wysokości 5%, która miała obowiązywać w okresie od 1 lipca
1925 r. do 30 czerwca 1929 r. Wydział podatkowy – w myśl polecenia
Magistratu opracował, na podstawie ustawy art. 21 o tymczasowym
uregulowaniu finansów komunalnych, dodatku inwestycyjnego na

                                                
17 Z komitetu budowy teatru, „Dziennik Zarządu m. Łodzi”, 1924, R 6, nr 29

z 15 lipca, s. 30.
18 APŁ-KB, RóŜna korespondencja, sygn. 305, t. 35. Cytat z „Rozwój” nr 250,

s. bp.
19 APŁ-KB, Skład Komitetu Budowlanego 1923-1927, sygn. 305, t. 1. Pismo

MSW nr SM. 3884/24, s. bp.; Protokół, „Dziennik Zarządu m. Łodzi” 1924, R. 6,
nr 44 z 28 października, s. 7-9. NaleŜy zwrócić uwagę, iŜ w dokumencie APŁ wid-
nieje inny nr (SM. 3884/24), niŜ w opisanym w skrócie posiedzeniu zamieszczonym
w Dzienniku Zarządu m. Łodzi (SM. 3894/24). Autor zdecydował się zastosować
numer z dokumentu APŁ.
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budowę teatru od wszystkich podatków komunalnych. Dodatek zo-
bowiązywał do pobierania równieŜ od sum komunalnych oraz podat-
ków państwowych z wyłączeniem podatków od spoŜycia, zuŜycia oraz
produkcji20. Z materiałów archiwalnych moŜna wnioskować, Ŝe
ustawa ta nigdy nie została przesłana do zatwierdzenia21. Podobna
sytuacja zaistniała przy realizacji Gmachu Reprezentacyjnego mia-
sta Łodzi. Bolesław Fichna wspomina, Ŝe plany właściwego gmachu,
które zobowiązano się przesłać do Ministerstwa Robót Publicznych
w Warszawie do ostatecznego zatwierdzenia, nigdy tam nie trafiły22.

Konflikt o profesjonalizm i kompetencje zapisany w regulaminie
między Komitetem a Magistratem zaostrzył się w połowie 1925 r.
Komitet budowy przestał pełnić swoje funkcje, a prace budowlane
ustały. Kolejne miesiące upływały na spisywaniu nowego regulami-
nu, negocjowaniu kompetencji, szukaniu konsensusu w spornych
punktach. Konsekwencją prac podjętych przez Komitet i Magistrat
było przedłoŜenie osobnych regulaminów. W myśl Rady Miejskiej
regulamin powinien być opracowany dla Komitetu juŜ istniejącego,
a Magistrat nie mógł ograniczać w zapisach działalności i ruchów
Komitetu23. W tym celu 27 lutego 1925 r. o godz. 11.00 zorganizowa-
no zebranie w powyŜszej sprawie. W przeprowadzonej dyskusji
przyjęto ostateczną wersję regulaminu opracowaną przez Magistrat i
Komitet24.

Nowy Komitet ukonstytuował się w składzie 24 członków
(4 członków Magistratu, 8 radnych, 12 obywateli) z 12 zastępcami
(2 członków Magistratu, 12 obywateli). Prezesem pozostał M. Cynar-
ski25. Utrzymano w kompetencji wcześniejsze wydziały. W związku
z nowym etapem realizacji budowy, nałoŜono na poszczególne jed-
nostki nowe obowiązki. Wydział budownictwa zobowiązano do spo-
rządzenia planu wykupu posesji małŜeństwa Sulikowskich oraz wy-

                                                
20 Podatek na budowę Teatru Miejskiego, „Dziennik Zarządu m. Łodzi”, 1925,

R. 7, nr 19 z 12 maja, s. 13.
21 APŁ-KB, Skład Komitetu Budowlanego 1923-1927, sygn. 305, t. 1. Pismo

MSW nr SM. 3884/24, s. bp.
22 O gmach municypalności m. Łodzi. Czy budowa zostanie zawieszona?, „Kurier

Łódzki”, 1927, R. 27, nr 298 z 30 października, s. 6.
23 APŁ-KB, Regulamin Komitetu, sygn. 305, t. 3. Pismo nr 1402/24-I

z dnia 12 grudnia 1924 r., bp.
24 Ibidem, Adnotacja z dnia 27 lutego 1925 r., s. bp.
25 APŁ-KB, Skład Komitetu Budowlanego 1923-1927, sygn. 305, t. 1. Wyciąg

z posiedzenia Komitetu, 29 września 1925 r., bp.
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tyczenia placu realizacji. Wydział finansowy sprawdził sumy Komi-
tetu w Głównej Kasie Miejskiej oraz zabezpieczył i przelał wszelkie
sumy pozostające w Komitecie Budowy do Łódzkiego Oddziału Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego. Wydziałowi prawa polecono załoŜenie
księgi hipotecznej, ponadto nałoŜono obowiązek załatwienia z zarzą-
dem parafii prawosławnej, formalności ze zmianą konfiguracji cmen-
tarza cerkiewnego przy ul. J. Kilińskiego oraz zabezpieczenia sumy
23 236, 11 zł znajdującej się w upadłym Banku Polskich Kupców
i Przemysłowców Chrześcijan w Łodzi. Wydział gospodarczy nato-
miast został poproszony o zabezpieczenie od kradzieŜy 10 wagonów
wapna lasowego zadołowanego w parku26.

 W sprawie regulacji cmentarza prawosławnego Komitet wysto-
sował pismo 10 grudnia 1924 r. do proboszcza parafii prawosławnej
o. Teodora I. Walikowskiego o udzielenie zgody na przesuniecie
domku stróŜa, który kolidował z planami teatru. Zobowiązano się, Ŝe
wszystkie prace zostaną sfinansowane przez Komitet, a rozbiórka
domku nastąpi w momencie oddania parafii nowego obiektu, nato-
miast prace konfiguracji cmentarza miały nie naruszyć kwadratury
planu. Zmiany zostały pozytywnie zaakceptowane przez WyŜszą
Władzę Cerkiewną w Warszawie27.

 Uchwały Komitetu pozostały w kompetencji Biura Budowy Te-
atru Miejskiego, które stanowiło autonomiczny oddział Wydziału
budownictwa Magistratu. Kierownikiem Biura pozostał urzędnik
mianowany przez Magistrat. Naczelnikiem budowy, zgodnie z zapi-
sem regulaminu powinien być architekt posiadający prawo prowa-
dzenia robót. Za zgodą kierownika budowy i Komitetu, prace w pew-
nych czynnościach mogły zostać powierzone innemu architektowi28.
Pomimo prowizorycznego zaŜegnania konfliktu, niespełna kilka mie-
sięcy później prace ponownie zostały zahamowane. W dniu 2 paź-
dziernika 1925 r. przedłoŜono wniosek z decyzją powołania nowego
Komitetu, poniewaŜ dotychczasowy przewodniczący L. Golc złoŜył
rezygnację z pełnionego stanowiska. Na kolejne miesiące prace sku-

                                                
26 APŁ-KB, Skład Komitetu Budowlanego 1923-1927, sygn. 305, t. 1. Wyciąg 72.

IV. Sesja posiedzenia Magistratu, Łódź 2 listopada 1926 r., s. bp.
27 APŁ-KB, Zmiana konfiguracji cmentarza prawosławnego przy kościele

św. Aleksandra, 1924-1925, sygn. 305, t. 23. Do Parafii Prawosławnej, s. bp.
28 Regulamin Komitetu Budowy Teatru Miejskiego przy Magistracie m. Łodzi,

„Dziennik Zarządu m. Łodzi” 1925, R. 7, nr 21 z 26 maja, s. 7-10.
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tecznie zostały sparaliŜowane. Nowy Komitet powołano dopiero
26 stycznia 1927 r., a jego pierwsze posiedzenie odbyło się w lutym29.

W pierwszym posiedzeniu w dniu 8 lutego brało udział 23 człon-
ków Komitetu na ogólną liczbę 36 członków. Po rozpoczęciu obrad
przystąpiono do podziału i obsadzenia stanowisk30. Na kolejnym po-
siedzeniu w marcu postanowiono powołać do Komisji finansowej na
miejsce M. Barcińskiego, wiceprezydenta W. Groszkowskiego, zaś do
Komisji budowlanej za D. Lande - Józefa Kabana. W dyskusji mery-
torycznej powrócono do tematów wyboru miejsca budowy, nakazano
architektowi wykonanie rysunków roboczych oraz ze zgromadzonych
funduszy postanowiono kontynuować wykop fundamentów. Sposób
prowadzenia prac, przerzucanie się odpowiedzialnością, pociągnął za
sobą zniechęcenie i ferment. Przeciwdziałając niepokojącym nastro-
jom , których brak spójnych działań radykalizował nastoje wobec
inwestycji teatralnej, postanowiono powołać Komitet propagandy
budowy Teatru Miejskiego. Przygotowano szereg zebrań, odczytów,
odezw i broszur. Zakładano takŜe moŜliwość wykupu cegiełek wspo-
magających budowę, które jednocześnie zapewniały mieszkańcom
wieczyste miejsca i bezpłatny wstęp na premiery31. PowyŜsze załoŜe-
nia nie wyszły poza sferę teoretycznych rozwaŜań.

Kolejny raz architektom – C. Przybylskiemu i D. Lande przedło-
Ŝono umowy na wykonanie planów szczegółowych. W myśl dokumen-
tu C. Przybylski został zobowiązany do wykonania rysunków robo-
czych, według własnego projektu, zatwierdzonych przez MRP. Archi-
tektowi powierzono zarazem główne kierownictwo. Prowadzenie ro-
bót na miejscu, zawieranie umów, sprawdzanie rachunków, pozo-
stało w gestii D. Lande32. Przewidywano w spisanym protokóle
zmianę stawek procentowych od wykonanych prac. Zatrzymały się
                                                

29 APŁ-KB, Posiedzenie Komitetu 1923-1927, sygn. 305, t. 7. Protokół z I posie-
dzenia Prezydium Komitetu Budowy Teatru Miejskiego m. Łodzi, 18 lutego 1927 r.,
s. 33-36.

30 W głosowaniu tajnym prezesem wybrano M. Cynarskiego. Następie przystą-
piono do wyboru 3 wiceprezesów, na których wybrano: B. Gorczyńskiego, J. Stypuł-
kowskiego i A. Idzikowskiego. Ponadto powołano 2 komisje: finansową i budowlaną.
Więcej: Komitet Budowy Teatru Miejskiego w Łodzi, „Dziennik Zarządu m. Łodzi”,
1927, R. 9, nr 7 z 15 lutego, s. 17-18.

31 APŁ-KB, Posiedzenie Komitetu 1923-1927, sygn. 305, t. 7. Powołanie Komite-
tu Propagandy Biura Teatru, s. 39.

32 Budowa Teatru Miejskiego w Łodzi, „Dziennik Zarządu m. Łodzi”, 1927, R. 9,
nr 24 z 14 czerwca, s. 12-13.
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one na progu 1,8% za rysunki od wynagrodzenia dla głównego archi-
tekta. Podobny przedział procentowy zaproponowano D. Lande za
prowadzenie rachunkowości oraz 0,4% od dokumentacji technicznej.
Projekt umowy został przejrzany i zaakceptowany przez architektów
Komisji budowlanej – J. Kabana, W. Lisowskiego i B. Stawińskiego
naczelnika Oddziału Drogowego Robót Publicznych. Radny Karol
Folkierski zakwestionował powyŜsze stawki i w przedłoŜonym wnio-
sku wskazał, iŜ wynagrodzenie procentowe powinno wynosić odpo-
wiednio – 1,2%, 1,2% i 0,4%33. Zaproponowane wynagrodzenie poparł
wiceprezydent Łodzi – W. Groszkowski. Czesław Przybylski w pi-
śmie skierowanym do Komisji stwierdził, Ŝe określone wynagrodze-
nie było zgodne z zasadami wynagrodzenia przyjętymi przez Koło
Architektów w Warszawie. Ponadto zdecydowanie stwierdził, Ŝe na
zmniejszenie honorarium nie wyraŜa zgody. Dodatkowo zobowiązał
Komisję do wypłacania, zgodnie z zawartą umową, 200 zł za kaŜdy
przyjazd do Łodzi34.

 Preliminarz w 1927 r. zakładał kwotę 300 000 zł na załoŜenie
fundamentów, wykopanie ziemi oraz sporządzenie rysunków robo-
czych. Kazus polegał na tym, iŜ na koncie Komitetu znajdowała się
suma jedynie 100 000 zł. Planowano, iŜ róŜnica zostanie pokryta czę-
ściowo przez opisany powyŜej podatek. Zabezpieczając się na wypa-
dek odmowy, skierowano do Magistratu pismo, w którym starano się
pozyskać 200 000 zł. w roku budŜetowym 1927/192835. Inicjatywa
spotkała się z odmową ze strony Magistratu. Tłumaczono to potrzebą
kontynuowania w mieście prac kanalizacyjnych36.

Polityczne nieporozumienia, brak przemyślanych, spójnych dzia-
łań, doprowadziło do zawieszenia prowadzonych działań budowla-
nych. Urząd Wojewódzki uchwała z dnia 22 października 1927 r.

                                                
33 APŁ-KB, Protokólarz Prezydium Komitetu 1927 r., sygn. 305, t. 12. Protokół

1. Posiedzenia Komitetu Budowy Teatru Miejskiego przy Magistracie m. Łodzi,
18 lutego 1927 r., s. 1.

34 APŁ-KB, Akta Komitetu budowy Teatru Miejskiego w Łodzi, 1927 r., sygn.
305, t. 13. Protokół z posiedzenia z 18 marca 1927 r., s. 24-25.

35 APŁ-KB, Protokólarz Prezydium Komitetu 1927 r., sygn. 305, t. 12. Protokół
1. Posiedzenia Komitetu Budowy Teatru Miejskiego przy Magistracie m. Łodzi,
18 lutego 1927 r., s. 9.

36 Ibidem, Protokół 2. Posiedzenia Komitetu Budowy Teatru Miejskiego przy
Magistracie m. Łodzi, s. 10-11.
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zarządził wstrzymanie robót publicznych przy realizacji Teatru Miej-
skiego37.

2. Budowa Teatru Miejskiego

Przedsięwzięcie Teatru Miejskiego w załoŜeniach teoretycznych
Komisji Teatralnej, a następnie Komitecie budowy wyglądało na
moŜliwe do przeprowadzenia. Realizacja była o tyle waŜna, Ŝe zy-
skała poparcie nie tylko samych struktur administracyjnych, ale
takŜe niezamoŜnego, borykającego się z biedą społeczeństwa łódzkie-
go. Teatr był szansą dla Łodzi – dla jednych miejscem pracy, a dla
innych było oczywiste, Ŝe tak waŜna inwestycja wprowadzi miasto
w szeroki krąg kultury. Pierwszym latom działalności Komitetu to-
warzyszył optymizm. Z czasem, nie przewidując mogących się poja-
wić utrudnień, optymizm ustąpił miejsca lokalnym konfliktom i nie-
porozumieniom.

We wczesnych planach budowy powstała idea połączenia Domu
Ludowego z gmachem teatralnym, który miał mieścić się na Rynku
Targowym (obecnie pl. gen. H. Dąbrowskiego). Te plany zostały
szybko zweryfikowane nie tylko ze względów formalnych, ale takŜe
negatywnych opinii na temat bezpieczeństwa uŜytkowania dwóch
lokali. Magistrat swoją decyzję potwierdził uchwałą nr 101, która
stwierdza: przyszły gmach winien słuŜyć jedynie dla Teatru Miejskie-

go i nie moŜe być łączony z Domem Ludowym38. Uchwałą nr 351
uchylono wniosek R. Stupnickiego co do budowy Domu Ludowego z
uwzględnieniem pomieszczenia na teatr na pl. gen H. Dąbrowskie-
go39. W tym celu, zanim zapadał decyzja osobnego gmachu, Wydział
Oświaty i Kultury zobowiązał się do przeprowadzenia w imieniu
Magistratu wraz z Wydziałem Budownictwa, pertraktacji
z M. i J. Werdigerami w sprawie wykończenia i wydzierŜawienia
miastu na okres 6 lat gmachu przy ul. Dzielnej 2040 (obecnie G. Na-
rutowicza). Komisja Teatralna obradowała w listopadzie 1922 r.
w sprawie wydzierŜawienia kamienicy. W pierwszej kolejności zało-

                                                
37 APŁ-KB, Akta Komitetu budowy Teatru Miejskiego w Łodzi 1927 r., sygn.

305, t. 13. Posiedzenie Komisji Budowlanej, s. 40-42.
38 APŁ-KB, Budowa Teatru Miejskiego 1922-1923, sygn. 305, t. 4. Wyciąg z pro-

tokołu Komitetu Teatralnego z 17 października 1922 r., s. 22.
39 Ibidem, Wyciąg z 25 posiedzenia Magistratu z 4 kwietnia 1922 r., s. 24.
40 W uchwale nr 120 z 1922 r. podano inny adres kamienicy Werdingerów –

ul. Dzielna 18.
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Ŝono odrestaurowanie budynku za sumę 3 mln marek polskich. Wła-
ściciel posesji podjął decyzję o wprowadzeniu niezbędnych urządzeń
technicznych, zbudowaniu sceny, wprowadzeniu instalacji elektrycz-
nych i centralnego ogrzewania oraz odbudować szatnie. Przedsta-
wione warunki współpracy właściciela z Magistratem okazały się nie
do przyjęcia, a załoŜone prace nigdy nie zostały wykonane41. Osta-
tecznie lokalizację placu budowy potwierdzić miała konferencja
z udziałem zaproszonego warszawskiego architekta C. Przybylskie-
go, członków Komisji Teatralnej, Magistratu oraz przedstawicieli
Koła Architektów w Łodzi. Konferencje zaplanowano w sali posie-
dzeń Rady Miejskiej na godz. 20.00 w dniu 5 grudnia 1922 r.42

 W czasie planowanego spotkania dotyczącego lokalizacji C. Przy-
bylski przestawił swoje wnioski i opinie. Pod rozwagę zgromadzonym
podał 7 miejsc, omawiając po kolei ich wady i zalety. Jako pierwszy
został wymieniony plac przy ul. T. Kościuszki, gdzie mieściła się
drukarnia państwowa. Według przeprowadzonych wyliczeń, działka
była zbyt wąska. Następnie omówiono plac Markusa Silbersterna
przy ul. Piotrkowskiej, gdzie stwierdzono, Ŝe wymieniona lokalizacja
znajduje się za daleko śródmieścia i pociągnęłaby za sobą potrzebę
wyburzenia części posesji. Plac cyklistów przy ul. Przejazd (obecnie
J. Tuwima) okazał się zbyt mały. Działka przy ul. Węglowej, była
zabudowany, a usunięcie budynków pociągało za sobą wzrost kosz-
tów. Parcela u zbiegu al. T. Kościuszki i ul. św. Anny (obecnie zach.
część al. Adama Mickiewicza) nie była skomunikowana tramwajowo
z centrum miasta. Plac gen. H. Dąbrowskiego w opinii C. Przybyl-
skiego, pomimo Ŝe przedstawiał walory artystyczne, był za daleko
połoŜony od centrum, a takŜe widoki pobliskich fabryk miały szpecić
widok ogólny. Ostatecznie architekt wskazał miejsce budowy przy-
szłego gmachu teatralnego. Skwer kolejowy – argumentował – leŜy

przy ruchliwej ulicy, ma swoją tradycję teatralną. Zakładał, Ŝe gmach
połoŜony był 30 m w głębi załoŜenia ogrodowego. Pod budowę prze-
znaczono 1/3 terenu. Wydzielono by dwie sale na 1200 i 400 osób
oraz dodatkowo salę koncertową na 1000 osób. Ostatnie dwie propo-
zycje wzbudziły największe dyskusje. Wiesław Lisowski stwierdził,
Ŝe z 2 placów łódzkich – skwer kolejowy i pl. gen. H. Dąbrowskiego,
preferuje ten drugi, gdyŜ był większy, otwierał się na cztery strony,

                                                
41 APŁ-KB, Budowa Teatru Miejskiego 1922-1923, sygn. 305, t. 4. Wyciąg z pro-

tokołu Komisji Teatralnej z dnia 21 listopada 1922 r., s. 57.
42 Ibidem, Do Prezydium Rady Miejskiej, s. 48-51.
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a front budynku zwrócony byłby na południe, czyli wzdłuŜ ul. Dziel-
nej (obecnie G. Narutowicza). Dawid Lande zwrócił uwagę, Ŝe budu-
jąc przy Parku Kolejowym, w przyszłości będzie trzeba usunąć cer-
kiew. Stanisław Rapalski wyraził sprzeciw niszczeniu Parku Kolejo-
wego, gdyŜ stanowił on „płuca miasta”. Tym samym jednoznacznie
wskazał pl. gen. H. Dąbrowskiego. Twierdził, Ŝe miasto rozbudowuje
się w kierunku wschodnim i ul. Dzielna (obecnie G. Narutowicza)
będzie w przyszłości pryncypialna. Dalej uznał, Ŝe odpowiednim
miejscem dla Domu Ludowego, są działki przy ul. Cegielnianej. Ko-
trowski (imienia nie ustalono) poddał w wątpliwość, czy będzie moŜ-
liwe wykupienie kamienicy małŜeństwa Suligowskich i był zdania, Ŝe
gmach otrzyma brzydkie otoczenie. Jako ostatni głos zabrał war-
szawski architekt, który stwierdził, Ŝe łączenie Domu Ludowego
i teatru byłoby rozwiązaniem niekorzystnym. Argumentował to fak-
tem, Ŝe przed teatrem musi być osobny dojazd dla pojazdów i wejście
dla osób z obsługi technicznej. Z tego względu, jego zdaniem, Park
Kolejowy połoŜony był bliŜej głównej arterii komunikacyjnej miasta –
ul. Piotrkowskiej, a tło gmachu stanowiłby zadbane kamienice przy
ul. Dzielnej (obecnie ul. G. Narutowicza). W przeprowadzonej dysku-
sji nie ustalono ostatecznego miejsca budowy. Ławnik Władysław
Gacki zamykając posiedzenie o godz. 22.45 stwierdził, Ŝe obecni
w większości wypowiedzieli się przeciwko łączeniu Domu Ludowego
i teatru oraz za wyznaczeniem Parku Kolejowego pod budowę gma-
chu teatralnego43.

Pomimo braku konsensusu kilka dni później, dokładnie 20 grud-
nia 1922 r. Magistrat wyznaczył miejsce pod budowę: skwer kolejowy
u zbiegu ulic – J. Kilińskiego, Dzielnej, Składowej i Skwerowej44

(zob. ryc. 1). Mieszkańcy Łodzi wyrazili swoje obawy, kierując list
otwarty do Magistratu i zaproponowali zabudowę działki wyznaczo-
ną ul.: Kolejową, H. Sienkiewicza i J. Kilińskiego. Sugerując, Ŝe ta
decyzja poprawiłaby wygląd dzielnicy, a tym samym zauwaŜyli, Ŝe
ul. Dzielna (obecnie G. Narutowicza) jest zbyt wąska dla duŜego ru-
chu kołowego. W ostatnim akapicie podają pod rozwagę Magistratu –
Łódź tak uboga w zieleń ma się zrzec powietrza dla nowych mu-

                                                
43 Ibidem, Protokół z posiedzenia Komisji Teatralnej, s. 25-46.
44 APŁ-KB, Skład Komitetu 1923-1927, sygn. 305, t. 1. Miejsce pod budowę

gmachu teatralnego w Łodzi, uchwała nr IX z 20 grudnia 1922 r., s. bp.
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rów?45. Ponadto warto zauwaŜyć, Ŝe wcześniejszy plan zagospodaro-
wania wymienionych miejsc – skweru kolejowego i pl. gen H. Dą-
browskiego wyglądał zgoła inaczej. W Parku Kolejowym zakładano
wykonanie zwykłych prac konserwacyjnych oraz zamierzano oświe-
tlić. Natomiast po rozpoczęciu budowy teatru na pl. gen. H. Dąbrow-
skiego planowano przestylizować park na skwer przechodni ze
względu na bliskość dworca kolei Fabryczno-Łódzkiej46. Podjęta de-
cyzja o zagospodarowaniu parku była wynikiem sporów i konfliktów
w przyszłości.

W marcu 1923 r. zorganizowano konferencję z udziałem C. Przy-
bylskiego, którego poproszono o zaprezentowanie wstępnych wnio-
sków i projektów teatru. Czesław Przybylski w przedstawionych
szkicach wykreślił dwie osobne sale. DuŜa, dramatyczno-operowa,
przewidziana została na około 1400-1500 widzów. Z kolei małą –
„kameralną” – zaprojektowano na 400 miejsc. DuŜa sala była dwu-
piętrowa. W części parterowej miały znajdować się krzesła i loŜe.
PowyŜej, na I piętrze, wstępnie zaproponowano loŜe lub amfiteatr
z loŜami po bokach. Natomiast na II piętrze nie przewidziano powyŜ-
szych rozwiązań, natomiast w załoŜeniu pierwotnym miała być to
część najbardziej pojemna. Architekt zamknął kosztorys w sumie
7-8 mld marek polskich (około 1 mln zł). Wskazał, Ŝe najkosztowniej-
sze będzie urządzenie sceny głównej. W szacunkowym kosztorysie
scena stanowiła 1/5 ceny gmachu. Front budynku C. Przybylski pro-
jektował nie od ul. Dzielnej (obecnie G. Narutowicza), jak przypusz-
czano, lecz od ul. J. Kilińskiego. W późniejszych planach zostanie to
skorygowane. Po omówieniu wstępnych planów rozwiązała się dys-
kusja. Marcel Barciński, uznał, Ŝe najwłaściwszy dla Łodzi byłby
teatr przeznaczony dla widowni w liczbie 1000-1100 widzów. Dalej
stwierdził, Ŝe loŜe na parterze są nie wskazane, a największa ilość
miejsc z loŜami i amfiteatrem powinna powstać w części I i II piętra.
Do szkiców sali koncertowej nie zgłosił uwag. Dawid Lande wskazał
problem natury techniczno-finansowej. Zwrócił uwagę, Ŝe budowa
dwóch scen, a tym samym osobnych gmachów powiększy bryłę oraz
utrudni zrealizowanie projektu pod względem finansowym. W proto-
kóle kończącym zebranie zapadła ostateczna decyzja. Scena duŜa

                                                
45 APŁ-KB, Budowa Teatru Miejskiego 1922-1923, sygn. 305, t. 4. List do Magi-

stratu m. Łodzi., s. 54.
46 Park Kolejowy, „Dziennik Zarządu m. Łodzi”, 1924, R. 6, nr 20 z 13 maja,

s. 52.
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miała pomieścić od 1100-1500 widzów. W części parterowej zrezy-
gnowano z lóŜ. W kondygnacji I piętra naleŜało zaprojektować loŜe
i amfiteatr, a na II piętrze o największej pojemności zrezygnowano
z lóŜ jednogłośnie. Salę kameralną na 400 miejsc przewidziano połą-
czyć z salą wielką47.

Po przestudiowaniu wstępnych szkiców Magistrat podjął decyzję
zawiązania umowy z C. Przybylskim w dniu 17 maja 1923 r. w
sprawie opracowania szkiców gmachu Teatru Miejskiego w Łodzi.
Architekt otrzymał zaliczkę w wysokości 56 250 zł. W celu płynności
podejmowania decyzji oraz eliminacji nieporozumień projektowych,
w skład Komisji budowlanej powołano trzech przedstawicieli Koła
Architektów w Łodzi48. Zadaniem specjalistów było opiniowanie szki-
ców i planów, sugerowanie zmian i uzupełnień, decydowanie w
sprawie zakupu materiałów budowlanych oraz nadzór nad budową.
Postanowiono takŜe wybrać w głosowaniu tajnym kierownika budo-
wy doglądającego prac na miejscu. Wśród trzech zgłoszonych kandy-
datur wygrał D. Lande49. Oficjalnie miejsce budowy, szerokiej opinii
publicznej, zostało przedstawione przez dyrektora biura Rady Miej-
skiej – P. Rundo. Przedstawiono kondycję finansową Komitetu, ilość
zakupionego materiału budowlanego, a takŜe poinformowano, Ŝe
gmach do uŜytku łodzian zostanie oddany juŜ za 2 lata. Rozpoczęcie
prac planowano w listopadzie 1923 r. złoŜeniem kamienia węgielne-
go pod budowę50 (zob. ryc. 1).

 W tym czasie prowadzono oŜywioną korespondencję między Ko-
mitetem budowy, a C. Przybylskim51. Wykonanie planów budowy
teatru powierzono architektowi 27 kwietnia 1923 r. Szczegóły omó-
wiono z ławnikiem W. Gackim, przewodniczącym Komisji budowla-
nej Teatru Miejskiego w Łodzi. PrzybliŜona wartość budowy gmachu

                                                
47 APŁ-KB, Budowa Teatru Miejskiego 1922-1923, sygn. 305, t. 4. Protokół kon-

ferencji w sprawie budowy Teatru Polskiego w Łodzi, 20 marca 1923 r., s. 8-10.
48 Przy Komisji budowlanej działali: J. Kaban (zamieszkały ul. Dzielna 66),

D. Lande (zamieszkały al. T. Kościuszki 69) oraz Teodor Szubert (zamieszkały
ul. Aleksandra Napiórkowskiego 59).

49 APŁ-KB, Posiedzenia Komisji 1923-1927, sygn. 305, t. 7. Protokół posiedzenia
Komisji, s. 9. W głosowaniu tajnym przeprowadzonym w dniu 6 października 1924 r.
brali udział: Kazimierz Stebelski, Rudolf Suderland i D. Lande.

50 Z komitetu budowy Teatru, „Kurier Łódzki”, 1923, R. 23, nr 298 z 31 paź-
dziernika, s. 5.

51 Korespondencję wysyłano pod adres: ul. Krakowskie Przedmieścia 30 m 3,
Warszawa. W styczniu 1924 r. C. Przybylski zmienił adres zamieszkania.



Rafał Pakuła
_______________________________________________________________

76

została określona przez kubaturę licząc po 25 zł za 1 m3. Wynagro-
dzenie naliczono procentowo od pełnej sumy gmachu, co było zgodne
z regulaminem MRP. Całokształt prac architektonicznych obejmował
następujące czynności: szkic przekroju w skali 1:200, projekt planu
sytuacyjnego 1:500, rzuty kondygnacji 1:100, przekroje o przedziałce
1:100, przekroje widowni zewnętrznych 1:100, obliczenie statycznych
kondygnacji oraz projekty wszelkich instalacji, a ponadto kosztorys
i rysunki robocze, konstrukcyjne, architektoniczne, szablony i ogólne
wykazy. Czesław Przybylski zobowiązał się przesłać szkice teatru do
dnia 15 października 1923 r.52 Z sugerowanego terminu architekt się
nie wywiązał. Komitet budowy w piśmie skierowanym do C. Przybyl-
skiego uznał, Ŝe szkice nie wpłynęły do dnia 15 października, co
skutkuje zgodnie z art. 6. umowy z architektem rozwiązaniem.
W odpowiedzi architekt stwierdził, Ŝe niemoŜliwym jest określenie
terminu na wykonanie całości planów. Komisja postanowiła przedłu-
Ŝyć czas nadesłania szkiców do dnia 15 grudnia 1923 r., zastrzegając
jednocześnie, Ŝe jeśli plany nie zostaną przesłane, wyciągnięte zosta-
ną wszelkie konsekwencje z regulaminu53.

W podanym terminie architekt przesłał część wymaganych do-
kumentów. W dniu 4 kwietnia 1924 r. zorganizowano posiedzenie
Komitetu budowy. Czesław Przybylski przedstawił zgromadzonym w
lokalu Rady Miejskiej opracowane szkice budowy teatru. Monumen-
talny gmach otrzymał uproszczone formy klasyczne. Wejście do Te-
atru „wielkiego” poprzedzały surowe arkady, otwierające się w trzech
kierunkach, sklepione przemiennie łukowato i prostokątnie. Cen-
tralnym elementem elewacji frontowej były arkadowe wykroje, za-
warte między sześcioma potęŜnymi filarami. Klasyczny podział pod-
kreślały lizeny elewacji bocznych i pawilonu II piętra nad sceną
główną, nakrytego łukowatym dachem (zob. ryc. 2). Elewacja wej-
ściowa Teatru „kameralnego” była pięcioosiowa. Trzy wejścia
umieszczono w osi 2-4, między zdwojonymi pilastrami w wielkim
porządku. PowyŜej portali wejściowych umieszczono tonda. Szczyt
zdobiła attyka. Trójkątny fronton był cofnięty względem wejścia (zob.
ryc. 3).

                                                
52 APŁ-KB, Umowa z C. Przybylskim z Warszawy, 1923-1927, sygn. 305, t. 5.

Korespondencja z architektem, obowiązki, s. 3-4, 8.
53 Ibidem, List skierowany do C. Przybylskiego i korespondencja zwrotna, s. 15-

17, 23.
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Opis projektu szkicowego ilustrował rozmieszczenie wnętrz te-
atralnych. DuŜą salę przewidziano na 1450 osób, a ilość krzeseł ma-
łej zwiększono, od pierwotnych zamiarów, aŜ o 150 miejsc. Widownia
ogólna otrzymała amfiteatralny plan. Parter widowni obliczono na
500 foteli i 75 miejsc dodatkowych w loŜach okalających. Na I piętrze
zaprojektowano 17 sztuk loŜy, wliczając w to część reprezentacyjną
i miejską, a ich kształt miał generować minimalne środki finansowe,
zestawiając z kosztami pięter dotychczasowych teatrów. Okalające
ciągi parterowe miały być miejscem spacerów w czasie przerw. Pię-
trzenie rozwinięcia korytarzy dawałoby moŜliwość skasowania foyer,
które stawały się przeŜytkiem. Planowane miejsce na foyer mieściło
się na całej długości frontu na I piętrze. Galeria II piętra zawierała
720 miejsc i zbliŜała się kształtem do klasycznego amfiteatru. Miej-
sca podzielono na dwie kategorie. Wydzielono fotele tańsze. Taki
zabiegł był celowy i zakładał przeniesienie widzów z Teatru Popu-
larnego, który zamierzano zamknąć. Czesław Przybylski argumen-
tował, Ŝe podział na Teatr Miejski i Popularny był niewskazany ze
względów artystycznych i społecznych. Scenę zaprojektowano z prze-
znaczeniem do wykorzystania systemu szufladkowego – co odpowia-
da przesuwaniu całości połaci sceny na boki. Garderoby artystów,
składy dekoracji oraz pracownie zaprojektowano wspólnie dla sceny
głównej i kameralnej, co jak juŜ wcześniej podkreślano, zmniejszało
koszty budowy. W części parterowej w teatrze „wielkim” zlokalizo-
wano widownię półokrągłą o promieniu 12 m, scena liczyła 25,60 m
szerokości i 28,90 m długości. W teatrze „kameralnym” widownia o
kształcie zbliŜonym do prostokąta liczyła 15,30 m szerokości i
19,60 m długości, scena natomiast odpowiednio 11,30x15,30. Na
I piętrze teatru „wielkiego” wykreślono w planie widownię wraz
z okalającymi galeriami, garderoby artystów, magazyny dla dekora-
cji oraz foyer dla gości teatru „wielkiego” i „kameralnego”, które były
osobnymi pomieszczeniami. Teatr „wielki” posiadał dwa piętra.
Część przednią przeznaczono na łazienki ulokowane po skrajnej
prawej i lewej stronie, połączone galerią foyer. Dalej zlokalizowano
3 szatnie. Ponadto resztę powierzchni przeznaczono na magazyny
mebli, dekoracji i garderoby artystyczne oraz pracownie malarstwa
i stolarnię54. Wykonano szereg obliczeń architektonicznych – masy

                                                
54 APŁ-KB, Plany Teatru Miejskiego w Łodzi, sygn. 305, t, 21. Plan parteru,

plan I piętra, plan II pietra, s. 1-12. Teczka zawiera 11 planów wykonanych przez
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obiektu, statyki, Ŝelbetonowych elementów. W osobnej dokumentacji
statyczno-Ŝelbetonowej, inŜ. Stanisław Hempel dokonał obliczeń da-
chu łukowego Ŝelbetonowego nad malarnią, stropu malarni, balko-
nów teatralnych, innych elementów konstrukcyjnych, jak – łuku nio-
sącego nad otwarciem sceny, stropów nad widownią oraz pomiary
i analizy matematyczne sznurowania dachu. Dodatkowo inŜ. Ksawe-
remu Gnoińskiemu zlecono opracowanie techniczne doprowadzenia
prądu miejskiego do teatru „wielkiego” i „kameralnego” wraz z głów-
ną tablicą rozdzielczą, a następnie urządzenie oświetlenia55. Całość
budynku liczyła 90 000 m3, co przy ustalonej cenie 25 zł za m3 dawało
sumę 2 225 000 zł, a z wyposaŜeniem meblowym przewidywano
kosztorys 2 600 000 zł. Do uŜytkowania obiekt zakładano oddać je-
sienią 1926 r.56

Projekty określono, Ŝe są na wskroś oryginalne zarówno pod
względem architektonicznym, jak równieŜ urządzenia wnętrz. Obec-
nemu architektowi wyraŜono ogólne uznanie, aprobując szkice po
wprowadzeniu kilku drobnych zmian. Czesław Przybylski zobowią-
zał się w terminie 3-miesięcznym opracować projekt budowy w ukła-
dzie ostatecznym. Z planem gmachu zapoznał się architekt miejski
W. Lisowski. Architekt W. Lisowski oznajmił zebranym, Ŝe wykona-
no 4 próby kopań i sprawdzania gruntów (zob. ryc. 1). Po przeprowa-
dzonych badaniach zlecił potrzebę zaprojektowania sceny na wyŜ-
szym poziomie. Roboty ziemne wskazały konieczność dopasowania
materiałów budowlanych do podłoŜa gliniano-piaskowego i piaskowo-
glinianym. Na podstawie badań i zaleceń opracowano odpowiednią
strukturę murów, które miały zostać wykonane na zaprawie cemen-
towej, półcementowej i wapiennej. Stropy nakazano opracować z Ŝel-
betu wraz z wiązaniami dachowymi. Dach naleŜało pokryć blachą
cynkową. Tynki wewnątrz stropów polecono zrobić z Ŝelbetu w za-
prawie wapienno-cementowej. Tynki ścian wewnętrznych planowano
wapienne, zaś tynki elewacji z masy kamienia sztucznego. Ze-
wnętrzne stropy dla trwałości przewidziano z granitu, wewnątrz Ŝel-
betonowe obłoŜone płytkami marmurowymi. W wykańczaniu wnętrz

                                                                                                                      

C. Przybylskiego. Plany nr 2-11 zawierają pełną dokumentację i przekrój Teatru.
Plany wykonane w skali 1:100.

55 APŁ-KB, RóŜne, sygn. 305, t. 34. Ksawery Gnoiński, doradca, październik
1924, s. bp.

56 APŁ-KB, Umowa z C. Przybylskim z Warszawy, 1923-1927, sygn. 305, t. 5. Do
Komisji Budowy Teatru Miejskiego w Łodzi, s. 27-30.
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foyer wskazano potrzebę ułoŜenia płytek marmurowych, w pozosta-
łych pomieszczeniach zastosowano ksylolitowe z nałoŜonym lino-
leum, prócz ubikacji i łazienek gdzie przewidziano posadzkę z płytek
terakotowych. Tak samo nakazano opracować ściany do wysokości
1,50 m57.

Ponadto poinformowano prof. C. Przybylskiego, Ŝe projekt bu-
dynku teatralnego wkroczył na terytorium cerkiewne, co moŜe przy
realizacji wywołać zatarg między zarządem a parafią58. Ostateczne
projekty ołówkowe w trzech egzemplarzach wpłynęły do Komitetu
budowy w ostatnim dniu października 1924 r.59 Przesłanie pełnej
dokumentacji było konieczne do kontynuowaniu budowy. Brak
wszystkich planów był konsekwencją zatrzymania przez władzę nad-
zorczą poboru specjalnej opłaty na budowę gmachu. Pełna dokumen-
tacji umoŜliwiła Komitetowi przystąpienie do robót ziemnych w Par-
ku Kolejowym60.

W międzyczasie teren Parku Kolejowego zmieniał się w teren bu-
dowy. Rozpoczęto zwoŜenie materiałów budowlanych. Jeszcze
w styczniu 1923 r. zakupiono 2 mln cegieł z Cegielni Miejskiej. Wa-
gony wapna w liczbie 10 sztuk pozyskano od firmy „Rosicki i Kawec-
ki i S-ka”. Całość materiału spienięŜonego przez Magistrat przeka-
zano mocą uchwały nr 845 z 18 grudnia 1923 r. Komitetowi budowy
Teatru Miejskiego. Do początku lipca 1924 r. zakupiono w sumie
3 mln sztuk cegieł61. W lipcu przywieziono około 1 mln cegieł, zado-
łowano 10 wagonów wapna oraz odpowiednią ilość cementu. Doko-
nano próbę kopania gruntów, gdzie tym razem stwierdzono, Ŝe obra-
ne miejsce pod budowę było wbrew pogłoską odpowiednie62. Następ-
nie firma „W. Kusak” przystąpiła do budowy studni na placu budo-
wy. Niestety do wykopu na głębokości 40 m nie natrafiono na wodę.

                                                
57 APŁ-KB, Kosztorys na budowę Teatru Miejskiego 1925 r., sygn. 305, t. 20.

Objaśnienie do kosztorysu na budowę Teatru Miejskiego w Łodzi, s. bp.
58 Z Komitetu budowy Teatru, „Kurier Łódzki”, 1924, nr 171 z 24 czerwca, s. 5.
59 Plan Teatru, „Kurier Łódzki”, 1924, nr 801 z 4 listopada, s. 6.
60 Posiedzenie Komitetu budowy, „Dziennik Zarządu m. Łodzi”, 1924, R. 6, nr 17

z 22 kwietnia, s. 13-15.
61 APŁ-KB, Skład Komitetu Budowlanego 1923-1927, sygn. 305, t. 1. Miejsce

pod budowę gmachu teatralnego w Łodzi, s. bp.
62 Z komitetu budowy teatru Miejskiego, „Dziennik Zarządu m. Łodzi” 1924, R. 6,

nr 29 z 15 lipca, s. 30.
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Roboty budowlane czasowo wstrzymano63. Okoliczni mieszkańcy
zgłosili protest względem prowadzonych robót. Wskazywano na brak
kompetencji w prowadzeniu działań inwestycyjnych oraz niedbałości
w utrzymania parku w czystości. Wozy dowoŜące materiał niszczyły
ulice oraz zdarzały się wypadki zrywania drutów wysokiego napię-
cia. Magistrat w sprostowaniu i odpowiedzi na zarzuty, zauwaŜył, Ŝe
wynikające błędy są nieuniknione przy prowadzeniu tak szerokich
prac, a docelowo Park Kolejowy ulegnie gruntownej przebudowie64.

Obok wyŜej opisanych problemów pojawiły się kontrowersje wo-
bec planów prof. C. Przybylskiego. Sekretarz Komitetu budowy Te-
atru P. Rundo złoŜył w MRP plany gmachu celem ostatecznego za-
twierdzenia. Swoje obiekcje zgłosiła Rada Budowlana Okręgowej
Dyrekcji Robót Publicznych w dniu 10 listopada 1924 r. Wyraziła się
krytycznie o zapełnieniu zupełnie wolnego placu. Ponadto w odległo-
ści 150 m od dworca spowodowałoby to skupienie ruchu kołowego
i pieszego. Dalej stwierdzono, iŜ projekt nie był dostosowany do kon-
figuracji wybranego placu oraz powodowałby nierównowagę w zabu-
dowie terenu. Następnie zabudowa okalająca, wielopiętrowa nie była
odpowiednim tłem dla gmachu monumentalnego65. Z błędów tech-
nicznych wymieniono: brak podjazdu krytego i loŜy reprezentacyjnej
z oddzielną klatką schodową. Architekturę opisano jako powaŜną
o formach surowych, trochę obcych, lecz wyraŜającą charakter oraz
przeznaczenie66. Zakwestionowanie projektów policyjno-budo-
wlanych gmachu teatralnego, spowodowało wstrzymanie zakupu 10
wagonów wapna sulejowskiego oraz innych materiałów budowlanych
do końca 1924 r.

Ponownie delegacja łódzka gościła w Warszawie w MRP na po-
czątku stycznia 1925 r. W dniu 2 stycznia na posiedzeniu w mini-
sterstwie zapadła decyzja przychylna budowie, z klauzulą poprawie-
nia uchybień architektonicznych w planach67. W nowym zamierzeniu

                                                
63 APŁ-KB, Skład Komitetu Budowlanego 1923-1927, sygn. 305, t. 1. Miejsce

pod budowę gmachu teatralnego w Łodzi, s. bp.
64 O park kolejowy, „Kurier Łódzki” 1924, nr 190, z 18 lipca, s. 8.
65 APŁ-KB, Zatwierdzenie planów policyjnych gmachu teatru 1924-1925, sygn.

305, t. 9. Protokół z posiedzenia Rady Budowlanej Okręgowej Dyrekcji Robót Pu-
blicznych, s. 2-3.

66 Ibidem, s. 3.
67 Rychła realizacja budowy Teatru Miejskiego w Łodzi, „Kurier Łódzki” 1925,

nr 25 z 5 stycznia, s. 7.
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budowy, przeniesiono skrzydło projektu pierwotnego z ul. J. Kiliń-
skiego na ul. Skwerową. Gdyby okazało się, Ŝe teren na to nie po-
zwala, planowano przesunąć oś całego budynku, bliŜej ul. Dzikiej
(G. Narutowicza), co zmniejszyłoby plac przed teatrem68. Minister-
stwo RP zatwierdziło gmach mieszczący 2 teatry pod warunkiem
odsunięcia gmachu o 40 m od ul. Skwerowej (obecnie ul. POW), pozo-
stawiając wolny teren o szerokości 15 m między placem teatralnym
a cerkwią. NaleŜało skasować przejście dla publiczności między sce-
nami. Portale ewakuacyjne i sceniczne naleŜało opracować o szero-
kości 150 cm. Wolne przejścia między rzędami krzeseł zgodnie z za-
strzeŜeniem wynosić miały 50 cm licząc od przedniego brzegu siedzi-
ska do tylniego oparcia. Wyjście przewidziano z teatru „kameralne-
go” na plac od strony północnej69.

Wydawało się, Ŝe po zaŜegnaniu problemów techniczno-
architektonicznych i przychylności Okręgowej Dyrekcji Robót Pu-
blicznych prace nabiorą nowego tempa. Komisja budowy Teatru
Miejskiego przystąpiła do prac, w nowym ukonstytuowanym skła-
dzie, a jej celem nadrzędnym było „wyciągniecie” budynku teatru pod
dach w stanie surowym. Pierwszym zadaniem było wznowienie prac,
przedyskutowanie wniosków i realizacji Komisji budowlanej podję-
tych w 1923 r. W Komitecie wciąŜ nie było przekonania do budowy
teatru w miejscu wcześniej wyznaczonym. Ostatecznie stwierdzono,
Ŝe o przeniesieniu budowy teatru mowy być nie moŜe, gdyŜ uchwała
powzięta przez Radę Miejską jasno sprecyzowała teren działań bu-
dowlanych. ZauwaŜono, Ŝe ewentualna zmiana miejsca pociągnęłaby
za sobą przekreślenie dotychczasowej pracy Komitetu oraz wznowi-
łaby zatarg ze związkami zawodowymi, które drogą innej uchwały
otrzymały pl. gen. H. Dąbrowskiego pod budowę Domu Ludowego.
Obiekcje MRP dotyczące usytuowania gmachu teatralnego zostały
pomyślnie przez Komisję rozwiązane. Zobowiązano architekta
C. Przybylskiego, by do listopada przesłał ostatnie szkice: elewacji
bocznej, przekroju podłuŜnego przez widownię i scenę, rzutu balko-
nów I i II pietra parteru, suteren, rzutu lóŜ i balkonów I i II piętra,
przekroju poprzeczny przez widownię, opracowaną elewacje frontową
i tylną oraz plan sytuacyjny. Łącznie 12 rysunków w liczbie 30 sztuk

                                                
68 APŁ-KB, RóŜne, sygn. 305, t. 34. Memorandum, 4 lipca 1924 r., s. bp.
69 APŁ-KB, Zatwierdzenie planów policyjnych gmachu teatru 1924-1925,

sygn. 305, t. 9. Do Urzędu Wojewódzkiego Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych, s.
bp.
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fotolitograficznych. Całość szkiców dopełniona miała być o przekrój
podłuŜny przez scenę i widownię. Sukcesem zakończyły się pertrak-
tacje z parafią prawosławna dotyczące zmiany konfiguracji terenu
cerkiewnego. Przystąpiono takŜe do rozmów w kwestii zakupienia od
małŜeństwa Sulikowskich części placu przyległego do parku o metra-
Ŝu 1 tys. m2. Członkowie komitetu z przewodniczącym na czele za-
proponowali wysłanie projektów gmachu teatralnego na wystawę
w ParyŜu. Natomiast dla szerokiej widowni łódzkiej reprodukcje fo-
tograficzne teatru miały zostać w najbliŜszym czasie zaprezentowane
w Miejskiej Galerii Sztuki. Przystępując do budowy, niezwłocznie
planowano ogłosić konkurs na prowadzenie robót ziemnych i malar-
skich drogą przetargu ograniczonego, z zastrzeŜeniem moŜliwości
przerwy w robotach. Zamykając posiedzenie Komitet optymistycznie
stwierdził – iŜ obecnie Komitet wchodzi w nowy okres swej działalno-

ści, w okres realizacji zamierzeń70. Ambicji wystarczyło do paździer-
nika 1925 r., kiedy to Komitet zawiesił na dłuŜszy czas swoją dzia-
łalność. PoniewaŜ realizacja Teatru Miejskiego została odłoŜona na
czas nieokreślony, materiał budowlany spoŜytkowano pod budowę
gmachów szkolnych71.

Niespełna po 2 latach przerwy w realizacji Teatru Miejskiego,
nowo zawiązana Komisja na mocy uchwały Rady Miejskiej
z 26 stycznia 1927 r. postawiła sobie za cel ukończenie budowy.
Pierwsze posiedzenie Komisji zebrało się w dniu 8 lutego 1927 r. Ze-
branym przypomniana historię dotychczasowych działań, poczynając
od 1922 r. W sprawie rysunków roboczych, skierowano pismo do ar-
chitekta C. Przybylskiego. Komisja niezwłocznie planował przystąpić
do budowy małej i duŜej sali. Sumę 300 000 zł przeznaczono na prace
ziemne tj.: wykop fundamentów, wywiezienie ziemi i załoŜenie fun-
damentów72. Architekt 4 dni po posiedzeniu przesłał Komisji aktual-
ne rysunki i szkice. Dokument prezentował dokładną kubaturę te-
atru – scenę wielką i kameralną. Kubatura teatru został obliczona
na 12 000 m3, a kosztorys budowy wyniósł 3 125 000 zł. Podcienia
obliczono na 2 874,00 m3, westybule łącznie z szatniami 7 665,00 m3,
klatki schodowe 4 331,25 m3, widownia 39 185,00 m3, scena duŜa

                                                
70 Protokół, „Dziennik Zarządu m. Łodzi” 1925, R. 5, nr 12 z 24 marca, s. 9-11.
71 APŁ-KB, Skład Komitetu Budowlanego 1923-1927, sygn. 305, t. 1. Plan

i kosztorys, s. bp.
72 APŁ-KB, Posiedzenie Komisyjne 1923-1927, sygn. 305, t. 7. Protokół z 1. po-

siedzenia Prezydium Komitetu Budowy, s. 38.
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26 619,97 m3, magazyn 21 092 m3. Łącznie pomieszczenia teatru
„wielkiego” wyniosły 104 521,27 m3. Teatr „kameralny” liczył odpo-
wiednio – westybule i szatnie 6301,20 m3, widownia 6024,15 m2, sce-
na 4 349,00 m3 oraz magazyny i garderoby 3 496,35 m3. Łącznie
20 170,70 m3. Ogólny metraŜ teatru „wielkiego” i „kameralnego” li-
czył 125 691,97 m3 powierzchni73. W marcu parafowano z C. Przybyl-
skim umowę na zmienionych warunkach. Za rysunki robocze archi-
tekt otrzymać miał 1,5%, za prowadzenie robót 1,5%, za rachunko-
wości techniczną 0,5% od pełnego kosztorysu budowy74.

Po zatwierdzeniu projektu umowy przez Magistrat i architekta,
przystąpiono do kolejnych realizacji, aby przyspieszyć gotowe sprawy
w realizacji. Zwrócono się do Magistratu z prośbą o zatwierdzenie
formalności związanych ze zmianą konfiguracji cmentarza cerkiew-
nego przy parafii prawosławnej św. Aleksandra w Łodzi. Dalej
o przepisanie w hipotece tytułu własności placu zakupionego pod
gmach teatralny w Łodzi od małŜeństwa Sulikowskich. Następnie
polecono Wydziałowi budownictwa przygotowanie w planie regula-
cyjnym uliczki o szerokości 15 m, przylegającej bezpośrednio do po-
sesji nabytej pod budowę gmachu, a takŜe do oddania do dyspozycji
Komitetu powyŜszego placu75. Ponadto opinie architektów J. Kabana
i D. Lande ustaliły, iŜ środki w gotówce i materiałach były wystar-
czające do wykonania robót ziemnych i fundamentów. Próbne kopa-
nia wykonane jeszcze w 1924 r. wykazały, Ŝe grunt na głębokości 1 m
był gliniasty, bardzo twardy, nadający się w zupełności do wzniesie-

                                                
73 APŁ-KB, Umowa z C. Przybylskim z Warszawy, 1923-1927, sygn. 305, t. 5.

Kubatura Teatru w Łodzi, s. 54. Podane wyliczenia był w dokumencie poprawiane.
Trudno ustalić czas nanoszenia oraz osobę, która naniosła poprawki. Korektę nanie-
siono niebieskim długopisem na maszynopisie. Dla przykładu: podano przy Teatrze
„wielkim” metraŜ podcieni równy 2 874,00 m3, poprawiono na 2 804,00 m3, widownia
– podano 39 185,00 m3, poprawiono 40 185,00 m3. W łącznej powierzchni Teatru
„wielkiego” podano 104 521,27 m3, poprawiono 105 521,27 m3. W przypadku obliczeń
powierzchni Teatru „kameralnego”, za poprawne przyjęto niŜsze wartości metraŜo-
we. Największa róŜnica dotyczy obliczeń westybuli i szatni Teatru „kameralnego”.
W pierwotnym wyliczeniu podano 13 267,00 m3, poprawiono na 6 301,20 m3. Pełny
metraŜ teatru małego podano 20 170,70 m3 w oryginale uwzględniono 27 136,70 m3.

74 APŁ-KB, Umowa z C. Przybylskim z Warszawy, 1923-1927, sygn. 305, t. 5.
Nowa umowa z C. Przybylskim, 9 marca 1927 r., s. 68-69.

75 APŁ, Posiedzenie Komitetu Budowy Teatru Miejskiego przy Magistracie
m. Łodzi, „Dziennik Zarządu m. Łodzi” 1927, R. 9, nr 12 z 22 marca, s. 25-27.



Rafał Pakuła
_______________________________________________________________

84

nia monumentalnego gmachu76. Wykonano 4 próby kopania pod sce-
ną, która w załoŜeniach architekta miała być opuszczana, 2 przy
gruncie gmachu oraz 1 kopanie w miejscu lokowania sali kameral-
nej77 (zob. ryc. 2). Późniejsze opinie i relacje przeczą tym słowom.
W „Kurierze Łódzkim” napisano – dokonano próbnego kopania grun-

tów, które wskazują, Ŝe obrane miejsce wbrew pogłoskom jest zupełnie

nieodpowiednie, ale rysunki i szkice są zaawansowane i zostaną na-

desłane w połowie sierpnia78.
Przystępując do realizacji wcześniejszych zamierzeń Komitet bu-

dowy Teatru Miejskiego przy Magistracie m. Łodzi ogłosił przetarg
na roboty ziemne przy budowie gmachu teatralnego na placu miej-
skim (skwer kolejowy), połoŜnym przy zbiegu ulic: J. Kilińskiego,
G. Narutowicza i Skwerowej. Roboty obejmowały splantowanie
ok. 13 000 m3 terenu, wykopanie około 20 000 m3 ziemi pod funda-
menty na głębokości od 1 do 7 m oraz wywózkę wykopanej ziemi.
Oferty naleŜało składać do 20 lipca 1927 r.79 W ogłoszonym konkur-
sie na roboty ziemne 13 firm zgłosiło swoje oferty, z czego 4 złoŜyły
dokumenty po terminie80. Po otwarciu kopert i zapoznaniu się z ofer-
tami Komisja stwierdziła wiele uchybień w stosunku do regulaminu.
Argumentowano, Ŝe sumy kosztorysowe były niedokładne lub nie-
kompletne. Po zapoznaniu się z opiniami, architekt D. Landem oraz
członkowie Komisji w składzie – K. Folkierski, Wacław Wojewódzki,
J. Kaban, W. Groszkowski, powierzyli całość prac firmie łódzkiej
„Paweł Holc i S-ka”. Podpisano umowę na wykonanie pracy opiewa-
jącą na sumę 159 621,43 zł – roboty ziemne oraz 948 957,01 zł – ro-

                                                
76 Budowa Teatru Miejskiego, „Dziennik Zarządu m. Łodzi”, 1927, R. 9,

nr 24 z 14 czerwca, s. 12-13.
77 APŁ-KB, Budowa Teatru Miejskiego 1923-1925, sygn. 305, t. 19. Protokół

z 30 maja 1924 r., s. bp.
78 Z komitetu budowy teatru miejskiego, „Kurier Łódzki”, 1924, R. 24, nr 182

z 5 lipca, s. 7.
79 Ogłoszenie, „Dziennik Zarządu m. Łodzi” 1927, R. 9, nr 28 z 12 lipca, s. 16.
80 Następujące firmy złoŜyły dokumentacje usług ziemnych w wyznaczonym cza-

sie: „Robert Golca” (244 375,84 zł), „Bräutigom i Matejko” (233 504,04 zł), „Röhrich
i Swoboda” (226 974,25 zł), „Nestler i Ferrenbach” (187 088,71zł), „Witold Krassow-
ski i S-ka” (160 620,35 zł) , „W. Markusfeld” (brak), „Ch. J . Tyller” (202 970,12 zł),
„Warszawska Spółka Budowlana” (217 966,83 zł) „Centralne Towarzystwo Budow-
lane w Warszawie” (brak). W nawiasach podano szacunkowy kosztorys usług. Naj-
wyŜszą cenę usług murarskich przedstawiła firma „Nestler i Ferrenbach:
1 209 930,79 zł, najniŜszą „Witold Kraszewski i S-ka” – 960 436, 41 zł
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boty murarskie81. W ramach zaliczki i ziemnych warunków budow-
lanych zobowiązano się firmie wypłacić sumę 16 841,59 zł. Ostatecz-
nie wynagrodzenie zmniejszano 2-krotnie, gdyŜ nie stwierdzono pra-
cy w warunkach cięŜkich o twardym, gliniastym podłoŜu82.

 Brak funduszy i pomocy miasta uniemoŜliwił definitywnie kon-
tynuowanie prac. Preliminarz Komisji z 1927 r. był jej ostatnim.
Prace budowlane w parku przerwano z dnia na dzień, nawet ich nie
porządkując. O niedawnym placu budowy pisano następująco – Park

Kolejowy nie jest juŜ dziś ani parkiem, ani nawet wielkomiejskim

skwerem. Przedstawia on gąszcz starych, przewaŜnie chorych lub na

wpół uschniętych drzew, które tamują dostęp światła i powietrza,

uniemoŜliwiają naleŜyte utrzymanie trawników, złoŜenie kwietników

i racjonalne urządzenie tego ogrodu83. Wydział Plantacji Miejskich
Magistratu m. Łodzi opracował plan rekonstrukcji oraz w najbliŜ-
szych czasie zobowiązał się podjąć odpowiednie czynności. Drzewo-
stan liczbowo nie uległ zmianie, natomiast całość miała zyskać este-
tyczny wygląd wielkomiejskiego skweru. W parku urządzono rów-
nieŜ miejski plac gier i zabaw dla dzieci84.

Problem finansowy był przeszkodą w dalszej realizacji działań
w Parku Kolejowym. Magistrat oficjalnie zakomunikował, Ŝe w bu-
dŜecie miasta w 1927/1928 r. nie przewidziano środków na kontynu-
owanie budowy. Miasto przeznaczyło gros funduszy na dalszą rozbu-
dowę sieci kanalizacyjnej. Brak sprecyzowanych działań i wzajemna
niechęć polityczna uniemoŜliwiły takŜe uchwalenie ustaw i wzno-
wienie poboru podatkowego. Na taki stan rzeczy złoŜyło się kilka
przyczyn. Prace Komitetu były 3-krotnie przerywane. Nie zabezpie-
czono finansów przed reformą walutową, która zdewaluowała środki.
Kolejnym zarzutem była niegospodarność w wydawaniu pieniędzy
publicznych wnoszonych na budowę teatru. Konflikty dotyczące
prawnej regulacji obowiązków Komitetu i Magistratu zahamowały
skutecznie plany realizacji. NaleŜy przypomnieć, Ŝe zakupiony mate-
riał budowlany został wykorzystany do budowy szkół łódzkich. Wy-
                                                

81 APŁ-KB, Akta Komitetu Budowy Teatru Miejskiego w Łodzi 1927 r.,
sygn. 305, t. 13. Protokół 2. z posiedzenia, 28 lipca 1927 r., s. 29-32.

82 APŁ-KB, Akta Komitetu Budowy Teatru Miejskiego w Łodzi 1927 r.,
sygn. 305, t. 13. Protokół 3. posiedzenia, 16 września 1927 r., s. 43-44.

83 Kronika Miejska, „Dziennik Zarządu m. Łodzi”, 1931, R. 13, nr 16 z 21 kwiet-
nia, s. 326.

84 Uporządkowanie parku kolejowego, „Dziennik Zarządu m. Łodzi”, 1929, R. 11,
nr 33 z 13 sierpnia, s. 607.
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bór miejsca inwestycji budził kontrowersję członków komisji przez
lata. Jeszcze w kadencji III Komisji zadawano pytanie nad słuszno-
ścią wyboru działki budowlanej. Dodatkowym czynnikiem dopełnia-
jącym konflikt, były silne animozje personalne. Wszystkie wymie-
nione czynniki dają obraz lat międzywojennych w Łodzi i problemów
z jaki wzmagali się mieszkańcy. Konsekwencją nieudolnie prowa-
dzonych działań są fragmenty fundamentów widoczne dziś w Parku
Kolejowym (obecnie park S. Moniuszki).

3. Finanse

Środki finansowe wyznaczały kierunek działania Komitetu. Uzy-
skano fundusze na drodze naleŜności podatkowych, sum budŜeto-
wych Magistratu, a takŜe poŜyczek bankowych. Przy ocenie skutecz-
ności pozyskiwania pieniędzy przez członków Komitetu, naleŜy mieć
na uwadze fakt, iŜ sektor gospodarczy i ekonomiczny niepodległego,
młodego państwa, dopiero nabierał konkretnych kształtów. Sytuacja
społeczna i walutowa pod koniec 1923 r. była tragiczna. Inflacja
przybrała zastraszające tempo. Na początku września 1923 r.
za 1 dolara płacono 249 000 marek polskich, ale juŜ niespełna mie-
siąc później ta kwota wzrosła do 1 612 000 marek polskich. Składało
się na to kilka przyczyn, a jedną z nich były nieporozumienia i brak
konsensusu politycznego. Dopiero powołany pozaparlamentarny ga-
binet Władysława Grabskiego zobowiązany został do ratowania
skarbu państwa. W kwietniu 1924 r. utworzono prywatny Bank Pol-
ski, który zastąpił dotychczasową centralną instytucję emisyjną –
państwową PKKP. Rozpoczęto działalność wymieniającą 1,8 mln
marek polskich za 1 zł. Dewaluacja odbiła się niekorzystnie na roz-
poczętych inwestycjach85. Nieporozumienia administracyjne i brak
stabilizacji gospodarczej skomplikowały równieŜ prace przy budowie
Teatru Miejskiego w Łodzi.

 Zabezpieczeniem materialnym prowadzonych czynności budow-
lanych zajmowała się specjalnie powołana w tym celu Komisja finan-
sowa. Komisja obradowała i przedstawiała wnioski na posiedzeniach
Komitetu. Magistrat obiecał pomoc finansował w budowie. W tym
celu odwołał się do pieniędzy budŜetowych, pozyskując środki ze spe-
cjalnie uchwalonego podatku. W czasie II posiedzenia Komitetu w
styczniu 1924 r. przyjęto do wiadomości oświadczenie wiceprezyden-
ta Groszkowskiego, Ŝe w Głównej Kasie Miejskiej pozostało do dys-
                                                

85 W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2004, Warszawa 2004, s. 38-39, 44-45.
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pozycji Komitetu kwota 22 584 385 258,87 marek polskich. Zebraną
kwotę członkowie Komitetu postanowili przeznaczyć na zakup po-
trzebnych materiałów budowlanych do rozpoczęcia inwestycji w Par-
ku Kolejowym. W pierwszej kolejności postanowiono nabyć w cegiel-
ni miejskiej cegłę, względnie przejąć od Magistratu kontrakty na
cement. Następnie zaległą kwotę 14 mld marek polskich za miesiąc
grudzień 1923 r., Magistrat miał przelać na rachunek Komitetu do
PKO w Warszawie. Podniesiono takŜe składkę na budowę z 10% do
20% od ceny biletów wejścia na wszelkiego rodzaju widowiska oraz
poproszono Magistrat o zwiększenie 15% funduszy budowy uzyska-
nych przez miasto z poboru miejskiego podatku od koncertów, wido-
wisk, zabaw i rozrywek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
1924 r.86 Składki były potęŜnym zastrzykiem finansowym, uspraw-
niającym prowadzenie prac budowlanych. Konto zasilone zostało od
stycznia 1922 r. do 15 stycznia 1923 r. kwotą – 203 688 025,67 ma-
rek polskich, w kolejnych miesiącach, do kwietnia 1923 r. kwota
wzrosła do 376 618 781,51 marek polskich. Do 4 kwietnia 1924 r.
przechowywano w zaokrągleniu sumę 60 mld marek polskich87. Na
kolejnym posiedzeniu kwietniowym Komitetu, wiceprezydent Wiktor
Groszkowski oświadczył zebranym, Ŝe środki naleŜne Komitetowi,
pobrane do dnia 1 listopada 1923 r. Magistrat oddał do dyspozycji
Komitetu w ekwiwalencie 1 mln cegieł i wagonu cementu. Ponadto
Magistrat zobowiązał się przelać w odstępach 10-dniowych kwoty
wpływające do kasy miejskiej na rachunek Komitetu. Umowa nie
była jednak respektowana. Dwa miesiące później Komitet ponownie
upomniał się o środki finansowe. Magistrat nie informował o wyso-
kości sumy, nie było płynności w przelewaniu środków na konto PK-
KP oraz zawiadomień o ruchach finansowych. Komitet podjął stara-
nia, chroniąc dotychczasowe kwoty przed dewaluacją, o dalszym na-
bywaniu materiałów budowlanych i konstrukcyjnych88. W okresie od
1 stycznia 1922 r. do 31 grudnia 1923 r. na konto Komitetu została
przelana przez Magistrat kwota w wysokości 12 545 744 723, 67 ma-
rek polskich, od 1 stycznia 1924 r. do 30 kwietnia 1924 r. do PKKP
                                                

86 Z komitetu budowy teatru miejskiego, „Dziennik Zarządu m. Łodzi”, 1924,
R. 24, nr 7 z 12 lutego, s. 14-15.

87 W Dzienniku Zarządu m. Łodzi podano kwotę 100 mld (1 kwietnia) marek
polskich. Patrz: „Dziennik Zarządu m. Łodzi”, 1924, R. 6, nr 17 z 22 kwietnia, s. 14-
15.

88 APŁ-KB, Sprawy finansowe 1923-1927, sygn. 305, t. 26. Komitet Budowy Te-
atru nr 1235/23 R.M., s. bp.
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wysłano 159 604 363 220,00 marek polskich. W terminie od 1 maja
do 15 maja 1924 r. – 22 558 179 000,00 marek polskich, 20 maja
1924 r. rachunek Komitetu wzrósł o 14 460 588,00 marek polskich,
co po kursie nowej waluty czyniło sumę 8 033,66 zł, zaś do 13 czerw-
ca 1924 r. przekazano kwotę 9 627 984 000,00, co równowaŜyło koszt
5 348,88 zł89.

Za wymienioną sumę Magistrat postanowił zawrzeć umowę z ce-
gielnią miejską na wybór 1,5 mln szt. cegieł. Architekt C. Przybylski
przedstawił członkom Komitetu wykaz materiałów potrzebnych do
rozpoczęcia inwestycji. Wymienił w nim konieczność zakupu 3 mln
cegieł, 950 m wapna niegaszonego, 950 m3 Ŝwiru, 2 650 m3 piasku
oraz cementu90. Liczbę 2 mln szt. cegieł zakupiono z cegielni miej-
skiej na mocy uchwały ze stycznia-czerwca 1923 r. Magistrat zawarł
umowę z cegielnią 2 stycznia 1923 r. na wykonanie 1 500 000 szt. po
cenie 75 000 marek polskich, co dało kwotę łącznie 112 500 000 ma-
rek polskich. Drugą umowę sygnowano 15 maja 1923 r. na zakup
500 szt. za orientacyjną cenę 158 000 marek polskich, co opiewało
rachunkiem 79 000 000 marek polskich. Łączny koszt był równy
191 500 000 marek polskich91. Podobnie z rozporządzenia Magistratu
zakupiono 10 wagonów wapna od firmy „Rosicki i Kawerski i S-ka”.
Uchwała nr 845 z 18 grudnia 1923 r. do dyspozycji Komitetu oddano
1 mln szt. cegieł oraz 1 wagon wapna. W pierwszej kolejności na plac
budowy przywieziono 1 093 szt. cegieł92. Następne umowy na dostar-
czenie materiałów realizowano kolejno w maju, czerwcu i lipcu
1924 r. Cegielnia miejska w okresie od 19-28 maja przekazała
182 850 szt. cegieł. W sierpniu dostarczono 3 wagony wapna na
łączną kwotę 1 345,42 zł93. Na zakup 3 mln szt. cegieł, 10 wagonów
wapna oraz 1 wagonu cementu, Komitet wydał sumę 127 176 zł94.
W międzyczasie podjęte reformy walutowe i próby usystematyzowa-
nia gospodarki przyniosły zmiany walutowe. Czesław Przybylski za

                                                
89 APŁ-KB, Sprawy finansowe, sygn. 305, t. 27, Składki na budowę, s. bp.
90 APŁ-KB, Zakup Materiałów budowlanych 1922-1925, sygn. 305, t 22. Ra-

chunki, s. bp.
91 APŁ-KB, Sprawy finansowe 1923-1927, sygn. 305, t. 26. Składka budowlana,

s. bp.
92 APŁ-KB, Skład Komitetu, sygn. 305, t. 1. Miejsce pod budowę gmachu te-

atralnego, s. bp.
93 APŁ-KB, Zakup materiałów budowlanych 1922-1925, sygn. 305, t 22. Ra-

chunki, s. bp. .
94 W części dokumentacji Komisji Budowlanej podaje się kwotę 126 176 zł.
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opracowane szkice otrzymał wynagrodzenie 56 250 zł. Przewidziana
kwota wynagrodzenia wynikała z progów procentowych umowy
ustalonej między Komitetem a architektem, naliczanej od pełnej su-
my przewidzianej inwestycji. Bilans zakupów przedstawiał się na-
stępująco - 3 mln szt. cegieł w cenie 120 000 zł (40 zł za 1000 szt.),
10 wagonów wapna - 6 000 zł (4 zł za 100 kg) oraz 1 wagonu cementu
180 kg za kwotę 1 176 zł, zamknięty został łączną kwotą
127 176 zł95. Zestawiając podane ceny z artykułami spoŜywczymi
przykładowo za 4 zł moŜna było zakupić min.: niecałe 4 kg cukru
(1 kg-1,09), 16 kg chleba Ŝytniego (1 kg-0,25 zł) czy 2 kg kiełbasy
(1 kg-1,80 zł)96.

 Brak spójności między Komitetem i Magistratem powodował
wzajemne konflikty, takŜe natury finansowej. Magistrat w 1924 r.
wystosował pismo do sekretarza Komitetu P. Rundo, by przedstawił
powód i rachunki pobrania dobrowolnie sum: 500,00 zł z Banku Pol-
skiego, 2 000 zł Banku Handlowo-Przemysłowego oraz 2 000 zł
z Banku Handlowego w Warszawie. Komitet przedstawił argument,
Ŝe powyŜsze kwoty były niezbędne do prowadzenia prac codzien-
nych97. Z powodu czasowych problemów Komitet zawiesił działal-
ność, a materiał budowlany został przekazany na inne cele.

Prace wznowiono w 1925 r. Komisja finansowa dysponowała wol-
nymi środkami, zdetonowanymi w róŜnych instytucjach w kwocie
93 885,45 zł. W Banku Handlowym oddział w Łodzi znajdowało się
5 574 zł, w Banku Handlowo-Przemysłowym w Łodzi – 2 018 zł,
w Banku Polskich Kupców i Przemysłowców Chrześcijan w Łodzi –
23 236,11 zł, w głównej kasie miejskiej – 53 057,34 zł oraz w Magi-
stracie – 10 000 zł98. Rok później Komitet podjął gorączkowe starania
o zabezpieczenie sumy ulokowanej w Banku Polskich Kupców
i Przemysłowców Chrześcijan z powodu ogłoszonego upadku. Po tej
sytuacji podjęto starania o ulokowanie wszelkich sum pozostających

                                                
95 APŁ-KB, Odpisy umów, listy członków, regulaminy, wyciągi z posiedzeń 1926-

1927, sygn. 305, t. 14, Fundusze Komitetu Budowy Teatru Miejskiego w Łodzi, s. 1.
96 Statystyka cen w Łodzi i Warszawie, „Dziennik Zarządu m. Łodzi”, 1924, R. 6,

nr 30 z 22 lipca, s. 30.
97 APŁ-KB, Sprawy finansowe, sygn. 305, t. 26. Do Przewodniczącego Komitetu,

s. bp.
98 APŁ-KB, t. 14. Odpisy umów, listy członków, regulaminy, wyciągi z posiedzeń

1926-1927. sygn. 305, t. 14. Fundusze Komitetu Budowy Teatru Miejskiego w Łodzi,
s. 2-5.
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w posiadaniu Komitetu na koncie Banku Gospodarstwa Krajowego
oddział w Łodzi99.

Zbilansowana suma była zbyt niska, by z powodzeniem kontynu-
ować budowę nowego gmachu teatralnego. Kwota Komitetu budowy
Teatru Miejskiego w Łodzi była porównywalna z sumą środków
przekazanych przez miasto na rzecz działającego Teatru Polskiego
przy ul. Cegielnianej. W 1924 r. skierowano docelowo na remont te-
atru kwotę 90 583 zł, zaś w okresie od 1 stycznia do 1 września
1925 r. – kwota wzrosła 2-krotnie – 183 256 zł100. Jeszcze przed za-
wieszeniem prac członkowie Komitetu, zwrócili się do inŜ. K. Gnoiń-
skiego o wykonanie wstępnego kosztorysu prac elektryczno-
oświetleniowych. W cenniku znalazły się usługi dotyczące doprowa-
dzenia prądu, urządzenia oświetlenia i oświetlenia scenicznego.
W sumie całość urządzeń teatru „wielkiego” i „kameralnego” obliczo-
no na 245 000 zł101. Wraz z początkiem nowego sezonu budowlanego
Komitet upowaŜnił firmę „W. Kusak” do prowadzenia robót przy bu-
dowie studni w Parku Kolejowym w miejscu wskazanym przez archi-
tekta. Zlecenie opiewało na sumę 4 981,57 zł. W momencie przystą-
pienia do prac – 29 września 1925 r. – wypłacono zaliczkę w wysoko-
ści 2 976,50 zł. Pomimo odwiertu na głębokość 40 m, nie natrafiono
na pokłady wody. Kolejną sprawą hamującą budowę była wiadomość
o cofnięciu przez MSW poboru specjalnej stawki komunalnej uchwa-
lonej w 1923 r. Z dniem 1 września zaprzestano jej uiszczania. Po-
nownie podpisano umowę z architektem i zobowiązano go do nade-
słania pełnego kosztorysu gmachu Teatru Miejskiego (zob. tab. 1, 2).

Po zsumowaniu kosztów Komitet otrzymał kwotę 4 910 500 tys.
zł. Palącą kwestią, po zapoznaniu się z dokumentacją, stało się pozy-
skanie wystarczającej ilości środków na sfinansowanie teatru. By
obniŜyć koszty budowy, postanowiono wybudować jeden gmach te-
atralny z wydzieleniem osobnych pomieszczeń dla teatru „wielkiego”
i „kameralnego”, a nie jak wcześniej planowano dwa osobne budynki.
Zrezygnowano z części planów wykończeniowych i z przesadnej ele-
gancji wnętrza. Istotną kwestią Komitetu było pytanie nie o to, jak
będzie wyglądał gmach, tylko czy uda się go zrealizować przy obec-

                                                
99 APŁ-KB, Skład Komitetu, sygn. 305, t. 1. Do Magistratu m. Łodzi, s. bp.
100 Łódź a teatr, „Dziennik Zarządu m. Łodzi”, 1925, R. 7, nr 46 z 17 listopada,

s. 1-3.
101 APŁ-KB, RóŜne, sygn. 305, t. 34. Ksawery Gnoiński, doradca, październik

1924 r., s. bp.
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nych środkach. W pierwszej kolejności rozwaŜono trzy formy rato-
wania budŜetu teatralnego. Postanowiono złoŜyć wniosek o pobór 5%
od podatku komunalnego i od dodatków państwowych. Uchwała nig-
dy nie została zgłoszona do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej. Dru-
gim sposobem dźwignięcia budowy była poŜyczka. Planowano zawią-
zać delegację z D. Lande na czele, która przedstawiłaby warunki i
potrzebę zaciągnięcia kredytu w PKO w Warszawie.

Tabela 1
Kosztorys Teatru „wielkiego” w stanie surowym i wykonawczym

Stan surowy Stan wykonawczy
Prace: Kwota (w zł) Prace: Kwota (w zł)
ziemne 146 903,22* murarskie 29 111,02*

murarskie 660 478,90* izolacyjno-asfaltowe 41 162, 20 zł*

ciesielskie 25 504,17*
ksylolitowe, terako-
towe

542 263, 67 zł*

izolacyjne 3 095,00*
tynkowo-sztukate-
ryjne

601 893, 14 zł*

dekarskie 37 219,90*  blacharskie 18 649,17 zł*

Ŝelbetonowe 299 296,08*
stolarskie z okuciem,
oszkleniem i malowa-
niem

68 807, 00 zł*

malarskie 48 493,55 zł*
kowalsko-ślusarskie 61 507,20 zł*
RóŜne 476 402, 71 zł*

Suma 1 172 497, 17

Suma 1 888 289,66 zł
Razem (stan surowy i wykonawczy) 3 060 786,83 zł

*cena jednostkowa (robocizna oraz materiał)

Źródło: APŁ, Komitet Budowy Teatru Miejskiego przy Magistracie m. Łodzi:
Kosztorys na budowę Teatru Miejskiego, 1925 r. sygn. 305, t. 20.

W następnej kolejności Komitet postanowił zwrócić się do łódz-
kich firm o wsparcie finansowe. Na apel odpowiedziała tylko Rada
Nadzorcza Elektrowni Łódzkiej, która na powyŜszy cel zaoferowało
sumę 7 500 zł102.

                                                
102 Protokół posiedzenia Komitetu Budowy Teatru Miejskiego, „Dziennik Zarządu

m. Łodzi”, 1925, R. 25, nr 12 z 24 marca, s. 9-10.
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Rok 1926 był mało aktywny, a prace Komitetu w większości były
wstrzymane. Członkowie Komitetu byli zadania, Ŝe budowa powinna
być rozpoczętą do wzniesienia Teatru „wielkiego”, obliczonego osta-
tecznie na 1 300 miejsc. Twierdzono, Ŝe na ten cel zgromadzone zo-
stały odpowiednie fundusze w Banku Polskim. Ponadto Komitet
dysponował środkami budowlanymi jak cegły, wapno, cement. Komi-
sja Teatralna ponownie zgłosiła wniosek do Magistratu, by ten po-
czynił starania dąŜące do wszczęcia akcji budowlanej, przygotowa-
niem rysunków wykonawczych, wykończeniem robót ziemnych, zało-
Ŝeniem fundamentów i złoŜeniem kamienia węgielnego. Zgodnie
podjęto decyzję o wystąpieniu o dodatkowe środki z budŜetu - w su-
mie 100 000 zł, w 1927 r.103

Tabela 2
Kosztorys Teatru „kameralnego” w stanie surowym i wykonawczym

Stan surowy Stan wykonawczy

Prace: Kwota (w zł) Prace: Kwota (w zł)

ziemne 20 922,35* murarskie 8 948,83*

murarskie 124 982,12* izolacyjno-asfaltowe 18 953,30*

ciesielskie 7 844,45*
ksylolitowe, terako-
towe

171 898,67*

izolacyjne 1748,25*
tynkowo–sztukate-
ryjne

184 775,78*

dekarskie 8 064,11* blacharskie 5 368,61*

Ŝelazno-betonowe 87 423,68* stolarskie 32 353,53*

malarskie 44 894,36*

kowalsko-ślusarskie 7 319, 36*
RóŜne 179 646,63*

Suma 250 984,96 zł

Suma 654 159, 07
Razem (stan surowy i wykonawczy) 905 144,96 zł

*cena jednostkowa (robocizna oraz materiał)

Źródło: APŁ, Komitet Budowy Teatru Miejskiego przy Magistracie m. Łodzi:
Kosztorys na budowę Teatru Miejskiego, 1925 r. sygn. 305, t. 20.

Planując rozpoczęcie prac budowlanych w przyszłym sezonie do-
konano wstępnych obliczeń finansowych, dotyczących zatrudnienia

                                                
103 APŁ-KB, Skład Komitetu, sygn. 305, t. 1. Wyciąg I/IV posiedzenie Komisji

Teatralnej, 7 września 1926 r. Uchwała nr 10., s. bp.
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oraz stawek wynagrodzenia. Przy pracach przewidywano zatrudnić
460 robotników wraz z rzemieślnikami na okres 8 miesięcy. Wstępny
kosztorys wyprowadzenia gmachu w stanie surowym pod dach
w 1927 r. przyjmował następujące rachunki: 460 (liczba pracowni-
ków) x 8 (liczba miesięcy) x 25 (liczba dni pracujących), otrzymując
kwotę 92 000 zł. Wliczając dniówkę pracowniczą – 6,11 zł, pełne
koszty wyniosły 562 120 zł. Do otrzymanej kwoty naleŜało dodać su-
mę materiałów budowlanych – 697 880 zł. Z rachunku wynikało, Ŝe
brak jest pieniędzy na pełną realizację wykończeniową elewacji
i wnętrza, którą szacowano na 3 mln zł. Koszt wyniesienia budynku
w stanie surowym pod dach wyniósłby 1 250 000 zł. Okazało się, Ŝe
inwestycja w okrojonym stanie i tak była jedną z najdroŜszych,
przewidzianych w budŜecie miasta w 1927 r. Magistrat rozporządzał
kwotą 8 347 278 zł. W kosztorysie gmach znalazł się na 2 miejscu
najdroŜszych inwestycji. Sumę 1 566 000 zł przewidziano wyłoŜyć na
budowę Gazowni Miejskiej, a 1 017 307 zł w całości przekazano na
zadrukowywanie łódzkich ulic104. Na kontach bankowych w 1926 r.
Komitet dysponował następującymi środkami: Bank Polski –
56 788,07 zł (luty), Bank Handlowy w Warszawie oddział w Łodzi
36 605,24 zł (luty), Bank Handlowo Przemysłowy w Łodzi –
49 350,16 zł (luty), Bank Kupców i Przemysłowców Chrześcijan
(październik 1925 r.) – 18 214,63 zł105. Wymienione kwoty uległy
zmianom w 1927 r. W Banku Handlowym i Handlowo-
Przemysłowym, z akt Komitetu budowy wynika, Ŝe do dyspozycji
pozostawało 7 592 zł. W Banku Polskich Kupców i Przemysłowców
Chrześcijan – 23 236, 11 zł, a w kasie miejskiej – 63 057,35 zł. Łącz-
nie posiadano – 93 885,45 zł106.

Nowy sezon budowlany 1927 r. miał doprowadzić do realizacji
i ukończenia pierwszego etapu budowy Teatru Miejskiego. Uregulo-
wano i prawnie nabyto plac od małŜeństwa Sulikowskich za cenę
29 500 zł. Posiedzenia w tej sprawie zwołano w dniu 18 lutego1927 r.
Na powyŜszym zebraniu architekt C. Przybylski przedstawił plan
robót w roku bieŜącym. Planował wykonać rysunki robocze i załoŜe-
                                                

104 APŁ-KB, Sprawy finansowe 1923-1927, sygn. 305, t. 26. Wyciąg 72/IV sesja
posiedzenia Magistratu nr 969 z 2 listopada 1926 r., s. 3-4, oraz Zatwierdzenie ogól-
ne.

105 APŁ-KB, Księga Bankowa Komitetu Budowy Teatru Miejskiego w Łodzi,
sygn. 305, t. 30. Rachunki, s. 1,10,12,15.

106 APŁ-KB, Akta Komitetu Budowy Teatru Miejskiego w Łodzi, 1927 r.,
sygn. 305, t. 13., s. bp.
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nie fundamentów kosztem 300 000 zł. Komitet oprócz kwoty mate-
riałów budowlanych – 127 176 zł, dysponował sumą 93 885,45 zł.
PoniewaŜ finanse były niewystarczające Komitet postanowił wystą-
pić do Rady Miejskiej o kredyt w wysokości 200 000 zł107. Brak było
w pracach Komitetu płynności finansowej. WciąŜ wstrzymywano,
z braku naleŜytych środków, wypłatę 4 981,57 zł dla firmy „W. Kus-
sak” za wybudowanie studni na terenie miejskiego Parku Kolejowe-
go. W dniu 2 marca 1927 r. Komisja finansowa przedstawiła plan,
który miał przyspieszyć realizację. Podjęto działania, które pozwoli-
łyby pozyskać z Magistratu w roku budŜetowym 1927/1928, sumę
150 000 zł oraz dodatkowo zaciągnąć poŜyczkę na budowę w PKO lub
Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 250 000 zł. Ponadto Pol-
skie Towarzystwo Teatralne w Łodzi, skierowało swoja prośbę
o spienięŜenie wszystkich papierów wartościowych stanowiących
własności Towarzystwa Teatralnego108. Katalizatorem prac miało
być ogłoszenie przetargu na wykonanie prac ziemnych i murarskich.
Oferty nadsyłano do 20 lipca 1927 r. Wyłonienie wykonawcy okazało
się niemoŜliwe, gdyŜ kosztorys firm zawierał nieścisłości i błędy. Po
zapoznaniu się z wnioskami Komisja powierzyła prowadzenie całości
działań firmie „Paweł Holc i S-ka”. Firma zobowiązała się do wyko-
nania prac następującym kosztem (zob. tab. 3).

Spółka przesłała takŜe kosztorys prac murarskich wliczając kosz-
ty robocze i materiałowe. Według zestawień Teatr „wielki” kosztował
Komitet – 827 952,58 zł, a Teatr „kameralny”- 160 087,61 zł. Łącznie
prace murarskie wyniosły – 988 040,02 zł. Wcześniejsze kwoty usta-
lone między zleceniodawcą a wykonawcą nieznacznie się róŜniły.
Koszt robót ziemnych był równy sumie – 159 621,43 zł, a murarskich
948 957,01 zł109. Były to fundusze znacznie przekraczające moŜliwo-
ści finansowe Komitetu. Licząc jednak, Ŝe nie zostanie odmówiona
pomoc kredytowa dla tak powaŜnej inwestycji, postanowiono przy-
stąpić do prac ziemnych, murarskich i podjęto próbę wyprowadzenia
gmachu w stanie surowym pod dach. Pierwotną sumę zaliczki dla
„Paweł Holc i S-ka”, dwukrotnie aneksowano zmieniając stawki.

                                                
107 Z komitetu Budowy Teatru Miejskiego w Łodzi, „Dziennik Zarządu m. Łodzi”,

1927, R. 9, nr 9 z 1 marca, s. 10-11.
108 APŁ-KB, Akta Komitetu Budowy Teatru Miejskiego w Łodzi, 1927 r.,

sygn. 305, t. 13. Komisja finansowa, 2 marca 1927 r., s. 17.
109 APŁ-KB, Akta Komitetu Budowy Teatru Miejskiego w Łodzi 1927 r.,

sygn. 305, t. 13. Protokół 2. z posiedzenia, 28 lipca 1927 r., s. 29-32.
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Pierwotnie zmniejszono do kwoty wynagrodzenia 13 391,51 zł, na-
stępnie zaś o sumę 2 123,08 zł, co dało ostatecznie honorarium
w wysokości 10 474,97 zł. Zmiany w umowie były powodowane tym,
Ŝe nie wykonywano prac w twardym gliniastym gruncie z uŜyciem
kilofów jak wcześniej zakładano.

Tabela 3
Kosztorys na roboty ziemne i murarskie Teatru „Wielkiego”

i „Kameralnego” firmy „Paweł Holc i S-ka”
Prowadzone prace ziemne

przy Teatrze „wielkim” Koszt (w zł)
Prowadzone prace ziemne

przy Teatrze „kameral-
nym”

Koszt (w zł)

1000 m2 oczyszczenie,
karczowanie i ułoŜenie
materiału na odległość 150
m

1200 3200 m2 oczyszczenie 384

1000 m2 splantować gru-
bość warstwy do 0,3 m

2700 3200 m2 splantowanie 864

721 m3 wykop pod funda-
menty, głębokość 1 m,
odrzucenie ziemi na 3 m

1312,22
2374,40 m3 wykop pod
blankiety fundamenty,
głębokość 2 m

5626,38

554 m3 wykop pod blankiet
1,6 m

1263,12
435,89 m3 wykop pod
blankiety fundamenty,
głębokość 4 m

1346,90

2521 m3 wykop 2 m pod
sutereny z rozplantowa-
niem

5974,77 172,24 m3 zasypać 251,47

1955 m3 wykopy do głębo-
kości 3,5 m

6236,45

11092 m3 wykop do głębo-
kości 7 m

54461,72

1010 m3 zasypać i ubić 1474,60
15824 m3 wywiezienie
ziemi na odległość 2 km

75429,80

2638,05 m3 wywiezienie
ziemi na odległość 2 km

12662, 64

Razem 150578,08 Razem 21135,39

Źródło: APŁ, Komitet Budowy Teatru Miejskiego przy Magistracie m. Łodzi:
W przedmiocie składkowym ofert i kosztorysów, sygn. 305, t. 15. Kosztorys na robo-
ty, s. bp.

Ambitne plany budowlane w 1927 r. nie zostały zrealizowane.
Prace zatrzymały się na etapie wyprowadzenia fundamentów. Po-
mimo rozpaczliwych prób zaciągnięcia poŜyczek i kontynuowania
budowy, Magistrat nie przewidział w roku 1927/1928 dodatkowych
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środków na ten cel. Większość środków budŜetowych przeznaczono
na usprawnienie i rozwijanie sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście.
Z wyciągu rachunku bankowego wynika, Ŝe 30 czerwca 1929 r.,
w dniu zamknięcia konta, Komitet dysponował pozostałościami
w kwocie 7 256,50 zł110.

Brak funduszy przypieczętował los gmachu. Urząd Wojewódzki
w Łodzi przesłał pismo do Magistratu, w którym informował, Ŝe
z deficyt przekreśla moŜliwość kontynuowania budowy. Argumento-
wano, Ŝe budowa tak monumentalnego gmachu mija się z celem.
Tym samym podjęto decyzję o wstrzymaniu rozpoczętych robót, do
czasu powzięcia odpowiedniej uchwały w tej sprawie, przez nowo
wybrane organy miejskie. Decyzja zbulwersowała członków Komite-
tu. W nadesłanej odpowiedzi do UW pisano: Łódź musi posiadać

gmach – dwa teatry spłonęły – prywatny Thalja oraz Wielki. Teatr

Miejski [obecnie teatr im. S. Jaracza – przyp. autora] mieści się w

nieodpowiednim lokalu, który nie odpowiada warunkom bezpieczeń-

stwa111. Dalej stwierdzono, Ŝe dyrekcja Banku Gospodarstwa Krajo-
wego gotowa była udzielić poŜyczki. Wiesław Lisowski podsumował,
Ŝe Urząd Wojewódzki nakazując zaprzestania budowy, przekroczył
swoje kompetencje, a narzucanie praw przysługuje samorządowi,
natomiast urząd był jednostką administracyjną II instancji112.

Prace zostały zamknięte w 1927 r. W latach późniejszych nie po-
wrócono juŜ do budowy Teatru Miejskiego w Parku Kolejowym
(obecnie park im. S. Moniuszki). Winą za bark profesjonalizmu
i konsekwencji naleŜy obarczyć Komitet i Magistrat. Wzajemne ani-
mozje, złośliwości, brak wspólnego planu działania oraz porozumie-
nia w sprawach finansowych były przyczyną zawieszania prac
i marnotrawstwa publicznych pieniędzy. W 1925 r. następująco pod-
sumowano prace członków komitetu – Istnieje w Łodzi od 2 lat, zwa-

ny popularnie komitetem braci śpiących […] Komitet nie wykonał

Ŝadnej inicjatywy, nie uczynił nic, co by mogło sprawę budowy poru-

szyć choćby o krok…113. Warto zwrócić uwagę, Ŝe kondycja finansowa
państwa, a takŜe kryzys światowy nie był kluczowym wydarzeniem,
                                                

110 APŁ-KB, Bank Handlowy w Warszawie 1924-1927, sygn. 305, t. 31. Wyciąg
z rachunku bankowego, s. 15.

111 APŁ-KB, Odpisy umów, listy członków, regulaminy, wyciągi z posiedzeń
1926-1927, sygn. 305, t. 14. Pismo: L. Pf. 1036/1, s. bp.

112 Ibidem.
113 APŁ-KB, RóŜna korespondencja , sygn. 305, t. 35. Do dymisji komitecie braci

śpiących!, s. bp.
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które doprowadziło do zahamowania prac. Opinia i nastroje społecz-
ne sprzyjały inwestycji w pierwszych latach budowy. Radykalizowały
się one wprost proporcjonalne do podejmowanych działań i rozwią-
zań – Na Komitecie budowy teatru ciąŜy olbrzymia odpowiedzialność

za zmarnowanie grosza publicznego, za trwonienie go na szkice oraz

projekty, które zdały się psu na budę. Za zmarnowanie 2 mln cegieł,

które zdąŜyły juŜ zmurszeć, oczekując na rozpoczęcie budowy gma-

chu114. Wydaje się, Ŝe decyzje, które zapadały na posiedzeniach, były
mało precyzyjne i niespójne. Konflikt w wyborze placu budowy towa-
rzyszył Komitetowi przez wszystkie lata działalności. Ponad 4 lata
prac nad budową teatru nie przyniosło oczekiwanych korzyści i osią-
gnięć. Wielkie ambicje teatralnej Łodzi pogrzebano wraz z nadzieja-
mi w Parku Kolejowym. W ironiczny sposób opisał sytuację towarzy-
szącą budowie – Władysław Drozdowski w „Komedii w III aktach”,
która ukazała się w czasopiśmie „Republika” w 1927 r. (zob. Aneks 1)

Dziś niemym świadectwem ambicji i dowodem braku kompeten-
cji, wzajemnych animozji i zatargów politycznych tamtych czasów są
gdzieniegdzie widoczne pozostałości fundamentów gmachu Teatru
Miejskiego, którego architekturą zachwycano się na wystawie w Pa-
ryŜu w 1925 r.

                                                
114 Ibidem, „Siedmiu braci śpiących”, s. bp.
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Aneks I

„Budowa Teatru. Komedia w III aktach”

Słynna „Budowa teatru w Łodzi”
Jest najprzedniejszą z komedii właśnie

Dla rozpatrzenia się o co chodzi
W krótkim streszczeniu akcję wyjaśnię

Akt 1. widza wprowadza w czasy
Gdy króla Banka zgładzili łotrzy
Cegieł na składzie liczne zapasy

A Hamlet – gada trzy po trzy

Akt 2. Cegieł ubyło znacznie
Na scenie magia, duchy i czary

A Faust – pan prezes, jak tylko zacznie
WciąŜ gada, gada, gada bez miary

Akt 3. Z cegieł zostały puchy…
W stylu „cesarstwa” zdobna estrada…

Nowy komitet pełen otuchy,
A prezes gada, gada i gada.

Zaś w epilogu cegieł kłopoty
Szereg posiedzeń o róŜnej porze
Multum gadania, mało roboty,

A nawet kiedyś…i teatr moŜe…115.

                                                
115 APŁ-KB, RóŜna korespondencja , sygn. 305, t. 35. Władysław Drozdowski,

Budowa Teatru. Komedia w III aktach, s. bp. Komedia ukazała się w czasopiśmie
„Republika”, 1927, nr 43, z 13 lutego.
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Ryc. 1. Fasada Teatru Miejskiego. Rysunek z pierwszej strony

„Kuriera Łódzkiego” 1924, nr 115. Autor rys. – Stanisław Łuckie-

wicz, „Kurier Łódzki”, 1924, R. 24, nr 115 z 27 kwietnia.

Ryc. 2 Fasada Teatru Miejskiego. Wejście do Teatru „wielkiego”

od strony ul. G. Narutowicza, proj. C. Przybylskiego, 1924 r., „Gie-

wont” 1928, nr 3, styczeń-marzec.
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Ryc. 3. Fasada Teatru Miejskiego. Wejście do Teatru „kameral-

nego” pierwotnie planowano od strony ul. J. Kilińskiego. Brak zgody

i naruszenie terenu cerkwi św. Aleksandra, wymusiły na architekcie

przeniesienie Teatru „kameralnego” od ul. Skwerowej, proj. C. Przy-

bylski, 1924 r., „Architektura i Budownictwo”, 1936, R. 12, nr 8-9-10

(numer specjalny).
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Konrad A. Czernielewski
(Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi)

Polskie formacje zbrojne w Łodzi.

Od przybycia Legionów w październiku 1914 r. do po-

wstania garnizonu Wojska Polskiego w listopadzie 1918 r.

Polski garnizon wojskowy w Łodzi powstał de facto w listopadzie
1918 r., ale juŜ w październiku 1914 r. do miasta przybyły oddziały
Legionów Polskich, co w wojskowych dziejach miasta naleŜy potrak-
tować jako prapoczątek historii polskiego garnizonu wojskowego.
Łódź była miastem specyficznym, pamiętajmy bowiem, Ŝe jej wielki
rozwój przypadł na lata niewoli, stąd przed rozbiorami w niewielkiej
rolniczej mieścinie, jaką była Łódź przed 1795 r., trudno było myśleć
o pobycie w niej nawet nieduŜej jednostki wojskowej. Natomiast
w latach zaborów w mieście stacjonowały dość pokaźne siły rosyjskie.
Były to jednostki wchodzące na początku XX stulecia w skład V Kor-
pusu armii carskiej, którego sztab i dowództwo mieściły się w War-
szawie. W Łodzi stacjonowały natomiast: sztab 10 DP1, 37 Jekate-
rynburski pp oraz 40 Koływański pp – obydwa wchodzące w skład
1 BP naleŜącej do wspomnianej dywizji, 10 BA oraz 5 Doński Pułk
Kozaków. Ten ostatni był szczególnie przydatny do tłumienia wszel-

                                                
1 W tekście stosowane są następujące skróty: APŁ – Archiwum Państwowe

w Łodzi; BA – Brygada Artylerii; BP – Brygada Piechoty; BS – Brygada Strzelców;
CAW – Centralne Archiwum Wojskowe; ckm – cięŜki karabin maszynowy; DP –
Dywizja Piechoty; DS – Dywizja Strzelców; MMŁ – Muzeum Miasta Łodzi;
MSWojsk. – Ministerstwo Spraw Wojskowych; MTNŁ – Muzeum Tradycji Niepodle-
głościowych w Łodzi; OGŁ – Okręg Generalny Łódź; OW – Okręg Wojskowy; PON –
Polska Organizacja Narodowa; POW – Polska Organizacja Wojskowa; pp – pułk
piechoty; ppleg – pułk piechoty Legionów; ps – pułk strzelców; pSK – pułk Strzelców
Kaniowskich; PSB – Polski Słownik Biograficzny; SBDPRR – Słownik Biograficzny
Działaczy Polskiego Ruchu Robotniczego; SG – Sztab Generalny; SMHW – „Studia
i Materiały do Historii Wojskowości”; WP – Wojsko Polskie.



Konrad A. Czernielewski
_______________________________________________________________

102

kiego rodzaju zamieszek i wystąpień niepodległościowych Polaków.
Przydał się takŜe w okresie rewolucji 1905-1907 r., aczkolwiek aby
opanować sytuację w mieście i regionie władze rosyjskie musiały
ściągnąć do Łodzi takŜe 38 Tobolski pp ze Skierniewic i 39 Tomski
pp z Łowicza, obydwa ze składu 2 BP 10 DP. W tym okresie w mie-
ście, zajmując się głównie pacyfikacją fabryk, stacjonowały inne jed-
nostki wojsk carskich: 22 NiŜnogorodzki pp, 21 Muromski pp, 54
Nowomirgorodzki Pułk Dragonów, 6 Doński Pułk Kozaków, 16 Głu-
chowski Pułk Dragonów, 62 Suzdalski pp i 18 Klastycki Pułk Drago-
nów. Jednostki te często zmieniały się, gdyŜ władze carskie obawiały
się zrewolucjonizowania własnych wojsk. Zaobserwowano np. pewne
wpływy propagandy rewolucyjnej na stacjonujących przy ul. Kon-
stantynowskiej (ob. ul. Legionów) Ŝołnierzy 37 Jekaterynburskiego
pp oraz 40 Koływańskiego pp zajmującego koszary przy ul. Leszno
(ob. ul. Lucjana śeligowskiego). W rezultacie we wrześniu 1906 r.
w Łodzi stacjonowały następujące pułki: 37 Jekaterynburski pp
(w sile 16 kompanii czyli rot) i 40 Koływański pp (15 kompanii),
a oprócz nich – 61 Włodzimierzowski pp (14 kompanii), 5 Doński
Pułk Kozaków (4 sotnie – odpowiednik szwadronów w wojskach ko-
zackich), 16 Głuchowski Pułk Dragonów (2 szwadrony), 48 Ukraiński
Pułk Dragonów (2 szwadrony) i 10 BA. Na krótko przed wybuchem
I wojny światowej Rosjanie planowali przeprowadzenie reorganizacji
dyslokacji swych jednostek. Wiązało się to z faktem utworzenia no-
wego XXIII Korpusu. W Łodzi stacjonować miał m.in. 14 Małoruski
Pułk Dragonów, ale z uwagi na fakt, iŜ w Kaliszu ów pułk miał bar-
dzo dobre warunki lokalowe – pozostawiono go w tamtejszych kosza-
rach. Przeniesiono za to z Płocka do Łodzi czteropułkową samodziel-
ną 1 BS – pozostawiając w Kutnie II batalion 4 ps. Z Płocka przybył
takŜe do Łodzi 1 dywizjon artylerii strzelców wraz z 1 parkiem arty-
leryjskim2.

                                                
2 APŁ, Akta Miasta Łodzi, sygn. 3. Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej 29 paź-

dziernika (11 listopada) 1868 r. – 12 (24) lutego 1869 r.; Źródła do dziejów rewolucji
1905-1907 r. w okręgu łódzkim, red. N. Gąsiorowska, T. I, cz. 1, Warszawa 1957:
Dokument nr 184. Depesza z 28 stycznia 1905 r. gubernatora piotrkowskiego
M. Arcimowicza do generał-gubernatora warszawskiego M. Czertkowa o przybyciu
do Łodzi Tobolskiego pp i o konieczności skierowania do miast dalszych sił wojsko-
wych w związku z zaostrzającą się sytuacją, s. 373-374, Dokument nr 188. Depesza
z 29 stycznia 1905 r. gubernatora piotrkowskiego M. Arcimowicza do generał-
gubernatora warszawskiego M. Czertkowa z prośbą o przysłanie do Łodzi dalszych
posiłków wojskowych, s. 406-407, Dokument nr 217. Pismo gen. mjr. N. Ekstena –
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Po wybuchu I wojny światowej, juŜ na początku sierpnia 1914 r.
rozpoczęła się w Łodzi ewakuacja administracji rosyjskiej. Po opusz-
czeniu miasta przez policję i Ŝandarmerię carską, utworzono w nim
Główny Komitet Opiekuńczy pełniący funkcję samorządu terytorial-
nego oraz organu porządkowego i bezpieczeństwa3. Po kilku tygo-
dniach od wybuchu wojny, juŜ 20 sierpnia 1914 r. do miasta wkro-
czyły po raz pierwszy oddziały niemieckie z 37 pp pod dowództwem
mjr. Braunsa (imienia nie ustalono). JednakŜe w dniu następnym
wycofały się przed nacierającymi wojskami rosyjskimi. W tych
dniach władzę w Łodzi przejął ponownie GKO, który 8 października
– po powtórnym opuszczeniu Łodzi przez Rosjan – po raz drugi prze-
kazał władzę niemieckim władzom wojskowym (jako pierwsi w mie-
ście pojawili się wówczas Ŝołnierze 8 Pułku Dragonów)4. W dniu
2 października 1914 r. do miasta okupowanego przez Niemców przy-
byli pierwsi Ŝołnierze Legionów Polskich. Zostali oni zakwaterowani
w gmachu gimnazjum rosyjskiego przy ul. Mikołajewskiej 44
(ob. Henryka Sienkiewicza)5. Powstałą wówczas Komendą Wojsk
Polskich w Łodzi oraz biurem werbunkowym kierował początkowo

                                                                                                                      

dowódcy I BP i komendanta garnizonu łódzkiego z 4 lutego 1905 r. do gubernatora
piotrkowskiego M. Arcimowicza o dyslokacji wojsk do ochrony miasta w okresie
strajku powszechnego, s. 444-448 i Dokument nr 225. Wykaz z 7 lutego 1905 r. od-
działów wojskowych garnizonu łódzkiego w okresie strajku powszechnego, s. 460-
462; Źródła do dziejów rewolucji 1905-1907 r. w okręgu łódzkim, red. N. Gąsiorow-
ska, T. II, Warszawa 1964: Dokument nr 125. Generał mjr N. Dubrowa, naczelnik
łódzkiego rejonu wojskowego o rozmieszczeniu podległych mu wojsk, s. 118-121,
Dokument nr 391. Rozmieszczenie wojsk w guberni piotrkowskiej, 18 września 1906
r., s. 379, Dokument nr 398. Sprawozdanie naczelnika łódzkiego rejonu wojskowego
gen. mjr N. Dubrowy dla tymczasowego generał-gubernatora piotrkowskiego
E. Rodkiewicza o rozmieszczeniu wojsk w rejonie łódzkim, s. 384-385; A. Dobroński,
Dyslokacja wojsk rosyjskich w Królestwie Polskim przed I wojną światową, SMHW
1976, T. XX, s. 254-255, 265 i 274-275; S. Rachalewski, Zastygły nurt Ŝycia. Łódź,
która odeszła, Łódź 1938, s. 39; Z. Piąstka, W cieniu alei cmentarnych. Przewodnik
biograficzny po cmentarzach chrześcijańskich przy ul. Ogrodowej i Srebrzyńskiej
w Łodzi, Łódź 1990, s. 185 i 188.

3 Szerzej: K. Czernielewski, W. Jarno, Garnizon łódzki Wojska Polskiego w la-
tach 1918-1939, Toruń 2008, s. 35 i nast.

4 M. Hertz, Łódź w czasie wielkiej wojny, Łódź 1933, s. 9, 17 i 25.
5 E. Ajnenkiel, Pierwsze oddziały Legionów Polskich w Łodzi. 12-29 październi-

ka 1914 r., Łódź 1934, s. 10-11. „Nowy Kurier Łódzki” 1914, nr 237 z 12 październi-
ka, s. 3. Ob. jest to gmach III Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki.
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Ignacy Boerner, a następnie Ryszard Trojanowski6. W dniu 14 paź-
dziernika rozpoczęto w mieście zaciąg do Legionów. Zgłaszali się
głównie skauci, młodzieŜ robotnicza i rzemieślnicza. Pierwsze dwie
grupy zwerbowanych ochotników liczące łącznie 240 osób juŜ 16 paź-
dziernika 1914 r. wysłano do Piotrkowa Tryb., natomiast z kolejnych
ochotników sformowano dwie kompanie piechoty, które zakwatero-
wano i szkolono w dawnych koszarach artylerii rosyjskiej przy
ul. św. Benedykta 86 (ob. ul. 6 Sierpnia). Dowódcami tych podod-
działów byli: ppor. Leopold Lis-Kula i ppor. Władysław Kędzierski7.
W tych samych koszarach stacjonował pluton szwadronu ułanów por.
Władysława Beliny-PraŜmowskiego – jednocześnie w Łodzi i w Piotr-
kowie Tryb. organizowano kolejny, 5 pluton szwadronu. Utworzono
równieŜ pododdział polskiej Ŝandarmerii polowej, który stacjonował
w domu przy ul. Pańskiej 1 (ob. ul. Stefana śeromskiego). Natomiast
Oddział Wywiadowczy I Brygady Rajmunda Jaworowskiego (ps.
„Światopełk”), kwaterował w budynku Komendy Wojsk Polskich8.

                                                
6 L. Wasilewski, Ignacy Boerner, PSB, t. II, Kraków 1936 s. 185-186; W.Cygan,

Słownik biograficzny oficerów Legionów Polskich, t. I, Warszawa 1992, s. 63-64;
Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny, red. B. Polak, t. II,
cz.1, Koszalin 1991, s. 82; H. Kiepurska, Leopold Lis-Kula, PSB, t. XVII, Wrocław
1972, s. 447-449; J. Kaden-Bandrowski, Podpułkownik Lis-Kula, wyd. 2, Warszawa
1920, s. 8-12. Leopold Lis-Kula (1896-1919) to jeden z najsłynniejszych dowódców
Legionów Polskich, później m.in. komendant POW na Ukrainie, cięŜko ranny
w bitwie z wojskami ukraińskimi pod Torczynem na Wołyniu – zmarł 7 marca
1919 r. Pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika (zweryfikowany na
pułkownika w korpusie piechoty) i odznaczonym KrzyŜem Orderu Virtuti Militari
V klasy i KrzyŜem Niepodległości z Mieczami. W 1914 r. był świeŜo awansowanym
oficerem (9 października). W dniu 27 października 1914 r. z całym nowo powstałym
batalionem opuścił Łódź i w rejonie Krzywopłotów dotarł do Legionów Polskich –
dowodzona przez niego kompania weszła jako 4 do VI batalionu 1 pułku piechoty
(ppleg).

7 W. Cygan, op. cit., s. 47; „Nowy Kurier Łódzki” 1914, nr 239 z 14 października,
s. 1; T. Bogalecki (op. cit., s. 8) nie podaje imienia – być moŜe chodzi tu o Władysła-
wa Kędzierskiego (1891-1914) ps. „Ząbski”, w latach 1912-1914 dowódcę XXIV Pol-
skiej DruŜyny Strzeleckiej we Lwowie, 10 października 1914 r. skierowanego do
prac organizacyjnych Legionów w Królestwie Polskim, od 12 listopada 1914 r. por.
Legionów – poległego 25 grudnia 1914 r. pod Łowczówkiem.

8 E. Ajnenkiel, op. cit., s. 19-21, 31; M. Hertz, op. cit., s. 9; C. LeŜeński, L. Ku-
kawski, O kawalerii polskiej XX wieku, Wrocław 1991, s. 14 i 18-19; L. Kukawski,
Umundurowanie kawalerii Legionów Polskich 1914 – 1917, Tarnowskie Góry 1991,
s. 6.
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Dnia 18 października 1914 r. w gmachu byłego Banku Państwa
przy ul. św. Benedykta 6 utworzono Komisariat Okręgu Łódzkiego
Polskiej Organizacji Narodowej. Na jego czele stanął Witold Jodko.
Podlegał mu Komisariat Powiatu Łódzkiego tejŜe organizacji miesz-
czący się przy ul. Przejazd 4 (ob. ul. Juliana Tuwima), którym kiero-
wał Aleksander Sulkiewicz. Z kolei przy ul. św. Benedykta 6 znajdo-
wały się biura Komisariatu Okręgu Łódź: Adiutantura, Instytucja
Skarbowa łącznie z Biurem Składek i Darów, Intendentura, Pro-
wiantura, Liga Kobiet, Biuro Transportowe oraz redakcja pisma „Do
Broni!”9. Zarówno PON, jak i Komenda Wojsk Polskich, przywiązy-
wały ogromną wagę dla działalności informacyjnej i propagandowej
na rzecz Legionów Polskich. Trzeba jednak stwierdzić, iŜ przyszło im
działać w dość trudnej sytuacji – często spotykali się z niechęcią,
a nawet wręcz wrogą postawą części mieszkańców miasta. Jednym
z Ŝołnierzy, który tego doświadczył na własnej skórze był znakomity
polski pisarz Andrzej Strug (właściwe nazwisko – Tadeusz Gałecki),
wówczas ułan por. W. Beliny-PraŜmowskiego. Swoje przeŜycia z po-
bytu w Łodzi oddał po latach na kartach jednej ze swych powieści.
Bohater jego ksiąŜki, tak wspominał pobyt w mieście: „OtóŜ piszę jak
było. Od razu idę do cioci, szykuję się, Ŝeby się zaprezentować dzielnie
i wreszcie dzwonię. Nastawiłem się, nasroŜyłem po Ŝołniersku i cze-
kam. O jednym, ja głupi, nie pomyślałem. Otwiera mi Julka i z krzy-
kiem od razu mi hyc na szyję. Na to wchodzi do przedpokoju ciocia, ta
sama dobra i kochana ciocia Joasia, rodzona siostra nieboszczki
mamy i staje zła i tragiczna, jak jaki słup soli. Nawet się nie wita,
tylko krzyczy na mnie obcym głosem: – hańba! podłość! zdrada! Zu-
pełnie zgłupiałem. Julka w płacz, a Zosia, która na to weszła, krzyczy
jeszcze gorzej niŜ ciocia. Zaś wuj, stary i niesympatyczny adwokat,
nic nie mówi, tylko wyciąga jakiś papierek, bodaj dziesięć rubli i po-
daje mi nie patrząc, ręką wyciągniętą na cztery łokcie, zupełnie jak to
robią w teatrze, w największym oburzeniu. I mówi: »Masz i idź precz !
Wracaj do swoich, tu jest polski dom ! « – Takem ich zostawił: te baby
krzyczące, Julkę w płaczu, a starego z wyciągniętą ręką”10.

Ówczesna akcja agitacyjna Legionów przynosiła takŜe i sukcesy –
nawiasem mówiąc w miarę upływu czasu zmieniał się stosunek spo-
łeczeństwa Królestwa do legionistów, których w początkowym okre-

                                                
9 MMŁ, sygn. H/2834. Odezwa Komisariatu Powiatu Łódzkiego PON z

28 X 1914 r.; E. Ajnenkiel, op. cit., s. 31; T. Bogalecki, op. cit., s. 8.
10 A. Strug, Odznaka za wierną słuŜbę, Warszawa 1931, s. 33.
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sie głównie wspierali działacze partii robotniczych11 oraz część mło-
dzieŜy. Do jednego z największych przedsięwzięć propagandowych
Komisariatu Okręgu Łódzkiego PON naleŜy zaliczyć wiec zorgani-
zowany 25 października 1914 r. w sali ówczesnego Teatru Wielkiego
przy ul. Konstantynowskiej 16 z udziałem m.in.: W. Jodko, Juliusza
Kadena-Bandrowskiego, Feliksa Perla i Jerzego śuławskiego. Ten
ostatni na pytanie, dlaczego legioniści ufają Niemcom odpowiedział:
„[...] Ŝe najpierw trzeba rozbić potęgę rosyjską, gdyŜ ta jest najgroź-
niejszą dla Polski [...] Ŝe zwycięska Rosja jest bezwzględnym nieszczę-
ściem dla Polski i Ŝe ani Francja, ani Anglia za nami się nie ujmą”12.

Dalszą akcję PON i Komendy Wojsk Polskich przerwały sukcesy
wojsk rosyjskich osiągnięte pod Warszawą pod koniec października
1914 r., w wyniku których Legioniści zostali zmuszeni do opuszcze-
nia Łodzi. O godz. 8.15 dnia 27 października wymaszerował stąd
liczący 299 Ŝołnierzy batalion ppor. I. Boernera, który po pięciu
dniach marszu dotarł do Częstochowy. Ów wymarsz tak wspominał
łodzianin Wacław Lipiński, wybitny Ŝołnierz, historyk i działacz nie-
podległościowy: „Marsz wypadł nam na Pabianice, Łask, Sieradz –
do Częstochowy. Stamtąd – do Krzywopłotów, gdzie po raz pierwszy
w cięŜkim znaleźliśmy się ogniu. Od Krzywopłotów zaś dzieliliśmy juŜ
cały znojny i cięŜki szlak I Brygady. śe dobrze spełniliśmy wojenną
swą dla Polski – słuŜbę, świadczą mogiły naszych kolegów łódzkich,
rozsiane od Łowczówka po Kostiuchnówkę, oraz krzyŜe »virtuti mili-
tari« na piersiach pozostałych, którzy mieli szczęście do Niepodległej
Polski w cięŜkim swym marszu dojść”13. W ślad za batalionem ppor.
I. Boernera, następnego dnia po południu opuścili Łódź członkowie
komisariatów obu wspomnianych organizacji. Jako ostatni – tuŜ

                                                
11 MTNŁ, sygn. A-7081. Odezwa łódzkiego komitetu okręgowego PPS z 21 paź-

dziernika 1914 r. nawołująca do wstępowania w szeregi armii polskiej, sygn. A-685.
Odezwa PPS ze stycznia 1915 r., sygn. A-686. Odezwa PPS z 6 VIII 1915 r. W tej
ostatniej znalazły się m.in. takie stwierdzenia: „Nie czas teraz wyjeŜdŜać z długimi
dyskusjami. Dziś pora rozumować karabinem i szablą [...] Obecna wojna jest wojną
na wskroś narodową.”

12 MMŁ, sygn. I-H/585. Afisz informujący o wiecu Polskiej Organizacji Narodo-
wej 25 X 1914 r.; M. Hertz, op. cit., s. 29.

13 W. Lipiński, Łódź w moich wspomnieniach, [w:] Dla Polski. Łódź w Legjo-
nach, Łódź 1931, s. 40; Kawalerowie Virtuti..., s.87-88. Podpułkownik Wacław Li-
piński 7 I 1947 r. został skazany przez władze komunistyczne na karę śmierci, za-
mienioną następnie na doŜywocie. Według relacji współwięźniów 4 IV 1949 r. został
zamordowany w więzieniu we Wronkach.
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przed wkroczeniem Rosjan do miasta – wyjechali kawalerzyści
por. W. Beliny-PraŜmowskiego. Wojska carskie ponownie wkroczyły
do Łodzi 29 października 1914 r., jednak ich pobyt trwał tym razem
niewiele ponad miesiąc, po czym zostały one znów zmuszone do jej
opuszczenia. Stało się to w wyniku przegranej przez Rosjan tzw. ope-
racji łódzkiej, której końcowym akordem były walki toczone od 19 do
25 listopada na południe od Brzezin pomiędzy niemiecką 9 Armią,
a rosyjską 1, 2 i 5 Armią – w niemieckiej literaturze historyczno-
wojskowej określane jako „Durchbruch bei Brzeziny” (przełamanie
pod Brzezinami). Od 6 grudnia rozpoczęła się trwająca blisko 4 lata
niemiecka okupacja miasta (jako pierwsze do Łodzi wkroczyły wów-
czas oddziały XI Korpusu Reichswehry)14.

Gwoli ścisłości naleŜy dodać, iŜ w grudniu 1916 r. do Retkini i na
Brus (wówczas małych osad leŜących na zachodnich obrzeŜach Łodzi,
dziś w granicach miasta) przybył park amunicyjny Legionów Pol-
skich. Około 400 osób jego załogi z Baranowicz przez Brześć n. Bu-
giem, Dęblin i SkarŜysko-Kamienną przyjechało w okolice Łodzi.
Dowódcą parku amunicyjnego był por. Stanisław Wierzchleyski.
Podlegały mu cztery kolumny: P/P2 – zaopatrująca piechotę legiono-
wą, P/A1 i P/A2 – kolumny artyleryjskie oraz P/H1 dostarczająca
środki bojowe obsługom haubic. KaŜda z nich – oprócz ostatniej, któ-
ra była niekompletna – składała się z 48 wozów konnych. Dowódcą
kolumny P/P2 i jednocześnie zastępcą por. S. Wierzchleyskiego był
ppor. Józef Zych, którego z kolei obowiązki zastępcy pełnił ppor. Lu-
dwik Zawadzki. Kolumną P/A1 dowodził ppor. Stanisław Bałanda
(zastępca – chor. Boczek, imienia nie ustalono), P/A2 – ppor. Wil-
helm Czopp, a P/H1 – ppor. Lesław Chlebek. Obowiązki oficera pro-
wiantowego pełnił chor. Tadeusz Skrzyński, lekarzem parku był
dr Marcin Woyczyński (kapitan od 1 grudnia 1916 r.), a podoficerem
weterynaryjnym – ogn. Bronisław Sapeta. W samej Łodzi mieścił się
wówczas równieŜ szpital koni artylerii legionowej15. Część parku

                                                
14 Encyklopedia Wojskowa, pod red. O. Laskowskiego, t. I, Warszawa 1931, [re-

print: Warszawa 1996], s. 454-462; T. Bogalecki, op. cit., s. 9-19; Łódź. Dzieje mia-
sta, t. I (do 1918 r.), red. B. Baranowski i J. Fijałek, wyd. 2, Warszawa-Łódź, 1988, s.
352-477; M. Hertz, op. cit., s. 56; „Nowy Kurier Łódzki” 1914, nadzw. wydanie po-
ranne z 27 listopada, s. 1 i nadzw. wydanie poranne z 7 grudnia, s. 1. Ostatnim
rosyjskim komendantem miasta był płk von Baumgarten (imienia nie ustalono).

15 W. Kozłowski, Artyleria polskich formacji wojskowych podczas I wojny świa-
towej, Łódź 1993, s. 189 i 201; G. Baumfeld, Artylerii Legionów Pułk Pierwszy, Kra-
ków 1917, s. 91; J. Klimek, Park amunicyjny Legionów Polskich w Łodzi (Retkinia –



Konrad A. Czernielewski
_______________________________________________________________

108

amunicyjnego z dowódcą por. S. Wierzchleyskim zakwaterowano na
Brusie, zaś pozostałą część na Retkini. Z powodu kłopotów aprowiza-
cyjnych oraz lokalowych, po BoŜym Narodzeniu 1916 r. kolumny
P/P2 i P/A1 zostały przeniesione do połoŜonej na zachód od Brusa
kolonii Srebrna. NaleŜy podkreślić, iŜ po początkowej niechęci i nie-
ufności okazywanej przez okoliczną ludność legionistom – wkrótce
między Ŝołnierzami a mieszkańcami zapanowały bardzo dobre sto-
sunki. Legioniści wiosną 1917 r. wypoŜyczali okolicznym chłopom
konie do prac rolnych, bronili teŜ swych gospodarzy przed rabunko-
wymi kontrybucjami nakładanymi przez okupantów niemieckich.
Jan Klimek w latach trzydziestych minionego stulecia wspominał:
„[...] wtrącanie się do rekwizycji „leguna” [tak popularnie nazywano
wówczas legionistów – K.C.] skutkowało, gdyŜ w tym czasie władze
rekwizycyjne czuły respekt przed „straceńcami”, bowiem oni wymie-
rzali w razie potrzeby sprawiedliwość odręcznie. Naturalnie, wskutek
takich interwencji, zbyt częste nakazy i raporty władz niemieckich,
zwracane do dowództwa parku o ukaranie krewkich „legunów”,
w tym czasie nie pomagały, spoczywając w biurkach kancelarii,
a swego rodzaju sądy trwały dopóki legiony kwaterowały”16. Miesz-
kańcy podłódzkich miejscowości odwdzięczali się za to polskim Ŝoł-
nierzom dostarczając im Ŝywność, pomagając zorganizować kantyny
w Retkini i w Srebrnej.

Podczas pobytu w okolicach ówczesnej Łodzi legioniści byli szko-
leni przez podoficerów Reichswehry, głównie Polaków pochodzących
ze Śląska i Wielkopolski. Po odmowie złoŜenia w lecie 1917 r. przy-
sięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier, legioniści –
obywatele austriaccy zostali przewiezieni do Łodzi. W większości
wysłano ich do oddziałów karnych na front włoski, natomiast legio-
niści pochodzący z zaboru rosyjskiego zostali internowani w obozach
w ŁomŜy i w Szczypiornie.

Legionowy epizod w dziejach Łodzi był bardzo krótki – oczywiście
z miasta wyjeŜdŜali nadal ochotnicy do walki u boku państw cen-
tralnych. Wśród legionistów znajdujemy bowiem nazwiska łodzian,

                                                                                                                      

Brus – Srebrna), „Niepodległość” 1934, T. IX, s. 388-389. W swych wcześniejszych
wspomnieniach Jan Klimek (Retkinia a odradzająca się Polska, „Niepodległość”
1931, T. IV, s. 308) podawał błędnie nazwiska oficerów parku amunicyjnego: kpt.
Wilejski (a nie por. S.Wierzchleyski) i ppor. Czap (a nie W.Czopp).

16 J. Klimek, Park amunicyjny..., s. 390-392, 396-397, 400 i 404; idem, Retkinia
a..., s. 308.
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mieszkańców Zgierza, Pabianic, Aleksandrowa, Konstantynowa,
Ozorkowa i innych podłódzkich miejscowości.

Po opuszczeniu przez Rosjan Łodzi w mieście kontynuowano ak-
cję werbunkową do Legionów. Od początku 1915 r. szczególnie ak-
tywni na tym polu byli działacze Narodowego Związku Robotniczego.
JednakŜe efekty wspomnianej akcji nie były zbyt rewelacyjne. Kie-
rowało nią półjawne biuro werbunkowe załoŜone przez emisariuszy
Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego.
W jednej z ówczesnych ulotek owego departamentu czytamy: „Na
polach bitew, pod Laskami, Krzywopłotami, Nadwórną, Limanową,
Rafajłową, Łowczówkiem wskrzesiły juŜ Legiony sławę Ŝołnierza pol-
skiego, którego umiłowanie wolności prowadzi do bohaterstwa.
Ochotnicy od roli, z warsztatów, fabryk i szkół wzbudzają podziw,
uzyskują najwyŜsze odznaczenia za czyny rycerskie [...] Biada bier-
nym i obojętnym, którzy znoszą cierpliwie okrucieństwa wojny. Z po-
Ŝogi wojennej nie wzejdzie dla nich jutrzenka lepszej doli. Rodacy!
Czas wstać i brać oręŜe! Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu
Narodowego wzywa wszystkich Polaków, zdolnych do słuŜby wojsko-
wej do Legionów Polskich”17. Do czerwca 1915 r. napłynęło około 750
ochotników, zaś do listopada 1916 r. juŜ jedynie ok. 200. Akcję te
wspierały m.in.: Narodowy Związek Robotniczy, PPS, Zjednoczenie
Organizacji MłodzieŜy Polskiej, Liga Kobiet, Związek Chłopski i Na-
rodowy Związek Chłopski. We wspólnej deklaracji owych organizacji
wzywano: „Pod hasłem niepodległości Polski idziemy na całym fron-
cie przeciw Moskwie, bo w niej, właśnie po jej ostatnich działaniach
w Galicji, widzimy największego wroga naszej przyszłości. Z nami
idą wszyscy ci, którzy pragną wolności. Przeciw nam – zaprzańcy
i zdrajcy, którym wypowiadamy bezwzględną walkę. Czas wybierać –
nie ma dziś miejsca w Polsce dla ludzi obojętnych”18. Zresztą juŜ
w połowie 1915 r. działacze łódzkich partii robotniczych zaczęli boj-
kotować werbunek do Legionów Polskich. Skoncentrowano wówczas
swe wysiłki raczej na rozbudowie organizacji działającej w konspira-
cji, jaką była powstała w sierpniu 1914 r. POW. W Łodzi załoŜona
ona została przez członków młodzieŜowych stowarzyszeń narodowo-
niepodległościowych (Zarzewia, Skauta), Towarzystwa Zwolenników
Rozwoju Fizycznego oraz Narodowego Związku Robotniczego. W po-

                                                
17 MTNŁ, sygn. A-2958. Odezwa Departamentu Wojskowego NKN z 1915 r.
18 MTNŁ, sygn. A-682. Odezwa Narodowego Związku Robotniczego „Obywatele

i Rodacy”.
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łowie 1917 r. łódzka POW liczyła ok. 500 członków, głównie młodzie-
Ŝy – w tym wielu robotników, ale i chłopów z terenu wsi Retkinia
i Karolew. Ówczesnym komendantem POW w Łodzi był członek Na-
rodowego Związku Robotniczego, Bolesław Fichna19.

Na początku listopada 1918 r. do Łodzi zaczęły napływać infor-
macje o przejawach ostatecznej klęski państw centralnych, działal-
ności Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Galicji, opanowaniu przez
Polaków Krakowa i Piotrkowa Tryb., utworzeniu 7 listopada 1918 r.
Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie, nie-
podległościowych przedsięwzięciach Rady Regencyjnej, jak równieŜ
o wydarzeniach rewolucyjnych w Niemczech. Wszystko to spowodo-
wało znaczną aktywizację łódzkich ogniw polskich partii politycz-
nych oraz organizacji społecznych i paramilitarnych. Nastrój tam-
tych dni dobrze oddają wspomnienia jednego z czołowych łódzkich
działaczy niepodległościowych, B. Fichny: „A gdy gruchnęła wieść, Ŝe
załamała się ofensywa niemiecka, Ŝe coraz potęŜnej prze naprzód
zjednoczona koaliancka armia marszałka Focha, do pracy organiza-
cyjnej wstąpił jakby nowy duch. Z nadzwyczajnym zapałem pomna-
Ŝano kadry organizacyjne, prowadzono usilną – przy pomocy odezw,
ulotek i tajnych pism – propagandę, jednocześnie powołano do Ŝycia
bojowy oddział. Zebrano przede wszystkim legionistów, co to ukryci
przed okiem niemieckiego pałkarza, czekali na chwilę odwetu. Ćwi-
czono robotników we władaniu krótką bronią, uczono ich walki
w mieście i na ulicach. Było nas w Łodzi kilku oficerów legionowych
[autor wspomnień był ppor. LP – K.C.]. Tośmy codziennie zbierali się
w cukierni Gostomskiego, omawiali wypadki ostatniej chwili, dzielili
się spostrzeŜeniami, badali wytwarzaną na froncie sytuację. Nawią-
zaliśmy ścisły kontakt z P.O.W., z organizacją Dowborczyków, jak
równieŜ z bojową organizacją robotniczą przy N.Z.R. Przygotowani –
czekaliśmy na właściwy moment”20.

Dnia 6 listopada 1918 r. Rada Miejska, której członkowie popie-
rali generalnie program Rady Regencyjnej, wydała uchwałę w spra-
wie odbudowy niepodległego państwa polskiego. Opublikowano ją
                                                

19 J. Bortkowski, Okręg IV POW-Łódź, „śołnierz Legionów i POW” 1939, nr 1-2,
s. 48-53; E. Ajnenkiel, J. WaręŜak, Łódź w walce o niepodległość Polski, Łódź 1938,
s. 6 i n.; T. Monasterska, Bolesław Fichna (1891-1945), SBDPRR, t. 2, Warszawa
1987, s. 83-84.

20 B. Fichna, Z dni listopadowych w Łodzi. (Rozbrojenie okupantów niemieckich
11 XI 1918 r.), [w:] Dziesięć lat odrodzonej Polski niepodległej w Ŝyciu powiatu łódz-
kiego 1918-1928, red. A. RŜewski, Łódź 1928, s. 27.
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następnego dnia w formie odezwy do mieszkańców miasta. Apelowa-
no w niej do wstępowania w szeregi WP, zapisywania się na pierw-
szą poŜyczkę państwową, przede wszystkim jednak – Ŝądano zwoła-
nia w Warszawie Sejmu, który miałby składać się z posłów reprezen-
tujących wszystkie dzielnice Polski, wybranych na zasadzie pięcio-
przymiotnikowego głosowania bez róŜnicy płci oraz natychmiastowe-
go uwolnienia Józefa Piłsudskiego i pozostałych więźniów politycz-
nych. Spośród partii politycznych stanowisko Rady Miejskiej i nad-
burmistrza L. Skulskiego poparły: Zjednoczenie Narodowe, Stronnic-
two Chrześcijańsko-Demokratyczne, Związek Budowy Państwa Pol-
skiego i Narodowy Związek Robotniczy. Odmienne stanowisko – kry-
tyczne wobec poczynań Rady Regencyjnej – zajęli członkowie: PPS,
Opozycji Robotniczej PPS-Lewicy, Stronnictwa Niezawisłości Naro-
dowej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Byli oni rzecznikami
współpracy z Tymczasowym Rządem Ludowym Republiki Polskiej
i jego premierem, wybitnym działaczem socjalistycznym Ignacym
Daszyńskim. Kierownictwo łódzkiego Stronnictwa Niezawisłości Na-
rodowej 10 listopada 1918 r. w południe zorganizowało w sali koncer-
towej Filharmonii przy ul. Dzielnej 20 (ob. Gabriela Narutowicza)
otwarte zebranie informacyjne o programie rządu I. Daszyńskiego.
Wzięli w nim czynny udział równieŜ przedstawiciele Polskiego
Stronnictwa Ludowego i PPS. Niedopuszczono natomiast do głosu
członków partii rewolucyjnych: Socjal-Demokracji Królestwa Pol-
skiego i Litwy oraz PPS-Lewicy, którzy w tej sytuacji rozrzucili jedy-
nie ulotki wzywające – wzorem Rosji bolszewickiej i Niemiec – do
tworzenia rad robotniczych i chłopskich. Podczas wiecu wystąpił
znany działacz PPS, Aleksander Napiórkowski, stwierdzając, iŜ:
„Stoimy w przededniu wielkich wydarzeń dziejowych. Kiedy walą się
trony na wschodzie i zachodzie, naród polski czekać dłuŜej nie moŜe.
Dokonać musi ostatniego wysiłku swej woli, musi własną siłą zrzucić
wiekowe kajdany niewoli. Nie będziemy wdawali się w Ŝadne traktaty
z najeźdźcami”21. Bezpośrednio po wiecu uformował się pochód na
czele którego maszerowali członkowie POW i łódzcy PPS-owcy. We-
dług relacji części uczestników liczył on blisko 2 tys. osób. Wydarze-

                                                
21 E. Ajnenkiel, Akcja rozbrajania Niemców w Łodzi. Noc z dnia 11 na 12 listo-

pada 1918 roku, „Niepodległość” 1933, t. VIII, s. 403.
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nie to zapewne w istotny sposób wpłynęło na wzrost nastrojów nie-
podległościowych w mieście22.

W Łodzi w 1918 r. istniały takŜe liczne organizacje paramilitarne
i konspiracyjne skupiające młodzieŜ oraz kombatantów. Jedną z nich
była wspomniana juŜ POW, której głównym zadaniem było przygo-
towanie kadr dla przyszłych regularnych oddziałów polskiej armii.
W styczniu 1917 r. komenda łódzkiego obwodu POW zorganizowała
m.in. 9 kursów szkoleniowych, a w tym: 2 szkoły podchorąŜych,
4 podoficerskie i 3 Ŝołnierskie, w których szkoliło się 435 osób. Jed-
nak w II połowie 1917 r. Niemcy aresztowali na terenie Łodzi sporą
grupę członków POW, a zaistniały z tego powodu kryzys organiza-
cyjny przełamano dopiero latem 1918 r. Łódzka POW liczyła wów-
czas około 50 członków czynnych. Komendantem okręgu łódzkiego
był wtedy por. Stanisław Stecki-Skwarczyński, zaś jego zastępcą –
ppor. Mieczysław Pęczkowski. Finansowego wsparcia peowiakom
udzielał Komitet Obrony Narodowej, którego członkami byli działa-
cze róŜnych partii politycznych, głównie prawicowych, natomiast
wsparcia ideowego udzielali członkowie Stronnictwa Niezawisłości
Narodowej. Na początku 1918 r. w Łodzi powstało równieŜ konspira-
cyjne ogniwo Pogotowia Bojowego PPS. Pod koniec października
1918 r. liczyło ono kilkudziesięciu członków. Jednym z jego czoło-
wych działaczy był m.in. Eugeniusz Ajnenkiel. W kwietniu tego roku
władze Narodowego Związku Robotniczego w Łodzi utworzyły wła-
sną Organizację Wojskową, która pół roku później liczyła juŜ 157
członków. Jej czołowym aktywistą był B. Fichna – poprzednio ko-
mendant POW. Więcej niŜ skromne było uzbrojenie owej Organizacji
Wojskowej, gdyŜ składało się na nie jedynie kilkadziesiąt sztuk broni
ręcznej – głównie rewolwerów, przy czym spośród 34 sztuk broni tyl-
ko 17 było sprawnych.

W mieście działał równieŜ Związek Oficerów i śołnierzy byłych
Legionów Polskich, w którym główne role odgrywali por. Alfred Biłyk
i ppor. Edward Pfeiffer. Stowarzyszenie to skupiało kilkudziesięciu
byłych legionistów. Niektórzy z peowiaków, jak m.in. ppor. M. Pęcz-

                                                
22 APŁ, Zbiór Druków i Pism Ulotnych, sygn. 575, t. 395.Odezwa Magistratu

m. Łodzi z 7 listopada 1918 r.; E. Ajnenkiel, op. cit., s. 403; M. Skielrz, Dzień wczo-
rajszy, „Nowy Kurier Łódzki 1918, nr 307 z 11 listopada, s. 2; T. Bogalecki, Rozbro-
jenie Niemców w Łodzi w listopadzie 1918 r., [w:] 75-lecie odzyskania niepodległości
przez Polskę. Łódź i województwo łódzkie. Materiały z sesji naukowej. Łódź 12 listo-
pada 1993 r., red. K. Badziak i J. Szymczak, Łódź 1993, s. 58.
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kowski, bardzo krytycznie oceniali fakt, iŜ byli Ŝołnierze Legionów
utworzyli odrębną organizację. Z kolei tak tłumaczył to por. S. Stec-
ki-Skwarczyński: „[...] Ta abstynencja Legionistów od pracy w P.O.W.
spowodowana była przede wszystkim względami konspiracyjnymi,
gdyŜ na pewno byli oni bacznie śledzeni przez Niemców. Drugą jej
przyczyną był pewien dość nieuchwytny antagonizm pomiędzy Legio-
nistami a Peowiakami. Z jednej strony oficerowie P.O.W. obawiali
się, Ŝe oficerowie legionowi mogą zająć ich funkcje, z których nie mieli
ochoty ustępować; z drugiej strony Legioniści, mający za sobą przeŜy-
te walki na froncie, uwaŜali się za coś wyŜszego od Peowiaków, a po-
nadto praca konspiracyjna nie odpowiadała im”23. Animozje musiały
być jednak dość silne skoro nawet juŜ w wolnej Łodzi, gdy tworzono
pułk piechoty, jego III batalion – formowany głównie w oparciu
o kadrę POW, aŜ do połowy grudnia pozostawał formalnie poza puł-
kiem. Oprócz wyŜej wymienionych organizacji w Łodzi funkcjono-
wały jeszcze inne formacje paramilitarne. Jedną z nich byli tzw.
dowborczycy. Organizacja ta powstała w październiku 1918 r. jako
Związek Wojskowych I, II, III Korpusów Wojsk Polskich, a swą bar-
dziej popularną nazwę „zawdzięczali” dowódcy I Korpusu Wojsk Pol-
skich na Wschodzie – gen. por. Józefowi Dowbor Muśnickiemu.
Łódzkim dowborczykom patronował gen. ppor. Stanisław Suryn24,
utrzymujący ścisłe kontakty z nadburmistrzem L. Skulskim. Czołowi
działacze wśród dowborczyków to: chor. Franciszek Boreszko (były
Ŝołnierz I Korpusu), chor. Frankowski (imienia nie ustalono), kpt.
Władysław Kudaj (takŜe z I Korpusu)25.

                                                
23 S. Skwarczyński, Rozbrojenie Niemców w Łodzi w listopadzie 1918 r. Relacja

komendanta okręgu P.O.W., „Niepodległość” 1932, T. VIII, s.150. Zob. teŜ: K. Czer-
nielewski, Łódź i łodzianie w okresie wielkiej próby, [w:] O niepodległość i granice.
W 75 rocznicę odrodzenia niepodległej Polski (Folder wystawy Muzeum Tradycji
Niepodległościowych w Łodzi), red. H. Siemiński, Łódź 1993, s. 10-11.

24 Autor przyjął zapis nazwiska – Suryn. Natomiast w niektórych opracowa-
niach podawane są dwa człony nazwiska: Suryn-Massalski. Por.: T. Kryska-Karski,
S. śurakowski, Generałowie Polski Niepodległej, wyd. 2, Warszawa 1991, s. 62;
P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warsza-
wa 1994, s. 322; W. Jarno, Okręg Korpusu Wojska Polskiego nr IV Łódź, Łódź 2001,
s. 23. Z kolei E. Ajnenkiel, (op. cit., s. 404) pisze o gen. Surin-Masalskim.
O gen. dyw. Stanisławie Surynie (1858-1928) mamy niewiele danych. Generałem
ppor. był od 1915 r., a prawdopodobnie od 6 XII 1917 r. był naczelnikiem rezerwy
oficerów WP w I Korpusie Polskim, ostatnia funkcja w WP – dowódca 8 DP.

25 T. Bogalecki, 11 Listopada..., s. 16; B. Fichna, Dzień 11 Listopada..., s. 18;
K. Czernielewski, Powstanie i organizacja 28 pułku Strzelców Kaniowskich (listopad
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Kolejną organizacją było Polskie Towarzystwo Gimnastyczne,
które kontynuowało działalność Towarzystwa Zwolenników Rozwoju
Fizycznego i podlegało władzom Związku Towarzystw Gimnastycz-
nych „Sokół”, zaś silne w nim wpływy mieli działacze łódzkiego
ogniwa Zjednoczenia Narodowego. W 1918 r. na terenie miasta funk-
cjonowały 2 koła – zwane zgodnie z tradycją „Sokoła”, gniazdami.
Jedno działało na terenie Bałut, zaś drugie – liczniejsze – na terenie
Śródmieścia. We wrześniu 1918 r. Polskie Towarzystwo Gimna-
styczne w Łodzi skupiało 133 tzw. członków ćwiczących (79 sokołów
i 54 sokolice) oraz 40 osób spośród młodzieŜy szkolnej. Do grona czo-
łowych działaczy owego towarzystwa naleŜeli w Łodzi m.in.: Antoni
Lindner, Franciszek Nowak, Lucjan Dąbrowski i nadburmistrz
L. Skulski. Podstawą działalności omawianej organizacji były ćwi-
czenia fizyczne, w trakcie których de facto przygotowywano kadry
dla przyszłej armii niepodległego państwa – m.in. w 1917 r. zorgani-
zowano kurs podoficerski, a w czerwcu 1918 r. kurs sanitarny. Na-
tomiast na początku listopada tego roku stworzono juŜ oddział woj-
skowy pod dowództwem A. Lindnera. W sumie jednak większość pol-
skich formacji paramilitarnych skupiała się do listopada 1918 r.
głównie na działalności szkoleniowej i propagandowej. Wyjątkiem
były nieliczne akcje zbrojne przeprowadzone w drugiej połowie
1918 r., takie jak: zamach bojowców PPS na agentkę policji niemiec-
kiej – Lucynę Sankowską, czy uszkodzenie przez członków POW linii
telefonicznych na odcinku kolejowym Łódź-Chojny. Przedstawiając
tę mozaikę organizacji konspiracyjnych i formacji paramilitarnych
naleŜy wspomnieć takŜe o Polnische Wehrmacht, czyli Polskiej Sile
Zbrojnej, formacji postlegionowej, ale tworzonej pod auspicjami Rady
Regencyjnej i z tego powodu nie cieszącej się zaufaniem polskiego
społeczeństwa. Współpracowała ona bowiem z okupantami w okre-
sie, gdy od 1917 r. uwięziony był były komendant Legionów Polskich
J. Piłsudski i jego bliski współpracownik Kazimierz Sosnkowski, zaś
wielu legionistów zostało internowanych za odmowę złoŜenia przy-
sięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier26.
                                                                                                                      

1918 – sierpień 1919 r.), [w:] O suwerenność państwową i narodową. W 80 rocznicę
odzyskania niepodległości przez Polskę. (Materiały z sesji naukowej. Łódź – 10 listo-
pada 1998 r.), red. S. Pytlas i H. Siemiński, Łódź 1999, s. 135; W. Zaborowski, Zarys
historji wojennej 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich, Warszawa 1928, s. 8 (III ba-
talion był formowany jako batalion POW II Łódzkiego Okręgu).

26 T. Bogalecki, op. cit., s.18; K. Czernielewski, op. cit., s.125-128; idem, Łódź
i łodzianie..., s. 11; M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas I wojny światowej 1914-
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Dnia 17 października 1918 r. łódzki personel biura Głównego
Urzędu Zaciągu Polskiej Siły Zbrojnej, kierowanego przez por. Wła-
dysława Dunina-Wąsowicza, złoŜył przysięgę według nowej formuły,
zredagowanej przez Radę Regencyjną, stawiającej Ŝołnierzom Polni-
sche Wehrmacht obowiązek dochowania wierności Ojczyźnie i pań-
stwu polskiemu. Jej złoŜenie miało być oznaką objęcia władzy nad
wojskiem przez Radę Regencyjną. Wówczas to nadburmistrz
L. Skulski zaczął aktywnie wspierać działalność biura por. W. Duni-
na-Wąsowicza. Do 20 października zgłosiło się dzięki temu 136
ochotników – głównie członków Polskiego Towarzystwa Gimnastycz-
nego. Istotnym momentem z wyzwalania się Polskiej Siły Zbrojnej
spod kontroli niemieckiej był dzień 21 października 1918 r., kiedy to
gen. płk Hans Hartwig von Beseler – nie zgadzając się z polskimi
planami rozbudowy wojska – zrezygnował z zajmowanego stanowi-
ska Naczelnego Wodza Polnische Wehrmacht. Krok ów umoŜliwił
Radzie Regencyjnej przejęcie władzy zwierzchniej nad tworzącym się
wojskiem27.

Dnia 10 listopada nadburmistrz Łodzi powierzył gen. ppor. S. Su-
rynowi zorganizowanie zaląŜków polskiej milicji miejskiej. Generał
był wówczas najwyŜszym stopniem spośród oficerów polskich prze-
bywających w mieście. Natomiast na łamach ówczesnej prasy łódz-
kiej rekomendowano go, jako tego oficera, który: „[...] podczas rozru-
chów bolszewickich w Moskwie [...] uformował trzy legiony oficerskie:
piechoty, konnicy i artylerji, które wyróŜniły się chlubnie w walkach
z bolszewikami”28. W tych dniach przybył takŜe do Łodzi płk Albin

                                                                                                                      

1918, Warszawa 1990, s. 370 i n. Podobny był stosunek do innej formacji – Polskiego
Korpusu Posiłkowego, działającego na terenach okupowanych przez Austro-Węgry.

27 MTNŁ, sygn. A-1887. Dekret o powołaniu do wojska wydany przez Radę Re-
gencyjną 4 listopada 1918 r., sygn. A-1898. Odezwa Komisji Wojskowej o wstępowa-
niu ochotników do Wojska Polskiego z 26 września 1918 r., sygn. A-1933. Pouczenie
dla ochotników wstępujących do WP wydane przez Krajowy Inspektorat Zaciągu do
WP z 9 października 1918 r.; T. Bogalecki, op. cit., s. 21; Szerzej: M. Wrzosek, Woj-
skowość polska podczas pierwszej wojny światowej (1914-1918), [w:] Zarys dziejów
wojskowości polskiej (1864-1939), pod red. P. Staweckiego, Warszawa 1990, s. 187;
idem, Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918-1921, Warszawa 1992, s. 41-42;
W. Jarno, Powstanie Okręgu Generalnego Wojska Polskiego Nr IV w Łodzi i tworze-
nie jego struktur (od listopada 1918 r. do sierpnia 1919 r.), [w:] O suwerenność pań-
stwową... , s. 74-75.

28 W. Kozłowski, Wojskowi twórcy podstaw państwowości w Łodzi 1918-1919,
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2001, z. 71, s. 45; „Nowy Kurier
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Jasiński, który z ramienia SG – jako dowódca VIII OW – przystąpił
do formowania pierwszych zawiązków pułku piechoty. W tym samym
czasie w mieście trwały juŜ akcje mające na celu oswobodzenie Łodzi
spod okupacji niemieckiej. Z inicjatywy łódzkiej organizacji „Zarze-
wia” w lokalu przy ul. Piotrkowskiej 96 zorganizowano wiec młodzie-
Ŝy szkolnej, na którym przegłosowano wniosek w sprawie wstępowa-
nia do armii polskiej i zbrojnego wyparcia Niemców z Łodzi. Dnia
9 listopada 1918 r. ustalono, iŜ do oddziałów tworzącego się wojska
wstąpią wszyscy uczniowie, którzy ukończyli 17 lat. Następnego dnia
grupa uczniów Gimnazjum Polskiego Towarzystwa „Uczelnia”
mieszczącego się przy ulicy Nowocegielnianej 41 (ob. ul. Stanisława
Więckowskiego) wyruszyła do Piotrkowa Tryb., aby wstąpić do od-
działów POW, które zajęły tamtejsze poaustriackie magazyny broni
i amunicji. Zresztą juŜ we wrześniu 1918 r. Rada Pedagogiczna To-
warzystwa „Uczelnia” (ob. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja
Kopernika) wyraziła zgodę, aby uczniowie z klas VIII i VII, a nawet
VI wstępowali w szeregi POW29. W tym czasie zaczął się teŜ ferment
w szeregach wojska niemieckiego. Według relacji ówczesnego zastęp-
cy komendanta POW w Łodzi, M. Pęczkowskiego: „[...] juŜ w dniu
8.XI. powstała w garnizonie Łódź Rada śołnierska – Soldatenrat, do
której wchodzili, jako przedstawiciele z kaŜdego plutonu po 1 Ŝołnie-
rzu (z wykluczeniem sierŜantów i wicesierŜantów) i która obraduje
prawie stale w lokalu Soldatenheimu pod przewodnictwem st. szer.
Hahna, kupca z Katowic. Tematem obrad była kwestia powrotu do
kraju na skutek wiadomości otrzymywanych z frontu wschodniego
i Niemiec. Podany do wiadomości kmdy okręgu oraz organizacji
dowborczyków fakt utworzenia Rady śołnierskiej i temat jej obrad
wywołał natychmiastową mobilizację wszystkich moŜliwych sił dla
rozbrojenia. W ciągu prawie całego dnia 10 XI trwały spory i narady

                                                                                                                      

Łódzki” 1918, nr 307 z 11 listopada, s. 2. Generał ppor. S. Suryn działał zgodnie
z zaleceniami gen. Józefa Dowbora Muśnickiego, swego byłego przełoŜonego.

29 T. Bogalecki, op. cit., s. 21 i 25; W. Kozłowski, Pierwsi dowódcy Okręgu Gene-
ralnego Łódź. Listopad 1918 – Sierpień 1919, [w:] O suwerenność..., s. 109; M. Bu-
dziarek, Łodzianie, Łódź 2000, s.192-193; S. Brzeziński, 76 lat istnienia Szkoły i jej
sztandaru, [w:] Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi 1906-1986. Wybór
źródeł, opr. M. Skorek, Łódź 1987, s. 220-221. Tadeusz Bogalecki podał, iŜ płk Albin
Jasiński był oficerem Polskiej Siły Zbrojnej. Według ustaleń Włodzimierza Kozłow-
skiego był on dowódcą 9 ps ze składu 3 DS I Korpusu. Po rewolucji lutowej w Rosji
tworzył Związki Wojskowe Polaków i był wiceprezesem Naczelnego Polskiego Komi-
tetu Wojskowego (Naczpol).
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na temat objęcia dowództwa całości (POW czy Dowborczycy)”30. Datę
9 listopada podaje M. Pęczkowski, natomiast na wspólnej (dwuję-
zycznej) deklaracji Łódzkiego Okręgowego Komitetu Robotniczego
PPS i Niemieckiej Rady śołnierskiej Miasta Łodzi noszącej tytuł
„Towarzysze, Robotnicy i śołnierze! Genossen, Arbeiter und Soldaten”
– jako data utworzenia Soldatenratu widnieje dzień 11 listopada.
Niektórzy autorzy podają teŜ datę 10 listopada. Wydaje się, iŜ roz-
bieŜności te świadczą o etapach formowania się Niemieckiej Rady
śołnierskiej. We wspomnianym wyŜej dokumencie znajduje się bo-
wiem zapis, iŜ „Dzisiaj [11 listopada 1918 r. – K.C.] za zgodą całego
garnizonu niemieckiego została utworzona Rada śołnierska [...]”31,
a więc było to jakby usankcjonowanie juŜ istniejącego stanu faktycz-
nego. Trzeba bowiem pamiętać, iŜ pierwsze rady Ŝołnierskie w sa-
mych Niemczech zaczęto tworzyć na początku listopada 1918 r., na
przykład w Berlinie juŜ 9 listopada 1918 r. Wiadomości o ich po-
wstawaniu zapewne drogą telegraficzną dochodziły do garnizonów
niemieckich na terenach okupowanych przez Reichswehrę. Wydaje
się więc, iŜ w Łodzi ten proces rozpoczął się 9, a zakończył 11 listo-
pada.

Powstanie w Łodzi Soldatenratu ułatwiało niewątpliwie działal-
ność polskim organizacjom paramilitarnym. Osłabieniu uległa bo-
wiem dyscyplina w oddziałach niemieckich. Przejawiało się to mię-
dzy innymi poprzez fakt zdarcia oficerom epoletów w większości pod-
oddziałów czy noszenia przez członków i sympatyków Rady śołnier-
skiej czerwonych kokardek na mundurach32. Głównym celem Niem-
ców był bezpieczny powrót do Rzeszy, co nie oznaczało wcale, iŜ
w przypadku prób ich rozbrajania przez Polaków nie stawialiby opo-
ru. Podporucznik M. Pęczkowski wspominał po latach, iŜ kiedy wraz
ze swoim bratem Benedyktem rankiem 9 listopada 1918 r. na ulicy
św. Emilii (ob. ul. Wincentego Tymienieckiego) rozmawiał z Ŝołnie-
rzem, pełniącym wartę przy kolumnie samochodowej, usłyszał taką
opinię Niemca: „MoŜliwe, Ŝe wkrótce od was wyjedziemy i powrócimy
do swej Ojczyzny, ale niech tu kto spróbuje z nami jakiejś walki, to

                                                
30 Cyt. za: T. Bogalecki, op. cit., s. 23.
31 MTNŁ, sygn. A-3327. Odezwa OKR PPS i Soldatenratu z 11 listopada 1918 r.
32 MMŁ, sygn. H/1966. „Towarzysze, Robotnicy i śołnierze! Genossen, Arbeiter

und Soldaten”; MTNŁ, sygn. A-3327. Odezwa OKR PPS i Soldatenratu z 11 listopa-
da 1918 r.; T. Bogalecki, op. cit., s. 23-24.
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wtedy dopiero wam pokaŜemy, co to jest Ŝołnierz niemiecki”33. Jedno-
cześnie ppor. M. Pęczkowski przyznał, iŜ w pewnym sensie Niemcy
dotrzymali słowa. Według jego relacji wspomnianą wartę, oficer
POW – kpt. W. Kudaj wraz z dowborczykami 11 listopada 1918 r.
trzykrotnie musiał atakować, by wreszcie Ŝołnierze wroga złoŜyli
broń. Zresztą de facto chodziło właśnie o broń – Polacy chcieli ją zdo-
być, Niemcy chcieli z nią wrócić do kraju34.

Obawiając się, iŜ w tej sytuacji mogłoby dojść do niepotrzebnego
rozlewu krwi, nadburmistrz Łodzi L. Skulski zwołał wieczorem
10 listopada 1918 r. w siedzibie Magistratu na Nowym Rynku spo-
tkanie przedstawicieli POW, legionistów i dowborczyków. W jego
rezultacie kierownictwo ewentualnej akcji zbrojnej miano powierzyć
gen. ppor. S. Surynowi. Natomiast jego sztabem miała być utworzo-
na Komenda Siły Zbrojnej. W tym samym dniu odbyło się spotkanie
członków POW, Pogotowia Bojowego PPS oraz legionistów i dowbor-
czyków. Miejscem koncentracji miała być remiza straŜy poŜarnej
przy ul. Przejazd (ob. ul. Juliana Tuwima). Z kolei bojowcy PPS zbie-
rali się przede wszystkim w herbaciarniach i jadłodajniach prowa-
dzonych przez członków partii – m.in. przy ulicach: św. Andrzeja (ob.
ul. Andrzeja Struga), Pustej (ob. ul. S. Wigury) czy Nowozarzewskiej
(ob. ul. Zarzewska). RównieŜ 10 listopada zebrali się w lokalu Związ-
ku Robotników Przemysłu Włóknistego „Praca” przy ul. Wólczań-
skiej 139 działacze Narodowego Związku Robotniczego. Podjęto decy-
zję o nawiązaniu kontaktów z polskimi organizacjami politycznymi
i paramilitarnymi w celu uzgodnienia z nimi planu wspólnego wy-
stąpienia zbrojnego. Nadzór nad całością przygotowań członków
wspomnianej partii do akcji rozbrajania Niemców powierzono byłe-
mu ppor. Legionów Polskich, B. Fichnie. Członkowie Narodowego
Związku Robotniczego oprócz kontaktów z legionistami, peowiakami
i dowborczykami nawiązali teŜ rozmowy z przedstawicielami Polskiej
Siły Zbrojnej, w tym z kierownikiem łódzkiego biura werbunkowego
– por. W. Duninem-Wąsowiczem. Ten ostatni jednak skłonny był
czekać na rozkazy od płk. A. Jasińskiego. Zapewne skłoniła go do
tego m.in. wiadomość o zatrzymaniu przez Niemców w Piotrkowie
Tryb. transportu broni dla łódzkiego oddziału Polnische Wehrmacht.
Natomiast kompletnym niepowodzeniem zakończyło się spotkanie

                                                
33 M. Pęczkowski, Rozbrajanie Niemców w Łodzi i okręgu łódzkim, „Niepodle-

głość”, 1935, T. XII, s.117.
34 Ibidem.
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przedstawicieli PPS, Stronnictwa Chrześcijańsko-Demokratycznego,
Zjednoczenia Narodowego i Narodowego Związku Robotniczego zor-
ganizowane w nocy z 10 na 11 listopada w lokalu „Pracy” przy ul.
Wólczańskiej 139. Kierownictwo ostatniej z wymienionych partii
postanowiło wówczas utworzyć odrębną Komendę Bojową oraz ogło-
sić mobilizację członków własnej Organizacji Wojskowej. Miejscami
zbiórek oprócz ul. Wólczańskiej były herbaciarnie na Rokiciu i Wi-
dzewie. Łódzkie organizacje paramilitarne zakończyły mobilizację
swych członków właściwie dopiero wieczorem 11 listopada 1918 r. Na
miejsca koncentracji zgłosiło się ok. 500 peowiaków, ponad 150
członków wspomnianej Organizacji Wojskowej, po kilkudziesięciu
legionistów, dowborczyków, skautów, członków „Sokoła” oraz Pogo-
towia Bojowego PPS. Przyłączali się jednak do nich równieŜ liczni
ochotnicy – głównie młodzieŜ szkolna i robotnicza, a takŜe członko-
wie pododdziałów Królewsko-Polskiej StraŜy Skarbowej. MoŜna je-
dynie szacunkowo podać, iŜ było to ponad tysiąc Polaków gotowych
do akcji przeciwko Niemcom. Były to osoby o wysokim poziomie mo-
ralnym, miłujące Polskę, ale w większości bez doświadczenia bojo-
wego i wyjątkowo kiepsko uzbrojone. Tylko nieliczni mieli jakiekol-
wiek uzbrojenie, głównie rewolwery i strzelby myśliwskie35.

W tym miejscu trzeba dodać, iŜ na przełomie września i paź-
dziernika 1918 r. niemiecki garnizon w Łodzi liczył kilka tysięcy Ŝoł-
nierzy, dobrze wyszkolonych i uzbrojonych w broń maszynową. Od
1914 r. znajdował się on w składzie niemieckiego Generalnego Gu-
bernatorstwa z siedzibą w Warszawie, któremu podlegało 11 guber-
natorstw wojskowych, będących odpowiednikami późniejszych okrę-
gów wojskowych istniejących w Polsce w latach 1918-1919. Łódzkie
Gubernatorstwo Wojskowe (na jego czele stali: gen. L. Fersen, a na-
stępnie gen. H. Gerecke36 – imion nie ustalono) obejmowało zasię-
giem swego działania obszar miasta Łodzi oraz czterech powiatów –
brzezińskiego, łódzkiego, łaskiego i łęczyckiego. Większość podle-
głych mu jednostek wojskowych stacjonowała w Łodzi, a były nimi
wczesną jesienią 1918 r. m.in.: batalion piechoty pospolitego rusze-
nia „Waldenburg”, część 1 szwadronu 8 rezerwowego pułku drago-
nów, garnizonowa kompania cięŜkich karabinów maszynowych, szpi-
tal wojskowy, szpital koni świerzbowatych nr 75, zapas koni nr 126,

                                                
35 Ibidem, s. 118. Por. opinię T. Bogaleckiego (op. cit., s. 26-27) i K. Czernielew-

skiego (Łódź i łodzianie..., s. 11).
36 M. Hertz, op. cit., s. 114. Por.: Łódź. Dzieje miasta..., t. 1, s. 298 i 457.
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warsztaty naprawcze samochodów, polowy urząd prowiantowy
z rzeźnią wojskową, biuro do spraw surowca wojennego, wojskowy
urząd przemysłu tekstylnego, ruchoma komenda dworcowa nr 128
oraz warsztaty naprawcze łączności37. Na szczęście dla strony pol-
skiej ich morale było bardzo złe. Zdecydowana większość Ŝołnierzy
Reichswehry pragnęła jedynie powrotu do Niemiec, nie słuchali juŜ
swych przełoŜonych, uznając jedynie autorytet Soldatenratu. Była to
więc sytuacja, którą mogła wykorzystać strona polska. Przed łodzia-
nami rodziła się wielka szansa – nawet bezkrwawego – rozbrojenia
wojsk niemieckich, opanowania miasta, a w konsekwencji do rozpo-
częcia tworzenia w Łodzi polskich ośrodków władz administracyj-
nych i wojskowych.

Pierwsze przypadki rozbrajania Niemców w Łodzi odnotowano
juŜ wieczorem 10 listopada 1918 r. Zapewne jednak nie w centrum
miasta, ale na peryferiach Łodzi. Według informacji por. S. Steckie-
go-Skwarczyńskiego juŜ rankiem następnego dnia opanowano nie-
miecką bazę samochodową przy ulicy św. Emilii przez pododdział
dowborczyków, co stoi w wyraźnej sprzeczności z relacją ppor.
M. Pęczkowskiego. De facto masowe rozbrajanie Niemców zaczęło się
dopiero wieczorem 11 listopada. Około godziny 18.00-18.30 Ŝydowska
partia robotnicza „Bund” zorganizowała wiec w sali koncertowej Fil-
harmonii oraz pochód na ul. Piotrkowskiej. Jego uczestnicy wznosili
okrzyki: „Niech Ŝyje Trocki!”, „Niech Ŝyje rewolucja bolszewicka!”.
Spotkało się to z wrogą reakcją Polaków, głównie młodzieŜy. Doszło
wówczas do starć części bundowców w Polakami. Według relacji
E. Ajnenkiela, kiedy policja niemiecka i patrole Reichswehry podjęły
interwencję w celu rozdzielenia uczestników bójek, rozpoczęła się
samorzutnie akcja masowego rozbrajania Niemców. JuŜ po godzinie
18.30 do akcji włączyły się grupy Pogotowia Bojowego PPS ze Śród-
mieścia. Jeden z patroli rozbroił na rogu ulic św. Andrzeja i Długiej
(ob. ul. Gdańska) pięcioosobowy patrol wojskowy. Zdobytą broń
i oporządzenie przekazywano do Komendy Siły Zbrojnej, gdzie nota

                                                
37 Ponadto dwa bataliony piechoty pospolitego ruszenia stacjonowały w pobliŜu

Łodzi: „Wohlau” w Zgierzu i „Rybnik” w Koluszkach (z tym, iŜ po jednej kompanii
Landsturm Infanterie Rybnik VI-19 rozlokowano w Tomaszowie Maz. i Spale).
Por.: W. Rudź, Tomaszowa Mazowieckiego droga do niepodległości 1914-1918, To-
maszów Maz. 1988, s. 7.
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bene trwała intensywna akcja szkoleniowa – polegająca na nauce
obsługi broni palnej licznie zgłaszających się ochotników38.

Początkowo Komendą Siły Zbrojnej kierował por. A. Biłyk, były
oficer Legionów Polskich. Jednak juŜ 12 listopada 1918 r. dokonano
w niej rozdzielenia funkcji: za Dział Operacyjny odpowiadał kpt.
W. Kudaj (dowborczyk i członek POW) i por. S. Stecki-Skwarczyński
z POW, Działem Politycznym kierowali por. A. Biłyk i ppor. Roman
Starzyński z POW, zaś Komendę Placu sprawował ppor. M. Pęcz-
kowski (peowiak) i dowborczyk chor. F. Boreszko. Ciekawą sprawą
jest fakt, iŜ członkowie Komendy Siły Zbrojnej podczas całej akcji
rozbrajania Niemców nie spotkali się ani razu z gen. ppor. S. Sury-
nem, który miał formalnie kierować całością akcji. Według relacji
E. Ajnenkiela „Generał Surin – Masalski gdzieś się akurat zapodział,
odszukać go nie było moŜna”39. Utrzymywano natomiast stały kon-
takt z bojówkami PPS oraz z Komendą Bojową Narodowego Związku
Robotniczego. Ta ostatnia wieczorem 11 listopada przeniosła swój
punkt dowodzenia z ul. Wólczańskiej 139 do gmachu przy skrzyŜo-
waniu ulic Nowospacerowej i Rozwadowskiej (ob. ulice: al. Tadeusza
Kościuszki i Ludwika Zamenhofa), a więc stosukowo blisko ul. Prze-
jazd – miejsca koncentracji polskich pododdziałów. Bojówki Narodo-
wego Związku Robotniczego włączyły się do akcji rozbrajania po go-
dzinie 19.00, zajmując głównie posterunki policyjne, urzędy władz
okupacyjnych i mniejsze obiekty wojskowe. Zresztą podobnie czyniły
pododdziały PPS i pozostałe formacje podległe Komendzie Siły
Zbrojnej40.

Dla historyka badającego przebieg akcji rozbrajania Niemców
w listopadzie 1918 r. podstawowym problemem jest nikła baza źró-
dłowa. Z konieczności więc opierać się musimy zasadniczo na rela-
cjach prasowych i wspomnieniach uczestników wydarzeń, najczęściej
mocno subiektywnych, a powstałych głównie po to, aby ukazać swoją
rolę w tamtych wydarzeniach czy teŜ swojej partii lub formacji pa-

                                                
38 E. Ajnenkiel, op. cit., s. 406-407; W. Karwacki, Walka o władzę w Łodzi 1918-

1919, Łódź 1962, s. 42 i n.; S. Skwarczyński, op. cit., s. 155; L. Mroczka, Łódzka
Organizacja Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1918-1926, Łódź 1971, s. 250;
T. Bogalecki, op. cit., s. 27-29; M. Pęczkowski, op. cit., s. 118; K. Czernielewski, op.
cit., s. 11-13.

39 E. Ajnenkiel, op. cit., s. 406.
40 Ibidem, s. 406; T. Bogalecki, op. cit., s. 29.
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ramilitarnej41. Większość waŜnych obiektów w mieście zajęto bez
walk. W Śródmieściu przejęto z rąk niemieckich pocztę, telegraf oraz
budynki zajmowane przez cywilne urzędy niemieckie. Około godziny
20.00 (11 listopada) grupa dowborczyków opanowała pomieszczenia
w Grand Hotelu zajmowane przez gubernatora wojennego. Z kolei
bojówki Narodowego Związku Robotniczego zajęły posterunki poli-
cyjne przy ulicach: św. Karola (ob. ul. Franciszka świrki), Rozwa-
dowskiej, Karolewskiej, Placu Kościelnym i Wodnym Rynku (ob. Plac
Zwycięstwa). W tym samym czasie Polacy opanowali takŜe urząd
policji kryminalnej mieszczący się przy ul. Olgińskiej (ob. ul. Grzego-
rza Piramowicza), lokal niemieckiej Ŝandarmerii przy ul. Ewangelic-
kiej (ob. ul. Franklina Delano Roosevelta) oraz składnice wojskowe
przy ul. Kątnej (ob. ul. Walerego Wróblewskiego) i ul. Leszno (ob. ul.
L. śeligowskiego). WaŜną zdobyczą był magazyn intendentury przy
ul. Spacerowej (ob. al. Tadeusza Kościuszki). Udało się równieŜ roz-
broić posterunek kolejowy na Chojnach (grupa dowodzona przez Jó-
zefa Gabinowskiego) oraz opanować stacje kolejowe na Widzewie
i Karolewie. Bojowcy PPS zajęli posterunki policyjne przy ulicach:
Aleksandrowskiej, Zgierskiej, Widzewskiej (ob. ul. Jana Kilińskiego),
Zarzewskiej i na Górnym Rynku. Opanowali takŜe lokal Ŝandarmerii
polowej i zakłady monopolu tytoniowego. Do akcji rozbrajania włą-
czyli się równieŜ członkowie Królewsko-Polskiej StraŜy Skarbowej.
Zajęli oni gmach i skarbiec Polskiej Krajowej Kasy PoŜyczkowej.
Niestety, nie wszystkie obiekty poddawały się tak łatwo. Trzykrotnie
– o czym była juŜ mowa – szturmowano bazę samochodową przy
ul. św. Emilii. Dopiero późnym wieczorem zdobył go pododdział kpt.
W. Kudaja. Dwukrotnie atakowano niemiecką Komendę Placu (Ort-
skommandantur) przy ulicy Piotrkowskiej 139. Szturm prowadzili
członkowie Oddziału Wojskowego Narodowego Związku Robotnicze-
go pod dowództwem Andrzeja Kazimierczaka, a przy drugim ataku
wspomogli ich straŜnicy skarbowi. W czasie walk został ranny Ŝoł-
nierz Reichswehry i dwóch przypadkowych przechodniów. WaŜną
zdobyczą w budynku Ortskommandantur były zgromadzone tam
zapasy Ŝywności – zwłaszcza w obliczu fatalnej sytuacji aprowizacyj-
nej miasta. Pomyślnie natomiast przebiegła inna akcja Oddziału

                                                
41 M. Pęczkowski, op. cit., s.112 i n.; B. Fichna, op. cit., s. 3-5. Są to najbardziej

klasyczne przykłady wzajemnego przypisywania sobie tych samych sukcesów bojo-
wych.
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Wojskowego Narodowego Związku Robotniczego – atak grupy Lu-
dwika Szymańskiego na komisariat policji przy ul. Karola 2242.

Dla kwestii szybkiego opanowania miasta kluczowe znaczenie
miało zdobycie dwóch największych łódzkich stacji kolejowych: Fa-
brycznej i Kaliskiej. Obydwa dworce były atakowane dwukrotnie.
Stację Łódź – Kaliska najpierw zajął pododdział podległy Komendzie
Siły Zbrojnej, zdobywając przy tym pewną ilość karabinów. Pluto-
nem – złoŜonym głównie z członków Narodowego Związku Robotni-
czego, dowodził Stefan Pudlarz. Pododdział ten, początkowo wręcz
nędznie uzbrojony (tylko 5 pistoletów systemu Browning, 4 rosyjskie
karabiny Mosin i 5 szabel), miał szczęście – bo przy moście koło
dworca zabrał dziesięciu Ŝołnierzom niemieckim, mocno juŜ zdemo-
ralizowanym, ich broń. JednakŜe z uwagi na fakt, iŜ od strony Cho-
jen nadciągał silny pododdział niemiecki, Polacy opuścili dworzec.
Ponownie zdobyła go stosunkowo słaba, inna bojówka Narodowego
Związku Robotniczego, którą wsparli polscy kolejarze. M.in. efektem
zajęcia tej stacji kolejowej było przejęcie przez Polaków 40 parowo-
zów i kilkuset wagonów. Wkrótce płk A. Jasiński przysłał ppor.
Zglenickiemu (imienia nie ustalono) rozkaz, aby ten objął Komendę
Dworca. Natomiast S. Pudlarz został jego zastępcą. TakŜe pierwszy
atak na dworzec Łódź – Fabryczna przeprowadzili bojowcy Oddziału
Wojskowego Narodowego Związku Robotniczego. Akcja ta zakończyła
się jednak fiaskiem, a w trakcie odwrotu zginął były legionista Bro-
nisław Sałaciński. Według B. Fichny ranny podczas ataku B. Sała-
ciński został w pobliŜu dworca na ulicy Skwerowej (ob. ul. POW) do-
goniony przez Ŝołnierzy niemieckich i zakłuty bagnetami. Okoliczno-
ści tej śmierci do tej pory są niejasne – jedynie B. Fichna podał wer-
sję o zbrodni popełnionej przez Niemców. Sam dworzec zajęli z kolei
około godziny 22.00 peowiacy dowodzeni przez chor. Józefa Przedpeł-
skiego, zaś Niemcy wycofali się do koszar. Dzięki temu w ręce Pola-
ków wpadło kilkadziesiąt karabinów oraz duŜa ilość amunicji kara-
binowej43.

                                                
42 E. Ajnenkiel, op. cit., s. 407-408; B. Mierzwiński, Wspomnienia z czasów kon-

spiracyjnej działalności w Łodzi i na wsi, „Kronika Ruchu Rewolucyjnego w Polsce”
1938, t. IV, nr 3, s. 173.

43 B. Fichna, op. cit., s. 22-23 i 30; E. Ajnenkiel, op. cit., s. 407; „Nowy Kurier
Łódzki” 1918, nr 308 z 12 listopada, s. 3. Dziennikarze „Nowego Kuriera Łódzkiego”
w materiale zatytułowanym „Z chwili” piszą jedynie o tajemniczym morderstwie.
Z kolei Bolesław Fichna błędnie podał imię Sałacińskiego – Bolesław.
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Nieco wcześniej gmach Prezydium Policji przy zbiegu ulic Space-
rowej i św. Benedykta (ob. ul. 6 Sierpnia) zaatakował pododdział pod
komendą ppor. M. Pęczkowskiego. Zdobycie tego obiektu było o tyle
waŜne, iŜ zgromadzono w nim duŜe zapasy amunicji, prowiantu,
odzieŜy wojskowej i tekstyliów. W efekcie zajęcia budynku Prezy-
dium Policji siły polskie wzbogaciły się o 200 sztuk karabinów, około
300 pistoletów i strzelb myśliwskich oraz 20 tys. sztuk amunicji, nie
licząc Ŝywności i innych materiałów. Niestety, sukces ten okupiono
śmiercią młodego, bo ledwie siedemnastoletniego ucznia Towarzy-
stwa „Uczelnia” Stefana Linkego, który cięŜko ranny, zmarł w 8 dni
później w szpitalu „Betlejem” przy ul. Podleśnej (ob. ul. Marii Skło-
dowskiej-Curie). Równie cenną zdobyczą było 80 koni przejętych
z niemieckiej składnicy wojskowej i lecznicy koni zlokalizowanej na
terenie fabryki firmy Allart – Rousseau44.

Po godzinie 20.00 doszło do najbardziej tragicznej potyczki w dniu
11 listopada. Polacy – po pierwszych sukcesach w akcji rozbrajania
Niemców – podjęli próbę zajęcia koszar przy ul. Konstantynowskiej.
Na Nowym Rynku przy wylocie ul. Konstantynowskiej pochodowi
polskiego pododdziału drogę zastąpiła kolumna Reichswehry. W re-
zultacie starcia na miejscu poległ były oficer I Korpusu Polskiego,
ppor. Józef Bukowski, zaś kilka osób odniosło rany. Trzy spośród
nich w niedługim czasie zmarły (ochotnik Jan Gruszczyński – 17 lat,
ochotniczka Eugenia Wasiak – 20 lat i drukarz Stefan Kołodziejczak
– 29 lat)45.

Reasumując – kulminacja akcji rozbrajania Niemców w Łodzi to
godziny od 19.00 do 22.00. Szczególną aktywność w tej mierze przed-
stawiała młodzieŜ łódzka. Na przykład uczeń Towarzystwa „Uczel-
nia” Feliks Maurer z grupą kolegów uzbrojonych jedynie w szczeble
z rozebranych drabinek gimnastycznych rozbroił niemieckiego Ŝoł-
nierza. Inną akcję gimnazjalistów rozbrajających dragonów niemiec-
kich, tak wspominał absolwent „Uczelni”, Lucjan Nowosielski: „Było

                                                
44 Gimnazjum i Liceum..., s. 79; M. Budziarek, op. cit., s.192-194; W. Jachowicz-

Lodwich, Dla ciebie Polsko, „Słowo i Myśl” 1997, nr 5, s. 2; S. Brzeziński, 76 lat...,
s. 220-221; Z. Piąstka, W cieniu alei..., s.165; K. Stefański, Stary cmentarz ewange-
licko-augsburski w Łodzi, Łódź 1992, s. 94; M. Pęczkowski, op. cit., s.121 (tu błędnie
podane imię Linkego – Edward). Pośmiertnie odznaczono Stefana Linkego KrzyŜem
Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

45 S. Rachalewski, Zastygły nurt Ŝycia..., s. 145; E. Ajnenkiel, op. cit., s. 408;
J. Wojtyński, Łódź zrzuca jarzmo. Pamiętny dzień 11 listopada 1918 r., „Kurier
Łódzki” 1933, nr 312 z 11 listopada, s. 5.
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nas pięciu. Bez słowa, wiedzeni jakimś pierwotnym instynktem, wy-
szliśmy z bramy i zanim Niemcy zorientowali się, co się dzieje, juŜ
ściągnęliśmy ich z koni. Błyskawicznie odebraliśmy im broń, szable,
pasy. Wszystko to odbyło się w milczeniu, bo ani my, ani Niemcy, któ-
rzy widać zupełnie osłupieli, nie wymówili ani słowa. Dopiero, kiedy
było juŜ po wszystkim, któryś z nas krzyknął: »...gehen Sie raus... na-
ch Vaterland...!« I Niemcy poszli piechotą nawet się nie oglądając za
siebie”46. Sporą aktywność wykazywały równieŜ kobiety łódzkie. Pa-
nie zrzeszone w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego organizowały
punkty wydawania posiłków dla członków polskich organizacji pa-
ramilitarnych, m.in. przy ul. Przejazd 2. Działalność łódzkich kobiet
wspierali takŜe miejscowi restauratorzy, którzy – jak np. właściciel
jadłodajni przy ul. Piotrkowskiej 83 Jan Pujdak – wydawali bezpłat-
ne posiłki peowiakom. Kobiety w tej działalności były wspomagane
równieŜ przez harcerki łódzkie, które zorganizowały samodzielnie
kilka punktów sanitarnych. Ich koledzy natomiast zajęli magazyny
i szpital wojskowy przy ul. Pańskiej 113 oraz rzeźnię miejską. Opa-
nowane juŜ obiekty naleŜało otoczyć ochroną – toteŜ młodzieŜ łódzka
spontanicznie tworzyła pododdziały wartownicze47. W dniu 12 listo-
pada Łódź była w zasadzie opanowana przez Polaków: „O godzinie 10
rano całe niemal miasto było juŜ w naszych rękach. Posterunki obsa-
dzone były przez uczniów 7 i 8 klasy, nielicznych studentów i zgła-
szających się ochotników. Komendę sprawowała P.O.W. Gdzienieg-
dzie jeszcze tylko garstki opornych Niemców nie chciały oddać broni.
Rozlegały się pojedyncze strzały. Minął dzień 12, 13, 14 listopada.
Uczniowie po spełnionym przez siebie obowiązku powrócili do zwy-
kłych zajęć szkolnych”48.

Pomocy w akcji rozbrojeniowej udzielili teŜ Polacy słuŜący w Re-
ichswehrze, mieszkańcy ziem zaboru niemieckiego. Jednym z nich
był kpr. Bederski (imienia nie ustalono), dzięki któremu udało się
bez większych problemów opanować więzienie przy ulicy Nowotar-
gowej (ob. ul. Targowa). Innym z Polaków w mundurze niemieckim
był Robert Kunowski, który poinformował członków Narodowego
                                                

46 Cyt. za: Gimnazjum i Liceum..., s. 78-80; T. Bogalecki, op. cit., s. 32.
47 T. Bogalecki, Rozbrojenie Niemców..., s. 65-66; K. Jurek, Harcerstwo łódzkie w

walce o niepodległe państwo polskie, [w:] 75-lecie..., s.156-157; L. Dąbrowski,
F. Waszkiewicz, Dzieje Sokolstwa w Łodzi, Łódź 1921, s. 14; „Kurier Łódzki” 1938,
nr 314 z 11 listopada, s. 4.

48 Jak sztubacy rozbrajali Niemców w dniu 11 listopada 1918 roku, „Ilustrowa-
na Republika” 1938, nr 312 z 11 listopada, s. 4.
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Związku Robotniczego o zaplanowanym przez Niemców wywiezieniu
z parku samochodowego w fabryce Izraela Poznańskiego przy ul.
Ogrodowej wszystkich aut. Dzięki szybko przeprowadzonej akcji sa-
botaŜowej plan ów nie powiódł się49. W akcji rozbrajania Niemców
zasadniczo nie uczestniczyli jedynie Ŝołnierze Polskiej Siły Zbrojnej,
przyczynili się oni natomiast w duŜej mierze do sformowania łódz-
kiego pułku piechoty w listopadzie 1918 r.

Omawiając problematykę wyzwolenia Łodzi naleŜy poruszyć na-
der istotną kwestię kontaktów strony polskiej z powstałą między
9 a 11 listopada niemiecką Radą śołnierską. Gdyby nie doszło do
takowego porozumienia liczba ofiar wydarzeń 11 listopada 1918 r.
mogła by być znacznie większa. Gwoli ścisłości naleŜy podać, iŜ
pierwsi z Niemcami rozpoczęli pertraktacje działacze Socjal-
Demokracji Królestwa Polskiego i Litwy oraz PPS-Lewicy. Liczyli oni
na przejęcie od zrewoltowanych Ŝołnierzy ich broni50, jednakŜe
Niemcy nie wyrazili zgody na propozycje przedstawicieli lewicy re-
wolucyjnej. Jako następni rozmawiali z przedstawicielami Soldaten-
ratu członkowie komendy okręgu łódzkiego POW: ppor. M. Pęczkow-
ski, Bolesław Gronczyński i Witold Sumiewski. Spotkanie odbyło się
11 listopada o godzinie 17.00 w siedzibie Rady śołnierskiej przy ul.
Średniej 16 (ob. ul. Pomorska). Wprawdzie jeszcze wówczas strona
niemiecka nie wyraziła zgody na zdanie broni, ale uzgodniono, iŜ
przy szczególnie waŜnych obiektach zostaną wystawione wspólne,
polsko-niemieckie posterunki. Kolejnym polskim ugrupowaniem
prowadzącym rozmowy z Niemcami byli działacze łódzkiej PPS.
W rezultacie ataków polskich podejmowanych późnym wieczorem
11 listopada, strona niemiecka stała się bardziej skłonna do
ustępstw. O godzinie 21.30 delegacja Soldatenratu złoŜyła wizytę
nadburmistrzowi L. Skulskiemu. Rezultatem tych negocjacji miała
być umowa o zawieszeniu broni. W tym samym jednak czasie, bo
około godziny 22.00 silny pododdział wojska niemieckiego uzbrojony
w ckm-y, zaatakował Grand Hotel, który – wobec przewagi wroga,
Polacy opuścili bez walki. Wyszedł on z koszar przy ul. Konstanty-
nowskiej kierując się do Nowego Rynku, a stamtąd ul. Piotrkowską
pod gmach Grand Hotelu – po drodze rozpraszając słabsze posterun-
ki sił polskich51. Świadczyło to o tym, Ŝe nie wszyscy Niemcy uzna-

                                                
49 B. Fichna, op. cit., s.18-19; J. Wojtyński, op. cit., s. 4.
50 Por. opinię: T. Bogalecki, 11 Listopada..., s. 33-34.
51 Ibidem, s. 35.
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wali autorytet Soldatenratu. Być moŜe szwankowała równieŜ łącz-
ność pomiędzy poszczególnymi pododdziałami niemieckimi. W kaŜ-
dym razie w sumie nie zakłóciło to dalszego przebiegu rokowań pol-
sko-niemieckich. O godzinie 22.30 Niemcy rozpoczęli w siedzibie
Komendy Siły Zbrojnej kolejne rozmowy z Polakami. Ze strony pol-
skiej uczestniczyli w nich przedstawiciele: PPS, Narodowego Związ-
ku Robotniczego, Stronnictwa Chrześcijańsko-Demokratycznego,
Zjednoczenia Narodowego, Związku Budowy Państwa Polskiego,
Związku Oficerów i śołnierzy byłych Legionów Polskich, Związku
Wojskowych I, II, III Korpusów Wojsk Polskich, Oddziału Wojskowe-
go Narodowego Związku Robotniczego, Pogotowia Bojowego PPS,
Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz magistratu
łódzkiego. Jeszcze przed północą postanowiono wysłać reprezentan-
tów obydwu stron do rejonów potencjalnych starć, aby zapobiec no-
wym walkom. Faktycznie jednak zagroŜeniem mógł być jedynie pod-
oddział niemiecki, który obsadził Grand Hotel. Na rozładowanie na-
pięcia we wzajemnych stosunkach wielki wpływ miała wspólna de-
klaracja Soldatenratu i łódzkiej organizacji PPS. W ślad za nią nad-
burmistrz L. Skulski wydał odezwę „Do obywateli miasta Łodzi”.
Rozmowy polsko-niemieckie zakończyły się podpisaniem porozumie-
nia 12 listopada 1918 r. około godziny 02.00. W sumie akcja rozbra-
jania Niemców pociągnęła za sobą jedynie 8 ofiar śmiertelnych ze
strony jej uczestników. Obok wcześniej wymienionej szóstki w nie
wyjaśnionych okolicznościach polegli: Czesław Konracki (wg infor-
macji widniejącej na nagrobku zginął 10 listopada) i ppor. Antoni
(wedle innej wersji Mieczysław ?) Dobrowolski. Obok ofiar śmiertel-
nych byli teŜ ranni, gdyŜ jak wspominał E. Ajnenkiel podczas walk o
Ostkomandatur ranna w nogę została Józefa Strycharska – być moŜe
będąca przypadkowym przechodniem. Wymienia się teŜ rannych na
Nowym Rynku: robotnika Michała Karasińskiego i fryzjera Czesława
Karpowskiego oraz bliŜej nieznanego szesnastoletniego chłopca52.
Natomiast Niemcy twierdzili, iŜ ofiarami z ich strony był jeden zabi-
ty Ŝołnierz oraz dwóch rannych. Tak podawano w memoriale „Reic-
                                                

52 E. Ajnenkiel, op. cit., s. 407-408; W. Zaborowski, op. cit., s. 8 i 27; T. Bogalec-
ki, Rozbrojenie Niemców..., s. 35; W. Kozłowski, Powstanie Okręgu Generalnego
Wojska Polskiego w Łodzi w 1918 roku, [w:] 75-lecie odzyskania..., s. 112. Wacław
Zaborowski i T. Bogalecki podali imię – Mieczysław. Natomiast W. Kozłowski pisze
o Antonim Dobrowolskim. Wśród ofiar śmiertelnych wymienia się równieŜ Ludwika
Wysockiego, dozorcę domu przy ul. Zielonej 20 (prawdopodobnie przypadkową ofiarę
walk).
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hsverräter” („Zdrajcy Rzeszy”) rozsyłanym w lecie 1922 r. przez Ver-
band Nationalgesinnter Soldaten (Związek śołnierzy Nacjonali-
stycznych)53.

Analizując wydarzenia z 11 i 12 listopada 1918 r. w Łodzi moŜna
w nich wyróŜnić 3 etapy rozwoju akcji rozbrajania wojska niemiec-
kiego. Od popołudnia 11 listopada do około godziny 19.00 mają miej-
sce pojedyncze przypadki rozbrajania Niemców, fala kulminacyjna
juŜ zorganizowanych ataków polskich to godziny pomiędzy 19.00
a 22.00 oraz ostatnia faza – noc z 11 na 12 listopada, kiedy pomyśl-
nie zakończono rozmowy ze stroną niemiecką54. Przypadki rozbraja-
nia Niemców miały jednakŜe miejsce równieŜ po podpisaniu porozu-
mienia z Soldatenratem. Były to raczej akcje sporadyczne, jak cho-
ciaŜby rozbrojenie dwóch dragonów niemieckich w pobliŜu siedziby
Gimnazjum Towarzystwa „Uczelnia”, dokonane przez pięciu uczniów
tej szkoły na czele z L. Nowosielskim w dniu 12 listopada 1918 r.55

NaleŜy stwierdzić, iŜ łódzka akcja rozbrojenia oddziałów Re-
ichswehry naleŜała do jednej z większych w kraju, jeśli nie do naj-
większych po Warszawie. Odbyła się przy tym, przy minimalnych
stratach własnych56, zdobyto przy tym pokaźne ilości sprzętu wojen-
nego. Oddziały niemieckie przekazały Komendzie Miasta – utworzo-
nej juŜ 12 listopada 1918 r. – m.in.: 160 samochodów, 38 karabinów
maszynowych, kilka tysięcy karabinów.

Porozumienie ze stroną niemiecką w skali ogólnokrajowej podpi-
sali 15 listopada przedstawiciele naczelnych władz WP w osobach:
płk. Kazimierza Sosnkowskiego i gen. por. Stanisława Szeptyckiego,
którzy reprezentowali Naczelnego Wodza – Józefa Piłsudskiego. Ze
strony niemieckiej swe podpisy złoŜyli delegaci Rady śołnierskiej w
Warszawie: Hans Meerboothe, Martin Domke i Otto Daberkow oraz
delegat Rady śołnierskiej w Łodzi – Albert Krust57. Warto dodać, iŜ
łódzki Soldatenrat konsultował swe poczynania z delegacją Rad Ro-

                                                
53 W. Schmidt, Rozbrojenie Niemców w Polsce 1918 r. w oświetleniu nacjonali-

stów niemieckich, „Droga” 1924, nr 4, s. 26 i 35.
54 Podobna periodyzacja u: T. Bogalecki, Rozbrojenie Niemców..., s. 61.
55 Gimnazjum i Liceum..., s. 79-80.
56 Por. w tej mierze opinię: T. Bogalecki, op. cit., s. 73.
57 CAW, Wojskowe Biuro Historyczne, t. 797. Vertrag abgeschlossen zwischen

dem Vertreter des Oberbefehlshabers Piłsudski – Oberst von Sosnkowski dem
Divisionsgeneral Graf Szeptycki und dem Delegierten des Soldatenrates Warschau
ausserdem dem Delegatiertendes Soldatenrates Łódź, Warschau am 15. November
1918.
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botniczych i śołnierskich Berlina, która 12 listopada przyjechała do
Łodzi. Prawdopodobnie wówczas niemieccy członkowie Soldatenratu
w Łodzi zdecydowali przyłączyć się do negocjacji prowadzonych
w Warszawie. Na mocy zawartego porozumienia Niemcy mieli opu-
ścić tereny garnizonów warszawskiego oraz łódzkiego z bronią po-
mocniczą i ręczną („Handfauerwaffen”), zaś kompanie karabinów
maszynowych miały zatrzymać jedynie regulaminowe uzbrojenie
wraz z amunicją. Czytamy natomiast w dokumencie, iŜ „[...] leichte
Maschinengewehre werden vor dem Abmarsche zurückgelassen
[...]”58, co znaczyło, Ŝe strona polska zatrzyma lekką broń maszyno-
wą. Natomiast pozostała część broni i amunicji miała zostać przeka-
zana WP po wyjeździe ostatniego transportu wojska niemieckich.

Ta ostatnia część umowy w Łodzi nie została w pełni zrealizowa-
na. Pułkownik A. Jasiński tłumaczył w telegramie do SG WP, wy-
słanym 20 listopada 1918 r., iŜ: „[...] nie doczekawszy się powrotu
delegatów rady Ŝołnierskiej i przed otrzymaniem instrukcji z War-
szawy ostatni transport rozbrojonej załogi w Łodzi w liczbie tysiąc
dwieście wysłałem z Łodzi – resztki załogi po kilku ludzi w myśl in-
strukcji wysłałem z bronią”59. Sądzić naleŜy, iŜ płk A. Jasiński
umiejętnie wykorzystał zniecierpliwienie niemieckich Ŝołnierzy, któ-
rzy nie mogli się doczekać powrotu z Warszawy i wiadomości od
swych delegatów60.

Tak więc 12 listopada 1918 r. Łódź – po przeszło stu dwudziestu
latach zaborów – była wreszcie wolna. Nawiasem mówiąc podobne
akcje rozbrajania Niemców – oczywiście na mniejszą skalę przepro-
wadzono w miejscowościach podłódzkich: Konstantynowie, Aleksan-
drowie i Zgierzu. We wszystkich przypadkach przebiegły one bez-
krwawo, choć np. w Zgierzu stały dwie kompanie wojska niemieckie-
go. Na szczęście dzięki rozmowom, jakie prowadzili burmistrz Zgie-
rza Oskar Gerlicz i dyrektor tamtejszego gimnazjum Stefan Pogo-

                                                
58 Informował o tym: „Nowy Kurier Łódzki” 1918, nr 308 z 12 listopada, s. 3.
59 CAW, Wojskowe Biuro Historyczne, t. 797. Vertrag abgeschlossen...; K. Czer-

nielewski, Broń strzelecka Wojska Polskiego w XX wieku. Katalog wystawy Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Listopad 2002 r. – styczeń 2003 r., Łódź 2002,
s. 15 i 42-43; A. Konstankiewicz, Broń strzelecka Wojska Polskiego 1918-1939, War-
szawa 1986, s. 30-33. Nie sprecyzowano jednak, czy strona polska dostanie amuni-
cję. NaleŜy przypuszczać, iŜ te lekkie karabiny maszynowe to lkm Maxim
wz.1908/15.

60 CAW, Wojskowe Biuro Historyczne, t. 798. Łódź – ewakuacja zwolnionych
Niemców (pismo z 20 listopada 1918 r.)
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rzelski oraz niezaleŜnie przedstawiciele zgierskiej POW – rozbrojenie
odbyło się pokojowo61. Atmosferę pierwszego dnia wolności Łodzi
oddają wspomnienia E. Ajnenkiela: „Z samego rana, mimo wezwań,
miasto pełne tłumów. Tramwaje ozdobione chorągiewkami o barwach
narodowych polskich. Po ulicach krąŜą patrole. W komendzie Głów-
nej przy ul. Przejazd kapitan Poreczko [błąd E. Ajnenkiela – chyba
chodziło o chor. F. Boreszkę – K.C.] wydaje rozkazy, rozsyłane są
warty do róŜnych instytucji, słowem wre praca organizacyjna.
Wszystkie niemieckie instytucje rządowe zabezpieczone są przez warty
polskie. Oprócz wojska pieszego zjawiają się juŜ polscy oficerowie ka-
walerzyści na koniach. Gromady ludzi z zaciekawieniem oglądają
miejsca nocnych walk i grupują się przy rozklejanych obwieszcze-
niach polskich. Dawniejsi pracownicy instytucji niemieckich space-
rują smętnie około biur, niewiedząc co z sobą zrobić. Zdziwieni, Ŝe
tam, gdzie wczoraj stał na warcie Ŝołnierz niemiecki, dzisiaj stoi cy-
wil z karabinem, mając na ręku jakąś szarą opaskę, a na czapce
orzełka białego”62. Trochę jednak czasu trwało, aby miastu całkowicie
przywrócić polski charakter. Zastępca naczelnika Policji Bohdan Zb-
roŜek w ogłoszeniu z 28 grudnia 1918 r. dał właścicielom kamienic,
sklepów czas do 15 stycznia 1919 r., aby z ulic i gmachów publicz-
nych zniknęły obcojęzyczne napisy, a „Wywieszanie szyldów, napisów
i reklam dozwolone jest tylko w języku Państwowym, w innym zaś po
uzyskaniu na to pozwolenia w Prezydium Policji”63. Kara przewi-
dziana za niestosowanie się do zarządzenia była dość dotkliwa: 5 tys.
rubli bądź 6 miesięcy aresztu64.

W następnych dniach – po 11 listopada 1918 r. – odbyły się po-
grzeby ofiar akcji rozbrajania. Dnia 13 listopada tysiące mieszkań-
                                                

61 Wielkie zasługi płk. A. Jasińskiego w kwestii wyjazdu Niemców z Łodzi pod-
kreśla: W. Kozłowski, op. cit., s. 110.

62 A. Lach, Świt wolności w powiecie zgierskim (Rozbrojenie Niemców w Zgie-
rzu), [w:] Dziesięć lat odrodzonej Polski..., s. 29-30; B. Wachowska, Druga Rzeczypo-
spolita, [w:] Zgierz. Dzieje miasta do 1988 roku, pod red. R. Rosina, Łódź 1995,
s. 234-235.

63 E. Ajnenkiel, op. cit., s. 413.
64 APŁ, Zbiór dokumentów i pism ulotnych, sygn. 575, t. 380. Obwieszczenie na-

czelnika policji z 28 grudnia 1918 r.; CAW, Komenda Garnizonu Łódź, sygn.
I.372.34, t. 2. Rozkaz dzienny z 2 stycznia 1919 r.; P. Łossowski, Jak Feniks z popio-
łów. Oswobodzenie ziem polskich spod okupacji w listopadzie 1918 r., Łowicz 1998,
s.167-172; P. Zawilski, Powstanie i organizacja Policji Państwowej w województwie
łódzkim 1919-1939, „Rocznik Łódzki” 1994, T. XLI, s. 92. W CAW zachował się jedy-
nie jeden rozkaz Komendy Miasta z grudnia 1918 r.
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ców Łodzi poŜegnało pierwszą grupę poległych. Oddajmy znów głos
E. Ajnenkielowi: „W środę dnia 13 listopada 1918 roku odbył się uro-
czysty pogrzeb trzech z pośród ofiar, padłych na ulicach Łodzi w cza-
sie walki z okupantami: porucznika Józefa Bukowskiego, Bronisława
Sałacińskiego i Eugenji Wasiakówny. Porządek, wobec dziesiątków
tysięcy uczestników smutnego obrzędu, tak w kościele św. KrzyŜa, jak
i na ulicach utrzymywały liczne oddziały konne, jak i piesze naszych
młodych wojsk i straŜy bezpieczeństwa. Po naboŜeństwie i przemó-
wieniach wyniesiono trumny z kościoła dla umieszczenia na karawa-
nach, lud jednak rzucił się do trumien i porwał je na barki i tak juŜ
przez całą drogę, zmieniając się kolejno, niósł je aŜ na stary cmentarz
katolicki. Przy nowym Rynku, Ŝegnał zmarłych z wieŜy świątyni
ewangelickiej jedyny w tej okolicy dzwon, jaki pozostał po rekwizy-
cjach. Serce dzwonu biło mocno, biło długo, a rozedrgane tony szły
z falami powietrza coraz dalej, coraz ciszej aŜ, padłszy na mogiły,
cicho skonały”65. Pozostali zabici i zmarli z ran: Stefan Kołodziejczak,
Stefan Linke i Jan Gruszczyński zostali pochowani w następnych
dniach.

Od pierwszych dni wolności przystąpiono do tworzenia władz no-
wo powstałego garnizonu łódzkiego. W tym rozdziale owe zagadnie-
nie zostanie jedynie zasygnalizowane, gdyŜ w dalszych częściach
pracy te kwestie zostały dokładnie omówione według kryteriów pro-
blemowych. Po przekazaniu władzy przez Radę Regencyjną J. Pił-
sudskiemu, Komenda Siły Zbrojnej w Łodzi podporządkowała się płk
A. Jasińskiemu, który objął dowództwo VIII OW w Łodzi. W pierw-
szych dniach po wyzwoleniu płk A. Jasiński powołał por. A. Biłyka
na stanowisko komendanta Miasta Łodzi, zaś por. M. Pęczkowskiego
i chor. F. Boreszkę do komendy placu, przy czym ten ostatni był jed-
nocześnie zastępcą komendanta miasta. Natomiast ppor. R. Starzyń-
ski został oficerem do specjalnych poruczeń przy Komendzie Miasta
Łodzi, która w pierwszych dniach niepodległości mieściła się w Pasa-
Ŝu Majera 9 (ob. ul. Stanisława Moniuszki).

U schyłku 1918 r. najistotniejszą – w obliczu zagroŜeń zewnętrz-
nych dla bytu niezawisłej Rzeczypospolitej – była kwestia szybkiego

                                                
65 E. Ajnenkiel, op. cit., s. 416-417. Autor twierdzi, Ŝe łodzianie uratowali jeszcze

jeden dzwon z kościoła św. Stanisława Kostki, w zamian dając Niemcom tyle mosią-
dzu i miedzi, ile waŜył dzwon kościelny. Wobec trudności surowcowych, a zwłaszcza
metali kolorowych dla potrzeb przemysłu zbrojeniowego dokonywano m.in. przeta-
piania dzwonów.



Konrad A. Czernielewski
_______________________________________________________________

132

stworzenia WP. W jej ramach rozpoczęto m.in. formowanie pułków
piechoty terytorialnej, w tym i łódzkiego pułku piechoty. Proces ten
rozpoczęto jeszcze pod rządami Rady Regencyjnej, która 25 paź-
dziernika 1918 r. powołała SG WP na czele z gen. por. Tadeuszem
Jordanem Rozwadowskim, a następnego dnia przekształciła istnieją-
cą Komisję Wojskową Rady Stanu w MSWojsk. W pięć dni po swym
powstaniu, SG WP wydał rozkaz, w którym m.in. nakazywano two-
rzenie oddziałów piechoty terytorialnej. Na obszarze Łodzi moŜna to
było oczywiście w pełni zrealizować dopiero po rozbrojeniu Niemców i
przejęciu z ich rąk obiektów wojskowych. Nowo powstająca jednostka
piechoty WP otrzymała numer kolejny 28 i nazwę 28 pp „Dzieci
Łódzkich” (aczkolwiek ów ostatni przydomek był nazwą nieformal-
ną). Miano 28 pp pułk nosił do lata 1919 r., kiedy po połączeniu
z 13 ps – zmienił nazwę na 28 pSK. Teoretycznie pierwszym dowódcą
pułku był płk. A. Jasiński, będący jednocześnie dowódcą VIII OW –
oficer bardzo doświadczony, m.in. przed przybyciem do Łodzi dowo-
dził 9 ps ze składu 3 DS I Korpusu Polskiego w Rosji. Oprócz piecho-
ty w pierwszym okresie istnienia garnizonu łódzkiego w mieście
przystąpiono teŜ do formowania kawalerii. W Łodzi na bazie juŜ ist-
niejącego szwadronu jazdy wojewódzkiej, sformowano 1 szwadron
2 pułku ułanów dowodzony przez rtm. Wincentego Jasiewicza – ka-
walerzystę byłego I Korpusu Polskiego, z którego wywodziła się teŜ
cała kadra wspomnianego pododdziału. 1 szwadron 2 puł opuścił
Łódź juŜ 15 stycznia 1919 r. udając się na front wołyński66.

Jednocześnie, obok Komendy Miasta Łodzi, przystąpiono równieŜ
do tworzenia terytorialnych władz wojskowych szczebla okręgowego.
Początkowo Łódź znajdowała się w składzie Warszawskiego,
a od 10 listopada Piotrkowskiego Inspektoratu Lokalnego. Ostatecz-
ne ukształtowanie wojskowych władz okręgowych nastąpiło 17 listo-
pada 1918 r., kiedy to obszar byłego Królestwa Polskiego podzielono
na pięć okręgów generalnych. Jednym z nich był OGŁ, którego
pierwszym dowódcą wyznaczono gen. por. Jan Romera. Niestety,
od 3 listopada gen. J. Romer, oficer armii austro-węgierskiej był
w niewoli angielskiej i do kraju powrócił dopiero 5 grudnia. To nie-
dopatrzenie naleŜy złoŜyć na karb tego, iŜ WP tworzono od podstaw,
w pośpiechu i w okresie toczonych walk z sąsiadami odradzającej się
Rzeczypospolitej. De facto więc płk A. Jasiński pełnił równieŜ obo-
wiązki dowódcy OGŁ i dopiero 27 listopada przekazał je przybyłemu
                                                

66 Szerzej K. Czernielewski, W. Jarno, Garnizon łódzki…, s. 58 i nast.
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do miasta pierwszemu faktycznemu dowódcy OGŁ gen. ppor. Alek-
sandrowi Osińskiemu67.

W omawianym okresie sytuacja aprowizacyjna w kraju, a tym
samym równieŜ w Łodzi, nie była najlepsza. Stąd teŜ wielka rola or-
ganizacji charytatywnych wspomagających działalność słuŜb Ŝywno-
ściowych. Jedną z nich było Towarzystwo Opieki Narodowej nad śoł-
nierzem Polakiem, powstałe z dawnego Koła Pomocy dla Legionistów
Polskich i ich rodzin, które mieściło się przy ulicy Średniej 14
(ob. Pomorskiej). W ulotce Towarzystwa z grudnia 1918 r. moŜna
przeczytać: „śołnierz polski do wieczerzy wigilijnej zasiądzie!
Skromna to będzie wieczerza, bo czasy są cięŜkie, ale nie moŜe ona być
nędzna. Nie będzie nędzna, bo wszyscy, komu jest drogi Ŝołnierz pol-
ski, z ofiarami podąŜą”68.

Listopad 1918 r. był czasem wielkich nadziei, ale takŜe rozpoczy-
nającej się walki o kształt ustrojowy Polski. W większości opracowań
historycznych rzadko podnosi się kwestię duŜej fali przestępczości,
jaka dotknęła Polskę w latach 1918-1920. Wprawdzie w dwa dni po
rozbrojeniu Niemców w Łodzi, płk A. Jasiński apelował: „[...] Obywa-
tele! Zaufajcie wojsku swojemu; ono będzie czuwać nad naszym bez-
pieczeństwem i zapewni miastu ten potrzebny w chwili obecnej spokój
[...]”69, ale właśnie często w listopadzie i grudniu polscy Ŝołnierze
musieli strzelać do własnych rodaków w obronie m.in. transportów
kolejowych. Ich ochrona była tym bardziej istotna, gdyŜ miasto
w pierwszych miesiącach niepodległości borykało się z powaŜnymi
kłopotami aprowizacyjnymi. Na początku grudnia 1918 r. – o czym
raportował ppor. R. Starzyński – w garnizonie łódzkim brakowało
prawie wszystkiego: oficerów, broni i mundurów dla wstępujących

                                                
67 W. Kozłowski, Dowódcy Okręgu Generalnego Łódź Wojska Polskiego 1918-

1921. Portret zbiorowy, „Mars”, t. 8, 2000, s. 35; idem, Pierwsi dowódcy..., s. 108-122;
idem, Dowódcy Okręgu Generalnego..., s. 29-47; W. Jarno, op. cit., s. 27; J. Romer,
Pamiętniki, Lwów 1938, s. 126 (wydane po śmierci generała zmarłego 5 marca 1934
r. w Warszawie); H. Korczyk, Aleksander Osiński (1870-1956), PSB, 1979, t. XXIV,
s. 330-331.

68 MTNŁ, sygn. A-7087. Odezwa Towarzystwa Opieki Narodowej nad śołnie-
rzem Polakiem z grudnia 1918 r.

69 „Kurier Łódzki” 1918, nr 309 z 13 listopada, s. 1.
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ochotniczo do wojska, nie było juŜ takŜe Ŝywności w zdobytych przez
Polaków w dniach 11-12 listopada składach poniemieckich70.

W listopadzie 1918 r. w Łodzi zapoczątkowano tworzenie odro-
dzonego WP – podobnie, jak i w innych miastach centralnej Polski.
Szerokim frontem przystąpiono do formowania jednostek polskich sił
zbrojnych oraz ich struktur administracyjnych, a uŜywając współcze-
snego określenia – zaplecza logistycznego, tak waŜnego skoro Łódź
wybrano na siedzibę dowództwa okręgu generalnego, a następnie
okręgu korpusu. Szczególnie istotnym było to w okresie walk z Rosją
bolszewicką, gdy miasto znalazło się na zapleczu frontu w lecie
1920 r. Podkreślić naleŜy, Ŝe działania te podjęto w mieście, którego
gospodarka była zrujnowana polityką okupanta niemieckiego, w wa-
runkach ogromnych braków w zaopatrzeniu, w mieście, które
M. Hertz nazwał miastem kobiet i dzieci. Według bowiem spisu
przeprowadzonego w styczniu 1918 r. na ogólną liczbę 341.829
mieszkańców – było: dzieci do lat 14 – 122.222 (34,78%), kobiet po-
wyŜej 15 roku Ŝycia – 135.310 (39,58%) i męŜczyzn w przedziale wie-
ku 21-55 lat – 53.949 (15,78%). Oczywiście w ciągu całego 1918 r.
sytuacja ulegała stopniowej poprawie, ale mimo to rzutowało to na
prace organizacyjne podjęte w listopadzie i grudniu 1918 r. nad for-
mowaniem w Łodzi oddziałów i struktur dowódczych WP. Tym nie
mniej, udało się utworzyć w mieście garnizon, i to jak się okazało
w latach 20. jeden z większych w całych siłach zbrojnych odrodzonej
Rzeczypospolitej71.

Przechodząc do podsumowania rozwaŜań na temat genezy łódz-
kiego garnizonu –naleŜy podkreślić, iŜ powstawał on w niesłychanie
trudnych warunkach niemal od podstaw. W ciągu kilku pierwszych
tygodni niepodległości udało się – dzięki wytrwałości i poświęceniu
jego oficerów i Ŝołnierzy – stworzyć dobrze funkcjonującą strukturę
organizacyjną. Było to tym trudniejsze, iŜ tworzyli ją ludzie pocho-
dzący z trzech byłych armii zaborczych, Legionów Polskich oraz
miejscowych organizacji politycznych i paramilitarnych o najróŜniej-
szej orientacji. W chwili jakŜe waŜnej dla Polaków, tj. w dniach odzy-
skiwania niepodległości, zdołali oni – pomimo dzielących ich róŜnic –
nawiązać współpracę i podjąć wspólne działania, zakończone oswo-

                                                
70 W. Jarno, op. cit., s. 29; „Wiarus” 1918, nr 34-35 z 10 grudnia, s. 2. Zapewne

ppor. Roman Starzyński to mjr Roman Starzyński, późniejszy szef Oddziału II In-
formacyjnego DOGŁ.

71 M. Hertz, op. cit., s. 221.
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bodzeniem Łodzi, co stworzyło warunki dla podjęcia procesu tworze-
nia polskiego garnizonu wojskowego. Sukces ten był tym większym,
bowiem odbył się zasadniczo bez powaŜniejszych ofiar, co zresztą
było typowe takŜe i dla innych miast, gdzie doszło do akcji rozbraja-
nia Niemców. W listopadzie 1918 r., jak nigdy w dziejach, Polacy
umiejętnie wykorzystali fakt upadku państw zaborczych i rezultaty,
dopiero co zakończonej I wojny światowej, aby po tylu latach niewoli,
po tylu przegranych powstaniach narodowych – stosunkowo za nie-
wielką daninę krwi ziścić marzenia pokoleń rodaków o wolnej Polsce.
W dziele tym, co przedstawiono na kartach niniejszego opracowania,
niepoślednią rolę odegrała takŜe Łódź. Pamiętać jednak naleŜy, iŜ
jesień 1918 r. to jedynie początek drogi do pełnej Niepodległości.
O kształt granic, o suwerenny byt Polacy, a w tym i Ŝołnierze garni-
zonu łódzkiego, musieli jeszcze walczyć do jesieni 1920 r.
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Agnieszka Jędrzejewska
(Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi)

Rok jubileuszowy dziesięciolecia
łódzkiego 28 pułku Strzelców Kaniowskich

O 28 pułku Strzelców Kaniowskich napisano juŜ wiele, ale chyba
zbyt mało, aby jego dzieje związać trwale z historią Łodzi. Znany teŜ
pod nazwą pułku Dzieci Łodzi nie zapadł jednak w sposób szczególny
w świadomość mieszkańców miasta, w którym stacjonował od 1921 r.
do września 1939 r. O istnieniu pułku przypominają miejsca z nim
związane, jak zachowane przedwojenne koszary 28 pSK1 im. Józefa
Piłsudskiego przy ul. Leszno (obecnie ul. śeligowskiego) czy ulice –
płk. Wincentego Kurka, ostatniego dowódcy oraz samego pułku. Mi-
mo to, o samych wydarzeniach historycznych z jego dziejów przecięt-
ny łodzianin wie niewiele.

Początki pułku sięgają 1918 r. i, jak juŜ wspomniano, dzieje jego
powstania zostały w róŜnych miejscach opisane2. Był jednym z trzech
pułków piechoty wchodzących w skład 10 DP stacjonującej w Łodzi.
Do waŜniejszych wydarzeń pierwszego dziesięciolecia istnienia nale-

                                                
1 W tekście zastosowano następujące skróty: APŁ – Archiwum Państwowe

w Łodzi, CAW – Centralne Archiwum Wojskowe, c.k. – cesarsko-królewski, CWA –
Centrum Wyszkolenia Artylerii, DCA – Doświadczalne Centrum Artylerii, DP –
Dywizja Piechoty, GISZ – Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych, kpl. – kapelmistrz,
OK – Okręg Korpusu, pal – pułk artylerii lekkiej, pap – pułk artylerii polowej, pp –
pułk piechoty, pSK- pułk Strzelców Kaniowskich, strz. – strzelec, SSArt – Szkoła
Strzelania Artylerii, T – tom, t – teczka, WP – Wojsko Polskie.

2 Zob. W. Jarno, Strzelcy kaniowscy 1919-1939, Warszawa 2004; K. Czernielew-
ski, W. Jarno, Garnizon łódzki Wojska

Polskiego 1918-1939, Toruń 2008; W. Jarno, Bunt garnizonu łódzkiego w maju
1926 r., „Mars”, 2002, T. 12, s. 19-43; W. Kozłowski, Dowódcy 28 Pułku Strzelców
Kaniowskich (Łódź)1918-1939. Próba charakterystyki, „Rocznik Łódzki”, 2008, T. 55,
s.79-108.
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Ŝą z pewnością wypadki majowe 1926 r., które dopisały kolejny roz-
dział w historii pułku. Wydarzenia te doczekały się juŜ szczegóło-
wych opracowań. W tym miejscu naleŜy przypomnieć w duŜym skró-
cie tylko niektóre fakty.

W garnizonie łódzkim nieformalnym przywódcą buntu był gen.
bryg. Stanisław Nałęcz Małachowski, wówczas dowódca 10 Dywizji
Piechoty. Marszałek Piłsudski mianował go w tamtym czasie dowód-
cą Okręgu Korpusu nr IV. Z kolei w dniach zamachu 28 pSK dowo-
dził młody oficer wywodzący się z dawnej c.k. armii, płk. dypl. Fran-
ciszek Arciszewski. Absolwent WyŜszej Szkoły Wojennej (1922 r.), za
zasługi w walkach o niepodległą Polskę odznaczony Orderem Wojen-
nym KrzyŜa Virtuti Militari V klasy oraz trzykrotnie KrzyŜem Wa-
lecznych3. W maju 1926 r. nie poparł Piłsudskiego, a gen. Małachow-
skiemu oświadczył, Ŝe będzie wykonywał jedynie rozkazy legalnych
władz. Decyzją tą przypieczętował swą karierę wojskową. Najpierw
jednak został aresztowany przez swych Ŝołnierzy, którzy w większo-
ści sprzyjali akcji Marszałka. Po płk. Arciszewskim dowództwo puł-
ku, z rozkazu gen. Małachowskiego objął ppłk. Józef Zawiślak4. Kon-
sekwencją wydarzeń majowych w wojsku były zmiany na stanowi-
skach dowódczych, takŜe w garnizonie łódzkim. I tak, internowany
13 maja płk. Arciszewski został w krótkim czasie usunięty z wojska
w wieku zaledwie 36 lat, rzekomo ze względu na zły stan zdrowia5,
natomiast ppłk. Zawiślak dowodził 28 pSK do 2 maja 1927 r. Po nim
na czele pułku stanął płk. Stanisław Oziewicz. Z kolei gen. Mała-
chowski na krótko powrócił na stanowisko dowódcy 10 DP, które
zajmował do 1 sierpnia 1927 r., aby następnie ponownie objąć do-
wództwo OK nr IV. Z kolei nowym dowódcą 10 DP został gen. bryg.
Józef Olszyna-Wilczyński, były oficer Legionów Polskich, gorący
zwolennik Piłsudskiego6.

Dwa lata po wypadkach majowych i zmianach personalnych
28 pSK świętował jubileusz dziesięciolecia swego istnienia. Obcho-
dzony w dziesiątym roku istnienia odrodzonego Państwa Polskiego,
bogaty był w wydarzenia i uroczystości. Rocznica odzyskania nie-
                                                

3 W. Kozłowski,  op. cit., s. 92.
4  Szerzej na temat wypadków majowych 1926 r. w 28 pSK zob. W. Jarno, Bunt

garnizonu…, s. 27-29.
5  Szerzej o dalszych losach płk. F. Arciszewskiego – zob. W. Kozłowski,  op. cit.,

s. 92-93.
6  W. Jarno, Okręg Korpusu Wojska Polskiego Nr IV Łódź 1918-1939, Łódź 2001,

s. 160.
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podległości i święto pułkowe naleŜały niewątpliwie do tych najwaŜ-
niejszych i najbardziej celebrowanych. Wcześniej jednak, nie bez
echa przeszła smutna uroczystość w 28 pSK, jaką był pogrzeb podofi-
cera pułku, plut. Franciszka Brzozowskiego7, który poniósł śmierć
w wyniku wypadku, jaki wydarzył się na poligonie w Toruniu. Wraz
z nim zginął wówczas plut. Jan Lis z 31 pSK. Obaj przebywali na
kursie artylerii piechoty w Szkole Podoficerów Zawodowych Artylerii
w Toruniu.

Wiadomość o wypadku, który wydarzył się 18 kwietnia 1928 r.
w godzinach popołudniowych szybko dotarła do Łodzi. Dwa dni póź-
niej, tj. 20 kwietnia Kurier Łódzki zamieścił na swych stronach in-
formację na ten temat. W krótkim artykule zatytułowanym Śmierć
na lawecie armatniej. Tragiczny zgon 2-ch podoficerów łodzian
w Toruniu przeczytać moŜna m.in. ...Wczoraj o godzinie 3 po połu-
dniu podczas ćwiczeń na poligonie, działo obsługiwane przez łodzian
i dwóch innych podoficerów, eksplodowało. Plutonowy Lis i sierŜant
Brzozowski siłą eksplozji zostali zabici. Dwaj inni podoficerowie od-
nieśli cięŜkie rany, odwieziono ich do szpitala, gdzie walczą ze śmier-
cią. Szczątki poległych łodzian przewiezione zostały do kostnicy przy
szpitalu wojskowym w Toruniu8.

Bezpośrednią przyczyną śmierci F. Brzozowskiego i J. Lisa były
cięŜkie obraŜenia ciała, jakich doznali obaj w wyniku rozerwania się
lufy działa. O skali i rozmiarach tej tragedii najlepiej świadczy ko-
munikat lekarski wydany dopiero 30 kwietnia 1928 r. przez Naczel-
nego Lekarza Centrum Wyszkolenia Artylerii w Toruniu. Wynika
z niego, Ŝe natychmiastowy zgon obydwu podoficerów nastąpił w wy-
niku rozległych obraŜeń ciała. U plut. Brzozowskiego było to roze-
rwanie górnej połowy czaszki, u plut. Lisa – zgniecenie klatki pier-
siowej w okolicy serca i urwanie lewego ramienia9.

Według doniesień Kuriera, w dniu wypadku, tj. 18 kwietnia,
o godz. 18.00 do Torunia wyjechała z Łodzi delegacja podoficerów ...
celem sprowadzenia do Łodzi zwłok tragicznie zmarłych kolegów, do
macierzystych oddziałów, skąd odbędzie się pogrzeb10. Wszelkie kosz-
                                                

7 Autorka pragnie wyrazić podziękowania Pani Eleonorze Brzozowskiej, synowej
sierŜ. F. Brzozowskiego za udostępnienie dokumentów i fotografii z archiwum ro-
dzinnego oraz za udzielenie niezbędnych informacji.

8 „Kurier Łódzki”, 1928, R. XXVIII, nr 190 z 20 kwietnia, s. 6.
9 Zbiory Eleonory Brzozowskiej z Łodzi, Zaświadczenie lekarskie (odpis) Naczel-

nego Lekarza CWA w Toruniu z 20 kwietnia 1928 r.
10 „Kurier Łódzki”, 1928, R. XXVIII, nr 190, nr 190 z 20 kwietnia, s. 6.
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ty pogrzebu, łącznie z transportem zwłok do Łodzi, poniosło wojsko,
przede wszystkim CWA. Uroczystą ceremonię zaplanowano na dzień
22 kwietnia 1928 r. Wcześniej rozpoczęła się ona Toruniu. W godzi-
nach przedpołudniowych trumny ze zwłokami obu podoficerów zo-
stały odprowadzone na dworzec. W ceremonii tej uczestniczyli m.in.
gen. dyw. inŜ. Leon Berbecki, dowódca OK nr VIII, gen. dyw. Rudolf
Prich, komendant CWA, oraz oficerowie garnizonu toruńskiego. Na
trumnach zmarłych złoŜono ok. 30 wieńców11.

O szczegółach uroczystości w Łodzi poinformował płk. Oziewicz,
dowódca 28 pSK. Wszelkie ustalenia dotyczyły przede wszystkim
plut. Brzozowskiego12. JuŜ o godz. 7.00 rano w dniu 22 kwietnia
1928 r. 28 pSK, na zmianę z 31 pSK miał wystawić posterunek
ochronny przy wagonie ze zwłokami na dworcu Łódź-Kaliska (1 st.
strzelec i 2 strzelców). Ponadto mjr Władysław Zahorski13, dowódca
II batalionu otrzymał rozkaz sformowania druŜyny honorowej z ab-
solwentów szkoły podoficerskiej, natomiast mjr Jan Topczewski14,
dowódca I batalionu – miał zorganizować szpaler, szeregowego do
niesienia krzyŜa oraz 50 innych szeregowych do niesienia wieńców.
Obecność wszystkich oficerów i podoficerów na uroczystościach po-
grzebowych była oczywiście obowiązkowa15.

Pogrzeb rozpoczął się o godz. 15.00, a wzięli w nim udział gen.
Małachowski, gen. Olszyna-Wilczyński, dowódcy pułków kaniow-
skich: ppłk. Zawiślak (zastępca dcy 28 pSK), płk. Leon Grot (dca
31 pSK), oficerowie garnizonu łódzkiego, przedstawiciele władz mia-

                                                
11 „Kurier Łódzki”, 1928, R. XXVIII, nr 111 z 22 kwietnia, s. 4.
12 W dostępnych dokumentach brak jakichkolwiek informacji na temat plut.

J. Lisa. Nie zachowały się takŜe rozkazy dzienne 31 pSK z 1928 r. Stąd nie wiadomo
jakie były decyzje dowództwa 31 pSK w związku ze śmiercią tego podoficera i czy
w ogóle cokolwiek wspomniano na ten temat. Jedyne informacje nt. śmierci plut.
J. Lisa zawarte są w rozkazach gen. bryg. J. Olszyny-Wilczyńskiego, dowódcy 10 DP
oraz w rozkazach płk. W. Konczakowskiego, komendanta SSArt w Toruniu. Praw-
dopodobnie plut. J. Lis, podobnie jak plut. F. Brzozowski został pośmiertnie awan-
sowany do stopnia sierŜanta i odznaczony KrzyŜem Zasługi, ale informacji tych nie
moŜna zweryfikować, gdyŜ akta odznaczeniowe plut. J. Lisa przechowywane w zbio-
rach CAW, zaginęły.

13 W. Jarno, Strzelcy kaniowscy 1919-1939, Warszawa 2004, s. 327.
14 Ibidem, s. 326.
15 CAW, 28 pp, I.320.28, t. 28, Rozkaz dzienny nr 93 dowódcy pułku z 21 kwiet-

nia 1928 r.
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sta i liczne rzesze mieszkańców16. Przybyła teŜ delegacja oficerów
z Torunia z wieńcami od Komendanta CWA17. Kondukt pogrzebowy
wyruszył z dworca Łódź-Kaliska i przeszedł ulicami : Kopernika,
Gdańską, Konstantynowską, św. Jerzego na Stary Cmentarz kato-
licki18. Nad grobem obu podoficerów Ŝegnali przedstawiciele pułków
kaniowskich, podkreślając okoliczności śmierci obu Ŝołnierzy, którzy
...z dala od zgiełku i wrzasku bojowego, z dala od kul i pocisków nie-
przyjacielskich, w czasie pokoju zginęli w pełni sił ...19. TakŜe dowód-
ca 28 pSK w krótkich słowach poŜegnania wspomniał w swym rozka-
zie, Ŝe plut. Brzozowski w ciągu sześcioletniej słuŜby, zawsze wzoro-
wo pełnił swe obowiązki20 i na wniosek dowódcy Szkoły Strzelania
Artylerii w Toruniu został pośmiertnie awansowany do stopnia sier-
Ŝanta tytularnego z dniem 1 kwietnia 1928 r.21 Jednocześnie, juŜ
w dniu śmierci, tj. 18 kwietnia 1928 r. sierŜ. Brzozowski został skre-
ślony z ewidencji podoficerów zawodowych 28 pSK22. W niecały ty-
dzień po pogrzebie zakończył się teŜ kurs w Szkole Podoficerów Za-
wodowych Artylerii w Toruniu. Z tej okazji odbyła się zabawa wio-
senna z tańcami, na którą zaproszono wszystkich oficerów SSArt.
wraz z rodzinami i znajomymi23. Jak zatem widać, niezaleŜnie od
okoliczności, Ŝycie zawsze musi toczyć się dalej…

Obaj podoficerowie osierocili swoje rodziny – Ŝony i łącznie czwo-
ro małych, kilkuletnich dzieci. Wszyscy zostali otoczeni opieką przez
                                                

16 Co do przebiegu tej uroczystości istnieją rozbieŜności w dokumentach i rela-
cjach. Z zapisów w księdze pogrzebów kancelarii Starego Cmentarza w Łodzi wyni-
ka, Ŝe z dworca Łódź-Kaliska transportowane były tylko zwłoki plut. J. Lisa (Lis
Jan l.29 z dworca Kaliskiego, sierŜant). Natomiast wyprowadzenie zwłok F. Brzo-
zowskiego nastąpiło z kościoła garnizonowego p.w. św. Jerzego (Brzozowski Franci-
szek l. 31 plutonowy 28 p. z kościoła garn. Jerzego...). Tę samą wersję podaje rodzi-
na. Z kolei dca 28 pSK we wspomnianym juŜ rozkazie podaje, Ŝe obie trumny ocze-
kiwały na pogrzeb w wagonie na dworcu Łódź-Kaliska.

17 CAW, SSArt., I.340.43.t.5, Rozkaz dzienny nr 91 z 23 kwietnia 1928 r.
18 „Kurier Łódzki” 1928, R. XXVIII, nr 112 z 23 kwietnia, s. 3; „śołnierz Polski”,

1928, R.X, nr 19 z 6 maja, s. 384-385.
19 „śołnierz Polski”, 1928, R.X, nr 19 z 6 maja, s. 385.
20 CAW, 28 pp, I.320.28, t.28, Rozkaz dzienny nr 93 dowódcy pułku z 21 kwiet-

nia 1928 r.
21 Ibidem, Dodatek do rozkazu dziennego nr 90 dowódcy pułku z 18 kwietnia

1928 r.
22 CAW, 28 pp, I.320.28. t. 29, Rozkaz dzienny nr 95 dowódcy pułku z 25 kwiet-

nia 1928 r.
23 CAW, SSArt, I.340.43, t.5, Rozkaz dzienny nr 95 komendanta SSArt

z 27 kwietnia 1928 r.



Agnieszka Jędrzejewska
_______________________________________________________________

142

wojsko. Kilka dni po pogrzebie, wdowa po sierŜ. Brzozowskim, Ele-
onora złoŜyła na ręce dowódcy pułku podziękowania za zorganizowa-
nie pochówku męŜa i za okazaną Ŝyczliwość. Podobne podziękowa-
nia, skierowane do konkretnych osób ukazały się 25 kwietnia 1928 r.
na stronach Kuriera Łódzkiego. Ich treść została zawarta w nastę-
pujących słowach: Wszystkim tym, którzy oddali ostatnią posługę ś.p.
Franciszkowi Brzozowskiemu, a w szczególności dowódcy okręgu kor-
pusu p. gen. Małachowskiemu, dowódcy 10 dywizji p. gen. Olszynie-
Wilczyńskiemu, dowódcy 28 pp p. pułk. Zawiślakowi, księŜom kape-
lanom, pp. oficerom D.O. K. IV, pp. oficerom, pp. podoficerom oraz
szkole podoficerskiej 28 p.p, delegacji podofic. D.C.A. Toruń, delegacji
Tow[arzystwa] Śpiew[aczego] »Jutrzenka«, składa serdeczne „Bóg
zapłać” stroskana Ŝona, dzieci i rodzina24.

Ale prawdziwa pomoc ze strony wojska miała dopiero nadejść.
W pierwszym dniu maja 1928 r. gen. Olszyna-Wilczyński otrzymał
wiadomość od płk. Witolda Konczakowskiego, komendanta SSArt.
w Toruniu, Ŝe oficerowie i podoficerowie słuŜby stałej i słuchacze
CWA, zebrali drogą dobrowolnych składek sumę 2110 zł i 30 gr na
rzecz wdów i sierot po obu tragicznie zmarłych podoficerach25. I ta
właśnie zbiórka pienięŜna zapoczątkowała akcję niesienia pomocy
dla rodzin sierŜ. Brzozowskiego i plut. Lisa. Dowódca 10 DP odwo-
łując się do Ŝołnierskiej solidarności i jedności, zaapelował o konty-
nuowanie tej inicjatywy przez pułki kaniowskie. W specjalnym roz-
kazie wyraził w związku z tym nadzieję, Ŝe spójnia duchowa Ka-
niowczyków nie ulega nigdy zerwaniu26. Jednocześnie, w celu racjo-
nalnego zagospodarowania zebranych sum, powołał specjalną komi-
sję, której przewodniczącym został kpt. Rudolf Leroch-Orlot
z 10 pap. Członkami komisji mieli być podoficerowie zawodowi, po
trzech z 28 i 31 pSK, wybrani przez podoficerów tych pułków27.

Słowa generała musiały trafić do serc Ŝołnierzy 10 DP. Świad-
czyła o tym zebrana suma pieniędzy. Komisja zebrała łącznie 3241 zł
27 gr, wliczając w to pieniądze, które wpłynęły wcześniej z Torunia
(2110 zł 30 gr). Najwięcej pieniędzy uzyskano z 30 pSK (422 zł),
najmniej z Dowództwa 10 DP (46 zł) i 28 pSK (85 zł 02 gr). PowyŜsza

                                                
24 „Kurier Łódzki”, 1928, R. XXVIII, nr 114 z 25 kwietnia, s. 7.
25 CAW, 10 DP, I. 313.10. t.12, Rozkaz dzienny nr 30 dowódcy 10 DP z 1 maja

1928 r.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
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kwota została podzielona na dwie równe części i ulokowana w Banku
Spółek Zarobkowych na nazwiska wdów28. Warto teŜ zaznaczyć, Ŝe
tuŜ po wypadku podoficerowie 28 i 31 pSK zebrali wśród siebie sumę
1000 złotych, którą jako jednorazowy zasiłek przekazali wdowom po
swoich zabitych kolegach29.

Nie była to jedyna pomoc ze strony wojska dla rodzin zabitych
podoficerów. Oprócz pieniędzy zgromadzonych na kontach, sieroty po
podoficerach otrzymały renty. Dodatkowo, juŜ w 1929 r., E. Brzozow-
ska uzyskała, przy poparciu władz wojskowych koncesję na prowa-
dzenie sklepu z artykułami spirytusowymi, z którego dochód uzupeł-
nił w sposób znaczący jej świadczenia otrzymywane po zmarłym mę-
Ŝu30.

Stopniowo sprawa wypadku na poligonie w Toruniu, zaczęła
przechodzić do historii. Jeszcze tylko w sierpniu 1928 r. nieŜyjący
sierŜ. Brzozowski został awansowany do stopnia rzeczywistego star-
szego sierŜanta, w uznaniu zasług i dokonań jako instruktor i wy-
chowawca szeregowych pułku31. Natomiast pytanie o przyczyny tej
tragedii pozostanie raczej bez odpowiedzi. W zachowanych w formie
szczątkowej aktach 8 Dyonu śandarmerii Toruń, instytucji powoła-
nej m.in. do zbadania tej sprawy, nie ma śladu na temat jakiegokol-
wiek dochodzenia. TakŜe lektura akt CWA w Toruniu czy SSArt,
takŜe niekompletnych, nie daje pewności, czy wyjaśnienie okoliczno-
ści tego wypadku było przedmiotem zainteresowania dowództwa
i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Ŝołnierzy w czasie ćwi-
czeń artyleryjskich z uŜyciem ostrej amunicji.

Groby spoczywających obok siebie podoficerów zachowały się do
dnia dzisiejszego. Pozwoliło to na zorganizowanie w dniu 19 kwietnia
2008 r. skromnej uroczystości, upamiętniającej 80. rocznicę ich
śmierci, m.in. z udziałem rodziny sierŜ. Brzozowskiego. Obecna była
wówczas m.in. pani Eleonora Brzozowska (synowa) wraz z córką.

Określenie kaniowski obok 28 pSK, posiadały takŜe pozostałe
pułki 10 DP. Stanowiło to nawiązanie do bitwy II Korpusu Polskiego
pod Kaniowem, rozegranej 11 maja 1918 r. Świętowanie rocznicy
                                                

28 CAW,10 DP, I. 313.10.t. 12, Rozkaz dzienny nr 46 dowódcy 10 DP z 16 czerw-
ca 1928 r.

29 „śołnierz Polski”, 1928, R. X, nr 19 z 6 maja, s. 385.
30 Rozmowa z Eleonora Brzozowską, sierpień 2008 r.; Łódź w Ilustracji. Dodatek

niedzielny do Kuriera Łódzkiego, 929, R. VI, nr 10 z 10 marca, s. 3.
31 CAW, 28 pp, I.320.28, t.28, Dodatek do rozkazu dziennego nr 180/28 dowódcy

pułku z 25 sierpnia 1928 r.
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tego wydarzenia miało przypominać Ŝołnierzom o rodowodzie 10 DP
i wchodzących w jej skład pułków. W 1928 r. z okazji 10. rocznicy
bitwy gen. Olszyna-Wilczyński wydał uroczysty rozkaz wydrukowa-
ny złotą czcionką. Obok zawartej tu krótkiej historii powstania
10 DP przywołał postać Józefa Piłsudskiego, któremu to łódzkie puł-
ki zawdzięczają swój przydomek, określony przez Generała jako za-
szczytny32.

Chwile uroczyste pułku przeplatały się z codziennymi obowiąz-
kami. Obok świąt był to przecieŜ normalny czas słuŜby i szkolenia.
I tak, 14 maja 1928 r., po skromnych tym razem obchodach rocznicy
bitwy kaniowskiej, pułk wyruszył do obozu ćwiczeń w Baryczy,
w gminie Końskie. Wymarsz poprzedzony został defiladą pododdzia-
łów przed gen. Olszyną-Wilczyńskim. W ciągu czterech dni strzelcy
pokonali pieszo drogę długości 100 km, podczas którego dwukrotnie
uczestniczyli w ćwiczeniach nocnych. Program zajęć w obozie prze-
widywał szkolenie strzeleckie i zajęcia sportowe. Natomiast przed
powrotem do Łodzi w początkach czerwca, Ŝołnierze 28 pSK wzięli
takŜe udział w uroczystościach BoŜego Ciała w Końskich, które tego
roku przypadło 7 czerwca, oraz w miejscowym święcie Wychowania
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego zakończonego defiladą
łódzkiego pułku ulicami miasta33.

Istotnym wydarzeniem w Ŝyciu pułku i całego garnizonu był
przyjazd do Łodzi pod koniec czerwca 1928 r. gen. Berbeckiego, In-
spektora Armii. Celem wizyty była inspekcja w 28 pSK. Trudno jed-
noznacznie stwierdzić, czy była ona wcześniej zaplanowana czy sta-
nowiła raczej konsekwencję kwietniowego wypadku w Toruniu.
W kaŜdym razie jej dość drobiazgowy przebieg miał miejsce w dwóch
terminach: 27 czerwca i 27 lipca 1928 r. Celem inspekcji była kon-
trola spraw kadrowych i bytowych pułku, ale przede wszystkim po-
ziom wyszkolenia bojowego. W obszernym sprawozdaniu z 6 sierpnia
1928 r. dla Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych w Warszawie gen.
Berbecki omówił zagadnienia będące przedmiotem inspekcji i przed-
stawił jej wyniki. W zakresie wyszkolenia wskazał na duŜy stopień
zaangaŜowania podoficerów i szeregowców pułku, ich szybką orien-
tację w terenie, ale teŜ na zróŜnicowane w poszczególnych batalio-
nach opanowanie takich umiejętności, jak pisanie meldunków, spo-
rządzanie szkiców, posługiwanie się sygnalizacją optyczną i dźwię-

                                                
32 CAW, 10 DP, I.313. 10, t. 12, Rozkaz dzienny nr 134 z 11 maja 1928 r.
33 „śołnierz Polski”, 1928, R.10, nr 28 z 8 lipca, s. 592.
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kową. Jako utrudnienie w procesie szkolenia wskazał na brak odpo-
wiedniej strzelnicy w mieście do dyspozycji wojska, mimo prowadzo-
nych działań przez DOK nr IV w kierunku pozyskania terenu pod jej
budowę.

Niejako konsekwencją takiego stanu rzeczy był niski, wręcz nie-
dostateczny poziom wyszkolenia strzeleckiego w całej 10 DP, a opi-
nia gen. Berbeckiego na ten temat z sierpnia 1928 r. niewiele odbie-
gała od wyników, jakie dywizja osiągnęła w zimowym szkoleniu
strzeleckim szeregowych w obozie ćwiczeń w Baryczy, które odbyło
się w początkach 1928 r. Omawiając w marcu 1928 r. wyniki tego
szkolenia, gen. Olszyna-Wilczyński wskazał wówczas na powaŜne
braki i niedociągnięcia. Podkreślił przede wszystkim nieznajomość
wśród Ŝołnierzy zasad obowiązujących przy strzelaniu przez luki
z zachowaniem bezpieczeństwa, strzelania z boku własnych oddzia-
łów oraz nieumiejętne prowadzenie ognia ponad głowami własnych
oddziałów. Dowódca 10 DP stwierdził takŜe złe opanowanie przez
ćwiczących ognia pośredniego i strzelań przeciwlotniczych34. TakŜe
gen. Berbecki w czasie inspekcji bardzo źle ocenił zachowanie niektó-
rych pododdziałów pułku w ogniu artyleryjskim35. Zatem zbliŜone
opinie gen. Olszyny-Wilczyńskiego z marca i gen. Berbeckiego
z sierpnia 1928 r. świadczą, Ŝe mimo wielu zaleceń dowódcy 10 DP,
na przestrzeni kilku miesięcy nie odnotowano większego postępu w
poziomie wyszkolenia strzeleckiego w dywizji, w tym równieŜ
w 28 pSK.

Praca oświatowa wśród Ŝołnierzy pułku została oceniona nieco
niŜej niŜ w innych pułkach 10 DP. Mimo to, ogólna ocena inspekcji
pododdziałów wahała się między dobrą, a bardzo dobrą z tym, Ŝe
najwyŜsze wyróŜnienie zyskał pluton łączności, według oceny in-
spekcjonującego wybitnie prowadzony i zorganizowany z duŜym tak-
tem i precyzją36.

Omawiając natomiast warunki zakwaterowania 28 pSK gen.
Berbecki zwrócił uwagę, Ŝe wprawdzie pułk zajmuje zwarty kom-
pleks budynków, w którym znajdują się wszystkie niezbędne po-

                                                
34 CAW, 10 DP, I.313,10, t.12, Rozkaz dzienny nr 19 z 16 marca 1928 r.
35 CAW, GISZ, I.302.4, t. 414, Załącznik do sprawozdania z inspekcji w 28 pp

przeprowadzonej w dniach 27 czerwca i 27 lipca 1928 r. – zestawienie wyników
wyszkolenia bojowego.

36 CAW, GISZ, I.302.4, t. 414, Załącznik nr 2 do sprawozdania z inspekcji
w 28 pp…
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mieszczenia, ale stan koszar, zwłaszcza izb Ŝołnierskich wygląda
o wiele gorzej pod względem estetycznym, niŜ w innych pułkach
10 DP. Miało to być spowodowane zbyt małym przydziałem środków
na remont budynków.

Z warunkami mieszkaniowymi łączyły się takŜe problemy kadro-
we nękające wówczas nie tylko 28 pSK. Dotyczyło to przede wszyst-
kim vacatów na etatach podoficerskich. Za przyczynę takiego stanu
rzeczy gen. Berbecki uznał brak odpowiednich mieszkań oraz bardzo
wysokie ich ceny w Łodzi, w porównaniu np. z Warszawą. Sytuacja
kwaterunkowa w garnizonie łódzkim była rzeczywiście bardzo trud-
na przez cały okres dwudziestolecia. Mieszkań w mieście o określo-
nym standardzie było zbyt mało, przydział zaś uzaleŜniony od posia-
danego stopnia i sytuacji rodzinnej. Według przepisów o zakwatero-
waniu wojska w czasie pokoju róŜnice te istniały wśród oficerów
i podoficerów. Podoficerowie na ogół otrzymywali mieszkania o po-
wierzchni od 30 do 50 m². W przypadku oficerów, najmniejsze miesz-
kanie, jednopokojowe o powierzchni 50 m² przysługiwało samotnym
podporucznikom i porucznikom, natomiast kapitanom – dwa pokoje
z kuchnią o powierzchni 60 m². Większy metraŜ i ilość izb mieszkal-
nych przydzielano Ŝonatym oficerom i ich rodzinom37.

Ale problemem była takŜe wysokość czynszu, uzaleŜniona od zali-
czenia danego miasta do jednej z ośmiu klas czynszowych. Łódź
znalazła się w II klasie obok takich miast jak Kraków, Lublin, Lwów
i Przemyśl, gdzie czynsz był wysoki. Liczony według stawek za 1 m²,
rocznie wynosił od 10 do 14 zł38. Miesięczne dochody oficerów 10 DP
były zróŜnicowane. I tak, między gen. Olszyną-Wilczyńskim i jego
najbliŜszymi współpracownikami, a młodszymi oficerami rozpiętość
ta była znaczna. NiezaleŜnie jednak od wysokości poborów, pomniej-
szanych często o róŜne zobowiązania, dla kaŜdego z nich czynsz za
zajmowane mieszkanie stanowił często połowę otrzymywanych za-
robków39. Zwłaszcza, Ŝe przysługująca powierzchnia mieszkaniowa
i ilość izb, np. dla oficerów z rodzinami wahała się średnio od 60 do
150 m²40. Przy załoŜeniu więc, Ŝe za 1 m² powierzchni mieszkaniowej

                                                
37 K. Czernielewski, W. Jarno, op. cit., s. 338.
38 Przepisy o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju, oprac. T. Teliga, A. de Be-

rier Longchamps, Warszawa 1929, s. 68
39 CAW, 10 pal, I.322.10, t.43, Wykaz poborów oficerów 10 Dywizji Piechoty

za miesiąc kwiecień 1929 r.
40 Przepisy o zakwaterowaniu…, s. 21-22.
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zaleŜało zapłacić wspomnianą juŜ najniŜszą stawkę, nietrudno za-
uwaŜyć, Ŝe czynsz stanowił powaŜny wydatek w budŜecie.

Wobec braków lokalowych i wysokich opłat władze wojskowe
szukały słuŜbowych mieszkań takŜe w podłódzkich miejscowościach,
co i tak nie rozwiązywało problemu. Ceny były tam rzeczywiście niŜ-
sze, ale tylko pozornie. Z czasem jednak w pobliskiej Rudzie Pabia-
nickiej wysokość czynszów w krótkim czasie stała się porównywalna
z Łodzią. Jednym z powodów był właśnie napływ ludności z Łodzi, co
było wynikiem braku mieszkań w tym mieście41.

Powodem braków kadrowych były takŜe kłopoty zdrowotne.
W uwagach końcowych swego raportu gen. Berbecki wskazał na
znaczny odsetek chorych na gruźlicę, m.in. takŜe wśród oficerów.
Niewątpliwie był to efekt ogromnej droŜyzny, a w konsekwencji nie-
dostatecznego odŜywiania i wspomnianych juŜ złych warunków by-
towych. Mimo tej sytuacji, generał uznał warunki wyŜywienia woj-
ska za dobre i racjonalne. We wnioskach postulował jednak podnie-
sienie dodatku ćwiczebnego do 100%, gdyŜ jego zdaniem, pobyt
w obozach ćwiczeń poza Łodzią miał ponoć zbawienny wpływ na po-
lepszenie stanu zdrowia Ŝołnierzy42. Dodatek taki, obok innych, sta-
nowił powaŜne uzupełnienie zasadniczych pensji oficerskich, jego
wysokość jednak uzaleŜniona była od posiadanego stopnia i zajmo-
wanego stanowiska. Dla porównania, w sierpniu 1928 r. kwota do-
datku ćwiczebnego za I dekadę miesiąca dla gen. Olszyny-
Wilczyńskiego wyniosła 23 zł, 65 gr, natomiast dla por. Feliksa Kale-
cińskiego z 10 pap – 14 zł,19 gr. Mimo dwukrotnego wzrostu w
II dekadzie nadal pozostawały one zróŜnicowane o połowę43.

Oprócz niektórych uchybień wyniki inspekcji gen. Berbeckiego
wypadły pomyślnie dla dowódcy 28 pSK i dowódcy 10 DP. Niewąt-
pliwie pozytywnie wpisały się do dziesięcioletniego dorobku jednost-
ki.

W końcu października rozpoczęły się przygotowania do obchodów
święta niepodległości i dorocznego święta pułkowego. To ostatnie
zwykle przebiegało według ustalonego programu: poranna msza

                                                
41 APŁ, Starostwo Powiatowe Łódzkie, sygn. 321, Pismo z 1 lutego 1933 r.

w sprawie przydzielenia kwatery stałej por. pil. Franciszkowi Witakowskiemu.
42 CAW, GISZ, I.302.4, t.414, Załącznik nr 1, 2 i 5 do sprawozdania z inspekcji

w 28 pp…
43 CAW, 31 pp, I. 320.31, t.20, Wykaz wypłaconego dodatku ćwiczebnego ofice-

rom Dowództwa Dywizji Piechoty za I i II dekadę sierpnia 1928 r.
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święta, defilada, a następnie imprezy o charakterze rozrywkowym
i sportowym, dostępne takŜe dla mieszkańców miasta. W 1928 r.
święto miało swój szczególny wymiar. Z tej okazji uroczystościom
nadano odpowiednią rangę i oprawę, a towarzyszyło im wiele wyda-
rzeń, zarówno o charakterze religijnym, jak i wojskowym. Tym ra-
zem zostało połączone z jubileuszem dziesięciolecia odzyskania nie-
podległości. Powołany został Obywatelski Komitet Obchodów
10. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, wyłoniony spośród przed-
stawicieli władz państwowych, samorządowych, wojskowych oraz
organizacji i instytucji działających w mieście. Pierwsze prace nad
programem obchodów rozpoczęto we wrześniu 1928 r.

Przygotowaniom do listopadowego święta towarzyszyła powaga,
ale teŜ entuzjazm. Komitet w nieco patetycznych słowach zwrócił się
do mieszkańców Łodzi: Niechaj od wielopiętrowych kamienic w
śródmieściu do niskich domków podmiejskich wszystkie domy stolicy
polskiej pracy rozjarzą się w dniu po stokroć uroczystym bielą i ama-
rantem narodowych chorągwi niechaj spowiją się w girlandy kwia-
tów i zieleni, przystroją w kobierce, zajaśnieją wieczorem tysiącem
świateł! Niechaj nasza szara zadymiona Łódź wdzieje na się
w d. 11 listopada szaty jasne i odświętne44.

Program obchodów swojego święta przygotowało takŜe dowódz-
two 28 pSK. Koszary, podobnie jak inne budynki w mieście, miały
być w tym dniu przyozdobione flagami w barwach narodowych.
W przeddzień oficjalnych uroczystości, tj. 10 listopada, zastępujący
dowódcę pułku ppłk. Zawiślak w następujących słowach nawiązał do
genezy pułku: Dzień 11 listopada 1918 roku był dniem powstania
pierwszych kompanii naszego pułku, formowanych w czasie walki
z niemcami prowadzonej przez „dzieci łódzkie” na ulicach miasta
Łodzi – ochotniczo garnące się do szeregów45. Podkreślił takŜe, Ŝe
dzień 11 listopada łączy w sobie trzy święta: rocznicę odzyskania
niepodległości, powstanie Wojska Polskiego, które rozpoczęło walkę
o wolną Polskę i doroczne święto pułkowe obchodzone na pamiątkę
dnia powstania pułku dzieci łódzkich46.

Kultywowanie pamięci o nieŜyjących Ŝołnierzach było waŜnym
składnikiem tradycji pułku i zwyczajem, który kaŜdego roku cele-

                                                
44 „Kurier Łódzki”, 1928, R. XXVIII, nr 310 z 9 listopada, s. 6.
45 CAW, 28 pp, I. 320.28, t. 29, Rozkaz dzienny nr 253 dowódcy pułku z 10 listo-

pada 1928 r.
46 Ibidem.
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browano uroczyście, w formie obecnie juŜ nie spotykanej. W 1928 r.,
mimo planowanego w programie jubileuszu 28 pSK hołdu dla pole-
głych i zmarłych Ŝołnierzy, delegacja pułku w dniu Święta Zmarłych
odwiedziła Ŝołnierskie groby na łódzkim cmentarzu Zarzew. Tego
dnia w godzinach popołudniowych delegacja złoŜona z 3 oficerów
i 25 szeregowych złoŜyła 5 wieńców ozdobionych szarfami w kolorach
piechoty i zapaliła świeczki. Wcześniej odprawione zostało na cmen-
tarzu naboŜeństwo Ŝałobne47.

Podobna uroczystość miała miejsce w przeddzień obchodów jubi-
leuszu 28 pSK, 10 listopada. O godz. 10.00 w kościele garnizonowym
zostało odprawione naboŜeństwo Ŝałobne w intencji poległych
i zmarłych Ŝołnierzy pułku, tym razem z udziałem wszystkich Ŝołnie-
rzy 28 pSK. Niejako jego kontynuacją były wieczorne uroczystości na
dziedzińcu koszarowym przy ul. Leszno. Wtedy to, po odegraniu
marsza Ŝałobnego, odczytane zostały nazwiska Ŝołnierzy 28 pSK po-
ległych za Ojczyznę. Kulminację w tym dniu stanowił capstrzyk, któ-
ry przeszedł następującymi ulicami miasta: Leszno, Zieloną, śerom-
skiego, Św. Anny i z powrotem do koszar.

Dzień oficjalnych obchodów czyli 11 listopada rozpoczął się
o godz. 6.00 od dźwięków pobudki na dziedzińcu koszar, a godzinę
później, takŜe na pobliskim Zielonym Rynku (obecnie Plac Barlickie-
go). Święto pułkowe to przede wszystkim msza św. w Katedrze przy
ul. Piotrkowskiej. W 1928 r. wziął w niej udział batalion 28 pSK pod
dowództwem mjra Topczewskiego i por. Leonarda Kuczkowskiego,
adiutanta pułku. Obowiązującym ubiorem na tę okazję były: płasz-
cze, hełmy, tornistry ze zrolowanymi kocami bez menaŜek, łopatek,
manierek i chlebaków. Oficerowie mieli wystąpić w płaszczach, pa-
sach na płaszczach i z szablami na Ŝabkach. Przed rozpoczęciem na-
boŜeństwa pododdziały zajęły miejsca na dziedzińcu wokół Katedry,
zgodnie z wytyczonym planem.

Towarzyszące świętom pułkowym imprezy stanowiły przede
wszystkim atrakcję dla mieszkańców miasta. KaŜdy publiczny wy-
stęp witany był entuzjastycznie. Najchętniej podziwiano defilady
i popisy orkiestr wojskowych. A w programie obchodów 10. rocznicy
powstania 28 pSK, ich udział był wyjątkowo widoczny. Przez dwa dni
święta (10 i 11 listopada) orkiestra pułkowa grała wielokrotnie, przy
róŜnych okazjach. A to w czasie wspomnianego juŜ apelu poległych
na dziedzińcu koszar czy na Placu Wolności, gdzie orkiestry 28
                                                

47 Ibidem, Rozkaz dzienny nr 243 dowódcy pułku z 29 października 1928 r.
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i 31 pSK odegrały wspólnie o godz. 20.00 marsz z fanfarami pod ba-
tutą kpt. kpl. Adamczyka. TakŜe w czasie mszy polowej, podczas któ-
rej orkiestra 28pSK przygrywała przy północnym ołtarzu48. Ponadto
w dniu święta pułkowego koncertowała na Wodnym Rynku w godzi-
nach 18.00-20.00. RównieŜ defilada przed Dowódcą OK nr IV jak
zwykle odbyła się przy dźwiękach połączonych orkiestr 28 i 31 pSK.

W dniu 11 listopada w pułku panował odświętny nastrój. Tego
dnia i jedzenie było jakby lepsze, a Ŝołnierze mieli nieco więcej szczę-
ścia do przepustek do miasta, choćby na krótki czas, które przypadły
wyjątkowo takŜe rekrutom. Korzystający z tego przywileju, zarówno
oficerowie, jak i szeregowi przemierzali ulice z bronią boczną u pasa,
zgodnie z rozkazem dowódcy pułku. Natomiast późnym popołu-
dniem, w kasynie oficerskim pułku odbył się świąteczny obiad.

Z kolei w przeddzień święta 11 Listopada Związek Oficerów Re-
zerwy Województwa Łódzkiego zorganizował pod patronatem
gen. Małachowskiego, uroczyste przyjęcie dla oficerów i ich rodzin
w salach Ogniska Oficerskiego przy Al. Kościuszki 4. Jak podkreślo-
no w zaproszeniu, celem tego spotkania było nie tylko uczczenie
10-lecia powstania Państwa Polskiego, ale takŜe podkreślenie spójni
ideowej oficerów rezerwy i armii49.

Był to takŜe czas nagród i wyróŜnień. Po zakończonej defiladzie,
na terenie koszar odbyła się dekoracja odznaką pułkową. Dowódca
10 DP wręczył takŜe oficerom i podoficerom 28 pSK Medal Pamiąt-
kowy Za Wojnę 1918-1921 – łącznie 107 Ŝołnierzom. Natomiast
12 szeregowych otrzymało awanse na wyŜsze stopnie50.

Do dowódcy pułku napłynęły depesze gratulacyjne z okazji jubi-
leuszu. Wśród nich od marszałka Piłsudskiego, który napisał nastę-
pujące słowa: Uczestnikom walk pod Odessą, Jezupolem ślę w dniu
święta pułkowego serdeczne Ŝyczenia powodzenia i wytrwania w pra-
cy Ŝołnierskiej na drodze do nowych wawrzynów51.

Podobne nadesłali takŜe: gen. Małachowski i dawni dowódcy puł-
ku, m.in. płk. Stanisław Sobieszczak (W dniu dziesięciolecia święta
pułkowego zasyłam pułkowi serdeczne Ŝyczenia Ŝołnierskie). Nato-

                                                
48 Ibidem.
49 Ibidem. Komunikat.
50 Ibidem.
51 Ibidem, Rozkaz dzienny nr 254 dowódcy pułku z 12 listopada 1928 r.
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miast gen. bryg. Wiktor Thommée przesłał swemu walecznemu puł-
kowi serdeczne Ŝyczenia w dniu jego dziesięciolecia52.

Jubileusz był okazją do przypomnienia dziejów 28 pSK, a zwłasz-
cza jego Ŝołnierzy. Obok wspomnianej juŜ mszy za poległych i zmar-
łych, Związek Oficerów Rezerwy RP wystąpił z inicjatywą ich upa-
miętnienia. W tym celu opracowany został spis poległych mieszkań-
ców Łodzi, a nazwiska miały być umieszczone na tablicach pamiąt-
kowych, ufundowanych przez Związek. Uhonorowanie w ten sposób
takŜe Ŝołnierzy 28 pSK było częścią ogólnopolskiej akcji, obejmującej
wszystkich poległych w walkach o wolną Polskę. Odsłonięcie tablic
pamiątkowych z nazwiskami nastąpiło 10 listopada w czterech łódz-
kich świątyniach: w kościele katedralnym św. Stanisława Kostki
przy ul. Piotrkowskiej, w kościele ewangelickim św. Trójcy przy pl.
Wolności, w cerkwi przy ul. Kilińskiego i w synagodze przy ul. Wol-
borskiej53. Wśród upamiętnionych znalazły się nazwiska tak znanych
w dziejach 28 pSK oficerów, jak ppor. Benedykt Pęczkowski, kpt.
Stefan Pogonowski czy kpt. Ksawery Sutowski.

 TakŜe w prasie codziennej spotkać moŜna było wówczas teksty,
które przypominały dzieje i zasługi bojowe Dzieci Łodzi i ich znacze-
nie dla miasta. W lipcu 1928 r. ukazał się specjalny dodatek do Pol-
ski Zbrojnej w całości poświęcony jednostkom DOK nr IV i łódzkiemu
samorządowi. Obok wywiadu, którego udzielił gen. Małachowski
znalazły się tu wypowiedzi dowódców formacji stacjonujących na
obszarze OK nr IV, w tym równieŜ pułków kaniowskich. Dowódca
28 pSK przedstawił krótką historię powstania pułku i dokonania
w okresie pierwszego dziesięciolecia jego istnienia. Podkreślił jedno-
cześnie bardzo dobrą współpracę z samorządem miejskim w zakresie
realizacji zadań dotyczących przede wszystkim pracy kulturalno-
oświatowej i sportowej wśród Ŝołnierzy pułku. Do sukcesów w tej
dziedzinie płk. Oziewicz zaliczył m.in. tytuł mistrzowski WP w piłce
noŜnej wywalczony przez reprezentację pułku w 1927 r., ale przede
wszystkim skuteczną walkę z analfabetyzmem wśród Ŝołnierzy54.

                                                
52 CAW, 28 pp, I.320.28, t.28, Rozkaz dzienny nr 252 dowódcy pułku z 10 listo-

pada 1928 r.
53 Kurier Łódzki”, 1928, R. XXVIII, nr 310 z 9 listopada, s. 6; M. Budziarek, Ar-

chikatedra Łódzka. Wokół Bazyliki Mniejszej św. Stanisława Kostki, Łódź 1995,
s. 37.

54 śycie Wojska D.O.K. IV. I Samorządu Łódzkiego. Specjalny dodatek do „Polski
Zbrojnej”, Warszawa 1928, s. 20-21.
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Natomiast Kurier Łódzki w wydaniu z 11 listopada 1928 r. uho-
norował pułk pisząc nieco wzniośle: Praca wyszkolenia kadr i powo-
ływanych do wojska obywateli państwa, realizacja hasła „narodu pod
bronią na wypadek wojny” trwa dotąd i stanowi drugi chlubny okres
historii naszej siły zbrojnej, a w tem i 28 pułku Strzelców Kaniow-
skich, który w latach 1918-1920 na kresach Rzeczypospolitej krwią
dzieci łódzkich wpisał Łódź do rzędu walecznych grodów polskich55.

RównieŜ w 1928 r. ukazały się dzieje 28 pSK obejmujące dwa
pierwsze lata istnienia. Ta niewielka praca autorstwa Wacława Za-
borowskiego wydana została w Warszawie na zlecenie Wojskowego
Biura Historycznego, w ramach serii zatytułowanej Zarys historii
wojennej pułków 1918-192056.

Nieobecny w czasie uroczystości jubileuszowych dowódca pułku,
płk. Oziewicz, nieco wcześniej 2 listopada ogłosił rozkaz do Ŝołnierzy,
w którym złoŜył wszystkim Ŝyczenia jak najowocniejszych plonów
pracy dla dobra pułku, armii i Ojczyzny. W rozkazie znalazł się tak-
Ŝe apel, a jednocześnie Ŝyczenie dowódcy pułku, następującej treści:
[…] wzywam Korpus Oficerski i szeregowych pułku do wytęŜenia
wszelkich sił, dołoŜenia wszelkich starań, aby 28 Pułk Strzelców Ka-
niowskich o tak wspaniałej tradycji postawić w pierwszym rzędzie
pułków piechoty57.

                                                
55 W dniu Triumfu i Chwały. Doroczne Święto 28 p. Strzelców Kaniowskich,

„Kurier Łódzki”, 1928, R. XXVIII, nr 312 11 listopada, s. 10.
56 Zarys historii wojennej 28-go pułku Strzelców Kaniowskich, oprac. Wacław

Zaborowski, Warszawa 1928.
57 CAW, 28 pp, I.320.28, t. 29, Rozkaz dzienny nr 246 z 2 listopada 1928 r.
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Maciej Kokoszko, Łukasz Erlich
(Instytut Historii UŁ, Łódź)

Rola mięsa w diecie późnego antyku i wczesnego Bizancjum
na podstawie wybranych źródeł literackich

Część II. Dziczyzna, podroby i wyroby wędliniarskie1

Dieta Bizancjum nie była jak dotąd popularnym tematem badaw-
czym. Ta część spuścizny Romajów wydaje nam się jednak wystar-
czająco interesująca, by poświęcić jej kilka słów w nadziei, Ŝe wysiłki
nasze pogłębią ogólną wiedzę na temat realiów Ŝycia codziennego
dawno minionych pokoleń. PoniewaŜ katalog gatunków mięs i ich
waga w diecie została juŜ omówiona w poprzednim artykule, dziś
chcielibyśmy powiedzieć nieco na temat dziczyzny, podrobów oraz
tego, co nazwaliśmy wyrobami wędliniarskimi. W ten sposób dajemy
czytelnikowi w miarę spójny obraz roli rzeczonej grupy produktów
w menu.

Z pism medycznych wynika, Ŝe pewną część diety Bizantyńczy-
ków Ŝyjących pomiędzy IV a VII w. stanowiła dziczyzna2. Jej obec-
ność na stołach była skutkiem polowań, które uprawiali albo arysto-
kraci albo teŜ kłusownicy. Dlatego trudno wnosić, Ŝe była ona czymś
więcej niŜ uzupełnieniem normalnego poŜywienia. Jej serwowanie
było widomym objawem prestiŜu, podkreślającym status społeczny
stołowników.

Struktura mięsa ze zwierzęcia dzikiego jest inna niŜ u zwierząt
hodowlanych. Mięso z dziczyzny jest poŜywniejsze, za czym przema-

                                                
1 Artykuł opracowany w związku z grantem NN 108 269 333.
2 Niniejszy artykuł jest kontynuacją sui generis monografii roli mięsa w Bizan-

cjum pomiędzy IV a VII w. Powstał on na bazie materiałów związanych z projektem
badawczym podjętym przez Katedrę Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego,
a dotyczącym Ŝycia Konstantynopolitańczyków w podanym okresie.
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wia większa ilość zawartego w nim białka. Tryb Ŝycia, jaki prowadzą
zwierzęta dzikie, powoduje, Ŝe ich mięsnie są bardziej wyrobione,
dokrwione, a przy tym zawierają mniej tłuszczu niŜ zwierzęta z ho-
dowli. Tłuszcz u zwierzyny dzikiej obrasta głównie nerki, natomiast
mało go na powierzchni mięsa. To właśnie ten tłuszcz jest sprawcą
specyficznego zapachu dziczyzny (lub w przypadku samców niepra-
widłowe ich wytrzebienie po odstrzale). Dlatego, jak dzisiaj wiemy,
waŜne jest, by po jego odrzuceniu w dalszej obróbce kulinarnej mięso
nie stało się zbyt suche. Właśnie z tej przyczyny szpikuje się je gęsto
słoniną lub boczkiem.

Sarnina zajmuje w katalogu mięs Antimusa bardzo wysokie miej-
sce, zaraz po jagnięcinie. Po grecku nazywano je kreas elafeion. Po-
lowanie, które dostarczało tego typu mięsa, było zajęciem okazjonal-
nym, którego podejmowano się raczej dla rozrywki. Stać było na nią
jedynie bogatych, a rezultat był spoŜywany raczej przez arystokra-
tów niŜ zwykłych ludzi3. Sarninę zdobywano w czasie polowań, które
Grecy określali jako elafokynegia4.

Autor De observatione ciborum pisze, Ŝe produkt tego typu nadaje
się do gotowania oraz duszenia, ale winien być jedzony jedynie od
czasu do czasu. Wytłumaczeniem tej rady jest zapewne fakt,
Ŝe wzmiankowane zwierzęta mają bardzo twarde mięso, a taki pro-
dukt, choć uwaŜany był za poŜywny, to jednak trudno poddaje się
trawieniu. Taką ocenę przynoszą odpowiednie fragmenty spuścizny
Galena5, Orybazjusza6, Aecjusza z Amidy7 oraz Pawła z Eginy8.
Z drugiej strony jednak mięso dzikich zwierząt było zdatne do dłuŜ-
szego przechowywania, a właściwie po prostu naleŜało pozostawić je
do skruszenia. Rady Rufusa z Efezu na ten temat zachował Oryba-
                                                

3 A. Dalby, Food in the ancient world from A to Z, London-New York 2003,
s. 182 (dalej: Food).

4 Ph. Koukoules, Byzantinon trophai kai pota, „Epeteris tes Hetaireias Byzanti-
non Spoudon” 1941, t. 17, s. 26 (dalej: Trophai kai pota); idem, Byzantinon bios kai

politismos, t. V, Hai trophai kai ta pota..., Athènes 1952, s. 52 (dalej: Byzantinon).
5 Galeni de alimentorum facultatibus libri, 726, 15-727, 6, [w:] Claudii Galeni

opera omnia, ed. D.C.G. Kühn, t.VI, Lipsiae 1823 (dalej: Galen, De alimentorum

facultatibus).
6 Oribasii collectionum medicarum reliquiae, II, 52, 1, 1–5, 3, ed. I. Raeder, t. I-

IV, Lipsiae-Berolini 1928-1933 (dalej: Orybazjusz, Collectiones medicae).
7 Aetii Amideni libri medicinales I-VIII, II, 143, 1-5, ed. A. Olivieri, Lipsiae-

Berolini 1935-1950 (dalej: Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri).
8 Paulus Aegineta, VII, 43, 5, 12-13, ed. I. L. Heiberg, t.I-II, Lipsiae-Berolini

1921-1924 (dalej: Paweł z Eginy, Epitome).



Rola mięsa w diecie…

_______________________________________________________________

157

zjusz9. Jest takŜe mniej tłuste i w takim razie pozostawia w organi-
zmie mniej niepoŜądanych produktów przemiany materii. Cechy te
uzyskiwały dzięki warunkom naturalnym, w jakich rzeczone stwo-
rzenia wzrastały, zaŜywając ruchu i wdychając bardziej suche powie-
trze10.

De re coquinaria włącza kilka przepisów, które zilustrowałyby
nam sposób postępowania z sarniną11. Przykładem niech będzie na-
stępująca receptura12. Mięso wpierw odgotowywano, by potem je
podpiec, a do niego przygotowywano sos zawierający pieprz, lubczyk,
kmin rzymski, nasiona selera, miód, ocet, garum oraz oliwę. Skład-
niki stałe winny być utarte w moździerzu wraz z płynami, a potem
przelane do naczynia do gotowania. W nim naleŜało sos zagęścić
skrobią i podgrzać. Upieczone mięso polewano sosem i podawano.

Antimus polecał takŜe młode jelonki i dzikie kozy13. Mięso star-
szych było oczywiście zbyt twarde i niezbyt dobrze pachniało, co
wskazywało na to, Ŝe ich spoŜycie nie jest dobre dla zdrowia14. Taką
bowiem charakterystykę tego typu zwierząt dał Paweł z Eginy15. Po-
karm ten przyrządzano w sposób analogiczny do sarniny, a jego po-
pularność jest zaświadczona przez liczne źródła i omówiona przez
Phedona Koukoulesa16.

Ze źródeł, w tym takŜe z refleksji Antimusa i innych autorów me-
dycznych, moŜna odnieść wraŜenie, Ŝe dietetyka miała dobrą opinie
o mięsie dzikich świń, zwanym przez Greków kapros. Według źródeł
najlepsze są młode dziki. Były one najbardziej cenionym rezultatem
polowań, prowadzonych na całym terenie Europy Południowej17. An-
timus polecał ich gotowanie. Pieczenie z kolei winno trwać długo
i być przeprowadzane jedynie na małym ogniu. Wartości dietetyczne

                                                
9 Orybazjusz, Collectiones medicae, IV, 2, 7, 1-6.
10 Orybazjusz, Collectiones medicae, 680, 18-681, 10; Aecjusz z Amidy, Iatrico-

rum libri, II, 128, 1-3.
11 Apicius. A critical edition with an introduction and an English translation of

the Latin recipe text Apicius, VIII, 2, 1-7, ed. Ch. Grocock, S. Grainger, Prospect
Books, Blackawton, Totnes, Devon 2006 (dalej: De re coquinaria).

12 De re coquinaria, VIII, 2, 2.
13 De observatione ciborum, 7.
14 Orybazjusz, Collectiones medicae, II, 28, 11, 1-12, 1; Aecjusz z Amidy, Iatroco-

rum libri, II, 121, 27-28.
15 Paweł z Eginy, Epitome, I, 84, 1, 8.
16 Ph. Koukoules, Trophai kai pota, s. 26; idem, Byzantinon, s. 52.
17 A. Dalby, Food, 182.
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dzieliły one z innymi dzikimi zwierzętami, ale jako spokrewnione ze
świniami były polecane jako wartościowy pokarm. Nie dziwi zatem,
Ŝe wiele receptur na dodatki do dzika znajdują się w De re coquina-

ria 18. Szczególnie prosta jest następująca. Sprawionego dzika goto-
wano w wodzie morskiej. Gdy mięso było juŜ miękkie ściągano z nie-
go skórę, a potem podawano z solą, musztardą (lub gorczycą) oraz
octem19.

Zając, czyli lagos, znalazł się takŜe na liście mięs sporządzonej
przez Antimusa. Stosunkowo popularne w antycznej Grecji zające
oceniano wysoko jako pokarm ludzi o wysokim statusie społecznym.
Pieczone na roŜnie, jeszcze nieco krwiste, przyprawione jedynie solą
były rekomendowane przez takiego smakosza jak Archestratos20.
Rzymianie nauczyli się je hodować w specjalnych zagrodach zwanych
leporaria. W Bizancjum pozostały mięsem lubianym, zwłaszcza przez
arystokratów, którzy mieli czas i moŜliwości uzupełnić swoje menu
w czasie polowań21.

Autor De observatione ciborum powstrzymuje się od podania
szczegółów na temat ich wartości dietetycznych, ale te regularnie
występują w innych dziełach medycznych. Ewaluowano je jako przy-
czyniające się do powstawania w organizmie konsumenta gęstych
soków, a zwłaszcza gęstej krwi. Były ono jednak lepsze pod wzglę-
dem balansu poszczególnych elementów niŜ wołowina i baranina.
Takie właśnie oceny znalazły swoje miejsce na kartach dzieł Oryba-
zjusza22, Aecjusz z Amidy23 i Pawła z Eginy24. Ciekawe jest takŜe, Ŝe
mięso i róŜnorodne produkty z nich otrzymywane były takŜe wyko-
rzystywane do celów medycznych25.

                                                
18 De re coquinaria, VIII, 1, 1-10.
19 Ibidem, 1, 2.
20 Athenaei Naucratitae dipnosophistarum libri XV, IX 399 d-e (61, 1-11,

Kaibel), rec. G. Kaibel, t.I-III, Lipsiae-Berolini 1887-1890 (dalej: Atenajos z Naukra-
tis, Deipnosofiści).

21 A. Dalby, Food, s. 182; Ph. Koukoules, Trophai kai pota, s. 25-26; idem,
Byzantinon, s. 51-52.

22 Orybazjusz, Collectiones medicae, II, 28, 10, 1-11, 1.
23 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri, II, 121, 25-27.
24 Paweł z Eginy, Epitome, I, 84, 1, 7.
25 Na przykład – Pedanii Dioscuridis Anazarbei de materia medica libri quinqu-

e, II, 19, 1, 1-11, ed. M. Wellmann, t. I-III, Berolini 1906–1914 (dalej: Dioskurides,
De materia medica); Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri, III, 144, 16; D. W. Rathbone,
Breeding hares for medicinal uses, „Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik”
1982, t. 47, s. 281-284.
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Gdy chodzi o sposoby przyrządzania zajęcy, sam Antimus pozo-
stawił nam jedynie przepis na sos do zająca. Składa się on z pieprzu,
goździka, imbiru, kostus (costus)26 oraz nardu. De re coquinaria jest
jednak znacznie bardziej szczegółowa i zawiera aŜ 13 receptur27. Li-
stę otwiera przepis na soczystego zająca, który przedstawia się na-
stępująco. Mięso odgotowywano w wodzie, a następnie umieszczano
w naczyniu nadającym się do pieczenia. Skrapiano oliwą i poddawa-
no działaniu wysokiej temperatury, gdy zając był juŜ prawie miękki,
dodawano kolejną porcję oliwy. Potem pozostawiano go w piekarni-
ku, by dochodził w sosie, który z kolei sporządzano z pieprzu, lubczy-
ku, cząbru, cebuli, ruty, nasion selera, garum, asafetydy (silphion),
wina i oliwy. Obracano przy tym zająca w płynie kilkakrotnie28. Mię-
so tego typu dodawano takŜe do wielu smakołyków, jak na przykład
słynna i luksusowa potrawa kandaulos (kavndaulo~)29, o której rów-
nieŜ w wiekach późniejszych pisali: Focjusz30, autor Liber Suda31

i Eustacjusz z Tessaloniki32. VI-wieczny leksykon Hesychiosa przy-
nosi teŜ informacje o mimarkys, potrawie, być moŜe kiszce33, z po-
drobów i krwi zajęczej34.

Do kategorii dziczyzny zaliczyć wypada takŜe dzikie ptactwo. Jak
juŜ była o tym mowa powyŜej, choć z zasady Ŝyjące na wolności, ła-
pane było ono i tuczone następnie w niewoli. Nie sposób zatem często
odróŜnić go od kategorii drobiu udomowionego.

                                                
26 Puczuk lub kostus (Saussurea Lappa). Por. A. Dalby, Dangerous tastes. The

story of spices, London 2000, s. 85-86; A. Dalby, Food, s. 105; J. A.C. Greppin, Gk.

Kóstos: a fragrant plant and its Eastern origin, „Journal of Indo-European Studies”
1999, t. 29, s. 395-408. Mark Grant (op. cit., s. 55) termin costus tłumaczy jako wro-
tycz.

27 De re coquinaria, VIII, 8, 1-13.
28 Ibidem, 8, 1. Współczesne interpretacje przepisów na zająca por. A. Dalby,

S. Grainger, The classical cookbook, London 2000, s. 75-76.
29 Hesychii Alexandrini lexicon, kavndulo~, κ, 646, 1-2, post I. Albertum rec.

M. Schmidt, t.I-V, Ienae 1859-1868 (dalej: Hesychios, Lexicon).
30 Photii patriarchae lexicon, kavndulo~, ed. C. Theodoridis, vol. I, Berlin-New

York 1982.
31 Suidae lexicon Kavndulo~, κ, 303, 1-2, ed. A. Adler, vol. I-IV, Lipsiae 1928-

1935.
32 Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem Per-

tinentes 180, 16-23, ed. M. van der Valk, vol. IV, Leiden 1987.
33 Hesychios, Lexicon, mimavrkh~, m, 1370, 1.
34 Ibidem, mimavrkh~, m, 1371, 1-3.
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Dobrym przykładem problemów, gdy chodzi o kategoryzacje tego
typu pokarmu jest Ŝuraw, po grecku geranos. śurawie były w istocie
ptakami dzikimi, których trasy migracji przecinały właściwie
wszystkie obszary Afryki, Azji i Europy. Łapane, a potem trzymane
w niewoli, juŜ w staroŜytnym Egipcie tuczone były w celu spoŜycia35.
W późniejszych czasach Plutarch zaświadcza, Ŝe nadal były cenione
przez smakoszy. Uciekano się przy tym do bardzo radykalnych, by
nie powiedzieć okrutnych metod hodowli, to znaczy do zaszywania
ptakom oczu, poniewaŜ panowało przekonanie, Ŝe łatwiej poddawały
się tuczeniu w ciemności36.

Antimus twierdził, Ŝe Ŝurawie winny być jadane rzadko. Ich mię-
so bowiem jest ciemne, co oznacza, Ŝe przyczynia się do powstania
w organizmie spoŜywającego czarnej Ŝółci37. Ta opinia pozostaje
w ścisłym związku z uwagami pozostałych dietetyków późnego anty-
ku i wczesnego Bizancjum. Ci traktowali mięso omawianego ptactwa
jako niezwykle twarde, Ŝylaste, a zatem wymagające wielodniowego
kruszenia. Nawet jednak wtedy było ono trudne do strawienia i ra-
czej mało poŜywne. Za szczególnie twarde uwaŜano ich skrzydła38.

Nic nie sugeruje tego, aby Ŝurawie były jadane częściej niŜ inne
dzikie ptactwo39. Wskazuje na to stosunkowo niewielka liczba
wzmianek na ich temat w uwagach, które przekazał nam medycyna.
Jednak w De re coquinaria moŜna znaleźć kilka przepisów na nie40.
Jeden z nich41 demonstruje sposób gotowania tego ptaka, jakkolwiek
sam autor receptury równieŜ uwaŜał ten rodzaj mięsa za wyjątkowo
trudny do przyrządzenia42. Mianowicie, gotowano całego ptaka wraz
z głową. Tę ostatnią pozostawiano nad powierzchnia płynu. Gdy juŜ
reszta była miękka, wyjmowano Ŝurawia z wody i owijano jego kor-
pus szczelnie w ręcznik. Następnie pociągano silnie za głowę, wraz

                                                
35 D. Brewer, D. B. Redford, S. Redford, Domestic plants and animals. The

Egyptian origins, Warminster 1994, s. 123.
36 Plutarchi de esu carnium 997 a, 6-8, [w:] Plutarchi moralia, ed. C. Hubert,

Leipzig 1954 (dalej: Plutarch, De esu cranium).
37 De observatione ciborum, 27.
38 Orybazjusz, Collectiones medicae, II, 43, 1, 1-2, 2; Aecjusz z Amidy, Iatrico-

rum libri, II, 132, 1-2; Paweł z Eginy, op. cit., I, 82, 1, 10.
39 J. Witteveen, On swans, cranes and herons, „Petits Propos Culinaires” 1986-

1987, t. 24, s. 22-31m 50-59; 1986-1987, t. 26, s. 65-73.
40 De re coquinaria, VI, 2, 1-6.
41 Ibidem, 2, 2.
42 Cum nervis enim manducare non potest (De re coquinaria, VI, 2, 2, v. 5-6).
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z którą z gotowane mięsa wychodziły wszystkie ścięgna; tkanki
miękkie zaś i kości pozostawały na miejscu. Do tak przyrządzonego
ptaka podawano sos składający się z pieprzu, suszonej cebuli, lub-
czyku, kminku, nasion selera, śliwek bez pestek, moszczu winnego,
octu, garum, wzmiankowanego powyŜej defrutum i oliwy. Dodatek
ten przyrządzano gotując wszystkie składniki razem43.

Antimus równieŜ polecał kuropatwę, czyli perdiks44. Ptaki te na-
leŜały do zwierzyny łownej, ale zaświadczone są takŜe przypadki
trzymania ich w zamknięciu w tak zwanych perdikotropheia45.
Szczególnie przydatne w kuchni były ich piersi, zwłaszcza gotowane.
Z tekstu wynika jednak, Ŝe równieŜ je pieczono. Gotowane z pęcz-
kiem kolendry, ale bez soli winny być włączone do diety osób cierpią-
cych na biegunkę lub dyzenterię.

Inni medycy omawianej epoki takŜe uznawali kuropatwy za po-
karm raczej łatwy do strawienia46. Powodował powstanie w organi-
zmie jedzącego soków ani nazbyt gęstych, ani teŜ nadmiernie rzad-
kich47.

Omawiany fragment rozwaŜań Antimus jest bardzo ciekawy
z punktu widzenia odtworzenia technik gotowania ptactwa. Autor De

observatione ciborum pokazuje nam, Ŝe w trakcie tej procedury kuli-
narnej zwaŜano na rodzaj uŜywanej wody – powinna nadawać się do
picia i być świeŜa. Do niej dodawano sól oraz oliwę, a aromat
wzmacniano ziołami. W tym konkretnym przypadku lekarz mówił
o kolendrze. Te dane są istotne, poniewaŜ dopełniają rozwaŜania,
które przeprowadziliśmy przy omawianiu gotowania mięsa kurzego.
Uzupełnienie informacji na temat kulinarnego wykorzystania kuro-
patw znajduje się w De re coquinaria48. Do technik przygotowania
                                                

43 Na temat omawianych ptaków por. A. Dalby, Food, s. 105-106;
D’A. W. Thompson, op. cit., s. 68.

44 De re coquinaria, 28.
45 Iulii Pollucis onomasticon X, 159, ed. I. Bekker, Berolini 1846 (dalej: Polluks,

Onomasticon). Na temat kuropatw por. A. Dalby, Food, s. 250; D’A. Thompson,
A glossary of Greek birds, London 1936, s. 250. Por. takŜe A. A. Demosthenous, The

scholar and the partridge: attitudes relating to nutritional goods in the twelfth cen-

tury from the letters of the scholar John Tzetzes, [w:] Feast, fast or famine. Food and

drink in Byzantium, ed. W. Mayer. S. Trzcionka, Brisbane 2005 (dalej: Feast, fast),
s. 25-31, zwłaszcza s. 25.

46 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri, II, 254, 4; Paweł z Eginy, Epitome, I, 82, 1,
2-3.

47 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri, II, 242, 3.
48 De re coquinaria, VI, 2, 7-9.
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nawiązuje zwłaszcza przepis księgi VI (2, 8), który zaleca gotowanie
kuropatwy wraz z piórami. Obierało się ją, gdy była jeszcze mokra.
Być moŜe autorowi chodziło nie tyle o ugotowanie ptactwa, co o jego
sparzenie, w celu ułatwienia usunięcia piór. Oskubane moŜna było
przyrządzić we własnym sosie. Do mięsa podawano jednak równieŜ
róŜnorodne dodatki, jak na przykład sos, który przygotowywano na
gorąco z pieprzu, lubczyku, mięty, jagód mirty, garum, czystego wina
i oliwy49.

Antimus poleca takŜe wróble, które Grecy nazywali strouthion,
a szczególnie ich pisklęta. Chodziło mu o zwyczajne wróble gnieŜdŜą-
ce się w ścianach budynków. SpoŜywano je zarówno gotowane jak
i pieczone50. Jako Ŝe był to stosunkowo powszechny artykuł Ŝywno-
ściowy, wróble zostały teŜ wymienione w edykcie Dioklecjana o ce-
nach maksymalnych51. Nie tylko Antimus wypowiada się na ich te-
mat wartości dietetycznej. Pozytywna ocenę otrzymują od Orybazju-
sza52, Aecjusza z Amidy53, Pawła z Eginy54, choć lekarze ci przyznają,
Ŝe ich mięso moŜe bywać twardawe. Interesujące jest teŜ to, Ŝe ptaki
te były uwaŜane za afrodyzjak. Utrzymywano bowiem, Ŝe jako te,
które same mają wiele potomstwa kaŜdego roku, przyczyniają się do
wzmoŜenia sił Ŝywotnych u tych, którzy je spoŜywają55.

Wzmiankowałem juŜ powyŜej, Ŝe nie marnowano Ŝadnych części
zabitych zwierząt. Zjadano zatem takŜe ich mniej wartościowe części,
z których przyrządzano nawet bardzo wyszukane dania. Informacje
na ich temat są zatem stosunkowo częste, a poniŜszy tekst relacjo-
nuje najwaŜniejsze dane zawarte w źródłach medycznych.

W kuchni doceniano zatem takŜe wartość podrobów. Była o tym
juŜ mowa, kiedy omawiałem wartości i zastosowania mięsa wieprzo-
wego. Gdy chodzi o nerki56, Antimus dopuszczał spoŜywanie tylko
wieprzowych. NaleŜało jednak zjadać jedynie ich części zewnętrzne.
Tak wyselekcjonowany pokarm nie tylko nadawał się do jedzenia, ale

                                                
49 Ibidem, 2, 9.
50 De observatione ciborum, 30.
51 Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium. Edykt Dioklecjana o cenach

towarów wystawionych na sprzedaŜ, tł., wstęp, oprac. A. Brańska, P. Barański,
P. Janiszewski, Poznań 2007, IV, 37.

52 Orybazjusz, Collectiones medicae, III, 3, 4, 1, 4.
53 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri, II, 130, 5-7.
54 Paweł z Eginy, Epitome, I, 82, 1, 4.
55 Atenajos z Naukratis, Deipnosofiści, IX 391 e-392 a (46, 14-19, Kaibel).
56 A. Dalby, Food, s. 214.
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był teŜ stosunkowo łatwo trawiony57. Ta ostatnia opinia nie była jed-
nak generalnie podzielana przez koryfeuszy dietetyki, którzy twier-
dzili raczej, Ŝe nerki charakteryzują się nieciekawym zapachem, któ-
ry jest skutkiem znajdujących się w nich złych soków. Obecność
owych humorów zdradza smak i odór moczu wyczuwalny dla kaŜde-
go. Nadto, nereczki są generalnie trudne do strawienia. Właśnie ta-
kie opinie takie znajdujemy w twórczości Orybazjusza58 i Aecjusza
z Amidy59.

Tak jak i dzisiaj byli jednak smakosze, którzy doceniali walory
omawianego produktu, a same nerki stawały się niekiedy podstawą,
być moŜe nawet wykwintnych, dań. De re coquinaria zawiera intere-
sujący przepis na przyrządzanie nerek (lub jąder). Autor receptury
podaje, Ŝe rozkrawano je na dwie połówki, a kaŜda z nich posypywa-
na była od środka pieprzem, orzeszkami piniowymi, drobno posieka-
ną kolendrą i roztartym nasieniem kopru włoskiego (fenkułu). Na-
stępnie ponownie łączono obie części, zszywano razem i zawijano
w błonę otrzewnową. Tak przygotowane smaŜono w mieszaninie oli-
wy i garum, a potem wstawiano do piekarnika lub pieczono na rusz-
cie60.

PoniewaŜ wzmiankowaliśmy juŜ powyŜej jądra, warto dodać, od-
chodząc zresztą nieco od rozwaŜań samego Antimusa, Ŝe była i jest to
stała pozycja w menu mieszkańców basenu Morza Śródziemnego. Ze
źródeł medycznych dowiadujemy się, Ŝe jadano jądra wszystkich
czworonogów oraz … kogucie. Orybazjusz oceniał je jako produkt
trudny do strawienia i niezbyt aromatyczny. Gdy jednak zostały
strawione, dostarczały organizmowi właściwego pokarmu61. W po-
dobny sposób wyraŜał się na ich temat w VI w. Aecjusz z Amidy. Ce-
nił on sobie ich poŜywność62, a nadto uściślał informacje swego po-
przednika. SpoŜywano mianowicie jądra knurów, baranów i kozłów.
ŚwieŜe jednak nie miały dobrego zapachu ani smaku (zapewne chciał
przez to powiedzieć, Ŝe wymagały znacznego nakładu pracy, aby
przekształcić je w wartościowy pokarm). Najbardziej godne polecenia
były te, które naleŜały do wieprzy, poniewaŜ ogólnie mięso świń było

                                                
57 De observatione ciborum, 16.
58 Orybazjusz, Collectiones medicae, II, 33, 1, 1.
59 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri, II, 125, 1-2.
60 De re coquinaria, VII, 8.
61 Orybazjusz, Collectiones medicae, II, 34, 1, 1-3.
62 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri, II, 250, 2.
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najlepsze do spoŜycia. Aecjusz rekomendował nadto jądra kogucie,
a zwłaszcza kogutów tuczonych63. NaleŜy dodać, Ŝe wzmiankowane
powyŜej nerki i jądra włączane były przez dietetykę do kategorii
adenes, czyli jadalnych gruczołów. Orybazjusz pisał, Ŝe jest to poŜy-
wienie smakoszy dbałych o rozkosze cielesne64.

śołądek zwierzęcy, a więc koilia, był równieŜ przedmiotem stałe-
go zainteresowania dietetyków. Sposoby wykorzystania tego produk-
tu w kuchni zostały juŜ częściowo omówione we fragmencie naszych
rozwaŜań poświęconym wyrobom, które nazwałem wędliniarskimi.
Kontynuując w tym miejscu omawianie ich jako elementu diety co-
dziennej, wypada zaznaczyć, Ŝe Antimus zwracał uwagę na fakt ich
przynaleŜności do produktów charakteryzujących się przyrodzoną
twardością. Sugerował tym samy, Ŝe są cięŜkostrawne, ale poŜywne.
Potwierdza to Orybazjusz65, który nadto dodaje, Ŝe, nawet gdy zosta-
ną strawione, co notabene zajmuje bardzo wiele czasu, powodują
powstanie w organizmie nie krwi, ale zimnych soków, składających
się z jedynie wstępnie przetrawionych elementów pokarmu, tzw.
omoi chymoi, które potrafiły być bardzo niebezpieczne dla zdrowia,
gromadząc się w róŜnych zakamarkach Ŝył i arterii66. Ze źródeł wy-
nika, Ŝe jadano nie tylko Ŝołądki zwierząt czteronoŜnych, ale takŜe
te, które uzyskiwane były z drobiu. Te ostatnie uwaŜano za nie tylko
zdatne do jedzenia, ale nadto poŜywne67, a nawet smaczne. Polecano
zwłaszcza Ŝołądki tuczonych gęsi i kur68.

Literatura z epoki zaświadcza takŜe o istnieniu swego rodzaju
mitu dietetycznego, który lekarze starali się zdezawuować. KrąŜyła
bowiem opinia, Ŝe Ŝołądki strusie są lekarstwem na złe trawienie, co
jak stwierdzają Orybazjusz69 i Aecjusz z Amidy70, nie miało się
w Ŝaden sposób do prawdy.

                                                
63 Ibidem, 124, 1-7.
64 Orybazjusz, Collectiones medicae, II, 32, 1, 1-4, 6. Por. Aecjusz z Amidy, Iatri-

corum libri, 123, 1-7.
65 Orybazjusz, Collectiones medicae, II, 40, 1, 1-4.
66 M. Kokoszko, Medycyna bizantyńska o antidotum z trzech rodzajów pieprzu.

Komentarz na temat jednego ze środków farmaceutycznych zastosowanych w leczeniu

Aleksego i Komnena, [w:] Byzantina Europea. Księga jubileuszowa ofiarowana profe-

sorowi Waldemarowi Ceranowi, red. M. Kokoszko, M. J. Leszka, Łódź 2007, s. 257-
258.

67 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri, II, 250, 4.
68 Orybazjusz, Collectiones medicae, II, 44, 1, 1-2.
69 Ibidem, 44, 5, 1-4.
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Antimus polecał takŜe jedzenie macicy, czyli metra. Był nawet
entuzjastą tego poŜywienia, ale tylko wtedy, gdy było ono gotowa-
ne71. Inni lekarze jednak przestrzegali, Ŝe jest to mięso trudne do
strawienia, a jego charakterystyka jest podobna do cech Ŝołądków72.

Z danych wynika73, Ŝe spoŜywano przede wszystkim macice wie-
przowe. Phedon Koukoules zbiera świadectwa źródłowe, które wska-
zują na jedzenie ich w okresie Bizancjum74. Ceniono szczególnie te,
które uzyskiwano z macior, które urodziły przedwcześnie, a poronie-
nie wywoływano poprzez skakanie na ich brzuchy75.

JeŜeli wziąć pod uwagę dane zachowane przez Atenajosa z Na-
ukratis, to macice były stosunkowo popularne w kuchni76. To wraŜe-
nie wzmacnia liczba przepisów je uwzględniających w De re coquina-

ria77. Przede wszystkim gotowano je, lub duszono – najczęściej z na-
dzieniem. Na przykład Hipparchos mówił o takim wariancie ich
przyrządzenia, w którym macica została wypełniona oksalme78, so-
sem lub wywarem z dodatkiem octu charakteryzującym się słoną
dominantą smakową. Krojono je następnie79 i serwowano z róŜno-
rodnymi dodatkami. Zwykle były to kwaskowe sosy typu hypotrim-

ma, jak na przykład ten opisany przez Archestratosa i składający się
z octu, kminku i asafetydy (silphion)80. TakŜe De re coquinaria za-
chowuje kilka receptur81 . Jeden wydaje się szczególnie prosty i skła-
                                                                                                                      

70 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri, II, 133, 6-8.
71 De observatione ciborum, 18.
72 Orybazjusz, Collectiones medicae, II, 40, 1, 1-4.
73 Por. A. Dalby, Food, s. 360.
74 Ph. Koukoules, Trophai kai pota, s. 28-29.
75 Plutarch, De esu carnium, 997 a, 2-6.
76 Autor zbiera wiele fragmentów literackich dotyczących jej kulinarnego wyko-

rzystania – Atenajos, Deipnosofiści, III 100 b-101 f (57, 1-59, 27, Kaibel).
77 De re coquinaria VII, 1, 1-5.
78 Atenajos z Naukratis, Deipnosofiści, III, 101 e (58, 21, Kaibel). Por. M. Ko-

koszko, Delikatesy i medykamenty. Komentarz b na temat znaczenia terminu „hal-

me” (a{lmh w antycznych i bizantyńskich źródłach greckich, „Przegląd Nauk Histo-
rycznych” 2007, t. 6, nr 1-2, s. 91-107, zwłaszcza 102-104; M. Kokoszko, K. Gibel,
Dieta mnichów syryjskich. Komentarz do terminu autofya lachana (aujtofua` lavca-
na) w Historia religiosa Teodoreta z Cyru, [w:] Omnia tempus habent. Miscellanea

theologica Vincentio Myszor quadragesimum annum laboris celebranti ab amicis

sodalibus discipulisque oblata, red. A. Reginek, G. Strzelczyk, A. śądło, Katowice
2009, s. 145-156.

79 Atenajos, Deipnosofiści, III, 101 a (58, 23, Kaibel).
80 Ibidem, Atenajos z Naukratis, Deipnosofiści, III 101 e (59, 12-13, Kaibel).
81 De re coquinaria VII, 1, 1-5.
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da się z pieprzu, garum i wina z przyprawami, czyli konditum (con-

ditum, greckie konditon)82.
Na liście pokarmów skomponowanej przez Antimusa znajduje się,

poza wyŜej wymienionymi produktami, takŜe wymię wieprzowe.
Grecy nazywali je outhar. Z naszych informacji wynika, Ŝe dania
z niego naleŜały do potraw luksusowych83. Wszystko wskazuje na to,
Ŝe tak było takŜe czasach Bizancjum84. Godne polecenia było one za-
równo smaŜone, jak i gotowane85. Dietetycznie wymieniony produkt
był uwaŜany za zagęszczający soki w organizmie86, ale raczej smacz-
ny87.

Antimus pisała takŜe o wątróbce wieprzowej, czyli hepar. Apelo-
wał jednak o ostroŜność, gdyŜ mogli ją jadać jedynie ci, którzy byli
całkiem zdrowi88. Ta rezerwa jest zupełnie zrozumiała w świetle
obowiązujących wówczas poglądów. Wątroba bowiem wszystkich
zwierząt charakteryzowała się gęstością swych soków, była trudna
do strawienia i dlatego przechodziła wolno przez przewód pokarmo-
wy. Aecjusz z Amidy podpowiada nam takŜe, Ŝe była szczególnie ce-
niona przez smakoszy, a niektóre zwierzęta specjalnie tuczono w celu
uzyskania specyficznego smaku tego delikatesu. Mianowicie, świnie
karmiono suszonymi figami, czyli tak zwanymi ischades, a wątroba
ze zwierząt tak hodowanych nosiła specjalną nazwę. Stosowano wo-
bec niej termin sykoton, a ukuto go od paszy podawanej tym zwierzę-
tom, czyli od fig, które z kolei określano jak sykai. Wątróbki analo-
giczne do owego sykoton otrzymywano takŜe z tuczonego drobiu89.
Mianowicie gęsi karmiono serwatką, co powodowało rozrośnięcie ich
wątroby, czyniąc ją nie tylko smaczniejszą, ale i lŜej strawną oraz
bardziej poŜywną90.

                                                
82 Ibidem, 1, 4.
83 A. Dalby, Food, s. 339.
84 Ph. Koukoules, Trophai kai pota, s. 28.
85 De observatione ciborum, 19.
86 Orybazjusz, Collectiones medicae, III, 3, 6, 3.
87 Ibidem, 15, 10, 1.
88 De observatione ciborum, 21.
89 Iulii Pollucis onomasticon, ex rec. I. Bekkeri, Berolini 1846, VI, 49 (dalej:

Polluks, Onomasticon).
90 Orybazjusz, Collectiones medicae, II, 44,2, 2-4. Na temat tuczenia zwierząt

por. A. Dalby, Food, s. 141-142. Por. informacje na temat gęsi w niniejszych rozwa-
Ŝaniach.
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Antimus zalecał, by wątrobę wieprzową przyrządzać jak nastę-
puje. Mięso krojono na kawałki, a następnie kładziono na ruszcie
polane obficie oliwą lub przykryte słoniną. Pieczono je powoli na
małym ogniu. Autor De observatione ciborum sugerował spoŜywanie
tego smakołyku, gdy wątróbka była jeszcze niezbyt wypieczona i za-
pewne róŜowa w środku. Z wynurzeń rzeczonego znawcy wynika, Ŝe
doprawiano ją tuŜ przed wzięciem do ust oliwą, solą i kolendrą.
Znamy takŜe dwa przepisy na sykoton zawarte w De re coquinaria91.
Wątrobę wieprzową nakłuwano i marynowano w mieszaninie garum,
pieprzu, lubczyku oraz kilku jagód lauru. Następnie wyjęte z mary-
naty zawijano w błonę zwierzęcą i pieczono na ruszcie92.

Warto dodać, Ŝe wymieniana powyŜej wątroba włączana była do
kategorii produktów określanych jako splanchna 93. Oprócz niej zali-
czano do tej grupy płuca (pneumones), serca (kardiai) i śledziony
(splenes)94. Wszystkie one były przedmiotem rozwaŜań dietetyków
omawianej epoki. Śledziony, czyli ostatni z punktów na zaprezento-
wanej powyŜej liście splancha, określane były jako niezbyt dobrze
pachnące i smakujące oraz przyczyniające się do produkcji czarnej
Ŝółci. NajwyŜej ewaluowano płucka, które były najlŜej strawne spo-
śród wymienionych, ale mniej poŜywne od wątroby. Nadto ich jedze-
nie powodowało produkcje flegmy. Najmniej ceniono serca, które
określano jako trudne do strawienia i wolno przechodzące przez
przewód pokarmowy. Odpowiednio przygotowane (a zatem wystar-
czająco miękkie) były jednak poŜywne, choć zakłócały równowagę
humoralną w organizmie.

ChociaŜ brak szczegółów na temat podawania śledziony, to jed-
nak De re coquinaria przynosi dwa przepisy na płucka95. Jeden
z nich zaleca co następuje96. Płucka naleŜało przepłukać w mleku,
a potem usunąć z nich cały wchłonięty płyn. Oddzielnie roztrzepy-
wano dwa jajka, sól i miód, by napełnić tak powstałą mieszaniną
przyrządzane płucka. Te następnie gotowano i krojono, a ich kawałki
smaŜono w mieszaninie garum, wina z rodzynek, a zatem passum,

                                                
91 De re coquinaria, VII, 3, 1-2.
92 Ibidem, 3, 2.
93 A. Dalby, Food, s. 310.
94 Orybazjusz, Collectiones medicae, II, 39, 1, 1-6, 4; Aecjusz z Amidy, Iatrico-

rum libri, II, 127, 1-10
95 De re coquinaria, VII, 10, 1-2.
96 Ibidem, 10, 2.
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i czystego wina przyprawionej pieprzem. Przed podaniem skrapiano
je oenogarum, czyli w nomenklaturze Hellenów oinogaron.

Traktaty dietetyczne zachowują nadto rozliczne informacje na
temat wielu innych rodzajów pokarmów otrzymywanych ze zwierząt.
Jedzono więc język, czyli glossa lub glotta, oceniany jako porowaty,
ale (szczególnie) jego część środkowa była uwaŜana za zdatną do spo-
Ŝycia97. Brak informacji na temat sposobów przyrządzania, choć wy-
daje się, Ŝe gotowanie lub duszenie byłoby, jak i jest dzisiaj, najlep-
szą formą zmiękczenia tego mięsa. Pomimo tego, Ŝe jesteśmy pewni,
iŜ były jadane za czasów Arystofanesa98, nie były jednak często wy-
mieniane w wykwintnej gastronomii99, a uŜywanie języków flamin-
gów na dworze Heliogabala było zapewne niczym innym jak tylko
kaprysem ekscentrycznego władcy100. W okresie bizantyńskim jed-
nak wytwarzano z nich (oraz głowizny) rodzaj salcesonu, zwany pek-

te101.
Nie marnowały się takŜe nóŜki (zwłaszcza wieprzowe), ryje

i uszy. Te określane były po grecku jako akrokolia102. Choć mało mię-
siste, a raczej pełne chrzęści i skóry, były stosunkowo popularne
z racji na niezbyt wysoką cenę, a zatem stosunkowo szeroką dostęp-
ność nawet dla osób o ograniczonych zasobach103. Najlepsze spośród
tej grupy były nóŜki, zwłaszcza wieprzowe. Na drugim miejscu sta-
wiano ryje, a jako ostatnie klasyfikowano uszy (z racji na największą
w nich obecność chrząstki, która w ogóle nie poddawała się trawie-
niu). Akrokolia oceniano jako produkujące stosunkowo lepkie soki,
szybko przechodzące przez przewód pokarmowy i mało poŜywne104.

                                                
97 Orybazjusz, Collectiones medicae, II, 31, 1, 1-3; Aecjusz z Amidy, Iatricorum

libri, II, 122, 10-13.
98 Arystophanis pax 1109, [w:] Aristophane, ed. V. Coulon, M. van Daele, vol. II,

Paris 1969.
99 Choć niekiedy mamy takie informacje – Caii Suetonii Tranquilii Vitellius 13,

[w:] Caius Suetonius Tranquillus, Vitae duodecim Caesarum cum scriptis minoribus

et fragmentis, ed. C. H. Weise, Lipsiae 1845.
100 Heliogabal 20, [w:] Scriptores historiae augustae in three volumes, ed. and

transl. D. Magie, Cambridge, Massachusetts-London 1960. Por. A. Dalby, Food,
s. 328.

101 Ph. Koukoules, Trophai kai pota, s. 28; idem, Byzantinon, s. 54.
102 A. Dalby, Food, s. 269.
103 Ph. Koukoules, Trophai kai pota, s. 30-31.
104 Orybazjusz, Collectiones medicae, II, 30, 1, 1-4, 4; Aecjusz z Amidy, Iatrico-

rum libri, II, 122, 1-10.
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Przepis na nóŜki zachował się w De re coquinaria, gdzie polecano
podawanie ich z pieprzem, garum i asafetydą, czyli silphion105.

Lista dobrze poświadczonych części ciała zwierzęcego spoŜywa-
nych w okresie nas interesującym winna być rozszerzona takŜe
o mózg (enkefalon). Jadano zarówno ten, który naleŜał do czworono-
gów, jak i drobiowy. W czasach antycznych ceniony przez smako-
szy106, ewaluowany był jako pokarm produkujący flegmę i przyczy-
niający się do zakłócenia równowagi humoralnej. UwaŜano teŜ, Ŝe
jest trudny do strawienia i przechodzi powoli przez przewód tra-
wienny. Ma nadto gęste soki i pozostawia sporo produktów przemia-
ny materii. Jednak, jeŜeli zostanie dobrze strawiony, jest poŜywny107.

Receptury uwzględniające móŜdŜki odnajdujemy takŜe w De re

coquinaria. Wykorzystywano je, na przykład, do nadzienia mątwy,
czyli sepii. Receptura ta rekomenduje ucieranie z pieprzem, ugoto-
wanych i oczyszczonych móŜdŜków drobiowych, następnie dodanie do
nich surowych jaj, ziarenek pieprzu i małych pulpecików mię-
snych108.

Od czasu Homera109 doceniano takŜe szpik, to znaczy myelos,
przy czym rozróŜniano ten z kości długich od tego z kręgosłupa110.
Dietetycy okresu, który omawiamy ostrzegali jednak, Ŝe musi być
świeŜy, gdyŜ najszybciej się psuje ze wszystkich części zwierzę-
cych111. UwaŜno go za smaczny, aczkolwiek przestrzegano, Ŝe tak jak
mózg moŜe wywoływać nudności. Dobrze strawiony był poŜywny.

Pozostało nam kilka terminów odnoszących się do wyrobów, które
nazwalibyśmy wędliniarskimi. Naturalnie nomenklatura uŜyta
przez nas nie jest precyzyjna i w oczywisty sposób stanowi przenie-
sienie na grunt antyku i Bizancjum naszych, a dokładniej, polskich
pojęć z dziedziny Ŝywienia. Z racji jednak na podobieństwa do znanej
nam kategorii, pozwolimy sobie uŜyć określenia wędliny, by zaakcen-
tować pewne analogie do produktów właściwych dla europejskiej
sztuki kulinarnej.

                                                
105 De re coquinaria, VII, 1, 5.
106 A. Dalby, Food, s. 58.
107 Orybazjusz, Collectiones medicae, II, 35, 1, 1-3, 3; Aecjusz z Amidy, Iatrico-

rum libri, II, 126, 1-8
108 De re coquinaria, IX, 4, 2.
109 Homeri Ilias XXII, 501, ed. T. W. Allen, vol. II-III, Oxford 1931; Homeri Od-

yssea IX, 293, ed. P. von der Muhll, Basel 1962. Por. A. Dalby, Food, s. 208.
110 Orybazjusz, Collectiones medicae, II, 36, 1, 1-2, 3; II, 37, 1, 1-2.
111 Ibidem, IV, 2, 6, 3-7, 1.
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Zacząć wypada od królowej naszego stołu, mianowicie szynki.
Odnosiły się do niej greckie terminy kolen lub perne112. Informacje na
temat tego produktu są stosunkowo rozpowszechnione i w literatu-
rze, włączając w to traktat gastronomiczny De re coquinaria113.
Wiemy, Ŝe szynki wyrabiano juŜ w czasach antycznych. Na przełomie
II i III w. n.e. Atenajos z Naukratis przedstawia listę miejsc, gdzie
produkowano najlepsze spośród nich. Spis obejmuje Galię114, Azję
Mniejszą (okolice Kibyry i całą Likię), a nadto Hiszpanię115. Zwłasz-
cza szynki małoazjatyckie trafiały z pewnością na stoły Konstanty-
nopola116. Nie naleŜy takŜe zapominać, Ŝe produkcja ich z pewnością
była rozpowszechniona takŜe lokalnie, zaś Bizancjum (a potem nowy
Rzym), zawsze słynęło z umiejętności solenia mięsa117. Ta sztuka
zresztą w omawianej przez nas epoce kwitła w całym basenie śród-
ziemnomorskim118. Dodajmy, solone mięso wieprzowe było wysoko
oceniane z dietetycznego punktu widzenia119

                                                
112 Polluks, Onomasticon VI, 52; A. Dalby, Food, s. 269.
113 De re coquinaria, VII, 4, 2.
114 R. Laur-Belart, Galische Schinken und Würste, „Suisse Primitive” 1953,

t. 17, s. 33-40.
115 Atenajos z Naukratis, Deipnosofiści, XIV 657 e-658 a (75, 1-14, Kaibel).
116 Na temat ziem Imperium, z których mięso trafiało do Konstantynopola patrz:

J.-C. Cheynet, La valeur marchande des produits alimentaires dans l’Empire byzan-

tin, [w:] Byzantinon diatrof kai mageireiai. Praktika imeridas „Peri tis diatrofs sto

Byzantio. Food and cooking in Byzantium. Proceedings of the symposium „On food

in Byzantium”. Thessaloniki Museum of Byzantine Culture 4 November 2001, ed.
D. Papanikola-Bakritzi, Athens 2005 (dalej: Byzantinon diatorphi), s. 40-41. Por.
takŜe fragment omawiający rolę mięsa zamieszczony w niniejszym tekście.

117 Por. informacje na temat solonych ryb. Na temat miejsc, w których mięso
sprzedawano w stolicy nad Bosforem patrz np.: P. Magdalino, The maritime neigh-

borhoods of Constantinople: commercial and residential functions, sixth to twelfth

centuries, „Dumbarton Oaks Papers” 2000, t. 54, s. 214-215 (dalej: DOP); M. Mun-
dell Mango, The commercial map of Constantinople, DOP 2000, t. 54, s. 193, 199-
200; M. L. Rautman, The daily life in the Byzantine Empire, Westport, Connecticut
2006, s. 103.

118 Źródła medyczne z epoki wskazują, Ŝe solenie mięsa było rozpowszechniona
metodą jego konserwowania. Patrz: Orybazjusz, Collectione medicae, IV, 1, 35, 1-37,
1; Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri, II, 149, 1-14.

119 ChociaŜ mięso solone moŜe przyczyniać się do nadmiernej produkcji w orga-
nizmie czarnej Ŝółci (Orybazjusz, Collectiones medicae, III, 9, 1, 3; Aecjusz z Amidy,
op. cit., II, 246, 3), Orybazjusz (Collectiones medicae, III, 2, 19, 1-20) polecał je jako
smaczne i bezpieczne dla zdrowia.
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i pozostało popularne w Konstantynopolu na długo po VII w.120.
Jesteśmy stosunkowo dobrze poinformowani na temat technologii

produkcji szynek121. Najbardziej szczegółowe opisy pochodzą co
prawda z dorobku Katona Starszego122 oraz Kolumelli123, ale nic nie
wskazuje na to, Ŝe przez wieki sposób ich produkcji uległ dramatycz-
nej zmianie124. Nadto analogie do metody znanej ze staroŜytności
odnaleźć moŜna w Geoponica, czyli dziele napisanym w X w.125. Prze-
chodząc jednak do samej technologii, dowiadujemy się, Ŝe szynki
(wraz ze skórą) solone były w duŜych naczyniach ceramicznych, uło-
Ŝone w nich ciasno i przesypane solą, a niekiedy takŜe azotanem po-
tasu (saletra potasową). Spoczywały w nich przez kilka dni, a potem
wyjęte i oczyszczone, suszone były na świeŜym powietrzu. Po natar-
ciu oliwą i ewentualnym uwędzeniu, gotowe były do zawieszenia
w spiŜarni w celu dłuŜszego przechowania126.

Choć większość szynek była spoŜywana na surowo, to jednak
przynajmniej niektóre z nich były takŜe gotowane. Pisze o tym Ae-
cjusz z Amidy, rozprawiając o wykorzystaniu wywaru z szynki jako
lekarstwa stosowanego zewnętrznie w leczeniu stwardniałych naro-
śli lub guzów127. Praktyka taka istniała juŜ zresztą przed VI w., gdyŜ
lekarstwo to opracował Galen, a sama informacja o nim znajduje się
takŜe w dziełach Orybazjusza128. W sumie zatem wypada przyjąć, Ŝe
                                                

120 Por. L. Garland, op. cit., s. 50; J. Koder, I kathemerini diatrof sto Byzantio me

basi tis piges, [w:] Byzantinon diatrophi, s. 21; idem, Stew and salted meat – opulent

normality in the diet of every day?, [w]: Eat, drink and be merry (Luke 12:19). Food

and wine in Byzantium. In honour of Professor A. A. M. Bryer, ed. L. Brubaker,
K. Linardou, Aldershot, Hampshire 2007, s. 59-72, zwłaszcza 51-62 (dalej: Eat,

drink).
121 Na temat procesów chemicznych mających miejsce w czasie procesu solenia

patrz: A. Davidson, The Oxford companion to food, Oxford 1999, s.v. salting.
122 Marcus Porcius Cato, On agriculture 162, 1-3, [w:] Cato and Varro on agri-

culture with an English translation W. Davis Hooper, rev. H. Boyd Ash, Cambridge
Massachusetts-London 1979.

123 L. Iuni Moderati Columellae res rustica XII, 55, 1-4, [w:] L. Iuni Moderati

Columellae res rustica: incerti auctoris liber de arboribus, ed. R. H. Rodgers, Oxford
2010.

124 F. Frost, Sausage and meat preservation in antiquity, „Greek, Roman and
Byzantine Studies” 1999, t. 40, s. 246.

125 Geoponica sive Cassiani Bassi Scholastici de re rustica eclogue, XIX, 9, rec.
H. Beckh, Lipsiae 1895.

126 Uproszczona technologia patrz: M. L. Rautman, op. cit., s. 185.
127 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri, XII, 65, 23.
128 Orybazjusz, Collectiones medicae, VII, 34, 4, 3-5-1.
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technologia ta była znana powszechnie i to na przestrzeni wielu stu-
leci, czy nawet tysiącleci. Dane Aecjusza z Amidy znajdują takŜe
wsparcie w materiale pozostawionym przez Antimusa, który pisze
o gotowaniu podobnego w charakterze smakołyku, mianowicie beko-
nu129.

Kilka przepisów na gotowane szynki zachowały się równieŜ
w zbiorze De re coquinaria130. Szczególnie smakowita wydaje się na-
stępująca receptura. Peklowane mięso gotowano w wodzie z dodat-
kiem suszonych fig oraz liści laurowych (3 na szynkę). Gdy ta była
juŜ prawie miękka, zdejmowano z niej skórę, by potem ponacinać jej
wierzchnią warstwę w kratkę. Nacięcia wypełniano miodem, a szyn-
kę owijano w ciasto sporządzone z mąki i oliwy. Pieczono ją w pie-
karniku, a potem gotową, zapewne jeszcze gorącą, podawano na
stół131.

W Konstantynopolu uŜywano powszechnie takŜe produktu po-
dobnego w swym charakterze do dzisiejszego bekonu. Po łacinie na-
zywano go laridum lub lardum, a Antimus pisze o nim szczególnie
wiele, jako o przysmaku cenionym w Galii132. Grecy znali go jednak
dobrze i w bizantyńskiej grece nazywali lardos lub larde. Solony133

jedzono na surowo, ale takŜe, jak zaświadcza to autor De observatio-

ne ciborum, gotowano go przed spoŜyciem. Był to produkt, który wy-
stępował równieŜ w menu armii rzymskiej, musiał zatem być do-
stępny cenowo i łatwy do przechowywania przez dłuŜszy czas134.

De re coquinaria zawiera krótki przepis na gotowany bekon. Na-
leŜało go poddawać temu procesowi w wodzie z duŜą ilością kopru
ogrodowego, z odrobiną oliwy oraz solą135. Wywar ten przypomina
leukos dzomos, wspominany przy omawianiu mięsa drobiowego.

Katalog innych wyrobów wędliniarskich jest stosunkowo długi.
Tradycja tej dziedziny sztuki kulinarnej sięga z pewnością staroŜyt-

                                                
129 De observatione ciborum, 14.
130 De re coquinaria, VII, 9, 1-4.
131 Ibidem, 9, 1.
132 De observatione ciborum 14.
133 A. Dalby, Flavours of Byzantium, Blackawton, Totnes, Devon 2003, s. 210

(dalej: Flavours); J. Koder, Kathemerini diatrophi, s. 21; Ph. Koukoules, Byzantinon,
s. 43-44.

134 J. Roth, The logistics of the Roman army (264 B.C.-235 A.D.), Leiden-Boston
1998, s. 29-30. Autor stwierdza, Ŝe solona wieprzowina w ogóle była ulubionym pro-
duktem Ŝywnościowym armii ze względu na jej niską cenę i wysoką trwałość.

135 De re coquinaria, VII, 9, 4.
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ności, a udowodniają to liczne relacje źródłowe, z których część wy-
korzystana została w niniejszym tekście. Marcus Rautman sugeru-
je136, Ŝe wymienione poniŜej wyroby wędliniarskie były tanie i dlate-
go ogólnie dostępne, ale oczywiste jest, Ŝe prawdziwość tego twier-
dzenia zaleŜy od jakości (a zatem i ceny) uŜytych do ich wyproduko-
wania ingrediencji137. Domyślić się wypada jednak, Ŝe generalnie
cena była stosunkowo umiarkowana, poniewaŜ wykorzystywano do
ich produkcji okrawki mięsa i podroby. Powszechnie uwaŜa się teŜ,
Ŝe w Konstantynopolu omawianego okresu wyroby tego typu moŜna
było kupić na stołecznym rynku lub w ulicznych barach (tawernach)
miasta nad Bosforem138. Z drugiej strony pamiętać trzeba, Ŝe istniały
ograniczenia nałoŜone na spoŜycie omawianych produktów. Nie wol-
no ich było kosztować w czasie postów139. Z czasem, to znaczy
w IX w., zakazano prawnie spoŜycia wyrobów zawierających krew140.
Trudno jednak stwierdzić, czy zakazu tego przestrzegano, gdyŜ tra-
dycja wyrobu takich wędlin zachowała się aŜ do dziś.

Znamy kilkanaście terminów odnoszących się do rzeczonych pro-
duktów. Ich hipotetyczną wartość semantyczną ustalił jeszcze w la-
tach 90. XX w. Frank Frost141, a potem omówił takŜe Andrew Dalby
juŜ na początku obecnego stulecia142. Wypada zatem wspomnieć
przynajmniej najbardziej znane.

Wykaz alfabetyczny otwiera rzeczownik allas, który odnosił się
do wędliny analogicznej do znanej i obecnie kiełbasy. Oznaczał on
bowiem jelito wieprzowe wypełnione siekanym mięsem, tłuszczem
i przyprawami. PoniewaŜ allantes krojono, o czym zaświadczają, na
przykład, fragmenty komedii Aksionikosa zachowane przez Atenaj-

                                                
136 M. L. Rautman, op. cit., s. 103.
137 L. Garland, The rhetoric of gluttony and hunger in twelfth-century Byzan-

tium, [w:] Feast, fast, s. 43.
138 P. Garnsey, Food and society in classical antiquity, Cambridge 1999, s. 126;

M. L. Rautman, op. cit., s. 105.
139 J. Thomas, The regulation of Diet in the Byzantine monastic foundation

documents, [w:] Byzantine monastic foundation documents. A Complete translation

of the surviving founder’s typika and testaments, ed. J. Thomas, A. Constantinides
Hero, G. Constable… with and administrative commentary by John Thomas, vol. V,
Washington 2000, s. 1696.

140 Ph. Koukoules, Trophai kai pota, s. 31-32; A. N. J. Louvaris, Fast and absti-

nence in Byzantium, [w:] Feast, fast, s. 194.
141 F. Frost, op. cit., s. 248-249.
142 A. Dalby, Food, s. 294-295.
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osa z Naukratis143, kiełbasa tego typu była zapewne stosunkowo
znacznej długości, to znaczy mogła mieć rozmiary nowoŜytnego pęta.

Gaster z kolei oznaczał zwykle Ŝołądek zwierzęcia, na przykład
kozy144, czy teŜ młodej krowy lub owcy145. Wypełniano go krwią,
tłuszczem i/lub (pokrojonym) bekonem146 oraz oczywiście doprawiono
do smaku. Antimus pisał, Ŝe pieczono takie delikatesy lub gotowano
do miękkości. Wypada domyślić się, Ŝe stanowiły one zatem analogię
do znanego w naszej sztuce wędliniarskiej czarnego salcesonu147.

 Kolejną pozycję na omawianej liście stanowią entera148, czyli po
prostu wnętrzności. Drugie rozumienie tego terminu to produkt po-
wstały w wyniku nadziania osłonki z jelita zwierzęcego149.

Enystron z kolei był rodzajem wyrobu pokrewnego gaster150. Jako
wędlina był on zapewne nadziany krwią, tłuszczem i podrobami,
a następnie po ugotowaniu stanowił przysmak do spoŜycia na zimno
lub na gorąco. Polluks twierdził, Ŝe Ŝołądek taki był odpowiednio
preparowany i inaczej określany jako takon151. Informacje na temat
enystra jako wędliny przechował takŜe Atenajos z Naukratis152,
a nadto Hesychios153.

Grecki termin isikion, czy teŜ w liczbie mnogiej isikia, to określe-
nie zapoŜyczone przez Hellenów z łaciny, a pochodzące od słowa isi-

                                                
143 Atenajos z Naukratis, Deipnosofiści, III 95 c (48, 23, Kaibel); De observatione

ciborum 16; F. Frost, op. cit., s. 248
144 Homer, Odyseja XVIII, 44-45, 118-19; Aristophanes, The clouds 409,

[w:] Aristophanes. In three volumes, vol. I, The Acharnians. The knights. The clouds.

The wasps, ed. and transl. B. Bickley Rogers, London-Cambridge, Massachussets
1950.

145 De observatione ciborum, 20.
146 Antimus pisze o bekonie jako nadzieniu do Ŝołądka cielęcego.
147 Por. F. Frost, op. cit., s. 248; A. Dalby, Food, s. 294.
148 O wartości dietetycznej jelit jako pokarmu por. Aecjusz z Amidy, Iatricorum

libri, II, 128, 1-4.
149 Hesychios, Lexicon, mivmarku~, m, 1371; Ph. Koukoules, Trophai kai pota, s.

29, 31, 40. F. Frost, op. cit., s. 248.
150 Aristote, Histoire des animaux 507 b 9, ed. P. Louis, vol. I-III, Paris (Les

Belles Lettres) 1964-1969; Aristote, Les parties des animaux 674 b 16, Paris (Les
Belles Lettres) 1956.

151 Polluks, Onomasticon, V, 53.
152 Atenajos z Naukratis, Deipnosofiści, III 94 d (47, 15, Kaibel); F. Frost,

op. cit., s. 248.
153 Hesychios, Lexicon, h[nustron, h, 635, 2.
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cium154. Termin ten oznaczał przede wszystkim kaŜdy rodzaj sieka-
nego mięsa (zwłaszcza jednak wołowego lub wieprzowego). Rozumia-
no jednak pod nim takŜe wędlinę z niego wykonaną. Isikia z solonego
mięsa (lub konserwowane solą po uformowaniu kiełbas) były nazy-
wane po łacinie salsa isicia. Mięso doprawiano przyprawami w za-
leŜności od rodzaju wyrobu i indywidualnego smaku. Wśród całej
gamy dostępnych opcji Atenajos z Naukratis wymienił expressis ver-

bis pieprz155. Z tak przygotowanej masy produkowano kiełbaski, któ-
re przypominały swym wyglądem dzisiejsze parówki (lub moŜe raczej
frankfurterki). Połączone w jeden, długi sznur znane były jako seira

salsikion. Informuje nas o tym Ŝywot świętego Symeona autorstwa
Leoncjusza z Neapolu156, napisany w VII w.157.

Termin koilia, choć zwykle oznaczał po prostu wnętrzności lub
podroby, odnosić się mógł takŜe do wyrobów wędliniarskich nadzia-
nych krwią i przyprawami158. Był więc pokrewny określeniu entera.
Orientacje na temat ich składu daje nam dziełko De re coquinaria,
które pisze o nadziewaniu podobnych wyrobów masą z krwi zmie-
szanej z pokrojonymi porami i cebulą, Ŝółtkami jaj gotowanych na
twardo oraz utartymi orzeszkami piniowymi. Wszystko to suto do-
prawiane było pieprzem i wpychane do flaka. Nie solono nadzienia
uprzednio, gdyŜ ten wyrób wędliniarski gotowano potem w garum

oraz winie159. Być moŜe analogicznym rodzajem wędliny było mimar-

kys, które znamy z definicji, jaką podał Hesychios160. Wypada dodać,
Ŝe przetwory, o których jest mowa, mogły być robione z podrobów

                                                
154 Na temat rozlicznych znaczeń tego terminu por. Ch. Grocock, S. Grainger,

A glossary to Apicius, [w:] De re coquinaria, s. 347.
155 Atenajos z Naukratis, Deipnosofiści, IX 376 b (19, 12-16, Kaibel).
156 Vita Symeonis Sali VIII, 52, [w:] L. Rydén, Das Leben des heiligen Narren

Symeon von Leontios von Neapolis, Stockholm 1963. Por. A. Dalby, Siren feasts,
s. 181-182.

157 A. Dalby, Flavours , s. 70, 176; A. Dalby, Food, s. 294; F. Frost, op. cit.,
s. 248.

158 A. Dalby, Food, s. 333; F. Frost, op. cit., s. 248; Ph. Koukoules, Trophai kai

pota, s. 31.
159 De re coquinaria, II, 3, 2.
160 Hesychios, Lexicon, mivmarku~, m, 1371, 1-3. Por. podobny termin mimares

omawiany poniŜej. Autor Księgi Suda tym terminem określa takŜe smakołyk zwany
karyke . Por. poniŜej. Por. Polluks, Onomasticon, VI, 53. Por. M. Grant, Commentary

on the text, [w:] De observatione, s. 92-93.
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róŜnych zwierząt. Antimus, na przykład zaświadcza, Ŝe uŜywano do
tych celów zarówno wnętrzności baranich161 jak i wołowych162.

Z kolei loukanika, wzmiankowane przez Warrona163, Cycerona164

i Marcjalisa165, były zapewne kiełbaskami analogicznymi do współ-
cześnie znanych z obszaru śródziemnomorskiego. Wyrabiane zwykle
z mięsa wieprzowego i ostro przyprawione (za pomocą pieprzu, kmi-
nu, cząbru, ruty, pietruszki, jagód lauru, orzeszków piniowych oraz
garum, które dodawało wyrobowi nie tylko silnego aromatu, ale tak-
Ŝe słoności) znalazły swoje miejsce takŜe w De re coquinaria, która
daje dokładny przepis na nie, a nadto mówi o moŜliwości ich wędze-
nia166. PodróŜ Teofanesa z Antiochii, którą odbył w IV w. i którą
udokumentował pozostawieniem listy wydatków na Ŝywność, jakie
poniósł w jej czasie, poświadcza popularność tego smakołyku na ca-
łym wschodzie rzymskim167.

Między innymi z Deipnosofistów znamy teŜ physkai. Dzieło Ate-
najosa z Naukratis sugeruje, Ŝe owe wyroby naleŜały do większych
rozmiarami wędlin. Jak allantes bowiem, moŜna je było kroić. Choć
z pewnością powstawały z nich kawałki, trudno określić, czy zjadano
je w plasterkach, które przywodziłyby nam na myśl obecne prakty-
ki168.

Natomiast cholikes lub cholikia były kolejnymi terminami na
określenie nadzianych wnętrzności, którym, być moŜe, nadawano
kształt podobny do znanych nam kiełbas, tyle Ŝe zapewne nieco
grubszych niŜ loukanika, jak sugeruje to definicja Hesychiosa169.

                                                
161 De observatione ciborum, 17.
162 Ibidem, 20.
163 Marci Terenti Varronis de re rustica libri tres V, 111, ed. G. Goetz, Lipsiae

1929.
164 Cicero, Epistulae ad familiares IX, 16, 8, ed. D. R. Schackleton Bailey, Cam-

bridge-New York (Cambridge University Press) 1977.
165 M. Valerii Martialis epigrammata XIII, 35, ed. W.M. Lindsay, Oxford 1977.
166 De re coquinaria. II, 4, 2, 4
167 J. Matthews, The journey of Theophanes. Travel, business and daily life

in the Roman East, New Haven-London 2006, s. 99, 149, 212, 246. Por. I. Kalleris,
Trophai kai pota, s. 693-694.

168 Np. Atenajos z Naukratis, Deipnosofiści, III 96 b (49, 32, Kaibel). Por.
F. Frost, op. cit., s. 249; A. Dalby, Food, s. 294 (refleksje na temat sposobu podawa-
nia tych wyrobów; uwagi te wyraźnie nawiązują do praktyk w krajach anglosa-
skich).

169 Hesychios, Lexicon, covlike~, c, 612, 1.
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Chorde to w pierwszym znaczeniu takŜe jelito. Hesychios wyja-
śnia jednako, Ŝe przez mistrzów kuchni uŜywane było jako flak dla
tego typu wyrobów wędliniarskich170. Deipnosofisci podpowiadają, Ŝe
jelito owo napełniano krwią, dając w efekcie wędlinę podobna do dzi-
siejszego krwistego (inaczej zwanego czarnym). Tak sugeruje przy-
najmniej termin chorde chaimatitis171 tam zachowany. Gatunków
chorde mogło być jednak więcej niŜ jeden172, jak świadczy o tym
choćby definicja antycznego smakołyku zwanego karyke podana
w Księdze Suda, której autor pisze wyraźnie, iŜ pod terminem karyke

rozumiano rodzaj kiszki (autor uŜył właśnie terminu chorde), przy-
rządzonej z krwi i podrobów (wnętrzności) zajęczych lub wieprzo-
wych, które stanowiły nadzienie wkładane do jelita. Alternatywną
nazwą tego delikatesu było określenie mimares173 lub monthyleute174.

Ta krótka lista pokarmów, pojęć i poglądów dietetyków w Ŝaden
sposób nie wyczerpuje moŜliwych opcji. Daje jednak czytelnikowi
przynajmniej wyobraŜenie o bogactwie kuchni bizantyńskiej i jej ko-
rzeniach antycznych. Jej uzupełnienie pozostaje jednak nadal wy-
zwaniem, które, jak mamy nadzieję, albo autorzy niniejszego arty-
kułu albo teŜ inni badacze podejmą w najbliŜszej przyszłości .

                                                
170 Ibidem, nùstis~, n, 537, 4; Ph. Koukoules, Trophai kai pota, s. 30.
171 Atenajos z Naukratis, Deipnosofiści, III 125 e (99, 40, Kaibel); Ph. Koukoules,

Trophai kai pota, s. 31.
172 Ph. Koukoules, Byzantinon, s. 56-57.
173 Suda, Lexicon, karuvkh, k, 437, 5-6; mimavrh~, m, 1073, 1-3.
174 Suda, karuvkh, k, 437, 5. Por. Polluks, Onomasticon, VI, 60 (monthyleute).

Por. M. Kokoszko, Krótki komentarz do kilku terminów urobionych od rzeczownika

„karyke” (karuvkh) „Przegląd Nauk Historycznych” 2008, t. 7, nr 1, s. 17. Na temat
mothyleute por. P. Koukoules, Byzantinon, p. 56.
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Marcin Böhm
(Instytut Historii UO, Opole)

Waregowie – piechota morska Bizancjum?

Termin Waregowie w odniesieniu do Bizancjum wiąŜemy najczę-
ściej ze średniowiecznymi Skandynawami, którzy drogą przez Ruś
docierali nad Bosfor, do stolicy Cesarstwa Bizantyńskiego, gdzie
wielu z nich zaciągało się do formacji wojskowej zwanej od ich miana
Gwardią Wareską. Badacze historii wojskowości bizantyńskiej
w XI stuleciu skupiają swoją uwagę głównie na analizie działań lą-
dowych tego odłamu cesarskiej gwardii, zapominając, Ŝe równie
wielką rolę odgrywał on w walkach na morzu, gdzie Waregowie
wspierali bizantyńską flotę. Walcząc w ramach floty Skandynawowie
i Rusowie wchodzący w skład tej formacji, pełnili funkcje Ŝołnierzy,
których współcześnie określamy terminem piechoty morskiej1.

Nim jednak przejdziemy do zagadnienia funkcjonowania Ware-
gów w ramach marynarki wojennej Bizancjum, trzeba pokrótce wy-
jaśnić, czym jest dzisiaj piechota morska. W XXI w. termin ten zwią-
zany jest z oddziałami wojska wyszkolonymi i wyekwipowanymi spe-
cjalnie do morskich operacji desantowych i walk w rejonach przy-
brzeŜnych, w tym takŜe do szturmów na umocnione pozycje przeciw-
nika na wybrzeŜu. Jednostki te często podporządkowane są organi-
zacyjnie marynarce wojennej, a nie wojskom lądowym, jak to ma
miejsce w Wielkiej Brytanii, z kolei w USA marines występują jako
                                                

1 S. Blöndal, The Varangians of Byzantium, Cambridge 1981, s. 1-14; B.S. Be-
nedikz, The Evolution of the Varangian Regiment in the Byzantine Army, „Byzanti-
nische Zeitschrift” 1964, t. 62, s. 20-25; W.K. Hanak, Some Conflicting Aspects

of Byzantine and Varangian Political and Religious Thought in Early Kievan Rus,

„Byzantinoslavica” 1976, t. 37, s. 46-53 (dalej: Bsl.); B. Priestley, The Varangian

Guard, [w:] Byzantine Narrative. Papers in Honour of Roger Scott, ed. J. Burke,
Melbourne 2006, s. 527-533; V.G. Vasilevskij, Trudy, t. 1, Sankt Petersburg 1908,
s. 289-290.
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czwarty samodzielny rodzaj sił zbrojnych. To właśnie marines pocho-
dzący ze Stanów Zjednoczonych są najbardziej rozpoznawalną jed-
nostką tego typu na świecie, bowiem dzięki róŜnego rodzaju mediom
jesteśmy w stanie śledzić ich poczynania w Iraku, czy Afganistanie2.

Czy jednak ten współczesny termin powiązać moŜemy z Warega-
mi i ich słuŜbą w szeregach bizantyńskich sił zbrojnych?

Powstanie Gwardii Wareskiej wiąŜe się z osobą cesarza Bazylego
II (976-1025), który stworzył tę jednostkę w czasie wojen lądowych,
jakie toczył pod koniec lat osiemdziesiątych X w. z wrogami we-
wnętrznymi, z wojowników przysłanych mu przez ruskiego księcia
Włodzimierza Wielkiego3. Bazyli II był równieŜ prekursorem w wy-
korzystywaniu Waregów w roli piechoty morskiej. Jego poprzednicy
na cesarskim tronie, dziad Konstantyn Porfirogeneta i ojczym Nike-
for Fokas korzystali z pomocy ruskich okrętów w czasie działań skie-
rowanych przeciwko piratom muzułmańskim, lecz nie w takiej skali
jak to uczynił cesarz Bazyli4.

Nim jednak przejdziemy do nieco szerszej analizy działań Bazy-
lego II z wykorzystaniem Waregów, warto się w tym miejscu zatrzy-
mać, bowiem dysponujemy szeregiem istotnych informacji źródło-
wych, związanych z działalnością Rusów w ramach operacji lądowo-
morskich prowadzonych przez Bizantyńczyków w pierwszej połowie
X w., w latach poprzedzających powstanie Gwardii Wareskiej. Wie-
my, Ŝe w czasie organizowanej w 911 r. wyprawy skierowanej prze-
ciwko Krecie siły bizantyńskie wspierał oddział 700 Rusów, wcho-
dzących w skład floty imperialnej stacjonującej w Konstantynopolu.
Ludzie ci zostali zaokrętowani na sześćdziesiąt bizantyńskich jedno-

                                                
2 Szerzej na ten temat patrz: R. Neillands, By Sea and Land, Cassell 1987;

A. R. Millett, Semper Fidelis: The History of the United States Marine Corps, New
York 1991.

3 Na temat wojen Bazylego II patrz: P.M. Strässle, Krieg und Kriegführung

in Byzanz, Weimar-Wien 2006; S. Blöndal, The Varangians..., s. 43-45; C.J. Holmes,
‘How the East was Won’ in the Reign of Basil II, [w:] Eastern Approaches to Byzan-

tium, ed. A. Eastmond, Aldershot 2001,s. 41-56; J.-Cl. Cheynet, Basil II and Asia

Minor, [w:] Byzantium in the Year 1000, ed. P. Magdalino, Leiden 2003, s. 71-108;
G.A. Loud, The Age of Robert Guiscard, Harlow 2000, s. 70; J.J. Norwich, Die Wik-

inger im Mittelmeer. Das Südreich der Normannen 1016-1130, Wiesbaden 1968,
s. 49; V. von Falkenhausen, Untersuchungen über die byzantische Herrschaft

in Süditalien vom 9.bis ins 11. Jahrhudert, Wiesbaden 1967, s. 53.
4 S. Blöndal, The Varangians..., s. 33-39; J. Pryor, E. Jeffreys, The Age of Dro-

mon, Leiden 2006, s. 70-76; B. Priestley, The Varangian Guard, s. 529; B. S. Bene-
dikz, The Evolution of …, s. 22-23.



Waregowie – piechota morska…

_______________________________________________________________

181

stek morskich klasy średniej, gdzie zapewne pełnili role typowe dla
piechoty morskiej. Rusowie za swoją słuŜbę otrzymali jeden kentena-

rion złota (ok. 32 kg), co było całkiem duŜą sumą5. Z całą pewnością
moŜemy stwierdzić, Ŝe Rusowie w czasie tej nieudanej wyprawy nie
dysponowali własnymi okrętami, bowiem źródła na ten temat milczą.

Kolejna informacja poświęcona aktywności Rusów w ramach
działań floty bizantyńskiej pochodzi z roku 935. Wtedy to siedem
ruskich okrętów wraz z 415 ludźmi wzięło udział w bizantyńskiej
wyprawie do Italii, którą dowodził protospatharios Epifanios6.

Więcej danych mamy na temat udziału Rusów w kolejnej ekspe-
dycji na Kretę w roku 949. Przybysze z północy słuŜyli w szeregach
floty imperialnej, w liczbie 584 wojów i 45 sług, łącznie 628 ludzi7.
Źródła podają dalej, Ŝe dysponowali oni 9 korabiami i dwoma mone-

rami, na których mieli znajdować się więźniowie (przypuszczalnie
ruscy jeńcy). Na wyposaŜenie tych jednostek zuŜyto 24 litrai w złocie
(ok. 8 kg). Cenny kruszec został wydany na zakup 9 Ŝagli, na kaŜde-
go z nich zuŜyto około 30 łokci (około 14 metrów materiału), oraz
dwóch Ŝagli dla jednostek więźniów, gdzie na kaŜdy z nich wykorzy-
stano 28 łokci materiału (ok. 13 metrów). Łączny koszt zakupu Ŝagli
wyniósł ponad 1154 nomismata, plus robocizna w wysokości 33 no-

mismata, które otrzymali szwacze8. Zakupiono drewniane maszty
dla wszystkich jedenastu jednostek, liny, skóry i skórzane mocowa-
nia o wartości 65 nomismata, 385 wioseł o wartości 5 nomismata.

Koszty wykonania samych kadłubów i pokładów tych okrętów, wraz
z robocizną i zuŜytym materiałem wyniosły kolejne kilkaset nomi-

smata9. Te dane pozwalają nam stwierdzić, Ŝe jedenaście korabi, na
których mieli operować Rusowie zostało wykonanych w stoczniach
stolicy, zapewne pod kierunkiem ich samych. Widzimy zatem zmianę
nastawienia ze strony dowództwa floty, które dostrzegło zalety bojo-
we lekkich ruskich okrętów, moŜna było je bowiem, w przeciwień-

                                                
5 Fleets, armaments, and equipment for dromons, pamfyloi and ousiaka chelen-

dia according to the inwentories from the expeditiones to Crete of 911 and 949 in the

De Ceremoniis Aulae Byzantinae attributed to Constantine VII Porphyrogennetos,
[w:] J.H. Pryor, E.M. Jeffreys, The Age of..., Aneks nr 4, s. 548-550.

6 Constantini Porphyrogeniti imperatoris De cerimoniis aulae byzantinae libri

duo, ed. J. J. Reiske, Bonn 1829, s. 600,18; R. D'Amato, G. Rava, The Varangian

guard 988-1453, Oxford 2010, s. 4.
7Fleets, armaments, and..., s. 555.
8 Ibidem, s. 564-565.
9 Ibidem, s. 565-567.



Marcin Böhm
_______________________________________________________________

182

stwie do większości bizantyńskich jednostek pełnomorskich, wyko-
rzystać równieŜ do działań na rzekach i innych akwenach śródlądo-
wych. Do typów jednostek wykorzystywanych przez Rusów-Waregów
wrócimy później.

W latach 965 na kartach historii po raz kolejny pojawiają się Ru-
sowie, uczestnicząc w zwycięskim odbiciu Krety przez cesarza Nike-
fora II Fokasa10. Z panowaniem tego basileusa wiąŜe się równieŜ
relacja z poselstwa Liutpranda, w której biskup Kremony wspomina,
iŜ w roku 967 cesarz Nikefor miał wysłać do Italii dwa okręty Rusów
i dwa Franków, wraz z 24 bizantyńskim chelendiami11.

Jak to zostało przedstawione powyŜej, Rusowie-Waregowie ak-
tywnie brali udział w działaniach floty bizantyńskiej w latach 911-
968. Od drugiej dekady X w., pełnili rolę piechoty morskiej, uzupeł-
niając załogi bizantyńskich okrętów wchodzących w skład floty impe-
rialnej. Później źródła wspominają o dysponowaniu przez nich wła-
snymi okrętami, z których część musiała być zbudowana, lub przy-
najmniej remontowana w stoczniach stolicy. Nie formują jednak
osobnej formacji wojskowej w ramach bizantyńskiej gwardii działa-
jącej zarówno na lądzie i na morzu. Panujący w Konstantynopolu
władcy cenili sobie ich zdolności bojowe, lecz Rusowie byli ciągle po-
strzegani jako potencjalne zagroŜenie, bowiem brakowało stałej
współpracy z pogańskim Kijowem, z którym stosunki były niejedno-
krotnie wrogie (o czym świadczy wyprawa Igora na Bizancjum
z 941 r., czy późniejsze działania jego syna Światosława w Bułgarii).
Młody cesarz Bazylii II wyłamuje się z tego schematu. Pozbawiony
wsparcia tradycyjnych sojuszników Cesarstwa, Ormian i Gruzinów,
którzy opowiadają się po stronie uzurpatorów przeciwko jego władzy,
ucieka się do sojuszu z Rusami, łącząc go z ich chrystianizacją.
Wsparcie militarne z ich strony miało tak duŜe znaczenie dla cesarza
Bazylego II, Ŝe basileus skoligacił się z Włodzimierzem Wielkim, od-
dając mu za Ŝonę swoją siostrę Annę. Władca Rusi nie zawiódł ocze-
kiwań basileusa. Sto dwadzieścia ruskich okrętów, latem 988 r. zja-
wiło się w Konstantynopolu. Wykorzystanie tych jednostek przez
Bazylego II w czasie działań przeciwko aspirującemu do korony ce-

                                                
10 Theophanes continuatus, Ioannes Caminiata, Symeon Magister, Georgius Mo-

nachus continuatus, ed. I. Bekker, Bonn 1825, s. 480.
11 The Works of Liutprand of Cremona, ed. F. A. Wright, Londyn 1930, s. 418.
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sarskiej Bardasowi Fokasowi, nie miało wcześniej podobnego prece-
densu12.

Pierwszym zadaniem, w którym uŜyto przyszłej Gwardii Ware-
skiej (bowiem termin ten pojawia się w źródłach późniejszych), jako
marines było uderzenie na Chrysopolis (początek lutego 989 r.).
W noc poprzedzającą atak Waregowie zostali przerzuceni na swoich
okrętach przez Bosfor, przy czym wykorzystując ukształtowanie te-
renu, wylądowali niezauwaŜeni przez wojska Fokasa, na tyłach jego
obozu warownego. Następnego dnia, gdy nastąpił atak floty bizan-
tyńskiej, wspieranej przez pewną liczbę okrętów Rusów, mający za
zadanie zniszczyć siły morskie uzurpatora, uderzenie od strony lądu
dokonane przez ukrytych tam wcześniej Waregów, zdecydowało
o sukcesie cesarza. Dwa miesiące później pod Abydos (13 kwietnia
989 r.) Waregowie ponownie walczyli zarówno na lądzie jak i na mo-
rzu, zaskakując cumującą w tym mieście flotę Bardasa Fokasa, która
została przez nich spalona, co wydatnie przyczyniło się do później-
szego zwycięstwa Bazylego II13.

Wareskie okręty idealnie nadawały się do ataków z zaskoczenia
na większe jednostki Bizantyńczyków, jak równieŜ do transportu
wojsk i desantu ich bezpośrednio na plaŜe, gdyŜ ich rozmiary po-
zwalały im na dokonywanie takich manewrów. Ruskie okręty okre-
ślano mianem dłubanek (z gr. monoksylon) lub akatii/karabów.
Wiele danych na temat monoksyli Rusów pozostawił nam w swoim
dziele De administrando imperio cesarz Konstantyn Porfirogeneta.
Wspomina on, Ŝe Rusowie wycinali monoksyle w zimie, w regionie
połoŜonym w górnym i środkowym biegu Dniepru. Wiosną sprowa-
dzano je do Kijowa, gdzie stare monoksyle pozbawiane były dulek
i wioseł, oraz wszystkiego innego sprzętu niezbędnego do Ŝeglugi,
które przenoszono na nowe. Dalej kierując się ku Morzu Czarnemu,
Rusowie przenosili łodzie przez dnieprowe progi, dźwigając je na
swoich ramionach, lub teŜ uŜywali kłód, na których przetaczano je
niŜej. Przed wyjściem na otwarte morze dłubanki wyposaŜano
w maszty, Ŝagle i wiosła sterowe. Jednostka tego typu wyposaŜona

                                                
12 A. Poppe, Ruś i Bizancjum w latach 986-989, „Kwartalnik Historyczny” 1978,

t. 85, s. 8-9; B. S. Benedikz, The Evolution of …, s. 23.
13 Leon Diakonos, Istoria, ed. B. Karales, Ateny 2000, s. 395-397; H. Ahrweiler,

Byzance et la Mer, Paris 1966, s. 120; B. S. Benedikz, The Evolution of …, s. 23;
A. Kahzdan, Abydos, [w:] The Oxford Dictionary of Byzantium, red. A.P. Kazhdan,
t.1, Nowy York 1991, s. 8-9.
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była w jeden maszt, umieszczony na śródokręciu, na którym zamo-
cowany był jeden prostokątny Ŝagiel (nie wiemy czy mamy do czy-
nienia z reją). Przy sterburcie znajdowało się jedno wiosło sterowe.
Na pokładzie zaś w razie potrzeby załoga miała do swojej dyspozycji
kilka wioseł (od 4 do 8), które w przypadku bezwietrznej pogody po-
zwalały na poruszanie się łodzi. Załoga monoksyli liczyć mogła od
4 do 12 marynarzy. Z racji niewielkich rozmiarów na tego typu jed-
nostkach nie było miejsca dla dodatkowych pasaŜerów, dlatego za-
pewne obsadzano je ludźmi, którzy dysponowali sporymi umiejętno-
ściami w Ŝegludze14.

Oprócz wspominanych wyŜej monoksyli, w źródłach bizantyń-
skich pojawia się jeszcze jeden termin, który odnosi się do jednostek
rzecznych i morskich Rusów. Akatia (lub karaboi), bo to właśnie
o nich mowa, stanowiły jednostki, którym bliŜej było do łodzi klep-
kowych, niŜeli do klasycznych bizantyńskich okrętów wojennych.
Pierwotnie tym terminem określano lekkie kupieckie galery, później
zaś przyjęto go na oznaczenie okrętów pirackich operujących na Mo-
rzu Śródziemnym. W wiekach późniejszych Bizantyńczycy termin
ten przenieśli, takŜe na jednostki stosowane przez Rusów do Ŝeglugi
po Morzu Czarnym i wpływających do niego rzekach (w źródłach
greckich stosowano go wymiennie z terminem monoksylon). Od cza-
sów cesarza Leona VI (ojca Konstantyna Porfirogenety), to właśnie
ruskie akatie/karaby towarzyszyły bizantyńskim ekspedycjom, skie-
rowanym przeciwko Arabom i mieszkańcom Półwyspu Apenińskie-
go15.

JednakŜe dopiero za panowania cesarza Bazylego II, akatie stają
się waŜnym elementem bizantyńskiej floty. 120 akatii przybyłych
z Rusi w roku 988, przewoziło na swoich pokładach 6000 ludzi. Po-
przez proste obliczenia, otrzymamy kolejną informacje, Ŝe na kaŜ-
dym z okrętów znajdować się musiało co najmniej 50 męŜczyzn. Mi-
mo Ŝe nie znamy faktycznych wymiarów akatii/karabów domyślać
się moŜemy, Ŝe miały jeden rząd wioślarzy przy kaŜdej burcie. Nie-
                                                

14 L. Havlikova, Slavic Ships in 5th-12th Centuries Byzantine Historiography,

Bsl. 1991, t. 52, s. 92; P. M. Strässle, To monoxylon in Konstantin VII Porphyrogen-

netos Werk De administrando Imperio, “Études balkaniques” 1990, t. 26, z. 2, s. 93-
106.

15 Leontos VI, Maurikiu, Syrianu Magistru, Basileiu Patrikiu, Nikeforu Uranu,
Naumachika, ed. T. Kolias, Ateny 2005, § 78, s. 74-75; Leon VI, Naumachika Leon-

tos Basileos, [w:] J. H. Pryor, E. M. Jeffreys, The Age of... , Aneks nr 2, § 77, s. 512-
515; patrz teŜ: J. H. Pryor, E. M. Jeffreys, The Age of..., s. 164.
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wielkie zanurzenie równieŜ musiało być atutem, bowiem takim okrę-
tem moŜna było pływać po róŜnych rzekach i zaskakiwać wroga
w głębi lądu.

Choć źródła o tym nie wspominają, okręty te musiały towarzyszyć
Waregom, których cesarz wysłał pod komendą Bazylego Boioannesa
do Italii w 1018 r., aby stłumić bunt Melosa, a następnie umocnić
bizantyńską władze w krnąbrnej Apulii i Katepanacie16. Katepan
Bazylii otrzymał później, bo w roku 1025, zadanie odzyskania Sycylii
z rąk Arabów, równieŜ wówczas towarzyszyli mu Waregowie17. Nie-
stety plan cesarza zakończył się fiaskiem, którego Bazylii II nie do-
czekał, gdyŜ umarł pod koniec 1025 r. Jego następcy nie przejawiali
juŜ takiej energii i wojowniczości, ale mimo to Gwardia Wareska po-
wołana przez Bułgarobójcę do Ŝycia, dalej była waŜną formacją
wchodzącą w skład sił stacjonujących w Konstantynopolu.

W szeregach Gwardii Wareskiej w okresie kilku lat po śmierci
Bazylego II, zaczęli dominować Norwegowie i Islandczycy. Dowody
znajdujemy w źródłach skandynawskich. Doskonałym przykładem
jest osoba Bolliego Bollasona (1004-ok.1071). Ten Islandczyk pod
koniec lat dwudziestych XI w. miał według sag dotrzeć do Konstan-
tynopola, gdzie po krótkim pobycie zaciągnął się w szeregi Gwardii.
SłuŜba Bolliego przypadała na panowanie Romana III (1028-1034).
Islandczyk musiał osiągnąć wysoką pozycje pomiędzy gwardzistami,
bowiem według sag, wracając do ojczyzny po długoletniej słuŜbie
w 1030 r. (do czego wrócimy jeszcze później), miał przywieźć ze sobą
ogromy majątek oraz niewielką ubraną na sposób bizantyński dru-
Ŝynę18.

Islandczycy wraz z Norwegami byli jednymi z najlepszych Ŝegla-
rzy wśród Skandynawów (pamiętajmy bowiem, Ŝe to oni skolonizo-
wali Grenlandię i dotarli jako pierwsi Europejczycy na kontynent
amerykański19). Cechy te w połączeniu z umiejętnościami bojowymi

                                                
16 V. von Falkenhausen, Between Two Empires: Byzantine Italy in the Reign

of Basil II, [w:] Byzantium in the Year 1000, ed. P. Magdalino, Leiden 2003, s. 147-
149.

17 Annales Barenses 53.34-38; T. Modelski, Czy Polacy walczyli na Sycylii

w 1025?, „Przegląd Historyczny” 1911, t. 13, z. 1, s. 259-267.
18 Laxdala saga, ed. E.O Sveinsson, Rejkjawik 1934, s. 214, 224-225; The

Laxdaela Saga, trans. M. Press, Londyn 1880, s. 76-77, 81; S. Blöndal, The Varan-

gians..., s. 206-207.
19 Szerzej na ten temat patrz: F. Mowat, Wyprawy Wikingów, tł. W. Niepokól-

czycki, Katowice 2008.
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czyniły z nich doskonałych kandydatów do roli piechoty morskiej.
Następne przykłady wykorzystania Waregów do działań na morzu
i lądzie są poświadczone za panowania Michała IV (1034-1041). La-
tem 1034 r. do Bizancjum dotarł kontyngent pięciuset Waregów pod
dowództwem norweskiego królewicza Haralda Hardrady (1015-
1066). Ludzi tych oraz ich okręty cesarz Michał IV wykorzystał w
walkach przeciwko Arabom na wodach Morza Egejskiego, jednakŜe
lakoniczne wzmianki źródłowe nie pozwalają nam jednoznacznie
stwierdzić, czy Waregowie brali udział w działaniach wewnątrz lądu
na obszarze Cyklad i na wybrzeŜu temu Trakesion, czy tylko po-
wstrzymywali arabskich piratów na morzu20.

Po raz kolejny mamy w źródłach informacje, która jest istotna;
mowa tutaj o liczebności kontyngentu Hardrady. Pięciuset Waregów
przybyć musiało drogą morską na co najmniej 10 okrętach. Znając
specyfikę skandynawsko-ruskich okrętów, moŜemy takŜe przyjąć, Ŝe
te jednostki miały po około 25 wioślarzy na kaŜdej burcie, bowiem
takie rozmieszczenie powodowało maksymalne wykorzystanie całej
dostępnej tam przestrzeni. Nie wiemy niestety, czy były to norweskie
drakkary, czy moŜe okręty dostarczone Hardradzie przez księcia Ja-
rosława Mądrego. Być moŜe, jak sugeruje Blöndal, wśród tych okrę-
tów znajdować się musiała jednostka dowodzona przez Bolliego Bol-
lasona, który słuŜąc Hardradzie jako jego dworzanin, miał dopiero
wtedy dotrzeć do Konstantynopola, a nie – jak chcą sagi – pod koniec
lat dwudziestych XI stulecia21. Wersja prezentowana przez tego is-
landzkiego badacza wydaje się bardziej prawdopodobną, tym bar-
dziej Ŝe zarówno Hardrada, jak i Bollason wracali z Bizancjum po
długich latach słuŜby (trwającej przypuszczalnie ponad dekadę) jako
bardzo zamoŜni ludzie. Lata 1032-1042 to okres ciągłych konfliktów,
w które zaangaŜowane było Cesarstwo i w których udział brali Wa-
regowie, co pozwalało Gwardii znacząco wzbogacić się przy pomocy
łupów wojennych.

                                                
20 Kekavmen, Soviety i rasskazy, ed. G. G. Litavrin, Sankt-Peterburg 2003,

s. 296-301; Ioannis Zonarae Epitome historiarum librii XVIII, ed. Th. Büttner-
Wobst, Bonn 1897, XVII 14, s. 589 (dalej: Jan Zonaras); Ioannis Skylitzae Synopsis

Historiarum, ed. I. Thurn, Berlin-New York 1973, s. 425,7-14 (dalej: Jan Skylitzes);
J. Shepard, A Note on Harold Hardraada: The Date of His Arrival at Byzantium,

„Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik“ 1973, t. 22, s. 145-150 (dalej: JÖB);
S. Blöndal, The Varangians..., s. 59; V. G. Vasilevskij, Trudy..., s. 264; B. Priestley,
The Varangian Guard, s. 531.

21 S. Blöndal, The Varangians..., s. 209-210.
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Z osobą Haralda Hardrady wiąŜe się równieŜ lądowanie Bizan-
tyńczyków na Sycylii w roku 1038, bowiem to właśnie on stał na
czele wysłanych na wyspę Waregów22. PoniewaŜ źródła bizantyńskie
bardzo zdawkowo relacjonują przebieg działań wojennych, z pomocą
przychodzą w tym momencie sagi skandynawskie, które wspominają
o lądowaniu na plaŜach Sycylii i walkach na otaczających wyspę wo-
dach, okupionych wielkimi stratami ze strony Waregów. Mamy za-
tem kolejny dowód na wykorzystywanie przez Bizantyńczyków Wa-
regów jako typowych marines, gdyŜ to oni musieli lądować jako
pierwsi i zabezpieczać przyczółki dla reszty sił korpusu Jerzego Ma-
niakesa, bizantyńskiego dowódcy operacji na Sycylii23.

Na początku lat czterdziestych XI w. Waregowie stacjonujący
w Konstantynopolu zostali z niego odesłani na prowincje, by nie sta-
nowili potencjalnego zagroŜenia, kiedy ich pobratymcy z północy
przeszli do obozu wrogów Cesarstwa i ostatni raz najechali Bizan-
cjum24. Nie mamy Ŝadnych informacji dotyczących zastosowania
Gwardii Wareskiej jako piechoty morskiej przeciwko atakującym
Rusom, jak równieŜ nie wiemy, w których częściach Cesarstwa ich
internowano. W tym miejscu niniejszej pracy warto przybliŜyć prze-
bieg tego konfliktu.

 Po przybyciu Rusów latem 1043 r. rozpoczęto z nimi negocjacje,
które zakończyły się fiaskiem z racji astronomicznej sumy, jakiej
zaŜądali oni od Bizantyńczyków w zamian za wycofanie się w pokoju,

                                                
22 Kekavmen, Soviety i rasskazy, s. 297-298; S. Blöndal, The Varangians..., s.65-

67; W. Felix, Byzanz und die islamische Welt im frühen 11. Jahrhundert. Geschichte

der politischen Beziehungen von 1001 bis 1055, Wien 1982, s. 208-209.
23 Snorri Struluson, Heminskrigla. History of the Kings of Norway, tłum.

L.M. Hollander, Austin 1964, s. 578-589; S. Blöndal, The Varangians..., s. 68;
J. Shepard, Byzantium Last Sicilian Expedition: Scylitzes’ testimony, „Rivista di
Studi Bizantini e Neoellenici” 1977-1979, t. 14-16, s. 148.

24 G. G. Litavrin, Vojna Rusi protiv Vizantii v 1043 g., [w:] Issledovania po isto-

rii slavianskich i balkanskich narodov, Моskwa 1972, s. 178-222; A. Každan, Once

More about “Alleged” Russo-Byzantine Treaty (ca. 1047) and the Pecheng Crossing

of the Danube, JÖB 1977, t. 26, s. 65-77; A. Poppe, La dernière expedition russe con-

tre Constantinople, Bsl. 1971, t. 32 , s. 1-29, 233-268; A. Poppe, Opowieść latopisar-

ska o wyprawie „na greków” w 1043 roku, „Slavia Orientalis” 1967, R. 16, nr 4,
s. 349-362; J. Shepard, Why did the Russians attack Byzantium in 1043?, „Byzanti-
nische-Neugriechische Jahrbücher„ 1978/79, t. 22, s. 147-212; G. Vernadsky, The

Byzantine-Russian War of 1043, „Südost-Forschungen” 1953, t. 12, s. 47-67;
M. Salamon, K voprosu o date glavnego sraŜenia russkich s grekami v ijule 1043 g.,

„Vizantijskij Vremiennik” 1972, t. 33, s. 88-91.
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mianowicie trzech funtów złota na głowę kaŜdego ich wojownika bio-
rącego udział w tej wyprawie25. Rozpoczynając działania dyploma-
tyczne, cesarz grał zapewne na zwłokę pragnąc ściągnąć do stolicy
dodatkowe siły morskie i lądowe, wcześniej zaś, jak zostało juŜ
wspomniane, odesłał z niej wszystkich Rusów i Waregów. Przypusz-
czalnie celowo Rusowie obrazili posłów Konstantyna IX Monomacha,
pragnąc sprowokować Bizantyńczyków do działań wojennych26. Ce-
sarz wraz z flotą i towarzyszącą mu na lądzie wojskiem, świadomy
zagroŜenia z ich strony, wyruszył w kierunku ruskich okrętów znaj-
dujących się w pobliŜu Faros, punktu połoŜonego niedaleko wyjścia
Bosforu na Morze Czarne27.

Rusowie ustawili swoje jednostki w gęstej linii pomiędzy europej-
skim i azjatyckim brzegiem Bosforu28. Konstantyn IX rozstawił
swoje okręty naprzeciwko Rusów, sam zaś zatrzymał się w jakiejś
zatoce, nie podejmując dalej Ŝadnych działań, tak Ŝe obydwie strony
stały naprzeciwko siebie w szyku29. Jak słusznie zauwaŜa w swoim
artykule M. Salamon, cesarz czekał, gdyŜ wiedział o częstym wystę-
powaniu w tym rejonie, o tej porze roku, gwałtownych wiatrów. Bi-
zantyńczycy jako miejscowi znali najlepiej wody wokół stolicy, zaś
opóźnienie przez cesarza starcia pomogło doczekać burzy, która osta-
tecznie zapewniła im sukces. Ich jednostki morskie były większe od
ruskich okrętów i byli mniej naraŜeni na działania czynników atmos-
ferycznych. Takie podejście wydaje się jedynym wytłumaczeniem
opieszałości cesarza30.

Bitwę rozpoczęła strona bizantyńska31. Dowódca jednego z okrę-
tów Konstantyna IX, Bazyli Teodorokanos wraz z trzema triremami
podpłynął do wroga i zaatakował, chcąc zrobić wyrwę w szyku Ru-

                                                
25 Jan Skylitzes, s. 430,48-51, 431,67-70; Jan Zonaras, XVII 24, 6, s. 632; Psellos

sugeruje, Ŝe miało to być tysiąc staterów na statek, co jest jednak sumą dość nie-
wielką, dlatego bardziej prawdopodobna wydaje się wersja o trzech funtach złota;
Michał Psellos, Chronographie (976-1077), ed. E. Renauld, ParyŜ 1928, t. II, VI 92,1-
12, s. 9-10; A. Poppe, La dernière…, s. 249-250.

26 Jan Zonaras, XVII 24, 7, s. 632.
27 Jan Skylitzes, s. 431,61-71.
28 Michał Psellos, t.II, VI 93,15-22, s. 10.
29 Ibidem, t.II, VI 93,10-13, s.10.
30 M. Salamon, K voprosu..., s. 89.
31 Michał Psellos, t.II, VI 93,13-15, s. 10; G. Vernadsky, The Byzantine..., s. 58.
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sów32. Doszło do walki abordaŜowej i Bizantyńczycy zdobyli w niej
jeden z ruskich okrętów. Potyczka kosztowała przybyszów z północy
równieŜ dalsze siedem okrętów, które Bizantyńczycy spalili ogniem
greckim i kolejne trzy, które poszły na dno wraz z całą załogą33. Ob-
serwujący przebieg tej walki cesarz rozkazał uderzyć na Rusów całej
swej flocie34. Większa cześć jego okrętów nie była uzbrojona w ogień
grecki, dlatego to jednostki wyposaŜone w tę straszliwą broń miały
uderzyć zapewne jako pierwsze35. Rusowie spodziewając się uderze-
nia przy pomocy ognia, zastosowali manewr pozorowanej ucieczki
w celu wciągnięcia bizantyńskich okrętów w pułapkę i rozbicia ich
szyku36. Nagle zerwał się gwałtowny wiatr (szkwał), na który czekał
cesarz. Wiał on ze wschodu na zachód i wyrzucił na skały lub zatopił
większość okrętów Rusów37. Ci, którzy przeŜyli przymusowe lądowa-
nie, zostali wymordowani na brzegu przez bizantyńską piechotę.
Wielkie straty zmusiły Rusów do ucieczki na Morze Czarne38.

Niedobitki ruskiej floty wycofały się na trackie wybrzeŜe, gdzie
wyładowano część uratowanych w czasie burzy rozbitków, którzy
w liczbie sześciu tysięcy mieli wrócić drogą lądową na Ruś39. Pozba-
wione dodatkowego obciąŜenia okręty Rusów odpłynęły na północ,
pozostawiając swoich towarzyszy samych40. Cesarz wysłał w ślad za
uchodzącą flotą Rusów dwadzieścia cztery triremy pod dowództwem
Konstantyna Kabalouriosa, stratega Kibyrraioton41. Bizantyńczy-
kom udało się dogonić Rusów u wybrzeŜa Tracji. Rusowie odcięli flo-
tę Kabalouriosa w zatoce, następnie zdobyli cztery okręty, reszta zaś
jego sił została zatopiona lub teŜ rozbiła się o skały. Kabalourios

                                                
32 Psellos mówi o dwóch duŜych okrętach, które miały rozpocząć starcie; Michał

Psellos, t. II, VI 94, 4, s. 11.
33 Jan Skylitzes, s. 431,71-78; Jan Zonaras, XVII 24, s. 632-633; Michał Psellos,

t. II, VI 94,1-17, s. 11.
34 Jan Skylitzes, s. 431, 80-432,89; Jan Zonaras, XVII 24, 11, s. 633.
35 G. Vernadsky, The Byzantine..., s. 58.
36 Jan Zonaras, XVII 24, 11, s. 633; Michał Glykas, Annales, ed. I. Bekker, Bonn

1836, s. 595,6-13.
37 Michał Psellos, t. II, VI 95,1-13, s. 11; A. Poppe, Opowieść..., s. 352.
38 Na brzeg morze miało wyrzucić 15 tysięcy trupów; Jan Skylitzes, s. 431, 80-

432, 89; J. Shepard, Why did…, s. 157.
39 Jan Skylitzes , 432, 5-10; G.G. Litavrin, Vojna…, s. 182; A. Poppe, Opo-

wieść…, s. 351.
40 Jan Skylitzes , s. 432, 11-18; G. Vernadsky, The Byzantine..., s. 58.
41 Źródła ruskie mówią o czternastu chelandiach wysłanych przez Greków;

A. Poppe, Opowieść..., s. 359.



Marcin Böhm
_______________________________________________________________

190

wraz z oficerami dostał się w ręce wrogów i został po bitwie zamor-
dowany42. Przegraną na morzu zrekompensował Bizantyńczykom
sukces na lądzie. Wspomniany wcześniej oddział sześciu tysięcy Ru-
sów, wycofujących się drogą lądową, został rozbity przez Katakalona
Kekaumenosa w pobliŜu Warny, a 800 jeńców przekazano cesarzo-
wi43.

Dzięki przedstawionemu powyŜej przebiegowi działań wojennych
w roku 1043 wiemy, Ŝe Rusowie potrafili skutecznie przeciwdziałać
manewrom morskim Bizantyńczyków. Pamiętajmy, Ŝe od końca X w.
obydwie strony nie prowadziły przeciwko sobie działań na morzu44,
lecz ściśle współpracowały, czego najlepszym przykładem jest istnie-
nie Gwardii Wareskiej. Wiedza na temat metod prowadzenia przez
Bizantyńczyków działań wojennych na morzu, którą wykazali się
Rusowie, wynikać mogła właśnie ze doświadczenia, jakiego część
z nich nabyła być moŜe w czasie słuŜby w jednostkach Gwardii
współpracujących z flotą imperialną. Przypuszczać moŜemy,
Ŝe w okresie poprzedzającym najazd Rusów pewna część Waregów
odeszła ze słuŜby w Gwardii. Spośród najwaŜniejszych członków tej
formacji, którzy zdecydowali na taki czyn, naleŜy wymienić osobę
Haralda Hardrady. Warto zastanowić się, jakie mogły być tego przy-
czyny. Po pierwsze, jest całkiem prawdopodobne, Ŝe pewien odłam
Gwardii, mimo zachowania wierności wobec władczyń z dynastii ma-
cedońskiej, nie akceptował osoby nowego cesarza Michała V (1015-
1042), co doprowadziło do rozłamu w szeregach tej formacji, o którym
jednak źródła milczą. Wrogą postawę wobec nowego cesarza części
gwardzistów wydają się potwierdzać dalsze perypetie Hardrady, któ-
ry wyrósł na przywódcę grupy Waregów niezadowolonej z młodego
władcy. Zapewne nie umknęło to uwadze cesarskiego dworu. Według
informacji zawartych w sagach Harald Hardrada został uwięziony
na rozkaz cesarzowej Zoe, pod pozorem zdefraudowania pieniędzy45.
Haraldowi udało się zachować Ŝycie i ujść z więzienia. Skandynaw
wziął następnie udział w powstaniu ludności stolicy przeciwko Mi-
                                                

42 Jan Skylitzes, s. 432, 11-433, 23; G. G. Litavrin, Vojna…, s. 199.
43 Choć źródła tego nie mówią, moŜemy przypuszczać, Ŝe szybkie dostarczenie

tych Rusów do stolicy nastąpić musiało drogą morską; Jan Skylitzes, s. 433, 27-33;
G. Vernadsky, The Byzantine..., s. 59-60; G.G. Litavrin, Vojna…, s. 189.

44 Wyjątek stanowiła wyprawa Chrysocheira; patrz np.: Jan Skylitzes,
s. 367,71-74; S. Blöndal, The Varangians..., s. 50.

45 H. R Davidson, The Viking Road to Byzantium, Londyn 1976, s. 213–218;
S. Blöndal, The Varangians..., s. 77-78.
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chałowi V, uczestniczył równieŜ w oślepieniu tego władcy, a takŜe
brał udział w egzekucji Waregów walczących po stronie obalonego
basileusa46. Co ciekawe, pomimo tego sukcesu Harald postanowił
porzucić słuŜbę w Gwardii. Następca Michała V, Konstantyn IX od-
mówił prośbie Haralda, który chciał wracać do Norwegii, jednak
Hardrada opuścił stolicę w tajemnicy (oczywiście uciekł drogą mor-
ską)47. Zakaz powrotu do ojczyzny, który otrzymał przyszły król
Norwegii nie był bezpodstawny, wynikał zapewne z obawy, Ŝe w nad-
chodzącym konflikcie z Rusią Kijowską, Harald wraz z Rusami moŜe
najechać Bizancjum, tym bardziej Ŝe był przecieŜ zaręczony z córką
Jarosława Mądrego, ElŜbietą, o czym wiedzieć musiał z całą pewno-
ścią dwór cesarski. Z drugiej zaś strony Harald przez ponad 10 lat
walczył na lądzie i na morzu w róŜnych częściach Cesarstwa, miał
zatem doskonałe rozeznanie w morskich moŜliwościach obronnych
najwaŜniejszych portów Bizancjum. Mimo tych obaw strony bizan-
tyńskiej nie słyszymy o udziale Haralda – ani jego ludzi – w działa-
niach przeciwko Bizancjum, jakie prowadził syn Jarosława Mądrego,
Włodzimierz w 1043 r. Włodzimierz miał zapewne w swoich siłach
jakiś dawnych weteranów z Gwardii, lecz większość z nich pocho-
dziła raczej z Rusi, niŜ z Norwegii czy Islandii.

MoŜemy jedynie spekulować, czy Harald Hardrada wiedział
o zamiarach Rusów i czy był w nie wtajemniczony, bowiem Ŝadne
źródło o takiej moŜliwości nie mówi. Jego zachowanie wskazuje nam
jednoznacznie, Ŝe opuszczając w tajemnicy stolicę Bizancjum i swoje
obowiązki – przy tym jednocześnie nie biorąc udziału w ataku na nią
– wybrał najbezpieczniejszą dla siebie neutralność. Pamiętajmy
o jego planach małŜeńskich i o drodze powrotnej do Norwegii prze-
biegającej przez ziemie Jarosława, który równieŜ pilnował jego ma-
jątku zdobytego w cesarskiej słuŜbie48, jak takŜe o tym, Ŝe związany
był przysięgą wierności z władcami bizantyńskimi49, której nie za-
mierzał złamać, jakkolwiek jego ucieczka – mimo całej romantycznej
otoczki dodanej przez sagi – podejrzanie przypomina zwykłą dezer-
cję. Wielce prawdopodobne jest, Ŝe uciekł jedynie z niewielką liczbą
towarzyszy, wśród nich mógł znajdować się wspomniany juŜ wielo-

                                                
46 S. Blöndal, The Varangians..., s. 93-95; H. R. Davidson, The Viking Road...,

s. 187.
47 S. Blöndal, The Varangians..., s. 96-97.
48 H. R. Davidson, The Viking Road...,s. 217.
49 S. Blöndal, The Varangians..., s. 177-192.
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krotnie Bolli Bollason. Oddział Waregów, z którym Hardrada przy-
był do Konstantynopola i który walczył pod jego dowództwem w sze-
regach Gwardii, w chwili, gdy opuszczał miasto, musiał znajdować
się poza stolicą, dlatego raczej nie spadły na niego Ŝadne represje za
ucieczkę wodza.

NajwaŜniejszą bazą Gwardii Wareskiej był Konstantynopol, tam
znajdowały się jej koszary oraz porty, gdzie mogły cumować okręty,
na których przybywali z Rusi, a takŜe jednostki bizantyńskiej floty,
których załogi uzupełniali50. Bardzo prawdopodobne, Ŝe ze stolicy
wyruszali na zagroŜone odcinki nie tylko na Morzu Egejskim i Śród-
ziemnym, lecz równieŜ na Morzu Czarnym. JednakŜe i w tej materii
napotykamy barierę w postaci braku informacji źródłowych i zdani
jesteśmy jedynie na domysły.

Ostatnia wzmianka źródłowa o uŜyciu Waregów w roli odpowia-
dającej terminowi marines pochodzi z końca lat siedemdziesiątych
jedenastego stulecia. Wówczas do tłumienia uzurpacji Nikefora
Brynnienosa uŜyto ruskich okrętów pochodzących z floty cesarskiej
stacjonującej w Konstantynopola. Była ona powiązana z Gwardią
Wareską. Współdziałanie okrętów Rusów (Waregów) z bizantyńską
piechotą pozwoliło zdobyć Atyre, jedno z opanowanych przez uzurpa-
tora miast, co odegrało niebagatelną rolę w stłumieniu jego rebelii.
Jest bardzo moŜliwe, Ŝe atak na port Atyry od strony morza wypro-
wadzony z ruskich okrętów przypominał współczesne działania Ŝoł-
nierzy amerykańskiego Korpusu Piechoty Morskiej51. Atyra (dzisiej-
sze tur. Büyükçekmece) leŜała na europejskim brzegu nad Morzem
Marmara i stanowiła waŜny punkt komunikacyjny w drodze ku sto-
licy, dlatego zrozumiałe wydają się działania obu stron zmierzające
do utrzymania władzy nad tą twierdzą. Dziś tureckie miasto znaj-
duje się nad jeziorem, lecz prawie tysiąc lat temu linia brzegowa Mo-
rza Marmara musiała przebiegać koło Atyry, a wspomniane jezioro
było zatoką tego morza. Jedynym miejscem, w którym lądować mogli
Rusowie, było wybrzeŜe otaczająca miasto od zachodu. Jezioro jest
dość płytkie (średnia głębokość to 3, 5 metra) i dość muliste52. Okręty

                                                
50 H. R. Davidson, The Viking Road..., s. 183-185.
51 Michael Attaliates, Historie, ed. I. Bekker, Bonn 1853, s. 253, 21-23; S. Blön-

dal, The Varangians..., s. 116-117; F. Chalandon, Essai sur le règne d’Alexis Ier

Comnène (1081-1118), ParyŜ 1900 s. 34-36; V.G. Vasilevskij, Trudy..., s. 346-347.
52 Wnioski wysnułem na podstawie współczesnych map satelitarnych tego ob-

szaru, który dzisiaj stanowi przedmieścia Istambułu oraz pracy: B. Ergen, Buffer
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bizantyńskie typu dromon czy chelandia, z racji rozmiarów nie
nadawały się do przeprowadzenia skutecznej akcji desantowej w tym
regionie. W przeciwieństwie do jednostek bizantyńskich, okręty Ru-
sów, wspomniane juŜ na kartach tej pracy akatie/karaby, mogły
swobodnie operować na takim akwenie.

Przedstawione powyŜej dane pokazują, Ŝe Waregowie słuŜący
w szeregach bizantyńskiej armii pełnili bez wątpienia rolę piechoty
morskiej. Działali jako jednorodna formacja gwardii, dysponująca
swoim własnymi okrętami, potrafiąca w razie potrzeby współdziałać
z jednostkami bizantyńskiej floty i wojsk lądowych. Zastanawiające
jest, Ŝe w czasie panowania Bazylego II mamy do czynienia z Gwar-
dią Wareską dysponującą sporą liczbą okrętów (źródła mówią o 120),
później zaś (w drugiej połowie XI w.) coraz rzadziej słyszymy o okrę-
tach Waregów biorących udział w działaniach wojennych. Zarzucenie
wykorzystywania własnych okrętów przez Waregów wynikało
ze zmian w strukturze etnicznej Gwardii Wareskiej, która pod ko-
niec XI w. z rusko-skandynawskiej stawała się formacją składającą
się z Anglosasów53. Interesującym faktem jest wiadomość, Ŝe Anglo-
sasi przybyli do Bizancjum drogą morską po przegranej pod Hastings
szlakiem biegnącym przez Cieśninę Gibraltarską i Morze Śródziem-
ne, a dysponowali flotą składającą się z 235-350 okrętów54.

Dzięki badaniom Krijnie Ciggaar wiemy, Ŝe liczba 235 okrętów
jest wiarygodna. Chronicon universale anonymi Laudunensis, na
którą się ten autor powołuje, informuje, Ŝe po przybyciu do Konstan-
tynopola w 1075 r. pozostało w nim 4350 Anglosasów z rodzinami,
podczas gdy reszta odpłynęła do oddalonego o sześć dni drogi od bi-
zantyńskiej stolicy miejsca zwanego Domapia, które przybysze pod-
bili i nazwali Nova Anglia55.

                                                                                                                      

zone method, land use planning and conservation strategies about wetlands under

urbanization pressure in Turkey, Kaisersleutern 2010, s. 55-60.
53 N. Pappas, English Refugees in the Byzantine Armed Forces: The Varangian

Guard and Anglo-Saxon Ethnic Consciousness, www.deremilitari.org/resources/
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54 N. Pappas, English Refugees in the Byzantine Armed Forces; K. N. Ciggaar,
L'émigration anglaise..., s. 322.

55 K. N. Ciggaar, L'émigration anglaise..., s. 322-323.
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NaleŜy się w tym momencie zastanowić, dlaczego Bizantyńczycy
nie wykorzystali potencjału całej floty Anglosasów? Być moŜe okręty
przybyszów z racji uszkodzeń posłuŜyły za materiał budowlany do
wybudowania ich domostw w miejscowościach, które otrzymali od
Bizancjum nad Morzem Czarnym. Tych, które pozostały w Konstan-
tynopolu wraz z Anglosasami przyjętymi w szeregi Gwardii, było
niewiele. Nie bez znaczenia jest równieŜ fakt, Ŝe źródła mogły liczbę
okrętów przybyłych z Anglii zawyŜyć, co dodatkowo wywołuje konfu-
zję u kaŜdego badacza tego problemu. Faktem jest, Ŝe Gwardia od
czasu przybycia Anglosasów walczyła wyłącznie na lądzie, zaś o jej
zastosowaniu w roli piechoty morskiej nie słyszymy (jakkolwiek w
trakcie tłumienia rebelii Nikefora Brynnienosa to ich okręty mylnie
wzięte za jednostki Rusów mogły przeprowadzić atak na Atyrę).

SłuŜba Waregów w roli piechoty morskiej była tylko niewielkim
epizodem, istotnym dla panowania Bazylego II, jednak fakt ten nie
odcisnął zbyt duŜego wpływu dalsze losy floty bizantyńskiej. Sytu-
acja taka wynikała moŜe z kryzysu, który dotknął siły morskie Bi-
zancjum w drugiej połowie jedenastego stulecia, kiedy to Cesarstwo
utraciło południową Italię na rzecz Normanów, jak równieŜ prawie
całą Azję Mniejszą na korzyść SeldŜuków. Pozbawiona większości
baz flota Cesarstwa skupiła się w Konstantynopolu, zaś stale potrze-
bująca Ŝołnierzy armia poŜytkowała potencjał Gwardii Wareskiej
w działaniach przeciwko wrogom Bizancjum w głębi lądu. Takie
przesunięcie zastosowań oddziałów wareskich wynikało moŜe rów-
nieŜ z faktu braku realnego zagroŜenia ze strony flot Arabów we
wschodniej części Morza Śródziemnego, jak i spokoju na wodach Mo-
rza Czarnego. Stan ten trwał od lat czterdziestych XI stulecia do
czasu pojawienia się piraterii tureckiej w dobie panowania Aleksego
I Komnena (1081-1118)56.

                                                
56 J. Pryor, E. Jeffreys, The Age of ..., s. 76-95; G. A. Loud, Byzantine Italy and

the Normans, [w:] Byzantium and the West c. 850-c. 1200, red. J. D. Howard-
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Eroberung Süditaliens, [w:] Forschungen zur Reichs-,Papst- und Landesgeschichte,

Stuttgart 1998, s. 115-131; A. Savvides, Can We refer to a concerted action among

Rapsomates, Caryces and the Emir Tzachas between A.D. 1091-1093, [w:] Acts of the

third International Congress of Cypriot Studies, Nicosia 2001, s. 255; idem,

O Seltzukos Emires tes Smyrnes Tzachas (Çaka) kai oi Epidromes tou sta Mikrasias-

tika Paralia ta Nesia tou Anatolikou Aigaiou kai ten Konstantinoupole, (c. 1081-

1106, Α’: c. 1081-1090), „Chiaka Chronika” 1982, t. 14, s. 9-24; idem, O Seltzukos

Emires tes Smyrnes Tzachas (Çaka) kai oi Epidromes tou sta Mikrasiastika Paralia
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Waregowie dzięki swojemu doświadczeniu w walce zarówno na
lądzie, jak i na morzu oraz sporym umiejętnościom Ŝeglarskim sta-
nowili doskonałe uzupełnienie dla floty bizantyńskiej, która cierpiała
na niedobór dobrej jakości Ŝołnierzy piechoty morskiej rodzimego
pochodzenia. Dobrze wyposaŜeni w uzbrojenie ochronne, walczący
dwuręcznymi toporami, idealnie nadawali się do działań polegają-
cych na zdobyciu jakiegoś portu-przyczółka i utrzymania go do czasu
przybycia sił głównych floty lub ataku piechoty bizantyńskiej od
strony lądu. Wykorzystywano ich równieŜ do cichych ataków na
okręty przeciwnika, co widzimy w czasie działań Bazylego II przeciw
flocie Bardasa Fokasa. MoŜemy spekulować, Ŝe w podobny sposób
uŜyto Waregów Hardrady w działaniach przeciwko flotyllom piratów
muzułmańskich na Morzu Egejskim.
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Blaski i cienie „epirockiego separatyzmu” kościelnego

w latach 1204-1230

Z dzisiejszego punktu widzenia, po rozpadzie Cesarstwa
w 1204 r., nicejski ośrodek polityczny jawi się jako bezpośredni kon-
tynuator i sukcesor bizantyńskiego dziedzictwa politycznego i kultu-
rowego. To w zachodniej części Azji Mniejszej dzięki uporowi Teodo-
ra I Laskarysa (1208-1221) i Jana III Watatzesa (1221-1254) mogło
dojść w pierwszej połowie XIII w. do przygotowania gruntu pod odzy-
skanie utraconego Nowego Rzymu. W tym przekonaniu umacnia nas
dziedzictwo historiografii z tamtej epoki, lojalnej wobec nicejskiego
ośrodka władzy. Znani bizantyńscy historycy, kronikarze, filozofowie
i retorzy, jak Nicetas Choniates (ok. 1155-1215), Mikołaj Mesarites
(1163/4 – po 1214), Jerzy Akropolites (1217-1282), Jerzy Pachymeres
(1242-ok. 1310), Nicefor Blemmydes (1197 – ok. 1269) czy Teodor
Skutariotes (2 poł. XIII w.) poprzez swoje biografie i kariery byli
mocno związani z nicejskimi Laskarydami, Watatzesami czy Pale-
ologami. Pełnili funkcje wysokich dygnitarzy świeckich czy kościel-
nych w ich Cesarstwie, wchodzili z nimi w związki powinowactwa,
byli ich doradcami, powiernikami oraz wychowawcami cesarskich
dzieci, formułując ich światopogląd1. Ponadto wywarli ogromny

                                                
1 H. Hunger, Die Hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, t. 1. Phi-

losophie – Rhetorik – Epistolographie – Geschichtsschrebung – Geographie, München
1978, s. 429-453, 477-478; J. Karayannopulos, G. Weiss, Quellenkunde zur
Geschichte von Byzanz (324-1453), Wiesbaden 1982, s. 460-463; S. Rek, Georgios
Akropolites. Początki kariery dostojnika w Cesarstwie Nicei, „Kwartalnik Historycz-
ny” 1989, R. 96, nr 1-2, s. 27-39; A. K(azhdan), Choniates, Niketas, [w:] The Oxford
Dictionary of Byzantium, ed. A. Kazhdan i in., t. 1, Oxford-New York 1991, (dalej:
ODB) s. 428; A. K(azhdan), Mesarites, Nicholas, [w:] ODB, t. 2, s. 1346;
R. J. M(acrides), Akropolites, George, [w:] ODB, t. 1, s. 94; A. M. T(albot), Pachy-
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wpływ na kolejną generację bizantyńskich dziejopisów, którzy
w przypadku Nicefora Gregorasa (1290/1 – ok. 1361), Efraima z Ai-
nos (1 połowa XIV w), którzy w istotnej mierze podzielili ich zapa-
trywania na dzieje Romajów w latach, które nastąpiły po IV krucja-
cie2.

Nic więc w dziwnego, Ŝe historia okresu między 1204 a 1261 r.
została napisana z perspektywy zwycięzców z Nicei, którzy ubiegli
innych prawosławnych rywali na drodze do odzyskania Konstanty-
nopola, spychając w cień ich wysiłki i dąŜenia. Bowiem chętnych do
odbudowy Cesarstwa było więcej i początkowo szanse niektórych
wydawały się być porównywalne. W pierwszych dekadach po IV kru-
cjacie bizantyński świat polityczny był podzielony na niewielkie poli-
tyczne organizmy, pozostające pod władaniem licznych lokalnych
przywódców3. Oczywiście, nie wszyscy z nich pretendowali do całości
schedy po zdruzgotanym przez krzyŜowców Cesarstwie. PowaŜnie
liczyli się tylko niektórzy. Oprócz cesarzy nicejskich czy poszczegól-
nych carów bułgarskich uwzględnić naleŜy równieŜ greckich władców
zachodnich Bałkanów, w literaturze przedmiotu czasami przedsta-
wianych jako „despotów Epiru”4. Termin despota (despÒthj) klasyfi-
kuje Angelosów z Arty jako władców niŜej umieszczonych w politycz-
nej hierarchii w porównaniu z cesarzami z Nicei, Trapezuntu czy
Tyrnowa. Tymczasem, mamy tutaj do czynienia z pewnym nieporo-
zumieniem semantycznym. Jeszcze w grece staroŜytnej i średnio-
wiecznej aŜ do XII w. powyŜszego słowa uŜywano na określenie wła-
ściciela, władcy, cesarza czy jego współpanującego. Od tego czasu

                                                                                                                      

meres, George, [w:] ODB, t. 3, s. 1550; R. J. M(acrides), Blemmydes, Nikephoros, [w:]
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staje się drugim co do waŜności tytułem w hierarchii Wielkiego Pała-
cu5. Jednak dopiero od połowy XIV wieku źródłowo potwierdzone jest
uŜycie tytułu despoty przez dynastów z rodu Angelosów i Orsinich
oraz określanie ich posiadłości jako „despotaton (despot£ton)”6.

Michał z rodu Angelosów, załoŜyciel państwa epirockiego, w świe-
tle tego, co wiadomo o jego biografii, despotą się raczej nie tytułował.
Z jego zachowanych pieczęci wynika, Ŝe juŜ przed 1205 r. chętnie
uŜywał rodowego imienia Dukas (Sfr£gisma grafîn Mica¾l DoÚka
fšrw), dość popularnego pośród arystokratycznej elity państwa bi-
zantyńskiego w XII wieku7. W późniejszych latach, przed 1215 r.,
zręcznie lawirując między Republiką Wenecką a Cesarstwem Łaciń-
skim, potrafił zbudować swoje władztwo obejmujące dawne ziemie
bizantyńskie od Zatoki Korynckiej po Jezioro Skadarskie, z centrum
politycznym w Arcie. Prawdopodobnie, równieŜ w tym okresie de-
monstrował swoją przynaleŜność do cesarskiego rodu Dukasów. Suk-
cesy Michała zdyskontował jego przyrodni brat Teodor, który w la-
tach 1215-1230 opanował większość zachodnich Bałkanów, przeno-
sząc w 1224 r. swoją siedzibę z Arty do Tesaloniki. W nowej stolicy
koronował się w 1224/1225 r. (ewentualnie po 1227 r.) na cesarza
Romajów, by móc przystąpić do realizacji ostatecznego celu, jakim
było wyzwolenie Konstantynopola spod panowania słabnących łacin-
ników, zanim uczyni to rywalizujący z nim cesarz z Nicei – Jan III
Watatzes. Jego politycznym klientem i powinowatym został równieŜ
ówczesny król Serbów – Stefan Radosław (1227-1234). W swoich
planach Teodor nie uwzględnił jednak innego waŜnego czynnika,
jakim była odrodzona potęga bułgarska. Jej siłę boleśnie zdołali od-
czuć łacinnicy z Konstantynopola, kiedy wyłonieni z ich grona dwaj
władcy: cesarz Baldwin I z Flandrii (1204-1205) oraz król tesalonicki

                                                
5 A. Kazhdan, Despotes, [w:] ODB, t. 1, s. 614; E. A. Sophocles, Greek Lexicon

of the Roman and Byzantine Periods, Hildesheim-Zürich-New York 1992, s. 352.
6 L. Stiernon, Les origins du Despotat d’Epire. À propos d’un livre recent, „Revue

des études byzantines”1959, t. 17, 1959, s. 90-126; R.J. Loenertz, Aux origins du
despotat d’Épire et de la principaut d’Achaïe, „Byzantion” 1973, t. 43, s. 360-394;
A. M. T(albot), A. K(azhdan), Epiros despotate of, [w:] ODB, t. 1, s. 716-717.

7 Jako naturalny syn sebastokratora Jana Angelosa, wnuka cesarza Aleksego I
Komnena (1081-1118), zaliczał się do grupy rodzin arystokratycznych, manifestują-
cych równieŜ swoją przynaleŜność do cesarskiego „klanu” Komnenów, stąd wymie-
niany jest równieŜ w niektórych źródłach częściej jako KomnhnÒj i DoÚka (łac. Mi-
chael Comnanus Dux) niŜ Aggšlwj. Zob. D. Polemis, The Doukai. A Contribution to
Byzantine Prosopography, London 1968, s. 91-92.
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Bonifacy z Monferratu (1204-1207), przegrali z Bułgarami bitwy,
tracąc wolność i Ŝycie. Ambitne plany Teodora obróciły się wniwecz,
kiedy w 1230 r. poniósł klęskę w bitwie pod Kłokotnicą i dostał się do
bułgarskiej niewoli. Jego rozległe Cesarstwo, rozciągające się od Mo-
rza Egejskiego po Adriatyk i od Serbii po Peloponez, okazało się nie-
trwałe. Rozpadło się jak domek z kart. Większość ziem Teodora zo-
stała zajęta przez Bułgarów, by z czasem stopniowo przejść pod pa-
nowanie jego nicejskich rywali. Jako odrębny organizm polityczny
uchował się Epir, rządzony przez potomków Michała I. Ich państew-
ko, zredukowane do swoich pierwotnych ram historycznych i geogra-
ficznych, przetrwało do połowy XV w., odgrywając coraz bardziej
ograniczoną rolę w rozgrywkach politycznych na Bałkanach8.

Podjęta przez Teodora Dukasa Angelosa rekonstrukcja Cesar-
stwa ostatecznie okazała się nieudaną. MoŜna by ją potraktować jak
inne zakończone fiaskiem uzurpacje, które miały miejsce w poprzed-
nich wiekach w oparciu o zaplecze w prowincjach zachodniobałkań-
skich. Od prób podejmowanych w przeszłości, przez Leona Tornikesa
(1047), Nicefora Bryenniosa (1077-1078), Nicefora Bazylakesa (1079)
czy Aleksego Branasa (1186-1187)9, państwo Teodora odróŜniają jed-
nak jego kościelni sojusznicy i ich ideologiczne wsparcie. Była to
grupa złoŜona m.in. z takich znamienitych hierarchów bizantyńskie-
go Zachodu, jak: Demetriusz Chomatenos (przed 1150- przed 1235),
Jerzy Bardanes (2 poł. XIII w. – ok. 1240), Jan Apokaukos (1150 –
ok. 1235). Pełnili oni nie tylko waŜne urzędy kościelne w Ochrydzie,
w Naupaktos czy na Korfu10. Wszyscy byli uznanymi pisarzami, teo-

                                                
8 D.M. Nicol, The Despotate of Epiros, Oxford 1957, s. 47-75, 103-112; idem, The

Despotate of Epiros 1267-1479. A Contribution to the History of Greece in the Middle
Ages, Cambridge 1984; A. Ducellier, La façade maritime de l’Albanie au Moyen-Âge.
Durazzo et Valona du XIe au XVe siècle, Thessalonike 1981, s. 160-229; G. Prinzing,
Studien zur Provinz- und Zentralverwaltung im Machtbereich der epirotischen
Herrscher Miachael I. und Theodoros Dukas, “Ēpeirōtika Chronika” 1982, t. 24, s.
73-120; 1983, t. 25, s. 37-112; M. Dąbrowska, Despotat Epiru w świetle najnowszych
badań historycznych, [w:] Balcanica Posnaniensia. Acta et studia. t. 9/10. Z dziejów
Albanii i Grecji, red. I. Czamańska, W. Szulc, Poznań 1999, s. 77-91, ibidem, omó-
wienie literatury przedmiotu, s. 77-79; M. Angold, Czwarta krucjata, tł., B. Spieral-
ska, Warszawa 2006, s. 165-170.

9 J.-C. Cheynet, Pouvoir et contestations à Byzance (963-1210), Paris 1990, s. 59-
60, 83-84, 86-87, 121-122.

10 J. Karayannopulos, G. Weiss, op. cit., s. 481-482, 484; R.J. M(acrides), Cho-
matenos, Demetrios, [w:] ODB, t. 1, s. 426; R.J. M(acrides), Bardanes, George,
[w:] ODB, t. 1, s. 254-255; R.J. M(acrides), Apokaukos, John, [w:] ODB, t. 1, s. 135.
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logami, kościelnymi kanonistami, swoje wykształcenie i kwalifikacje
literackie zdobyli jeszcze w Konstantynopolu na długo przed kata-
strofą 1204 r. Niektórzy z nicejskich intelektualistów byli ich przyja-
ciółmi ze studenckich ław. ChociaŜ pośród pisarzy bizantyńskiego
Zachodu zabrakło historyków czy kronikarzy11, to właśnie ich zacho-
wane i odtwarzane wśród chrześcijan prawosławnych teksty pozwa-
lają na pełniejszy ogląd dziejów i ideologicznego zaplecza cesarskich
rządów Teodora.

Ów zdolny i bardzo ambitny polityk w ciągu krótkiego czasu
przeistoczył się z lokalnego dynasty na zachodnich Bałkanach
w groźnego rywala nicejskich Laskarydów. Najpierw podstępnie
zwabił i uwięził trzeciego cesarza łacińskiego Piotra de Courtenay’a
w 1217 r., potem prowadził aŜ do 1230 r. kosztem łacinników zwycię-
skie kampanie wojskowe w Tesalii, Macedonii i Tracji12. Jego autory-
tet uległ wzmocnieniu, kiedy przybrał tytuł cesarski i koronował się
w Tesalonice, drugim co do wielkości mieście świata bizantyńskiego.
Ogłaszając się w 1225 r. cesarzem Romajów Teodor rzucał wyzwanie
swoim nicejskim rywalom. Ci obwieszczali światu prawosławnemu
swoją cesarską tytulaturę juŜ od co najmniej od kilkunastu lat. Nie
wywodzili jednak swoich praw wyłącznie z racji sprawowania kon-
troli nad Niceą. Stolica Laskarydów wprawdzie była u progu XIII
stulecia duŜym i kwitnącym miastem, nie dorównywała jednak wiel-
kością i potencjałem Tesalonice. Sekret objęcia i utrzymania tytułu
„emigracyjnego” cesarza Romajów nie tkwił równieŜ w pamięci Bi-
zantyńczyków w tym, Ŝe dwa sławne sobory, na których przywrócono
jedność Kościoła, zebrały się w Nicei. OtóŜ na krótko przed demon-
stracją swoich cesarskich aspiracji Teodor Laskarys odbudował naj-
pierw instytucję patriarchatu. Jak wiadomo, Jan X Kamateros
(1198-1206), ostatni patriarcha Konstantynopola po inwazji krzy-
Ŝowców porzucił swoją biskupią stolicę i do końca Ŝycia tułał się po
Tracji, faktycznie uchylając się od powinności przewodzenia cięŜko
doświadczonemu przez los Kościołowi konstantynopolitańskiemu13.
                                                

11 Trudno za takowego uznać mnicha Hioba Meliasa Iasitesa, autora Ŝywota
świętej Teodory Petralifiny, małŜonki Michała II Dukasa Angelosa (1231-1271),
który zwięźle opisał okoliczności narodzin państwa epirockiego. Zob. J. Karayanno-
pulos, G. Weiss, op. cit., s. 478.

12 Z. Pentek, Cesarstwo Łacińskie 1204-1261. Kolonialne państwo krzyŜowców
czy Neobizancjum?, Poznań 2004, s. 149-152, 157-159.

13 D. M. Nicol, Refugees, Mixed Population and Local Patriotism in Epiros and
Western Macedonia after the Fourth Crusade, [w:] XVe Congres International
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Kwestia wyboru jego następcy była przez jakiś czas przedmiotem
negocjacji między okupującymi Konstantynopol łacinnikami a pozo-
stającymi w stolicy prawosławnymi duchownymi. Ostatecznie w re-
zultacie nieustępliwej postaci tych pierwszych, w Konstantynopolu
ostał się tylko katolicki patriarcha, miejsca na kompromisy między
Romajami a najeźdźcami juŜ nie było. Wybór na nicejskim „wygna-
niu” nowego patriarchy ekumenicznego Michała Autoreianosa wio-
sną 1208 r. poprzedzał prawie natychmiastową ceremonię koronacji
w miejscowej katedrze cesarza Romajów – Teodora Laskarysa (1208-
1221). Z pewnością biskupom prawosławnym trudniej było utrzymać
wzajemne kontakty z powodów trudności komunikacyjnych w tam-
tych latach. Jednak to względy polityczne uwarunkowały sprzeciw
wobec aspiracji nicejskiego ośrodka władzy do rangi centrum „grec-
kiego patriotyzmu”14. Z róŜnych powodów (np. zagroŜenie ze strony
łacinników, Bułgarów, Turków, kwestia odległości) rywale Laskary-
dów raczej unikali militarnego rozwiązania tego problemu. O wiele
prościej przychodziło im natomiast kontestować zwierzchność powo-
łanego do Ŝycia patriarchatu z Nicei, kwestionując w ten sposób
równieŜ prawa koronowanego w tym mieście cesarza. Stąd, za po-
średnictwem popierających ich sprawę biskupów, prawosławni opo-
nenci Laksarydów chętnie podkreślali swoje uprawnienia do
zwierzchniej władzy nad lokalnymi Kościołami. Mimo Ŝe nigdzie
w świecie bizantyńskim oficjalnie nie powołano odrębnego, rywali-
zującego z Niceą ośrodka kościelnego, to patriarchowie Michał II
Autoreianos (1208-1214), Teodor II Irenikos (1214-1216), Manuel I
Sarantenos (1216-1222), German II (1223-1240) energicznie prote-
stowali przeciw wszelkim formom ograniczeniom ich ekumenicznego
przywództwa. W literaturze przedmiotu powyŜsze spory między
prawosławnymi hierarchami świata bizantyńskiego są określane
jako „schizma” lub „kościelna kontrowersja” lub „kościelny kon-
flikt”15.

                                                                                                                      

d’Etudes Byzantines. Rapports. I. Histoire. 2. Composition et mouvement de la popu-
lation dans le monde byzantine, Athènes 1976, s. 12-13.

14 P. Žavoronkov, Izbranije i koronacija nikejskich imperatorov, „Vizantijskij
Vremennik” 1988, t. 49, s. 55-59 (dalej: VV); M. A. Poljakovskaja, Pozdnevizantijskij
čin koronovanija vasileusa,  VV 2009, t. 68 (93), s. 5-24, zwł. s. 11-12.

15 Ecclesiastical repercussions the division of the orthodox church, The ecclesias-
tical conflict, The schism. Zob: D. M. Nicol, The Despotate of Epiros, s. 76; A. D. Kar-
pozilos, The Ecclesiastical Controversy between the Kingdom of Nicea and the prin-
cipality of Epiros (1217-1233), Thessalonike 1973, s. 46, 70; E. Patlagean, Chrześci-
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Zainicjowana w Nicei restauracja najwyŜszej bizantyńskiej wła-
dzy kościelnej i politycznej najpierw spotkała się z oporem na
wschodnich peryferiach dawnego Cesarstwa – w Trapezuncie. Wia-
domo, Ŝe status tamtejszej metropolii w strukturach patriarchatu
Konstantynopola stopniowo wzrastał w wiekach średnich, jednak
jeszcze przed IV krucjatą metropolici trapezunccy nie posiadali bliŜ-
szych koneksji z elitą intelektualną byłego Cesarstwa, nie ciesząc się
wielkim autorytetem i wpływem na świat prawosławny. Po 1204 r.
ich oparciem byli Dawid i Aleksy Komnenowie, członkowie rodu pa-
nującego, którzy, z poparciem gruzińskiej królowej Tamary (1184-
1213), manifestowali swoje monarsze aspiracje. Jednak Cesarstwo w
Trapezuncie szybko, bo juŜ w pierwszej dekadzie XIII w., przestało
się liczyć w grze o Konstantynopol. Patrząc z perspektywy nicejskich
Laskarydów i Watatzesów, Aleksy Komnen i jego sukcesorzy po
1215 r., znani w literaturze przedmiotu jako tzw. Wielcy Komneno-
wie, razem ze swoimi biskupami byli daleko, ich aspiracje polityczne
i kościelne zasadniczo ograniczały się do Pontu, stąd moŜna było
w Nicei ich po prostu zignorować16.

Inaczej rzecz się miała w przypadku biskupów bizantyńskiego
Zachodu. Po pierwsze, ich świecki protektor był potęŜnym władcą,
którzy przed 1230 r. był bliski odzyskania Konstantynopola. Po dru-
gie, róŜnica między nimi a hierarchami Trapezuntu okazała się duŜą,
z racji ich kwalifikacji intelektualnych i autorytetu, którym się cie-
szyli wśród wyznawców prawosławia. Tym bardziej, Ŝe ich aktyw-
ność nie ograniczała się do wybierania i konsekrowania na synodach
Arcie czy Tesalonice, nowych eparchów i metropolitów, przy ignoro-
waniu protestów kolejnych patriarchów ekumenicznych z Nicei17.

                                                                                                                      

jaństwo greckie: rozpad cesarstwa i panowanie łacińskie (1204-1274), [w:] Historia
chrześcijaństwa. Religia. Kultura. Polityka, t. 5. Ekspansja Kościoła rzymskiego
(1054-1274), red. A. Vauchez i in, Warszawa 2001, s. 555-559.

16 S. P. Karpov, Obrazovanje trapezundskoj imperii (1204-1215), VV 2001, t. 60
(85), s. 5-29.

17 Les regestes des Actes du patriarcat de Constantinople, vol. I. Le Actes des pa-
triarches, Fasc. 4, Les regestes de 1208 a 1309, ed. V. Laurent, Paris 1971, nr 1227,
1230, 1249, s. 32-36, 56 (dalej: Les regestes). Zob.: A. Stavridou-Zafraka, The Politi-
cal Ideology of the State of Epiros, [w:] Urbs Capta. The Fourth Crusade and its
Consequences/ La IVe Croisade et ses consequences, ed. A. Laiou, Paris 2005, s. 311-
323, zwł. 316-320; patrz teŜ: D. M. Nicol, The Despotate of Epiros, s. 76-101; A. Kar-
pozilos, The ecclesiastical controversy ..., s. 52, 63, 64, 79.
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Jedną z okoliczności, sprzyjających prawosławnym biskupom
z zachodnich Bałkanów, było poparcie hierarchy, którego poprzedni-
cy juŜ wcześniej nigdy oficjalnie nie podlegali zwierzchnictwu pa-
triarchy Konstantynopola. Kościół bułgarski, dzięki przywilejom,
otrzymanym dwieście lat wcześniej od Bazylego II, cieszył się auto-
kefalią. Aczkolwiek w latach 1037-1216 arcybiskupi tron w Ochry-
dzie był z reguły obsadzany przez duchownych często pochodzących
z grona stołecznego kleru, róŜnice między patriarchami a arcybisku-
pami ograniczały się do kwestii formalnych, dotyczących utrzymania
prestiŜu lub majętności bułgarskiej prowincji kościelnej18. Opanowa-
nie Konstantynopola przez krzyŜowców i utworzenie tam patriarcha-
tu łacińskiego zburzyło dotychczasowe relacje. Arcybiskup Deme-
triusz Chomatenos uznawał się nie tylko za autokefalicznego arcybi-
skupa Bułgarii. Z powodu szeregu względów był przekonany, Ŝe po-
siadany przezeń status upowaŜnia go do przewodniczenia ceremonii
koronacyjnej Teodora w Tesalonice.

Chomatenos upatrywał w Teodorze przede wszystkim głównego
protektora prawosławia na zagroŜonym, jego zdaniem, przez łacinni-
ków bizantyńskim Zachodzie. Swoją lojalność względem Teodora
tłumaczył wielkim zwycięstwem, jakim było pojmanie samozwańcze-
go cesarza łacinników, następnie sukcesami militarnymi w środko-
wej i zachodniej Macedonii. Ostatecznie doprowadziły one nie tylko
do uwolnienia Ochrydy i większości terytorium arcybiskupstwa buł-
garskiego spod władzy łacinników, to dzięki poparciu Teodora został
Chomatenos wyniesiony na ten zaszczytny kościelny urząd19.

NajwaŜniejszym, jednak, argumentem, było powołanie się Cho-
matenosa na autokefaliczne tradycje arcybiskupstwa bułgarskiego.
W swoich wywodach, nie poprzestał tylko na bułgarskiej, zaakcepto-
wanej przez cesarza Bazylego II, genezie swojej siedziby biskupiej.
UwaŜał się równieŜ, wzorem niektórych swoich poprzedników z po-
przedniego stulecia, za prawdziwego kontynuatora tradycji eklezja-
stycznej Iustiniana Prima (¢rciep…skopoj tÁj Prèthj 'IoustinianÁj ka„
p¡shj Boulgar…aj). W związku z tym był przekonany, Ŝe jako bisku-
                                                

18 I. Snegarov, Istorija na Ochridskata archiepiskopija, t. 1. Ot osnovavaneto
i do zavladjavaneto na Balkanskija poluostrov ot turcite, Sofija 1924 (reprint
z 1995 r.), s. 52-88, 195-207, 219-241; M. Mullet, Theophylact of Ochrid. Reading the
letters of a Byzantine Achbishop, Aldershot 1997.

19 Demetrii Chomateni ponemata diaphora, ed. G. Prinzing, Berlin-New York
2002, nr 106, s. 354-355 (dalej: Chomatenos), zob. teŜ: G. Prinzing, Demetrios Cho-
matenos. Zu seinem Leben und Wirken, [w:] ibidem, s. 3*-41*.
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powi naleŜy mu się w hierarchii kościelnej trzecie miejsce: po rzym-
skim papieŜu i patriarsze Konstantynopola. Chomatenos twierdził,
Ŝe obejmując swój kościelny urząd w Ochrydzie, posiadł uprawnienia
do zwierzchniej władzy na prawosławnymi hierarchami Zachodu,
pozostając w trudnych latach po najeździe łacinników, niezaleŜnym
od patriarchy rezydującego na nicejskim wygnaniu20. Arcybiskup
bułgarski z pewną dozą realizmu skonstatował, Ŝe w świecie bizan-
tyńskim po inwazji łacinników zapanował chaos. Dotychczasowy po-
rządek polityczny i kościelny na ziemi Romajów uległ rozpadowi.
KaŜdy musiał sam siebie ratować i troszczyć się o siebie. Jednak w
przekonaniu Chomatenosa, większa część bizantyńskiej elity (sena-
torowie, biskupi, intelektualiści), po upadku Konstantynopola znala-
zła schronienie nie w prowincjonalnej Bitynii, jak wyraźnie lekcewa-
Ŝąco postrzegał nowy grecki organizm polityczny w Nicei, ale pod
opiekuńczymi skrzydłami prawowitego władcy Romajów, którego
upatrywał przede wszystkim w prawnuku cesarza Aleksego I, okre-
ślanym przezeń jako wielki i potęŜny Teodor Komnen Dukas21.

Natomiast Jan Apokaukos, metropolita Naupaktos, równie waŜ-
ny kościelny sojusznik Teodora, zarzucał nicejskim patriarchom oraz
ich politycznym protektorom porzucenie prawosławnych braci na
zachodnich Bałkanach w trudnych dlań latach, które nastąpiły po
utracie Konstantynopola. OskarŜenia biskupa pozostawały zapewne
w związku z pewnymi pojednawczymi gestami wobec łacinników, na
które zdecydował się Teodor Laskarys z Nicei w ostatniej dekadzie
swoich rządów. Jeden z nich dotyczył misji kardynała Pelagiusza
z Albano. Ów wysłannik papieŜa Innocentego III pojawił się
w 1213 r. w Konstantynopolu, by w następnym roku rozpocząć unij-

                                                
20 Chomatenos, nr 86, s. 296 3, nr 114, s. 376-377.
21 Chomatenos, nr 114, s. 372-375, kom. s. 225*-230*, nr 146, s. 426 128: toà

krat…stou meg£lou Komnhnoà kuroà Qeodèrou, zob. teŜ: M.S. Drinov, O nekotorych
trudach Dimitrija Chomatiana kak istoričeskom materiale, VV 1898, t. 2, s. 11;
I. Snegarov, op. cit., s. 118; F. I. Uspienski, Istorija vizantijskoj imperii, t. 3, Mo-
skva-Leningrad 1948, s. 518-520; D. M. Nicol, The Despotate of Epiros, s. 93-94;
idem, Refugees, Mixed Population ..., s. 11-12; G. Prinzing, Die Bedeutung Bulga-
riens und Serbiens in den Jahren 1204-1219 im Zusammehang mit der Enstehung
und Entwicklung der byzantinishen Teilstaaten nach der Einnahme Konstantinopels
infolge des 4. Kreuzzuges, München 1972, s. 1-24; A. Karpozilos, op. cit., s. 73, 81-86;
R. Macrides, Bad Historian or Good Lawery? Demetrios Chomatenos and Novel 131,
„Dumbarton Oaks Papers” 1992, t. 46 s. 187-196; F. Bredenkamp, The Byzantine
Empire of Thessaloniki (1224-1242), Thessalonike 1996, s. 136-138, 155, 159, 187.
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ne negocjacje z biskupami z państwa Teodora Laskarysa. Misja Pe-
lagiusza nie przyniosła wprawdzie konkretnych rezultatów na niwie
kościelnej, doprowadziła jednak do pewnej stabilizacji wzajemnych
relacji politycznych między łacińskim Konstantynopolem a Niceą.
Starania te kontynuował Laskarys równieŜ w 1220 r., kiedy zwołał
synod biskupów, który miał ustalić warunki dalszych negocjacji
z Rzymem. Przebieg tych wydarzeń i ich finał był doskonale znany
Janowi Apokaukosowi, bowiem został zaproszony do Nicei, by wziąć
udział w obradach wspomnianego zgromadzenia22.

Apokaukos nie tylko odmówił uczestnictwa w tym przedsięwzię-
ciu, ale nie omieszkał równieŜ skorzystać z okazji i zaczął teŜ wyty-
kać biskupom prawosławnego Wschodu i ich politycznemu protekto-
rowi skłonność do uległości wobec łacińskich najeźdźców. W swoich
listach do patriarchy Manuela I Sarantenosa (datowanych na lata
1219-1222) Apokaukos wyraŜał opinie, zapewne rozpowszechnione
wśród wielu greckich duchownych na Zachodzie, na temat hierarchy
z Nicei i jego stronników. Negocjując i wchodząc w nawet tylko tym-
czasowe kompromisy z łacinnikami z Konstantynopola oraz ich pro-
tektorami z papieskiego Rzymu, patriarcha popierający sprawę La-
skarydów utracił moŜliwość sprawowania zwierzchności kościelnej
nad ortodoksyjnymi braćmi z Epiru23. Bowiem, w Teodorze Dukasie
romajski Zachód (DÚsij) odnalazł nie tylko znakomitego dowódcę,
wojskowego, zwycięzcę w konfrontacji z łacinnikami. Jego zwycię-
stwa i zdobycze (jak pojmanie najwyŜszego monarchy łacinników)
świadczą o udzielonym Teodorowi darze BoŜego błogosławieństwa,
które predestynuje go objęcia godności cesarza Romajów. W tych
okolicznościach ma on oczywiste prawo do sprawowania patronatu
nad Kościołem prawosławnym, czyli przede wszystkim wpływania na
wybór nowych biskupów i arcybiskupów na ziemiach podlegających
jego władzy24.

Jednak, w sposób najbardziej konstruktywny, odczucia hierar-
chów prawosławnego Zachodu wyraŜał chyba Jerzy Bardanes, bi-
skup Korfu od 1219 r. Ów ateńczyk i uczeń tamtejszego metropolity
                                                

22 A. Karpozilos, op. cit., s. 54-56; E. Patlagean, op. cit., s. 575-576; Z. Pentek,
op. cit. 138-140.

23 V. Vasilevskij, Epirotica saeculi XIII, VV 1896, t. 3, nr 15, s. 265-267, nr 17,
s. 276 4-11.

24 V. Vasilevskij, op. cit., nr 25, s. 286-287, nr 29, s. 296-299; F.I. Uspienski,
op. cit., s. 514-516; M. Angold, Church and Society in Byzantium under Comneni,
1081-1261, Cambridge 1995, s. 213-262, zwł. s. 220, 225.
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Michała Choniatesa, w liście do patriarchy Germana II przedstawił
wizję modelu nowego Kościoła prawosławnego, zachowującą aktual-
ność w późniejszych czasach. Kiedy patriarcha German II zaprote-
stował przeciwko wybieraniu, bez jego akceptacji, na lokalnych sy-
nodach nowych metropolitów w Dyrrachionie i tesalskiej Larisie,
Bardanes wypowiedział się zdecydowanie w obronie nowych relacji,
które zapanowały między prawosławnymi biskupami po utracie
Konstantynopola. Podobnie, jak poprzedni autor potwierdzał prawa
swojego protektora do nominacji własnych kandydatów na biskupów.
Rozwijał ten wątek wyjaśniając, Ŝe Teodor Dukas, odnosząc zwycię-
stwa nad łacinnikami, dzielnie broniąc takich miast jak np. Dyrra-
chion przed zagroŜeniem ze strony Wenecjan i Sycylijczyków, miał
całkowite prawo do wyznaczania na urzędy kościelne takich du-
chownych, których lojalności był pewien25. Z drugiej strony, Barda-
nes nie odŜegnywał się od podtrzymywania duchowych związków
z biskupami Wschodu. W jego opinii nadal istniała wspólnota prawo-
sławnych chrześcijan, która została po prostu podzielona między kil-
ku monarchów, z których teoretycznie kaŜdy mógł aspirować do naj-
wyŜszej władzy. Oczywiście, w jego opinii, władcą romajskim o naj-
lepszych kwalifikacjach był odnoszący zwycięstwa nad wrogami Ro-
manii i ortodoksji Teodor Dukas, osłaniający jednocześnie tarczą
swojej potęgi braci w wierze, mieszkających na wschodzie w Nicei.
Stąd, najlepszą z prawosławnych monarchii jest oczywiście basileia
Teodora, postrzegana przez Bardanesa jako ogród pełen róŜ i cypry-
sów, której obywatele radują się wszelkimi dobrami doczesnymi
i duchowymi. Przeciwstawiał swoje Cesarstwo – połoŜonemu na
wschodzie państwu Laskarydów, odmalowując je znacznie gorszych
barwach26. Jednak ostatecznie Bardanes przyznawał równieŜ prawo
do istnienia i tamtemu bytowi politycznemu. Z tych przyczyn w tym
samym tekście posłuŜył się określeniem zapoŜyczonym od swojego
antycznego rodaka Eurypidesa: niech kaŜdy się cieszy swoją Spartą
(Sp£rtan Án œlacen œkastoj ¢gap£tw)27, który w jakiejś mierze po-
                                                

25 R. J. Loenertz, Lettre de Georges Bardanès, métropolite de Corcyre, au Patri-
arche oequmenique Germain II, 1226-1227 c., „Epeteris Hetaireias Byzantinon
Spoudon” 1964, t. 33, s. 87-118.

26 R. J. Loenertz, Lettre de Georges Bardanès ..., s. 116 397-399, 401, s. 117 402-420.
27 Ibidem, s. 117, 413-414. PowyŜsze zdanie pojawia się we fragmencie niezacho-

wanej tragedii Telefos. Zob.: Plutarch z Cheronei, O pogodzie ducha, [w:] Moralia
(wybór), t. 1, Warszawa 1977, s. 235, przyp. nr 72, gdzie Z. Abramowiczówna tłuma-
czy to bardziej dobitnie: Sparta to twój dział – w niej ład wprowadzaj. Zob teŜ:.
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twierdzał istniejący stan rzeczy, o którym jak się wyraził jeden z ba-
daczy tego problemu, Ŝe po 1204 r. dawne Bizancjum przekształciło
się w ... zbiór niezaleŜnych krain rządzonych przez prawosławnych
władców i z ortodoksji czerpiących poczucie jedności28.

Byt polityczny, w którego budowie Teodor uczestniczył, okazał się
być nietrwałym. Klęska ortodoksyjnego cesarza Zachodu pod Kłokot-
nicą połoŜyła kres nadziejom popierających go biskupów. Bezsilnie
musieli patrzyć jak państwo zachodnich Romajów ulega rozpadowi.
W następnych dekadach byli świadkami triumfalnych pochodów ni-
cejskich wojsk na Bałkany, co w rezultacie doprowadziło do podpo-
rządkowania większości tamtejszych ziem lekcewaŜonym wcześniej
„bityńskim” rywalom. Na programach i wizjach biskupów Zachodu
cieniem połoŜyła się słabość wojskowa i strukturalna państwa epi-
rockich Angelosów, które nie zdołało stawić czoła skutkom pierwszej
powaŜniejszej klęski militarnej29. Przyszło im się równieŜ zetknąć na
niwie kościelnej ze zręcznym przeciwnikiem, jakim okazał się pa-
triarcha German II. Jego pojednawcza polityka i powiązane z nią
gesty, zapewne sprzyjały szybkiej akceptacji zwierzchnictwa Ko-
ścioła nicejskiego na zachodnich Bałkanach po 1230 r.30 Inna rzecz,
Ŝe biskupi Zachodu nie mieli specjalnego wyboru w nowych okolicz-
nościach. Za Germanem II stała nie tylko siła wojskowa i polityczne
jego protektorów, ale i równieŜ potencjalni sojusznicy, którymi oka-
zali się biskupi serbscy i bułgarscy. Ci – oraz ich polityczni patroni
z dynastii Nemaniczów i Asenidów – byli mocno zainteresowani per-
spektywami zdobycia autokefalii własnych Kościołów, tym bardziej

                                                                                                                      

F. I. Uspienski, op. cit., s. 521-523; M. Angold, Church and Society ..., s. 533-542;
D. M. Nicol, The Despotate of Epiros, s. 95-96; A. Karpozilos, op. cit., s. 79-81.

28 M. Angold, Czwarta krucjata ..., s. 234.
29 Co w połączeniu ze wspomnianym brakiem prac historiograficznych powiąza-

nych z epirockim ośrodkiem politycznym przyczyniło się do powstania opinii, surowo
oceniających jego kulturowe osiągnięcia. D.M. Nicol wprawdzie uznawał Jana Apo-
kaukosa, Jerzego Bardanesa, Demetriusza Chomatenosa za wybitnych pisarzy,
stwierdzał jednak, Ŝe byli oni wychowankami szkół Konstantynopola przed 1204 r.
i nie pozostawili po sobie dziedziców. Dlatego stwierdzał (The Despotate of Epiros
1267-1479, op. cit., s. 246-247), Ŝe Culturally the Despotate was something
of a backwater. Podobnie, M. Dąbrowska, op. cit., s. 88: Epir nie wykorzystał swego
kapitalnego połoŜenia ‘na skrzyŜowaniu kultur’ świata łacińskiego i greckiego. Kul-
turowy stop epirocki nie wydał niczego szlachetnego. Trudno np. porównywać pod
tym względem despota Epiru z despotatem Mistry.

30 Les regestes, nr 1254, 1255, 1261, 1263, 1265, 1280, 1281, s. 60-61, s. 71-75,
87-88.
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łatwej do pozyskania, bo patriarcha ekumeniczny z Nicei mógł
udzielać zgody na takową kosztem interesów arcybiskupstwa buł-
garskiego31.

Pamiętać jednak naleŜy, Ŝe postulaty prawosławnych biskupów
Zachodu nie przebrzmiały jednak bez echa. Nowa formuła świata
prawosławnych chrześcijan, która zaczęła się wykluwać w XIII w. na
ruinach dawnego Bizancjum, widziała jednak miejsce dla wielu, od-
rębnych bytów politycznych, wspieranych przez własnych hierar-
chów kościelnych, nominalnie tylko podlegających zwierzchnictwu
odrodzonego patriarchatu konstantynopolitańskiego. Stąd, biorąc
pod uwagę wypadki następnych stuleci, zachodzących w świecie Bi-
zantyńczyków, moŜna zaryzykować przekonanie, Ŝe tzw. „epiroccy
separatyści” wyraŜali poglądy, które z biegiem czasu zaczęły zdoby-
wać sobie rację bytu na róŜnych obszarach bizantyńskiego Common-
wealthu.

                                                
31 Np. Demetriusz Chamatenos bezskutecznie protestował, kiedy Kościół serb-

ski, uzyskał w 1219 r. autokefalię za zgodą patriarchy i cesarza z Nicei. Zob. Choma-
tenos, nr 86, s. 296-302, kom. s. 178*-182*, por. Les regestes, nr 1225, 1226, 1282,
s. 31-32, 88-89.
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Nicea – tymczasowa stolica Bizantyńczyków

Zdobycie Konstantynopola przez uczestników IV krucjaty
w kwietniu 1204 r., rozpoczęło okres ponad półwiecza, kiedy miasto
to nie pełniło funkcji bizantyńskiej stolicy. Do takiej roli w tym cza-
sie wyrosła natomiast małoazjatycka Nicea1. Stała się ona centrum
państwa, którego władcy mienili się być sukcesorami konstantyno-
politańskich cesarzy. Twór ten zwykło się nazywać od jej właśnie
nazwy – Cesarstwem Nicejskim.

 Nicea być moŜe juŜ od samych początków odgrywania przez nią
stołecznej roli była traktowana jako stolica tymczasowa, bowiem jej
władcy wpisali w swój program polityczny powrót nad Bosfor, do
Konstantynopola, jedynego miasta, które mogło być prawdziwą stoli-
cą bizantyńskiego państwa2. Jednak paradoksalnie wydaje się, Ŝe

                                                
1 Nicea nie była, jak powszechnie wiadomo, jedyną kandydatką do zajęcia miej-

sca Konstantynopola. Do tej roli pretendowały równieŜ Trapezunt i Tesalonika,
będące metropoliami konkurujących z Cesarstwem Nicejskim greckich państw. Na
temat tych organizmów państwowych patrz: S. Karpov, Istorija trapezundskoj impe-
rii, Sankt-Peterburg 2007; F. Bredenkamp, The Byzantine Empire of Thessaloniki,
Thessalonike 1993.

2 Twórcą, jak to określa Michael Angold, „ideology of exile” był Nicetas Chonia-
tes, który w swoich mowach (np. Logos XIII [w:] Nicetae Choniatae Orationes et
epistulae, ed. J.-L. van Dieten, Berlin-New York 1972, s. 128. 24-27; Logos XIV [w:]
ibidem, s. 147. 1-7) wyraźnie podnosił kwestię powrotu do Konstantynopola. Teodor
Laskarys - jak MojŜesz czy Zorobabel - miał według niego wrócić do Nowej Jerozoli-
my, Konstantynopola, stolicy bizantyńskiego państwa. Szerzej na ten temat: M.
Angold, Byzantine Government in Exile. Government and Society under the Laska-
rids of Nicaea (1204-1261), Oxford 1975, s. 13-14; idem, Church and Society in By-
zantium under the Comneni, 1081-1261, Cambridge 2000, s. 518; P.I. Žavoronkov,
Zapadnyje i vostočnyje realii v socjalno-političeskoj i duchovnoj žiznii Nikejskoj im-
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tymczasowość stołecznej rangi Nicei daje znakomitą moŜliwość wy-
chwycenia tych elementów, które stanowiły istotę stołeczności w ro-
zumieniu Bizantyńczyków. To one musiały być wprowadzane w Ŝycie
przez władców Cesarstwa Nicejskiego, aby ich rezydencja była
uznawana za godną zastąpienia, choćby na czas jakiś, znajdującego
się w rękach łacińskich Konstantynopola. Nim przejdę do ukazania
działań władców nicejskich na rzecz budowania stołeczności swojej
siedziby chciałbym naszkicować w ogólnym zarysie na czym zasadzał
się stołeczny status Konstantynopola.

Konstantynopol. Miasto budowało swoją stołeczność w drodze
ewolucyjnego procesu. MoŜna stwierdzić, bez wdawania się w szcze-
gółowe rozwaŜania, Ŝe rozpoczął się on od inauguracji miasta
w 330 r. i trwał kilka wieków. Nie będzie chyba błędem stwierdze-
niem, Ŝe w zasadniczym zarysie proces ten zakończył się w wieku
VI3. Do wypracowanych w jego wyniku podstawowych cech składają-
cych się na istotę wyjątkowości Konstantynopola, na jego stołeczność
właśnie, naleŜy zaliczyć przede wszystkim trzy. Pierwsza to fakt, Ŝe
stolica była jedna i – bez względu na to, gdzie w danej chwili znajdo-
wał się cesarz – zachowywała ona swój stołeczny status. Była stałą
siedzibą władcy, jak równieŜ dworu i najwyŜszych urzędów państwa.
Posiadanie jej stanowiło element legalizujący władzę. Proklamacja
cesarska dokonana poza stolicą musiała być w niej potwierdzona.
Tylko tutaj bowiem mogły odbywać się koronacje cesarskie. Po wtóre
stolica była siedzibą patriarchy, który nawet, jeśli nie był jedynym w
obrębie państwa (tak było do czasu utraty Syrii, Palestyny i Egiptu),
to z pewnością pozostawał najwaŜniejszym. Stołeczny hierarcha
wśród swoich kompetencji uzyskał prawo do koronowania władcy.
Stolica stała się centrum religijnym Cesarstwa, miejscem, gdzie
funkcjonował stały synod, gdzie znajdowały się relikwie świętych,
rozwijało się Ŝycie monastyczne. Wreszcie kwestia trzecia – ideowe
powiązanie Konstantynopola z Rzymem. Zabiegu tego dokonał Kon-
stantyn Wielki. Konstantynopol w jego przekonaniu był nie tyle No-
wym Rzymem, czy Drugim Rzymem, ale po prostu Rzymem, stając
                                                                                                                      

perii, [w:] Vizantija meždu Zapadom a Vostokom. Opyt istoričeskoj charakteristyki,
red. G.G. Litavrin, Sankt-Peterburg 1999, s. 208.

3 Szerzej na temat rozwoju stołecznego charakteru Konstantynopola patrz: M.B.
Leszka, M.J. Leszka, Ewolucja statusu miasta. Idea Konstantynopola-Nowego Rzy-
mu oraz Zarys dziejów Konstantynopola w latach 337-602, [w:] Konstantynopol –
Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M.J. Leszka, T.
Wolińska, Warszawa 2011, s. 38-101 (tam dalsza literatura).
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się nośnikiem rzymskich tradycji państwowych. W miarę rozwoju
Konstantynopola przy jednoczesnym osłabianiu pozycji Rzymu ten
pierwszy stawał się rzeczywistą stolicą rzymskiej państwowości.

Oczywiście wymienić moŜna szereg innych elementów decydują-
cych o wyjątkowości stołecznego miasta, spośród których pozwolę
sobie zwrócić uwagę jeszcze na jedną, a mianowicie dbałość cesarzy o
swoją stolicę, tak w sferze estetycznej (np. wznoszenie wspaniałych
budowli, pomników), jak i praktycznej (np. obronność, zaopatrzenie
w wodę i Ŝywność, zapewnienie porządku publicznego).

 Nicea. Gdy w kwietniu 1204 r. Konstantynopol znalazł się w rę-
kach uczestników IV krucjaty, a cesarz Aleksy V uciekł z miasta,
część konstantynopolitańskiej arystokracji podjęła próbę wyniesienia
jego następcy. Spośród dwóch kandydatów – Konstantyna Dukasa
i Konstantyna Laskarysa – wybrano tego drugiego. Część uczonych
uwaŜa nawet, Ŝe został on koronowany przez ówczesnego patriarchę
Konstantynopola Jana Kamaterosa w kościele Hagia Sofia. Nie ma-
jąc moŜliwości zorganizowania oporu przeciw łacinnikom, opuścił
Konstantynopol i szukał schronienia w Nicei, stosunkowo nieodległej
od stolicy, leŜącej w małoazjatyckiej Bitynii. Wydaje się, Ŝe został
w niej dobrze przyjęty przez mieszkańców, którzy uznali jego cesar-
ski tytuł4. Co znamienne Teodor Laskarys, jego brat, który opuścił
Konstantynopol, zanim ten wpadł w ręce uczestników IV krucjaty5,
                                                

4 B. Sinogowitz, Über das byzantinische Kaisertum nach dem Vierten Kreuzzüge
(1204-1205), „Byzantinische Zeitschrift” 1952, t. 45, s. 345-356; P. Žavoronkov, U
istokov obrazovania nikejskoj imperii (ocenka dejatel’nosti Konstantina XI Laska-
ria), „Vizantijskij Vremennik” 1977, t. 38, s. 30-31; Georgij Akropolit, Istorija, pe-
rev., komment., prilož. P.I. Žavoronkov, Sankt-Peterburg 2005, s. 7 (dalej: P.I. Ža-
voronkov - Georgij Akropolit); patrz takŜe: G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, przekł.
pod red. H. Evert-Kappesowej, Warszawa 1968, s. 341-342; C. Foss, J. Tulchin, Ni-
caea: a Byzantine Capital and Its Praises. With the Speeches of Theodore Laskaris,
In Praise of the Great City of Nicaea, Theodore Metochites, Nicene Oration,
Brookline 1996, s. 57; C. Foss, Emperors named Constantine, „Revue numismatique”
2005, t. 6, nr 161, s. 90-99; por.: A.G.C. Savvides, Constantine XI Laskaris, un-
crowned and ephemeral “Basileus of the Rhomaioi” after the Fall Constantinople to
the Fourth Crusade, „Byzantiaka” 1987, t. 7, s. 141-174. Zdaję sobie sprawę z tego,
Ŝe większość uczonych całkowicie pomija lub jedynie sygnalizuje ewentualny udział
Konstantyna Laskarysa w procesie budowy Cesarstwa Nicejskiego. Wydaje się jed-
nak, Ŝe pojawiające się w literaturze naukowej argumenty na rzecz odegrania przez
niego pewnej roli w wydarzeniach latach 1204-1205 warte są przynajmniej zastano-
wienia.

5 Teodor opuścił Konstantynopol w jakiś czas po tym, jak Aleksy III, jego teść
utracił władzę, patrz np.: N. Oikonomidès, La décomposition de l’empire byzantine à
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nie znalazł uznania u nicejczyków, którzy odmówili wpuszczenia go
do swego miasta i z tego względu zmuszony był ustanowić swoją sie-
dzibę w Brusie6. Trudno jednoznacznie orzec dlaczego Konstantyn
Laskarys zdecydował się osiedlić Nicei. Zapewne jakiś wpływ na to
miało połoŜenie miasta. Znajdowało się ono obok Nikomedii (która
pozostawała w tym czasie w rękach łacinników), będąc najwaŜniej-
szym ośrodkiem, leŜącym w pobliŜu Konstantynopola. Nadawało się
do pełnienia funkcji centrum, z którego moŜna było prowadzić tak
działania przeciw łacinnikom, jak i kontrolować stosunki z Turkami
seldŜuckimi. Było teŜ stosunkowo dobrze umocnione7, co dawało
szansę na skuteczną obronę przed ewentualnym atakiem łacinników.
Nie bez znaczenia była zapewne i chlubna przeszłość tego miasta,
które było między innymi dwukrotnie miejscem obrad soborów po-
wszechnych (325, 787)8 oraz i to, Ŝe była waŜnym centrum admini-
stracyjnym. Jednak to nie Konstantynowi Laskarysowi przypadła
rola budowniczego podstaw stołeczności Nicei. Ta stała się udziałem
wzmiankowanego juŜ Teodora Laskarysa9, jego brata, a zarazem
zięcia cesarza Aleksego III Angelosa, któremu udało się, w czasie gdy
Konstantyn zajmował Niceę, pozyskać poparcie ludności m. in. połu-
dniowej Bitynii, Myzji i rejonu Smyrny10. Konstantyn starał się

                                                                                                                      

la veille de 1204 et les origines de l’empire de Nicée: A propos de la „Partitio Roma-
nie”, [w:] XVe Kongres International d’Etudes byzantines. Rapport et co-rapports,
Ath÷nes 1976, s. 22-28; George Akropolites, The History, transl., introd., comment.
R. Macrides, Oxford 2007, s. 82 (dalej: R. Macrides); J. Bonarek, Separatyzm bizan-
tyński w dobie IV krucjaty a działalność Teodora Laskarysa, „Piotrkowskie Zeszyty
Historyczne” 2008, t. 9, s. 34; I. Giarenis, He synkrotesi kai he hedraiosi tes autokra-
torias tes Nikaias. Ho autokratoras Theodoros A Komnenos Laskaris, Athena 2008,
s. 45-46; inaczej: P. Žavoronkov, U istokov…, s. 31; P.I. Žavoronkov – Georgij Akro-
polit., s. 164-165.

6 Georgii Acropolitae Opera, t. I-II, rec. A. Heisenberg, cor. P. Wirth, Stuttgart
1979, 6, (dalej: Jerzy Akropolites); na temat powodów niechętnej Teodorowi postawy
nicejczyków - N. Oikonomidès, op. cit., s. 27; J.-C. Cheynet, Pouvoir et contestations
à Byzance, Paris 1996, s. 463, 469; I.L. Booth, Theodore Laskaris and Paphlagonia,
1204-1214: towards a chronology description, „Archeion Pontou” 2003/2004, t. 50, s.
162; por. P. Žavoronkov, U istokov…, s. 31.

7 O stanie murów Nicei w dobie poprzedzającej IV krucjatę zob. C. Foss, J. Tul-
chin, op. cit., s. 93.

8 A.G.C. Savvides, Byzantium in the Near East: Its Relations with the Seljuk
Sultanate of Rum in Asia Minor, the Armenians of Cilicia and the Mongols A.D. c.
1192-1237, Thessaloniki 1981, s. 53.

9 P. Žavoronkov, U istokov…, s. 37.
10 Ibidem, s. 32
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w tym czasie zawrzeć pokojowe stosunki z SeldŜukami i stawiać opór
łacinnikom11. Na tym drugim polu nie tylko, Ŝe nie odniósł znaczą-
cych sukcesów, ale właśnie z ich rąk poniósł klęskę pod Adramytion
19 marca 1205 r.12 Bitwa ta zawaŜyła na jego dalszych losach. Wład-
ca stracił autorytet w oczach swoich dotychczasowych zwolenników13.
Fakt ten i wycofanie się łacinników z Azji Mniejszej, będące wyni-
kiem klęski poniesionej z rąk bułgarskich pod Adrianopolem
14 kwietnia 1205 r.14 skrzętnie wykorzystał Teodor. Zajął opuszczone
przez łacinników obszary, co zdecydowanie wzmocniło jego pozycję15.
W stosunkowo nieodległym czasie ogłoszono go imperatorem. Wybór
Teodora na cesarza przez dostojników świeckich i kościelnych odbył
się właśnie w Nicei. Wydarzenie to datowane jest najczęściej na
1205 r.16

Źródła wyraźnie wskazują, Ŝe Nicea stała się centrum budowane-
go przez Teodora organizmu państwowego. Tak określał ją Nicetas
Choniates w mowie datowanej na rok 120617. Geoffroy de Villehar-
douin, opisując wydarzenia roku 1206 nazywał Niceę stolicą ziem
Teodora Laskarysa18. O tym, Ŝe Nicea juŜ wówczas była główną sie-
dzibą i bazą militarną Laskarysa świadczy fakt, iŜ jesienią 1206 r.
właśnie z niej wyruszał na wyprawę przeciw Dawidowi z Paflagonii,
który wszedł w sojusz z łacinnikami i stał się dla niego sporym za-
                                                

11 Ibidem, s. 32.
12 Ibidem, s. 34-35; patrz równieŜ Z. Pentek, Cesarstwo Łacińskie. Kolonialne

państwo krzyŜowców czy Neobizancjum, Poznań 2004, s. 91.
13 P. Žavoronkov, U istokov…, s. 35.
14 Na temat bitwy pod Adrianopolem i jej konsekwencji patrz: A. Dančeva-

Vasileva, Bălgarija i Latinskata imperija (1204-1261), Sofija 1985, s. 60-73; V. Gju-
zelev, Kalojanova Bălgarija i Latinskata imperija 1204-1207), [w:] Odrinskata bitka
ot 1205 godina, red. idem, Sofija 2005, s. 13-26; J. Andreev, Pobeda na car Kalojan
pri Odrin-14 april 1205, [w:] ibidem, s. 43-52.

15 P. Žavoronkov, U istokov…, s. 36.
16 Zdaniem P. Žavoronkova (U istokov…, s. 36) Konstantyn Laskarys w niedłu-

gim czasie po bitwie pod Adramytion znalazł się w rękach Teodora, który zmusił go
do rezygnacji z cesarskiego tytułu. W tej sytuacji Teodor mógł podjąć starania na
rzecz swojego wyniesienia na cesarski tron. Na temat datowania proklamacji cesar-
skiej Teodora Laskarysa patrz np.: P. Žavoronkov, Izbranije i koronacija nikejskich
imperatorov, „Vizantijskij Vremennik” 1988, t. 49, s. 55; R. Macrides, s. 82-84.

17 Nicetas Choniates, Logos XIV, s. 139.6-12.
18 Geoffroy de Villehardouin, La conquête de Constantinople, par. 455, ed., trad.

E. Faral, t. I-II, Paris 1974, par. 455 (dalej: Villehardouin), zob. teŜ: Geoffroy de
Villehardouin, Zdobycie Konstantynopola, tłum., wstęp, koment. Z. Pentek, Poznań
2003, s. 173.
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groŜeniem19. W kilka miesięcy później, w kwietniu 1207 r., to z rów-
nieŜ niej rozpoczął wyprawę na znajdującą się w rękach łacinników
Nikomedię20. Wiadomo, Ŝe Teodor prowadził w tym czasie na szeroką
skalę działalność budowlaną w mieście. Nicefor Blemmydes pisze
o wybudowaniu cesarskiej rezydencji21. Inskrypcja znajdująca się na
południowo-wschodniej wieŜy murów nicejskich, a odnosząca się do
1208 r., świadczy o tym, Ŝe w tym okresie prowadzono tu prace na
rzecz wzmocnienia obronności miasta22. Będące centrum oporu prze-
ciw łacinnikom, stało się miejscem, w którym osiedlało się wielu
uciekinierów, tak świeckich, jak i duchownych, jak choćby Nicetas
Choniates, czy Maksym i German, późniejsi patriarchowie23.

Przypieczętowaniem, rozwijającej się stołecznej roli Nicei w pań-
stwie budowanym przez Teodora było uczynienie jej siedzibą patriar-
chy konstantynopolitańskiego. Jan Kamateros, patriarcha Konstan-
tynopola w chwili zdobycia bizantyńskiej stolicy przez łacinników,
opuścił ją i udał się na wygnanie do Didymoteichon, gdzie zmarł
w maju 1206 r.24 Czynione za Ŝycia patriarchy próby nakłonienia go
do przybycia do Nicei nie powiodły się. Śmierć hierarchy umoŜliwiła
dostojnikom kościelnym, którzy po 1204 r. znaleźli się w Nicei, jak
równieŜ samemu Teodorowi Laskarysowi, przeprowadzenie wyboru
nowego patriarchy. Dla Laskarysa było to szczególnie waŜne, ponie-
waŜ jedynie patriarcha mógł dokonać cesarskiej koronacji. Zwołany
do Nicei synod dokonał wyboru. Stało się to zapewne w marcu
1208 r. Pierwszym konstantynopolitańskim patriarchą, rezydującym

                                                
19 Nicaetae Choniatae Historia, ed. J.-L. van Dieten, Berlin, New York 1975, s.

640 (dalej: Nicetas Choniates); na temat tej kampanii zob. np.: R.M. Shukurov, Veli-
kije Komniny i Vostok (1204-1461), Sankt-Peterburg 2001 s. 80; S. Karpov, op. cit., s.
100.

20 Villehardouin (par. 481) nazywa miasto Wielką Niceą.
21 Nicephori Blemmydae Autobiographia sive curriculum vitae, ed. J.A. Munitiz,

Turnhout 1984, I, 12.
22 J. Raby, A Seventeenth-Century Description of Iznik-Nicaea, „Istanbuler Mit-

teilungen” 1976, t. 26, s. 186; C. Foss, D. Winfield, Byzantine Fortifications: an In-
troduction, Pretoria 1986, s. 81, 85-86, 102-103; C. Foss, J. Tulchin, op. cit., s. 93-94.

23 C. Foss, J. Tulchin, op. cit., s. 58-59. Warto nadmienić, Ŝe kolejna fala uchodź-
ców, szczególnie duchowieństwa i mnichów, przybyła do Nicei po zawarciu przez
Teodora I Laskarysa układu z łacinnikami w 1212 r. (ibidem, s. 61).

24 Na temat losów Jana po zdobyciu Konstantynopola przez łacinników i dato-
waniu jego śmierci patrz np.: P. Wirth, Zur Frage eines politischen Engagments
Patriarch Johannes X Kamateros nach dem vierten Kreuzzug, „Byzantinische For-
schungen” 1972, t. 4, s. 239-252; R. Macrides, s. 83; I. Giarenis, op. cit., s. 238-240.
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w Nicei, został Michał Autoreianos25. Odtąd miasto było stolicą tak
państwa, które pretendowało do bycia kontynuacją Cesarstwa Bizan-
tyńskiego, jak i siedzibą patriarchy konstantynopolitańskiego.
Wkrótce po swoim wyborze Michał Autoreianos dokonał cesarskiej
koronacji Teodora26. Wszystkie następne cesarskie koronacje, do cza-
sów odzyskania Konstantynopola, odbywały się w Nicei27.

Odrodzony w Nicei patriarchat konstantynopolitański działał
zgodnie z wielowiekową tradycją. Organizowano synody jak choćby
ten z 1234 r. w sprawie unii z Kościołem łacińskim. Istnieją prze-
słanki, by sądzić, Ŝe tak jak w Konstantynopolu, takŜe w Nicei funk-
cjonował stały synod (synodos endimousa)28. Mimo rezydowania
w Nicei patriarchy nie zbudowano w niej kościoła patriarszego.
Funkcję tę zaczął pełnić kościół Matki BoŜej monasteru św. Hiacyn-
ta29. Początkowo źródłem dochodów patriarchatu były dobra metro-
polity nicejskiego. Później zwiększyły je darowizny władców, przeka-
zujących na jego rzecz rozległe posiadłości ziemskie30.

Nicea stała się miejscem, gdzie odbywały się róŜnego rodzaju ce-
remonie związane z panującą rodziną, jak choćby śluby czy pogrzeby.
W 1241 nicejczycy byli np. świadkami zaślubin Jana III Watatzesa
z Konstancją, córką Fryderyka II31. W Nicei pochowani zostali Teo-
dor Laskarys, Anna, jego Ŝona, jak równieŜ teść – Aleksy III Ange-
los32. Funkcję cesarskiego mauzoleum, przynajmniej w pewnym za-
kresie, pełnił wzmiankowany juŜ kościół Matki BoŜej – monasteru
św. Hiacynta. Nie wszyscy jednak władcy nicejscy grzebani byli
w patriarszym kościele czy choćby w samej Nicei. Tak np. Jan III

                                                
25 Na temat wyboru Michała Autoreianosa patrz np.: M. Angold, A Bizantyne

Government…, s. 49; o jego działalności na tronie patriarszym zob.: I. Giarenis,
op. cit., s. 245-254.

26 Na temat koronacji cesarskiej Teodora Laskarysa zob.: P. Žavoronkov, Izbra-
nije…, s. 56-57. Próby redatowania tego wydarzenia na rok 1207 (np. P. Gounaridis,
He chronologia tes anagoreuses kai tes stepses tou Theodorou A tou Laskareos,
„Symmeikta” 1985, t. 6, s. 59-71) wydają się nieuzasadnione; patrz np.: R. Macrides,
s. 83, przyp. 517; I. Giarenis, op. cit., s. 48.

27 C. Foss, J. Tulchin, op. cit., s. 75.
28 Ibidem, s. 68.
29 Na temat monasteru św. Hiacynta patrz: R. Janin, Les Églises et les monastè-

res des grands centres byzantins, Paris 1975, s. 121-124.
30 Szerzej na temat dóbr patriarchatu zob.: C. Foss, J. Tulchin, op. cit., s. 67, 76.
31 Ibidem, s. 65
32 Jerzy Akropolites, 18.



Mirosław J. Leszka
_______________________________________________________________

218

Watatzes został pochowany w monasterze Sosandra w pobliŜu Nym-
fajon33.

Władcy dbali o miasto. Wznosili w nim róŜnorodne budowle (sa-
kralne, militarne, uŜyteczności publicznej) słuŜące jej mieszkańcom.
Czynił juŜ tak Teodor Laskarys, który wzmocnił mury obronne34, ale
największym budowniczym był Jan III Watatzes. To jemu miasto
zawdzięczało m.in. rozbudowę umocnień, broniących miasto przed
potencjalnymi najeźdźcami. Z jego inicjatywy powstały mury ze-
wnętrzne, przed którymi znajdowała się fosa, a mury wewnętrzne
zostały podwyŜszone o 2,5 m35. Jak sądzi Clive Foss, znawca dziejów
Nicei, nie było chyba przypadkiem, Ŝe w nowym kształcie umocnie-
nia miasta, czyniły je podobnymi do tych, które otaczały Konstanty-
nopol36. Zastosowanie przy budowie murów jasnej zaprawy powodo-
wało, Ŝe były widoczne z oddali i błyszczały w słońcu jak śnieg. Ów-
cześni obserwatorzy podkreślali urodę miasta, nie tylko ze względu
na piękno budowli (licznych kościołów37, pałacu cesarskiego, górują-
cego nad miastem, wzmiankowanych murów), ale takŜe obecność
w nim obszarów zielonych (łąk, gajów, pól). Nie jest więc niczym
dziwnym, Ŝe miasto, podobnie jak Konstantynopol, znalazło piewców
swojej urody i wyjątkowości38. Szczególnie istotne miejsce zajmuje
wśród nich Teodor II Laskarys, który pod koniec panowania swego
ojca Jana Watatzesa, napisał enkomion sławiące urodę Nicei, jak
równieŜ wyraŜające głęboki szacunek do jej mieszkańców, jak i sa-
mego miasta, nazywając je, z retoryczną emfazą, povli~ povlewn, kai;
basili;~ basilivdwn, kai; a[rcon ajrcovntwn39.

Władcy nicejscy dbali o to, aby ich stolica stała się centrum na-
ukowym i oświatowym. Wiadomo, Ŝe zachowali – istniejący w Kon-
                                                

33 R. Macrides, s. 274.
34 C. Foss, J. Tulchin, op. cit., s. 93.
35 Szerzej na temat rozbudowy murów Nicei za Jana Watatzesa zob.: C. Foss,

J. Tulchin, op. cit., s. 94-95; patrz równieŜ A. Bryer, Nicaea, a Byzantine City, „Hi-
story Today” 1971, t. 21, nr 1, s. 30.

36 C. Foss, J. Tulchin, op. cit., s. 95.
37 Na temat budowli sakralnych w Nicei patrz np.: R. Janin, op. cit., s. 119 i n.;

C. Foss, J. Tulchin, op. cit., s. 96–111. Spośród najwaŜniejszych świątyń naleŜy wy-
mienić kościoły: klasztoru św. Hiacynta, Mądrości BoŜej, św. Tryfona.

38 A.G.C. Savvides, op. cit., s. 54. Wśród nich wymienić trzeba Nicefora Blem-
mydesa (chwalił moc murów i walory jej mieszkańców), czy Teodora Metochitesa,
autora mowy na cześć miasta (Nikaeus).

39 Theodorou Douka tou Laskari enkomion eis ten megalopolin Nikaian,
1, [w:] C. Foss, J. Tulchin, op. cit., s. 132.
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stantynopolu – urząd konsula filozofów, odpowiedzialnego za funk-
cjonowanie nauczania40. W Nicei pracowali tej miary uczeni, co Nice-
tas Choniates, Nicefor Blemmydes czy Mikołaj Mesarites. Teodor II
Laskarys ufundował cesarską szkołę, której siedzibę stanowił kościół
św. Tryfona, specjalnie z tego powodu rozbudowany. Cesarz, sam
zresztą pisarz i uczony, wykazywał osobiste zainteresowanie tak wy-
kładającymi w niej nauczycielami, jak i uczącymi się w niej studen-
tami41. Wiemy, Ŝe pierwszymi jej profesorami byli Michał Sennache-
rim42 i Andronik Frankopoulos43.

W odróŜnieniu od swoich konstantynopolitańskich poprzedników
władcy nicejscy sporo czasu spędzali poza stolicą. NajwaŜniejszymi
ich rezydencjami było Nymfajon, w którym nader często spędzali
zimy44 i Magnezja, w której znajdował się skarb cesarski i mennica45.
Doceniając ich znaczenie, a szczególnie pozycję Nymfajon, trzeba
jednak wyraźnie stwierdzić, Ŝe to Nicea – tak przy obecności w niej
cesarza czy pod jego nieobecność – była najwaŜniejszym miastem
w obrębie jego władania46.

Nicea pełniła rolę stolicy bizantyńskiego państwa na wygnaniu
niespełna sześćdziesiąt lat. Mimo tymczasowości tej funkcji wypeł-
niała ona większość cech konstytuujących bizantyński model stolicy
„typu Konstantynopol” (siedziba cesarza i patriarchy, miejsce cesar-
skich koronacji, centrum nauki i kultury; „reprezentacyjne” miasto,
otoczone szczególna cesarską opieką). Jej stołeczność miała wszakŜe
jeden i to najistotniejszy mankament – Nicea nie była Konstantyno-

                                                
40 Tak sądzi M. Angold, A Byzantine Government…, s. 179; patrz równieŜ:

C. Foss, J. Tulchin, op. cit., s. 67. Wiemy, Ŝe funkcję tę pełnił Teodor Eirenik, który
w 1214 został patriarchą, co świadczy o tym, iŜ stanowisko konsula filozofów zostało
utworzone w Nicei juŜ w początkowej fazie funkcjonowania jej jako stolicy państwa
Teodora Laskarysa.

41 M. Angold, A Byzantine Government…, s. 179-180; C. Foss, J. Tulchin, op. cit.,
s. 67-70.

42 Michał Sennacherim stanął na czele katedry retoryki, zaś Frankopulos gra-
matyki. Lepiej znamy karierę i osiągnięcia pierwszego z nich; patrz np.: M. Angold,
A Byzantine Government…, s. 180; N. Wilson, Scholars of Byzantium, Baltimore
1983, s. 219; C. Foss, J. Tulchin, op. cit., s. 69-70.

43 P.I. Žavoronkov, Zapadnyje…, s. 211.
44 Jerzy Akropolites, 84.
45 M. Salamon, Mennictwo bizantyńskie, Kraków 1987, s. 282;  C. Foss, J. Tul-

chin, op. cit., s. 61, 65. Mennica została przeniesiona do Magnezji z Nicei.
46 Na temat roli Nymfajon zob.: R. Macrides, s. 87-88; P.I. Žavoronkov – Georgij

Akropolit, s. 191. Tutaj zbudowany został cesarski pałac.
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polem. Jak pisał Michał Choniates, Nicea była Babilonem Bizantyń-
czyków47. Po odpokutowaniu w niej swoich grzechów powrócą do
Konstantynopola – swojej „ziemi obiecanej”48. I tak stało się latem
1261 r., kiedy Konstantynopol znalazł się w rękach Michała VIII
Paleologa.

                                                
47 Choniatou Mihael Akominatou, ta sodzomena, ed. S. Lambros, t. I, Athens

1879, s. 354-355; patrz równieŜ przyp. 2 w niniejszym tekście.
48 M. Angold, A Byzantine government..., s. 29; idem, Czwarta krucjata, przeł. B.

Spieralska, Warszawa 2006, s. 247.
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Kościół Mądrości BoŜej (Hagia Sofia). Prawdopodobnie został

zbudowany za panowania Justyniana I. W 787 r. w nim obradował

II Sobór Nicejski. Po trzęsieniu ziemi w 1065 r. został odbudowany

i pełnił funkcję kościoła metropolitarnego. Fot. M. J. Leszka (1997)
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Brama Lefke – jedna z bram (wschodnia) nicejskich murów. Fot.

M. J. Leszka (1997)

Fragment nicejskich murów. Fot. M. J. Leszka (1997)
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Odzyskanie czy podbój?
Okoliczności zajęcia Konstantynopola w 1261 r.

Konstantynopol w trakcie swej wielowiekowej bizantyńskiej hi-
storii był wprawdzie zdobywany kilkakrotnie podczas wojen domo-
wych, jednak do kwietnia 1204 r. nigdy nie został zajęty w wyniku
regularnych działań zbrojnych prowadzonych przez zewnętrznego
wroga Cesarstwa1. Warto podkreślić, Ŝe nawet bizantyńskie oddziały
w trakcie walk wewnętrznych rzadko zajmowały stolicę w wyniku
regularnego szturmu2, gdyŜ potęŜne fortyfikacje połączone z wolą
obrony stołecznego garnizonu w praktyce uniemoŜliwiały sukces tego
typu działań3. Najczęściej więc Romejowie wkraczali do Miasta dzię-
                                                

1 Nawet wkroczenie sił łacińskich do Miasta w 1203 r. trudno uznać za działania
tego typu, gdyŜ łacinnicy ściśle współpracowali z bizantyńskim pretendentem do
tronu, Aleksym Angelosem. Zdobycie Konstantynopola było więc elementem walk
wewnętrznych Cesarstwa; patrz np.: J.-Cl. Cheynet, Pouvoir et contestations
à Byzance (963-1210), Paris 1996, s. 139-140, 459-461.

2 Przykładem – i to raczej wyjątkowym – moŜe być odzyskanie stolicy przez
Konstantyna V w listopadzie 743 r. po kilkumiesięcznej uzurpacji Artabasdosa;
jakkolwiek i w tym przypadku w zwycięstwie oddziałów cesarza znaczną rolę ode-
grał głód nękający mieszkańców Konstantynopola i narastająca demoralizacja zwo-
lenników uzurpatora; Nicephori patriarchae constantinopolitani Breviarum histori-
cum, ed. C. Mango, Waszyngton 1990, s. 136 (dalej: Nikefor, Historia); Theophanis
Chronographia, ed. J. Classen, Bonn 1839, s. 645-647 (dalej: Teofanes, Kronika);
G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantischen Staates, Monachium 1963, s. 138;
W. Treadgold, A History of Byzantine State and Society, Stanford 1997, s. 357-358;
N. Bergamo, Costantino V. Imperatore di Bisanzio, Rimini 2007, s. 32-33.

3 Wspomnieć warto w tym momencie obronę Konstantynopola przed Tomaszem
Słowianinem (zob. np.: Iosephi Genesi Regum Libri Quattuor, ed. A. Lesmueller-
Werner, I. Thurn, Berlin-New York 1978, s. 24, 27-29; Theophanes Continuatus,
Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus, ed. I. Bekker, Bonn
1838, s. 57-62; Chronicon breve quod ex variis chronographis et expositoribus decerp-
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ki podstępowi lub zdradzie części obrońców, bądź teŜ sami konstan-
tynopolitańczycy albo włączali się do walk, albo otwierali po prostu
bramy, pozwalając wejść stacjonującym pod murami wojskom.

Do jednego z najczęściej przytaczanych przykładów podstępnego
zajęcia Konstantynopola doszło jesienią 705 r. podczas oblęŜenia bi-
zantyńskiej stolicy przez armię chana Terwela, wspierającego rosz-
czenia Justyniana II, który po trzech dniach bezskutecznego wycze-
kiwania pod murami Blachernai, na czele niewielkiej grupy śmiał-
ków wkradł się do Miasta jednym z akweduktów4. Fortelowi równieŜ
zajęcie metropolii i przejściowe panowanie zawdzięczał Artabasdos,
bliski współpracownik cesarza Leona III. Wódz ten wszczął bunt
podczas wspólnej wyprawy z Konstantynem V w 740 r. przeciwko
Arabom, pokonał nieopodal Amorion lojalne wobec cesarza oddziały
i zmusił go do ucieczki, a następnie wysłał do Konstantynopola, stra-
tega temu Tracja, którym był syn dowodzącego stołecznym garnizo-
nem Teofanesa Monotesa. Ten na fałszywą wieść, Ŝe prawowity
władca poległ podczas walk z Arabami, aresztował wiernych mu ofi-
cerów i wydał Miasto Artabasdosowi5.

Częstą przyczyną przejęcia Konstantynopola była takŜe zdrada
części lub całości jego garnizonu. Taki przypadek moŜna zaobserwo-

                                                                                                                      

sit concinnavitque Georgius Monachus cognomine Hamartolus, Patrologiae Cursus
Completus. Series Graeca, ed. J.P. Migne, t. 110, col. 845, 848; G. Ostrogorsky,
op. cit., s. 172; P. Lemerle, Thomas le Slave, „Travaux et Mémoires” 1965, t. 1,
s. 273-276; H. Köpstein, Zur Erhebung des Thomas, [w:] Studien zum 8. Und
9. Jahrhundert in Byzanz, red. H. Köpstein F. Winkelmann, Berlin 1983, s. 81-84;
M. J. Leszka, Uzurpacje w Cesarstwie Bizantyńskim w okresie od IV do połowy IX
wieku, Łódź 1999, s. 52), czy przed Leonem Tornikesem (zob. np.: Michel Psellos,
Chronographie, ed. E. Renauld, t. II, Paris 1928, s. 23-27; Miguel Attaliates, Histo-
ria, ed. I. Pérez Martin, Madryt 2002, s. 19-21 (dalej: Attaliates, Historia); Ioannis
Scylitzae Synopsis Historiarum, ed. I. Thurn, Berlin-New York 1973, s. 439-441
(dalej: Skylitzes, Synopsis); Ioannis Zonarae Epitomae Historiarum libri XVIII,
ed. M. Pinder, t. III, Bonn 1897, s. 627-630 (dalej: Zonaras, Epitome); G. Schlumber-
ger, L’épopée byzantine à la fin du dixième siècle, t. 3, Paris 1905, s. 513-516;
M. Angold, The Byzantine Empire 1025-1204. A political history, London 1984, s. 37;
idem, Belle époque or crisis?, (1025-1118), [w:] Cambridge History of the Byzantine
Empire c. 500-1492, ed. J. Shepard, Cambridge 2008, s. 600; B. Krsmanović, Uspon
vojnog plemstva u Vizantii XI veka, Beograd 2001, s. 121-126).

4 Nikefor, Historia, s. 101; Teofanes, Kronika, s. 573; G. Ostrogorsky, op. cit.,
s. 119; W. Treadgold, op. cit., s. 340; M. J. Leszka, Uzurpacje ..., s. 52, przyp. 79.

5 Nikefor, Historia , s. 132, 134; Teofanes, Kronika, s. 638-640; G. Ostrogorsky,
op. cit., s. 138; W. Treadgold, op. cit., s. 356-357; M. J. Leszka, Uzurpacje ..., s. 53;
N. Bergamo, op. cit., s. 29-30.
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wać na przykład w 698 r., kiedy flota dowodzona przez Apsimara
dotarła pod stołeczne mury, wówczas część oficerów opowiedziała się
po stronie zrewoltowanego wodza i otwarła bramy, co przypieczęto-
wało klęskę Leontiosa6. Podobna sytuacja zaistniała w 715 r. w trak-
cie tłumienia rewolty wojsk przez Anastazjusza II, który pozostawił
dowództwo Konstantynopola w rękach zaufanych oficerów, jednak
zostali oni zdradzeni, a samo Miasto splądrowane przez zwolenników
Teodozjusza III7. Innym przykładem są walki o władzę toczone przez
Aleksego Komnena wiosną 1081 r., kiedy to wejście do stolicy Cesar-
stwa ułatwiła uzurpatorowi zdrada dowódcy niemieckich najemni-
ków strzegących bramy Charsiosa8.

Poparcie mieszkańców stolicy okazało się natomiast rozstrzygają-
ce w trakcie dwóch uzurpacji pierwszych dekad VII w. Najpierw nie-
chęć konstantynopolitańczyków uniemoŜliwiła w 602 r. Maurycju-
szowi zorganizowanie skutecznego oporu względem oddziałów Foka-
sa9, a następnie jesienią 610 r. cesarzowi Fokasowi względem sił He-
rakliusza10. Trzy i pół wieku później, w 963 r., uzbrojeni mieszkańcy

                                                
6 Nikefor, Historia , s. 98, 100; Teofanes, Kronika, s. 568; G. Ostrogorsky, op.

cit., s. 118; W. Treadgold, op. cit., s. 338; zob. teŜ: W. E. Kaegi, Jr., Byzantine Mili-
tary Unrest, 471-843: an interpretation, Amsterdam 1981, s. 188-189; M. J. Leszka,
Uzurpacje ..., s. 52.

7 Nikefor, Historia , s. 118; Teofanes, Kronika, s. 591-592; W. Treadgold, op. cit.,
s. 344-345; zob. teŜ: W. E. Kaegi, Jr., Byzantine Military ..., s. 192-193; M. J. Leszka,
Uzurpacje ..., s. 52, przyp. 80.

8 Annae Comnenae Alexias, ed. D.R. Reinsch, A. Kambylis, I, Berlin-New York
2001; Zonaras, Epitome, s. 727; Michaelis Glycae Annales, ed. I. Bekker, Bonn 1836,
s. 618; G. Ostrogorsky, op. cit., s. 289; M. Angold, The Byzantine Empire ..., s. 104;
J.-Cl. Cheynet, op. cit., s. 90; W. Treadgold, op. cit., s. 611; J. Dudek, Konstantynopol
(1-3 IV 1081): incydent czy pierwsza zdobycz „klanu” Komnenów, [w:] Byzantina
Europea. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi, pod
red. M. Kokoszki, M. J. Leszki, Łódź  2007, s. 85, 86; idem, Pęknięte zwierciadło –
kryzys i odbudowa wizerunku władcy bizantyńskiego od 1056 do ok. 1095 roku, Zie-
lona Góra 2009, s. 79-80; E. Malamut, Alexis Ier Comnène, Paris 2007, s. 59-60.

9 Theophylacti Simocattae Historiarum libri octo, ed. I. Bekker, Bonn 1833,
s. 327-333; Teofanes, Kronika, s. 443-447; G. Ostrogorsky, op. cit., s. 70; A. Came-
ron, Circus Factions. Blues and Greens at Rome and Byzantium, Oxford 1976,
s. 265-266; M. J. Leszka, Uzurpacje ..., s. 95-96; idem, Zbrodnie cesarza Fokasa,
„Acta Universitatis Lodzensis. Folia Historica” 2000, t. 67, s. 48; zob. teŜ:
W. E. Kaegi, Jr., Byzantine Military ..., s. 113-114.

10 Chronicon Paschale, ed. L. Dindorf, t. I, Bonn 1832, s. 699-701; Nikefor, His-
toria, s. 34, 36; Teofanes, Kronika, s. 460-461; G. Ostrogorsky, op. cit., s. 72;
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Konstantynopola, wspomagani przez domowników i słuŜbę parako-
imena Bazylego Lekapena stoczyli krwawe walki z siłami wiernymi
Józefowi Bringasowi, decydując tym samym o objęciu tronu cesar-
skiego przez Nikefora Fokasa11. Z kolei wiosną 1078 r. narastające
zamieszki ludności podsycane przez przeciwników rządów Michała
VII Dukasa ułatwiły wejście do Miasta Nikeforowi Botaniatesowi12.
Istotną rolę lud metropolii odegrał równieŜ w roku 1182, kiedy to
Andronik Komnen przygotowywał się do jej zajęcia13, jakkolwiek
w tym przypadku biedota najenergiczniej wzięła udział w pogromie
ludności łacińskiej14.

                                                                                                                      

W. E. Kaegi, Heraclius, Emperor of Byzantium, Cambridge 2003, s. 49; W. Tread-
gold, op. cit., s. 241; M. J. Leszka, Uzurpacje ..., s. 96-97.

11 Leonis Diaconis Caloënsis Historiae libri decem, ed. C. B. Hase, Bonn 1828,
s. 45-47; Skylitzes, Synopsis, s. 257-258; G. Ostrogorsky, op. cit., s. 237; J.-Cl.
Cheynet, op. cit., s. 20; M. Whittow, The Making of Orthodox Byzantium, 600-1025,
Londyn 1996, s. 348-349; W. Treadgold, op. cit., s. 498-499; patrz teŜ: M. J. Leszka,
Rola cesarzowej Teofano w uzurpacjach Nicefora Foksa (963) i Jana Tzimiskesa
(969), [w:] Zamach stanu w dawnych społeczeństwach, red. A. Sołtysiak, Warszawa
2004, s. 229-230.

12 Nicephori Bryennii Historiarum libri quattuor, ed. P. Gautier, Bruksela 1975,
s. 242-249; Attaliates, Historia, s. 192-194;  J H  Su n ev c ei a  th̀ `~  c ron og ra fi v a ~  tou `
jIwa v n n ou  Sku l i v tz h, ed. E.T. Tsolakes, Thessalonique 1968, s. 177-178; Zonaras,
Epitome, s. 719-720; G. Ostrogorsky, op. cit., s. 288;  D. I. Polemis, Notes on Elev-
enth-Century Chronology (1059-1081), „Byzantinische Zeitschrift” 1965, t. 58, s. 69-
71 (dalej BZ); M. Angold, The Byzantine Empire ..., s. 101-102; J.-Cl. Cheynet,
op. cit., s. 84; J. Dudek, Pęknięte zwierciadło ..., s. 72.

13 Nicetae Choniatae Historia, ed. J.A. van Dieten, Berlin−New York 1975,
s. 243-250 (dalej: Choniates, Historia); Eustathios of Thessloniki, The Capture
of Thessaloniki, ed. J.R. Melville-Jones, s. 30-34 (dalej: Eustatios, Capture);
G. Ostrogorsky, op. cit., s. 327;  O. Jurewicz, Andronik I. Komnenos, Wrocław 1962,
s. 99; Ch. M. Brand, Byzantium confronts the West, 1180-1204, Cambridge Mass.
1968, s 39-41; J.-Cl. Cheynet, op. cit., s. 112; W. Treadgold, op. cit., s. 498-499.

14 Okrucieństwa Bizantyńczyków wobec ludności łacińskiej podkreślają zwłasz-
cza źródła zachodnie, np.: Roberti de Monte Cronica, ed. L. K. Bethmann, MHG SS
VI, Hanower 1844, s. 533; Historia rerum in partibus transmarinis gestarum a tem-
pore successorum Mahumeth usque ad annum Domini MCLXXXIV edita a vener-
abili Willermo Tyrensi archiepiscopo, [w:] Recueil des Historiens des Croisades.
Historiesn Occidentaux, t. I., Paris 1844, s. 1083-1084; patrz teŜ: Choniates, Histo-
ria, s. 250-251; Eustatios, Capture, s. 32, 34; Sigiberti Continuatio Aqicinctina, ed.
L. K. Bethmann, MGS SS VI, Hanower 1844, s. 422; Roberti Canonici S. Mariani
Autissioddorensis Chronicon, ed. O. Holder-Egger, MGH SS XXVI, Hanower 1882,
s. 427; G. Ostrogorsky, op. cit., s. 327; O. Jurewicz, op. cit., s. 99-100; Ch. Brand,
op. cit., s. 41-42; M. Angold, The Byzantine Empire ..., s. 264.
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Gdyby wszystkie te incydenty potraktować jako zdobycie Kon-
stantynopola, to okazałoby się, Ŝe Miasto strzeŜone przez Boga kil-
kakrotnie uległo agresorom. Jak juŜ jednak zostało wspomniane,
wydarzenia te były wynikiem walk wewnętrznych, więc mimo pod-
kreślanego barbarzyństwa niektórych oblegających (np. Gotogreków
czy Paflagończyków), Romejowie mogli być dumni, Ŝe ich stolica jest
nie do zawładnięcia przez zewnętrznego wroga.

Sytuacja zmieniała się diametralnie w kwietniu 1204 r., kiedy to
Konstantynopol po raz pierwszy w swych dziejach został zajęty
w trakcie regularnych działań właśnie przez nieprzyjaciela z ze-
wnątrz, który nie mógł liczyć ani na zdradę, ani na podstęp, ani na
poparcie jego mieszkańców15 i kiedy okazało się, Ŝe potęŜne mury nie
są juŜ gwarantem bezpieczeństwa stolicy Cesarstwa. Warto jednak
zarazem zadać pytanie, czy w kwietniu 1204 r. nie zabrakło jeszcze
jednego elementu niezbędnego, by stołeczne umocnienia spełniły swą
rolę, mianowicie woli oporu samych mieszkańców i garnizonu Mia-
sta16. Jak moŜna sądzić, wydarzenia z ostatniego dnia obrony suge-
rują, Ŝe konstantynopolitańczycy byli juŜ zmęczeni walkami i chcieli
przede wszystkim spokoju, z czego mógł zdawać sobie z tego sprawę

                                                
15 Choniates, Historia, s. 566-571; Georgi Akropolitae Opera, ed. A. Heisenberg,

P. Wirth, t. 1, Stuttgart 1978, s. 7-8 (dalej: Akropolites, Historia); Geoffroy de Villa-
ehardouin, Zdobycie Konstantynopola, ed. Z. Pentek, Poznań 2003, s. 91-96; Robert
de Clari, Zdobycie Konstantynopola, ed. Z. Pentek, Poznań 1997, s. 66-75; G. Ostro-
gorsky, op. cit., s. 345; M. Angold, The Byzantine Empire ..., s. 294-295; idem, The
Fourth Crusade. Event and Context, Harlow 2003, s. 100-101; Queller D. E., Madden
T. F., The Fourth Crusade: the conquest of Constantinople, Filadelfia 1997, s. 172-
192; M. Meschini, 1204: L’incompiuta. La IV crociata e le conquiste di Constantino-
poli, Mediolan 2004, s. 122-129; Z. Pentek, Cesarstwo Łacińskie 1204-1261. Kolo-
nialne państwo krzyŜowców czy Neobizancjum?, Poznań 2004, s. 65-67.

16 Symptomatyczny w tym momencie wydaje się opis negocjacji, jakie miał to-
czyć nowy wybrany cesarz Laskarys z gwardią wareską, którą zachęcał do walki
argumentem utraty przez nich wysokiego Ŝołdu, jeśli władza w Mieście przejdzie
w ręce łacinników, na co gwardziści odpowiedzieć mieli nieszczerym i złodziejskim
(u Jpou vl w ~  kai;  ej pi kl ovpw ~) targiem o wysokość zapłaty. Nawet jeśli ten epizod potrak-
tować jako opis barbarzyńskiej natury najemników, to naleŜy dodać, Ŝe patriotycz-
nych nawoływań  Laskarysa nie posłuchał równieŜ nikt z konstantynopolitańczy-
ków, a on sam wycofał się na widok łacińskich rycerzy; Choniates, Historia,
s. 572; zob. teŜ: M. Angold, The Fourth Crusade ..., s. 100; T. G. Kolias, Military
Aspects of the Conquest of Constantinople by the Crusaders [w:] Urbs capta. The
Fourth Crusade and its Consequences/La IVe Croisade et ses conséquences,
ed. A. Laiou, Paris 2005, s. 136 (dalej: Urbs capta).
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sam Aleksy V, kiedy nocą 13 kwietnia uciekał po pierwszych niepo-
wodzeniach17.

Odzyskanie Konstantynopola i restauracja Cesarstwa Romejów
były dla basileusów z dynastii Laskarysów najwyŜszym celem18, jak-
kolwiek rzadko decydowali się oni toczyć otwarte walki19, zajęci
przede wszystkim umacnianiem swojego państwa, a następnie po-
szerzaniem jego granic20. Podobnie musiał postępować równieŜ Mi-

                                                
17 Choniates, Historia, s. 571; M. Angold, The Byzantine Empire ..., s. 330;

M. Meschini, op. cit., s. 29-30.
18 Na ten temat np.: D. Angelov, Byzantine Ideological Reactions to the Latin

Conquest of Constantinople, [w:] Urbs capta, s. 296-299; S. Kyriakidis, Warfare
in Late Byzantium, 1204-1261, Leiden-Boston 2011, s. 16; zob teŜ: H. Ahrweiler,
L’Éxpérience nicéenne, „Dumbarton Oaks Papers” 1975, t. 29, s. 24-25 (dalej: DOP);
M. Angold, Byzantine Government in Exile. Government and Society under the La-
skarids of Nicaea (1204-1261), Oxford 1975, s. 13-14; idem, Church and Society in
Byzantium under the Comneni, 1081-1261, Cambridge 2000, s. 518; idem, The
Fourth Crusade ..., s. 2001-201; P. I. Žavoronkov, Zapadnyje i vostočnyje realii
v socjalno-političeskoj i duchovnoj žiznii Nikejskoj imperii, [w:] Vizantija meždu
Zapadom a Vostokom. Opyt istoričeskoj charakteristyki, red. G.G. Litavrin, Sankt-
Peterburg 1999, s. 208.

19 Ciekawą reminiscencję sytuacji jeszcze sprzed klęski łacinników pod Adriano-
polem w 1205 r. moŜna znaleźć np. w kronice Alberyka de Trois Fontaines, który
wspomina, Ŝe pewien chytry Grek (Grecus subdolus) imieniem Laskarys miał za-
pewnić Baldwina, Ŝe jeśli wyśle go z wojskiem za Ramię św. Jerzego (Hellespont), to
on podporządkuje władzy łacińskiego cesarza tamtejsze ziemie, naturalnie zgodnie
ze swą podstępną, grecką naturą momentalnie po przybyciu do Azji zdradził cesarza
(Chronica Albrici monachi Trium Fontium, ed. P. Scheffer-Boichorst, MGH SS
XXIII, Hanower 1874, s. 885-886). Opis Alberyka, jakkolwiek nie precyzuje on,
o którym Laskarysie mowa, moŜe sugerować, Ŝe początkowo nawet późniejsi nikej-
scy patrioci starali się przejść na słuŜbę zwycięzców.

20 O planach Teodora Laskarysa mającego zamiar zaatakować łacinników i od-
zyskać utracone ziemie, wspomina cesarz Henryk w liście wysłanym do papieŜa
w styczniu 1212 r. (G. Prizning, Der Brief Kaiser Heinrichs von Konstantinopel vom
13. Januar 1212, BZ 1973, t. 43, s. 414-415; patrz teŜ: G. Ostrogorsky, op. cit., s. 355
i przyp. 2; H. Ahrweiler, Byzance et la mer, Paris 1966, s. 305). Nieudaną próbę
zlikwidowania łacińskiej Romanii podjęły za panowania Jana III Watatzesa sprzy-
mierzone siły bułgarsko-nikejskie, jednak ostatecznie basileus musiał uznać wyŜ-
szość oddziałów łacińskich; zob. np.: Akropolites, Historia s. 50-52; teŜ: J. Lognon,
L’empire latin de Constantinople et la principauté de Morée, Paris 1949, s. 172-173;
R. L. Wolff, The Latin Empire of Constantinople, 1204-1261, [w:] A History of the
Crusades, ed. K. M. Setton, t. II, Madison-Milwaukee-London 1969, s. 219; M. An-
gold, Byzantine Government ..., s. 91-92; idem, The Fourth Crusade ..., s. 210;
A. Dančeva-Vasileva, Bălgaria i Latinskata imperia (1204-1261), Sofia 1985, s. 139-
142; M. C. Bartusis, The Late Byzantine Army. Arms and Society, 1204-1453, Fila-
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chał VIII Paleolog, mimo Ŝe – jak zapewnia Jerzy Akropolites – jedy-
ną troską i zamiarem cesarza było odzyskanie Miasta z rąk łacinni-
ków21, gdyŜ w 1259 r. – po uzyskaniu godności cesarskiej22 – stanął
wobec zagroŜenia koalicją grupującą księcia Achai Wilhelma II Vil-
lehardouina, króla sycylijskiego Manfreda, Jana z Tesalii i Michała
II władcę Epiru23.

Wprawdzie zwycięska dla Paleologa bitwa pod Pelagonią24 za-
pewniła władcy  niekwestionowaną przewagę w europejskiej części
dawnego Bizancjum, jednak nadal nie podjął on otwartych działań
przeciw Baldwinowi II, władcy Romanii. Dopiero z początkiem
1260 r. Michał VIII poprowadził swe siły do Tracji, zajmując więk-
                                                                                                                      

delfia 1992, s. 22-23; P. Lock, The Franks in the Aegean, 1204-1500, London-New
York 1995, s. 65; W. Treadgold, op. cit., s. 733-734; Z. Pentek, op. cit., s. 168-171.

21 Akropolites, Historia, s. 173-174. Nie wydaje się nic w tej materii zmieniać
opis poselstwa Baldwina II do Michała Paleologa przybyłego jeszcze zimą 1259 r.,
kiedy to cesarz, odrzuciwszy Ŝądania ustępstw terytorialnych na rzecz Romanii,
miał zagrozić wojną, jeśli łacinnicy nie oddadzą mu części dochodów z ceł i opłat za
obróbkę złota (Akropolites, Historia, s. 161-163). Jakkolwiek warto pamiętać, Ŝe
odzyskanie Konstantynopola musiało być dla Paleologa priorytetem równieŜ ze
względów dynastycznych, gdyŜ byłoby niewątpliwą legalizacją jego zdobytej drogą
uzurpacji dominującej pozycji w Nikei (D. J. Geanakoplos, Emperor Michael Pale-
ologos and the West 1258-1282. A Study in Byzantine-Latin Relations, Cambridge
Mass. 1959, s. 46; M. Angold, The Fourth Crusade ..., s. 210).

22 Na temat okoliczności objęcia faktycznej władzy u boku maloletniego Jana IV
Laskarysa przez Paleologa patrz np.: Akropolites, Historia, s. 158-159; Georgii Pa-
chymeris Relationes historicas, ed. A. Failler, V. Laurent, t. I, Paris 1984, s. 105-115
(dalej: Pachymeres, Relationes I), D. J. Geanakoplos, Emperor Michael Paleologos
…, s. 33-46; G. Ostrogorsky, op. cit., s. 369 i przyp. 2; M. Angold, Byzantine Govern-
ment ..., s. 80-89; Z. Pentek, op. cit., s. 188.

23 Zob. np.: Akropolites, Historia, s. 163-164; Pachymeres, Relationes I, s. 115-
119; Nicephori Gregorae Byzantina historia, t. I, ed. J. Schopen, Bonn 1829, s. 71-72
(dalej: Gregoras, Historia I); J. Lognon, op. cit., s. 223-224; D. J. Geanakoplos,
Greco-Latin Relations on the Eve of the Byzantine Restoration: The Battle of Pelago-
nia – 1259, DOP 1953, t. 7, s. 101-118; idem, Emperor Michael Paleologos..., s. 47-
59; G. Ostrogorsky, op. cit., s. 369-370; M. C. Bartusis, op. cit., s. 37; W. Treadgold,
op. cit., s. 731-732; Z. Pentek, op. cit., s. 188-189.

24 Akropolites, Historia, s. 167-171; Pachymeres, Relationes I, s. 117-121; Grego-
ras, Historia I, s. 74-75; J. Lognon, op. cit., s. 224-225; D. M. Nicol, The Date of the
Battle of Pelagonia, BZ 49, 1956, s. 68-71; D. Geanakoplos, Greco-Latin Relations ...,
s. 118-135; idem, Emperor Michael Paleologos..., s. 65-74; G. Ostrogorsky, op. cit.,
s. 370; P. Wirth, Von der Schlacht von Pelagonia bis Wiedereroberung Konstantino-
ples. Zur äusseren Geschichte der Jahre 1259-1261, BZ 1962, t. 55, s. 30-37;
R. L. Wolff, op. cit., s. 228; M. C. Bartusis, op. cit., s. 37-38; Z. Pentek, op. cit., s. 189-
190.
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szość miejscowości leŜących nieopodal Konstantynopola25. W związku
z tymi działaniami Jerzy Akropolites przytacza ciekawą anegdotę,
która dowodziłaby, Ŝe władca Nikei podjął próbę zajęcia Miasta pod-
stępem26. Zgodnie z relacją historyka bowiem pozostający w cesar-
skiej niewoli od czasu bitwy pod Pelagonią łaciński arystokrata An-
selin de Toucy27 powiadomił Michała, Ŝe posiada dom przylegający do
miejskich murów i moŜe poprzez tamtejszą bramę wpuścić do środka
jego oddziały, które łatwo opanują Konstantynopol28. Cesarz jakoby
ze względu na łączące ich związki rodzinne29 uwierzył rycerzowi
i uwolnił go, obiecując ponadto wielkie zaszczyty za pomoc w odzy-
skaniu stolicy. Ze swej strony Anselin de Toucy składał uroczyste
przysięgi, Ŝe dochowa wierności i pomoŜe zrealizować plan mający
zakończyć tam łacińskie rządy30, jednak zdradził Paleologa i nie
otworzył bramy, tłumacząc się wykrętnie, Ŝe klucz do niej zabrał ar-
chont Miasta (oJ  a[ r cwn  th̀~  po vl e w~)31.

Trudno rozstrzygnąć, czy opowieść Jerzego Akropolitesa jest je-
dynie czystą fantazją32, jakkolwiek naleŜy podkreślić, Ŝe o tych wy-

                                                
25 M. C. Bartusis, op. cit., s. 39.
26 Akropolites, Historia, s. 173-175; zob. teŜ: J. Lognon, op. cit., s. 226;

D. J. Geanakoplos, Emperor Michael Paleologos ..., s. 75-76; M. C. Bartusis, op. cit.,
s. 39.

27 Anselin de Toucy był młodszym synem Narjota de Toucy, regenta Romanii
z czasów małoletniości Baldwina II i córki Teodora Branasa; D. Geanakoplos, Greco-
Latin Relations ..., s. 137-141; P.I. Žavoronkov, Nikeiskaia imperia i francuzskoe
rycarstvo (Anso de Kaio i Anso de Tusi), „Vizantijskij Vremennik” 2000, t. 59 (84),
s. 82 (dalej: VV); M. Angold, The Latin Empire of Constantinople, 1204-1261: Mar-
riage Strategies, [w:] Identities and Allegiances in the Eastern Mediterranean after
1204, ed. J. Herrin, G. Saint-Guillain, Farnham 2011, s. 55, 56; zob. teŜ:
W. Treadgold, op. cit., s. 733.

28 Akropolites, Historia, s. 174; P.I. Žavoronkov, Nikeiskaia imperia i fran-
cuzskoe rycarstvo ..., s. 81-82; M. Angold, The Latin Empire ..., s. 56 i przyp. 49.

29 Jerzy Akropolites  określa go terminami: oJ  ej x a vdel f o~ bądź tov  s u ggen e v ~
(Akropolites, Historia, s. 174). ZwaŜywszy na fakt, Ŝe ród Branasów był spowinowa-
cony z Paleologami, de Toucy po kądzieli mógł pretendować do rangi cesarskiego
krewniaka i łatwiej znaleźć posłuch u basileusa; zob. np.: P.I. Žavoronkov, Nike-
iskaia imperia i francuzskoe rycarstvo ..., s. 83-85;  M. Angold, The Latin Empire ...,
s. 55.

30 Akropolites, Historia, s. 174.
31 Ibidem, s. 175.
32 Przyjmując prawdopodobieństwo opowieści Akropolitesa, naleŜy równieŜ za-

stanowić się, czy wspomniany archont – którym mógłby być łaciński komendant,
bądź teŜ nawet sam Baldwin II (D. Geanakoplos, Michael Paleologos ..., s. 77) – nie
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darzeniach nie wspominają pozostałe bizantyńskie źródła, koncen-
trujące swą uwagę na oblęŜeniu Galaty przez wojska cesarza33. War-
to jednak zauwaŜyć, Ŝe podstępne, czy teŜ wykorzystujące zdradę,
zawładnięcie Konstantynopolem wpisywałoby się w bizantyńską tra-
dycję.

Z kolei informacje dotyczące walk o Galatę są nie do podwaŜenia
i mogą wskazywać, Ŝe zamiarem Paleologa było odzyskanie Miasta
w ramach regularnych działań, jednakŜe mimo przewagi liczebnej
cesarskich oddziałów oblęŜenie zakończyło się fiaskiem34 i cesarz
postanowił powrócić do Azji Mniejszej, utwierdzony w przekonaniu,
Ŝe jego siły nie są jeszcze odpowiednie do zrealizowania Ŝyciowego
zamierzenia35.

Niewątpliwie niepowodzenia pod murami Galaty oraz fiasko hi-
potetycznego konceptu związanego z osobą de Toucy’ego zmusiły Mi-
chała Paleologa do wypracowania nowego planu36, gdzie jednym

                                                                                                                      

dowierzał arystokracie, czy teŜ to on sam od początku nie zamierzał otwierać bramy,
jednak kariera Anselina de Toucy w księstwie Achai mogłaby sugerować, Ŝe  cesar-
ski krewniak po prostu Michała VIII okłamał; na temat wspomnianej kariery
zob.: P.I. Žavoronkov, Nikeiskaia imperia i francuzskoe rycarstvo ..., s. 82-83.

33 Pachymeres, Relationes I, s. 171-175; Gregoras, Historia I, s. 80-81; o walkach
pod murami Galaty wspomina równieŜ Jerzy Akropolites (Akropolites, Historia,
s. 174-175); patrz teŜ: D. J. Geanakoplos, Emperor Michael Paleologos ..., s. 75-79;
M. C. Bartusis, op. cit., s. 39; W. Treadgold, op. cit., s. 733.

34 Mimo to Baldwin II poczuł się zmuszony prosić o pokój, który został zawarty
na jeden rok (Akropolites, Historia, s. 175; zob. teŜ: J. Lognon, op. cit., s. 226;
D. J. Geanakoplos, Emperor Michael Paleologos ..., s. 78; W. Treadgold, op. cit.,
s. 733); z kolei nic o podpisaniu traktatu nie wspomina ani Jerzy Pachymeres (Pa-
chymeres, Relationes I, s. 175), ani Nikefor Gregoras (Gregoras, Historia I, s. 81),
którzy koncentrują swoją uwagę na strachu, jakim Paleolog napełnił łacinników
w Konstantynopolu.

35 Wspomniany powyŜej plan podstępnego zajęcia Konstantynopola – zakładając
naturalnie, Ŝe Jerzy Akropolites opisuje fakty – byłby więc rozsądny, w dodatku
fiasko walk pod murami Galaty oraz doświadczenia Jana III Watatzesa musiały
utwierdzić powszechnie panujące przekonanie, Ŝe w celu zdobycia dawnej stolicy
naleŜy zgromadzić olbrzymie środki militarne; J. Lognon, op. cit., s. 226; D. J. Ge-
anakoplos, Emperor Michael Paleologos ..., s. 82;  M. C. Bartusis, op. cit., s. 39;
M. Angold, The Fourth Crusade ..., s. 210.

36 Być moŜe wiąŜę się z tym poselstwo, jakie Paleolog skierował do spowinowa-
conego z rodem Laskarysów cara Bułgarii Konstantyna Ticha, prawdopodobnie
w celu zapewnienia neutralności północnego sąsiada Cesarstwa Nikei; jednocześnie
basileus podjął kroki, by spacyfikować sytuację równieŜ na pograniczu małoazjatyc-
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z głównych punktów musiało być pozyskanie przede wszystkim od-
powiednio licznej floty, gdyŜ ta będąca w jego posiadaniu była zupeł-
nie niewystarczająca37. Zamierzał osiągnąć to poprzez zbliŜenie
z republiką Genui, która w zamian za wsparcie działań władcy Ni-
kei, otrzymywała przywilej swobodnego handlu na ziemiach podle-
głych Paleologowi, wraz z terenami znajdującym się jeszcze w rękach
łacińskich. Wzajemne zobowiązania zostały sprecyzowane w trakta-
cie podpisanym 13 marca 1261 r. w Nymfaion38.

Kilka miesięcy później basileus wysłał swojego zaufanego dowód-
cę cezara Aleksego Strategopulosa na czele niewielkich sił dla doko-
nania demonstracji zbrojnej najprawdopodobniej na pograniczu
z Bułgarią39. Natomiast pobocznym zadaniem nikejskiego wodza było
przemaszerowanie wzdłuŜ murów Konstantynopola, by unaocznić

                                                                                                                      

kim patrz np.: D. J. Geanakoplos, Emperor Michael Paleologos ..., s. 81; R. L. Wolff,
op. cit., s. 230; M. C. Bartusis, op. cit., s. 39.

37 Cesarstwo Nikejskie posiadło bowiem nieliczną i niebędącą równorzędnym
przeciwnikiem dla Wenecji flotę, chociaŜ władcy z dynastii Laskarysów starali się
równieŜ wykorzystywać jako korsarzy piratów działających w basenie Morza Egej-
skiego; natomiast w pewnym, liczącym się, stopniu flota bizantyńska został odbu-
dowana dopiero po 1262 r., kiedy mogła liczyć ok. 60-80 okrętów; patrz np.: H. Ahr-
weiler, Byzance..., s. 329, 336-373; O. E. Kolotova, Vizantijskie flot i piratstvo pri
imperatore Michaile VIII Paleologe (1261-1282), „Antičnaia drevnost’ i srednie veka”
2011, t. 40, s. 302-312.

38 Umowa zawarta z włoską republiką wskazuje, Ŝe Michał Paleolog przemyśli-
wał o otwartych działaniach przeciwko Konstantynopolowi, jednak swe plany loko-
wał raczej w dalszej perspektywie, gdyŜ Genua miała wysłać flotę dopiero po ratyfi-
kacji traktatu przez władzę republiki, co nastąpiło 10 lipca 1261 r. Na temat układu
patrz np.: J. Lognon, op. cit., s. 226; D. J. Geanakoplos, Emperor Michael Paleologos
..., s. 81-91; H. Ahrweiler, Byzance..., s. 329-330; G. Ostrogorsky, op. cit., s. 371;
R. L. Wolff, op. cit., s. 230; I. P. Žavoronkov, Nikeiskaia imperia i Zapad (vzaimoot-
nošenia s gosudarstvami Apeninskogo poluostrova i papstvom, VV 1974, t. 36,
s. 119-121; M. Balard, La Romanie génoise (XIIe – début du XVe siècle, Rzym 1978,
s. 42-45; M. C. Bartusis, op. cit., s. 39; W. Treadgold, op. cit., s. 333; Z. Pentek,
op. cit., s. 190-191.

39 Pachymeres, Relationes I, s. 191; z kolei Nikefor Gregoras podaje, Ŝe celem
wyprawy Strategopulosa był Epir (Gregoras, Historia I, s. 83), natomiast Jerzy
Akropolites mówi krótko o zachodnich ziemiach (Akropolites, Historia, s. 181); patrz
teŜ: J. Lognon, op. cit., s. 226; D. J. Geanakoplos, Emperor Michael Paleologos ...,
s. 92-93; G. Ostrogorsky, op. cit., s. 371; R. L. Wolff, op. cit., s. 230; A. Failler, Chro-
nologie et composition dans l’Histoire de Georges Pachymère, „Revue des Études
Byzantines” 1980, t. 38, s. 56; M. C. Bartusis, op. cit., s. 40; Z. Pentek, op. cit., s. 191.
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Baldwinowi II potęgę jego cesarskiego przeciwnika i sterroryzować
łacińskich mieszkańców40.

Wykonując wiernie rozkazy, cezar Aleksy rzeczywiście podszedł
ku Miastu i wkroczył na ziemie zamieszkałe przez tak zwanych the-
lematarioi, czyli Romejów, którzy po upadku Konstantynopola
w 1204 r., zaakceptowali łacińskie panowanie41. W lipcu 1261 r.
otwarcie opowiedzieli się oni po stronie basileusa Michała VIII Pale-
ologa, donosząc jego wodzowi, Ŝe ambicje weneckiego podesty spra-
wiły42, iŜ starodawna stolica państwa Romejów pozostaje praktycznie
bezbronna43.

Strategopulos wykorzystał więc skrzętnie okazję i zdobył metro-
polię Romanii, co podkreślają źródła bizantyńskie, rozkładając jedy-
nie róŜnie akcenty tego wydarzenia44. Zgodnie z ich przekazami,

                                                
40 Akropolites, Historia, s. 181; Pachymeres, Relationes I, s. 191; Gregoras, His-

toria I, s. 83; patrz teŜ: J. Lognon, op. cit., s. 226; D. J. Geanakoplos, Emperor Mi-
chael Paleologos ..., s. 93; M. C. Bartusis, op. cit., s. 40.

41 Thelematarioi, który to wyraz moŜna tłumaczyć jako ochotnicy, wolontariusze,
zamieszkiwali tereny wokół Konstantynopola jak i samo Miasto i trudnili się przede
wszystkim uprawą ziemi, zaopatrując stolicę w Ŝywność, byli równieŜ wykorzysty-
wani czasem przez łacińskich władców jako rezerwuar pomocniczych sił militarnych.
Natomiast fakt, Ŝe mieli pochodzenie romejskie pozwalał Nikejczykom korzystać
z ich usług jako doskonałych informatorów o sytuacji w Konstantynopolu; patrz
np.: D. J. Geanakoplos, Emperor Michael Paleologos ..., s. 95-96; R. L. Wolff, op. cit.,
s. 230-231; M. C. Bartusis, op. cit., s. 40-41; D. Jacoby, The Economy of Latin Con-
stantinople, 1204-1261, [w:] Urbs capta, s. 197; Z. Pentek, op. cit., s. 191.

42 Ówczesny bowiem podesta w Konstantynopolu Marco Gradenigo uznał,
Ŝe energiczne działania wymierzone w Nikeę zarówno wzmocnią morale łacinników,
jak i poskromią ambicje Romejów, dlatego teŜ stacjonująca w Mieście flota wyru-
szyła na Morze Czarne ku wysepce Dafnusia; Akropolites, Historia, s. 181-182; Pa-
chymeres, Relationes I, s. 193; Gregoras, Historia I, s. 85; J. Lognon, op. cit., s. 226;
D. J. Geanakoplos, Emperor Michael Paleologos ..., s. 93, 97-104; H. Ahrweiler, By-
zance..., s. 331; G. Ostrogorsky, op. cit., s. 371; R. L. Wolff, op. cit., s. 231; M. C. Bar-
tusis, op. cit., s. 40; P. Lock, op. cit., s. 64, 66; Z. Pentek, op. cit., s. 191.

43 Znaczenie thelematarioi jako informatorów o zaistniałej sytuacji podkreślają
bizantyńskie źródła (Akropolites, Historia, s. 182; Pachymeres, Relationes I, s. 193;
Gregoras, Historia I, s. 83, 84), jakkolwiek ani najbliŜszy wydarzeniom Jerzy Akro-
polites, ani Nikefor Gregoras nie posługują się terminem thelematarioi; zob. teŜ:
J. Lognon, op. cit., s. 226; D. J. Geanakoplos, Emperor Michael Paleologos ..., s. 104-
106; R. L. Wolff, op. cit., s. 231; A. Dančeva-Vasileva, op. cit., s. 169; M. C. Bartusis,
op. cit., s. 40.

44 Według Jerzego Akropolitesa o sukcesie zadecydowała odwaga i zdecydowanie
wodza, Aleksego Strategopulosa (Akropolites, Historia, s. 182), natomiast Jerzy
Pachymeres wspomina o wątpliwościach i obawach głównodowodzącego, honorując
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o sukcesie nikejskiego oddziału zadecydował przede wszystkim fakt,
Ŝe łacinnicy nie posiadali odpowiednich sił45, by naleŜycie chronić
całość murów Konstantynopola, a co więcej, jak moŜna sądzić, zbyt-
nią pewność pokładali w umocnieniach, o czym świadczy fakt (który
bizantyńscy autorzy zgodnie podkreślają), Ŝe straŜnicy Baldwina II
zostali zaskoczeni46.

Jak juŜ zostało wspomniane poszczególne źródła róŜnie przed-
stawiają pierwszą fazę walk o Konstantynopol, czyli sforsowanie
murów Teodozjusza. Jerzy Akropolites wspomina o dziurze, przez
którą mógł przedostać się pojedynczy człowiek47, z kolei Nikefor Gre-
goras pisał, Ŝe nikejscy zbrojni przeszli poza umocnienia podziem-
nym przejściem48, natomiast Jerzy Pachymeres podaje, Ŝe do murów
zostały przystawione drabiny49. Następnie źródła juŜ zgodnie podają,
Ŝe odblokowano bramę Peges i do Miasta wkroczyła reszta zbrojnych
Strategopulosa50.

Najbardziej bogatą w detale narrację z walk o Konstantynopol to-
czonych w nocy i w dzień 25 lipca 1261 r. pozostawił Jerzy Pachyme-
res51, jednak naleŜy zauwaŜyć, Ŝe relacja pozostałych źródeł, jakkol-
wiek skromniejsza, pokrywa się w znacznej mierze z jego opowie-
ścią52. MoŜna więc uznać, Ŝe o świcie pod kontrolą cezara Aleksego

                                                                                                                      

za to dowódcę telematarów, Aleksego Kutrizakesa (Pachymeres, Relationes I, s. 193,
195); zob. teŜ: Gregoras, Historia I, s. 85.

45 Z. Pentek, op. cit., s. 211.
46 Akropolites wspomina o zrzuceniu z murów zaskoczonego straŜnika (Akropo-

lites, Historia, s. 182), z kolei Pachymeres jest bardziej dosadny, gdyŜ opisując wy-
eliminowanie śpiących straŜników, kwituje swoją opowieść, cierpkim stwierdzeniem,
Ŝe rzecz dotyczyła naturalnie Włochów (Pachymeres, Relationes I, s. 197); patrz teŜ:
J. Lognon, L’empire latin ..., s. 227; D. J. Geanakoplos, Emperor Michael Paleologos
..., s. 106; R. L. Wolff, op. cit., s. 231; M. C. Bartusis, op. cit., s. 41.

47 Akropolites, Historia, s. 182; zob. teŜ: A. Failler, op. cit., s. 57.
48 Gregoras, Historia I, s. 85; zob. teŜ: J. Lognon, op. cit., s. 227; R. L. Wolff,

op. cit., s. 230; A. Failler, op. cit., s. 57; Z. Pentek, op. cit., s. 191.
49 Pachymeres, Relationes I, s. 195, 197; zob. teŜ: A. Failler, op. cit., s. 57.
50 Akropolites, Historia, s. 182; Pachymeres, Relationes I, s. 197; zob. teŜ: Grego-

ras, Historia I, s. 85; J. Lognon, op. cit., s. 227; D. J. Geanakoplos, Emperor Michael
Paleologos ..., s. 106-107; R. L. Wolff, op. cit., s. 231; M. C. Bartusis, op. cit., s. 41;
Z. Pentek, op. cit., s. 191.

51 Źródło to moŜna uznać z najbardziej wartościowe dla tego problemu; D. J. Ge-
anakoplos, Emperor Michael Paleologos ..., s. 108; A. Failler, op. cit., s. 56-57.

52 Akropolites, Historia, s. 182-183; Gregoras, Historia I, s. 85.
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znajdowała się juŜ brama Peges i przyległy do niej obszar53. Opór
łacinników próbował organizować Baldwin II54, lecz na wieść o szyb-
kich postępach przeciwnika uciekł i schronił się w Wielkim Pałacu55.
Z kolei oddziały nikejskie, wspomagane przez część rodzimej ludno-
ści stolicy, szybko zajmowały kolejne dzielnice Miasta56.

Niewątpliwie największym zagroŜeniem dla sukcesu działań nie-
wielkich w gruncie rzeczy sił Aleksego Strategopulosa była powra-
cająca flota wenecka57, gdyŜ jej przybycie mogło diametralnie zmie-
nić wynik bitwy o stolicę, dlatego teŜ cezar, idąc za radą Jana Fylak-
sa, jeszcze niedawno pozostającego w słuŜbie Baldwina II, podpalił
dzielnice zamieszkałe przez łacinników58. W tej sytuacji59 zgroma-

                                                
53 Z. Pentek, op. cit., s. 191.
54 Pachymeres, Relationes I, s. 199; Gregoras, Historia I, s. 85-86; D. J. Geana-

koplos, Emperor Michael Paleologos ..., s. 110; R. L. Wolff, op. cit., s. 231.
55 Akropolites, Historia, s. 182; Pachymeres, Relationes I, s. 199; J. Lognon,

op. cit., s. 227; D. J. Geanakoplos, Emperor Michael Paleologos ..., s. 111; R. L. Wolff,
op. cit., s. 231.

56 Warto podkreślić teŜ, Ŝe półwiecze łacińskich rządów w Konstantynopolu do-
prowadziło do znacznej ruiny stolicy, której spore obszary były juŜ niezamieszkałe.
Zniszczenia Miasta były równieŜ efektem wielkich poŜarów z lat 1203-1204, kiedy to
miało spłonąć do 1/3 zabudowań Konstantynopola (A. M. Schneider, Brände in Kon-
stantinopel, BZ 1941, t. 41, s. 386-387; T. F. Madden, The Fire of the Fourth Crusade
in Constantinople. 1203-1204: A Damage Assessment, BZ 1991-1992, t. 84-85, s. 72-
93); z całą pewnością straty te nie zostały zlikwidowane w czasach panowania łaciń-
skiego; zob. teŜ: D. J. Geanakoplos, Emperor Michael Paleologos..., s. 112;
A.-M. Talbot, The Restoration of Constantinople under Michael VIII, DOP, 47, 1993,
s. 243-249; M. Angold, The Fourth Crusade ..., s. 137, 158.

57 W tym przypadku takŜe moŜna zauwaŜyć dosyć istotne róŜnice w bizantyń-
skich źródłach. Jerzy Akropolites podaje bowiem, Ŝe łacinnicy nie byli świadomi
walk, o których dowiedzieli się dopiero, kiedy podpłynęli pod Konstantynopol (Akro-
polites, Historia, s. 182-183), z kolei Pachymeres informuje, Ŝe to właśnie wieść
o walkach w Mieście skłoniła flotę łacińską do powrotu (Pachymeres, Relationes I,
s. 199, 201); w pewien sposób pokrywają się z tą drugą relacją równieŜ dane przeka-
zane przez Nikefora Gregorasa, jakkolwiek pisze on, Ŝe flota łacińska pojawiła się
dopiero następnego dnia (th/̀  u Js tera i v a) i przeprowadzała ewakuację ludności od
wieczora do rana (Gregoras, Historia I, s. 86); patrz teŜ: D. J. Geanakoplos, Emperor
Michael Paleologos ..., s. 111.

58 Akropolites, Historia, s. 183; Pachymeres, Relationes I, s. 201; Gregoras, Hi-
storia I, s. 85. Zwiększyło to niebotycznie chaos, jaki panował 25 lipca na ulicach
Konstantynopola, kiedy to zgodnie z bizantyńskimi źródłami, łacińska ludność szu-
kała schronienia w klasztorach, w zakamarkach murów i portyków (Akropolites,
Historia, s. 182); zob. teŜ: J. Lognon, op. cit., s. 227; D. J. Geanakoplos, Emperor
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dzeni na pokładach łacińskich statków marynarze i Ŝołnierze zrezy-
gnowali z próby desantu i podjęcia walki z napastnikami, zajęli się
za to ratowaniem swoich najbliŜszych60.

Sukcesy Ŝołnierzy Strategopulosa, zdrada – w rozumieniu za-
chodnich elit rządzących Miastem – części greckojęzycznej ludności
Konstantynopola i akt terroru, za jaki moŜna uznać podpalenie ła-
cińskich dzielnic, spowodował masowy eksodus łacinników na czele
z ich rządzącymi61, co przypieczętowało nieoczekiwane i nagłe – gdyŜ
wydarzenia rozegrały się w ciągu jednego dnia – odzyskanie prawo-
witej stolicy przez Romejów z Nikei62.

Warto zauwaŜyć, Ŝe Michał VIII Paleolog nie musiał ostatecznie
zbierać armii i prowadzić regularnego oblęŜenia przy pomocy sojusz-
niczej floty Genueńczyków, by odebrać potomkom uczestników
IV krucjaty starodawną bizantyńską stolicę. Jego niewątpliwy suk-
ces przypomina wydarzenia z czasów Justyniana II63, Konstantyna V
czy Aleksego I Komnena, kiedy to zajęcie Miasta było głównie wyni-

                                                                                                                      

Michael Paleologos ..., s. 111-113; R. L. Wolff, op. cit., s. 231; M. C. Bartusis, op. cit.,
s. 41; W. Treadgold, op. cit., s. 733.

59 Zgodnie ze słowami Jerzego Pachymeresa ku statkom łacinników podąŜały
bezwładnie, często boso i w samych koszulach, kobiety i dziewczęta; Pachymeres,
Relationes I, s. 203; D. J. Geanakoplos, Emperor Michael Paleologos..., s. 113.

60 Akropolites, Historia, s. 183; Pachymeres, Relationes I, s. 201; Gregoras, His-
toria I, s. 86; J. Lognon, op. cit., s. 227-228; D. J. Geanakoplos, Emperor Michael
Paleologos ..., s. 112; R. L. Wolff, op. cit., s. 231; M. C. Bartusis, op. cit., s. 41;
Z. Pentek, op. cit., s. 191.

61 Uciekli wówczas: podesta Marco Gradenigo, patriarcha Pantaleon Giustiniani
oraz podjęty w ostatnim momencie z portu Bukoleon cesarz Baldwin II; Akropolites,
Historia, s. 183; Pachymeres, Relationes I, s. ; Gregoras, Historia I, s. 86; J. Lognon,
op. cit., s. 227; D. J. Geanakoplos, Emperor Michael Paleologos ..., s. 114; G. Ostro-
gorsky, op. cit., s. 371; P. Lock, op. cit., s. 66; Z. Pentek, op. cit., s. 191.

62 Michał VIII Paleolog pojawił się w Konstantynopolu niecały miesiąc później,
15 sierpnia, dokonując uroczystego wjazdu do Królowej Miast. Z całą pewnością
odzyskanie stolicy z rąk łacinników stanowiło symbol odbudowy Cesarstwa, jednak
Michał uzyskał równieŜ bardzo powaŜną, osobistą korzyść, bowiem mógł juŜ przy-
stąpić do przejęcia całkowitej i dziedzicznej władzy, czego dowodem była powtórna
koronacja Michała i jego Ŝony Teodory w Hagia Sofia, natomiast proces został
uwieńczony oślepieniem dziesięcioletniego Jana IV Laskarysa w święta BoŜego
Narodzenia 1261 r.; Akropolites, Historia, s. 186-189; Pachymeres, Relationes I,
s. 199; D. J. Geanakoplos, Emperor Michael Paleologos ..., s. 114; G. Ostrogorsky,
op. cit., s. 371-372; R. L. Wolff, op. cit., s. 232; M. Angold, Byzantine Government ...,
s. 91-92; M. C. Bartusis, op. cit., s. 41-42; W. Treadgold, op. cit., s. 733.

63 Patrz teŜ: D. J. Geanakoplos, Emperor Michael Paleologos ..., s. 110.
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kiem podstępu bądź przypadku. Nadal więc stołeczne fortyfikacje,
mimo zaniedbań z czasów łacińskiego panowania, mogły być uzna-
wane za gwarancję bezpieczeństwa konstantynopolitańczyków. Nie
naleŜy bowiem równieŜ zapominać, Ŝe w tym czasie Konstantynopol
był metropolią odrębnego i wrogiego wobec Nikei państwa, paradok-
salnie więc Romejowie nocą 25 lipca 1261 r. stali pod murami Teodo-
zjusza w roli zewnętrznego wroga.
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Studia i szkice dedykowane Julianowi Baranowskiemu, red. Ewa
Wiatr, Piotr Zawilski, Archiwum Państwowe w Łodzi i Centrum Ba-
dań śydowskich Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 302

W dniu 22 listopada 2009 r. zmarł po długiej chorobie Julian Ba-
ranowski, absolwent studiów historycznych o specjalizacji archiwi-
stycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie
długoletni pracownik i starszy kustosz Archiwum Państwowego
w Łodzi; wielki miłośnik historii miasta nad Łódką i całego regionu;
autor licznych publikacji, dotyczących dramatycznych dziejów śydów
łódzkich w latach II wojny światowej oraz historii łódzkiego getta1;
redaktor wielu prac zbiorowych i wydawnictw źródłowych2; konsul-
tant filmów dokumentalnych, traktujących o dziejach Łodzi pod oku-
pacją niemiecką i o losach Litzmannstadt Getto3; wielokrotnie na-
gradzany i odznaczany za działalność badawczą, naukową i archiwi-
styczną oraz prace redakcyjne. Recenzowana publikacja stanowi hołd

                                                
1 J. Baranowski publikował m.in. w: „Biuletynie Głównej Komisji Badania

Zbrodni Hitlerowskich w Polsce” „Kronice miasta Łodzi”, „Roczniku Łódzkim”, „Ty-
glu Kultury” oraz w wydawnictwach zbiorowych (patrz np.: Dzieje śydów w Łodzi
1820-1944. Wybrane problemy, red. W. Puś, S. Liszewski, Łódź1991; Zagłada śydów
na terenach polskich wcielonych do III Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008;
Ośrodek zagłady śydów w Chełmnie nad Nerem w świetle najnowszych badań, Ko-
nin 2004; Berliner Juden im Getto Litzmannstadt 1941-1944. Ein Gedenkbuch, red.
I. Loose, Berlin 2009; Konstantynów Łódzki. Dzieje Miasta, red. M. Nartonowicz-
Kot, Łódź 2006; Getto w Łodzi 1940-1944, red. J. Fijałek i A. Galiński; Fenomen
getta łódzkiego 1940-1944, pod red. P. Samuś, W. Puś, Łódź 2006; Zagłada śydów z
getta łódzkiego, red. J. Fijałek, Łódź 1984). Patrz teŜ: The Łódź Getto 1940-
1944/Łódzkie getto 1940-1944. Vademecum, Łódź 1999, 2003, 2005, 2009.

2 Zob. np.: Getto łódzkie/Litzmannstadt Getto 1940-1944, Łódź 2009 (wsp. red.
ze S. Nowinowskim); Kronika getta łódzkiego/Litzmannstadt Getto 1941-1944, t. I-
V, Łódź 2009 (wsp. red. z K. Radziszewską, A. Sitarkiem, M. Trębaczem, J. Walic-
kim, E. Wiatr i P. Zawilskim).

3 M. in.: „Stacja Radegast” (reŜ. M. Burzyńska-Keller), „Litzmannstadt Getto –
Piekło na Ziemi Obiecanej” (reŜ. M. Olbrychowski), „Filmowa Encyklopedia Łodzi”
(reŜ. J. Wileńska).
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oddany J. Baranowskiemu, przygotowany przez grono najbliŜszych
kolegów i współpracowników.

Wydawnictwo pt. Studia i szkice dedykowane Julianowi Bara-
nowskiemu zawiera kilkadziesiąt artykułów – w tym równieŜ w języ-
ku niemieckim – autorstwa m.in. pracowników Uniwersytetu Łódz-
kiego, Instytutu Pamięci Narodowej i badaczy z zagranicy; archiwi-
stów z Archiwum Państwowego w Łodzi i Archiwum Państwowego
w Piotrkowie Trybunalskim oraz łódzkich dziennikarzy, specjalizu-
jących się w publicystyce historycznej, dotyczącej dziejów miasta nad
Łódką i miejscowej społeczności Ŝydowskiej.

Publikacje zebrane w ksiąŜce to: dwa wspomnienia – P. Zawil-
skiego, dyrektora Archiwum Państwowego w Łodzi i Sławomira
Abramowicza o J. Baranowskim; bibliografia dorobku naukowego
J. Baranowskiego; artykuł Jarosława Kity poświęcony dziejom za-
bytkowego zespołu pofabrycznego przy ulicy Przędzalnianej 71, od-
zwierciedlonym w zasobach źródłowych Archiwum Państwowego w
Łodzi; dwa teksty Moniki Kucner, charakteryzujące niemieckoję-
zyczną literaturę o Łodzi do 1939 r. oraz Ŝycie polityczne i prasę poli-
tyczną mniejszości niemieckiej w Łodzi do 1939 r.; studium Aleksego
Piasty prezentujące działalność urzędnika stanu cywilnego gminy
Bąkowa Góra w pierwszym ćwierćwieczu XIX w.; artykuł Joanny
Podolskiej, ukazujący dzieje Zelowa i miejscowej mniejszości Ŝydow-
skiej; tekst Zofii Przybysz poświęcony zagadnieniu prób wprowadza-
nia i funkcjonowania numerus clausus na uczelniach polskich
w okresie Drugiej Rzeczypospolitej; biograficzny szkic Michała Trę-
bacza przybliŜający czytelnikowi postać Aleksandra Margolisa –
łódzkiego lekarza-społecznika, Ŝydowskiego socjalisty, polityka, za-
mordowanego przez Niemców w grudniu 1939 r.; artykuł P. Zawil-
skiego, w którym omówiona została działalność StraŜy Miejskiej
w Łodzi w latach 1938-1939; studium Małgorzaty Domagalskiej,
analizującej wspomnienia, dzienniki, relacje i utwory literackie dzie-
ci Ŝydowskich, doświadczających w okupowanej Polsce okrucieństw
niemieckiej okupacji; tekst Saschy Feucherta poświęcony zapiskom
i notatkom, pozostałym po mieszkańcach Litzmannstadt Getto; roz-
prawka Antoniego Galińskiego, prezentująca wybrane problemy
z dziejów niemieckich więzień i aresztów w Łodzi w latach 1939-
1945; szkic Andrei Löw rekonstruujący świadomość i stan wiedzy
o Holokauście śydów z łódzkiego getta; artykuł Moniki Polit odno-
szący się do „legendy o królu Chaimie”, w którym Autorka zaprezen-
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towała interesujące uzupełnienia i poprawki do przedwojennej bio-
grafii Chaima Mordechaja Rumkowskiego; dwuczęściowa publikacja
Krystyny Radziszewskiej, na którą składają się biograficzny szkic,
ukazujący postać kronikarza łódzkiego getta Bernharda Heiliga,
oraz prezentujący przetłumaczony tekst jego zapisków z getta; stu-
dium Adama Sitarka, przedstawiające dramatyczną historię trans-
portów śydów z Berlina do Litzmannstadt Getto w latach 1941-1942;
artykuł Aliny Skibińskiej, omawiający losy śydów, którzy pozostali,
bądź przedostali się na „aryjską stronę” z warszawskiego getta
i ocaleli z Holokaustu; rozprawka E. Wiatr, przybliŜająca czytelni-
kowi problematykę Ŝycia codziennego w getcie łódzkim w świetle
Kroniki getta łódzkiego; wreszcie publikacja Tomasza Matuszaka
charakteryzująca działalność wydawniczą Archiwum Państwowego
w Piotrkowie Trybunalskim na przykładzie periodyku „Badania nad
dziejami Regionu Piotrkowskiego”. Szkice i studia dedykowane Ju-
lianowi Baranowskiemu zamyka artykuł P. Zawilskiego, ukazujący
historię i działalność StraŜy Miejskiej w Łodzi w latach 1945-1950
(nawiązujący do zamieszczonego równieŜ w recenzowanym wydaw-
nictwie tekstu jego autorstwa).

Recenzowane wydawnictwo naleŜy ocenić pod względem nauko-
wym i poznawczym bardzo wysoko. Poza dwoma tekstami o charak-
terze z załoŜenia wspomnieniowym i zestawieniem dorobku J. Bara-
nowskiego zawiera bowiem naukowe, wnikliwe artykuły, poświęcone
zagadnieniom, związanym z dziejami Łodzi i łódzkiej mniejszości
Ŝydowskiej, które nie stały się, jak dotąd, przedmiotem refleksji ba-
daczy. Pewnym mankamentem ksiąŜki jest natomiast brak indeksu
osobowego – utrudniający odszukanie informacji o konkretnych po-
staciach, omawianych na jej łamach – i krótkich chociaŜby not bio-
graficznych autorów artykułów, zamieszczonych w wydawnictwie.

Podsumowując trzeba podkreślić, iŜ literatura naukowa, dotyczą-
ca dramatycznej historii Łodzi w latach niemieckiej okupacji oraz
losów mniejszości Ŝydowskiej, zamieszkującej dawny polski Manche-
ster, w okresie II wojny światowej, została wzbogacona o waŜną po-
zycję. NaleŜy stwierdzić, Ŝe przyjaciele i współpracownicy J. Bara-
nowskiego wybrali – a przede wszystkim wyśmienicie zrealizowali –
chyba najlepszy pomysł na przypomnienie i upamiętnienie tego wy-
bitnego łódzkiego archiwisty, znawcy wojennych losów miasta nad
Łódką, badacza, którego we wdzięcznej pamięci zachowują równieŜ
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pracownicy Biblioteki Instytutu Historii, w której bywał częstym
gościem.

Anna Arkuszewska
(Biblioteka Instytutu Historii UŁ, Łódź)
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Yizhar Hirschfeld, śycie monastyczne na Pustyni Judzkiej
w okresie bizantyńskim, Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów, Kra-

ków 2010, ss. 499

Praca, zmarłego w 2006 r., izraelskiego archeologa Yizhara Hisr-

chfelda1 jest kolejną pozycją na liście tynieckiego Wydawnictwa Be-

nedyktynów z serii Źródła Monastyczne2. Dzięki omawianej publika-

cji polski czytelnik ma okazję poznać szczegóły dotyczące Ŝycia ana-

choretów i cenobitów zamieszkujących klasztory połoŜone na obsza-

rze dzisiejszego Izraela (i częściowo takŜe Autonomii Palestyńskiej),

w okresie mniej więcej połowy od IV w. (okres działalności Charyto-

na, uznawanego za twórcę monastycyzmu na Pustyni Judzkiej) do

VII stulecia (podboje Persów i Arabów). ChociaŜ ksiąŜka Hirschfelda

ukazała się juŜ w 1992 r.3, to – jak podkreśla Ewa Wipszycka – nadal

                                                
1 Yizhar Hisrchfeld urodził się w 1950 r. W czasie swojej działalności naukowej

związany był on z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie,

gdzie w 1987 r. uzyskał stopień doktora. Specjalizował się przede wszystkim w ar-

cheologii Bliskiego Wschodu okresu rzymskiego i bizantyńskiego. Brał udział

w wykopaliskach m. in. w Herodium i Qumran. Prowadził takŜe badania nad mona-

stycyzmem na obszarze Pustyni Judzkiej (rezultaty swoich badań przedstawił on

w omawianej pracy). Kilkakrotnie nagradzany za swoją pracę naukową, zmarł

w 2006 r. Por.: http://www.bib-arch.org/news/hirschfeld-obit.asp, dostęp 09.07.2011;

http://orion.mscc.huji.ac.il/orion/news/In%20MemoriamYHirschfeld.htm, dostęp: 09.

07.2011.
2 Do tej pory nakładem Wydawnictwa Benedyktynów, w serii Źródła Mona-

styczne, ukazały się m. in. następujące prace: G. Bunge, Ewagriusz z Pontu – mistrz
Ŝycia duchowego, Kraków 1998; D. J. Chitty, A pustynia stała się miastem… Wpro-
wadzenie do dziejów monastycyzmu w Egipcie i Palestynie pod panowaniem chrze-
ścijańskim, Kraków 2008; V. Desprez, Początki monastycyzmu, T. 1-2, Dzieje mona-
stycyzmu chrześcijańskiego do soboru efeskiego, Kraków 1999; Historia mnichów
w Egipcie, oprac. E. Wipszycka, R. Wiśniewski, Kraków 2007; Pachomiana latina,

przekł.: A. Bober, W. Miliszkiewicz, M. Starowieyski, oprac. M. Starowieyski, Kra-

ków 1996.
3 E. Wipszycka, Przedmowa, [w:] Y. Hirschfeld, śycie monastyczne na Pustyni

Judzkiej w okresie bizantyńskim, Kraków 2010, s. 13.
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zachowuje swoją wartość w zasadniczych sprawach, uzupełniając

naszą wiedzę o ruchu monastycznym na obszarach innych niŜ Egipt4.
Recenzowana praca składa się ze wstępu, ośmiu rozdziałów oraz

wniosków. Na końcu Autor umieścił takŜe krótkie biogramy najwaŜ-

niejszych postaci ruchu monastycznego na Pustyni Judzkiej, o któ-

rych była mowa w ksiąŜce (m. in. biogramy Eutymiosa, Saby, Chary-

tona). Całość uzupełniają mapy, ilustracje, alfabetyczny wykaz

klasztorów Pustyni Judzkiej oraz indeks imion i nazw własnych.

Otwierający pracę obszerny Wstęp (s. 16-56), podzielony na cztery

podrozdziały, ma za zadanie wprowadzić Czytelnika w poruszaną

problematykę. W tym wprowadzeniu znajdziemy zatem omówienie

źródeł pisanych, wykorzystanych przez Autora (dobrym pomysłem

było umieszczenie w tym miejscu tabeli, w której podano tytuły pod-

stawowych źródeł, z podaniem czasu ich powstania oraz z zaznacze-

niem, któremu klasztorowi i jakiej postaci dane dzieło poświęca naj-

więcej uwagi), a takŜe zarys historii badań archeologicznych, prowa-

dzonych na Pustyni Judzkiej od końca XIX w. Wstęp zawiera takŜe,

bardzo dokładną, charakterystykę warunków naturalnych opisywa-

nego obszaru. Ponadto we Wstępie Y. Hirschfeld zamieścił zarys hi-

storii ruchu monastycznego na Pustyni Judzkiej (jego zdaniem

pierwszymi anachoretami na tym terenie byli chrześcijanie uciekają-

cy przed prześladowaniami religijnymi, w okresie przed 313 r.5), acz-

kolwiek trzeba stwierdzić, Ŝe zarys ten jest bardzo ogólnikowy. Hir-

schfeld przedstawił bowiem jedynie sylwetki kilku najwaŜniejszych

postaci w dziejach monastycyzmu na Pustyni Judzkiej (m. in. Chary-

tona, Eutymiosa, Saby, Teodozjusza, Teoktysta), wymienił zakładane

przez nich laury i cenobia, po czym omówił najbardziej charaktery-

styczne cechy funkcjonowania tychŜe klasztorów. W tym miejscu

rzuca się w oczy brak charakterystyki ruchu monastycznego w in-

nych rejonach Cesarstwa Bizantyńskiego (np. w Egipcie, czy Syrii6),

                                                
4 Ibidem.
5 Informacje na temat początku ruchu monastycznego w Palestynie moŜna zna-

leźć m. in. w następujących pozycjach: D. J. Chitty, op. cit., s. 51-57; W. Harmless,

Chrześcijanie pustyni. Wprowadzenie do literatury wczesnego monastycyzmu, Kra-

ków 2009, s. 501-504.
6 Na temat historii monastycyzmu w Egipcie (uwaŜanego za kolebkę tego ruchu)

i monastycyzmu syryjskiego dysponujemy o wiele większą liczbą opracowań niŜ na

temat monastycyzmu z obszarów Pustyni Judzkiej. Por.: V. Depsrez, op. cit., T. 1,

s. 281-359, 365-415; A. Guillaumont, U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, T. 2,

Kraków 2006, s. 247-255; G. Schwaiger, M. Heim, Zakony i klasztory. Historia mo-
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co mogłoby przyczynić się do lepszego zrozumienia specyfiki mona-

stycyzmu na Pustyni Judzkiej.

Po tym wprowadzeniu Hirschfeld przechodzi juŜ do opisywania

poszczególnych aspektów związanych z funkcjonowaniem Ŝycia mo-

nastycznego na omawianym terenie. Pierwszy rozdział, zatytułowa-

ny Rodzaje klasztorów (s. 57-106), przedstawia klasyfikacje siedzib

mniszych, występujących na omawianych terenie – pierwsze podroz-

działy tego fragmentu recenzowanej pracy dotyczą laur. Obok poda-

nia definicji terminu laura dokonany został podział tego typu klasz-

torów ze względu na miejsce ich zbudowania, wyróŜnione zatem zo-

stały laury klifowe i laury zbudowane na terenie równinnym. Podob-

ną klasyfikację zastosowano w przypadku cenobiów. Kolejne frag-

menty rozdziału pierwszego zajmują opisy klasztorów powstałych na

ruinach fortec (zarówno laur, jak i cenobiów) oraz klasztorów po-

wstałych przy kościołach memorialnych (w przypadku Pustyni Judz-

kiej były to klasztory powstałe na trasie pielgrzymek z Jerozolimy do

miejsca chrztu Jezusa w Jordanie). Przy kaŜdym z wyŜej wspomnia-

nych rodzajów klasztorów zostało podanych kilka przykładów kon-

kretnych laur bądź cenobiów – Hirschfeld określa ich połoŜenie na

Pustyni Judzkiej (zazwyczaj względem Jerozolimy), podaje przybli-

Ŝoną powierzchnię, dokonuje charakterystyki terenu, na którym da-

ny klasztor został wzniesiony, stara się określić połoŜenie budynków

klasztornych, podaje szacunkową liczbę cel oraz – gdzie to moŜliwe –

podaje przybliŜoną liczbę mnichów, mogących zamieszkiwać dany

obiekt.

Rozdział drugi, zatytułowany Jak budowano klasztory (s. 107-

125), przedstawia kwestie związane z procesem budowy laur i ceno-

biów. Sam proces budowy danego klasztoru miał charakter stopnio-

wy, całkowite zakończenie budowy następowało zazwyczaj kilka lat

po tym, jak klasztor rozpoczynał funkcjonowanie. Na podstawie źró-

deł pisanych oraz danych archeologicznych Hirschfeld doszedł do

wniosku, Ŝe budowy klasztorów opierały się na wcześniej opracowa-

nych, fachowych, planach architektonicznych (świadczą o tym np.

rozbudowane systemy doprowadzania wody), zaś w budowie klaszto-

rów brali udział zarówno fachowcy świeccy (wspominają o nich źró-

dła pisane), jak i sami mnisi, którzy najczęściej wykonywali proste

prace fizyczne (aczkolwiek zdarzali się mnisi, którzy przed wstąpie-

                                                                                                                      

nastycyzmu chrześcijańskiego, Poznań 2007, s. 11-17; A. Solignac i in., Monasty-
cyzm. Historia i duchowość, Kraków 2002, s. 201-225.



Piotr Baranowski

_______________________________________________________________

248

niem do klasztoru zajmowali się rzemiosłem). Ponadto Autor porusza

w tym miejscu kwestie materiałów budowlanych (podaje, Ŝe do bu-

dowy najczęściej uŜywano wapienia i kamieni, do wykończeń nato-

miast uŜywano stiuku), a takŜe opisuje pewne sprawy związane

z techniką budowy (pisze np. o tym, Ŝe przy budowie murów na kli-

fach uŜywano murów podporowych). Rozdział ten kończy się stwier-

dzeniem, Ŝe klasztory najczęściej wzorowane były na domach boga-

tych rodzin, zamieszkujących Palestynę w okresie bizantyńskim.

Trzeci rozdział pracy – śycie codzienne mnichów. Narodziny
wspólnoty monastycznej – (s. 127-190) pozwala zapoznać się z wa-

runkami Ŝycia braci, zamieszkujących klasztory na Pustyni Judzkiej.

Po opisie sposobów zakładania nowych klasztorów oraz po przedsta-

wieniu procedury przyjmowania młodych kandydatów do wspólnoty,

Hirschfeld zapoznaje Czytelnika z hierarchią klasztorną, wymienia-

jąc i charakteryzując poszczególne funkcje powierzane braciom, po-

cząwszy od igumena – stojącego na czele kaŜdego zgromadzenia –

poprzez mnichów, noszących w laurach tytuł oikonomos, którzy zaj-

mowali się sprawami finansowymi i administracyjnymi, czy teŜ za-

rządców odpowiedzialnych m. in. za rozdział pracy, a skończywszy

na braciach-ogrodnikach, czy mnichach odpowiedzialnych za zwie-

rzęta. Kolejne części rozdziału charakteryzują zwykły dzień mni-

chów, którzy wedle źródeł pisanych spali ok. sześciu godzin na dobę,

pozostały czas spędzając przy pracy lub na modlitwach. W omawia-

nym rozdziale nie zabrakło równieŜ informacji o tym, jak wyglądało

poŜywienie mnichów (tę kwestię opisuje piąty podrozdział, s. 158-

175), z kolei na podstawie danych uzyskanych podczas prac arche-

ologicznych, a takŜe na podstawie źródeł pisanych i malowideł, Hir-

schfeldowi udało się scharakteryzować strój mnichów, a takŜe od-

tworzyć wyposaŜenie cel klasztornych.

Ciekawym fragmentem trzeciego rozdziału jest trzeci podrozdział

(s. 149-153) podejmujący kwestię liczebności mnichów na Pustyni

Judzkiej w okresie bizantyńskim. Mając za podstawę szacunkową

powierzchnię znanych Hirschfeldowi klasztorów oraz znając przybli-

Ŝoną liczbę cel w tych klasztorach, a takŜe biorąc pod uwagę tzw.

klasztory duchy (nieodkryte obiekty, o których jednak mówią źródła

pisane), Autor ocenił, Ŝe Pustynię Judzką w omawianym okresie za-

mieszkiwało średnio nie więcej niŜ 3 tysiące mnichów.

Kolejny rozdział (s. 191-204) charakteryzuje źródła utrzymania

klasztorów Pustyni Judzkiej. Laury i cenobia otrzymywały pieniądze

w róŜny sposób. Człowiek ubiegający się o przyjęcie do wspólnoty
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musiał najczęściej przekazać, przynajmniej część, swojego majątku.

Oprócz tego klasztory otrzymywały dary (nieraz bardzo hojne) od

prywatnych, świeckich osób, od dostojników kościelnych, czy nawet

z dworu cesarskiego. Niebagatelną rolę odgrywały takŜe zapisy te-

stamentowe. Klasztory otrzymywały jednak nie tylko pieniądze.

Znane są liczne przypadki, kiedy wspólnotom ofiarowano Ŝywność

lub przekazywano im ziemię na własność. Oprócz tego mnisi sprze-

dawali równieŜ efekty swojej pracy (bracia zajmowali się głównie

wyplataniem koszy, lin, mat itp., natomiast tam, gdzie sprzyjał kli-

mat hodowano winorośl i sprzedawano wino).

Rozdział piąty pracy Hirschfelda, zatytułowany Elementy archi-
tektoniczne – część sakralna (s. 205-242) przedstawia i charaktery-

zuje miejsca w klasztorach związane ze sprawowaniem kultu. Pierw-

sze części tego fragmentu recenzowanej ksiąŜki dotyczą kościołów

klasztornych – najwaŜniejszych budowli w laurach i cenobiach (Au-

tor wyróŜnia trzy typy kościołów – monastyczne, ten typ był najbar-

dziej rozpowszechniony, skalne, a takŜe kościoły w typie bazyliki –

do czasów Hirschfelda zidentyfikowano tylko jeden taki kościół). Po-

dając kilka przykładów kościołów występujących w poszczególnych

klasztorach, a takŜe zamieszczając odwołania do znajdujących się na

końcu pracy zdjęć i rysunków, Autor stara się przekazać Czytelni-

kowi jak najbardziej dokładny opis wyglądu klasztoru, podając

szczegóły dotyczące m. in. powierzchni obiektu, czy cech wyglądu

zewnętrznego (naleŜy podkreślić, Ŝe odwoływanie się do konkretnych

przykładów budowli, a takŜe powoływanie się na zdjęcia, jest cechą

charakterystyczną całej omawianej pracy. Hirschfeld opisując dane

zagadnienie, zawsze opiera się na źródłach archeologicznych, pisa-

nych itp. i podaje konkretnie w jakim klasztorze dana rzecz została

znaleziona, lub z jakiego kręgu pochodzi opis danego przedmiotu).

Szczególnie ciekawy jest opis kościołów wykutych w skale – dzięki

opisom Autora Czytelnik jest w stanie docenić kunszt budowniczych

tego typu świątyń z okresu bizantyńskiego.

Kolejny fragment tego rozdziału (s. 221-236) charakteryzuje

miejsca pochówku mnichów w klasztorach. Podając (po raz kolejny)

przykłady konkretnych klasztorów, Hirschfeld charakteryzuje m. in.

połoŜenie cmentarzy względem innych budowli w klasztorze. DuŜą

część tego podrozdziału zajmuje opis ceremonii Ŝałobnych odprawia-

nych w przypadku śmierci braci. Rozdział piąty kończy się podroz-

działem (s. 236-242) opisującym indywidualne miejsca modlitw mni-
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chów w celach (Hirschfeld skupia się przede wszystkim na laurach,

ceną charakterystyczną cenobiów bowiem była wspólna modlitwa).

Znajdują się tam charakterystyki niewielkich nisz, przeznaczonych

na modlitwy, jak równieŜ wielkich, starannie wykończonych po-

mieszczeń, przypominających kaplice.

Kontynuację przedstawionych wyŜej zagadnień stanowi rozdział

szósty (Świeckie elementy w architekturze klasztornej, s. 243-312),

charakteryzujący tym razem budowle nie mające związku ze spra-

wami kultu. Mowa jest tutaj m. in. o klasztornych bramach, dzie-

dzińcach, wieŜach, czy ogrodach. W rozdziale zawarta została rów-

nieŜ charakterystyka cel mniszych, natomiast ostatni podrozdział

(s. 308-312) Hirschfeld poświęcił charakterystyce ścieŜek wewnętrz-

nych, jak i tych, które łączyły poszczególne laury i cenobia. Przy lek-

turze tego rozdziału warto, moim zdaniem, zwrócić uwagę na pod-

rozdział pierwszy (s. 243-255) opisujący klasztorne systemy dopro-

wadzania i gromadzenia wody. Autor, dysponując wynikami badań

archeologicznych oraz informacjami w źródłach pisanych, opisał po-

mysłowość budowniczych z epoki bizantyńskiej pozwalającą na mak-

symalne wykorzystanie wody pochodzącej m. in. z opadów deszczu

(zdaniem Hirschfelda było to główne źródło wody w klasztorach Pu-

styni Juedzkiej), a takŜe jej zabezpieczania i oczyszczania w pod-

ziemnych zbiornikach.

PowyŜej scharakteryzowane rozdziały dotyczyły szczegółów Ŝycia

mnichów, zamieszkujących zgromadzenia, Ŝyjących we wspólnotach.

Pustynię Judzką zamieszkiwali jednak jeszcze inni asceci, mianowi-

cie pustelnicy. Zagadnienia związane z ich Ŝyciem porusza rozdział

siódmy recenzowanej pracy – Pustelnicy oraz ich Ŝycie (s. 313-325).

Pustelnicy stanowili znaczący odsetek mnichów na Pustyni Judzkiej.

Nie było Ŝadnych reguł ustalających zasady Ŝycia pustelniczego –

mnich mógł zamieszkać w pustelni (zazwyczaj na miejsce odosobnie-

nia wybierano jaskinie lub np. ruiny) w dowolnej odległości od osiedli

ludzkich, czy od klasztoru (asceci zazwyczaj utrzymywali kontakty

z macierzystym ośrodkiem), z którego najczęściej otrzymywał jedze-

nie, choć znane są przypadki pustelni, w których anachoreci mieli

np. ogródek warzywny. Istniała jeszcze inna forma Ŝycia pustelni-

czego, polegająca na tym, Ŝe mnisi udawali się na pustynię tylko na

pewien czas – tę formę ascezy stosowano najczęściej w okresie Wiel-

kiego Postu. Niestety o Ŝyciu pustelników wiemy stosunkowo nie-

wiele, bowiem zachowało się bardzo mało śladów obecności mnichów

na pustyni, w miejscach całkowitego odosobnienia.
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Ostatni rozdział ksiąŜki Hirschfelda (s. 327-336), Miejsca święte
na Pustyni Judzkiej, dotyczy obiektów odgrywających waŜną rolę

w sprawowaniu kultu, połoŜonych w róŜnych częściach Pustyni

Judzkiej (niektóre z nich znajdowały się daleko od klasztorów i osie-

dli ludzkich). Hirschfeld wyróŜnia dwa rodzaje tego rodzaju miejsc –

pierwszy to przystanki na trasie pielgrzymek (jak np. kościół św. Pio-

tra, wybudowany z polecenie cesarzowej Eudokii), drugi natomiast to

obiekty, połoŜone przy klasztorach, związane z kultem mnicha, któ-

rego obdarzano wielkim szacunkiem (za przykład takiego miejsca

posłuŜyła Hirschfeldowi tzw. „Wisząca Jaskinia Charytona”).

Następnie – jak juŜ zostało powiedziane na początku – w pracy

zamieszczone zostały Wnioski końcowe oraz biogramy najwaŜniej-

szych postaci ruchu monastycznego Pustyni Judzkiej, o których była

mowa. Całość dopełniają rysunki, fotografie, mapy (oraz ich spisy),

a takŜe obszerna bibliografia.

PowyŜsze omówienie sygnalizuje jedynie to, jak wiele problemów

poruszył Autor recenzowanej pracy. Po raz kolejny naleŜy podkreślić

w tym miejscu skrupulatność, jaką wykazał się Y. Hirschfeld, opi-

sując Ŝycie mnichów na Pustyni Judzkiej w okresie bizantyńskim.

Korzystając z wyników badań archeologicznych (w których sam brał

udział), opierając się na źródłach pisanych (trzeba pamiętać, Ŝe Au-

tor był archeologiem, dlatego teŜ słowa uznania naleŜą się jego zna-

jomości tego typu źródeł), a takŜe czerpiąc z np. ze źródeł ikonogra-

ficznych Hirschfeld starał się, bardzo szczegółowo, odtworzyć po-

szczególne aspekty Ŝycia mnichów z terenów współczesnego Izraela

i Autonomii Palestyńskiej, co – naleŜy stwierdzić – udało mu się

w pełni.

Jeśli chodzi o styl Hirschfelda (a poniekąd takŜe i o styl polskiego

tłumacza), to naleŜy go ocenić pozytywnie, aczkolwiek niektóre

fragmenty wymagają od odbiorców większego skupienia uwagi. Hisr-

chfeld bowiem przytacza bardzo duŜo szczegółowych danych, niejed-

nokrotnie są to dane liczbowe (np. w rozdziale pierwszym, kiedy Au-

tor podaje szacunkowe powierzchnie klasztorów), co powoduje, Ŝe

tekst czasami staje się mało przejrzysty i moŜe po prostu zmęczyć

Czytelnika. Niemniej jednak Autor (oraz polski tłumacz) poradzili

sobie z taką ilością informacji, przekazując je w sposób całkiem przy-

stępny.

Za wadę recenzowanej pracy moŜna uznać natomiast fakt, iŜ nie

zawiera ona Ŝadnego rozdziału wprowadzającego (poza Wstępem)
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w tytułowe Ŝycie monastyczne. Hirschfeld gdzieniegdzie tylko doko-

nuje porównań monastycyzmu Pustyni Judzkiej z np. monastycy-

zmem Egiptu – porównania te są jednak bardzo lakoniczne. Opis

ruchu monastycznego na terenach innych niŜ Pustynia Judzka

z pewnością pozwoliłyby zapoznać się Czytelnikowi ze specyfiką tego

zjawiska, z jego historią (według badaczy ruch monastyczny zapo-

czątkowany został w Egipcie – chociaŜby dlatego Autor mógłby

wspomnieć coś więcej o monastycyzmie na innych obszarach)7, a tak-

Ŝe ułatwiłyby zrozumienie cech charakterystycznych monastycyzmu

na Pustyni Judzkiej poprzez porównanie z innymi terenami. Brak

takiego fragmentu nie ułatwi równieŜ pracy początkującym bada-

czom, do których – co zostało podkreślone w Przedmowie – takŜe ad-

resowana jest ta ksiąŜka8.

Najwięcej zastrzeŜeń naleŜy mieć do strony edytorskiej polskiego

wydania. Niestety, ale tynieckie Wydawnictwo Benedyktynów nie

ustrzegło się stosunkowo licznych błędów technicznych. Czytając

polskie wydanie pracy Hirschfelda moŜemy odnieść wraŜenie, Ŝe ko-

rekta tegoŜ wydania była bardzo pobieŜna, o czym świadczą np. takie

błędy: Specjalne podziękowania nale się (Sic!) Josephowi Patrichowi9;

Kościół, jak i postawiony się obok niego (Sic!) klasztor (…)10; Jest to
jedyne źródło odnoszące się do początków monastycyzmu na tym tere-
nie, dotyczące 1. połowie IV wieku (Sic!)11; Pozostałości po niej są roz-
siane po stromym zboczu Wadi Khureitum i zajmują teren okpło
(Sic!) (…)12; (…) pomimo zaawansowanego wieku, zgłaszał się jako
ochotnik, aby pracować, co miało na celu się ćwiczenie się (Sic!)

w cnocie gościnności (…)13; (…) lecz i tak jest to jedno z najpiękniej-
szych i najlepiej zachowanych miejsc memorialnych, wybudowanych
przez mnichów w okresie okresu (Sic!) bizantyńskim14; W czas tym

                                                
7 G. Schweiger, M. Heim, op. cit., s. 11-14; A. Solignac i in., op. cit., s. 53; E Wip-

szycka, R. Wiśniewski, Przedmowa, [w:] Historia mnichów w Egipcie…, s. 10-11.
8 E. Wipszycka, op. cit., s. s. 13.
9 Y. Hirschfeld, śycie monastyczne na Pustyni Judzkiej w okresie bizantyńskim,

Kraków 2010, s. 21.
10 Ibidem, s. 54.
11 Ibidem, s. 30.
12 Ibidem, s. 67.
13 Ibidem, s. 144.
14 Ibidem, s. 331.
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czasie (Sic!) załoŜył własne małe cenobium (…)15. Nie są to jedynie

błędy tego typu, na które moŜemy natrafić w czasie lektury.

Mimo tego pracę Yizhara Hirschfelda naleŜy ocenić wysoko.

Oparta na rzetelnej analizie źródeł historycznych i będąca zbiorem

rezultatów badań archeologicznych samego Autora, uzupełniona

licznymi rysunkami i zdjęciami sprawia, Ŝe Czytelnik moŜe przenieść

się w epokę bizantyńską i dokładnie zapoznać się z codziennymi za-

jęciami bizantyńskiego mnicha. Jest to bez wątpienia bardzo warto-

ściowa pozycja na polskim rynku, która powinna dać asumpt do dal-

szych badań nad kwestiami monastycyzmu na Pustyni Judzkiej.

Piotr Baranowski
(Piotrków Trybunalski)

                                                
15 Ibidem, s. 347.
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Kelly DeVries, A Cumulative Bibliography of Medieval Military

History and Technology, Leiden – Boston – Köln 2002 (History

of Warfare, vol. 8), ss. 1128

W 1997 r. zapoczątkowano serię wydawniczą poświęconą dziejom

wojskowości pod wspólnym tytułem History of Warfare. W załoŜeniu

ma ona prezentować najnowsze badania związane z klasycznymi

dyscyplinami dziejów wojen i wojskowości, takimi jak strategia, ope-

racja, taktyka. Mieszczą się w niej równieŜ badania związane z kwe-

stiami gospodarczo-militarnymi oraz społeczno-wojskowymi ale rów-

nieŜ publikacje poświęcone technice i technologii wojennej. Teryto-

rialnie i chronologicznie kolejne tomy History of Warfare obejmują

obszar Europy, Azji oraz Bliskiego Wschodu na przestrzeni od staro-

Ŝytności aŜ do początków XX w. Recenzowany tom poprzedzają stu-

dia o zróŜnicowanym charakterze; są to zarówno monografie, jak

równieŜ zbiory pomniejszych prac1. Dotychczas ukazało się juŜ 68

części tej serii.

Recenzowany tom na tle pozostałych wyróŜnia się o tyle, Ŝe jest

typową bibliografią prac poświęconych średniowiecznej historii woj-

skowości oraz technice wojskowej tego okresu. Wbrew tytułowi zna-

lazły się tam równieŜ noty bibliograficzne prac odnoszących się do

schyłku staroŜytności (Late Antiquity), a takŜe okresu przełomu śre-

dniowiecza i nowoŜytności (Early Modern, Renaissance). Łącznie

                                                
1 Exercise of Arms. Warfare in the Netherlands, 1568-1648, ed. M. van der

Hoeven, Leiden – New York – Köln 1997 (vol. 1); Technology, Disease and Colonial

Conquest, Sixteenth to Eighteenth Centuries. Essays Reappraising the Guns and

Germs Theories, ed. G. Raudzens, Leiden – Boston – Köln 2001 (vol. 2); Conquest

and Resistance. War in Seventeenth-Century Ireland, ed. P. Lenihan, Leiden – Bo-

ston – Köln 2001 (vol. 3); H. Nicholson, Love, War and the Grail, Leiden – Boston –

Köln 2001 (vol. 4); J. W. Birkenmeier, The Development of the Komnenian Army:

1081-1180, Leiden – Boston – Köln 2002 (vol. 5); Scotland and the Thisty Years’

Wars, 1618-1648, ed. S. Murdoch, Leiden – Boston – Köln 2001 (vol. 6); H. P. van

Tuyll van Serooskerken, The Netherlands and World War I. Espionage, Diplomacy

and Survival, Leiden – Boston – Köln 2001 (vol. 7).
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tysiące odsyłaczy bibliograficznych pomieszczono w 196 częściach.

Najwięcej, bo aŜ 128 dotyczy średniowiecza, 50 techniki wojskowej,

natomiast 18 zawiera informacje dotyczące prac z okresu wczesnej

nowoŜytności. Zresztą jak we wstępie stwierdził K. DeVries celowo

pominięto ścisły podział chronologiczny na epoki, skoro późny antyk

(III-IV n.e.) w dziedzinie wojen i wojskowości miał decydujący wpływ

na kształt wojskowości wczesnośredniowiecznej, a zamknięcie śre-

dniowiecza z końcem XV w. (na przykład w przypadku Imperium

Ottomańskiego) równieŜ nie miałoby większego sensu2. Podstawową

kategorią podziału wpisów bibliograficznych jest przynaleŜność geo-

graficzna, przynaleŜność noty do historiografii poświęconej konkret-

nej wojnie lub kampanii wojennej, ewentualnie konkretnemu tema-

towi. Tym podziałom podstawowym towarzyszy umiejscowienie not

w czasie, na przykład Medieval – England czy Early Modern – En-

gland.

Ta niezwykła publikacja w załoŜeniu miała być przewodnikiem

dla studentów ale i pracowników naukowych, którzy swą uwagę

skupiają na historii wojskowości. NaleŜy tu odnotować, Ŝe zamysł ten

został zrealizowany w najlepszy z moŜliwych sposobów. Podział za-

wartości na prawie 200 podrozdziałów tylko pozornie wprowadza

chaos i utrudnia objęcie całości. W praktyce okazuje się, Ŝe taka kon-

strukcja jest fortunna, poniewaŜ ułatwia szybkie dotarcie do kon-

kretnych not w o wiele szybszym tempie, niŜ mozolna kwerenda,

którą naleŜałoby prowadzić w tym wykazie, gdyby został podzielony

na większe części chronologiczne, tematyczne czy terytorialne.

Z punktu widzenia badacza historii wojskowości i techniki woj-

skowej, działającego poza kręgiem anglosaskim, praca ta moŜe sta-

nowić cenne uzupełnienie wiedzy na temat najnowszych (do 2001 r.)

publikacji powstałych w innych krajach, zwłaszcza, Ŝe częstokroć

dotarcie do nich wiąŜe się z pewnymi komplikacjami. Niestety zasa-

da ta nie do końca sprawdza się w przeciwnym kierunku. OtóŜ po-

mimo wymienienia 45 nazwisk polskich autorów i ich licznych prac,

jest to lista wykazująca braki. Rzecz jasna sztandarowe publikacje

z omawianego zakresu tematycznego zostały przywołane w bibliogra-

fii, ale niekiedy mylnie3 lub brak ich w ogóle4. Jest to zrozumiałe,

                                                
2 K. DeVries, op. cit., s. XVIII.
3 I tak na przykład w przypadku opracowania Uzbrojenie w Polsce średniowiecz-

nej 1350-1450, Łódź 1990 jako autora podano: Nadolski A. et al.
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o tyle, Ŝe podczas pracy nad zestawieniem tak duŜej ilości not, nie

sposób odpowiednio uwypuklić osiągnięcia badawcze wszystkich spe-

cjalistów z wielu krajów. Warto przywołać stwierdzenie samego Au-

tora, który pisze: „Of course, there are also the obviously missed re-

ferences. No matter how thorough the bibliography compiler is in

searching for references, there will always be many that are missed.

(Indeed, in an earlier draft of this work, I actually missed one of my

own articles!)”5. Zapewne była to jedna z przyczyn, z powodu której

w 2005 r. wydano swoisty dodatek do omawianej pracy. Identyczny

tytułu uzupełniono informacją Update 20046, natomiast w 2008 r.

opublikowano kolejne uzupełnienie pod hasłem Update 2003-20067.

Polskich tytułów udało się odnaleźć jedynie 77. Wśród nich aŜ 62

to artykuły, pozostałe 15 to monografie. Większość tekstów (45) po-

wstała w językach obcych (głównie po angielsku, francusku i niektó-

re po niemiecku), ale tylko 29 spośród nich ogłoszono drukiem za

granicą. I tu warto odnotować jeszcze jedną prawidłowość. W popula-

ryzacji ustaleń polskich badaczy niebagatelną rolę odegrało czasopi-

smo Fasciculi Archaeologiae Historicae, bowiem 12 tekstów obcoję-

zycznych publikowano właśnie w nim.

Na marginesie warto dodać, Ŝe bez mała pełne (do 2003 r.) zesta-

wienie polskich prac poświęconych tytułowemu zagadnieniu (autor-

stwa Piotra Andrzeja Nowakowskiego) znalazło się w drugim wyda-

niu Uzbrojenia w Polsce średniowiecznej 1450-1500 (Toruń 2003),

a więc juŜ po opublikowaniu recenzowanej pracy. Na 27 stronach

znaleźć moŜna nie tylko zapisy bibliograficzne prac związanych

z dziejami wojskowości (głównie uzbrojeniem), ale równieŜ odsyłacze

do podstawowych materiałów źródłowych ogłoszonych drukiem.

Kwestią otwartą pozostaje stworzenie, ale i rozpropagowanie szer-

szego zestawienia bibliograficznego związanego nie tylko z bronio-

                                                                                                                      
4 Przywołano dwa artykuły M. Głoska, niestety pominięto monografie takie jak:

M. Głosek, Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce, Wrocław 1973;

idem, Miecze środkowoeuropejskie z X-XV w., Warszawa 1984; idem, Późnośrednio-

wieczna broń obuchowa w zbiorach polskich, Łódź 1996; Polska technika wojskowa

do 1500 roku, red. A. Nadolski, Warszawa 1994; Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej

1450-1500, red. A. Nowakowski, wyd. I, Toruń 1998.
5 K. DeVries, op. cit., s. XVIII.
6 Idem, A Cumulative Bibliography of Medieval Military History and Technology.

Update 2004, Leiden – Boston – Köln 2005 (History of Warfare, vol. 26).
7 Idem, A Cumulative Bibliography of Medieval Military History and Technology.

Update 20032006, Leiden – Boston – Köln 2008 (History of Warfare, vol. 46).
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znawstwem, lecz takŜe poświęconego dziejom róŜnych rodzajów broni

i historii działań zbrojnych w okresie średniowiecza i nowoŜytności.

Bogaty dorobek nauki polskiej w tym zakresie zasługuje bowiem na

podsumowujące ujęcie problemu w postaci bibliografii „kumulatyw-

nej”.

Aleksander Bołdyrew

(Instytut Historii UJK, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)



Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, t. 12 (2011), cz. 2

_______________________________________________________________

Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesno-
bizantyńskim, red. Mirosław. J. Leszka, Teresa Wolińska, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ss. 751

Monografia, która jest przedmiotem niniejszego omówienia, to

owoc pracy uczonych, naleŜących do tzw. łódzkiej szkoły bizantynolo-

gicznej. KsiąŜka powstała w ramach grantu, przyznanego przez Mi-

nisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzięki niemu łódzcy badacze mieli moŜliwość dokonania wielomie-

sięcznych kwerend źródłowych w najlepszych ośrodkach zachodnio-

europejskich (jak Oksford, ParyŜ czy Rzym) oraz badań in situ pro-

wadzonych w Stambule.

Łódzka szkoła bizantynologiczna to największe tego typu środo-

wisko naukowe w Polsce. Jej twórcą był profesor Waldemara Ceran

(którego pamięci poświęcona jest omawiana praca), następca profe-

sor Haliny Evert-Kappesowej, uczennicy Kazimierza Zakrzewskiego,

jednego z ojców polskiej bizantynologii. Waldemar Ceran zajmował

się w swoich pracach: społeczeństwem Antiochii w IV w., poglądami

Euzebiusza z Cezarei oraz Jana Chryzostoma na temat władzy ce-

sarskiej, postawą Kościoła wobec religijnej polityki Juliana Apostaty,

postawą elit pogańskich i chrześcijańskich wobec centralizacji i biu-

rokratyzacji państwa oraz historią bizantynologii polskiej.

Badania łódzkich bizantynistów obejmują róŜne aspekty dziejów

Cesarstwa. Maciej Kokoszko zajmuje się fizjonomiką, medycyną oraz

dietetyką antyku i Bizancjum. Zainteresowania Mirosława J. Leszki

oscylują wokół uzurpacji w okresie IV-X w., arystokracji wojskowej

w II połowie V w., roli cesarzowych w okresie wczesno- i średniobi-

zantyńskim, stosunków bizantyńsko-bułgarskich w VII-XI w. Wśród

pól badawczych Teresy Wolińskiej naleŜy wymienić relacje Cesar-

stwa z państwami barbarzyńskimi na Zachodzie, dzieje Sycylii pod

panowaniem bizantyńskim, krąg wybitnych postaci VI w., w szcze-

gólności osób skupionych wokół Justyniana I oraz dzieje konfliktów

bizantyńsko-perskich o Armenię. Sławomir Bralewski zajmuje się

historią Kościoła wczesnobizantyńskiego, historiografią kościelną,
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relacjami pomiędzy państwem a Kościołem we wczesnym Bizancjum.

Małgorzata B. Leszka podejmuje kwestię roli duchowieństwa na

dworze cesarskim i w Ŝyciu politycznym wczesnego Bizancjum oraz

cesarzowych w okresie wczesno- i średniobizantyńskim. Prace Piotra

Krupczyńskiego dotyczą armii wczesnobizantyńskiej i stosunków

wojskowych z dworem cesarskim. Paweł Filipczak zajmuje się Ŝy-

ciem społeczności miejskich w IV-VI w., szczególnie zwracając swoją

uwagę na bunty i niepokoje społeczne, a takŜe administracją miast

wczesnobizantyńskich, zaś Kirił Marinow podejmuje rolę czynników

geograficznych w dziejach stosunków Bizancjum z Bułgarią oraz teo-

rię i praktykę bizantyńskiej sztuki wojennej. Przedmiotem badań

Andrzeja Kompy jest historiografia bizantyńska od V do IX w.

Omawiana praca podzielona została na 11 rozdziałów. Pierwszy

z nich (Powstanie Konstantynopola i jego dzieje od IV do początku
VII w., ss. 13-101) otwiera tekst Pawła Filipczaka (Miasto na sied-
miu wzgórzach. Topografia i środowisko naturalne Konstantynopola
w zarysie, ss. 13-23), przedstawiający środowisko geograficzne i to-

pografię Konstantynopola. Autor prezentuje w nim m.in. teorie, do-

tyczące procesów geologicznych, których efektem było ukształtowa-

nie się obszarów, na których załoŜony został Konstantynopol. Na-

stępnie M. J. Leszka oraz T. Wolińska charakteryzują losy antyczne-

go Byzantion (Byzantion, ss. 23-29), m.in. okoliczności powstania

miasta, jego udział w wojnach pomiędzy Atenami a Spartą, czy teŜ

dostanie się pod rzymskie panowanie. Kolejny podrozdział stanowią

rozwaŜania dotyczące załoŜenia Konstantynopola przez Konstantyna

Wielkiego i kształtowania się jego stołecznego statusu (Konstantyn
Wielki i załoŜenie Miasta, ss. 29-38; Ewolucja statusu Miasta. Idea
Konstantynopola – Nowego Rzymu, ss. 38-42) pióra M. B. Leszki oraz

M. J. Leszki. W ostatniej partii rozdziału I (Zarys dziejów Konstan-
tynopola w latach 337-602, s. 42-101) ci ostatni autorzy ukazują poli-

tykę poszczególnych władców wobec Konstantynopola. Przyjęcie ta-

kiego rozwiązania daje im moŜliwość scharakteryzowania procesu

rozwoju miasta w epoce wczesnobizantyńskiej, jak równieŜ przeka-

zania Czytelnikowi quantum wiedzy, umoŜliwiającej śledzenie wy-

wodów w dalszych częściach ksiąŜki.

II rozdział (Kształt urbanistyczny Miasta, ss. 102-177) poświęcony

jest organizacji przestrzennej Konstantynopola. M.J. Leszka po

przedstawieniu ogólnej charakterystyki struktury urbanistycznej

bizantyńskiej stolicy (Uwagi wstępne, ss. 102-109), omawia kompleks
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zabudowań Wielkiego Pałacu (Wielki Pałac i rezydencje cesarskie,

ss. 109-119), nie zapominając o licznych, pomniejszych, obiektach

pałacowych, leŜących poza główną siedzibą władcy, jak: Bryas, Da-

matrys, pałac św. Mamasa, Hebdomon, Blacherny. T. Wolińska

przedstawia obiekty uŜyteczności publicznej (Hipodrom. Łaźnie Ze-
uksipa. Bazylika. Senat, ss. 119-132), zaś S. Bralewski kościoły kon-

stantynopolitańskie (Konstantynopolitańskie kościoły, ss. 132-151).

Rozdział uzupełniają dwa podrozdziały autorstwa K. Marinowa.

Pierwszy dotyczy konstantynopolitańskich portów (Porty, ss. 151-

157). Szczególnie interesującą jego część stanowi przedstawienie wy-

ników badań archeologicznych prowadzonych przez Stambulskie

Muzeum Archeologiczne na terenie Yenikapı. W 2009 r. odsłonięto

tam ponad trzydzieści wraków statków wczesnobizantyńskich, co

jest największym znaleziskiem tego typu na świecie. W drugim pod-

rozdziale K. Marinow charakteryzuje fortyfikacje i koncepcję obron-

ną Konstantynopola (Umocnienia Konstantynopola, ss. 157-177).

Główną część rozdziału III (Mieszkańcy Konstantynopola, ss. 178-

233), poświęconego ludności stolicy cesarstwa, stanowią rozwaŜania

A. Kompy dotyczące struktury społecznej Miasta (Struktura społecz-
na, ss. 178-226). Znajdziemy tutaj bardzo istotne uwagi dotyczące

polityki rodzinnej cesarzy bizantyńskich, czy teŜ powstania obcople-

miennych elit władzy. Warto zwrócić uwagę na ustalenia na temat

konstantynopolitańskiej klasy średniej, w tym dróg kariery urzędni-

czej. Refleksje na temat roli kobiet w społeczeństwie Konstantyno-

pola wydają się być wstępem do bardziej pogłębionego studium.

W końcowej części rozdziału III (Kibice i nie tylko, czyli konstantyno-
politańscy fakcjoniści, ss. 226-233) T. Wolińska przedstawia działal-

ność fakcji hipodromowych i ich rolę w Ŝyciu stołecznego miasta.

W części IV pracy (Cesarz, dwór i poddani, ss. 234-269)

M. J. Leszka wraz z T. Wolińską podejmują kwestie związane z oso-

bą cesarza i jego otoczeniem. Szczególnie warto zwrócić uwagę na

podrozdział dotyczący kontaktów pomiędzy władcą a poddanymi (Ce-
sarz w kontaktach z poddanymi, ss. 247-258). Dochodziło do nich

zarówno podczas oficjalnych ceremonii państwowych, kościelnych,

jak i np. w czasie wyścigów w hipodromie.

W rozdziale V (Władze Konstantynopola, ss. 270-349) P. Filipczak

ukazuje w jaki sposób zarządzana była bizantyńska stolica. Ten

fragment ksiąŜki otwierają, oparte o wnikliwą analizę źródeł, rozwa-

Ŝania na temat funkcji jakie sprawował prokonsul, który w pierwszej
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fazie istnienia Konstantynopola był odpowiedzialny za jego zarzą-

dzanie. W podrozdziałach poświęconych prefektowi miasta, który pod

koniec lat 50. IV w., zastąpił prokonsula, na szczególną uwagę zasłu-

gują ustalenia dotyczące daty utworzenia tego urzędu, drobiazgowy

opis zadań, jakie stały przed urzędnikami prefektury oraz omówienie

zachowanych przekazów na temat rozdawnictwa darmowego chleba.

Niemniej interesująca jest analiza systemu ochrony Miasta przed

poŜarami oraz aparatu policyjnego. Odnotować wypada rozwaŜania

autora na temat prerogatyw kwezytora, którego zadania odpowia-

dają tym, przed którymi dziś stoją urzędnicy imigracyjni. Z pewno-

ścią najwaŜniejszą część tekstu P. Filipczaka na temat władz Kon-

stantynopola, stanowią jego badania nad działaniami podejmowa-

nymi przez prefekta miasta wobec wystąpień ludności, będących na-

stępstwem m.in. napięć religijnych, trudności gospodarczych czy

walk fakcyjnych.

W kolejnym rozdziale (Kościół i jego wpływ na Ŝycie mieszkańców
Konstantynopola, ss. 350-400) M.B. Leszka omawia relacje pomiędzy

Kościołem konstantynopolitańskim a mieszkańcami Miasta. Ba-

daczka analizuje wpływ, jaki miał lud Konstantynopola, na wybór

patriarchy, np. podczas sporu pomiędzy Pawłem a Macedoniuszem.

Niezwykle interesujący jest temat zamachów na patriarchów, m.in.

Grzegorza z Nazjanzu, Nektariusza, czy samego Jana Chryzostoma.

Autorka omawia takŜe okoliczności wystąpień ludności przeciw de-

pozycji niektórych biskupów, np. nielegalne zgromadzenia joannitów,

czy sprawę Eufemiusza. Uwagi te uzupełnia udane podsumowanie

dotychczasowych badań, dotyczących personelu pracującego na rzecz

konstantynopolitańskiego biskupstwa oraz jego sytuacji materialnej.

Z ostatnim zagadnieniem związana jest, poruszona w pracy bardzo

szczegółowo, kwestia działalności filantropijnej Kościoła konstanty-

nopolitańskiego. Znajdziemy tu omówienie róŜnorodnych fundacji

charytatywnych, takich jak: domy pielgrzymkowe (ksenodochia),

sierocińce (orfanotrofia i brefotrofia), przytułki dla osób starszych

(gerontokomia) oraz ubogich (ptochotrofia). Szczególnie wiele miejsca

poświęca autorka prawu azylu w kościołach Konstantynopola, anali-

zując poszczególne przypadki jego zastosowania.

W następnym rozdziale (śycie religijne mieszkańców Konstanty-
nopola, ss. 401-470) S. Bralewski zajmuje się aktywnością religijną

konstantynopolitańczyków. Szczególny nacisk kładzie w swoich wy-



(Rec.) Konstantynopol-Nowy Rzym…
_______________________________________________________________

263

wodach na opis róŜnych przejawów poboŜności, jak np. kultu Matki

BoŜej, krzyŜa czy relikwii.

W rozdziale Aprowizacja miasta (ss. 433-470) T. Wolińska

i M. Kokoszko ukazują problem zaopatrzenia Konstantynopola

w wodę i Ŝywność. Znajdują się tutaj m. in. opisy akweduktów oraz

cystern konstantynopolitańskich.

Integralną część ksiąŜki, choć mogącą stanowić materiał na osob-

ną rozprawę, są rozwaŜania M. Kokoszki na temat rodzajów pokar-

mów spoŜywanych przez konstantynopolitańczyków (Smaki Kon-
stantynopola, ss. 471-575). Autor, ekspert w dziedzinie badań nad

wczesnobizantyńską Ŝywnością, przedstawia na ponad stu stronach

rodzaje potraw przygotowywanych przez mieszkańców stolicy cesar-

stwa bizantyńskiego. Rozpoczyna od omówienia tych, które powsta-

wały na podstawie zbóŜ: od pszenicy, poprzez jęczmień, na pośled-

niejszych gatunkach, takich jak proso i owiec, kończąc. Dzięki bada-

niom łódzkiego bizantynologa, moŜemy zapoznać się zarówno z po-

trawami stałymi (mádza), jak róŜnego rodzaju zupami (np. ptisáne).

Czytelnik dowie się takŜe, ile gatunków chleba wypiekano w Mieście.

Sporo miejsca poświęcono serom i jajom, jako jednym z najpopular-

niejszych pokarmów spoŜywanych w Konstantynopolu. Szczegółowo

omówiono, najczęściej niedostępne dla zwykłego Bizantyńczyka

z powodu ich ceny, mięsa (drób, wieprzowina, baranina) oraz ryby

(od afýe poprzez tuńczyka i bonito na rekinach kończąc). Skrupulat-

nie zanalizowane zostały rodzaje warzyw i owoców podawane na bi-

zantyńskich stołach, równieŜ te niezbyt popularne dzisiaj, jak nie-

szpułka (méspilon, epimelís), czy teŜ malwa (maláche). W części po-

święconej przyprawom na szczególną uwagę zasługują rozwaŜania

na temat sosów – garum oraz silfionu. Z podrozdziału dotyczącego

napojów dowiadujemy się ile rodzajów wody pitnej rozróŜniali Bizan-

tyńczycy, poznajemy takŜe recepturę na przygotowanie takich spe-

cjałów, jak fuska.

W rozdziale M. Kokoszki odnajdujemy gotowe przepisy, co popu-

larniejszych potraw bizantyńskich. Zapoznajemy się teŜ z metodami

konserwowania Ŝywności, np. przy uŜyciu roztworu hálme. Na kar-

tach omawianej ksiąŜki autor przedstawia takŜe opinie ówczesnych

lekarzy (od Galena, poprzez Orybazjusza, Aecjusza z Amidy, Anty-

ma, na Pawle z Eginy kończąc) na temat właściwości odŜywczych

i zdrowotnych poszczególnych produktów i potraw.
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W kolejnym rozdziale (Edukacja w Konstantynopolu, ss. 576-642)

A. Kompa charakteryzuje konstantynopolitańską oświatę. Dzięki

jego pracy moŜemy zapoznać się ze szczegółową analizą cesarskich

rozporządzeń, określających sytuację prawną konstantynopolitań-

skich nauczycieli. Omówione został takŜe warunki finansowe, na

jakie mogli liczyć retorzy czy teŜ gramatycy. Autor przedstawia

dzieje szkoły wyŜszej, stworzonej przez Teodozjusza II. W obszarze

zainteresowania A. Kompy pozostają nie tylko edukacja prawnicza

i filozoficzna, ale takŜe medyczna i inŜynieryjna, jak dotąd słabiej

opracowane w literaturze przedmiotu. Autor rozdziału omawia teŜ

historię powstania bibliotek konstantynopolitańskich, w tym miej-

skiej, załoŜonej przez Konstancjusza II.

W rozdziale kończącym omawianą publikację, T. Wolińska przy-

bliŜa sposoby spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Konstan-

tynopola (Rozrywki konstantynopolitańczyków, ss. 643-669). Autorka

omawia m.in. przedstawienia mimów, pantomimę, cesarskie święta

brumalia. Osobny temat stanową rozrywki, jakie miał do zaoferowa-

nia konstantynopolitański hipodrom, czyli wyścigi rydwanów oraz,

znacznie rzadziej organizowane, zawody biegaczy. Oprócz nich

w hipodromie odbywały się występy sceniczne, walki zwierząt i ze

zwierzętami, czy teŜ popisy akrobatów. Miały one za zadanie wypeł-

nić kibicom czas pomiędzy kolejnymi gonitwami.

Monografię łódzkich bizantynologów uzupełniają: przedmowa

(s. 9-11) szczegółowe mapy wczesnobizantyńskiego Konstantynopola,

indeksy (osób, nazw geograficznych i etnicznych, nazw konstantyno-

politańskich, ss. 699-742), bibliografia oraz bogaty materiał ilustra-

cyjny, zgromadzony przez autorów w czasie ich pobytów w Stambule.

Praca Konstantynopol-Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie
wczesnobizantyńskim stanowi z pewnością najobszerniejszą i najbar-

dziej wyczerpującą monografię na temat stolicy cesarstwa bizantyń-

skiego, jaka ukazała się w ciągu ostatnich kilkunastu lat w literatu-

rze światowej. Pomimo bogactwa treści, autorom udało się zachować

przejrzystą koncepcję całości. Historia miasta jest tylko tłem dla ob-

szernych rozwaŜań dotyczących wszelakich aspektów Ŝycia miesz-

kańców stolicy cesarstwa. Poszczególne rozdziały pracy oparte są na

wyczerpującej bazie źródłowej oraz literaturze przedmiotu, którą

udało się zebrać autorom podczas licznych wyjazdów do najwaŜniej-

szych ośrodków naukowych Europy Zachodniej oraz Stambułu.
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Istotne części monografii, np. dotyczące kwestii społecznych, czy teŜ

diety ówczesnych konstantynopolitańczyków, wzbogacają znacząco

dorobek bizantynologii światowej. Sądzę, Ŝe praca łódzkich uczonych

wejdzie do obiegu naukowego i zainspiruje do dalszych badań, a ze

względu na swą przystępną formę znajdzie odbiorców wśród szero-

kich rzesz czytelników, zainteresowanych dziejami cesarstwa bizan-

tyńskiego.

BłaŜej Cecota
(Instytut Historii UŁ, Łódź)
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Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społeczeństw socjali-

stycznych 1956-1989, red Włodzimierz Borodziej, Jerzy Kochanow-

ski, Wyd. TRIO, Warszawa 2010, ss. 315

W 2010 r. staraniem warszawskiego Wydawnictwo TRIO ukazała

się praca zbiorowa: Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społe-

czeństw socjalistycznych 1956-1989, pod redakcją Włodzimierza Bo-

rodzieja i Jerzego Tomaszewskiego. KsiąŜka zawiera interesujące

teksty historyków z Polski, Niemiec, Czech i Węgier odnośnie nie-

formalnych kontaktów róŜnych grup społecznych z krajów bloku

wschodniego od lat 50. po dekadę lat 80. Na uwagę zasługuje np.

tekst niemieckiego badacza Daniela Logemanna poświęcony działa-

jącemu w Niemczech Wsch. w latach 1969-1989 Ośrodkowi Informa-

cji i Kultury Polskiej w Lipsku. W ośrodku tym krzyŜowały się roz-

maite cele, począwszy od oficjalnej polityki kulturalnej, imprez

o charakterze społecznym, po elementy komercyjne, takie jak sprze-

daŜ wydanych w Polsce ksiąŜek czy płyt. D. Logemann w swoim tek-

ście szeroko odniósł się równieŜ do kwestii inwigilacji ośrodka przez

wschodnioniemiecką Stasi.

W interesujący sposób piszą równieŜ w swoim materiale Patryk

Wasiak i Agata Witorska: Przestrzeń swobody. Wystawy „zakaza-

nych” artystów z krajów socjalistycznych w Polsce po 1956 r. Autorzy

ukazali sposoby i okoliczności, w jakich do Polski w sposób nielegal-

ny czy półlegalny docierały prace artystów będących niejednokrotnie

na cenzurowanym w swoich krajach, oraz jak były one następnie

prezentowane w polskich prywatnych, nieformalnych galeriach.

Natomiast redaktor wydawnictwa J. Tomaszewski zaprezentował

tekst poświęcony nieoficjalnej wymianie handlowej między społe-

czeństwami krajów socjalistycznych w latach 70. i 80. XX wieku.

J. Tomaszewski nawiązuje przede wszystkim do polskich wypraw

handlowych, tzw. turystów, na Węgry, do Niemiec Wsch., Czecho-

słowacji czy Związku Radzieckiego. Przedstawia skalę tego zjawiska,

które ze względu na niekontrolowany wywóz wielu rodzajów i ga-
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tunków towarów, wzbudzało powaŜne zaniepokojenie i kontrakcje

ekip rządzących w poszczególnych państwach bloku wschodniego.

Warto bliŜej zapoznać się równieŜ z materiałem autorstwa Gra-

Ŝyny Szelągowskiej: Jeść inaczej. Turystyka kulinarna Polaków

w czasach PRL. Dowiadujemy się z niego między innymi, kiedy

i w jakich okolicznościach w polskim menu znalazły się takie – wszak

importowane potrawy – jak leczo czy „kultowy” paprykarz szczeciń-

ski. Autorka ukazuje czytelnikowi, jak bardzo w ciągu kilku dekad

PRL-u zmieniły się gusta i upodobania kulinarne milionów Polaków.

Reasumując, recenzowana praca jest niewątpliwie ciekawą pozy-

cją historyczną. Odnosi się do zagadnienia nie spenetrownego jeszcze

powaŜniej przez polskich badaczy obszaru wiedzy odnośnie niefor-

malnych powiązań społeczeństw w krajach za tzw. Ŝelazną kurtyną.

Andrzej Kobus

(Instytut Historii UJK, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
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