
 

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTYTUT HISTORII 

I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 
 

UNIWERSYTET 

JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 

FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

 

 

 

Piotrkowskie 

Zeszyty 

Historyczne 
 

 

t. 17 (2016) 

cz. 2 

 

 

 

 

 

 

Piotrków Trybunalski 2017 



Wydawca 

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Filia w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Redakcja 

Janusz R. Budziński (redaktor naczelny), Jacek Bonarek (zastępca redaktora 

naczelnego), Aleksander Bołdyrew, Arunas Bubnys, Jolanta Dybała (sekre-

tarz), Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, Rafał Jaworski, Lidia Pacan-Bonarek 

(sekretarz językowy), Maria S. Pavlova (sekretarz językowy tekstów rosyj-

skich), Karol Kowalczyk – native speaker (sekretarz językowy tekstów an-

gielskich) 

 

Adres redakcji 

ul. Słowackiego 114/118; 97–300 Piotrków Trybunalski (pok. 115) 

e-mail: redakcjapzh@interia.pl 

 

Rada Naukowa 

Maciej Salamon (Uniwersytet Jagielloński), Gennadij F. Matveev (Państwo-

wy Uniwersytet Moskiewski im. M. Łomonosowa), Igor Lukes (Boston 

University), Stephen C. McKelvey (Kennesaw State University), Eriks Je-

kabsons (Uniwersytet Łotewski), Edward Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki), 

Maciej Kokoszko (Uniwersytet Łódzki), Edward Opaliński (UJK Filia  

w Piotrkowie), Edward Jan Nalepa (UJK Filia w Piotrkowie), Zygmunt Ma-

tuszak (UJK Filia w Piotrkowie), Franciszek Nowiński (profesor emeritus), 

Edward Mierzwa (profesor emeritus) 

 

Recenzenci 

Jolanta Daszyńska (Uniwersytet Łódzki), Marek Dutkiewicz (UJK Filia  

w Piotrkowie), Maciej Franz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozna-

niu), Marcin Hlebionek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Marek Kornat 

(Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN), Rafał Kosiński (Uniwersytet  

w Białymstoku), Hubert Królikowski (Uniwersytet Jagielloński), Andrzej 

Olejko (Uniwersytet Rzeszowski), Edward Opaliński (UJK Filia w Piotrko-

wie), Artem Papakin (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szew-

czenki), Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki), Tadeusz Wolsza 

(Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN) 

 

© Copyright by Autorzy 

 

 

Projekt okładki Aleksander Bołdyrew 

DTP Justyna Krawczyk 

 

 

ISSN 2081-26-63 

e-ISSN 2449-738



Spis treści 
 

 

A R T Y K U Ł Y  
 

Łukasz Smorczewski 

Uzurpacja Hypacjusza i rola cyrkowych stronnictw  

w późnoantycznej praktyce politycznej Cesarstwa Rzymskiego ........... 9 

 

Mirosław J. Leszka 

Bułgarzy wobec wyprawy Jana I Tzymiskesa przeciw  

Światosławowi, księciu kijowskiemu (971) ......................................... 25 

 

Marcin Böhm 

Flota wojenna Bazylego II Bułgarobójcy (976–1025) .......................... 41 

 

Tomasz Pełech 

Kreacja bohatera w Aleksjadzie. Zmagania Aleksego I Komnena  

z żupanem Raszki Wukanem w latach 1093–1094 ............................. 59 

 

Tomasz Stolarczyk 

Księgozbiór klasztoru Braci Kaznodziejów w Piotrkowie  

Trybunalskim w XVI–XVIII w............................................................. 71 

 

Rafał Jaworski 

Archiwum Akt Dawnych w Piotrkowie i archiwalia piotrkowskie  

w świetle korespondencji Erazma R. Goldmana z Romualdem  

Hubem (1870–1876) ............................................................................. 92 

 

Aleksy Piasta 

Piotrkowscy socjaliści wobec wyborów do Rady Miejskiej  

w grudniu 1916 r. ............................................................................... 114 

 

Maciej Hubka 

Piotrkowska Rada Delegatów Robotniczych 1919–1920 ................... 130 

 

Andrzej Stanisław Wróbel 

Tomaszowska organizacja PPS w kampaniach wyborczych  

do samorządu miejskiego i parlamentu w latach 1919–1939 ........... 139 

 



Andrzej Kobus 

Podziemie zbrojne na terenie powiatu częstochowskiego w latach  

1945–1947. Przyczynek do zagadnienia ............................................ 151 

 

R E C E N Z J E ,  N O T Y  R E C E N Z Y J N E  

 
Krăgla masa. „Zlatnijat vek na car Simeon: polityka, religia  
i kultura”, săs. V. Stanev, Universitetsko Izdatelstvo, Sv. Kliment  

Ochridski, Sofija 2014, ss. 110 (Mirosław J. Leszka) ........................ 163 

 

Jan Szymczak, Rycerz w hełmie, w zbroi i z tarczą, Wydawnictwo  

DiG, Edition La Rama, Warszawa – Bellerive-sur-Allier 2016,  

ss. 224 (Bartłomiej Cichoń) ................................................................ 169 

 

Aleksander Bołdyrew, Equus Polonus koń w wojsku polskim  
w XVI wieku, IHISM, Piotrków Trybunalski 2016, ss. 200,  

20 ryc., 6 tab. (Gustaw Tyluś) ............................................................ 172 

 

 



 

 

ARTYKUŁY  



 



Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, tom 17 (2016), cz. 2 

 

Łukasz Smorczewski 
(Wydział Historyczny UAM, Poznań) 

Uzurpacja Hypacjusza i rola cyrkowych stronnictw  

w późnoantycznej praktyce politycznej Cesarstwa Rzymskiego 

Οί δῆμοι ἐν πόλει ἐκάστῃ ἒς τε Βενέτους ἐκ παλαιοῦ και Πρασίνους 

διῄρηντο1. Tymi słowami Prokopiusz z Cezarei rozpoczyna swą narrację 

dotyczącą największego wystąpienia ludności w dziejach Konstantyno-

pola. Głównymi inspiratorami zajść byli stronnicy cyrkowych fakcji, 

terroryzujący od połowy V do początku VII w. po Chr. większość miast 

wschodniej części Imperium Romanum. Na samym wstępie niniejszego 

artykułu konieczne jest dokładne wyjaśnienie pojęcia fakcji.  

Czym jest fakcja? 

Sam termin factio występujący w literaturze łacińskiej oznacza  

w pierwszej kolejności wpływ, a następnie grupę pozbawioną pier-

wotnie jakiejkolwiek pejoratywnej konotacji2. Znaczenie powyższego 

pojęcia w pismach antycznych autorów ulegało stopniowemu rozsze-

rzeniu, obejmując z czasem stronnictwa polityczne lub zrzeszenia, do 

których przykładowo należeli animatorzy sportowych zawodów. In-

teresujące nas fakcje cyrkowe działały w okresie rzymskiej Republiki  

i pryncypatu jako niezależne przedsiębiorstwo zajmujące się organi-

zacją igrzysk. W późnym cesarstwie fakcje utraciły dawną autono-

mię, stając się częścią państwowego aparatu biurokratycznego. Nie 

                                                           
1 Od kiedy tylko pamiętano ludność każdego miasta podzielona była na dwie fakcje, 

Zielonych i Błękitnych (Procopius, Wars, ed. H. Dewing, London 1914, I, XXIV, l. 2). 
2 E. Pollack, Factiones, Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswis-

senschaft, Bd.VI,2, Stuttgart 1909, coll. 1954–1957; L. Ross Taylor, Party Politics in 
the Age of Caesar, Berkeley 1949, s. 9–12; R. Seager, R. Seager, Factio: Some Obser-
vations, “Journal of Roman Studies” 1972, t. 62, s. 53–58 (dalej: JRS); Ch. Roueché, 

Factions, [in:] Late Antiquity. A guide to the postclassical world, ed. G.W. Bowersock, 

P. Brown, O. Grabar, Cambridge 1999, s. 442. 
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powinny nas więc specjalnie dziwić trudności, z jakimi musiał bory-

kać się senator Kwintus Aureliusz Symmachus starający się w ter-

minie zorganizować wyścigi rydwanów i venationes w Rzymie3. 

Członkami fakcji cyrkowych z całą pewnością nie byli zgrupowani  

w oddzielnych strukturach kibice4. 

Owe antyczne fankluby nie brały udziału w przygotowaniach wi-

dowisk, ograniczając się wyłącznie do dopingu i oprawy zawodów. 

Oczywiście nie wszyscy zgromadzeni w cyrku obserwatorzy przyna-

leżeli do stronnictw kibiców. Powszechnie uważa się, że stanowiły 

one raczej zdecydowaną mniejszość wśród przybyłych na hipodrom 

widzów. Na podstawie spisu przeprowadzonego w 602 r. po Chr.,  

z inicjatywy cesarza Maurycjusza, możemy podać dokładną liczbę 

zwolenników fakcyjnych kolorów w Konstantynopolu5. Zgodnie z wy-

kazem dem Błękitnych liczył dziewięciuset członków, natomiast Zie-

lonych tysiąc pięćset. Przy pojemności cyrkowego obiektu przekra-

czającej sto tysięcy osób powyższe szacunki wydają się potwierdzać 

hipotezę o niskiej liczebności fakcjonistów6. Wypada jednak od razu 

zaznaczyć, iż niekoniecznie wszyscy stronnicy barw musieli zostać  

w nim uwzględnieni. 

Geneza zaciekłej wrogości występująca pomiędzy poplecznikami 

poszczególnych kolorów jest na dzień dzisiejszy prawie niemożliwa do 

ustalenia. Dowody na przejawy wzajemnej niechęci spotykamy już  

w liryce żyjącego w II w. po Chr. satyryka Juwenalisa, gdzie mowa  

o zamiłowaniu plebsu do wyścigów rydwanów: Totam hodie Romam 

circus capit, et fragor aurem percutit, euentum viridis quo colligo 

panni. nam si deficeret, maestam attonitam que videres hanc urbem 

veluti Cannarum in puluere victis consulibus7. Przytoczony fragment 

dowodzi nierównomiernego podziału sympatii pośród rzymskich kibi-

ców. Bardziej wspierana była w II w. po Chr. fakcja Zielonych, choć 

może być to jedynie poetycka hiperbolizacja. 

Intrygującym aspektem jest zanik stronnictw kibiców Białych  

i Czerwonych. O ich istnieniu we wczesnym cesarstwie posiadamy 

                                                           
3 Symmachus, Epistulae, rec. O. Seeck, Berlin 1883, IV, l. 62. 
4 A. Cameron, Circus factions: Blues and Greens at Rome and Byzantium, Oxford 

1976, s. 14–20. 
5 Theophylacti Simocattae, Historiarum libri octo, rec. I. Bekkerus, Bonnae 1834, 

VIII, 7, l. 11. 
6 J.H. Humphrey, Roman Circuses. Arenas for Chariot Racing, Los Angeles 1986, s. 592. 
7 Cały Rzym dzisiaj w cyrku, a krzyk tak szalony, iż myślę, że zwyciężył woźnica 

Zielony. Bo gdyby przegrał miasto byłoby w żałobie, jak po Kannach, gdy polegli kon-
sulowie w grobie (Iuvenalis Satirae, rec. J.D. Lewis, New York 1882, XI, ll. 197–200). 
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fragmentaryczne wzmianki8. Apologeta chrześcijański Tertulian, po-

wołując się na świadectwo Warrona, utrzymywał nawet, iż w momen-

cie zapoczątkowania wyścigów rydwanów, ustanowiono zaledwie dwie 

fakcje: Białych i Czerwonych – sed postea tam voluptate quam super-

stitione prouecta russeum alii Marti, alii album Zephyris consecraue-

runt9. W celu uatrakcyjnienia rozgrywek wprowadzono następne dru-

żyny: Zielonych i Błękitnych. O słabości pierwotnych ugrupowań spor-

towych jasno dowodzi zajście z czasów panowania Nerona. Podczas 

przetargów z pretorem Fabrycjuszem Veiento, starającym się utrzy-

mać zaniżone stawki za dodatkowe biegi, to właśnie Czerwoni i Biali 

od razu przystali na niekorzystne warunki umowy10. Tymczasem Zie-

loni i Niebiescy solidarnie zbojkotowali posunięcia pretora, skutecznie 

wymuszając od władz upragnioną podwyżkę. 

Nie wiemy tak naprawdę, kiedy słabsze fakcje podporządkowały 

się dominującej parze. Na pewno już w okresie wcześniejszym docho-

dziło do jakichś form współpracy na torze, jednakże nie miały one 

wiążącego charakteru. Stała koalicja Niebieskich i Białych oraz Zielo-

nych i Czerwonych znajduje potwierdzenie w materiale źródłowym 

dopiero od V w. Podobna fuzja musiała stać się również udziałem 

stronnictw kibiców. Ciekawego przypadku dostarcza deklaracja cesa-

rza Anastazjusza mieniącego się być kibicem pomniejszej fakcji Czer-

wonych11. Motywy kierujące postępowaniem cesarza, wspierającego  

w ten sposób pośrednio Zielonych, dają się łatwo wyjaśnić. Przewidu-

jący władca pragnął pozostać pozornie neutralnym, unikając przez to 

błędów popełnionych przez Teodozjusza II i Marcjana, a w niedalekiej 

przyszłości będących i udziałem Justyniana I, dodatkowo podsycają-

cych rywalizację fakcjonistów. 

Struktura stronnictwa i jego znaczenie 

Stronnictwa kibiców posiadały jednolitą i sformalizowaną hierar-

chię12. Na czele każdej ze struktur stał mianowany przez władcę 

δήμαρχος – niekwestionowany lider grupy. Odpowiadał on za treść wzno-

                                                           
8 A. Cameron, Circus…, s.14–20. 
9 Tertullianus, Libellus de spectaculis ad codicem agobardinum denuo collatum, 

rec. E. Klussmann, Rudolphopoli 1876, IX, ll. 14–15. 
10 Cassius Dio, Roman history, ed. E. Cary, London 1925, LXI, 6, l. 2. 
11 The Chronicle of John Malalas, trans. E. Jeffreys, M. Jeffreys, R. Scott, Melbourne 

1986, s. 220; Ioannis Malalae, Chronographia, rec. I. Thurn, Berolini 2000, XVI, l. 2. 
12 A. Rambaud, De Byzantino Hippodromo et Circensibus Factionibus, Paris 1870,  

s. 29–39; A. Cameron, Circus…, s. 20. 
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szonych aklamacji oraz przewodniczył dworskim uroczystościom odby-

wającym się na hipodromie. Jeśli dochodziło do wybuchu zajść z udzia-

łem fakcjonistów, przywódcy stronnictw byli jako pierwsi pociągani do 

odpowiedzialności przez władze. Kolejnymi, po demarchu, przedstawicie-

lami ścisłego kierownictwa grupy byli δευτερεύῶν. Ważną rolę odgrywali 

też pomniejsi działacze wypełniający konkretne zadania funkcyjne: pi-

sarz – archiwista określany terminem χαρτουλάριος, poeta – ποιητής, 

muzyk zawiadujący cyrkowymi organami – μελιστής, intendent – 

γειτονιάρχης. Szeregowi członkowie stronnictwa, zwani δημόται, rekru-

towali się głównie spośród gromady miejskiej biedoty. 

Szczerze gardzący plebejskimi awanturnikami Prokopiusz z Cezarei 

pozostawił jedyny tak dokładny, lecz niepozbawiony odcienia ironii, 

opis fakcjonistów: …hołdowali nowej modzie uczesania i strzygli włosy 

nie tak jak inni Rzymianie. Wąsów i brody nie tykali, zapuszczali je jak 

Persowie, natomiast golili przód głowy aż do skroni, a z tyłu nosili wło-

sy bezsensownie długie, niby Masageci. Mówili też, że czeszą się na 

modłę Hunów. Wszyscy ponadto pragnęli nosić się bardzo strojnie,  

a odzież każdego z nich była o wiele wykwintniejsza, niż na to pozwalał 

jego stan… Rękawy koszuli ściągali ciasno tuż nad dłonią, natomiast 

powyżej rozszerzały się one do niesłychanych rozmiarów. I kiedy tylko 

wymachiwali rękami na przykład wydając jakieś okrzyki w teatrze lub 

przyjętym zwyczajem dodając otuchy zawodnikom w hippodromie, owa 

część stroju unosiła się wysoko do góry, dzięki czemu różnym durniom 

wydawało się, że mają oni piękne i obfite kształty, skoro muszą je 

okrywać takimi szatami… Płaszcze zaś, spodnie i obuwie nosili na wzór 

Hunów i taka też do nich przylgnęła nazwa13. 

Stylizujący się na barbarzyńskich wojowników przedstawiciele 

Zielonych i Błękitnych stanowili trudny do opanowania żywioł ludzki. 

Do wzrostu gwałtowności wystąpień przyczyniło się niewątpliwie po-

łączenie stronnictw kibiców wyścigów rydwanów z klaką teatralną14. 

Paradoksalnie to teatr, a nie hipodrom, bywał przynajmniej do końca 

IV w. punktem zapalnym, inicjującym wiele krwawych zajść. Dosko-

nale udokumentowany źródłowo bunt w Antiochii z czerwca 387  

r. wywołała grupa miejscowych klakierów teatralnych15. Pogrom Ży-

dów w Aleksandrii z jesieni 412 r. poprzedziły najpierw burdy w tam-

                                                           
13 Prokopiusz, Historia sekretna, tł. A. Konarek, Warszawa 1977, 7. 
14 A. Cameron, Porphyrius the Charioteer, Oxford 1973, s. 230–238; B. Schrodt, 

Sports of the Byzantine Empire, “Journal of Sport History” 1981, T. 8, s. 40–59. 
15 R. Browning, The Riot of A.D. 387 in Antioch: The role of the Theatrical 

Claques in the Later Empire, JRS 1952, T. 42, s. 13–20. 
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tejszym teatrze16. Późnoantyczny proces komasowania miejskiej roz-

rywki objął też stronnictwa teatralne i hippiczne, przyczyniając się  

do stworzenia niezwykle wybuchowego i wywrotowego amalgamatu 

społecznego. 

Zamieszki wywoływane przez zwolenników Zielonych i Błękitnych 

tłumaczono, niekiedy dość naiwnie, działalnością opozycyjną wymie-

rzoną w samowolę państwowych dygnitarzy. Zorganizowani w de-

mach, odpowiadającym dawnym ateńskim jednostkom administracyj-

nym17, kibice mieli tworzyć swoisty ruch społeczny sprzeciwiający się 

wzrastającemu uciskowi cesarskiej autokracji18. Kolejnym mitem, 

ciągle żywotnym w historiografii, jest przekonanie bizantynistów  

o quasi-politycznych postulatach wznoszonych przez Zielonych i Błę-

kitnych. Pierwsi mieli rzekomo zabezpieczać interesy rzemieślników  

i gildii kupieckich, drudzy zaś wielkiej własności ziemskiej. 

Fakcjonistom implikowano też czynny udział w wielkich sporach 

dogmatycznych wstrząsających jednością Kościoła na Wschodzie. Wy-

starczy przypomnieć forsowane z uporem supozycje takich history-

ków, jak choćby Johannes Irmscher, przypisujące stronnictwo Zielo-

nych wyłącznie monofizytom, podczas gdy ich główni adwersarze mie-

li jednoznacznie opowiedzieć się po stronie ortodoksji19. Powyższe 

spektakularne teorie sukcesywnie zwalczali bardziej dociekliwi histo-

rycy i filolodzy. Doskonałą egzemplifikację stanowi wcześniej wzmian-

kowana kwestia przynależności monofizytów do stronnictwa Zielo-

nych. Otóż teza ta została trafnie podważona (dzięki skrupulatnej 

analizie wzmianek zawartych w narracjach bizantyńskich autorów) 

przez Alfreda Rambauda jeszcze w 1870 r.20! Dzieła pełnego odmitolo-

gizowania historii fakcji cyrkowych w Rzymie i Bizancjum dokonał 

dopiero znakomity brytyjski badacz Alan Cameron w latach siedem-

dziesiątych XX w. 

Dlatego uważam, że powyższe tezy wymagają najpierw starannego 

omówienia, zanim zostaną ostatecznie zanegowane. Pojawiający się  

w tekstach bizantyńskich termin δῆμος nie określał podziału admini-

stracyjnego Konstantynopola, lecz dotyczył bezpośrednio całej spo-

                                                           
16 M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, Kraków 2010, s. 152–153. 
17 A. Rambaud, op. cit., s. 66–68; M. Salamon, Rozwój idei Rzymu-Konstanty-

nopola od IV do pierwszej połowy VI wieku, Katowice 1975, s. 109. 
18 M. Whitby, The violence of the circus factions, [in:] Organized Crime in Late 

Antiquity, ed. K. Hopwood, London 1999, s. 229–253. 
19 J. Irmscher, O bizantyjskich partiach cyrkowych, tł. Z. Gansiniec, „Filomata” 

1979, nr 329, s. 403–411. 
20 A. Rambaud, op. cit., s. 65–69. 
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łeczności. Język grecki przyjmował wiele nieznanych wcześniej słówek 

z łaciny, którą absorbował na trzy sposoby. Albo dokonywano transli-

teracji łacińskiego terminu, np. vicarius – βικάριος, albo wymyślano 

ekwiwalent latynizmu, tworząc w ten sposób neologizm, jak wyraz 

ὑπᾶτεία odpowiadający consulatus, lub też nadając dawnemu wyraże-

niu nowe znaczenie21. Odpowiednikiem δῆμος byłby w opinii Camero-

na łaciński termin populus – lud.  

Zagadnienie ukierunkowania politycznego i religijnego stronnictw 

budzi kolejne kontrowersje. Relacje źródłowe dotyczące buntów  

z przełomu V i VI w. jasno dowodzą, że rozzuchwaleni chuligani nisz-

czyli i plądrowali wiele zabudowań należących zarówno do drobnych 

rzemieślników i kupców, jak i bogatej arystokracji senatorskiej. 

Sztandarowym przykładem zamieszek wywołanych przez fakcjoni-

stów są rozruchy z maja 561/562 r. w Konstantynopolu22. Odpowiada-

jący za nie δημόται ograniczyli wówczas swą „działalność opozycyjną” 

do złupienia inwentarza stoczni i podpalenia kilku gmachów23. Z kolei 

w trakcie powstania Nika Zieloni oraz Błękitni, choć jednomyślnie 

ogłosili senatora Probusa cesarzem, to gdy zorientowali się, że ich 

kandydata nie ma w mieście, niemal od razu podpalili posiadłość nie-

doszłego elekta24. 

Stronnicy cyrkowych barw nie mogli więc występować w imieniu 

poszczególnych grup społecznych, które jednocześnie napadali i ogra-

biali. Nieprzewidywalność gromadzącej się na hipodromach gawiedzi 

wykluczała możliwość realizowania długofalowej działalności poli-

tycznej. Najbardziej gwałtowne wystąpienia ludności, pozbawione 

odpowiedniego zaplecza politycznego, kończą się z reguły samoistnym 

wygaśnięciem. Powyższe ustalenia potwierdzają w pełni przeprowa-

dzane od XIX w. badania socjologiczne nad interakcją jednostki  

w działaniach masowych25. 

Udział fakcjonistów w sporach dogmatycznych podyktowany był 

zapewne tylko pragnieniem wszczęcia niepokojów. Nader wątpliwe, 

                                                           
21 H.J Mason, Greek terms for Roman institutions, Toronto 1974, s. 95. 
22 P. Filipczak, Władze Konstantynopola, [w:] Konstantynopol Nowy Rzym. Miasto  

i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M.J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 

2011, s. 346. 
23 Mal., XVIII, l. 135. 
24 Chronicon Paschale 284–628 AD, trans. M. Whitby, Liverpool 1989, Olymp. 

327, 622 (s. 118). 
25 Vide: G. Le Bon, Psychologia tłumu, tł. B Kaprocki, Kęty 2004; G Tarde, Opinia  

i tłum, tł. K. Skrzyńska, Warszawa 1904; H. Blumer, Interakcjonizm symboliczny. 
Perspektywa i metoda, tł. G. Woroniecka, Kraków 2007. 
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aby nieprzestrzegający prostych zasad Dekalogu awanturnicy dosko-

nalili się w teologicznych zawiłościach boskiej natury. Warto wspo-

mnieć, że ofiarami gorliwości religijnej zwolenników cyrkowych kolo-

rów często padali Żydzi, czego dowodzą pogromy urządzane w Antio-

chii w latach 488/490 i 50726. Przesłanki, które skłoniły niektórych 

historyków do przyporządkowania stronnictw kibiców przeciwnikom  

i zwolennikom postanowień soboru w Chalcedonie bywają niekiedy 

infantylne. Jednym z zastosowanych kwantyfikatorów było wyznanie 

cesarza pasjonującego się wyścigami rydwanów. 

Zwolennikami postanowień soboru w Chalcedonie są niewątpliwie 

imperatorzy Marcjan, Justynian i Fokas. Wymieniona trójka, zgodnie 

z informacjami podawanymi w kronikach bizantyjskich, sympatyzo-

wała ze stronnictwem Błękitnych27. Natomiast udzielający poparcia 

monofizytom Teodozjusz II, Zenon i Anastazjusz pozostawali stronni-

kami Zielonych28. Owa prawidłowość jest jednak złudna, jeśli dodamy 

do powyższego zestawienia cesarza Maurycjusza – opowiadającego się 

za ortodoksją i będącego kibicem barw Zielonych29. Co więcej, umiar-

kowany monofizyta Anastazjusz największy opór napotkał ze strony 

swych hipotetycznych współwyznawców, skupionych we frakcji Zielo-

nych, skandującej na hipodromie imię prochalcedońskiego wodza Are-

obindusa30. Domniemanie o religijnym podziale istniejącym wśród 

hippicznych stronnictw należy odrzucić. 

Powody wzajemnej nienawiści fakcjonistów przeciwnych barw 

oraz motywy skłaniające władze do angażowania się w ich rywaliza-

cję postaram się przedstawić poniżej. A. Cameron utrzymuje, że 

głównym powodem zaciekłej wrogości kibiców była wyłącznie barwa 

uwielbianej fakcji31. Brytyjski historyk nie próbował udzielić odpo-

wiedzi na najważniejsze pytanie, co skłaniało mieszkańców miast do 

opowiedzenia się za którąś ze stron konfliktu. Czy wyboru dokony-

wano na hipodromie, czy poza nim? Jaki charakter miało członko-

stwo w klubie Zielonych bądź Błękitnych, czy wszyscy miłośnicy cyr-

kowej rozrywki mogli ubiegać się o nie? Pogromy antyjudaistyczne  

w Antiochii zdają się dowodzić explicite, że członkami Zielonych nie 

mogli być raczej Żydzi. Co ciekawe, Prokopiusz z Cezarei poświadcza 

                                                           
26 P. Filipczak, Klasyfikacja rozruchów społecznych w syryjskiej Antiochii (IV–VI 

w. n.e.), „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 2005, t. 80,  s. 64–77. 
27 Mal, XIV, l. 34 oraz XVIII, l. 1; Chronicon Paschale, Olymp. 347, 610. 
28 Ibidem, XIV, 2; XV, 15; XVI, 2. 
29 Theophanes, Chronographia, trans. C. Mango, R. Scott, Oxford 1997, 6094, 287. 
30 Mal, XVI, 19. 
31 A. Cameron, Circus…, s. 273–277. 
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akces kobiet w fakcyjnych strukturach, choć formalnie zabraniano 

im wstępu na hipodrom32. 

Bizantynolodzy próbowali ustalić w topografii Konstantynopola 

potencjalne rewiry zamieszkane przez konkretnych zwolenników fak-

cji, niestety podjęte badania nie przyniosły oczekiwanych rezulta-

tów33. Bardzo mało prawdopodobne, aby szczerze nienawidzący się 

fakcjoniści okupowali te same dzielnice miasta. Równie mało wiary-

godna wydaje się być koncepcja doboru stronników fakcji wyłącznie 

na zasadzie dobrowolnego wyboru. Na postawione pytania do tej pory 

nie uzyskaliśmy satysfakcjonującej odpowiedzi. 

Zdecydowanie łatwiej wytłumaczyć udział elit w konfliktach cyr-

kowych stronników. O wspieraniu przez wpływowych urzędników 

Zielonych lub Błękitnych decydowała więź patronacka. Protektorów 

fakcji desygnowano z reguły spośród najważniejszych osobistości  

w państwie. Wspierającym Zielonych za panowania Teodozjusza II 

była szara eminencja pałacowej koterii – prepozyt cesarskiej sypialni 

Chryzafiusz34. Funkcję patrona tego samego ugrupowania sprawował 

wiek później nieszczęsny uzurpator Hypacjusz35. Najbardziej transpa-

rentnego przykładu dostarcza przypadek cesarza Justyniana I, który 

przed wstąpieniem na tron pozostawał patronem Błękitnych. Zasadę 

patronatu doskonale rozumiał król Ostrogotów, Teodoryk Wielki, bio-

rący pod opiekę Zielonych poszkodowanych za sprawą machinacji 

konsula Inportunusa i patrycjusza Teodora36. Nie powinniśmy doszu-

kiwać się w tej typowej dla rzymskiego świata praktyce elementów 

gry politycznej typowej dla czasów współczesnych. 

Powróćmy na chwilę do Prokopiusza i jego tajemniczego sformuło-

wania o dwóch stronnictwach zwalczających się zawzięcie, od kiedy 

tylko sięga ludzka pamięć. Bez wątpienia fakcje cyrkowe działały po-

czątkowo wyłącznie na terenie Italii, we wschodniej części Cesarstwa 

Rzymskiego nie ma o nich wzmianek. Dopiero w połowie V w. po Chr. 

pojawiają się pierwsze wiarygodne wzmianki o stronnictwie Zielonych 

i Błękitnych, siejący spustoszenie w wielkich metropoliach pars 

Orientis. Część historyków przychyla się zatem do opinii, że terminus 

a quo działalności fakcjonistów we wschodniej części Imperium Ro-

manum jest rok 400. 

                                                           
32 Prok, Bellum, I, XXIV, 6; B. Schrodt, op. cit., s. 45. 
33 A. Cameron, Circus…, s. 86–93. 
34 Mal, XIV, l. 19. 
35 PLRE, s. 606; G. Greatrex, The Nika Riot: A Reappraisal, JHS 117 (1997), s. 60–86. 
36 Cassiodorus, Variae, trans. S.J.B. Barnish, Liverpool 1992, I, 27. 
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Owe twierdzenie nie wydaje mi się być słuszne. O funkcjonowa-

niu przynajmniej dwóch zwalczających się stronnictw kibiców hip-

picznych agonów w Aleksandrii i greckich miastach Azji Mniejszej  

w II w. po Chr. wspomina, na kartach dzieła opiewającego czyny 

filozofa Apolloniosa z Tyany, Flawiusz Filostrat37. Istnieją pewne 

poszlaki wskazujące na obecność cyrkowych fakcji w Konstantynopo-

lu jeszcze przed końcem IV w.38. Milczenie dziejopisarzy nie musi 

oznaczać ex definitione absencji Zielonych i Błękitnych. Bardzo 

prawdopodobne, że struktury fakcyjne utworzyli na przełomie III/IV 

w. po Chr. tetrarchowie, ustanawiający nowe stolice państwa we 

wschodniej części basenu morza Śródziemnego. Za wzór cesarskich 

rezydencji – Dioklecjana i Licyniusza w Nikomedii, Galeriusza  

w Tesalonice oraz Konstantyna w Konstantynopolu posłużyła aglo-

meracja Wiecznego Miasta39. 

Niewykluczone, że tetrarchowie, wprowadzając wiele zmian w za-

kresie organizacji miejskiej rozrywki, czerpali z rzymskiego modelu 

rozgrywania hippicznych zawodów. Robert Browning, powołując się 

na niedostępne dla mnie materiały papirologiczne, omawia dokonaną 

za rządów Dioklecjana reorganizację klaki teatralnej w Aleksandrii40. 

Analogicznie postępowano w kolejnych wschodnich metropoliach. Do-

kładna datacja pozostaje nadal nieznana. 

Uzurpacja Hypacjusza 

Ostatnim przedstawianym aspektem aktywności cyrkowych kibi-

ców będzie osławiony bunt Nika. To właśnie ów niezwykle krwawy 

epizod z czasów panowania Justyniana I zaważył na osądzie ugrupo-

wań fakcjonistów w dalszych studiach historycznych. Najbardziej au-

torytatywnymi pracami dotyczącymi wydarzeń ze stycznia 532 r. są  

w mojej opinii artykuły Johna Bagnella Bury’ego The Nika Riot  

z 1897 r. i powstała wiek później The Nika Riot Reappraisal Geoffreya 

Greatrexa. Głównymi materiałami źródłowymi wnikliwie konfronto-

wanymi przez Bury’ego i Greatexa są relacje Prokopiusza i Jana Ma-

lalasa, naocznych świadków zamieszek w Konstantynopolu. 

                                                           
37 Filostratos, Żywot Apolloniosa z Tyany, tł. M. Szarmach, Toruń 2012, I, 15 oraz V, 26. 
38 T. Wolińska, Kibice i nie tylko, czyli konstantynopolitańscy fakcjoniści, [w:] Kon-

stantynopol Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M.J. 

Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011, s. 227. 
39 M. Salamon, op. cit., s. 39. 
40 R. Browning, op. cit., s. 19. 
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Omawiani autorzy przedstawiają feralne zdarzenie z dwóch prze-

ciwstawnych perspektyw. Uwagę Prokopiusza zaprzątają  osądy mo-

ralne głównych bohaterów zajść, prezentowane w formie fikcyjnych 

mów wygłaszanych między innymi przez senatora Orygenesa41 i cesa-

rzową Teodorę. Malalas przedstawia wydarzenia ze stycznia 532  

r. bez zbędnych dygresji i analiz, za to klarownie prezentując czytel-

nikom kolejne etapy ulicznych walk. Pierwszym przejawem buntu 

mieszkańców miasta nad Bosforem był dla Prokopiusza dzień 14 

stycznia 532 r.42 Wówczas to fakcjoniści przypieczętowali przymierze 

zwaśnionych stronnictw, po przeprowadzeniu udanego ataku na pre-

torium. Celem buntowników było odbicie uwięzionych przez prefekta 

miejskiego członków Błękitnych i Zielonych43. Przyczyny sojuszu oraz 

powody zatrzymania kibiców nie są dla pisarza z Cezarei znane. 

Krótko po udanej akcji odbicia więźniów rozpoczynają się masowe 

protesty, wymierzone przeciwko najważniejszym urzędnikom w pań-

stwie: prefektowi praetorio Janowi z Kapadocji i kwestorowi Trybo-

nianowi. Zachowanie plebsu wydaje się być irracjonalne, skoro obaj 

wymienieni consistoriani nie odpowiadali bezpośrednio za uwięzienie 

kibiców barw. Prokopiusz nie wyjaśnia przyczyn nieścisłości, koncen-

trując się na ujęciu wręcz karykaturalnych wad Jana i Tryboniana. 

Nie jest to niestety koniec ciągu niezrozumiałych wydarzeń. Kilka dni 

po dymisji znienawidzonej przez lud pary Justynian, w obawie o wła-

sne życie, wygania z pałacu krewnych cesarza Anastazjusza – Hypa-

cjusza i Pompejusza44. Podejrzani o spisek senatorzy zostają wyeks-

pediowani prosto w sam środek szalejącej rebelii. Łatwym do przewi-

dzenia następstwem tego posunięcia było pochwycenie cesarskich 

krewniaków przez połączone siły Zielonych i Błękitnych. 

Hypacjusz, obawiając się linczu, pod przymusem godzi się na nie-

typową elekcję zorganizowaną na konstantynopolitańskim hipodro-

mie. W tym samym czasie prawowity imperator planuje ucieczkę, od 

której odwodzi go ostatecznie cesarska małżonka. Wierni wodzowie, 

Belizariusz i Mundus, atakują zgromadzone na cyrkowym obiekcie 

tłumy, z podejrzaną łatwością przełamując wszelki opór. Pochwyceni 

w trakcie walk Hypacjusz i Pompejusz zostają następnego dnia stra-

ceni. Prokopiusz pomija udział eunucha Narsesa w skłóceniu fakcjo-

nistów oraz zdradę demarchów Błękitnych. Kończąc wątek powstania 

                                                           
41 PLRE, s. 957. 
42 J.B. Bury, The Nika Riot, JHS 1897, t. 17, s. 92–119. 
43 Prok, Bellum, I, XXIV, l. 7. 
44 Ibidem, l. 19. 
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w Konstantynopolu, pisarz wspomina o późniejszym zrehabilitowaniu 

zamordowanych uzurpatorów45. 

Relacja autora Wojen i Historii sekretnej stanie się bardziej zrozu-

miała, jeśli prześledzimy bacznie informacje zawarte w kronice Malala-

sa. Konfrontujący obie narracje Bury ustalił dokładną datację poszcze-

gólnych etapów buntu46. Głównym winowajcą odpowiadającym za eska-

lację konfliktu był paradoksalnie sam cesarz. Przed wstąpieniem na 

tron Justynian pozostawał patronem Błękitnych. Prokopiusz zarzucał 

przyszłemu władcy Imperium tuszowanie wszelkich przestępstw po-

pełnianych przez ulubione stronnictwo, doprowadzając do całkowitej 

anarchii w państwie47. Stanowisko Justyniana zmienia się od 1 kwiet-

niu 527 r., kiedy to zostaje wyniesiony do rangi współwładcy. Bezpo-

średnim skutkiem owego wydarzenia było wstrzymanie dotychczaso-

wego poparcia udzielanego Błękitnym. Wspólnie z cesarzem Justynem 

I ustanowił dekret zawierający surowe obostrzenia wobec wszystkich 

powodujących niepokoje w miastach pieniaczy48. 

Działający, w myśl postanowienia z 527 r., prefekt Konstantynopo-

la – Eudajmon49 przeprowadził w sobotę 10 stycznia 532 r. publiczną 

egzekucję siedmiu pojmanych fakcjonistów. Dwóm więźniom udało się 

szczęśliwie zbiec spod szafotu, uzyskując schronienie w pobliskim ko-

ściele świętego Wawrzyńca. Nie było im jednak pisane na długo  

cieszyć się uzyskaną wolnością. Skrupulatny Eudajmon nie należał 

niestety do kategorii urzędników z pokorą znoszących poniesione nie-

powodzenia. Oddziały znajdujące się na jego służbie ponownie aresz-

towały uciekinierów, łamiąc w ten sposób świątynne prawo azylu50. 

Cała sprawa nie wzbudzałaby raczej tylu kontrowersji, gdyby nie fakt 

przynależności skazańców do odrębnych stronnictw. 

Sprawa oswobodzenia obu fakcjonistów połączyła Zielonych i Błę-

kitnych, dla których nie był to już pierwszy tymczasowy sojusz. Podob-

ny alians powstał w listopadzie 512 r., stanowiąc punkt kulminacyjny 

powszechnego wybuchu niezadowolenia skierowanego przeciw polityce 

religijnej cesarza Anastazjusza51. Zapobiegliwy władca zdołał metodą 

ustępstw i terroru zdusić niebezpieczeństwo rebelii w zarodku. Przed 

analogicznym wyzwaniem stanął reżim Justyniana. Początek rozru-

                                                           
45 Ibidem, l. 58. 
46 J.B. Bury, op. cit., s. 106. 
47 Prok, HA, 9. 
48 Mal, XVII, 18. 
49 PLRE, s. 455. 
50 CTh 9.45.1 oraz CJ 1.12.2. 
51 P. Filipczak, Władze Konstantynopola…, op. cit., s. 322. 
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chów w Konstantynopolu nie zapowiadał jednakże dramatycznego fina-

łu kosztującego życie ponad trzydziestu tysięcy ludzi. 

We wtorek 13 stycznia zebrani na igrzyskach konsularnych człon-

kowie demów Błękitnych i Zielonych w niezwykle gwałtowny sposób 

domagali się uwolnienia dwóch skazańców. Justynian lekkomyślnie 

zignorował wrogie mu okrzyki, które nie ucichły przez kolejne dwa-

dzieścia dwa wyścigi. Sytuacja wymagała, aby władca albo wydał roz-

kaz ukarania bardziej krewkich zuchwalców, albo za pośrednictwem 

cyrkowego herolda-mandatora spróbował doprowadzić do kompromisu. 

Narastająca frustracja wywołana obojętnością cesarza sprowokowała 

zebranych do wszczęcia rozruchów. Zlekceważeni kibice, nie czekając 

do końca rozgrywanych zawodów, zaatakowali pretorium, uwalniając 

wszystkich przetrzymywanych tam aresztantów. Wznoszone hasło 

Νίκα posłużyło historykom za nazwę największego buntu w dziejach 

Konstantynopola. Greatrex oponuje przed zbytnim upraszczaniem 

zajść wyłącznie do samej rebelii kibiców fakcji cyrkowych. W kronice 

Marcellinusa Comesa wydarzenia ze stycznia 532 r. figurują jako spi-

sek senatu52. Prokopiusz z Cezarei między wierszami zdaje się suge-

rować, że winnymi rozlewu krwi byli Jan z Kapadocji i Trybonian, ruj-

nujący obywateli rygorystycznymi reformami finansów państwa. Na 

wystąpienie koalicji fakcjonistów nałożyło się zapewne kilka niezależ-

nych czynników, powodując, że typowe zamieszki, do jakich uprzednio 

dochodziło w stolicy, przeistoczyły się stopniowo w uzurpację. 

Nieprzeczuwający zmiany nastrojów mieszkańców miasta Justy-

nian kontynuował igrzyska w środę, licząc na samoistne wygaśnięcie 

waśni. Kalkulacje cesarza okazały się być błędne. Rozzuchwaleni do-

tychczasową biernością władz rebelianci podpalili hipodrom. Pojawiły 

się też żądania dymisji prefekta Eudajmona oraz szczerze znienawi-

dzonych przez wszystkie warstwy społeczne Jana z Kapadocji i Try-

boniana. Justynian nie mógł dłużej nie reagować na rosnące z każdą 

chwilą przejawy niezadowolenia. Zastosowane przez cesarza metody 

rozładowania napięcia okazały się być fatalną w skutkach kombinacją 

ustępstw i przemocy. Nielubianych dygnitarzy zastąpili niebawem 

uznawani za bardziej umiarkowanych – prefekci Fokas i Tryfon oraz 

kwestor Bazylides. Przystąpili oni niemal natychmiast do negocjacji  

                                                           
52 Marcellinus Comes, Chronica Minora II, rec. Th. Mommsen Paris 1894, (532)  

X. Wątek spisku senatu został podchwycony przez M. Whitby’ego, który stara się za 

wszelką cenę bronić tezy o politycznym znaczeniu fakcji Zielonych i Błękitnych.  

W zawoalowanej metaforze przyrównuje nawet ich strukturę do działania syndykatu 

mafijnego. M. Whitby, op. cit., s. 234. 
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z fakcjonistami53. Jednocześnie z misją pacyfikacji miasta wysłano 

niewielki oddział gockich buccelarów pod komendą Belizariusza. Za-

improwizowana akcja przyszłego pogromcy Wandalów i Ostrogotów 

zakończyła się zupełnym fiaskiem.  

Brak konsekwencji w przeciwdziałaniu rozruchom utwierdził bun-

towników w przekonaniu o słabości Justyniana. Piętnastego stycznia 

Zieloni i Błękitni zaoferowali cesarską purpurę senatorowi Probusowi, 

lecz nobil zdążył w porę zbiec. Następnego dnia spalono pretorium 

oraz cały kwartał wokół kościoła Haga Sophia54. W tym samym czasie 

zgromadzeni w pałacu dostojnicy nerwowo wyczekiwali przybycia 

wsparcia składającego się z wojsk rozlokowanych w pobliskich garni-

zonach. Upragniona odsiecz nadeszła w sobotę 17 stycznia 532 r. Nie-

znający dokładnego rozkładu ulic żołnierze nie zdołali jednak przeła-

mać napotkanego oporu. Ciekawą interpretację dalszego biegu wyda-

rzeń zaproponował Greatrex. Po niepowodzeniach w walkach ulicz-

nych zadecydowano, by podstępnie zwabić buntowników na teren  

hipodromu. Na ograniczonej przestrzeni cyrkowego obiektu miał do-

pełnić się krwawy akt ostatecznego zdławienia zamieszek. Hypacjusz 

i Pompejusz wysłani pod wieczór z pałacu mieli więc za zadanie uła-

twić władcy realizację śmiałego przedsięwzięcia55. 

Koncepcja Greatrexa wydaje się w pełni tłumaczyć pozornie nieroz-

sądną decyzję wygnania wpływowych dygnitarzy, choć Justynian do 

końca łudził się nadzieją rozwiązania konfliktu metodą mediacji.  

W niedzielę rano 18 stycznia 532 r. imperator podjął ostatnią próbę 

pokojowego rozwiązania zajścia, ukazując się niespodziewanie w katy-

zmie56. Trzymając w rękach Pismo Święte, błagał buntowników o opa-

miętanie. Justynian nie posiadał takiego talentu aktorskiego jak jego 

poprzednik, który kilka lat wcześniej ułagodził w ten sam sposób gniew 

mieszkańców stolicy. Zrażony niepowodzeniem władca postanowił na 

czas masakry opuścić miasto, aby w ten sposób zrzucić odpowiedzial-

ność za stłumienie zamieszek na barki nadgorliwych wojskowych. 

Od wykonania powziętego zamiaru powstrzymał cesarza, wedle 

świadectwa Prokopiusza z Cezarei, ostry sprzeciw Teodory. Wieść  

o rzekomej ucieczce Justyniana obiegła wkrótce Konstantynopol, przy-

czyniając się do udzielenia poparcia Hypacjuszowi przez niektórych 

                                                           
53 Mal, XVIII, 71. 
54 J.B. Bury, op. cit., s. 116. 
55 G. Greatrex, op. cit., s. 76. 
56 Mal, XVIII, 71. 
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przedstawicieli senatu, jak wspomniany już wcześniej Orygenes57. 

Krewny Anastazjusza zgodził się przyjąć oferowaną władzę, nakazując 

obsadzić cesarską lożę, skąd miały zaatakować oddziały Belizariusza58. 

Zdrada Hypacjusza nie pokrzyżowała planów wodza, który ostatecznie 

dostał się wraz ze swymi podkomendnymi na wyznaczone pozycje, od-

cinając wspólnie z żołnierzami magistra millitum per Illyricum Mun-

dusa wszystkie potencjalne drogi ucieczki. Pacyfikację buntu znacznie 

ułatwiła zdrada demarchów Błękitnych. Przekupieni w międzyczasie 

przez spatariusza Narsesa ponownie powrócili na stronę Justyniana59. 

Błyskawiczna akcja pochłonęła życie około trzydziestu dwóch ty-

sięcy ofiar. Nie był to ostatni bunt fakcjonistów w mieście nad Bosfo-

rem, lecz żadne wcześniejsze ani późniejsze zamieszki wywołane 

przez te stronnictwa nie spowodowały większego chaosu i poruszenia 

wśród konstantynopolitańczyków. Powstania Nika nie należy zaliczać 

do typowego wystąpienia fakcjonistów. Ekscesy z udziałem Błękitnych 

i Zielonych stały się jedynie pretekstem do wybuchu powszechnego 

niezadowolenia mieszkańców Konstantynopola, spowodowanego bra-

kiem konsekwencji w działaniu, a niekiedy i indolencją sprawującego 

rządy Justyniana. Również kwestia nadużyć najbliższego otoczenia 

władcy oraz forsowane reformy aparatu państwowego determinowały 

gwałtowność wystąpienia. 

Podsumowując, nawet w trakcie tragicznych w skutkach zajść  

z początków stycznia 532 r. zwolennicy fakcji cyrkowych nie realizo-

wali programu politycznego. Apel w sprawie skazańców zatrzyma-

nych przez prefekta Eudajmona był prostym odruchem solidaryzmu 

grupy, z kolei udział w uzurpacji Hypacjusza skutkiem błędnej oceny 

sytuacji w ogarniętej zamętem stolicy.  

Abstract 

The usurpation of Hypatius and circus factions role  
in a political practice of the Later Roman Empire 

The main aim of my study is to evaluate notions on circus factions 

commitment in so called Nika Riot which occurred in Constantinople 

on early January 532 A.D. City disturbances had shaken a regime of 

emperor Justinan I and showed how surprisingly easy imperial gov-

                                                           
57 Prok, Bellum, I, XXIV, l. 26. 
58 G. Greatrex, op. cit. 
59 Mal, op. cit. 
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ernment could be overthrown. Although modern scholars examined 

influence as well as participation of faction members in Nika Riot 

that particular factor should be once more revaluated. I tried to pre-

sented a structure of circus factions in a more broader context. Their 

evolution during the period of Late Antiquity was an effect of state 

reform. It clearly shows that these organization shouldn’t be treated 

as a quasi-political party which protected interest of different social 

groups. It could be assumed rather as a hooligans fan clubs, as stated 

A. Cameron, connected with local elite on the base of patronage bond. 

Furthermore the background of Nika Riot were definitely more com-

plex than conflict between imperial authority with faction leaders.  

A person who played a key role in Constantinople uprising was 

Hypatius, nephew of deceased emperor Anastasius I. Highly influ-

enced dignitary was later blamed by emperor Justinan for inspiriting 

rioters. However literary sources are not unambiguous to the actual 

role of Hypatius in Nika Riot. G. Greatrex proposed hypothesis about 

authorities provocation in which nephew of former emperor took part. 

Because of Justinian hesitation Hypatius gained support of a few 

members of Constantinopolitan senate that changed crowd violence 

into usurpation. It finally sealed a faith of Anastasius relative. The 

disturbances made by faction supporters – Green and Blues, had  

become merely a pretext for the outbreak of popular discontent inhab-

itants of Constantinople, due to lack of consistency in action and 

sometimes indolence of government. 

 

Keywords: factions hipodrom, revolt 

Słowa kluczowe: fakcje, hipodrom, bunt 
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Bułgarzy wobec wyprawy Jana I Tzymiskesa  

przeciw Światosławowi, księciu kijowskiemu (971)* 

Druga połowa lat sześćdziesiątych X w., po blisko czterdziestu la-

tach pokojowego sąsiedztwa, przyniosła pogorszenie stosunków bizan-

tyńsko-bułgarskich, czego owocem było skierowanie przez cesarza Nice-

fora II Fokasa przeciw Bułgarom księcia kijowskiego Światosława  

i jego wojów1. Ruska interwencja na ziemiach bułgarskich w którymś 

momencie wyszła poza ramy bizantyńskich interesów, co dostrzegł  

i próbował jeszcze temu przeciwdziałać zamordowany w grudniu 969  

r. Nicefor II Fokas2. Jego następca, Jan Tzymiskes, odziedziczył pro-

                                                           
* Niniejszy artykuł powstał w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodo-

wego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2014/14/M/-

HS3/00758 (Państwo bułgarskie w latach 927–969. Epoka cara Piotra I Pobożnego). 
1 Na temat powodów wystąpienia Nicefora II Fokasa przeciw Bułgarom patrz m.in.: 

R.O. Karyškovskij, O chronologii russko-vizantijskoj vojny pri Svjatoslave, „Vizantijskij 

Vremennik” 1952, t. 5, s. 138; B. Stokes, The Background and Chronology of the Balkan 
Campaigns of Svyatoslav Igorevich, „The Slavonic and East European Review” 1961, 

vol. 40/94, s. 44–57; R. Browning, Byzantium and Bulgaria. A Comparative Study 
across the Early Medieval Frontier, London 1975, s. 70–71; S.A. Ivanov, Vizantijsko-
bolgarskie otnošenia v 966–969 gg., „Vizantijskij Vremennik” 1981, t. 42, s. 90;  

V. Tăpkova–Zaimova, Padane na Severoiztočna Bălgarija pod vizantijska vlast,  
[w:] Istorija na Bălgarija v četirinadeset toma, t. II: Părva bălgarska dăržava, red.  

D. Angelov, Sofija 1981, s. 389; A.N. Sacharov, Diplomtija Svjatoslava, Moskva 1982,  

s. 102, 108; J.V.A. Fine jr, Early Medieval Balkans: a Critical Survey from the Sixth to 
the Late Twelfth Century, Ann Arbor 1983, s. 163, 181–182; J. Bonarek, Przyczyny  
i cele bułgarskich wypraw Światosława a polityka Bizancjum w latach sześćdziesiątych 
X wieku, „Studia Historyczne” 1996, t. 39, s. 77, przyp. 183; I. Božilov, V. Gjuzelev, 

Istorija na srednovekovna Bălgarija VII–XIV vek, Sofija 2006, s. 295, 306; А. Nikolov, 

Političeska misăl v rannosrednovekovna Bălgarija (sredata na IX – kraja na X vek), 
Sofija 2006, s. 280; M.J. Leszka, K. Marinow, Carstwo bułgarskie. Polityka, społeczeń-
stwo, gospodarka, kultura, 866–969, Warszawa 2015, s. 176–178. 

2 Na temat stosunków bułgarsko-bizantyńskich od 965 po rok 969, z uwzględnieniem 

losów ruskiej interwencji na ziemiach bułgarskich, patrz literatura cytowana w przyp. 1. 
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blem i znalazł się w obliczu otwartego konfliktu z Rusami, którzy nie 

zamierzali opuszczać ziem bułgarskich. Wmieszali się być może rów-

nież w wewnętrzne sprawy cesarstwa, dochodząc prawdopodobnie do 

porozumienia z Bardasem Fokasem, który w 970 r. proklamował się 

cesarzem3. W tymże roku wojska Światosława, wzmocnione przez Buł-

garów, Pieczyngów i Węgrów, podjęły działania w Tracji, zajęły  

Filipopol i dotarły pod Arkadiopol. Tu starły się z małoazjatyckimi od-

działami, które ściągnął na front bałkański Jan Tzymiskes. Na ich cze-

le stał magister Bardas Skleros. Ten ostatni okazał się zręcznym  

wodzem. Mimo przewagi liczebnej przeciwnika, odniósł sukces w zma-

ganiach z nim4. Nie mógł mu zadać ostatecznego ciosu, bowiem został 

odwołany przez cesarza i wysłany z powrotem na Wschód, by stłumić 

próbę uzurpacji Bardasa Fokasa. Armia Światosława zaś, która poniosła 

w zmaganiach z Bizantyńczykami spore straty, wycofała się. Negocjacje 

dyplomatyczne nie doprowadziły do satysfakcjonującego Bizantyńczyków 

rozwiązania, którym było wycofanie się Rusów z ziem bułgarskich. W tej 

sytuacji Jan Tzymiskes zdecydował się na przygotowanie przeciw nim 

ekspedycji zbrojnej, która rozpoczęła się wiosną, a zakończyła pełnym 

sukcesem Bizantyńczyków późnym latem 971 r.5. Światosław został po-

                                                           
3 Na temat uzurpacji Bardasa Fokasa patrz: J.-C. Cheynet, Povouir et contesta-

tions à Byzance (963–1210), Paris 1990, s. 24–25. 
4 Na temat kampanii roku 970: D. Angelov, B. Čolpanov, Bălgarska voenna istori-

ja ot vtorata četvărt na X do vtorata polovina na XV v., Sofija 1989, s. 15–18; I. Boži-

lov, V. Gjuzelev, op. cit., s. 298; A. Paroń, Pieczyngowie. Koczownicy w krajobrazie 
politycznym i kuturowym średniowiecznej Europy, Wrocław 2015, s. 335. Szerzej na 

temat wydarzeń w Filipopolu: A. Dančeva-Vasilieva, Plovdiv prez Srednovekovieto 
IV–XIV v., Sofija 2009, s. 40–41. Światosław, po zdobyciu miasta, dopuścić się miał 

masowych (mowa jest nawet o dwudziestu tysiącach Bułgarów wbitych na pale; za-

pewne liczba ta jest przesadzona) represji wobec jego mieszkańców, obliczonych na 

złamanie ducha oporu wśród Bułgarów (M.Ja. Sjuzjumov, S.A. Ivanov, Kommentarij, 
[w:] Lev Diakon, Istorija, perev. M.M. Kopylenko, red. G.G. Litavrin, Moskva 1988,  

s. 199, przyp. 62). Fakt ten świadczy, jak wolno sądzić, również o tym, że udział Buł-

garów w armii Światosława nie musiał być zbyt duży, skoro ruski książę nie wahał 

się potraktować tak ich pobratymców. Pamięć o tym, co uczynili Rusowie w Filipopolu 

mogła rzutować na zachowanie Bułgarów podczas ekspedycji Jana Tzymiskesa, przy-

najmniej do tego momentu, kiedy Bizantyńczycy nie oblegli Rusów w Dorostolonie. 

Znamienne jest, że nie wiemy w czyich rękach (bizantyńskich czy bułgarskich) znaj-

dował się Filipopol w chwili zdobycia go przez Rusów. Wydaje się, że najprawdopo-

dobniej był w rękach cesarstwa (A. Dančeva-Vasilieva, op. cit., s. 41). 
5 Na temat przebiegu kampanii roku 971 patrz m.in.: C. Göllner, Les expéditions 

byantines contre les Russes sous Jean Tzimiscès (970–971), „Revue Historique du Sud-

Est Européen” 1936, t. 13. 10–12, s. 342–358; D. Angelov, B. Čolpanov, op. cit., s. 20–32; 

S. McGrath, The Battles of Dorostolon (971). Rhetoric and Reality, [w:] Peace and War 
in Byzantium. Essays in Honor of George T. Dennis, p. J., ed. T.S. Miller, J. Nesbitt, 

Washington 1995, s. 152–164; K. Marinow, Hémos comme barrière militaire. L’analyse 
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konany i zmuszony do wycofania się z Bułgarii. Skutkiem wyprawy 

było jednak nie tylko pozbycie się problemu ruskiego, ale również li-

kwidacja państwa bułgarskiego, którego terytorium w znacznej części 

zostało wcielone w obręb Cesarstwa Bizantyńskiego. 

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jaki 

był stosunek Bułgarów do wyprawy cesarza Jana Tzymiskesa przeciw 

okupujących ich ziemie Rusom w 971 r. Kwestię tę, na dobrą sprawę, 

oświetlają jedynie dwa źródła i to bizantyńskiej proweniencji. Są to: 

napisana pod koniec X w. Historia Leona Diakona6 i pochodzący  

z drugiej połowy XI w. Zarys dziejów Jana Skylitzesa7. Z oczywistych 

                                                                                                                                               
des écrits historiques de Léon le Diacre et de Jean Skylitzès au sujet de la campagne de 
guerre des empereurs byzantins Nicéphore II Phocas en 967 et de Jean I Tzymiscès en 
971, „Bulgaria Mediaevalis” 2011, t. 2, s. 443–454; idem, Zadania floty cesarskiej  
w wojnach bizantyńsko-bułgarskich (VII–XI wieku), [w:] Byzantina Europaea. Księga 
jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi, red. M. Kokoszko, M.J. 

Leszka, Łódź 2007, s. 381–392; G.G. Atanasov, O čislennosti ruskoj armii knjazja Svja-
toslava vo vremja jego pochodov v Bolgariju i o bitvie pod Dristroj (Dorostolom) v 971  
g., „Vizantijskij Vremennik” 2013, t. 72 (97), s. 86–102; Ch. Matanov, V tărsene na 
srednovekovnoto vreme. Neravnijat păt na bălgarite (VII–XV v.), Sofija 2014, s. 186–

191; M.J. Leszka, K. Marinow, op. cit., s. 193–199. 
6 Leonis Diaconi Caloensis Historiae, rec. C.B. Hase, Bonnae 1828 (dalej: Leon 

Diakon; tłum. pol. fragmentów – A. Brzóstkowska, [w:] Testimonia najdawniejszych 
dziejów Słowian. Seria grecka, z. 5: Pisarze z X wieku, przekł., oprac. eadem, War-

szawa 2009, s. 100–159). Na temat życia i twórczości Leona Diakona patrz: N. Pana-

giotakes, Leon ho Diakonos. A: Ta Bibliografika, B: Cheirografa kai eksdosis, Athenai 

1965; S.A. Ivanov, Polemičeskaja napravlennost «Istorii» Lva Diakona, „Vizantijskij 

Vremennik” 1982, t. 43, s. 74–80; M.Ja. Sjuzjumov, Lev Diakon i jego vremia,  

[w:] Lev Diakon, Istorija, perev. M.M. Kopylenko, kommen. M.Ja. Sjuzumov, S.A. 

Ivanov, Moskva 1988, s. 137–165; J.N. Ljubarskij, Zamečanija ob obrazach i chudo-
żestvennoj prirode «Istorii» Lva Diakona, [w:] idem, Vizantijskije istoriki i pisateli 
(sbornik statiej), Sankt-Peterburg 1999, s. 149–160; A. Karpozílos, Bydzantinoí isto-
rikoí kai chronográfoi 8–10os aiónes, t. II, Athénai 2002, s. 475–525; The History of 
Leo the Deacon. Byzantine Military Expansion in the Tenth Century, introd., transl., 

annot. A-M. Talbot, D.F. Sulivan, with assistance G.T. Dennis, S. McGrath, Washing-

ton 2006, s. 9–52; A. Kazhdan, History of Byzantine Literature (850–1000), ed.  

Ch. Angelidi, Athens 2006, s. 278–286. 
7 Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, rec. I. Thurn, Berlin 1973 (dalej: Jan Sky-

litzes; tłum. pol. fragmentów A. Kotłowska, [w:] Testimonia najdawniejszych dziejów 
Słowian. Seria grecka, z. 6: Pisarze wieku XI, Warszawa 2013, s. 106–269. O Skylitzesie 

i jego dziele: H. Thurn, Ioannes Skylitzes, Autor und Werk, [w:] Jan Skylitzes, s. VII–

LVI; J. Bonarek, Romajowie i obcy w Kronice Jana Skylitzesa. Identyfikacja etniczna 
Bizantyńczyków i ich stosunek do obcych w świetle Kroniki Jana Skylitzesa, Toruń 

2003, s. 15–24; C. Holmes, The rhetorical structure of Skylitzes’ Synopsis Historion, 

[w:] Rhetoric in Byzantium, ed. E. Jeffreys, Aldershot 2003, s. 187–199; eadem, Basil II 
and the governance of Empire, 976–1025, Oxford 2005; J.-C. Cheynet, John Skylitzes, 
the author and his family, [w:] John Skylitzes, A synopsis of Byzantine History, 811–
1057, introd., text, notes, transl. J. Wortley, Cambridge 2010, s. IX–XI; B. Flusin,  
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powodów głównym bohaterem ich narracji jest cesarz bizantyński  

i jego adwersarz w osobie Światosława, księcia kijowskiego. Bułgarzy, 

jeśli się pojawiają, a dzieje się to stosunkowo rzadko, to są jedynie 

znajdującymi się w odległym planie statystami. Nie oni rozdają karty. 

Są narzędziem w rękach jednej i drugiej strony. Wzmianki o Bułga-

rach, które znajdujemy u Leona Diakona i Jana Skylitzesa w ich rela-

cji z wydarzeń 971 r.8, były niejednokrotnie już analizowane pod róż-

nymi kątami, w tym także interesującej mnie kwestii, ale ich ponow-

ne rozpatrzenie na użytek niniejszego tekstu jest nieodzowne. Ich 

analizę poprzedzę naszkicowaniem położenia ziem bułgarskich  

w okresie poprzedzającym ekspedycję Tzymiskesa.  

Po śmierci cara Piotra (30 stycznia 969 r.) Nikefor Fokas zdecy-

dował się na odesłanie do Bułgarii jego synów Borysa i Romana,  

licząc zapewne na to, że staną się oni gwarantami stabilizacji sytua-

cji w Bułgarii i poprawy stosunków z Bizancjum9. Borys przejął wła-

dzę po ojcu. Wykorzystując nieobecność w Bułgarii Światosława, 

który udał się w poprzednim roku z odsieczą do obleganego przez 

Pieczyngów Kijowa, nowy car odzyskał część, a może nawet wszyst-

kie, utracone na rzecz ruskiego władcy tereny10. Nastąpiło również 

wyraźne zbliżenie z Bizancjum. Nikefor Fokas wysłał posłów w oso-

bach patrycjusza Nikefora Erotikosa i Filoteusza, biskupa Euchai-

                                                                                                                                               
Re-writing history: John Skylitzes’ Synopsis historion, [w:] John Skylitzes, op. cit.,  
s. XII–XXXIII; A. Kotłowska, Testimonia…, z. 6, s. 106–109. 

8 Na temat źródeł Leona Diakona i Jana Skylitzesa do losów wyprawy roku 971 

pisał ostatnio A. Kaldellis (The original source for Tzimiskes’ Balkan campaign (971) 
and the emperor’s classicizing propaganda, „Byzantine and Modern Greek Studies” 

2013, vol. 37, s. 1–18), wskazując, że mogło być nim jedno wspólne źródło. 
9 V. Tăpkova-Zaimova, op. cit., s. 390; P. Pavlov, Borbi za oceljavane. Upadăk na 

bălgarskata dăržavnost, [w:] Istorija na bălgarite, t. I: Ot drevnostta do kraja na XVI 
vek, red. G. Bakalov, Sofija 2003, s. 283–284 (uczeni ci datują śmierć Piotra na sty-

czeń 970 r., stąd przejęcie władzy przez Borysa miało nastąpić w tymże roku); por.: 

V.N. Zlatarski, Istorija na bălgarskata dăržava prez srednite vekove, t. I.2: Părvo 
Bălgarsko Carstvo. Ot slavjanizacijata na dăržavata do padaneto na Părvoto Carstvo, 

Sofija 1927, s. 589; I. Božilov, V. Gjuzelev, op. cit., s. 297 (w tych pracach datowanie 

śmierci Piotra na 30 stycznia 969 r.). Trzeba jednak przypomnieć, że nie możemy 

mieć pewności, że synowie Piotra znajdowali się w rękach Nikefora II Fokasa. Nie 

jest wykluczone, że Borys był w Presławiu w chwili śmierci ojca i mógł przejąć władzę 

nawet jeszcze przed jego śmiercią. Na temat Borysa II: P. Pavlov, Boris II (opit za 
novo tălkuvane na semejno-dinastičnite problemi v Preslavskija dvor pri car Petăr), 
[w:] Preslav. Sbornik, t. V, red. T. Totev, Sofija 1993, s. 46–51; J. Andreev, P. Pavlov, 

Boris II, [w:] J. Andreev, I. Lazarov, P. Pavlov, Koj koj e v srednovekovna Bălgarija, 

Sofija 2012, s. 82–83; G.N. Nikolov, Bălgarskijat car Samuil, Sofija 2014, s. 17–20;  

P. Pavlov, Vekăt na car Samuil, Sofija 2014, s. 37–52. 
10 V. Tăpkova-Zaimova, op. cit., s. 390. 
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ty11. Zostali oni dobrze przyjęci w Presławiu. Elementem umacniają-

cym odnowiony sojusz miały być małżeństwa bułgarskich cesarzó-

wien z Bazylim i Konstantynem, synami Romana II i Teofano12. 

Kandydatki na żony młodocianych władców imperium przybyły  

w listopadzie/grudniu 969 r. do Konstantynopola13. Do sfinalizowa-

nia związków nie doszło. W nocy z 10 na 11 grudnia zamordowany 

został Nikefor II Fokas, a jego następca Jan I Tzymiskes nie widział 

potrzeby wiązania się z dworem w Presławiu. 

Borysowi II nie udało się ustabilizować sytuacji w Bułgarii, bo-

wiem w tym czasie do gry powrócił Światosław. Pojawił się nad Duna-

jem latem 969 r.14. Do pierwszego i decydującego, jak się wydaje, star-

cia z siłami bułgarskimi doszło pod Małym Presławiem. Zakończyło 

się ono zwycięstwem Rusów15. Źródła nie informują o dalszym oporze 

ze strony Bułgarów. Skylitzes donosi jedynie o tym, że „lud Rusów 

podbił Bułgarię” (ten Boulgarian cherosameno) i że do niewoli wzięci 

zostali Borys i Roman, synowie Piotra16. Światosław, jak donosi bi-

zantyński kronikarz, zamierzał pozostać już na stałe w Bułgarii17. Nie 

                                                           
11 Niektórzy badacze datują to poselstwo na rok 968 i czasy Piotra (np.: B. Stokes, 

op. cit., s. 54; J. Bonarek, Przyczyny…, s. 298). Wydaje się jednak, że rację mają ci, 

którzy wskazują na rok 969 (M.Ja. Sjuzjumov, S.A. Ivanov, op. cit., s. 190. przyp. 21). 

Tu istotny jest fakt bliskości czasowej poselstwa i przybycia do Konstantynopola buł-

garskich kandydatek na żony Konstantyna i Bazylego. Ich przyjazd nastąpił krótko 

przed śmiercią Nikefora Fokasa (grudzień 969). Arcykapłan Euchaity pojawia się 

również w czasie negocjacji z Pieczyngami w 971 r. po bitwie pod Dristrą, ale  

u Jana Skylitzesa i w Powieści minionych lat nosi imię Teofila. Na ten temat patrz:  

M. Raev, The Russian-Byzantine Treaty of 971. Theophilos and Sveneld, „Revue des 

Etudes Byzantines” 2006/2007, t. 64/65, s. 329–340.  
12 Leon Diakon, V, 3. Nie wiemy czyimi córkami były ani jakie imiona nosiły kan-

dydatki na żony Bazylego i Konstantyna.  
13 I. Božilov, V. Gjuzelev, op. cit., s. 297. 
14 Kwestia datowania powrotu Światosława: S.A. Ivanov, op. cit, s. 98; J. Bonarek, 

Przyczyny…, s. 298–300; I. Božilov, V. Gjuzelev, op. cit., s. 297.  
15 Powieść minionych lat, a. 6479: Przyszedł Światosław do Perejasławca i za-

mknęli się Bułgarzy w grodzie. I wystąpili Bułgarzy do bitwy przeciw Światosławowi, 
i była bitwa wielka, i zwyciężali Bułgarzy. I rzekł Światosław do wojów swoich: „Już 
nam tu polec; uderzmy mężnie, bracia i drużyno!” I ku wieczorowi zwyciężył Świato-
sław, i wziął gród szturmem... (Powieść minionych lat, przeł., oprac. F. Sielicki, Wro-

cław – Warszawa – Kraków 1999, s. 56); por.: Jan Skylitzes, s. 277. Szerzej na temat 

tego wydarzenia: I. Božilov, V. Gjuzelev, Istorija na Dobrudža, t. II: Srednovekovie, 

Veliko Tărnovo 2004, s. 67–68. O Perejasławcu: M. Raev, Preslav ili Perejaslavec na 
Dunaje? (Predvaritel’nyje zamečanija ob odnom iz vazmožnych istočnikov PVL i ego 
transformacii, „Naukovi zapiski z ukrainskoï istori“ 2008, t. 20, s. 37–40. 

16 Jan Skylitzes, s. 287–288. 
17 Pewną rolę miał odegrać przy podejmowaniu tej decyzji Kalokir, który chciał 

ogłosić się, dzięki poparciu ruskiemu, cesarzem i obiecywał oddanie ziem bułgarskich 
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wiemy dokładnie, jaka część ziem bułgarskich znalazła się pod kontro-

lą Rusów i jak ścisła ona była. Można sądzić, że Rusowie ponownie 

zajęli Dobrudżę. Ich wpływy sięgnęły do Presławia18, a w ich rękach 

znalazła się na pewno Dristra19, jeden z najważniejszych, o ile nie 

najważniejszy, po stolicy ośrodek ówczesnej Bułgarii.  

Niejasne jest, w jaki sposób Światosław ułożył swoje stosunki  

z Bułgarami. Kwestia ta była niejednokrotnie omawiana, ale daleka 

jest od jednoznacznych rozstrzygnięć. Część uczonych opowiada się za 

tym, że doszło do zawarcia sojuszu między Rusami i Bułgarami, wy-

mierzonego w Bizancjum, inni zaś uważają, że o takim układzie nie 

może być mowy20. Wydaje się, że bliższe prawdy jest to drugie stano-

wisko. Światosław musiał co prawda w jakiś sposób porozumieć się  

z Bułgarami, ale nie oznacza to, że stosunki między obiema stronami 

miały charakter sojuszniczy. Borys II znalazł się pod kontrolą Świa-

tosława, zachowując formalną pozycję21 i stając się gwarantem lojal-

ności swoich poddanych wobec Rusów. Efektem tego wymuszonego 

porozumienia była obecność Bułgarów w armii Światosława, którą 

notują źródła we wzmiankowanej już kampanii roku 97022. Warto 

zwrócić uwagę, że Światosław musiał mieć świadomość, że nie podpo-

rządkował sobie całej Bułgarii. W każdej chwili groziło mu to kontr-

akcją Bułgarów, zamieszkujących wolne od władzy Rusów tereny,  

i w ostatecznym rozrachunku wojną na dwa fronty. Tym można tak-

                                                                                                                                               
pod panowanie Światosława po pokonaniu Jana Tzymiskesa. A. Poppe (Svjatoslav 
The Glorious and the Byzantine Empire, [w:] Byzantium, New Peoples, New Powers: 
the Byzantino-Slav Contact Zone, from the Ninth to the Fifteenth Century, ed.  

M. Kaimakamova, M. Salamon, M. Smorąg Różycka, Cracow 2007, s. 133–137), zresz-

tą słusznie, uznaje wątek ambicji cesarskich Kalokira jedynie za wymysł Leona Dia-

kona, zwolennika rodu Fokasów, który w ten sposób chciał ukryć współpracę Bardasa 

Fokasa ze Światosławem. 
18 Tu znajdował się garnizon ruski, ale jak się wydaje obozował w tzw. zewnętrz-

nym mieście. Dostęp Rusów do wewnętrznego miasta, gdzie znajdował się pałac car-

ski i skarbiec (co podkreśla Leon Diakon, a co sugerować może, że nie został on naru-

szony przez Światosława), był w jakimś stopniu reglamentowany (Leon Diakon VIII, 

6; Jan Skylitzes, s. 297). 
19 Na temat znaczenia Dristry w życiu państwa bułgarskiego patrz: G. Atanasov, 

Christijanskijat Durostorum-Drăstăr. Dorostolskata eparchija prez Kăsnata antičnost  
i Srednovekovieto IV–XIV v. Istorija, archeologija, kultura i izkustvo, Varna 2007. 

20 Za funkcjonowaniem sojuszu opowiadali się tej miary uczeni, co: P. Mutavčiev, 

Russko-bolgarskie otnošenija pri Svjatoslave, [w:] idem, Izbrani proizvedenija v dva 
toma, t. II, red. D. Angelov, Sofija 1973, s. 240–254; z kolei przeciw: P. Pavlov, Bor-
bi..., s. 286nn. 

21 O tym świadczy fakt, że w chwili zdobycia Presławia przez Jana Tzymiskesa po-

jawił się on przed jego obliczem odziany w carskie szaty (Jan Skylitzes, s. 297). 
22 Leon Diakon, VI, 12; Jan Skylitzes, s. 289. 
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że, przynajmniej w jakimś stopniu, tłumaczyć pewną swobodę, którą 

zostawił Borysowi, by do takiej sytuacji nie doszło. Inną sprawą jest 

kwestia, jakie wpływy zachował Borys II na obszarach wolnych od 

obecności Rusów. 

Jak wynika z powyższego położenie Bułgarów w przededniu wy-

prawy bizantyńskiej było skomplikowane. Z pewnością ciążyła im  

ruska okupacja i przynajmniej w tym momencie nie byli w stanie pod-

jąć skutecznych kroków na rzecz pozbycia się Światosława. Być może 

liczyli na interwencję bizantyńską, która zaowocowałaby wyrzuce-

niem Rusów, ale przecież nie mogli stracić z uwagi faktu, że ci ostatni 

pojawili się na ich ziemiach właśnie z inicjatywy Bizancjum. Od tego 

czasu bizantyńska polityka wobec Bułgarii co prawda zmieniła się, ale 

nieufność wobec Bizantyńczyków zapewne była obecna wśród bułgar-

skiego możnowładztwa. To uczucie, które mogło być wzmacniane  

osobistymi doświadczeniami i dobrą znajomością ówczesnej sytuacji 

politycznej w Bizancjum, musiał podzielać sam Borys II. Przypomnij-

my, że przez pewien czas przebywał w Konstantynopolu jako zakład-

nik, do tego dodać należy i fakt, że jego matka była Bizantynką i że 

odebrał klasyczne wykształcenie. Nie można wykluczyć, że zoriento-

wany był, iż wśród elity cesarstwa bizantyńskiego obecne było anty-

bułgarskie nastawienie i pamięć o tym, że ziemie bułgarskie należały 

kiedyś do Bizancjum23.  

Bułgarzy pojawiają się w narracji Leona Diakona i Jana Skylitze-

sa dopiero wtedy, gdy armia bizantyńska wdarła się do Presławia. 

Bizantyńscy autorzy odnotowują wówczas spotkanie Borysa II z cesa-

rzem. Leon Diakon napisał: 

Wtedy, jak się podaje, zatrzymano także króla Myzów Borysa, któ-

ry miał brodę pokrytą gęstym rudym zarostem, i przyprowadzono go  

z żoną i dwoma niemowlętami do cesarza. On przyjął go z szacun-

kiem, nazywając władcą Bułgarów i mówiąc, że przybywa, aby po-

mścić Myzów, którzy wiele wycierpieli ze strony Scytów24.  

Z kolei Jan Skylitzes pisze: 

Został także pojmany z żoną i dziećmi car Bułgarów Borys. Gdy 

doprowadzono go do cesarza miał jeszcze na sobie insygnia władzy 

cesarskiej. Cesarz zaś potraktował go życzliwie, nazywając cesarzem 

Bułgarów, a wszystkich pojmanych Bułgarów odesłał swobodnych  

i wolnych, aby poszli dokąd zechcą mówiąc, że przybył nie w celu 

                                                           
23 G.G. Litavrin, Konstantin Bagrjanorodnyj o Bolgarii i Bolgarach, [w:] Sbornik  

v čest na akad. Dimităr Angelov, red. V. Velkov, Sofija 1994, s. 32–36. 
24 Leon Diakon, VIII, 6; tłum. A. Brzóstkowska, s. 131. 
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zniewolenia Bułgarów, lecz ich wyzwolenia. Natomiast za jedynych 

nieprzyjaciół uznaje Rusów i traktuje ich jak wrogów25.  
Wydźwięk obu przekazów jest w zasadzie ten sam26. Zwycięski ce-

sarz Bizantyńczyków łaskawie potraktował Borysa, uznając go za 

władcę Bułgarów i jednoznacznie określił się jako sojusznik tych 

ostatnich, wskazując że jedynym jego wrogiem są Rusowie (Scytowie). 

Jego zapewnienia miały na celu, w sytuacji, gdy wojna się jeszcze nie 

zakończyła, pozyskanie Bułgarów do współpracy w walce ze Świato-

sławem. Z perspektywy interesującego mnie tematu rzuca się w oczy 

fakt, że Bułgarzy znajdujący się w Presławiu nie wystąpili jako so-

jusznicy Bizantyńczyków i nie podjęli jakichkolwiek kroków, by uła-

twić im wkroczenie do miasta. Być może zachowali się tak w obawie 

przed ruską załogą Presławia, ale bardziej prawdopodobne wydaje się, 

że byli albo niechętnie nastawieni do Bizantyńczyków, albo też nie 

wiedzieli czego się mogą po nich spodziewać i jak zostaną przez nich 

potraktowani. O tym, że sami Bizantyńczycy nie widzieli w Bułgarach 

sojuszników świadczy fakt, że bizantyńscy kronikarze mówią wyraź-

nie o pojmaniu Borysa II i Bułgarów znajdujących się w Presławiu27. 

Takie zachowanie jednej i drugiej strony świadczy o tym, że ani przed 

wyprawą, ani w trakcie jej trwania nie zostały podjęte jakiekolwiek 

działania obliczone na porozumienie się i w konsekwencji wspólne 

wystąpienie przeciw Rusom.  

O tym, że wśród Bułgarów widoczna była wrogość wobec Bizantyń-

czyków, może świadczyć przekaz Leona Diakona dotyczący dalszej 

fazy walk o Presław. Bizantyński historyk mówi o tym, że niektórzy 

Bułgarzy zamknęli się wraz z oddziałem Rusów w umocnieniach car-

skiego pałacu i do końca bronili się wraz z nim, w ostatecznym rozra-
                                                           

25 Jan Skylitzes, s. 297 (tłum. A. Kotłowska, s. 171). 
26 Por.: N.P. Blagoev, Kritičen pogled vărhu izvestiata na Lăv Djakon za bălgarite, 

„Makedonski Pregled” 1930, t. 6. 2, 1930, s. 25nn; S.A. Ivanov, Koiranos tõn 
Boulgarõn (Ioann Cimischij i Boris II v 971 g.), [w:] Obščestvennoje soznanije na 
Balkanach v srednije veka, Kalinin 1982, s. 47–58; L. Simeonova, Obrazăt na bălgar-
skija vladetel văv vizantijkata knižnina (sredata na IX – načaloto na XI v). Niakolko 
primera, [w:] Predstavata za “drugija” na Balkanite, Sofja 1995, s. 21; J. Bonarek, 

Romajowie i obcy…, s. 148; M.J. Leszka, Wizerunek władców pierwszego państwa 
bułgarskiego w bizantyńskich źródłach pisanych (VIII – pierwsza połowa XII wieku), 
Łódź 2003, s. 139–140. 

27 Nie można jednak wykluczyć, że tak Borys II, jak i część Bułgarów nie tyle zo-

stali pojmani, co dobrowolnie oddali się w ręce Bizantyńczyków. Świadczyć może  

o tym fakt, że mimo możliwości, nie zdecydowali się na dalszy opór i nie skryli się  

w umocnieniach carskiego pałacu, co uczynili Rusowie i pozostali Bułgarzy. Leon 

Diakon i Jan Skylitzes poprzez stwierdzenie, że Borys II i część jego otoczenia zostali 

pojmani przez Bizantyńczyków, podkreślić chcieli wagę zwycięstwa.  
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chunku tracąc życie. Postąpili tak, ponieważ widzieli w Romajach 

tych, którzy byli odpowiedzialni za najście Scytów przeciw nim28. Choć 

o tym epizodzie nie wspomina Jan Skylitzes, to wydaje się, że można 

zaufać Diakonowi i to nie tylko dlatego, że pisał stosunkowo krótko  

po wydarzeniach, ale dlatego, że nie miał powodów do ukazywania  

w lepszym świetle stosunków bizantyńsko-bułgarskich, które w cza-

sach, kiedy pisał swoje dzieło, były na etapie konfrontacji zbrojnej. 

Jan Skylitzes pisał z kolei w chwili, kiedy ziemie bułgarskie od kilku 

już dziesięcioleci wchodziły w skład cesarstwa i eksponowanie tego 

typu epizodów nie służyło ich spajaniu z nim.  

Jak wskazano powyżej kroki Jana Tzymiskesa wobec Bułgarów 

(stosunek do Borysa II, zwolnienie jeńców bułgarskich, wskazanie, że 

bizantyńska ekspedycja skierowana jest przeciw Rusom, w obronie 

Bułgarów) ewidentnie obliczone były na pozyskanie ich do walki ze 

Światosławem. Rodzi się pytanie, czy bizantyński cesarz osiągnął za-

mierzony cel. By na nie odpowiedzieć trzeba powrócić do relacji Leona 

Diakona i Jana Skylitzesa o losach kampanii roku 971. 

Według Leona Diakona na wieść o zdobyciu Presławia Bułgarzy 

zaczęli przechodzić na stronę Bizantyńczyków. Jest prawdopodobne, 

że wyruszając na Dorostolon, bizantyński cesarz wziął ze sobą Borysa 

II, którego obecność ułatwić mogła pozyskanie wsparcia Bułgarów, 

zamieszkujących tereny, przez które maszerowała bizantyńska armia. 

Leon Diakon wzmiankuje, iż w drodze do Dorostolonu na stronę Bi-

zantyńczyków przeszli mieszkańcy Pliski (tu: Pliskuba), nieznanej 

skądinąd Dinei, jak również innych niewymienionych z nazwy bułgar-

skich ośrodków29. Dobrowolne przejście Bułgarów na stronę Bizantyń-

czyków może świadczyć o tym, że wiązali z nimi nadzieje na usunięcie 

Rusów z własnego terytorium i nie widzieli zagrożenia z ich strony. 

                                                           
28 Leon Diakon, VIII, 7 (tłum. A. Brzóstkowska, s. 133). 
29 Leon Diakon, VIII, 8. Por.: A. Madgearu, Byzantine Military Organization on 

the Danube 10th–12th Century, Leiden – Boston 2013, s. 31. Jan Skylitzes (s. 298) 

inaczej przedstawia tę kwestię, twierdząc, że cesarz po zajęciu konkretnego ośrodka 

wyznaczał w nim stratega, miał również splądrować wiele twierdz i miejscowości 
(tłum. A. Kotłowska, s. 173) i wydawać je na łup żołnierzom. Trudno uzgodnić ten 

przekaz z informacjami Leona. Wątpić należy, by Jan przed rozprawą ze Światosła-

wem pozwoliłby żołnierzom na łupienie bułgarskich miast, choć w trakcie działań 

wojennych do takich sytuacji mogło sporadycznie dochodzić. Tak np. traktowane mo-

gły być te z nich, które stawiały Bizantyńczykom opór, co mogło być następstwem 

obecności w nich ruskich wojów. Istnieje i inne wytłumaczenie opisu Jana Skylitzesa. 

Ten passus mógł dotyczyć sytuacji po pokonaniu Światosława, kiedy Tzymiskes zde-

cydował się włączyć ziemie bułgarskie w skład imperium. W takiej sytuacji opór Buł-

garów, jak i postawa Bizantyńczyków miałyby logiczne uzasadnienie. 
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Wydaje się, że Jan Tzymiskes nie podjął wówczas jeszcze kroków, któ-

re świadczyć mogły, że chce podporządkować ziemie bułgarskie Kon-

stantynopolowi. Wydaje się również, że postawę tę można traktować 

jako potwierdzenie faktu, że Bułgarzy nie znajdowali się w sojuszu  

z Rusami. Jeśli już, to został on na nich wymuszony i natychmiast 

skorzystali z nadarzającej się okazji, by go zerwać. Nie można też wy-

kluczyć i tego, że w jakimś stopniu decyzja o przechodzeniu na stronę 

bizantyńską była konsekwencją uświadomienia sobie braku możliwo-

ści skutecznej obrony.  

 O braku zaufania Światosława do Bułgarów świadczy fakt, że 

przed rozprawą z Tzymiskesem polecił stracić trzystu z nich, wyróż-

niających się pochodzeniem i znaczeniem, którzy znajdowali się w jego 

obozie30. Jak nadmienia Leon Diakon była to reakcja na to, że Myzo-

wie opuszczają jego zastępy i przechodzą na stronę cesarza31. Nie 

można wykluczyć, że byli to najemnicy bułgarscy, a nie sojuszniczy 

kontyngent32 albo, co może nawet bardziej prawdopodobne, zakładni-

cy. Ich stracenie byłoby logicznym posunięciem w chwili, gdy swoją 

obecnością w obozie Światosława przestali gwarantować lojalność 

współplemieńców. Jan Skylitzes wspomina również o dwudziestu ty-

siącach Bułgarów, będących jeńcami Światosława, których ten przed 

zmaganiami z Bizantyńczykami polecił skuć lub związać, by nie wy-

stąpili po ich stronie33. O tym fakcie wspomina również Leon Diakon, 

nie precyzując jednak liczby potraktowanych w ten sposób Bułga-

rów34. Także i ten krok świadczył dobitnie o tym, że ci ostatni trakto-

wani byli jako przedstawiciele nieprzyjaciela. 

Powyższe wzmianki wyraźnie wskazują, że zwierzchność Rusów 

nad ziemiami bułgarskimi była dość iluzoryczna i oparta na przymu-

sie, a nie na uwzględniającym wzajemne korzyści porozumieniu. 

Odrzucenie optyki źródeł, którymi dysponujemy, podkreślmy raz 

jeszcze – bizantyńskiej proweniencji, wedle których Bułgarzy prze-

                                                           
30 Leon Diakon, VIII, 9. O trzystu straconych Bułgarach wzmiankuje również Jan 

Skylitzes (s. 298), choć nie pisze jednoznacznie, że była to reakcja na przechodzenie 

Bułgarów na stronę bizantyńską. 
31 Leon Diakon, VIII, 9 (tłum. A. Brzóstkowska, s. 135). 
32 P. Pavlov, Borbi..., s. 287. 
33 Jan Skylitzes, s. 300. Co do wiarygodności podanej przez bizantyńskiego autora 

liczby, należy moim zdaniem zachować wstrzemięźliwość. Warto zwrócić uwagę, że 

taką samą liczbę podaje w kontekście wydarzeń w Filipopolu w 970 r., gdzie, jak 

wspominałem powyżej, dwadzieścia tysięcy Bułgarów miało zostać wbitych z rozkazu 

Światosława na pale.  
34 Leon Diakon, VIII, 9. 
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chodzili po operacji presławskiej na stronę bizantyńską, pozwala na 

sformułowanie poglądu, że nie tyle odstępowali od Rusów i stawali się 

sojusznikami Bizantyńczyków, co w swoim mniemaniu sądzili, że od-

zyskują po prostu wolność i władzę nad swoimi ziemiami. Bardzo 

szybko przeżyli jednak wielkie rozczarowanie, kiedy okazało się, że 

Bizantyńczycy po pokonaniu Światosława zamiast opuścić ich ziemie, 

zdecydowali się narzucić im swoją zwierzchność. 

W opisie kilkumiesięcznych zmagań pod Dorostolonem, które wy-

szły spod pióra Leona Diakona i Jana Skylitzesa, nie znajdujemy żad-

nych wzmianek dotyczących udziału w nich Bułgarów. Nie można 

oczywiście tego wykluczyć35, ale wedle bizantyńskich historyków wal-

ki rozgrywały się jedynie między Romajami i Rusami. W konsekwen-

cji czego zwycięstwo nad tymi ostatnimi było tylko zasługą cesarza  

i jego armii. Uwzględnienie ewentualnego udziału Bułgarów w tym 

sukcesie jedynie by go pomniejszało i kładło się na nim cieniem,  

zważywszy, że Bizantyńczycy po zwycięstwie nad Rusami wystąpili 

przeciw Bułgarom i poddali swojej okupacji większość terytorium ich 

państwa. Romajowie – zdrajcy występujący przeciwko swoim sojusz-

nikom, którym w jakimś stopniu zawdzięczaliby zwycięstwo. To  

z pewnością nie byłby powód do dumy. 

Nie jest wykluczone, że już w czasie oblężenia Dorostolonu Bizan-

tyńczycy podjęli wstępne kroki w celu podporządkowania Bułgarii. 

Jednak jeśli z rezerwą potraktujemy przekaz Skylitzesa o wprowa-

dzaniu garnizonów do bułgarskich miast, to poza obsadzeniem Pre-

sławia takich śladów nie znajdujemy. Natomiast w materiale źródło-

wym doszukać się można śladów pewnych napięć w stosunkach buł-

garsko-bizantyńskich w tym okresie wyrażających się w rabowaniu 

przez Bizantyńczyków ziem bułgarskich. O tym, poza przekazem Sky-

litzesa, świadczyć może relacja Leona Diakona o magistrze Janie 

Kurkuasie, który miał zbezcześcić i ograbić wiele [świątyń] w Myzji,  

a ich święte sprzęty i przedmioty przerobił na własne klejnoty36. Za 

swoje czyny został ukarany i poniósł śmierć z rąk Rusów. Leon trak-

tuje tę opowieść ostrożnie, wprowadzając ją stwierdzeniem „mówi się”, 

ale skoro ją jednak przytoczył, to uznał za prawdopodobną. 

Po pokonaniu Rusów Romajowie podjęli kroki, których celem było 

włączenie ziem bułgarskich w obręb cesarstwa37. Znamienne jest, że 

                                                           
35 Argumenty na rzecz udziału Bułgarów po stronie bizantyńskiej w tych zmaga-

niach patrz: D. Angelov, B. Čolpanov, op. cit., s. 25–26. 
36 Leon Diakon, IX, 5 (tłum. A. Brzóstkowska, s. 141). 
37 Por.: M.J. Leszka, J. Marinow, op. cit., s. 197–199 (tam dalsza literatura). 
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obaj historycy nader oszczędnie relacjonują ten proces. Ich opis Leon 

Diakon sprowadził do stwierdzenia, że Jan Tzymiskes podporządko-

wał (kathypótaksas) Myzję Romajom38, a Jan Skylitzes do uwagi, że 

cesarz zapewnił odpowiednią ochronę twierdzom i miastom po obu 

stronach rzeki (Dunaj)39. Obaj natomiast dużo miejsca poświęcili zre-

lacjonowaniu triumfu, który cesarz odbył po swoim powrocie do Kon-

stantynopola. Żaden z autorów nie zająknął się nawet słowem o po-

stawie Bułgarów wobec bizantyńskiej agresji, stwarzając wrażenie, że 

o jakimkolwiek oporze z ich strony nie było mowy. Trudno to sobie 

wyobrazić, choć jest dość prawdopodobne, że był on słaby, co było  

z jednej strony konsekwencją wykrwawienia się Bułgarów w wojnach 

z Rusami, a z drugiej – zaskoczenia przez Bizantyńczyków, którzy  

w jednej chwili z ich obrońców przemienili się w napastników. 

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że w początkowej fa-

zie wyprawy Jana Tzymiskesa w 971 r. Bułgarzy zachowali wobec 

Bizantyńczyków postawę wyczekującą. Było to konsekwencją tego, że 

ci nie podjęli wcześniej kroków na rzecz porozumienia się z nimi, stąd 

Bułgarzy nie wiedzieli, jaki był podstawowy cel ekspedycji i nie potra-

fili ocenić jej szans. Z tego też względu woleli poczekać na rozwój sy-

tuacji. Zmiana w ich postawie nastąpiła po zdobyciu Presławia przez 

Bizantyńczyków (kwiecień 971 r.), co było wyraźnym świadectwem 

siły tych ostatnich i dawało nadzieję na ostateczny sukces w zmaga-

niach z Rusami. Nie bez znaczenia były też pojednawcze, obliczone na 

pozyskanie Bułgarów, kroki Jana Tzymiskesa. Bułgarzy zdecydowali 

się odstąpić od wymuszonego porozumienia z Rusami i nie stawiać 

oporu stronie bizantyńskiej. Czasu, kiedy Bizantyńczycy zaangażo-

wani byli w zmagania zbrojne pod Dorostolonem, nie potrafili wyko-

rzystać Bułgarzy, osłabieni zmaganiami z Rusami, na skonsolidowa-

nie się i odbudowę struktur państwowych, w konsekwencji czego stali 

się stosunkowo łatwą zdobyczą bizantyńskiego imperium, które z ich 

obrońcy przekształciło się w agresora. 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Leon Diakon, IX, 12. 
39 Jan Skylitzes, s. 310. 
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Abstract 

Bulgarian attitude towards the expedition of John I Tzimisces 
against Sviatoslav, the prince of Kiev (971) 

The article is devoted to examining the attitude of the Bulgarians 

towards the expedition of John Tzimisces onto their lands, and di-

rected against the Rus people of the prince of Kiev, Sviatoslav. The 

analysis of the sources led the author to conclude that Bulgarians 

adopted an expectant attitude towards the Byzantines. This was 

caused by the lack of earlier Byzantine efforts aimed at reaching  

a mutual understanding, and this was why the Bulgarians were 

waiting for the situation to develop. They changed their attitude 

after the Byzantines captured Preslav, which clearly attested to 

their power and brought hope for a definitive end to the struggle 

against the Rus. The conciliatory steps undertaken by John Tzimis-

ces, aimed at gaining the Bulgarians to his cause, were also signifi-

cant. Bulgarians decided to abandon the forced agreement with the 

Rus, and to not oppose the Byzantines. It cannot be ruled out that 

they actively supported the Byzantines in the following struggle 

against the Rus. 

The Bulgarians were not able to consolidate and rebuild the state 

structures during the time in which the Byzantines were busy besieg-

ing Dorostolon, and as a consequence became a relatively easy prey 

for the Byzantine Empire when it turned from being their defender to 

an aggressor. 

 

Keywords: John Tzimisces, Boris II, Bulgaria in the 10th century, 
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Flota wojenna Bazylego II Bułgarobójcy (976–1025) 

Basileus Bazyli II (976–1025) przeszedł do historii jako cesarz, 

który doprowadził potęgę militarną Bizancjum do jej zenitu. Zwycię-

skie kampanie przeciwko Bułgarom, sukcesy w wojnach domowych 

czy w ekspansji na obszar Armenii i Kaukazu są tego najmocniejszym 

dowodem. Mało kto kojarzy tego władcę z wojną na morzu, bowiem 

zwycięstwo pod Kleidonem w roku 1014 przyćmiło inne dokonania 

wojenne Bazylego II. Jest to błędny obraz, bowiem od niemal począt-

ków swego panowania ten cesarz, który współpanował z bratem Kon-

stantynem VIII (1025–1028), musiał zmagać się z wyzwaniami, jakie 

przed nim stawiał los, także w aspekcie walk morskich. Najpoważ-

niejsze zagrożenie na tym polu w tamtym czasie pochodziło jednak  

z wnętrza imperium, nie zaś, tak jak wcześniej bywało, ze strony Ara-

bów czy nowych przeciwników Bizancjum Rusów, których floty za-

puszczały się pod Konstantynopol.  

Bunt Bardasa Sklerosa (920–991), jednego z generałów poprzed-

niego cesarza Jana Tzimiskesa (969–976), w latach 976–979 wpłynął 

na bezpieczeństwo wewnętrzne imperium. Ów bizantyński wódz zo-

stał wcześniej mianowany duksem Mezopotamii, gdzie miał strzec 

granicy przed zapędami Arabów1. Przygotowując się do wystąpienia 

przeciwko Konstantynopolowi i uzurpacji, Bardas Skleros związał się 

z muzułmańskim emirem Amidy, od którego otrzymał również wspar-

cie w sile 300 konnych wojowników2. Skleros rozbił w Azji Mniejszej  

w bitwie pod Laparą wojska dowodzone przez patrikiosa i stratope-

                                                           
1 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, ed. Hans Thurn, CFHB, Bonn–New York 

1973, XVI, 1, s. 314 (dalej: Jan Skylitzes); C. Holmes, Basil II and the Governance of 
Empire, 976–1025, Oxford 2005, s. 114; C. Holmes, Political elites in the Regin of Basil 
II, [w:] Byzantium in Year 1000, ed. P. Magdalino, Leiden – Boston 2003, s. 44–45.  

2 Jan Skylitzes, XVI, 2, s. 316.  
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darchę Piotra, który podejście do zatrzymania uzurpatora przypłacił 

życiem3. Sukces Sklerosa spowodował, że do jego obozu przeszło wielu 

urzędników wcześniej wiernych cesarstwu4. Kolejna próba podjęta 

przez wojska wierne cesarzowi, którymi dowodził Bardas Fokas, pod 

Pankalią również zakończyła się porażką5. Sukcesy odniesione przez 

Sklerosa utwierdziły go w przekonaniu o słuszności jego sprawy. Pod-

porządkował sobie wkrótce Nikeę, Abydos i Attalię, a także jak 

wspomina Leon Diakon, wszystkie ziemie należące do Romejów w Azji 

Mniejszej6. W jego ręce wpadło wiele trirem, które wykorzystał, aby 

podporządkować sobie morze i zablokować dostawy żywności do stoli-

cy oraz handel morski odbywający się w tym regionie7. Skylitzes 

wspomina w toku swojej relacji, że ludzie z Attalii zakuli w łańcuch 

cesarskiego drungariosa, głównodowodzącego floty, którego siły mor-

skie z flotą temu Kibyrraioton przekazali Michałowi Kurtikisowi, wy-

znaczonemu przez Sklerosa na nowego dowódcę tego temu8. Szczegól-

nie posiadanie Abydos pozwoliło Sklerosowi zamknąć Hellespont  

i dostęp na Morze Egejskie dla okrętów i statków wiernych basileu-

sowi. Kurtikis wywiązał się z tego zadania w znakomity sposób9. Pro-

wadzący ówczesną bizantyńską politykę wewnętrzną i zewnętrzną 

parakoimomenos Bazyli, postanowił temu przeciwdziałać10. Począt-

kowo skierował do akcji przeciwko Kurtikisowi flotę pod dowództwem 

patrikiosa Teodora Karantenosa11, który miał za zadanie po wyjściu 

na Morze Egejskie uderzyć na Fokaję, czego udało mu się dokonać  

w pomyślny sposób. Jego okręty pokonały i zmusiły do ucieczki flotę 

uzurpatora, tym samym Karantenos zyskał całkowitą władzę nad 

morzami12. Leon Diakon przedstawia w swoim dziele nieco odmienną 

wersję wydarzeń. Wspomina, że Bazyli parakoimomenos powierzył 

stacjonującą w stolicy flotę imperialną, wyposażoną w okręty  

z ogniem greckim (pyrforoi nees), pod dowództwo magistrosa Bardasa 

                                                           
3 Leontos Diakonou Istoria (dalej: Leon Diakon), ed. B. Karales, Athina 2000,  

X, 7, s. 388–389; Jan Skylitzes, XVI, 4, s. 318–319; C. Holmes, Basil II…, s. 123.  
4 Jan Skylitzes, XVI, 1, s. 319.  
5 Leon Diakon, X, 7, s. 388–389; Jan Skylitzes, XVI, 6, s.321–322; C. Holmes, Bas-

il II…, s. 130.  
6 Leon Diakon, X, 7, s. 388–389.  
7 Leon Diakon, X, 7, s. 388–391; J.T. Teall, The Grain Supply of the Byzantine 

Empire, „Dumbarton Oaks Papers” 1959, t. 13, s. 104 i 119.  
8 Jan Skylitzes, XVI, 4, s. 319–320; C. Holmes, Basil II…, s. 123–124.  
9 Jan Skylitzes, XVI, 7, s. 323. 
10 Ibidem, s. 322.  
11 Ibidem.  
12 Ibidem.  
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Parsakoutenosa13. Ów Bardas z powierzoną mu flotą dotarł niespo-

dziewanie dla Sklerosa pod Abydos i spalił należące do uzurpatora 

okręty, które jego ludzie wcześniej wyciągnęli na brzeg14. Magistros 

odzyskał również władzę nad Abydos i rozbił wojska lądowe Sklerosa 

stacjonujące pod tym miastem15. Sam uzurpator został wkrótce poko-

nany przez wspomnianego już wyżej Bardasa Fokasa i zmuszony do 

ucieczki na ziemie należące do Arabów16. 

Nie był to koniec problemów wewnętrznych, których doświadczał 

Bazyli II. Po przegranej przez niego bitwie z Bułgarami w 986  

r. w Bramie Trajana doszło do kolejnej uzurpacji. Poprzedziło ją po-

nowne przybycie do Bizancjum Sklerosa, który znowu wzniósł sztan-

dar rebelii17. Niepokoje wywołane sukcesami Bułgarów i wystąpienie 

Sklerosa, pokazało opozycji, że władza centralna jest osłabiona. W 987 

r. Bardas Fokas, który wcześniej skutecznie spacyfikował roszczenia 

Sklerosa (wziął go do niewoli i umieścił w swoim zamku w Tyro-

poion)18, zbuntował się. Podporządkował sobie całą Azję Mniejszą  

z większością jej portów19. Wyjątek stanowiło jedynie Abydos, które 

tym razem dochowało wierności prawowitemu władcy. Kolejny uzur-

pator wzorem swojego poprzednika zgromadził liczną flotę trirem, 

przy pomocy której zablokował Hellespont i dostawy zboża do Kon-

stantynopola20. Wydzielił również ze swojej armii korpus pod dowódz-

twem Leona Melissena, którego głównymi zadaniami było obleganie 

Abydos i osłanianie floty buntowników, znajdującej się w pobliżu tego 

miasta21. Drugą część swojej armii Fokas umieścił w Chryspolis, gdzie 

zbudował umocniony obóz. Na czele znajdujących się tam oddziałów 

kawalerii i piechoty umieścił swojego brata Nikefora oraz patrikiosa 

Kalokyresa Delfinasa22. Ludzie ci mieli uniemożliwić potencjalne lą-

dowanie wojsk Bazylego II na azjatyckim brzegu Bosforu. Kalokyres, 

zdaniem Skylitzesa, naczelny dowódca tego oddziału, po wybudowa-

                                                           
13 Leon Diakon, X, 7, s. 390–391. 
14 Ibidem.  
15 Ibidem.  
16 Ibidem; Jan Skylitzes, XVI, 9–10, s. 327; C. Holmes, Basil II…, s. 114.  
17 Jan Skylitzes, XVI, 14–15, s. 332–333; Yahya Ibn Sa'id d'Antioche, Continua-

tion de Sa'id Ibn Bitriq, ed. A. Vasiliev, I. Kratchkowsky, PO 114, t. 23, fasc.  

3, Brepols 1932, s. 419–421 (dalej: Yahya Ibn Sa'id).  
18 Jan Skylitzes, XVI, 17, s. 336; C. Holmes, Basil II…, s. 115.  
19 Leon Diakon, X, 9, s. 394–395; Yahya Ibn Sa'id, s. 423.  
20 Leon Diakon, X, 9, s. 394–395.  
21 Leon Diakon, X, 9, s. 396–397. 
22 Leon Diakon, X, 9, s. 396–397; Jan Skylitzes, XVI, 17, s. 336; C. Holmes, Basil 

II…, s. 124.  
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niu umocnień w pobliżu Chrysopolis był kilkakrotnie proszony przez 

cesarza o ustąpienie spod tego miasta, a także o nie rozbijanie obozu 

naprzeciwko stolicy23. Delfinas nim przystąpił do buntu, pełnił funkcję 

katepana Italii, dlatego zapewne cesarz starał się pertraktować z nim, 

a nie z Nikeforem24.  

Cesarz podjął wyzwanie rzucone mu przez Fokasa. Również Delfi-

nas nie zamierzał się ukorzyć przed jego obliczem i podporządkować 

jego władzy25. Bazyli gromadził zatem siły wiernej mu floty w stolicy, 

które wzmocnił o Rusów, przysłanych mu z pomocą przez Włodzimie-

rza Wielkiego (988–1015)26. Basileus uciekł się do sojuszu z Rusami, 

który połączył z ich chrystianizacją. Wsparcie militarne z ich strony 

miało tak duże znaczenie dla utrzymania się przy władzy przez Bazy-

lego II, że skoligacił się z Włodzimierzem, oddając mu za żonę swoją 

siostrę Annę. Władca Rusi nie zawiódł jego oczekiwań. Sto dwadzie-

ścia ruskich okrętów latem 988 r. pojawiło się w Konstantynopolu27. 

Bazyli II miał wreszcie wystarczająco liczną armię i flotę, aby uderzyć 

na podzielone wojska Fokasa. Cesarz przekroczył Bosfor, jesienną 

nocą roku 988 na czele, zdaniem Leona Diakona, znaczących sił i na-

stępnego dnia uderzył na Chrysopolis28. Bitwa zakończyła się sukce-

sem jego ludzi, zaś Nikefor dostał się do niewoli, podczas gdy Delfina-

sa basileus rozkazał powiesić29. Zwycięski basileus powrócił do stolicy. 

Na wieść o sukcesie cesarza Fokas zgromadził resztę swoich sił pod 

Abydos, dążąc za wszelką cenę do zdobycia tego wiernego Bazylemu II 

miasta30. Do cesarza dotarła informacja o planach uzurpatora. Nie 

mogąc od razu przyjść z pomocą oblężonemu miastu, wysłał mu ze 

wsparciem drungariosa floty Kyriakosa, którego obecność w Abydos 

miała podnosić morale obrońców31. Sam cesarz wykorzystał dany mu 

przez ten punkt oporu czas na dozbrojenie się. Dlatego dopiero gdy 

zgromadził wystarczającą armię, z okrętami miotającymi ogień grecki 

                                                           
23 Jan Skylitzes, XVI, 17, s. 336. 
24 V. von Falkenhausen, Untersuchungen über die byzantische Herrschaft in Süd-

italien vom 9.bis ins 11. Jahrhundert, Wiesbaden 1967, s. 84.  
25 Jan Skylitzes, XVI, 17, s. 336. 
26 Ibidem; Yahya Ibn Sa'id, op. cit., s. 423–424.  
27 A. Poppe, Ruś i Bizancjum w latach 986–989, „Kwartalnik Historyczny” 1978,  

t. 85, s. 8–9; M. Böhm, Waregowie – piechota morska Bizancjum, „Piotrowskie Zeszy-

ty Historyczne” 2011, t. 12, cz. 2, s. 179–195.  
28 Leon Diakon, X, 9, s. 396–397; Jan Skylitzes, XVI, 17, s. 336.  
29 Leon Diakon, X, 9, s. 396–397; Yahya twierdzi, że Rusowie z Grekami atakowali 

wojska Fokasa z morza i lądu. Yahya Ibn Sa'id, s. 424–425; C. Holmes, Basil II…, s. 115.  
30 Leon Diakon, X, 9, s. 396–397.  
31 Jan Skylitzes, XVI, 18, s. 336–337.  
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(pyrfores trireis), przekroczył Hellespont32. Następnie rozbił obóz  

w pobliżu sił przeciwnika, ale zapewne poza zasięgiem czujek i zwia-

dowców Fokasa. Przygotował też pomysłowy plan działania. Jego 

okręty uderzyły o poranku od strony morza na siły morskie Fokasa 

stacjonujące pod Abydos, których jednostki spaliły33. Bitwa lądowa, do 

której później doszło pod tym miastem 13 kwietnia 989 r., zakończyła 

się wraz z niespodziewaną śmiercią Fokasa, którego ciało oficerowie 

Bazylego II pozbawili głowy34. Głowa ta trafiła następnie do Konstan-

tynopola, a później do buntowników w Azji Mniejszej35. Leon Melissen 

przeszedł na stronę cesarza po upadku Fokasa, dzięki czemu oszczę-

dził życie i zyskał później również możliwość awansu na dworze Bazy-

lego II36. Wkrótce również Skleros dostał się w ręce ludzi władcy, któ-

rzy za uzurpację pozbawili go wzroku, zaś sam cesarz uznał to za wy-

starczającą karę37.  

Wojna domowa, która ogarnęła Bizancjum w dwóch pierwszych 

dekadach samodzielnego panowania Bazylego II, podzieliła całe impe-

rium i jego struktury. Rozłam ten nie ominął również floty. Flotylle 

temów morskich opowiedziały się za uzurpatorami, podczas gdy wier-

ności władcy dochowała jedynie flota cesarska, stacjonująca w Kon-

stantynopolu. Pierwszy z uzurpatorów, Bardas Skleros, zdołał nawet 

pojmać drungariosa floty, a także podporządkować sobie tem Kibyra-

iotów, któremu nawet wyznaczył nowego dowódcę – Kurtikesa. Były 

to dotkliwe ciosy, bowiem z jednej strony cesarz został pozbawiony 

naczelnego dowódcy floty, z drugiej zaś odebrano mu doświadczoną 

flotę, której zadaniem była walka z zagrożeniem ze strony Arabów na 

morzu. Bizantyńscy kronikarze wspominają o działaniach dwóch  

flotylli wyłączonych z sił floty cesarskiej, których zadaniem było za-

trzymać Kurtikesa. Trudno nam ustalić, która podjęła akcję jako 

pierwsza. Wydaje się, że była to ta podporządkowana Karantenosowi. 

Zapewne wyszła na Morze Egejskie, zanim jeszcze siły uzurpatora nie 

zablokowały Hellespontu. Jej zadaniem mogła być destabilizacja za-

                                                           
32 Leon Diakon, X, 9, s. 396–397; Jan Skylitzes, XVI, 18, s. 337. 
33 Leon Diakon, X, 9, s. 396–397;  
34 Ibidem, s. 396–399; Jan Skylitzes, XVI, 18, s. 337–338; Yahya Ibn Sa'id, s. 425–

426; C. Holmes, Basil II…, s. 115; H. Ahrweiler, Byzance et la Mer, Paris 1966,  

s. 120; B.S. Benedikz, The Evolution of the Varangian Regiment in the Byzantine 
Army, „Byzantinische Zeitschrift“ 1964, t. 62, s. 23; A. Kahzdan, Abydos, [w:] The 
Oxford Dictionary of Byzantium, ed. A.P. Kazhdan, t. 1, Nowy York 1991, s. 8–9. 

35 Leon Diakon, X, 9, s. 398–399. 
36 Jan Skylitzes, XVI, 19, s. 338. 
37 Ibidem; C. Holmes, Basil II…, s. 137.  
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plecza morskiego Sklerosa poprzez ponowne podporządkowanie cesa-

rzowi większości wysp na Morzu Egejskim i portów leżących na  

zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej, o czym świadczy atak na Fokaję. 

Ten oddział floty nie powrócił do stolicy, lecz być może pozostał dalej 

na Morzu Egejskim, atakując infrastrukturę portową, co miało za-

pewne uniemożliwić rozbudowę sił morskich przez Sklerosa. Możemy 

nawet spekulować, że to w wyniku działań floty Karantenosa  

i w obawie przed nimi Skleros zgromadził całe swoje siły w Abydos  

i rozpoczął ścisłą blokadę Hellespontu. Fakt ten wykorzystał Parsa-

koutenos. Jego flota, wyposażona w ogień grecki, spaliła z zaskoczenia 

okręty uzurpatora, który być może nie spodziewał się, że jakieś siły 

floty imperialnej pozostały jeszcze w Konstantynopolu. Do tego udało 

się jeszcze Parsakoutenosowi pokonać Sklerosa w bitwie lądowej  

i odzyskać Abydos. Był to dotkliwy cios dla dalszego przebiegu uzur-

pacji tego bizantyńskiego wodza, który nie docenił floty swego cesar-

skiego przeciwnika.  

Jest wielce prawdopodobne, że Bardas Fokas wiedział, co dopro-

wadziło do klęski planów Sklerosa wcześniej, dlatego ów wódz dość 

rychło w jakiś sposób zablokował Hellespont, ale nie udało mu się 

zdobyć Abydos. Widać zatem, że również cesarz wyciągnął wnioski  

z poprzedniej uzurpacji i zarząd tego niezwykle ważnego dla bezpie-

czeństwa morskiego stolicy portu powierzył ludziom, których wierno-

ści mógł być pewien. Fokas, nie mogąc zdobyć szybko Abydos, podzie-

lił swoje siły, których część skierował do Chryspolis w celu uniemożli-

wienia lądowania wojsk wiernych cesarzowi w Azji Mniejszej. Flota, 

którą zgromadził uzurpator, musiała być znacznie mniejsza, niż ta, 

którą w swoim posiadaniu miał wcześniej Skleros, być może podpo-

rządkowały mu się jakieś siły temów morskich. Nie posiadając wy-

starczających sił, Fokas nie mógł zatem podjąć blokady również Bos-

foru, aby odciąć stolicę także od strony Morza Czarnego. Ograniczył 

się jedynie do okopania swoich sił w Chrysopolis. Fokas musiał być 

świadomy swojej przewagi na lądzie, która w jego mniemaniu miała 

równoważyć braki w siłach morskich. Uzurpator nie przewidział, że 

cesarz otrzyma wsparcie Rusów, doświadczonych zarówno w walce 

lądowej, jak i na morzu. Ci spełnili pokładane w nich nadzieje, walnie 

przyczyniając się do zwycięstwa Bazylego II pod Chryspolis. Cesarz 

bardzo mądrze wycofał się po tym sukcesie do stolicy, a nie prowadził 

dalszych działań w Azji Mniejszej, bowiem nawet mimo pomocy Ru-

sów, jego siły nie były zapewne w tym momencie wystarczające do 

rzucenia od razu wyzwania samemu Fokasowi. Poza tym nie zapomi-
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najmy, że zbliżała się zima, która również nie sprzyjała prowadzeniu 

dalszych działań wojennych. Dlatego niezwykle ważne stało się rów-

nież utrzymanie Abydos, którego załogę Bazyli II wzmocnił siłami 

drungariosa floty Kyriakosa, wśród których znajdować się musiały 

okręty i statki. Widać ewidentnie, że Fokas nie był w stanie zamknąć 

blokady tego miasta od strony morza, skoro drungarios dotarł nie nie-

pokojony drogą morską do Abydos. Być może Kyriakosowi sprzyjała 

nadchodząca zima, w obawie przed którą flota uzurpatora została wy-

ciągnięta na brzeg. Ryzykowny manewr zatem się opłacił i dał tak 

potrzebny czas basileusowi na ściągnięcie dodatkowych sił i zaopa-

trzenia. Wiosną 989 r., gdy doszło do lądowania pod Abydos sił cesar-

skich, Fokas stracił swoją flotę, którą spalono lub zdobyto w walce 

wręcz, a później również życie. 

Wkrótce po zakończeniu wojny domowej Bazyli II musiał także 

zwrócić uwagę na relacje ze światem islamu na wschodniej granicy. 

Uwagi wymagały również sprawy morskie na wodach w pobliżu Syrii 

i Palestyny. Nowi władcy Egiptu, Fatymidzi, rozpoczęli budowę sił 

morskich, zdolnych zagrozić planom Bazylego II co do granicy w po-

bliżu Antiochii38. W arsenale Kairu powstawały nowe statki i maszy-

ny, które muzułmanie zamierzali rzucić na Bizantyńczyków w 996 

r.39. Przypadkowe zaprószenie ognia w arsenale, które spowodowało 

gwałtowny pożar i zniszczenie sporej części nowej floty, wywołało po-

dejrzenia o podpalenie. Tego aktu, zdaniem tłuszczy, mieli się dopu-

ścić przybysze z Amalfi, zwykli kupcy, a więc ludzie podlegający wła-

dzy basileusów z Konstantynopola40. Amalfitanie zostali zmasakro-

wani przez tłuszczę, przy okazji zniszczono również wiele kościołów 

miejscowych chrześcijan41. Dwa lata później Bizantyńczycy wysłali do 

Tyru ze wsparciem dla miejscowych buntowników jakieś okręty  

i 200 ludzi, lecz siły te zostały odparte przez Fatymidów i ich własne 

siły morskie42. W roku 999 Bizancjum zawarło pokój z tą dynastią, co 

także odsunęło potencjalne zagrożenie na morzu z tej strony do końca 

panowania Bazylego II43. Flotylla bizantyńska, którą wykorzystano 

pod Tyrem, choć źródło tego nie potwierdza, mogła pochodzić z floty 

prowincjonalnej Cypru lub była jakimś wydzielonym oddziałem z im-

                                                           
38 Yahya Ibn Sa'id, s. 447.  
39 Ibidem.  
40 Ibidem.  
41 Ibidem, s. 447–448.  
42 Ibidem, s. 455; J.H. Pryor, E.M. Jeffreys, The Age of Dromon, Leiden 2006,  

s. 75–76.  
43 Yahya Ibn Sa'id, s. 460–461.  
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perialnej. To pierwsze przypuszczenie wydaje się bardziej uzasadnio-

ne, gdyż pamiętać musimy, że Cypr został odzyskany trzydzieści lat 

wcześniej, dlatego obecność jakiegoś oddziału floty na tej wyspie wy-

daje się uzasadniona, bowiem to on musiał strzec bizantyńskich inte-

resów na tym akwenie.  

Wracając do głównego wątku, nie wiemy, jakie konsekwencje odczu-

ły temy morskie za współpracę z uzurpatorami, lecz nie miały przeło-

żenia na ich dalszą aktywność. Były niezbędne, tym bardziej, że wojna 

z Bułgarami nie układała się tak, jakby chcieli tego Bizantyńczycy, bo-

wiem ci pierwsi kierowali swoją uwagę w kierunku Grecji i na zachód 

do Epiru i Ilyrii, które również dysponowały rozległą siecią portów, nie-

zbędnych cesarstwu, aby utrzymać połączenia z południową Italią.  

W dalszym toku wojny z carem Samuelem (976–1014) jeden z jego zię-

ciów, Asotios, z pochodzenia Bizantyńczyk, który poślubił córkę władcy 

Bułgarów Mirosławę, został mianowany przez teścia zarządcą Dyrra-

chium w 1005 r.44. Gdy Asotios znalazł się pod tym miastem, wykorzy-

stał fakt, że w jego pobliżu zatrzymywały się bizantyńskie okręty  

i postanowił uciec. Przekonał również swoją żonę i przy pomocy bizan-

tyńskiej floty zbiegł do Konstantynopola45. Cesarz nagrodził go za ten 

gest tytułem magistra, bowiem prócz siebie, Asotios również przyniósł 

wiadomość, że Dyrrachium chce się podporządkować ponownie władzy 

Bizancjum46. Bazyli II przystał na warunki przywiezione przez Asotio-

sa i wkrótce ten ważny port przeszedł w ręce Bizantyńczyków47. Obec-

ność okrętów bizantyńskich na wodach Adriatyku możemy być może 

wiązać z współpracą, jaką cesarstwo podjęło z Wenecją od 991 r. Repu-

blika Św. Marka, w zamian za przywileje handlowe, zobowiązała się 

wesprzeć swoimi okrętami Bizancjum, gdyby te podjęły jakieś działania 

wojenne w Longobardii (w domyśle: w południowej Italii)48. W interesie 

obu sił był zatem spokój na Adriatyku, zaś okręty Wenecjan, które pły-

nęły do Konstantynopola, mogły zostać wykorzystane do ucieczki przez 

Asotiosa. Opanowanie Dyrrachium przez Bizantyńczyków pozwoliło 

                                                           
44 Jan Skylitzes, XVI, 24, s. 342.  
45 Ibidem.  
46 Ibidem.  
47 Jan Skylitzes, XVI, 24, s. 343.  
48 Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig, 

hrsg. G.L.F. Tafel, G.M. Thomas, t. I (814–1205), Wien 1856, s. 39, nr 17; R.J. Lilie, 

Handel und Politik zwischen dem byzantinischen Reich und den italienischen Kom-
munen Venedig, Pisa und Genua in der Epoche der Komnenen und der Angeloi 
(1081–1204), Amsterdam 1984, s. 2. 
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zwrócić Bazylemu II baczniejszą uwagę na sytuację wewnętrzną w Ka-

labrii i Apulii.  

Flota prowincjonalna była w takich działaniach niezbędna, tym 

bardziej, że wkrótce doszło w Italii do rozruchów. W czasie pierwszej 

fazy buntu Melesa w Italii, zimą na przełomie lat 1010–1011 cesarz 

wysłał przeciwko niemu Bazylego Argyrosa, przewodzącemu temowi 

Samos z Leonem z Kefalonii, aby uśmierzyli to ognisko niepokoju na 

Zachodzie49. Powierzenie zadania spacyfikowania powstania Melesa 

dowódcom flot temowych, a za takich możemy uważać zarówno Ar-

gyrosa, jak i Leona, pokazuje że inne pododdziały marynarki wojen-

nej Bizancjum na przełomie X/XI w. istniały i zdolne były do prowa-

dzenia działań zaczepnych i transportowych. Niestety buntu Melesa 

nie udało obu dowódcom stłumić definitywnie. Finał ta sprawa miała 

znacznie później. Cesarz Bazyli II powołał w 1018 r. Nowego 

katepana Bazylego Boiannesa do misji powstrzymania Melesa raz 

na zawsze50, ponieważ wcześniej sprzyjało mu szczęście, a jego miej-

sce (dawnego katepana) zajął w maju 1017 r. Kontoleon Tornik, któ-

ry pełnił także funkcję stratega Kefalonii51. Człowiek ten okazał się 

bardzo nieudolny w działaniach i doprowadził do dwóch bizantyń-

skich klęsk pod Fetorią52. Informacje o tych porażkach musiały do-

trzeć do Konstantynopola i zmusiły cesarza do bardziej zdecydowa-

nych działań. Moment był sprzyjający, bowiem Bazyli II kończył 

właśnie wojnę z Bułgarami i dysponował grupą zdolnych dowódców, 

którzy przewodzili armią weteranów. Katepanowi Bazylemu 

towarzyszły doświadczone oddziały wojskowe, w tym gwardia 

wareska, dlatego po przybyciu do Italii bizantyński dowódca nie 

zwlekał z przejściem do działań zaczepnych przeciwko Melesowi  

                                                           
49 Jan Skylitzes, XVI, 34, s. 348; P. Soustal, J. Koder, Tabula Imperii Byzantinii  

3: Nikopolis und Kephallenia, Wien 1981, s. 55. Na temat buntu Melesa patrz:  

M. Böhm, Normański podbój Sycylii w XI wieku, Oświęcim 2014, s. 21–24.  
50 Guillaume de Pouille, La Geste de Robert Guiscard, ed. M. Mathieu, Palermo 

1963, I, s. 102–103 (dalej: Wilhelm z Apulii); Lupus Protospatarius, Rerum in Regno 
Neapolitano gestarum breve chronicon o Annales, ed. G.H. Pertz, MGHS V, Hannover 

1884–1908, s. 57; Leo Marcicanus casinensis monachus et cardinalis episcopis ostiensis 
et Petrus Diaconus monachus casinensis, Chronica Monasteri Casinensis, ed. W. Wet-

tenbach, MGHS VII, Hannover 1884–1908, II, 37, s. 628 (dalej: Leon z Ostii).  
51 Leon z Ostii, II, 37, s. 628; Wilhelm z Apulii, I, s. 102–103; Lupus Protospatari-

us, s. 57; Jan Skylitzes, s. 347–348, 34.  
52 Wilhelm z Apulii, I, s. 102–103; S. Blöndal, The Varangians of Byzantium, 

Cambridge 1981, s. 51; J.J. Norwich, Die Wikinger im Mittelmeer. Das Südreich der 
Normannen 1016–1130, Wiesbaden 1968, s. 36; F. Chalandon, Histoire de la domina-
tion normande en Italie et en Sicile, t. I, Paris 1907, s. 54–55.  
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i Normanom. W październiku tego roku obie strony spotkały się pod 

Kannami nad rzeką Ofanto53. Melesa opuścili normańscy sojusznicy, 

których w jego szeregach pozostało zaledwie 25054. Bitwa zakończyła 

się sromotną klęską buntownika55. 

Sytuacja nad Morzem Czarnym również wymagała uwagi bizan-

tyńskiej floty w dobie panowania Bazylego II. W roku 1016 po swoim 

powrocie do stolicy cesarz wysłał do Chazarii flotę pod dowództwem 

Mongosa, syna Andronika – duksa Lydos56. Mongos we współpracy  

z Mścisławem (zm. 1036), synem Włodzimierza Wielkiego, podporząd-

kował sobie i wziął do niewoli Jerzego Tzoulasa, przywódcę miejsco-

wych Chazarów57. Operacja na obszarze Krymu i Półwyspu Tamań-

skiego, prowadzona wspólnie przez Rusów i Bizantyńczyków, wskazu-

je ewidentnie na fakt, że Bazyli II chciał zaakcentować obecność  

imperium na północy i wzmocnić relacje polityczne, osłabione po 

wcześniejszej śmierci Włodzimierza i jego dwóch synów, pochodzących 

ze związku z Anną, siostrą basileusa. Związanie z Tmutorkaniem 

Konstantynopola mogło zostać odczytane jako wyzwanie rzucone po-

zostałym dziedzicom zmarłego kniazia – Światopełkowi (980–1019)  

i Jarosławowi Mądremu (978–1054). Sukces bizantyńskiej floty  

w walkach ze szczątkami państwa chazarskiego dawał Bazylemu II 

także możliwość kontroli nad ujściem z Morza Azowskiego na Morze 

Czarne, gdzie interesy cesarstwa zlewały się w jedno z celami poli-

tycznymi Mścisława, którego państwo zamieszkiwało wielu Chaza-

rów. Dla cesarza kluczowe znaczenie mogło mieć również bezpieczeń-

                                                           
53 Wilhelm z Apulii, I, s. 104–105; Leon z Ostii, II, 37, s. 628; V. von Falkenhau-

sen, op. cit., s. 53; S. Blöndal, op. cit., s. 51; J.J. Norwich, Die Wikinger…, s. 36; R.A. 

Brown, Historia Normanów, przekł. J. Jarniewicz, Gdańsk 1996, s. 87; R. Bünemann, 

Robert Guiskard. Ein Normanne erobert Süditalien, Köln, Weimar u. Wien 1997,  

s. 9; J. Becker, Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Kö-
nigreichs, Tübingen 2008, s. 33; G.A. Loud, The Age of Robert Guiscard: Southern 
Italy and the Norman Conquest, Harlow 2000, s. 67.  

54 Amato di Monte-Cassino. Storia dei Normanni, ed. Vincenzo De Bartholomaeis, 

Fonti per la Storia d'Italia 76, Roma 1935, I, 22, s. 192 (dalej: Amatus z Monte Cassi-

no); Leon z Ostii, II, 37, s. 628. 
55 Amatus z Monte Cassino, I, 22, s. 192; Wilhelm z Apulii, I, s. 104–105; Leon  

z Ostii, II, 37, s. 628.  
56 Jan Skylitzes, XVI, 39, s. 354; J.-C. Cheynet, Basil II and Asia Minor, [w:] By-

zantium in the Year 1000, s. 92; M. Böhm, Pomiędzy rywalizacją a współpracą. Bi-
zancjum i Ruś Kijowska na Morzu Czarnym w latach 988–1041, [w:] Mare Integrans. 
Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. „Migracje. Podróże w dziejach”. 
Starożytność i średniowiecze, t. VII, red. M. Franz, K. Kościelak, Z. Pilarczyk, Toruń 

2014, s. 320–321.  
57 Jan Skylitzes, XVI, 39, s. 354.  
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stwo bizantyńskich portów na tym obszarze, tym bardziej, że trwały 

dalej walki o pełnię władzy nad Kijowem. Zwycięsko wyszedł z nich 

Jarosław Mądry, z którego pośrednimi działaniami możemy wiązać 

kolejną aktywność floty Bazylego II. 

Mowa tutaj o wyprawie jednego ze Skandynawów, który drogą 

przez rzeki Rusi postanowił dotrzeć do Konstantynopola. Chryso-

cheir, bo to o nim mowa, w 1023 r. na czele 800 ludzi przybył z Rusi 

drogą morską, aby zaciągnąć się w szeregi bizantyńskiej armii  

(w domyśle gwardii wareskiej)58. Chrysocheir, według kronikarza, 

miał być krewnym Włodzimierza Wielkiego. Takie pokrewieństwo 

odrzuca w swojej pracy S. Blöndal, sugerując, że mamy tutaj raczej 

do czynienia z jakimś angielskim możnowładcą, którego z Anglii 

wygnała inwazja króla Danii – Knuta59. Cesarz zażądał od Chry-

socheira i jego ludzi złożenia broni, zapewne przed wkroczeniem jego 

oddziału do Konstantynopola, na co ten nie wyraził zgody60. Zamiast 

pozostać w stolicy, ruszył przez Propontydę i uderzył na Abydos, 

którego jednak nie udało mu się zdobyć. Skylitzes pisze o strategu 

Abydos, który walczył w obronie terenów nadmorskich pod tym 

miastem61. Odrzucony przez Bizantyńczyków Chrysocheir skierował 

się na wyspę Lemnos. Tam dopadła go flota morska bizantyńskiego 

temu Kibyrraioton, którą wspierali strateg Samos, Dawid z Ochrydy 

oraz Nikefor Kabasilas, duks Tesaloniki. Chrysocheir ze swoją świtą 

został zabity, a jego flotylla zatopiona62. Flota temów morskich, 

wsparta siłami z Tesaloniki spisała się w sposób znakomity, realizując 

zadania, do których została powołana.  

Ostatni wątek związany z działalnością floty Bazylego II mamy 

poświadczony w źródłach w roku jego śmierci. Basileus pragnął odzy-

skać Sycylię dla Bizancjum z rąk muzułmanów i zamierzał w tym celu 

poprowadzić armię osobiście, lecz z powodu choroby powierzył do-

wództwo nad forpocztą swoich sił morskich i lądowych wysłanych do 

                                                           
58 Jan Skylitzes, XVI, 46, s. 367. 
59 Ibidem; S. Blöndal, op. cit., s. 50. Na temat wydarzeń w Anglii patrz: J. Morawiec, 

Knut Wielki, król Anglii, Danii I Norwegii (ok. 995–1035), Kraków 2013, s. 111–123.  
60 Jak wiemy, zgodnie z traktatem z roku 944 pomiędzy Bizancjum a Rusią, każdy 

Rus, chcąc wkroczyć do Konstantynopola, musiał złożyć broń. Povest’ vremennych let, 
wyd. D.S. Lichačev, V.P. Adrianova-Perec, Moskwa – Leningrad 1950, t. 1, s. 36.  

61 Jan Skylitzes, XVI, 46, s. 368. 
62 Jan Skylitzes, s. 368, 79. S. Blöndal, op. cit., s. 50; G.G. Litavrin, Psell о pričin-

ach pochoda Rusi na Кonstantinopol v 1043 g., „Vizantijskij Vremiennik” 1967, t. 27.  
s. 76. Więcej na temat wyprawy Chrysocheira patrz: M. Böhm, Flota i polityka mors-
ka Aleksego I Komnena, Kraków 2012, s. 62–64.  
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Italii eunuchowi Orestesowi63. W skład niniejszej armii i floty, wcho-

dziły oddziały, w których służyli żołnierze z następujących ludów: 

Russorum, Guandalorum, Turcorum, Burgarorum, Vlachorum Mace-

donum aliorumque64. Działania rozpoczęto w kwietniu 1025 r. od 

transportu wojsk z Dyrrachium. Oddziały Orestesa zostały sprawnie 

przewiezione na południe Italii65. Orestes, przebywając w Kalabrii  

z Bazylim Boioannesem, musiał spacyfikować znajdujących się w tym 

regionie buntowników. Dopiero po uporządkowaniu sytuacji w tej 

prowincji i usunięciu z jej obszaru placówek muzułmańskich, które 

wspierały bunt, obaj dowódcy udali się w kierunku Cieśniny Messyń-

skiej, aby przerzucić powierzone im siły na Sycylię66. Operacja, z racji 

śmierci w tym roku Bazylego II, ograniczyła się jedynie do lądowania 

w Messynie, po czym zakończyła się fiaskiem67. 

Jak widać z powyżej przytoczonych danych, flota odgrywała istot-

ną rolę w działaniach Bazylego II zarówno w początkach jego pano-

wania, jak i w późniejszym okresie. Była niezbędna w realizacji poli-

tyki morskiej Bizancjum, względem odległych od centrum państwa 

regionów, takich jak Krym i Italia. Posiadanie tak rozległej linii brze-

gowej, jak również odległych prowincji, z którymi cesarstwo nie dys-

ponowało lądowymi połączeniami, bardziej uwydatniało znaczenie 

szlaków morskich. Szczęśliwie dla Bizantyńczyków, za panowania 

interesującego nas basileusa, ich tradycyjni wrogowie na Morzu Śród-

ziemnym, Arabowie, skupiali swoją uwagę jedynie na Kalabrii, Kate-

panacie i Apulii, które znajdowały się blisko ich baz na Sycylii. Dowo-

dy na to pochodzą z lat dziewięćdziesiątych X w., gdy zaatakowali 

Salerno leżące w bizantyńskiej strefie wpływów68, oraz z działań Me-

lesa. Człowiek ten w pierwszej fazie buntu sprzymierzył się przeciwko 

Bizantyńczykom z saraceńskimi piratami, których oddziały wspierały 

go i jego szwagra Dato w walkach w Apulii w 1011 r. pod Bari  

                                                           
63 Ioannis Zonarae Epitome historiarum librii, ed. Th. Büttner-Wobst, Bonn 1889, 

XVII 9, 33, s. 568 (dalej: Jan Zonaras); Annales Barenses, ed. G.H. Pertz, Monumenta 

Germaniae Historica, Scriptores V. Hannoverae 1844, s. 53. 
64 Annales Barenses, s. 53; T. Modelski, Czy Polacy walczyli na Sycylii w 1025?, 

„Przegląd Historyczny” 1911, t. 13, s. 259–267; M. Böhm, Flota…, s. 43. 
65 Lupus protospatarius, s. 57; Anonymus Barensis, ed. L. A. Muratori, Rerum 

Italicarum scriptores V (1724), s. 149; M. Böhm, Flota…, s. 43.  
66 Jan Skylitzes, s. 368; Anonymus Barensis, s. 149; F. Wolfgang, Byzanz und  

die islamische Welt im frühen 11. Jahrhundert. Geschichte der politischen Beziehun-
gen von 1001 bis 1055, Byzantina Vindobonensia 14, Wien 1981, s. 200; M. Böhm, 

Flota…, s. 43. 
67 M. Böhm, Flota…, s. 45–46; S. Blöndal, op. cit., s. 52; G.A. Loud, op. cit., s. 70.  
68 Amatus z Monte Cassino, I, 17, s. 190; G.A. Loud, op. cit., s. 60.  
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i Montepeloso69. Saraceni mieli zatem bardzo mocną pozycję w dobie 

pierwszej połowy panowania Bazylego II nad Morzem Tyrreńskim, 

zachodnią częścią Morza Jońskiego i Zatoką Tarencką do tego stopnia, 

że w tym rejonie żadna siła nie była w stanie rzucić im otwartego wy-

zwania. Wynikało to z prostego faktu, że Bizancjum uwikłane było  

w wojnę z Bułgarią i nie miało środków na wsparcie obrony Italii.  

Konkurencyjne cesarstwo Zachodu w osobie Ottona II (973–983) 

słusznie widziało w tym szansę dla siebie na poszerzenie swojej strefy 

wpływów na Kalabrię i Apulię. Niestety wyprawa podjęta przez cesarza 

Ottona II w roku 982 zakończyła się spektakularną porażką pod Croto-

ne, mimo faktu, że Bizantyńczycy z Italii wsparli go swoimi okrętami70. 

Sprawa tej morskiej pomocy, dość dyskusyjna i warta przybliżenia, jest 

w stanie powiedzieć nam, jak wyglądał potencjał floty prowincjonalnej 

bizantyńskich katepanów w Kalabrii w tym czasie. Thietmar w swojej 

relacji o wyprawie Ottona II pisze, iż w jej trakcie Nikefor II Fokas 

(963–969) wysłał do Kalabrii w celu zbierania trybutu dwie chelandie71. 

Okręty te dysponowały ładunkiem ognia greckiego, dlatego zapewne 

otrzymały zadanie od cesarza Zachodu polegające na spaleniu floty Sa-

racenów, gdy ta znajdowała się w pobliżu brzegów, pozbawiona załóg, 

które brały udział w walkach na lądzie72. Tak naprawdę okręty te nie 

pochodziły z floty cesarskiej, ale należały do floty temu Kalabrii, która 

przeszła na służbę u Niemców73. Po przegranej bitwie to na pokład 

drugiej z tych jednostek ucieczką salwował się Otton II, ratując swoje 

życie (pierwsza odmówiła mu pomocy)74. Załoga postanowiła pojmać 

cesarza, lecz ten zdołał ją przekonać przy pomocy obietnic nagrody, aby 

ta przewiozła go do Rossano, gdzie oczekiwała na niego małżonka. Bę-

dąc w pobliży tego miasta, cesarz wykorzystał nieuwagę marynarzy – 

wyskoczył za burtę i wpław dopłynął do swoich75. 

                                                           
69 Leon z Ostii, II, 37, s. 627; E. Eickhoff, Seekrieg und Seepolitik zwischen Islam 

und Abendland, Berlin 1966, s. 381; F. Chalandon, op. cit., s. 43. 
70 Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon, MGHS 3: Annales, chronica et 

historiae aevi Saxonici, Hannover 1839, III 12, s. 765 (dalej: Thietmar); M. Böhm, 

Byzantine ship salandria/chelandia in relations of Thietmar from Merseburg, [w:] 

Człowiek a tożsamość, red. S. Lisewska, M. Ożóg, t. 2, Roczniki Naukowe Instytutu 

Humanistycznego PWSZ w Głogowie, Głogów 2010, s. 9–13. 
71 Thietmar, III 13, 27–38, s. 766. 
72 W. Ohnsorge, Basileus, Kaiser und Sarazenen im Jahre 981/2, „Byzantiaka“ 

1981, t. 1, s. 22–23; M. Böhm, Byzantine…, s. 11.  
73 A.R. Lewis, Naval Power and Trade in the Mediterranean A.D. 500–1100, Prince-

ton 1951, s. 192–193; E. Eickhoff, op. cit., s. 365–366; M. Böhm, Byzantine…, s. 11.  
74 Thietmar, III 12, 8–11, s. 766; W. Ohnsorge, op. cit., s. 22–23.  
75 Thietmar, III 12, 20–23, s. 766.  
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Porażka Niemców pokazała ewidentnie wszystkim, że piraci mu-

zułmańscy są na tych wodach niekwestionowaną potęgą. Plan Ottona, 

który zakładał spalenie floty Saracenów, nie powiódł się, bo ci nie dali 

się zaskoczyć niewielkiej flocie temu Kalabrii. Thietmar wspomina 

jedynie o dwóch okrętach uzbrojonych w ogień grecki, nie mówi nam 

nic o ewentualnych dalszych jednostkach, które brały udział w tej 

operacji. Możemy jednak spekulować, z dużą dozą prawdopodobień-

stwa, że miotaczom ognia greckiego towarzyszyło kilka dodatkowych 

jednostek, zapewne również chelandii, które okazały się zbyt małą 

liczbą, aby sprostać powierzonemu im zadaniu. Fakt, że flota prowin-

cjonalna w taki łatwy sposób przeszła na stronę cesarza Zachodu, po-

kazuje nam ewidentnie, że coś się działo złego z bizantyńską admini-

stracją w Italii. Rządy katepana Romana czy Kalokyresa Delfinasa 

musiały tę zapaść pogłębić, czego najlepszym wyrazem była niemoc 

militarna na morzu w odpieraniu rajdów Saracenów z Sycylii76. Wyda-

je się również, że z kryzysem w Italii należy częściowo wiązać zwróce-

nie się o pomoc do Wenecji. Wenecjanie przeszli w X w. daleką drogę  

z roli poddanych basileusów poprzez bizantyński protektorat do sa-

modzielnego państwa77. Ich współpraca była niezbędna i korzystna 

dla obu stron tym bardziej, że przybysze z Republiki Św. Marka mu-

sieli szybko reagować na zmiany zachodzące w Bizancjum, bowiem 

stale potrzebujące środków na wojnę cesarstwo wkrótce sięgnęło do 

ich kieszeni. Pertraktacje rozpoczęły się w 991 r., gdy basileus Bazyli 

II zwiększył opłaty celne, ściągane z przypływających do stolicy stat-

ków Wenecjan do 30 solidów od jednostki78. Wcześniej cło wynosiło 

zaledwie 2 solidy od statku, dlatego reakcja przedstawicieli Republiki 

zmierzająca do zmiany takiego stanu rzeczy była oczywista79. W wy-

niku rozmów prowadzonych z Bazylim II obie strony doszły do poro-

zumienia: cesarz zgodził się, żeby cło pobierane od okrętów i statków 

płynących z Wenecji do stolicy imperium powróciło do opłat sprzed 

                                                           
76 V. von Falkenhausen, op. cit., s. 83– 84. 
77 D.M. Nicol, Byzantium and Venice, Cambridge 1988, s. 27–36; N. Sokołow, Naro-

dziny weneckiego imperium kolonialnego, tłum. Z. Dobrzyniecki, Warszawa 1985,  

s. 110–140; W. Szyszkowski, Wenecja. Dzieje Republiki 726–1797, Toruń 1994, s. 36–

38; A. Pertusi, Venezia e Bisanzio: 1000–1204, „Dumbarton Oaks Papers” 1979, t. 33,  

s. 3–6; A. Schaube, Handelsgeschichte der romanischen Völker des Mittelmeergebiet, 
München–Berlin 1906, s. 17–25; J.J. Norwich, Historia Wenecji, przekł. J. Bartosie-

wicz, Sopot 2011, s. 96–99.  
78 Urkunden zur älteren Handels…, s. 36–37, nr 17; R.J. Lilie, op. cit., s. 1; D.M. 

Nicol, op. cit., s. 40; A. Schaube, op. cit., s. 223.  
79 Urkunden zur älteren Handels…, s. 36–37, nr 17. 
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zmiany, czyli 2 solidów, ale jednostki powracające z Konstantynopola 

miały w Abydos płacić dalsze 15 solidów; Wenecjanie mieli płacić cło 

jedynie za produkty pochodzące z innych krajów, a produkty wytwo-

rzone w ich mieście miały zostać całkowicie zwolnione z jakichkolwiek 

opłat; kupcy przybywający z południowej Italii, z Bari i Amalfi, Lon-

gobardowie i Żydzi, jak również ich towary nie podlegali tym ulgom, 

gdyby zatem ci ludzie podróżowali na weneckich statkach i zostali 

złapani, musieliby zapłacić pełny podatek, zaś przewożący ich Wene-

cjanin utraciłby swoje przywileje80. Istotniejsze były ustalenia natury 

militarnej zawarte w wystawionej chrysobulli, bowiem Wenecja zobo-

wiązała się wesprzeć swoimi okrętami Bizancjum, gdyby podjęło ono 

jakieś działania wojenne w Longobardii81. Wenecjanie mieli zatem za 

zadanie wspierać interesy cesarza na Adriatyku i leżącej nad jego 

brzegami Apulii. Wyraz tej współpracy znajdziemy w działaniach ka-

tepana Jerzego, który z wspierającymi go okrętami Republiki w roku 

991 odzyskał zdobyte przez Saracenów Barii i przegnał ich flotę82.  

Być może współpraca z Wenecją wpłynęła również na późniejszą 

zmianę w działaniach kadrowych cesarza względem Italii, który funk-

cję katepana powierzał strategom Kefalonii, albo mogło to być wyra-

zem szukania przez basileusa jakiegoś panaceum i dowódcy, który 

łączyłby w swojej osobie doświadczenie z prowadzenia działań zarów-

no na lądzie, jak i na morzu. Niestety z wyjątkiem Boiannesa, pozo-

stali katepanowie byli mniej lub bardziej nieudolni. Dlatego to mogło 

stać za dążeniem cesarza do wzięcia osobistego udziału w wyprawie 

do Italii i na Sycylię, jaką zaplanował pod koniec swego długiego ży-

wota. Bazyli II był już w tym czasie doświadczonym wodzem w wal-

kach lądowych. Pytanie, jakim dowódcą byłby dla swojej floty, gdyby 

osobiście musiał poprowadzić ją do walki przeciwko okrętom Sarace-

nów? Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakby się potoczyła próba od-

bicia Sycylii, gdyby dowodził nią osobiście cesarz Bazyli II i takie do-

mysły pozostają jedynie w sferze historii alternatywnej.  

Za panowania Bazylego II najważniejsze bazy jego floty znajdowa-

ły się w Konstantynopolu, Abydos, Attalii, Dyrrachium i Tesalonice 

oraz na wyspie Samos, Kefalonii i zapewne Cyprze. Podstawowym 

                                                           
80 Urkunden zur älteren Handels…, s. 37–39, nr 17; R.J. Lilie, op. cit., s. 1–2; H. Ahr-

weiler, Fonctionnaires et bureaux maritimes à Byzance, „Revue des Etudes Byzantines“ 

1961, t. 19, s. 238–249; H. Ahrweiler, Byzance…, s. 185; A. Kazdan, Abydos, The Oxford 
Dictionary, t. 1, s. 8–9.  

81 Urkunden zur älteren Handels…, s. 39, nr 17; R.J. Lilie, op. cit., s. 2; A. Pertusi, 

op. cit., s. 16.  
82 Urkunden zur älteren Handels…, s. 40–41, nr 20.  
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członem marynarki wojennej była flota imperialna, którą uzupełniały 

floty temów morskich i siły poszczególnych prowincji. Siły temu Kiby-

raiotów były przeznaczone do szybkiego reagowania, choć w dobie 

uzurpacji obu Bardasów opowiedziały się za wrogami legalnie panują-

cego władcy. Na czele floty stał drungarios, któremu podporządkowa-

na była flota imperialna, podczas gdy floty temów morskich miały 

swoich własnych strategów. Drungarios mógł urzędować nie tylko  

w Konstantynopolu, lecz również w Attalli. W tym mieście mogła 

znajdować się jego kwatera, a nawet sztab. Niestety nie mamy danych 

co do liczebności floty bizantyńskiej za panowania Bazylego II. Może-

my jedynie spekulować, że całość marynarki wojennej Bizancjum na 

przełomie X i XI w. liczyła około 200 jednostek, z czego 100 składało 

się na flotę imperialną, a drugie 100 na floty temów morskich  

i poszczególnych prowincji pogranicznych. Ich załogi stanowili Bizan-

tyńczycy, którzy w okresie po 988 r. zostali wsparci oddziałami Ru-

sów, stanowiących piechotę morską. Takie połączenie zapewniało sku-

teczność w działaniach, zaś przybysze z północy byli wyjątkowo uni-

wersalni i można ich było wykorzystać do wielu operacji, do których 

klasyczni bizantyńscy marynarze by się już nie nadawali. Odpowied-

nio uzbrojeni i opancerzeni sprawdzali się zarówno na wybrzeżu Azji 

Mniejszej, jak i w Italii.  

Abstract  

Maritime force of Basil II Boulgaroktonos (976-1025) 

The Emperor Basil II (976–1025) made his history by virtue of the 

fact of victorious war with Bulgaria and other numerous wars, that 

were fought during his reign in Asia Minor and the Balkans. Howev-

er, from the very beginning of his reign, he had to pay attention to the 

naval forces of his empire. This was due to the fact that part of the 

fleet supported his opponents, aspiring to the imperial crown. After 

his victory in the civil war, he did not destroy the rebel fleet, but has 

entrusted her closer inspection. His state possessed a fleet, which 

could be attributed to the many activities: the fight against internal 

and external enemies at sea; military transport between distant 

points within the empire; maritime defense of the capital and other 

bodies belonging to the Byzantine Empire. 
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Kreacja bohatera w Aleksjadzie. Zmagania  

Aleksego I Komnena z żupanem Raszki Wukanem  
w latach 1093–10941 

Anna Komnena w Aleksjadzie dokonała kreacji bohatera, mają-

cego być przykładem godnym naśladowania dla przyszłych cesarzy 

Bizancjum2. Dzieło zatytułowane na wzór antycznego eposu Iliady 

(Ἰλιάς – Ἀλεξιάς) powstało w latach 1147–1153 za panowania Manue-

la I Komnena (1143–1180)3. Składa się z piętnastu ksiąg i prologu. 

Aleksjada przedstawia dojście do władzy i burzliwe panowanie Alek-

sego I, określanego jako „drugi Herakles”4. Bohater na kartach dzie-

ła zmaga się z licznymi wrogami, takimi jak Nikefor Bazylakes, Ro-

bert Guiscard, Boemund czy emir Tzachas. Ich pokonanie bądź 

                                                           
1 Podstawą niniejszego artykułu jest referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konfe-

rencji Bizantynistycznej Bałkany w bizantyńskiej perspektywie – w 1000-lecie bitwy 
pod Kleidion, która odbyła się 4 grudnia 2014 r. w Piotrkowie Trybunalskim. 

2 A. Komnena, Aleksjada, przekł. O. Jurewicz, t. 1–2, Wrocław – Warszawa – 

Kraków 2005 (dalej: Aleksjada), oparta na wydaniu krytycznym B. Leiba: Anne Com-

néne, Alexiade, wyd. B. Leib, t. 1–3, Paris 1937–1943–1945. Przywołane passusy  

w wersji oryginalnej pochodzą z wydania D.R. Reinsch'a: Annae Comnenae, Alexias, 

wyd. D.R. Reinsch, A. Kambylis, t. 1, Prolegomena et textus, t. 2, Indices, [w:] Corpus 
Fontium Historiae Byzantinae, 40/1–2, Berlin – New York 2001 (dalej: Alexias). 

3 Literatura dotycząca Aleksjady jest bardzo obszerna. Ewentualnemu czytelni-

kowi polecam wskazane pozycje, odsyłając do bibliografii w nich zamieszczonych:  

G. Buckler, Anna Comnena. A Study, Oxfrod 1929; Anna Komnene and Her Times, 

ed. T. Gouma-Peterson, New York – London 2000; O. Jurewicz, Historia literatury 
bizantyńskiej, Wrocław 2007, s. 201–206; J. Strzelczyk, „W purpurze urodzona” – 
Anna Komnena i Aleksjada, [w:] idem, Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet 
w dawnych wiekach, t. 2, Warszawa 2007, s. 148–194; P. Buckley, The Alexiad of 
Anne Komnene: Artisitic Strategy in the Making of a Myth, Cambridge 2014. 

4 Zob.: Alexias, I, 3, 3, s. 17; I, 9, 6, s. 34; P.A. Agapitos, A. Cutler, Herakles,  

[w:] The Oxford Dictionary of Byzantium, t. 2, ed. A. Kazhdan, New York – Oxford 

1991 (dalej: ODB), s. 917. 
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ujarzmienie przydawało mu nie tylko chwały, ale było również waż-

nym elementem cesarskiego wizerunku i propagandy5.  

Jednym z wielu przeciwników drugiego Komnena zasiadającego na 

bizantyńskim tronie był Wukan (Βολκάνος)6. Po zdobyciu Raszki oko-

ło 1083 r. władca Zety Konstantyn Bodin7 osadził go, a także jego bra-

ta Marka, na żupańskim stolcu, którym rządził do ok. 1115 r.8. Po-

czątkowo ograniczał się do wspierania swojego zwierzchnika w wal-

kach z cesarstwem, jednakże od czasu umocnienia swojej pozycji (ok. 

1092 r.) przejął rolę głównego antagonisty Bizancjum w regionie9.  

W IX księdze Aleksjady został przedstawiony wątek zmagań z Ser-

bami w latach 1093–1094. Stanowi on podstawę niniejszych rozwa-

żań. Fundamentem pracy będzie odpowiedź na pytania: w jaki sposób 

i za pomocą jakich środków i zabiegów retorycznych Anna kreuje po-

stać bohatera w fabule zmagań z Wukanem raszkańskim? Jaka jest 

ich funkcja w utworze i symboliczna treść? Jaką rolę odgrywa przed-

stawienie postaci Jana Komnena? 

Założeniem mającym kluczowe znaczenie dla wywodu jest przyję-

cie, że tzw. fakty historyczne są zawsze pojmowane, rozumiane  

i przedstawiane w określonym kontekście społeczno-kulturowym10. 

Odzwierciedlają umysłowość i wiedzę o otaczającym świecie środowi-

ska, w którym powstały oraz przekazują informacje o uposażeniu 

mentalnym i aksjologii autora dzieła.  

                                                           
5 J. Dudek, Pęknięte zwierciadło – kryzys i odbudowa wizerunku władcy bizan-

tyńskiego od 1056 r. do ok. 1095 r., Zielona Góra 2009, s. 252–261. 
6 J. Leśny, Vukan, [w:] Słownik starożytności słowiańskich (dalej: SSS), t. 6, cz.  

2, Wrocław 1980, s. 638; P. Boroń, Kniaziowie, królowie, carowie... Tytuły i nazwy 
władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu, Katowice 2010, s. 185–187, 214. 

7 W. Molé, Bodin, [w:] SSS, t. 1, cz. 1, Wrocław 1961, s. 141; A. Wędzki, Konstantyn 
Bodin, [w:] Wczesna Słowiańszczyzna. Przewodnik po dziejach i literaturze przedmiotu, 

red. A. Wędzki, t. 1, Warszawa 2008, s. 260; zob. również: P. Boroń, op. cit., passim. 
8 J. Leśny, Vukan, [w:] SSS, t. 6, cz. 2, s. 638. 
9 J. Leśny, Studia nad początkami serbskiej monarchii Nemaniczów (połowa XI – 

koniec XII wieku), Wrocław 1989, s. 106; J. Dudek, Cała ziemia dyrracheńska, Zielo-

na Góra 1999, s. 27; G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, Warszawa 2012, s. 348. 
10 Por.: J. Banaszkiewicz, Potrójne zwycięstwo Mazowszan nad Pomorzanami – 

Gall II, 49 – czyli historyk między „rzeczywistością prawdziwą” a schematem porząd-
kującym, [w:] Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi 
Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, wyd. D. Gawinowa, Warszawa 

1991, s. 313: Właściwości tzw. faktów historycznych doświadczane są zawsze kultu-
rowo. To nie rzeczywistość porządkuje swój obraz i daje go nam jak w telewizorze, 
lecz wizję zdarzeń stwarza człowiek, posługując się określonymi rozwiązaniami (po-
wtarzającymi się). 
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Wukan, przeciwnik Aleksego I w IX księdze, wkracza po raz 

pierwszy na karty Aleksjady, gdy przygotowuje się do wojny z Bizan-

cjum11. Następnie już jako władca Dalmacji12, straszliwy w słowie  

i czynie13, najeżdża i plądruje przygraniczne bizantyńskie wsie i mia-

sta, w tym Lipenion, najczęściej wymieniany ośrodek w fabule. Na tę 

agresję cesarz postanawia odpowiedzieć i wyrusza z ekspedycją mają-

cą ukarać grabieżcę. Aleksy I chce doprowadzić do decydującej bitwy, 

by z bożą pomocą odnieść zwycięstwo i przywrócić spokój na granicy. 

Gdy armia bizantyńska dotarła do Skopje, Wukan, wiedząc, że nie 

może zwyciężyć, postanawia rozpocząć negocjacje pokojowe. Odpowie-

dzialność za wkroczenie na wojenną ścieżkę zrzuca na cesarskich 

urzędników, atakujących go i wyrządzających szkody w jego władz-

twie. Przyrzeka przekazać zakładników i nie przekraczać granic swo-

ich włości. Aleksy I przystaje na te warunki i wycofuje się do Kon-

stantynopola14.  

Jak się okazało, na kartach Aleksjady, wszelkie obietnice były tyl-

ko zręcznym zabiegiem Wukana. Nie tylko nie przysłał obiecanych 

zakładników, ale również ponownie najechał ziemie cesarstwa. Aleksy 

I, nim rozpoczął działania wojenne, wysłał listy do żupana, aby ten 

zaprzestał grabieży i wypełnił wcześniejsze zobowiązania. Wskutek 

braku odpowiedzi cesarz postanowił wysłać na wojnę do Serbii Jana 

Komnena15, syna swojego brata Izaaka16. Sposób charakteryzacji tej 

postaci w fabule zmagań z Wukanem pełni funkcję profetyczną: za-

powiada niepowodzenie ekspedycji. Jan jest niedoświadczony w woj-

nie i ze względu na młody wiek rwie się do walki, lekceważąc jedno-

cześnie przeciwnika. W kreacji Jana Komnena Anna odwołała się do 

toposu młodości, który przejawia się w skłonności do brawury, braku 

rozsądku i doświadczenia17. Jego przeciwieństwem jest starość czy 

dojrzałość, która kieruje się nie namiętnościami, lecz rozsądkiem  

                                                           
11 Alexias, VIII, 7, 4, s. 252–253. 
12 Zob.: W. Kowalenko, Dalmacja, [w:] SSS, t. 1, cz. 2, Wrocław 1962, s. 315–316; 

Alexias, IX, 4, 1, s. 265: τῆς ἀρχῆς τῶν Δαλματῶν.  
13 Alexias, IX, 4, 1, s. 265–266: δεινὸς μὲν εἰπεῖν, δεινὸς δὲ καταπράξασθαι. 
14 Ibidem, IX, 4, 3, s. 266; P. Stephenson, Byzantium's Balkan Frontier. A Political 

Study of the Northern Balkans, 900–1204, Cambridge 2004, s. 148. 
15 P. Frankopan, The imperial governors of Dyrrakhion in the reign of Alexios  

I Komnenos, „Byzantine and Modern Greek Studies” 2002, t. 26, s. 75–98; J. Shepard, 

Bizancjum 1024–1492. T. 2, Warszawa 2015, s. 174. 
16 C.M. Brand, Komnenos, Isaac, [w:] ODB, t. 2, s. 1144. 
17 Por.: E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, Kraków 

1997, s. 107–110; autor wskazuje na topos chłopiec – starzec (puer senex). 
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i roztropnością wynikającą z doświadczenia18. Już w VIII księdze 

Aleksjady, niezależnie od rzeczywistego wieku Jana (ur. ok. 1073 r.), 

została zaakcentowana fabularna cecha młodości podczas opisu buntu 

przeciwko cesarzowi19. Członek rodu Komnenów odznacza się nią, 

gdyż podejmuje nierozważne decyzje.  

Anna wykorzystuje topos młodości na kartach swojego dzieła m.in. 

przy przedstawieniu zmagań pod Dyrrachionem. Aleksy I, wespół ze 

stronnictwem „młodych”, do którego zaliczają się takie postacie, jak 

Konstantyn Purpurat, Nikefor Synaden, Leon i Nikefor Diogenesi 

oraz akolouthos Waregów – Nambites, występuje przeciwko „star-

szym” i rozważnym dowódcom, reprezentowanym przez Jerzego Pa-

leologa20. „Młodzi” prą do bitwy zakończonej okrutną klęską z rąk 

Normanów21. Wskazana matryca symboliczna pojawia się również  

w tradycji biblijnej. W 1 Księdze Królewskiej rozgrywa się podobna 

scena, gdy Roboam, syn Salomona, ulega naleganiom młodych, zapal-

czywych kompanów i odrzuca radę starszych, co ma swoje negatywne 

konsekwencje22. Rolą fabularną takich przedstawień jest często wska-

zanie na przyczyny klęski i niepowodzenia. O ile pod Dyrrachionem 

Anna przekazuje odpowiedzialność za porażkę innym dowódcom,  

o tyle w fabule z Wukanem tylko Jan Komnen został obdarzony ce-

chami młodzieńczymi. Jest niedoświadczony w sprawach wojennych 

(ἀπειροπόλεμος) i co właściwe dla jego wieku rwie się do walki 

(σφαδᾴζων ὡς νέος πρὸς μάχας)23. Występuje w fabule jako jedyny  

bizantyński dowódca i tylko on odpowiada za przegraną bitwę. 

W dalszej części narracji żupan Raszki znów spróbował fortelu, 

bowiem wysłał do syna Izaaka wiadomość, w której obiecywał wywią-

zanie się z poprzednich zobowiązań. Jak się okazało, był to tylko spo-

sób na ukrycie prawdziwego planu: zaskoczenia wojsk bizantyń-

skich24. Nocą przed niespodziewanym atakiem młodego dowódcę od-

wiedza pewien mnich, posiadający określoną rolę fabularną. Zjawia 

                                                           
18 M. Pierzgalska, Toposy „młodość” – „starość” w literaturze parenetycznej doby 

staropolskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, s. 129–150. 
19 Alexias, VIII, 7, 3, s. 252. 
20 Ibidem, IV, 5, 3, s. 129–130. 
21 W.T. Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford 1997,  

s. 614–615; J.W. Birkenmeier, The Development of the Komnenian Army: 1081–1180, 

Boston – Massachusetts 2002, s. 62–68.  
22 1 Krl 12, 1–20; zob.: P. Żmudzki, Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, dru-

żynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi, Wrocław 2009, s. 93, 

101, 133, 136–137. 
23 Alexias, IX, 4, 4, s. 266. 
24 Ibidem, s. 266–267. 



Kreacja bohatera w Aleksjadzie. Zmagania Aleksego I Komnena… 
 

63 

 

się, by ostrzec Jana przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. Ten 

jednak rezygnuje z nadesłanej mu pomocy, oskarżając przybysza  

o kłamstwo i oszustwo. Odrzucenie ostatniej szansy ratunku w narra-

cji przez bizantyńskiego dowódcę i zlekceważenie ostrzeżenia przed 

zagrożeniem zostało zaakcentowane zwrotem: Lecz rzeczywistość po-

twierdziła słowa przybysza (ἀλλὰ τὸ ἔργον τὸν λόγον προέφθασε 

πιστώσασθαι)25. Mnich, osoba blisko związana ze Stwórcą poprzez swo-

je bogobojne życie, w fabule jest pozytywną i dobrą siłą, która może 

uratować Jana przed zagrożeniem. Młody dowódca nie wykorzystuje 

zesłanej mu z niebios pomocy i popełnia niegodny uczynek – przepę-

dza posłańca. 

Wukan napadł nagle i niespodziewanie w nocy, kładąc trupem 

wielu spośród cesarskich żołnierzy. Wojsko bizantyńskie zostało po-

dzielone na dwie grupy. Jedna, składająca się z bardziej rozważnych, 

zgrupowała się wokół namiotu dowódcy i odparła atak. Druga zaś 

uciekła i utonęła w rzece26. Na kartach Aleksjady topos śmierci  

w wodzie pojawia się chociażby w przypadku, gdy krzyżowcy, krzycząc 

Bóg z nami (ὁ Θεὸς μεθ᾽ ἡμῶν), pokonują Turków27. Ten narracyjny 

schemat zagłady wroga, posiadający korzenie prawdopodobnie  

w Księdze Wyjścia28, wskazywał głównie na odmienność pokonanego 

przeciwnika, co wykazał w swoich badaniach Mariusz Pandura29. Wy-

korzystuje go Euzebiusz z Cezarei w Historii Kościelnej w opisie bitwy 

przy Moście Mulwijskim, gdy w rzece topią się oddziały poganina 

Maksencjusza – przeciwnika Konstantyna Wielkiego, pierwszego 

chrześcijańskiego cesarza30. Wśród autorów bizantyńskich, takich jak 

Agatiasz Scholastyk, Sokrates Scholastyk, Teofilakt Simokatta, 

Ewagriusz Scholastyk czy Jan z Efezu, pojawia się podobny wzorzec 

unicestwienia wrogów: Franków, Awarów czy innych „obcych”, którzy 

znajdują śmierć w morzu, rzece bądź bagnie31. Schemat przedstawie-

nia zagłady nieprzyjaciela w wodzie, w odwołaniu do biblijnego wzor-

ca, wykorzystał również Wincenty Kadłubek, opisując bitwę na Psim 

                                                           
25 Ibidem, IX, 4, 5, s. 267. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem, XI, 6, 8, s. 341. 
28 Wj 14, 23-28; Wj 15, 4-5. 
29 M. Pandura, Obcy w świetle historiografii wczesnobizantyjskiej (na podstawie 

dzieł historycznych Prokopiusza z Cezarei, Agatiasza z Myriny i Teofylakta Simokat-
ty (niepublikowana praca doktorska), Wrocław 2007, s. 242–243. 

30 Eusebius Werke. Erster Band. Erster Teil. Über das Leben des Kaisers Kon-
stantin, wyd. F. Winkelmann, Berlin 1991, I, 38, s. 24–35. 

31 M. Pandura, op. cit., s. 242–243. 
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Polu w 1109 r. przegraną przez wojska Henryka V32. Starcie to, nie-

wątpliwie stworzone w kałamarzu, jest jasnym odwołaniem do treści 

symbolicznych związanych z wodą jako karą za grzechy, którą poniósł 

władca chrześcijański, gdyż podniósł rękę na współwyznawcę33. Jed-

nakże w Aleksjadzie, w fabule o zmaganiach z Wukanem, w rzece to-

pią się Bizantyńczycy. Jaka jest zatem rola takiej konstrukcji? 

Anna Komnena, tworząc obraz Aleksego I, wielokrotnie porówny-

wała go z wrogami, z którymi musiał się zmierzyć (np. z Robertem 

Guiscardem34). Ponadto przedstawiła cesarza jako wyróżniającego się 

doskonałymi cechami przywódczymi na tle składającym się z bizan-

tyńskich dowódców. W tej perspektywie gnuśni wojownicy, choć będą-

cy poddanymi Aleksego I, musieli zostać ukarani. Aspietes, Ormianin 

w służbie cesarza i namiestnik Cylicji, ostatecznie poniósł karę za 

swoją bezczynność i zniewieściałość35. Jego pogromcą był Tankred, 

regent Antiochii, który przeprowadził skuteczną kampanię i zdobył 

liczne terytoria36. Na kartach Aleksjady Norman został obdarzony 

symbolami takimi, jak grzmot, błyskawica czy cechą gromowładności. 

We wskazanym opisie widoczne jest nawiązanie do sprawiedliwego 

Dzeusa. Tankred, tak jak bóg w mitologii, karze za przewinienia 

Aspietesa37.  

Narracja o Janie Komnenie sytuuje się w przedstawionej perspek-

tywie symbolicznych treści związanych ze śmiercią w wodzie oraz fa-

bularną cechą młodości. Młody dowódca za swoje niedoświadczenie 

wojskowe i zignorowanie słów przybysza (mnicha, będącego przedsta-

wicielem sił boskich) został ukarany bożą karą w postaci klęski w bi-

twie oraz śmiercią części jego podkomendnych w rzece. Ponadto,  

mając na uwadze, że Jan był buntownikiem przeciwko Aleksemu I38, 

Anna przedstawiła go jako niegodnego władzy wodza niefortunnego  

i pozbawionego boskiej protekcji. Na kartach Aleksjady odegrał rolę 

                                                           
32 Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, przeł. i oprac. B. Kürbis, Wrocław 

2003, III, 18, s. 137. 
33 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 65–70. 
34 Alexias, V, 1, 3–4, s. 142. 
35 Ibidem, XII, 2, 3, s. 362–363; T. Pełech, Obraz „obcego” w Aleksjadzie Anny 

Komneny. Przypadek Normanów, Wrocław 2016, s. 167–170. 
36 Alexias, XII, 2, 4, s. 363; T. Asbridge, The Creation of the Principality of Anti-

och, 1098–1130, Woodbridge 2000, s. 62–64. 
37 Hi 36, 32-33; Hi 37, 1-5; Piorun, [w:] W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 

2006, s. 322–324; por.: Herodoti Historiae, wyd. C. Hude, Oxford 1908, 7, 10. 
38 Alexias, VIII, 7, 3–5; 8, 1–4, s. 252–255; B. Skoulatos, Les personnages byzan-

tins de I'Alexiade: analyse prosopographique et synthèse, Louvain-la-Neuve 1980,  

s. 136–137; J. Dudek, Pęknięte zwierciadło..., s. 230.  
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tła, na którym jasno wybijała się jego postać cesarza, gdyż w żaden 

sposób nie mógł się z nim mierzyć. 

W dalszej części narracji okazuje się, że Jan stracił tak wielu żoł-

nierzy, że nie był w stanie kontynuować działań wojennych i wrócił do 

Konstantynopola. Skorzystał na tym Wukan, który w dalszym ciągu 

pustoszył ziemie bizantyńskie. Reakcja Aleksego I była natychmia-

stowa: Cesarz nie mógł znieść tej wiadomości i niebawem chwycił za 

broń. Nie musiał oczekiwać, jak Aleksander, aż flecista Tymoteusz 

zagra bojową pieśń „Orthion”. Autokrator sam wdział zbroję, kazał też 

uzbroić się pozostałemu w stolicy wojsku, po czym wyruszył w drogę 

wprost na Dalmację39.  

Istotą wzniosłości przytoczonego opisu jest wskazanie przez Annę 

na doskonały wzorzec ze świata starożytnego. Komnena często na 

kartach swojego dzieła porównuje Aleksego I do dawnych wspaniałych 

postaci, jak np. do Hannibala40 oraz do jego pogromcy Scypiona41 czy 

do Emiliusza Paulusa42, zwycięzcy spod Pydny, albo do mitycznego 

Heraklesa43. Wskazane zabiegi niosą za sobą określone treści symbo-

liczne. Motyw Aleksandra Wielkiego był niezwykle popularny w dobie 

średniowiecza, a prawdziwym bestsellerem owych czasów był Romans 

o Aleksandrze funkcjonujący w wielu wersjach językowych, w tym po 

łacinie, grecku, ormiańsku czy starofrancusku44. Odwołanie do Mace-

dończyka pojawia się m.in. w dziele Radulfa z Caen, gdzie autor 

wskazał, że tylko jemu Robert Guiscard ustępował w odwadze 

(Wiscardo, secundae ab Alexandro audaciae)45. Także Gotfryd Mala-

terra przywołał postać wielkiego wodza starożytności, stwierdzając, że 

jego flota nie była tak piękna jak ta, z którą Normanowie ruszyli 

przeciwko Trapani (Classis magni Alexandri non fuit hac pulchrior)46. 
                                                           

39 Aleksjada, IX, 5, 1, s. 366; Alexias, IX, 5, 1, s. 267. 
40 Alexias, I, 1, 3, s. 12. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
43 Ibidem, I, 3, 3, s. 17; I, 9, 6, s. 34. 
44 G. Cary, The Medieval Alexander, Cambridge 1956; J.A. Boyle, The Alexander 

Romance in the East and West, „Bulletin of the John Rylands University Library of 

Manchester” 1977, t. 60, s. 19–20; Alexander the Great in the Middle Ages, red. W.J. 

Aerts et alii, Nijmegen 1978; A Companion to Alexander Literature in the Middle 
Ages, red. Z.D. Zuwiyya, Leiden 2011; Alexander the Great in the Middle Ages: 
Transcultural Perspectives, red. M. Stock, Toronto 2016. 

45 Radulf z Caen, Gesta Tancredi in Expeditione Hierosolymitana, [w:] Recueil des 
historiens des croisades, Historiens occidentaux III, Paris 1866, CXXXVI, s. 701. 

46 Gotfryd Malaterra, De Rebus Gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis  
et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius, wyd. E. Pontieri, Rerum Italicarum Scriptores 

2, V (1), Bologna 1928, III, 11, s. 63. 
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Nawiązanie do Aleksandra Wielkiego podkreśla odwagę, talent woj-

skowy, szczęście w wojnie i energię w prowadzeniu działań wojen-

nych. Porównanie (comparatio) jest figurą retoryczną, której umiejęt-

ne wykorzystanie doskonale nadaje się do laudacji bohatera47. Ewen-

tualny odbiorca Aleksjady musiał mieć chociaż mgliste pojęcie, kim 

był Aleksander Wielki, jakie wydarzenia się z nim wiązały i jakie ce-

chy z nim utożsamiano.  

W fabule o zmaganiach z Wukanem podkreślona została rozwaga 

Aleksego I poprzez kontrast ze sławnym synem Filipa II48. Wskazuje 

na to motyw flecisty Tymoteusza, który swoją pieśnią zainspirował 

Aleksandra tak, że ten kierowany emocjami po jej wysłuchaniu od 

razu poderwał się do walki49. W przeciwieństwie do sławnego Mace-

dończyka bizantyński cesarz nie dał się ponieść namiętnościom, jakie 

wywołać miałaby pieśń Orthion. Nie potrzebował jej, a i tak energicz-

nie przygotował się do kampanii wojennej. W tak zarysowanej optyce 

na kartach Aleksjady Aleksy I okazałby się zdolniejszym dowódcą od 

Aleksandra i od fabularnie „młodych”, nierozważnych i niesionych 

emocjami dowódców, jak Jan Komnen50.  

W Aleksjadzie, po przedstawieniu konfrontacji z Nikeforem Dioge-

nesem, Anna wraca do opisu zmagań z Wukanem51. Żupan Raszki, 

wiedząc, że tym razem nie zdoła przechytrzyć umiejętnie dowodzo-

nych przez cesarza Bizantyńczyków, co jest jasnym wskazaniem na 

przeciwstawieństwo do Jana, postanawia się ukorzyć właściwie bez 

walki. Wysyła do Aleksego I prośbę o zawarcie pokoju, przekazując 

dwudziestu zakładników i zobowiązując się do zaprzestania napaści  

i szkodzenia Cesarstwu. W końcu sam stawia się przed obliczem ce-

sarskim. Aleksy przystaje na zaproponowane warunki i, jak konklu-

duje Anna, drogą pokojową rozwiązał to, co zwykle osiąga się wojną  

i żelazem, po czym wrócił do cesarskiego miasta52.  

Fabuła zmagań z Wukanem skłania do jej interpretacji z perspek-

tywy antropologicznej dychotomii „swój – obcy”. Pojawia się w niej 

                                                           
47 Zob.: H. Lausberg, Retoryka literacka, Bydgoszcz 2002, s. 104, 246, 572. 
48 Alexias, IX, 5, 1, s. 267. 
49 Suidae lexicon, red. A. Adler, t. 5, Leipzig 1938, s.v. Τιμόθεος. 
50 Na marginesie rozważań w kontekście znaczenia porównań do sławnego wodza 

starożytności, warta podkreślenia jest również w możliwość interpretacji motywu 

inspirowana 1 Księgą Machabejską, w której Aleksander po swoich sukcesach stał się 

bardzo pyszny, zob.: 1 Mch 1, 3. 
51 Alexias, IX, 10, 1, s. 279–280. 
52 Aleksjada, IX, 10, 1, s. 382; Alexias, IX, 10, 1, s. 280. 
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bowiem grupa będąca „obcą”53 dla autorki źródła, która reprezentuje 

zbiorowe „my”, utożsamiane z Rzymianami (Bizantyńczykami). „Ob-

cy” określeni zostali na wzór antyczny Dalmatyńczykami (Δαλμάται)54 

albo Serbami, przeciwko którym wyruszył cesarz (κατὰ τῶν Σέρβων)55. 

Wukan jako przedstawiciel wskazanej grupy zostaje jednokrotnie na-

zwany „barbarzyńcą” – słowem będącym kwintesencją kulturalnej 

odmienności56, co sytuuje go poza bizantyńską cywilizacją. Aczkol-

wiek, podobnie jak Łacinnicy, Serbowie znajdują się w obszarze 

wspólnej religii. Mimo wszelkich wad, walka z nimi jest wojną brato-

bójczą, gdyż są przede wszystkim chrześcijanami i dlatego nie należy 

dążyć do ich totalnej zagłady57. W kontekście społeczno-kulturowym 

środowiska, w którym powstała Aleksjada, Dalmatyńczycy sytuują się 

w obszarze wspólnoty wiary. 

Narracja o walkach z Serbami pokazuje wachlarz środków wyko-

rzystywanych przez Annę w kreacji głównego bohatera swojego dzieła. 

Aleksy I doskonale prezentuje się na tle pokonanego przezeń Wukana 

oraz Jana Komnena, którego przewyższa mocą autorytetu, a przede 

wszystkim umiejętnościami, doświadczeniem i szczęściem wojennym. 

Jan, który zbuntował się przeciwko Aleksemu I w VIII księdze dzieła, 

został ukarany klęską na polu bitwy oraz śmiercią swoich żołnierzy  

w rzece za swój młodzieńczy zapał i brawurę, a także za odrzucenie 

pomocy mnicha – osoby cieszącej się boską aprobatą. Młody bizantyń-

ski dowódca odgrywa fabularną rolę, w której pokonany przez żupana 

Raszki, jest tylko tłem dla drugiego Komnena na cesarskim tronie  

i w żaden sposób nie może mu dorównać pod względem umiejętności 

przywódczych i wojskowych. Jan nie był w stanie pokonać nieprzyja-

ciela pustoszącego bizantyńskie posiadłości, co z kolei jest swoistą 

pochwałą zdolności wojennych serbskiego władcy. Wukan, choć prze-

biegły i mężny, nie jest w stanie walczyć z cesarzem – sama jego obec-

ność wystarczy, aby się ukorzył. Energia i zdolności wojskowe Alekse-

go I zostały uwypuklone poprzez porównanie z Aleksandrem Wielkim, 

                                                           
53 Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005, s. 30–135; E. Nowicka, 

Obcy, [w:] Encyklopedia Socjologii. Suplement, Warszawa 2005, s. 165–172; G. Sim-

mel, Socjologia, Warszawa 2005, s. 300, 304; zob. również T. Pełech, op. cit., 43–53. 
54 Alexias, IX, 10, 1, s. 280. 
55 Ibidem, IX, 4, 2, s. 266. 
56 H. Ahrweiler, Byzantine Concepts of the Foreigner: The case of the Nomads, 

[w:] Studies on the Internal Diaspora of the Byzantine Empire, red. H. Ahrweiler,  

A. Laiou, Dumbarton Oaks 1998, s. 11. 
57 Alexias, IX, 10, 1, s. 280: κἂν γὰρ Δαλμάται ἦσαν, ἀλλʼ ὅμως Χριστιανοί – chociaż 

bowiem byli Dalmatyńczykami, to ciągle chrześcijanami. 



Tomasz Pełech 

 

68 

 

którego na kartach Aleksjady bizantyński autokrator przewyższył. 

Anna Komnena wykorzystała również i kampanię serbską, która po-

służyła za tło głównego causa scribendi dzieła – stworzenia obrazu 

herosa na miarę „drugiego Heraklesa” czy „trzynastego apostoła”, ma-

jącego być wzorem dla innych władców Cesarstwa Bizantyńskiego. 

Abstract 

The Creation of the Hero in Alexiad. The Struggles  

of Alexius I Komnenos with Vukan Župan of Rascia  
in the years 1093–1094 

The article focuses on the issue of the creation of a hero by Anna 

Komnene. The basis for this analysis is the description from the IXth 

book of Alexiad, in which she described the struggles of Alexius  

I Komnenus with Vukan of Rascia. In the narration Anna used the 

specified range of measures to present her father in the best light. 

She made laudation of Alexius through the comparison with Alexan-

der the Great. In Alexiad the hero proved to be more prudent and bet-

ter commander than son of Phillipe II, because he did not act under 

the influence of passions. Furthermore, the emperor of Byzantium 

clearly stands out on the background of John Komnenus, a governor 

of Dyrrhachium, who once rebelled against him. John is characterized 

as an unexperienced and unfortunate, truly „young” leader, whereby 

he is defeated by Vukan – a dangerous warrior. Moreover, soldiers of 

young Komnenus drown in the river, which is the way to highlight 

the symbolic importance of water as a punishment for sins. In this 

perspective Alexius I is an excellent commander, because he sur-

passed Alexander the Great and John Komnenus. Furthermore, he 

overcomed actually without a fight dangerous Serbian ruler. Anna 

also used the campaign against Vukan of Rascia to emphasize the 

heroic image of Alexius I Komnenus. 

 

Keywords: Alexiad, Anna Komnene, Alexios I Komnenos, Vukan, 

Narrative schemes, topic, Medieval literature, Socio-cultural fact 

Słowa kluczowe: Aleksjada, Anna Komnena, Aleksy I Komnen, 

Wukan, schematy narracyjne, topika, literatura średniowiecza, fakt 
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Księgozbiór klasztoru Braci Kaznodziejów  

w Piotrkowie Trybunalskim w XVI–XVIII w. 

Głównym celem Zakonu Braci Kaznodziejów było i jest głoszenie 

Słowa Bożego, czyli kaznodziejstwo1. Służyć temu miały specjalne 

studia dominikańskie, dające wykształcenie teologiczne oraz filozo-

ficzne. W każdym klasztorze, już od momentu jego powstania, funk-

cjonowała szkoła konwentualna2. Według Krystyny Zawadzkiej  

z kształceniem zakonników, a także z pełnieniem przez nich obowiąz-

ków kapłańskich (kazania, spowiadanie, odprawianie mszy) wiązały 

się nierozłącznie książki3. Dlatego też przy każdym klasztorze zakła-

dano biblioteki4. Ich funkcjonowanie regulowało ustawodawstwo za-

konne, począwszy od samej reguły i konstytucji, a skończywszy na 

kronikach klasztornych i rejestrach wydatków. Najważniejsze przepi-

sy dotyczące książek i bibliotek zostały opracowane jeszcze w XIII  

w. przez generała dominikańskiego Humberta de Romanis5. Kapituła 

                                                           
1 F.D. Boespflug, Życie zakonne Braci kaznodziejów, [w:] Dominikanie. Szkice  

z dziejów zakonu, red. M.A. Babraj, Poznań 1986, s. 36; J. Salij, Duchowość domini-
kańska, [w:] Dominikanie. Szkice…, s. 25. 

2 K. Kaczmarek, Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza, 

Poznań 2005, s. 72; K. Zawadzka, Biblioteki klasztorne dominikanów na Śląsku 
(1239–1810), „Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliothecalia Wratislaviensia” 

1999, t. 5, s. 18.  
3 K. Zawadzka, Biblioteki klasztorne…, s. 18. 
4 Ibidem, s. 18; I. Szostek, Biblioteka dominikanów lwowskich w świetle katalogu 

z roku 1776, [w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, red. J. Kło-

czowski, t. 2, Warszawa 1975, s. 410; J.A. Kosiński, Biblioteka konwentu dominika-
nów w Sieradzu na przełomie XVI i XVII wieku, [w:] Studia nad historią dominika-
nów…, s. 401; H.E. Wyczawski, Kościelne zbiory biblioteczne (wiek XVI–XVIII),  
[w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, cz. 1, Lublin 1975, s. 532. 

5 Incipiunt instructiones Magistri Humberti De officiis ordinis, [in:] B. Humberti 
de Romanis quinti Praedicatorum Magistri Generalis Opera De vita regulari, ed. J.J. 

Berthier, vol. II, Casali 1956, s. 263–266; I. Szostek, Biblioteka dominikanów, s. 412, 
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generalna rzymska w 1569 r. nakazała wręcz, aby każdy klasztor miał 

swoją bibliotekę6. 

Konwentualna biblioteka znajdowała się również w piotrkowskim 

klasztorze Braci Kaznodziejów. Jej księgozbiór można odtworzyć na 

podstawie dwóch łacińskich inwentarzy bibliotecznych, wchodzących 

w skład kopiariusza akt tegoż konwentu, przechowywanych obecnie 

w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, oraz 

zbiorów ksiąg podominikańskich zachowanych w Bibliotece Uniwer-

sytetu Warszawskiego, Bibliotece Narodowej i Bibliotece Ossolineum 

we Wrocławiu. 

Inwentarz pierwszy zatytułowany Libri Conventus (dalej: In-

wentarz A) powstał w 1602 r. Drugi inwentarz, zatytułowany Index 

librorum omnium spectantium ad conventum Petricoviensem Ordi-

nis Praedicatorum (dalej: Inwentarz B), nie ma podanej daty po-

wstania, ale należy stwierdzić, że pochodzi również z początku 

XVII w. i jest prawdopodobnie późniejszy od Inwentarza A. Inwen-

tarze te pomijają całkowicie adresy wydawnicze druków, podają 

czasami nazwisko autora bez jego imienia lub samo imię bez na-

zwiska bądź też jego imię i nazwisko bez tytułu książki albo sam 

tytuł – zawsze skrócony – bez autora. Czasami wymieniano tylko 

pseudonim pisarza. Inwentarze nie posiadają numeracji przy po-

szczególnych pozycjach zapisu, jedynie niemal każdy opis zaczyna 

się od nowego wiersza. W Inwentarzu A książki podzielono według 

formatów druków: in folio, in quarto, octavo, sedecimo i duodecimo.  

W szeregowaniu książek w obrębie formatów panowała dowolność: 

dzieła tego samego autora wymieniano w kilku miejscach. W In-

wentarzu B wygląda to już lepiej, gdyż dzieła podzielone zostały 

według formatu druku. W tychże inwentarzach klasztoru piotrkow-

skiego starano się także umieszczać generalnie książki tego samego 

autora obok siebie, chociaż też nie zawsze, a także starano się 

umieścić obok siebie dzieła tego samego rodzaju: Bibliae i komenta-

rze do Pisma Świętego, konkordancje, Sumy, Sermones i Contiones 

oraz Postillae i Homiliae, historie, legendy o świętych, księgi Ojców 

Kościoła, liturgika, prace z teologii dogmatycznej, moralnej i speku-

                                                                                                                                               
414; T. Stolarczyk, Biblioteka łęczyckiego konwentu dominikańskiego i jej księgozbiór 
w początkach XVII wieku, [w:] Przestrzeń informacyjna książki, red. J. Konieczna,  

S. Kurek-Kokocińska, H. Tadeusiewicz, Łódź 2009, s. 234–235. 
6 R. Świętochowski, Biblioteka OO. Dominikanów w Krakowie, „Archiwa, Biblio-

teki i Muzea Kościelne” 1976, t. 33, s. 300; T. Stolarczyk, Biblioteka łęczyckiego kon-
wentu…, s. 234. 
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latywnej, polemiki, słowniki, dzieła z filozofii, retoryki, autorzy 

starożytni7. Było to zgodne z instrukcjami przechowywania i usta-

wiania książek w bibliotece8. 

Inwentarze różnią się znacznie liczbą zapisanych dzieł. W Inwenta-

rzu A odnotowano 85 woluminów, natomiast w Inwentarzu B już 143 

woluminy. Z zestawienia odpowiadających sobie zapisów w obu inwen-

tarzach wynika, iż Inwentarz A zawiera pozycje, które nie weszły do 

późniejszego Inwentarza B, mającego zatem objąć cały wcześniejszy 

zasób księgozbioru9. Analizując oba spisy, można pokusić się chyba  

o hipotezę, że po pierwszym skontrum zorientowano się, iż w bibliote-

kach panuje nieporządek. Wskutek tego podjęto decyzję, żeby uporząd-

kować klasztorne księgozbiory. Zrobiono to tak, jak przedstawiają In-

wentarze B. Trudno jednak stwierdzić jednoznacznie, w jaki sposób 

powiększyły się zbiory biblioteczne, zaprezentowane w Inwentarzach  

B, w stosunku do zbiorów z Inwentarzy A. Możliwe, że te brakujące 

książki zostały zwrócone przez czytelników – nowicjuszy, zakonników, 

lektorów – którzy je wypożyczyli wcześniej, albo też nabyto je inną dro-

gą. Jednocześnie nie można precyzyjnie wytłumaczyć, dlaczego brak 

jest w Inwentarzach B woluminów, które odnotowano w Inwentarzach 

A. Prawdopodobnie książki te w chwili ponownego spisywania inwen-

tarzy nie znajdowały się w szafach bibliotecznych, lecz były wypożyczo-

ne, a bibliotekarze nie pokusili się o ich ściągnięcie na czas skontrum, 

albo też w bliżej nie wyjaśniony sposób zaginęły10. 

Chcąc dokonać przeglądu zasobów bibliotek dominikańskich pod 

kątem ich zawartości treściowej, należy zgrupować zapisy w inwenta-

rzach według treści dzieł, posługując się typową dla bibliotek klasz-

tornych klasyfikacją. Dzieła dzielono wówczas na Biblie i konkordan-

cje, Komentarze do Pisma Świętego, Ojcowie, Doktorzy i Apologeci 

Kościoła, Teologia spekulatywna i dogmatyczna, Teologia moralna, 

Kaznodziejstwo, Polemiści, Hagiografia, Ascetyka i mistyka, Pasje, 

Katechetyka, Liturgika, Prawo kościelne i świeckie, Filozofia, Histo-

                                                           
7 Archiwum Polskiej Prowincji Dominikańskiej w Krakowie (dalej: APPDK). Ko-

piarz dokumentów dotyczących klasztoru OO. Dominikanów w Piotrkowie 1471–1610 

(dalej: KKDPt). 
8 Incipiunt instructiones Magistri Humberti…, s. 265; I. Szostek, op. cit., s. 413–414; 

T. Stolarczyk, Biblioteka łęczyckiego konwentu…, s. 235; idem, Biblioteki klasztorne 
Braci Kaznodziejów w Gidlach, Łęczycy, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim i w Siera-
dzu w XVII wieku. Analiza porównawcza, [w:] Piśmiennictwo zakonne w dobie staro-
polskiej, red. M. Kuran, K. Kaczor-Scheitler, M. Kuran, Łódź 2013, s. 50. 

9 APPDK. KKDPt. 
10 T. Stolarczyk, Biblioteki klasztorne Braci Kaznodziejów…, s. 51. 
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ria kościelna i świecka, Autorzy starożytni, Humaniści, Słowniki  

i tablice, Varia11. 

1. Biblie i konkordancje. Biblia Sacra polonica, Biblia Sacra latina, 

Biblia Sacra latina et polonica, Biblia Sacra (2 egzemplarze)12, Biblia 

Sacra. Testamentum Novum13, Psalmi Davidis Calendario Hebraeo, 

Syro, Graeco, Latino14 Concordantiae maiores15, Concordantiae 

breviores Antoniusa Broickwy von Königsteina16. 

2. Komentarze do Pisma Świętego, Komentarze św. Tomasza  

z Akwinu do listów św. Pawła Apostoła17, Angelomusa z Luxeuil do 

Ksiąg Królewskich18, Seduliusa Scotusa (Seduliusa Młodszego, Sedu-

liusa of Liege, Siadhala) do listów św. Pawła do Koryntian, Galatów  

i Tesaloniczan19, św. Bedy Czcigodnego do Starego Testamentu20, św. 

Kajetana z Tieny (Gaetano dei Conti di Tiene) do 4 Ewangelii21, Pablo 

de Palacio do Ewangelii według Św. Mateusza22, św. Dionizego do 

listów św. Pawła23, bp. Haymo do Księgi Proroka Izajasza24, Frydery-

ka Nausea (Blandicampianusa) do Księgi Tobiasza25, Marcantonio 

Flaminio (Flaminiusa) do Księgi Psalmów26, Diego Estelli (Didacusa 

                                                           
11 T. Stolarczyk, Biblioteka łęczyckiego konwentu…, s. 237–240; J.A. Kosiński, op. 

cit., s. 395–400. 
12 APPDK. KKDPt. 
13 Biblioteka Uniwersytetu Warszwskiego (dalej: BUW), sygn. SD.608.1520:  

Lipsiae 1578. 
14 BUW, sygn. SD.608.1747[1]: Psalmi Davidis Calendario Hebraeo, Syro, Graeco, 

Latino, argvmentvm et commentariis genuinum forum sensum Hebraismosque locu-
pletius, Guam antea aperientibus a G. Genebrardo Theologo Parisiensi, divinarum 
literarum professore Regio iam tertio instructi qui nunc primum n in duas divisi 
partes et indicibus locorum S. Scripturae et Hebraismorum et quibusdam alias aucti 
sunt de quibus legatur Bibliopolae epsitola, Lvgdvni 1592.  

15 APPDK.KKDPt. 
16 BUW, sygn. SD.608.630: Concordantiae breviores omnium ferme materiarum 

ex Sacris Bibliorum libris non solum diuini verbi concionatoribus, verum etiam stu-
diosis omnibus summope vtiles ac necessariae, Coloniae 1537. 

17 APPK. KKDPt; Commentaria super epistolas Beati Pauli [J. Szady, Księgozbio-
ry parafialne w prepozyturze wiślickiej w II połowie XVIII wieku (dalej: Szady), Lu-

blin 2008, s. 268]. 
18 APPDK. KKDPt; Enarrationes in quatuor libros Regum. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem; Commentaria in 4. Evangelia. 
22 Ibidem; Enarrationes in sacro-sanctum Jesu Christi Evangelium secundum 

Matthaeum. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem; Paraphrases in psalmos. 
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Stelli) do Ewangelii według Św. Łukasza27, Ludwika z Grenady do 

Ewangelii według Św. Mateusza28, George’a Buchanana do Psalmów29, 

Autperta Ambrose do Apokalipsy św. Jana30, św. Jana Chryzostoma do 

4 Ewangelii i Ewangelii według Św. Jana Apostoła31, François Feuar-

denta do Księgi Estery32, Prokopa z Gazy do Księgi proroka Izajasza33, 

Juana Maldonato do 4 Ewangelii34, Juana de Pineda do Księgi Hioba  

i do czynów króla Salomona, czyli pierwszej części Pierwszej Księgi 

Królewskiej35, Roberta Bellarmina do Psalmów36, Balthasara Paeza do 

                                                           
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 BUW, sygn. SD.608.2271: Paraphrasis Psalmorum Davidis Poetica nvnc pri-

mum edita Authore Georgio Buchanano Scoto, poetarum nostri saeculi facile princi-
pe. His adiecimvs M. Antonij Flaminij argumenta in singulos Psalmos: Item Psalmos 
Aliquot in versus Graecos nuper diversis [Friderico Jamot, Quinto Septimo Florente 
Christiano, Henrico Stephano et aliis] translatos, Argentorati 1572.  

30 BUW, sygn. SD.602.96: Ambrosii Ansberti Galii Presbyteri uiri facundissimi, in 
sancti Iohannis apostoli et euangelistae Apocalypsim libri decem, ad sanctissimum in 
Christo patrem ac dominum, D. Stephanum diuina gratia Papam, post sexcentos et 
uiginti a prima ipsorum descriptione annos, nunc primum typis excusi. Cum indice 
rerum et verborum in opus totum locupletissimo, Coloniae 1536. 

31 BUW, sygn. SD.608.1751-1752: Commentaria In Sacrosancta quatuor Christi 
Ewangelia ex Chrysostomi aliorumque veteris scriptis magna ex parte collecta, Auto-
re quidem Euthymio Zigabono, interpretere vero Ioanne Hentenio Nechliniensi  
Hieronymiano, Parisiis 1561; D. Ioanni Chrysostomi Episcopi Constatinopolitani in 
sanctum Iesv Christi Euangelium secundum Ioannem commentarij, diligenter ab 
Arrianorum faecibus purgami et in lucem in sacra paginae tyronum gratami modo 
recens sub minori forma aediti, Parisiis 1547. 

32 BUW, sygn. SD.608.2177: R.P.Fr. Francisci Fev-Ardentii Ordinis Fr. Minorvm 
s. theologiae doctoris, et professoris parisiensis, in Librvm Esther Commentarii Con-
cionibus Christianis accomodati, Coloniae Agrippinae 1595. 

33 BUW, sygn. SD.602.1103: Επίτομή των εις τον Προφητην Ησαιαν 

καταβεβλημενων διαφορων εξηγησεων, Προκοπιου προετεθησαν και οἱ των προφητων 
βιοι, εκ των Ευσεβιου του Παμφίλού. Procopii, Sophistae Christiani, variarum in 
Esaiam Prophetam commentationum epitome: cum praeposito Evsebii Pamphili 
fragmento, de vitis prophetarum Ioanne Cvrterio interprete… Additae sunt ad Grae-
ca Esaiae veterum septem interpretationum differentiae, cum suis notis ab origenis 
hexaplis desumptae explication, totiusque etiam editionis ratio, ponitur in praefati-
one, Parisii 1580. 

34 BUW, sygn. SD.602.2364-602.2365 adl: R.P. Ioannis Maldonati Societatis Iesv 
Theologi Commentarii in Qvatuor Evangelistas, Mogvntiae 1602: t. 2, Mvssiponti 1597. 

35 BUW: Ioannis de Pineda Societatis Iesv Commentariorvm in Iob Libri Tredec-
im, Coloniae Agrippinae 1605; R.P. Ioannis de Pineda Hispalensis, e Societate Iesv 
Theologi Commentariorum in Job tomvs alter, continens posteriores commentario-
rum Libros septem, id est, reliqua quinque et viginti capita, Coloniae Agrippinae 
1605; Ioannis de Pineda Hispalensis e Societate Iesv ad svos in Salomonem commen-
tarios Salomon Praevius, id est, de rebvs Salomonis Regis libri octo, Moguntiae 1613. 

36 BUW: Explanatio in Psalmos Avctore Roberto Bellarmino ex Societate Iesv. 
S.R.E. Tit[uli] Sanctae Mariae in Via Presbytero Cardinali, Colonaie 1611. 
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Listu św. Jakuba Apostoła37, Blasiusa Viegasa do Apokalipsy św. Jana 

Apostoła38, Sebastiana Barradasa do 4 Ewangelii39.  

3. Ojcowie, Doktorzy i Apologeci Kościoła. Jakieś dzieła Tertuliana, 

św. Cypriana, św. Bernarda z Clairvaux40, Speculum Denysa de Char-

treux a Rickel (Dionizego Kartuza)41, Confessiones św. Augustyna42, 

Opera Innocentego III43, Diuinarum Institutionum Laktancjusza44. 

4. Teologia spekulatywna i dogmatyczna. Do działu tego należy za-

liczyć: Summa theologiae (Summa Theologica) św. Tomasza z Akwinu 

oraz indeksy do tego dzieła45, Praeceptorium Gottschalka Hollena46, 

Loci communes theologici Konrada Klinga47, Quarta pars Summe An-

tonini tractans de virtutibus, de donis spiritussancti ac diuina gratia 

św. Antonina Pierozzi (Antonino de Foligno)48, Pymander Mercuri 

Trismegisti Annibala Rosselli49, Quattuor librorum Sententiarum 

                                                           
37 BUW: Lugduni 1617. 
38 BUW: In Apocalypsim Joannis Apostoli Commentarii exegetici. Cum Indice 

gemino: Altero locorum S. Scripturae, qui aureo hoc opera explicantur Altero rerum 
et verborum notatu dignissimorum. Nunc Primum in Germania correctus et auctius 
excusi, Colonie Agrippinae 1603. 

39 BUW: t. 1, Moguntiae 1601; t. 2, Moguntiae 1609; t. 3, Moguntiae 1611;  

t. 4, Moguntiae 1615. 
40 APPDK. KKDPt; SD. 602.753: Divi Bernardi Religiosissimi Ecclesiae doctoris ac 

primi Clareuallensis coenobij abbatis opera quae quidem colligi undequaque in hunc 
usque diem potuere omnia:accuratione, quam antea, recognitione, ac solerti ad 
uetustiorum exemplarium fidem collatione, integritati suae restituta… Basileae 1566. 

41 APPDK. KKDPt. 
42 Ibidem; BUW, sygn. SD.608.625: D[ivi] Aurelii Avgustini Hipponensis Episcopi 

Confessionum Libri tredecim, Lovanii 1563; Confessio theologica in tres partes dis-
tincta a quodam docto et pio ex D. Augustini Confessionum et Meditationum libris 
pulchre collecta. Item succincta Expositio Missae Romane, Lovanii 1563.  

43 BUW: Opera D. Innocentii Pontificis Maximi Eius Nominis III viri ervditissimi 
simul atque grauissimi, quae quidem hactenus obtineri potuerunt omnia, ad diuersa, 
antiqua fideque digna exempalria, sedulo, studioseque, castigata et partim iam pri-
mum in lucem edita et in vnum volumen congesta, Coloniae 1552. 

44 BUW, sygn. SD608.4372: L. Coeli Lactantii Firmiani. Diuinarum Instituti-
onum. De ira Dei. De Opificio Dei. Epitome in libros suos, Liber acephalos. Carmen 
de Phonicae, Resurrectione dominica. Passione Domini, Lvgdvni 1594. 

45 APPDK. KKDPt; BUW: Indices omnes in. D[ivi] Thomas Svmmam Theologicam 
hactenus impresji. Nunc emendati, et in optimum ordinem ad inuicem redacti. Quor-
um numerum, feriem,et vsum sequens pagina demonstrate, Romae 1619. 

46 APPDK. KKDPt; Preceptorium domini Gotscalci hollen de ordine heremitarum 
sancti Augustini. 

47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem; Pymander Mercuri Trismegisti Cum Commeto Fratris Hannibalis Ros-

seli Calabri, Ordinis Minorum Regularis observantiae, Theologiae et Philosophiae, ad 
S. Bernardinum Cracoviae Professoris. Liber primus de SS. Trinitate; Liber secundus 
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Kompendium Guillermi Vorrillonis Guillaume Vorillon (Guillermusa 

Vorrilonga de Valle Rouillonis)50, De Annunciatione Nativitatis Josse 

Clichtove51, De Antichristo Libri tres Fryderyka Nausea52, De fide spe 

et charitate Marko Marulicia53, Sumulla Jana Magistra54, Generalis 

Controversia de Indulgentiis Walentego Wawrzyńca Widawskiego55, 

Flores Bibliae Thomasa Palmerstona (Hybernicusa)56, Loci communes 

Sacrae Scripturae anonimowego autora57, In monomachiam in-

cruetam regis regum Iesu Christi et Luciferi Philippe Bosquiera58, 

Locorvm Theologicorum Libri dvodecim Melchiora Cano59, Senten-

tiarum Libri IIII Piotra Lombarda60, In Petri Lombardi Sententias 

Theologicas Commentariorum Guillauma Duranda z Saint 

Pourçain61, Pantheologiae Svmmam Vniversae Theologicae Reinera 

Sacchoni62, Controveriae Theologicae Jerónimo de la Rúa63, Commen-

                                                                                                                                               
de Spiritu S.et Angelis; Liber III de ente, materia, forma et rebus methaphisicis; 
Liber quartus de Coelo; Liber V de Elementia et descriptione totius orbis; Liber VI de 
immortalitate Animae, qui est primus Asclepii, Kraków 1584–1590, Oficyna 

Łazarzowa [K. Estreicher, Bibliografia polska. Cz. III: Stólecie XV–XVIII w układzie 
abecadłowym (dalej: E.), t. XV, Kraków 1915, s. 373–375; Szady, s. 251]. 

50 APPDK. KKDPt. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem; Operum M. Maruli Spalatensis tomus posterior, continens libros sep-

tem, Opus vere Evangelicum, De Fide Spe et Charitate. 
54 Ibidem; Summularum Petri Hispani glossulae, una cum textu. 
55 Ibidem; Generalis Controversia de Indulgentiis, a M. Valentino Laurentio Vida-

viensi, Philosophiae et S. Theologiae Doctore, conscripta: et authoritati atque iudicio 
Sanctae Sedis Apostolicae Romanae subjecta, Cracoviae 1593 [A. Jocer, Obraz biblio-
graficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce od wprowadzenia do niej druku po rok 
1830 włącznie, z pismem Janockiego, Bentkowskiego, Ludwika Sobolewskiego, Osso-
lińskiego, Juszyńskiego, Jana Winc iJjerz. Sam. Wandtków itd., Wilno 1842, s. 323].  

56 APPDK.KKDPt; Flores Bibliorum sive loci communes omnium fere materiarum 
ex veteri et novo Testamento excerpti [Szady, s. 267]. 

57 APPK. KKDPt. 
58 BUW, sygn. SD.608.1831 adl.: In monomachiam incruetam regis regum Iesu 

Christi et Luciferi in deserto notae avtore V.P.F. Philippo Bosquier Montensi, Francis-
cano Prou. Flandriae Audomaropolitano, S. Theol. apud Athenes Lectore, Atrebati 1599. 

59 BUW, sygn. SD.608.2954: D. Melchioris Cani Episcopi Canariensis ordinis 
Praedicatorum Primariae Cathedrae in Academia Salmanticensi olim Praefecti, Lo-
corvm Theologicorum Libri dvodecim, Coloniae Agrippinae. 

60 BUW, sygn. SD.604.2084: Lovanii 1556. 
61 BUW, sygn. SD.602.1625: D. Dvrandi a Santo Parciano, Ord. Praed. et Melden-

sis Episcopi in Petri Lombardi Sententias Theologicas Commentariorum libri IIII, 

Venetiis 1586. 
62 BUW, sygn. SD.604.1987: Pantheologiae Svmmam Vniversae Theologicae Veri-

tatis Vna Et Plvrimarvm Vtrivsqve Testamenti Avctoritatvm Lucidam expositionem 
complectentis, Brixiae 1580. 
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tariorum Ac dispvtationvm in Vniversam doctrinam D. Thomas De 

Sacramentis et Censvris Giles’a de Coninck64.  

5. Teologia moralna i podręczniki dla spowiedników. Należy tutaj 

wymienić dzieła: Bartolomeo Fumo Summa Aurea Armilla Nuncupa-

ta, Casus Omnes ad Animarum Curam65, Martinusa Azpilcuety (Na-

varrusa) Enchiridion sive mannuale confessariorum et penitentium66, 

Giovanni Battisty Corradi Responsa ad cuiuscunque pene generis 

casuum conscientiae67, Vitalisa de Furno (Joannesa Vitalisa) 

Specvlvm Morale68, Ildefonso Manrique Universae Moralis Theologiae 

Svmmaria69, Bartłomieja z Pizy (San Concordio) Summa pisana70, 

Emmanuela Sa Aphorismi Confessariorum71, Thomasa Stapletona 

Promptvarivm Morale72, Innocenzo Cibo Ghisi Discorsi Morali73. 

                                                                                                                                               
63 BUW, sygn. SD602.2121: Hieronymi Dela Rva Toletani doctoris Theologi et in 

Schola Toletana Privs Philosophiae Post Sacrae Theologiae Pvblicae Professoris Con-
troversiarvm Theologicarvm Partim Positivarum, Partim Scholasticarum Pars Prior, 

Romae 1584.  
64 BUW: Antverpiae 1616. 
65 APPK. KKDPt; BUW, sygn SD.608.3971: Svmma Avrea Armilla Nvncvpata, ca-

sus omnes ad animarum curam attinentes, breviter complectens: omnia hac postrema 
editione castigatiora redditac a Reveren. P.F. Bartholomeo Fumo Villauren. Placenti-
no Ord. Praed. Ac Haereticae prauit. Inquisitore, edita, Lugduni 1583. 

66 BUW. SD.604.175: Enchiridion sive Manvale confessariorum et poenitentivm 
complectens pene resolvtionem omnium dubiorum, quae communites in sacris confes-
sionibus occuerrere solent circa peccata absolutiones, restitutiones censuras et irreg-
ularitates, Romae 1584. 

67 BUW, sygn. SD.604.1125: Responsa ad cuiuscunque pene generis casuum con-
scientiae quaesita quadrigenta... primo Perusiae impressa, nunc ab eodem auctore 
recognita, ab erratis expurgata et... additionibus... locupletata: quibus accessit breve 
de cambiis compendiolum..., Venetiis 1600. 

68 BUW, sygn. SD.604.981: Specvlvm Morale Totivs Sacrae Scriptvrae Ioannis  
Vitalis S.R.E. Cardinalis Ex ordine Minorum atque Doctoris eximij; In quo uniuersa 
fere loca et figurae veteris, ac noui Testamenti in senses mystico explanantur,  

Venetiis 1600. 
69 BUW, Universae Moralis Theologiae Svmmaria Collectio Ex Sacris Concilijs, 

Ecclesiasticis Decretis, probatisque Authoribus quasi in Mare Parvvm Congerente  
P. Ildephonso Manriqve Sacr[ae] Theolog[iae] Mag[istri] Ord[inis] Praed[icatorum] 
Vallisoletani Conventus filio, ad praesens in Montesilicenti, Venetiis 1706. 

70 APPDK. KKDPt. 
71 BUW, sygn. SD.608.3572 adl.: R.P. Emanvelis SA, Doctoris Theologi Socie-

tatis Iesv, Aphorismi Confessariorum, Ex VRIIS Doctorvm Sententijs collecti: 
Opuscvlvm Theologis, Omnibusque animarum curarum habentibus vtile ac neces-
sarium, Coloniae 1600. 

72 BUW, sygn. 13.6.11.23 [1]/1: Promptvarivm Morale Svper Evangeelia Domini-
calia Totivs Anni: Ad Instructionem Concionatorum. Reformationem Peccatorum. 
Consolationem Piorum. Ex Sacris Scripturis, SS. Patribus et optimis quibusque Auc-
toribus studiose collectum…Pars Hiemalis-Pars Aestivalis, Antverpiae 1613.  
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6. Kaznodziejstwo. Autorami dzieł z tego zakresu byli: Jan Chry-

zostom (Złotousty)74, Pseudo-Pierre de la Palude75, Pelbart de Theme-

swar76, Johann Justus Lanspergius77, Denys de Chartreux (Dionizy 

Kartuz)78, Hugo de Prato Florido79, Bernard de Bustis80, Leonard  

z Udino (Utino)81, Hendrik Herp82, Paul Wann83, Wilhelm z Meffret84, 

św. Ambroży85, Ambrosius de Spiera86, Silvestro Mazzolini de Prie-

rio87, Osvaldus de Lasco88, Antonius de Verceil (de Balocco)89, Piotr 

Ravenatus (Piotr Chryzolog)90, Johannes Heigerlin (Faber)91, Gabriel 

Baraleta (de Barolo)92, Guillermus Parisiensis93, Johannes Roiard94, 

                                                                                                                                               
73 BUW, sygn. 13.9.3.26/2: Discorsi Morali sopra I Sette Saalmi Penitentiali Del 

Molto, In Venetia 1614. 
74 APPK. KKDPt; według Inwentarza A Homilie ad populum Antiochum. 
75 Ibidem; Sermones Thesauri novi de sanctis [Szady, s. 241]. 
76 Sermones Pomerii de tempore [Pomerium], Sermones Pomerii de Sanctis [Sza-

dy, s. 239–240]; Stellarium coronae benedictae Mariae Virginis [Szady, s. 240]. 
77 APPK. KKDPt; BUW, sygn. SD.608.4514[1]: D. Ioannis Ivsti Lanspergii 

Catrhvsiani, In omnes Dominicales Epistolas et Euangelia, Paraphrases et Exegeses 
Catholicae, adhibitis ad singulas Dominicas Concionibus singulis… Tomvs Primvs 

Antverpiae 1570; Tomvs Tertius, SD.608.4514[3] Antverpiae 1570. 
78 Ibidem; BUW, sygn. SD.602.972 [1]: D. Dionysii Cartvsiani, Epistolarvm ac 

Evangeliorum Dominicalium totius anni Enarratio, adiunctis Homilijs et Sermonibus 
varijs, tam ad plebem, quam ad religiosos, omnipharia eruditione conspicuis Pars 
prima de Tempore, Coloniae 1533. 

79 APPK. KKDPt. 
80 Ibidem; BUW, sygn. 13.12.1.4/2: Rosarivm Sermonvm Per Qvadragesimam, Ac 

In Omnibvs Diebvs, Tam Dominicis, quam Festis per annum; Necnon de vnaquaque 
materia praedicabilium. Mariale Item, Sev Seromes De B. Virg. Maria, ac de eius 
excellentijs non modo per singulas eius festiuitates sed et per omnia anni Sabbatha, 
ad Concionandum accommodati, Coloniae Agrippinae 1607; Rosarivm Sermonvm  
Per Qvadragesimam, Ac In Omnibvs Diebvs, Tam Dominicis, quam Festis per an-
num; Necnon de vnaquaque materia praedicabilium… Tomvs Secvndvs, Coloniae 

Agrippinae 1607. 
81 Sermones Aurei de Sanctis [APPDK. KKDPt]. 
82 Ibidem. 
83 Ibidem; Promptuarium sermonum dominicalium totius anni [Szady, s. 271]. 
84 Sermones de tempore [APPK. KKDPt]. 
85 Ibidem. 
86 Ibidem. 
87 Ibidem, Aurea rosa idest clarissima expositio super ewangelia totus anni de 

tempore et de sanctis tam secundum Ordinem predicatorum quam secundum Roma-
nam curiam continens flores et rosas omnium exposition [Szady, s. 229]. 

88 APPK. KKDPt; Sermones de tempore, Biga salutis intitulati. 
89 Ibidem. 
90 Ibidem. 
91 Ibidem. 
92 Ibidem. 
93 Ibidem. 
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Franz Polygranus95, Johann Hoffmeister96, Josse Clichtove97, Gilles 

Dominique Topiarius98, Wincenty Ferreriusz99, Johann Gritsch100, św. 

Bernardyn ze Sieny101, Ludwik z Grenady (Granatensis)102, Flaccus 

Alcuinus103, św. Bernard z Clairvaux104, Wawrzyniec Suriusz105, 

Philippe Bosquier106, Jakub de Voragine107, bp. Haymo108, Johann 

Wild (Ferus)109, Felippe Luzytani Diez (Diaz)110, Juan Osorio111, Piotr 

                                                                                                                                               
94 Ibidem; Homiliae in epistolas dominicales pars aestiva et hiemalis. 
95 Ibidem; BUW, sygn. SD.608.4903[1-2]: Postillae Sive Enarrationes In Evangelia… 

Pars Prima-Pars Altera, Coloniae 1557; SD.608.4924[3]: Pars tertia, Coloniae 1570. 
96 APPDK. KKDPt. 
97 Ibidem; BUW, sygn. SD.608.3158: Homiliarvm Ivdoci Clichtovei Tripartitarvm 

pars III, qui indifferenter est uarijs de rebus. ea nunc iterum diligentia excusarum. 
Ut editio ist haec noua, superioribus editionibus tanto prastare, quanto argenteis 
aurea, verte dici queat, Coloniae 1554. 

98 APPDK. KKDPt. 
99 Ibidem; Sermones de tempore et de sanctis. 
100 Ibidem. 
101 Ibidem; Sermones extra ordinarii. 
102 Ibidem. 
103 Ibidem; Homiliae Doctorum ecclesiasticorum in evangelia dominicalia et tem-

poralna, item in evangelia festiva una cum sermonibus cuius eiusdem inseruntur tres 
libri De sacrosancta trinitate. 

104 Ibidem; Homiliae in Cantica Canticorum. 
105 Ibidem; De Sanctissimo Missae sacrificio contiones. 
106 BUW, sygn. SD.608.1831 adl.: Orbis Terror sev Concionvm De Finibvs Bonorum 

et Malorvm Libri Dvo Avtore V.P.F. Philippo Boskhiero Hanononio Caesarimontano, 
Conventus D. Francisci Luxemburgi Prou. Fland. Guardiano, Dvaci 18 II 1603. 

107 BUW, sygn. SD.608.4193: Sermones Dominicales per Totvm Annum eximij 
Doctoris Magistri Jacobi de Voragine Ordinis Praedicatorum, quondam Archiepiscopi 
Ianuensis, omni vigilantia excusi et diligentissime emendati, Venetiis 1586. 

108 BUW, sygn. SD.608.1791: D. Haymonis Episcopi Halberstattensis Homiliae, ex 
quibus tres et uiginti in epistolas Dominicarum post Pentecosten, ac duae in duas ex 
Apocalypsi lections hactenus desideratae, nunc secundo formulis excusae sunt. Pars 
aestiva[lis], Coloniae 1539. 

109 BUW, SD.608.271: Postillae sive conciones Reverendi Patris D. Joannis Feri, 
Ecclesiae Metropolitanae Moguntiae concionatoris absolutissimi in Euangelia et 
Epistolas, quae a die Paschae ad Aduentum vsque Dominicis diebus in Christi Eccle-
sia recitantur Pars Secvnda, Lvgdvni 1588. 

110 BUW, sygn. SD.604.1367[1]: R.P.F. Philippi Diez Lvsitani Ord. Min.Reg. Ob-
servantiae Provinciae Sancti Iacobi, Conciones Quadruplices. Quae a Dominica Sep-
tuagesimae usque ad sacrum dominicae Resurrectionis festum in Ecclesia Romana 
tam in Dominicis, quam in ferijs habentur Tomus Primus in quatuor partes distinc-
tus, Venetiis 1600. 

111 BUW, sygn. SD.608.5363[1]: Conciones R.P. Osorii Societatis Iesv In qinque 
Tomos distinctae, Coloniae Agrippinae 1600; SD.608.5363[2] t. 2, Coloniae Agrippi-

nae 1600; 13.9.13.1[3]/1 t. 3, Coloniae Agrippinae 1605; SD.608.5363[5] t. 5, Coloniae 

Agrippinae 1600. 
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Skarga112, Adrian Mangotius113, Michael Steinmayer114, Josse a Cos-

ta115. Do działu tego należy zaliczyć również: Sermones manu scripti, 

Liber scriptus Sermonum oraz podręcznik głoszenia kazań De modo 

concionandi Diego Estelli116.  

7. Polemiści. Dział ten obejmuje: dzieło Jakuba Wujka De Christi 

divinitate w języku polskim, czyli O Bóstwie Syna Bożego117, Piotra 

Venerabilis (Maurycego) Contra Heinricianorum et Petrobrusianorum 

haereses epistole duae118, Mathieu Ory De quinque verbis Pauli119, 

Marcina Białobrzeskiego De iustificatione in orthodoxa confesio120, 

Diego Andrady de Payva Orthodoxarum explicationum libri decem 

(dzieło polemiczne przeciwko dziełu Marcina Chemnitza Theologiae 

Jesuitarum praecipua capita)121 oraz Defensio Tridentinae Fidei Ca-

tholicae122, Jana van den Bundere Compendium concertationis huius 

                                                           
112 BUW: Conciones pro diebus dominicis et festis totius anni… cum additione de 

Septem Sacramentis et aliarum quarundam conciomum, saepius recognitae et editae 
nun vero in Latinum idioma translatae et ad Fidei Doctrinaeque Christianae aug-
mentum, Cracoviae 1691. 

113 BUW, sygn. 13.7.12.18/1: Adriani Mangotii Govdani Soc. Iesv Monita Mariana 
Ex S. Scriptvra et SS. Patribvs Potissimvm Collecta, Sodalibus Deiparae Virginis 
Antuerpiae dicta, omnibus vtilissima, Antverpiae 1614. 

114 BUW, sygn. 13.8.10.22/1 [3]: Rationale Apostolicvm Oder Geistliches Brustblat: 
Das ist: Christliche Predigen, Von denen lieben heiligen Aposteln, So Im Jahr hindurch 
von der allgemainen Catholischen Kirchen gefeyret warden, t. 1, München 1684; sygn. 

13.8.10.22/1 [2] t. 2, München 1681; sygn. 13.8.10.22/1 [1] t. 1, München 1684. 
115 BUW, sygn. 13.9.13.23/1: Conciones In Quadragesimam, Coloniae Agrippinae 1601. 
116 APPDK. KKDPt. 
117 Ibidem; O Bostwie Syna Bozego Y Ducha Swietego. To iest: Jż Pan nasz Iesus 

Christus iest onym Bogiem prawdziwym Izraelskim, tymże co y Ociec: także y Duch 
świety. Dowody rozmaite z Pisma świętego, z Doktorow, y Synodow wszytkich wie-
kow. Przeciwko starym y nowym Zydom y Machometanom, Aryanom, Samosatenom, 
Serwetianom, Gentilistom, Nowokrzczeńcom: ktorzy bluźnią Troyce przenaświętszą: 
y prawdziwe bostwo y przedwieczność Synowi Bożemu y Duchowi S. niezbożnie 
odeymuią…, Kraków 1590 [E., t. XXII, Kraków 1939, s. 381–382]. 

118 APPK. KKDPt; BUW, sygn SD.604.847: D. Petri Venerabilis abbatis Clunia-
censis… contra Heinricianorum et Petrobrusianorum haereses epistole duae multum 
nervosae et vere catholicae, Ingolstadii 1546. 

119 APPDK. KKDPt; De quinque verbis Pauli, ad haeresum rediuinas affections 
alexipharmacon. 

120 Ibidem; Orthodoxa Confessio de vno Deo, qvem Christiani Catholici credvnt, 
adorant, et invocant, ex S. Literis descripta. Aduersus omnes Samosateni, Arrij, 
Eunomij Nestorij, et similium haereses et blasphemias…, Cracoviae Impressum per 

Andream Petricovium 1577 [E. t. II, Kraków 1894, s. 5]. 
121 APPK. KKDPt.   
122 BUW, sygn. SD.608.330: Defensio Tridentinae Fidei Catholicae Et Integerri-

mae Qvinque libris compraehensa. Aduersus Haereticorum detestabiles calumnias et 

http://openlibrary.org/b/OL16220129M/Orthodoxarum-explicationum-libri-decem
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seculi sapientum per erroribus moderni temporis123, Bernardi Guilel-

musa De sacrarum literarum communicatione124, Joannesa Morisotusa 

Liber colloquiorum125, Willema Damasz van der Linden De vera Christi 

Jesu Ecclesia i Concordia Discors126, Rudolfa Agricoli Tractatus de 

Primatv S. Petri Apostoli127, Alana Cope Dialogi Sex contra Svmmi 

Pontificatvs, Monsticae Vitae, Sanctorvm, Sacrarvm Imaginvm 

Oppvgnatores,et Psevdomartyres128, Adriana Junga (Junge, Joounge) 

Synopsis Novi Evangelii129 i Rozwiązanie piącidziesiąt y dwu quaestiy 

ministrow nowoewangelickich130, Stanisława Orzechowskiego Fri-

cius131, Nicholasa Sandersa De Ivstificatione132, Simone Majoli Histo-

riarvm Totivs Orbis Libri133, Georga Witzela Confvtatio Calvmniosis-

                                                                                                                                               
praesertim Martini Kemnicij Germani; Autore Illustri et R.D. Dieguo Payna Dandra-
da Lusitano insigni sacrae Theologiae Doctore, Coloniae 1580. 

123 APPDK. KKDPt.  
124 Ibidem; De sacrarum literarum communicatione, earum[que] sensus german-

itate: ac de catholicorum ecclesiæ rituum veritate, christiana quædam axiomata. 
125 Ibidem; Joannis Morisoti Colloquiorum libri quatuor ad Constantinum Filium. 

Ejusdem libellus de Parechemate, contra Ciceronis calumniatores. Cui adjectus est 
eorum quæ conscripsit operum catalogus. 

126 Ibidem; De vera Christi Jesu Ecclesia, ubinam locorum nunc tempestatis certo 
juxta ac infallibiliter invenienda... diatriba; BUW, sygn. SD608.4330: Concordia Dis-
cors Sive Qverimonia Catholicae Christi Iesu Ecclesiae, ad Illustris. S. Rom. Imperij 
Principes et alios ad unum omnes, nomine semichristianae Confessionis suae Au-
gustanae temere gloriantes qua liquid ipsis demonstrat simulatam ac vere persona-
tam ipsorum Concordiam, anno 1580 initam, non solum viros facere Antichristianos 
sed et minime solidis immo Asystatis ad eoque pugnantibus niti fundamentis, Colo-

niae 1583. 
127 BUW, sygn. SD.608.852: Tractatus de Primatv S. Petri Apostoli et successorum 

eius Romanorum Pontificum omnibus tam catholicis Quam haereticis vtilis max-
imeque necessarius D. Franciscvm Agricolam, Coloniae 1599. 

128 BUW, sygn. SD.604.1151 Antverpiae 1583. 
129 BUW, sygn. SD.614.266: Synopsis Novi Evangelii seu De doctrina, moribus, 

fructibus, characteribus et horrendis atque implacabilibus in religione dissidiis sec-
tariorum huius temporis, qui dici volunt Evangelici, libri tres: vindiciis ministri 
Radeoviensis Calviniani oppositi a Hadriano Ivngio, Posnaniae po 13 VI 1595. 

130 BUW, sygn. SD.614.900: Rozwiązanie piącidziesiąt y dwu quaestiy ministrow 
nowoewangelickich Jezuitom zadanych: O Kościele Bożym, Własności, Znakach  
Y Navce Iego Na Dwie czesci rozdzielone…, Poznań po 13 VI 1593. 

131 BUW, sygn. SD.618.677: Stanislai Orichovii ad Iacobvm Vchanicivm Cuiauiae 
Episcopum FRICIVS siue de Maiestate Sedis Apostolicae, [s. l]. 

132 BUW, sygn. 608.955: De Ivstificatione Contra Colloqvivm Altenburgense Libri 
sex... Scripti Ante Aliqvot Annos A pręstantissimo viro D. Nicolao Sandero Anglo 
sacrae Theologiae Doctore et nunc primum post mortem eius in lucem emissi, Avgvs-

tae Trevirorvm 1585. 
133 BUW, sygn. SD.604.1801: Simonis Maioli Astensis Episcopi VVltvrariensis 

Historiarvm Totivs Orbis Omnivmqve Temporvm Pro defensione sacrarum imaginum 
aduersus Iconomachos Libri seu Centuriae sexdecim, Romae 1585. 



Księgozbiór klasztoru Braci Kaznodziejów… 
 

83 

 

simae134, Roberta Bellarmina Disputationum135, Luisa de Molina Liberi 

arbitrii136, Thomasa Stapletona Promptvarivm Catholicum137.  

8. Hagiografia. Do działu tego należy zaliczyć: Vitae ss. Patrum 

św. Hieronima138, Lombardica Historia Jakuba de Voragine139, Vitus 

(sic!) patrum nieznanego autora140, Vitae Sanctorum Zachariasza 

Lippellousa141, Viridarium sanctorum Matthäusa Radera142, Le Para-

dis de La Gloire des Saincts Diego de la Vega143.  

9. Ascetyka i mistyka. Należy tutaj wymienić: De vita Christi Lu-

dolfa Kartuza144, Psichagogia Louis’a de Blois145, Meditationes in 

                                                           
134 BUW, sygn. SD.608.5798: Confvtatio Calvmniosissimae Responsionis Ivsti Io-

nae, Id Est, Iodoci Kock, Vna Cvm Assertione Bonorum operum, per Georgium Vuice-
lium. Cum auctario item Doctrinae Catholicae de poenitentia Ecclesiae vera, ex 
moumentis ipsus veteris Ecclesiae, Coloniae 1599. 

135 BUW, Disputationum Roberti Bellarmini Politiani, Ex Societate Iesv, S.R.E. 
Presbyteri cardinalis, tituli S. Mariae in Via Archiepiscopi Capuani. De controversis 
Christiane Fidei, Adversvs Hvivs temporis Haereticos, t. 2–4, Ingolstadii 1605; Qvar-
ti Tomi Tertiae Controversiae Generalis, Controversia Secvnda Principalis Qvae De 
Ivstificatione Impii, Et Bonis Operibvs Generatim, Qvinqve Libris Explicata. 

136 BUW: Liberi arbitrii Concordia cvm Gratiae Donis Divina Praescientia Provi-
dentia Praedestinatione et Reprobatione…, Antverpiae 1609. 

137 BUW, sygn. 13.6.5.10a.[1-2]-13.6.5.10b-adl./1: Promptvarivm Catholicum, Ad 
instructionem Concionatorum contra haereticos nostri temporis, Svper Omnia Evan-
gelia Totivs Anni Tam Dominicalia, Qvam de Festis, Colniae Agrippinae 1613-1614. 

138 APPDK. KKDPt. 
139 Ibidem; Legenda aurea, sive Lombardica historia. 
140 Ibidem. 
141 BUW, sygn. SD.608.1554: Vitae Sanctorum Sive Res Gestae Martyrvm, Con-

fessorvm Atqve Sanctarvm Virginvm Eorvm Praecipve… viri D. Caesaris Baroni 
Chronologiam digestae ac in quatuor Tomos distributae studio et labore F. Zachariae 
Lippeloo Carthusiae Coloniensis alumni, Coloniae Agrippinae 1596; Vitae sive res 
Gestae Sanctorvm Ex Selectissimis Orthodoxis Patribus, breui ac fideli compendio 
conscriptae…: et nunc recens recognitae, ac virarum aliquot accessione locupletate 
per Fr. Cornelivm Grasivm eiusdem Carthusiae professum Tomvs Primvs com-
plectens sanctos Mensium Ianvarii, Febrvarii et Martii, Coloniae Agrippinae 1602. 

142 BUW: Opuscula Sacra Matthaei Raderi E Societate Iesv Viridarii Sanctorum 
Partes Tres, Monachii 1614. 

143 BUW, sygn. 13.5.10.44/1: Le Paradis de La Gloire des Saincts, Et Tri-
omphed’iceux, sur les principales festes de l’Annee… divise en devx tomes Com-
pose’en Espagnol… Premier Tome, A Paris 1606. 

144 APPDK. KKDPt; BUW, sygn. SD.608.4723: Vita Christi ex euangelijs et scrip-
toribus orthodoxis per Ludolphum Saxonem professione carthusianum excerpta ad 
uetustorum exemplarium fidem recognita, Parisij 1539.  

145 APPDK. KKDPt; BUW, sygn. SD.608.1441: Psichagogia hoc est anima recreati 
quatuor libri distincta quorum tres priores collecti sunt ex tractatibus sive homiliis 
Divi Aurelii Augustini Hipponensis episcope: quartus decerptus est ex scriptis  
B. Gregorii Papae per Ludovicum Blosium abbatem monasterii Laetinensis ordinis 
sancti Benedicti, Lovanii 19 II 1549. 
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psalterium oraz RVevvardvs, Sive De Animi Tranqvilitate Willema 

Damasz van der Linden146, De verbo mirifico Johannesa Reuchlina 

(Jana Kapniona)147, Vita Christi anonimowego autora148, Meditatio-

nes, de vita et passione Jesu Christi Vincenzo Bruno149, De vita et 

laudibus Deiparae Mariae Virginis Franciszka Kostera150, Liber de 

Mortificatione nostrarvm passionvm Guglio Fatio151, Essercitio Di 

Perfectione Et Virtv Religiose Alfonsa Rodrigueza152, La Citta D’Iddio 

Incarnato Vincenzo Giliberti153, Apologia perfectionis vitae spiritualis 

Mikołaja od Jezusa Maryi, czyli Mikołaja Opackiego154, Scala Paradisi 

Jana Klimakusa155, Discorsi Scrittvrali e Morali Cristobala de Fonse-

                                                           
146 APPDK. KKDPt; BUW, sygn. 608.2826: Meditationes in Avrevm Illvm 

Psalmvm CXVIII… per Reuerendiss. Dn. VVilhelmvm Damasi Lindanvm Episcopum 
Ruraemundensem, Coloniae 1575; SD.608.5797: RVevvardvs, Sive De Animi 
Tranqvilitate, Illorum in primis, qui ab Ecclesia Christi Iesv discessere catholica, aut 
aliquot ab eadem diffentiunt Fidei Christianae capite VVilh. Damasi Lindanus 
Dordracenus…, Coloniae 1567. 

147 APPDK. KKDPt. 
148 Ibidem. 
149 BUW, sygn. SD.608.2306: P. Vincenti Brvni, Societatis Iesv, meditationes, de 

vita et passione D.N. Iesv Christi. Cum Veteris Testamenti Figuris et Prophetijs 
varijsque documentis ex quoque Evangelio depromptis nunc ex italico in latinum 
translatae Pars Secunda-Pars Tertia, Coloniae Agrippinae 1599. 

150 BUW, sygn. SD.608.2461: De vita et laudibus Deiparae Mariae Virginis. Medi-
tationes Qvinquaginta avctore R.P. Francisco Costero, D. Theologo, Societatis Iesv; 
Eiusdem de Cantico Salue Regina, Meditationes septem, Coloniae Agrippinae 1600. 

151 BUW, sygn. SD.608.3571 adl.: R.P. Jvlii Fatii (Guglio Fatio) Societatis Iesv Li-
ber de Mortificatione nostrarvm passionvm pravorvmque affectvvm: nunc primum ex 
Italica linqua in Latinam translatus, Ingolstadii 1599. 

152 BUW, sygn. sygn. 13.7.7.39.[3]/1: Essercitio Di Perfectione Et Virtv Religiose… 
Diviso In Tre Parti. Diretto A I Religiosi Della medesima Compagnia. Et tradotto 
dalla lingua Spagnuola nella Italiana dal Segretario Tiberio Pvtignano. Parte Terza. 
Dell’Essercitio delle virtu appartenenti allo stato Religioso, et d’altre cose, ch’iautano 
alla perfectione, In Roma 1617; sygn. 13.7.7.39.[1]/1: Parte Prima. Di varij mezzi per 
acqistar’ la virtu et la perfettione, In Roma 1617; sygn. 13.7.7.39.[2]/1: Parte Seconda. 
Dell’Essercitio d’alcune virtu appartenenti a tutti quelli, chef anno professione di 
seruir’ Dio, In Roma 1617. 

153 BUW: La Citta D’Iddio Incarnato Descritta… Magnus Dominus Oue perna-
mente si tratta della Predestimacione, concezzione, Nativi Vita, Morte e Glorifica-
zione e di tutte le Virtu Doti et Eccelenze Di Maria Vergine, t. 1–2, In Venetia 1612; 

t. 3, In Venetia 1615. 
154 BUW: Apologia perfectionis vitae spiritualis propugnaculum Religionum Om-

nium sed maxime mendicantium contra epistoli Theologi cuiusdam ad quendam 
Magnatem scire cupientem quomodo posset et distribuere sua temporibus ad pios 
usus cum vtilitate quam maxima animae suae. Et cui Ordini regulari unum a nepo-
tibus suis vitae religiosae desiderio captum deberet addicere, Romae 1626.  

155 BUW, sygn. 13.7.5.42./1: Coloniae Agrippinae 1601. 
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ca156, Le triomphe de Marie Vierge i Le Triomphe De Iesvs Pierre’a 

Crespeta157, De Altera Vita Et Animarum i Meditationes De Quatuor 

hominis Nouissimis Lucasa Picinelli158, Paradisvs Sponsi Et Sponsae 

Jana Davida159, Specchio Spiritvale Angello Elli160, Maria Patrona 

Juana Bautisty de Lezana161. 

10. Pasje. Należy tutaj zaliczyć: Passio Christi Johanna Wilda (Fe-

rusa)162, De Vniversa Historia Dominicae Passionis Franciszka Koste-

ra163, Trattato Della Passione Del Salvatore Domitio Piatti164 i Passio 

D.N.Jesu Christi Leopolda Mancinusa165. 

11. Liturgika. Obejmuje: Fransa Titelmana De Septem Sacramen-

tis166, Ruperta von Deutz De divinis officijs167, Willema Damasz van 

der Linden Missa Apostolica168.  

                                                           
156 BUW, sygn. 13.7.12.18/1: Discorsi Scrittvrali e Morali Sopra Gli Evangeli Cor-

renti di tutto l’anno, che seruiranno per vn copioo Sermonario Annvale E Qvaresimale, 
Doue si tratta della Vita, e Sententiose Parabole di Giesv Christo Nostro Signore…,  

In Venetia 1618. 
157 BUW, sygn. SD.608.3349: Le triomphe de Marie Vierge et Mere de Iesvs. Ou par 

les figures et propheties de l'ancien Testament, par les tesmoignages et authoritez de 
l'Escriture, et des saincts Peres…, Paris 1600; sygn. 13.7.9.28/1: Le Triomphe De Iesvs, 
Et Voyage De L’Ame Devote S’Acheminant quarante Iournees, au mont de Caluaire ou 
par les figures et propheties de l’ancien Testament icy…, A Paris 1604. 

158 BUW, sygn. 13.7.13.30 a-b/1: Coloniae 1605. 
159 BUW, sygn. 13.8.11.39/1: Paradisvs Sponsi Et Sponsae In Qvo Messis Myrrhae 

Et Aromatvm ex instrumentis ac mysterijs Passionis Christi colligenda vt ei commo-
riamur Et Pancarpivm Marianvm Septemplici Titulorum ferie distinctum vt in  
B. Virginis odorem curramus et Christvs formetur in nobis, Antverpiae 1607. 

160 BUW, sygn. 13.9.11.28/1: Specchio Spiritvale Del principio, E Fine Della Vita 
Hvmana. Diuiso, e distinto in quindeci Ragionamenti e in cento cinquanta dubij prin-
cipali, In Roma 1617. 

161 BUW, sygn. 13.16.5.2/2: Maria Patrona Sev De Singvlari Sanctissimae Dei 
Genitricis Et Virginis Mariae Patronatu et Patrocinio in sibi deuotos; specialiter in 
Carmelitici Ordinis fratres et sodales, qui sub Scapularis sacri vexillo ipsi dereuiunt, 

Romae 1648. 
162 APPDK. KKDPt. 
163 BUW, sygn. 13.7.13.27/1: De Vniversa Historia Dominicae Passionis, Medita-

tiones quinquaginta, Coloniae Agrippinae 1610. 
164 BUW, sygn. 13.10.4.9/1: Trattato Della Passione Del Salvatore Diuiso in fette 

Confiderationi e varij Discorsi ne’quali si da piena e minuta notitia de I dolori interni 
et esterni di Christo Signor Nostro, In Roma 1617. 

165 Biblioteka Ossolineum, sygn. Oss.XVII.20252, Muenchen 1679. 
166 APPDK. KKDPt. 
167 Ibidem; Ruperti Abbatis Monasterii Tuitiensis, exadverso Coloniae Agrippinae 

in Rheni ripa siti, Ordinis S. Benedicti, viri et vitae sanctimonia et sacrarum liter-
arum peritia praeclari, De Divinis Officiis libri duodecim. 

168 BUW, sygn. SD.608.3726: Missa Apostolica Sive Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΡΓΙΑ του αγίς 
αποςολου Πετρου. Divinum Sacrificvm Sancti Apostoli Petri. Cvm Wilhelmi Lindani, 
Episcopi Gandauensis Apologia pro eandem D. Petri Apostoli Liturgia, Antverpiae 1589. 
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12. Prawo kościelne. Z prawa kościelnego biblioteka piotrkowska 

posiadała: Decretalium Grzegorza IX (w całości i w częściach), Decra-

etum i Concordia discordantium canonum Gracjana, Lektura Panor-

mitani super quinque Libros Decretalium Nicolao de Tudeschi (Pa-

normitanusa) w całości i w częściach, Repertorium Auraeum in  

Panormitanum, Constitutiones Apostolicae św. Klemensa I, Statuta 

nova provintiae Gnesnensis, Constitutiones Braci Kaznodziejów169, 

Canones Concilij Tridentini170.  

13. Filozofia. Należy tutaj odnotować dzieła: Giovaniego Chryzos-

toma Javelli z Casale Monferrato171, De Repvblica Arystotelesa172, 

Quaestiones in Aristotelis libros octo Phisicorum Johannesa Verso-

ra173. Johannesa’a Caesariusa Dialectica174, Flores Dialecticae Valeri-

ano Magni oraz Logica tegoż autora175, Heinricha Heinleina Philoso-

phia naturalis seu Physica Aristotelico-Thomistica176.  

14. Historia kościelna. Historycy w bibliotece piotrkowskiej  

byli reprezentowani bardzo skromnie. Historii kościelnej dotyczyły: 

Annales Ecclesiastici Cesare Baronio177, De Visibilii Ecclesiae Nicho-

lasa Sandersa178. 

15. Autorzy starożytni. Byli to: Horacy (Quintus Horatius Flaccus) 

Epistolae, Polyaena Stratagemata w tłumaczeniu na język łaciński 

autorstwa Justusa Vultejusa, jakieś dzieło Owidiusza oraz Cyceron 

                                                           
169 APPDK. KKDPt. 
170 Ibidem. 
171 Ibidem. 
172 BUW, sygn. SD.608.514: Aristotelis De Repvblica, qvi Politicorum dicuntur 

libri VIII a Ioachimo Peronio... nuper Latinitate donati... Accesserunt eiusdem Pero-
nii in eosdem libros observationes..., Basiliae 1544. 

173 APPDK. KKDPt. 
174 Ibidem; Dialectica Ioannis Caesarii viri undecunque doctissimi, nunc recens 

Hermanii Raiiani Vuelsdalii fructuosis scholiis illustrata… et multis in locis emenda-
ta, accesit huic Ioannis Murmellii Isagoge in decem Aristotelis Praedicamenta. 

175 Ibidem; Valerianus Magnus (kapucyn). 
176 BUW: Philosophia naturalis seu Physica Aristotelico-Thomistica, supra octo 

libros Physicorum utraque in Alma et Archi-Episcopali Universitate Salisburgensi 
publicae concertantium Disputationi exposita Solidissimis Rationibus probata,  
recentibus adversatiorum refutationibus confirmata, Novis Objectionibus ac Solution-
ibus aucta: Et (quod rei caput est) tanta cum claritate composita, ut omnium Discipu-
lorum captui sit accommodata, Salisburgi 1677.  

177 BUW, sygn. SD.612.43 I: Annales Ecclesiastici Avctore Caesare Baronio Sora-
no Congregationis Oratorii Presbytero Tomus Primus ab eodem recognitus et emen-
dates, Antverpiae 1589. 

178 BUW, sygn. SD.612.634: De Visibili Ecclesiae, Libri Octo Avctore Nicolao 
Sandero, Lovanii 1571. 



Księgozbiór klasztoru Braci Kaznodziejów… 
 

87 

 

Orationes i Liber officiorum179, Hezjod180, Aulus Gelius Noctes Atti-

cae181, Plutarch Moralia oraz Vitae Parallelae182 . 

16. Humaniści. Biblioteka konwentu posiadała tylko 3 dzieła z te-

go zakresu: Jeronimo Osorio De Gloria183, Conrad Wolffhart 

Apophthegmata i Parabolae184. 

17. Słowniki, tablice, kalendarze. Do działu tego należy zaliczyć: Si-

nonima dictionum anonimowego autora, Dictionarius pauperum 

François Regnaulta i Nicolausa de Byarda, Mamotrectus super Bibliam 

Jana Marchesini, Tabulae de Schematibus św. Piotra Męczennika, Ca-

lendarium festorum zakonu dominikańskiego, Eleucidarius Dyalogicus 

anonimowego autora185, Summa quae Catholicon appellatur Giovanni 

Balbi186, Dictionarium Ambrosii Calepini (Calepinus) Ambrogio Cale-

pio187, Onomasticon Theologicvm Davida Chytraeusa188. 

18. Varia. Zakwalifikowano tutaj: Epiteta Joannis Revisi, Epistola 

de Miseria Curatorum seu Plebanorum anonimowego autora, Apolo-

                                                           
179 APPK. KKDPt. 
180 BUW, sygn. SD.608.4968: Hesiodi Ascraei Opera Qvae Qvidem Extant, omnia 

Graece, cum interpretatione Latina e regione, vt conferri a Graecae lingua studiosis 
citra negocium possint, Lipsiae 1570.  

181 BUW, sygn. SD.608.4034. 
182 BUW, sygn. SD.608.1549 [1]: Plvtarchii Chaeronensis Moralia, Qvae Vsvr-

pantvr Svnt Avtem Omnis elegantis doctrinae Penvs: Id est varij libri morales, his-
torici physici, mathematici denique ad politiorem litteraturam pertinentes et human-
itatem: Omnes De Graeca In Latinam Linguam transcripti summo labore, cura ac 
fide Gvliel. Xylandro Avgvstano Interpretate cuius etiam Annotationes locupletissi-
mae, Francoforti ad Moen. 1592; SD.608.1549[3]: Plvtarchii Chaeronensis Ethicorvm 
Sive Moralium Pars III. Gvilielmo Xylandro, Augustano, Interprete Argvmenta Hoc 
Tomo contenta pagella versa indicat, Francofor. ad Moen. 1592; SD.608.4942: 

Plvtarchii Chaeronensis Vitarvm Parallelarvm seu Comparatarum Gvilielmo  
Xylandro Augustano Interprete. Tomus II, Francofor. ad Moen. 1592. 

183 BUW, sygn. SD.608.5325: Hieronymi Osorii Lvsitanii, Silvensis Episcopi, De 
Gloria, Libri V, Coloniae 1595. 

184 Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. XVII. 3.19554: Apophthegmata, ex 
probatis graece latinaeqve lingvae scriptoribus…, et per locos communes iuxta feriem 
Alphabeti digesta: Svperiorvm Ivssu Vnius e Patribvs Societatis Iesv studio accurate 
recognita, ab omni obscoenitate et impietate expurgate et admodum locupletata. 
Accesservnt parabolae, sive similitvdines per Erasmum et Plutarcho, Seneca et alijs 
avthoribus excerptae…, Coloniae 1618; sygn. XVII. 3.19555: Parabolarvm sive Simili-
tvdinvm, quae ex Aristotele, Plutarcho, Plinio ac Seneca, gravissimis authoribus, 
olim ab Erasmo Roterodamo collectae, postea per Conradum Lycostenem ad suas 
classes iuxta alphabeti ordinem revocatae sunt Loci Commvnes, Coloniae 1611. 

185APPDK. KKDPt. 
186 Ibidem. 
187 Ibidem; Szady, s. 163. 
188 BUW, sygn. SD.608.1783: Davidis Chytraei Onomasticon Theologicvm postremo 

ab ipso autore recognitum et auctum. Catalogus conciliorum, Witebergae 1598. 
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gia Nepotum Annae również nieznanego autora, Poliantea Domenico 

Mirabellego Nani, De Usura w języku polskim, czyli O lichwie Marci-

na Śmigleckiego189, Epistolae Pietro Bembo190, Ratio Dispensatorium 

Valeriusa Cordusa191, Epistolae Illvstrivm Virorvm Stanisława Karn-

kowskiego192, Examen ordinandorum Johannesa Holthusiusa193, De 

Vita Libri Tres Marsylio Ficino194, Epistolarum Paolo Manuzio195, Re-

formationes Abusuum cleri cesarza Ludwika Pobożnego196, Orationes 

Pedro Juana Perpiña197, Opera omnia Hectora Pintusa198, Dies Cani-

culares Simone Majoli199, Pratvm Spiritvale Jana Moschosa200. 

                                                           
189 APPDK. KKDPt; O Lichwie Y Trzech przedniejszych Kontraktach: Wyderko-

wym, Czynszowym, y Towarzystwa Kupieckiego, Nauka krótka. Pisana przez X.D. 
Marcina Smigleckiego, Societatis Desu, Theologiey Profesora w Akademiey Wilen-
skiey, Wilno 1596 [E., t. XVII, Kraków 1930, s. 308]. 

190 BUW, sygn. SD.618.72-73 adl.: Petri Bembi Cardinalis Patritii Veneti Episto-
larum Familiarum Libri Sex Et Diversorum in eius mortem Epitaphia ex Emendatis 
codicibus descripta Omnia, Coloniae 1582; Petri Bembi Cardinalis Patritii Veneti 
Epistolarum Leonis Decimi Pontificis Maximi nomine scriptarum libri sexdecim ad 
Pavlum Tertium Pontificem Maximum Romam Missi, Coloniae Agrippinae 1584. 

191 BUW, sygn. SD.608.2424: Valerii Cordii Dispensatorium, sive Pharmacorum 
conficiendorum ratio, a Petro Covdebergo Pharmacopoero Antuerpiano, plus quadri-
gentis erroribus liberate atque vindicate, Antverpiae 1568. 

192 BUW, sygn. SD.614.417: Epistolae Illvstrivm Virorvm in tres libros digestae. 
Opera Reverendiss: Domini D. Stanislai Carncovii Episcopi VVladislauien et Pomer-
aniae in lucem editae, Cracoviae 1578. 

193 BUW, sygn. SD.608.3573: Examen ordinandorum Ioannis Holthvsii Kempen-
sis, rectoris literarij iudi Ecclesiae Cathedralis Augustanae emendatum auctum et de 
nouo editum. Huic accesit Opusculum, aureum de dignitate, vita et moribus clericor-
um per Nicolaum Aurificum ex diversis congestum, Dilingae 1571. 

194 BUW, sygn. SD.608.3780: Marsilii Ficini Fiorentini Medici Atqve Philosophi 
celeberrimi de Vita Libri Tres recens iam a mendis situque vindicati… His accessit 
De ratione victus salubris opus nunc recens natum autore Gulilmo Insulano 
Menapio… Epidemiarum antidotus, tutelam quoque bonae ualetudinis continens, 
autore Marsilio. Cum nouo omnium rerum atque uocum indice, Basileae 1541. 

195 BUW, sygn. SD.618.625: Epistolarvm Pavli Manvtii Libri XII... Editio Decima, 

Coloniae 1596. 
196 BUW, sygn. SD.608.2827: Reformationis Abvsvvm Cleri Formvla Per Lvdovi-

cum Cognomento Pivm, Romanorvm Imperij Imperatorem optimum Caroli Magni 
filium, ex sanctorum Patrum sententijs circa annum a nato nostro Seruatore Iesv 
Christo octingentesimum, corrafa fatali quodam euentu his nostris temporibus in 
luce edenda diu occultata, Coloniae 1549. 

197 BUW, sygn. SD.608.1435: [Pe]tri Ioann[is] Perpiniani Valentini E Societate Jesv 
Orationes duodeviginti Nvnc Primvm In germania in lucem editae, Ingolstadii 1588. 

198 BUW, sygn. SD.602.514: Fratris Hectoris Pinti Lvsitani Hieronymiani Sacrae 
Theologiae Doctoris et in Academia Conimbricensi sanctae Scripturae professoris 
Operum Omnium Latinorum, Lugdvni 1590. 

199 BUW: Dies Caniculares… hoc est colloquia physica Nova, Moguntiae 1614. 
200 BUW, sygn. 13.7.5.42./1: Coloniae Agrippinae 1601. 
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W początkach XVII w. biblioteka piotrkowska dominikanów liczyła, 

według inwentarzy, 215 woluminów201. Z całej staropolskiej biblioteki 

zachowało się natomiast do naszych czasów 129 woluminów, z czego aż 

127 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie i po jednym woluminie 

w Bibliotece Narodowej w Warszawie i Bibliotece Ossolineum we Wro-

cławiu. Najwięcej spośród zachowanych starodruków (60 w Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Warszawie, z czego 43 to druki szesnastowieczne,  

a 17 siedemnastowieczne) pochodzi z daru Macieja Sysyniusza, kano-

nika włocławskiego, zmarłego w 1625 r.202. 

W bibliotece Braci Kaznodziejów w Piotrkowie Trybunalskim naj-

więcej znajdowało się zbiorów kazań (44), dzieł teologicznych (30), 

komentarzy do Pisma Świętego (27) prac polemicznych (22) i asce-

tycznych (21). Najmniej było ksiąg (tylko dwie) dotyczących historii 

Kościoła. Autorzy kościelni przeważali zdecydowanie nad autorami 

świeckimi. Język łaciński zdecydowanie góruje nad językami narodo-

wymi, spośród których najwięcej prac było w języku włoskim – 7, na-

tomist w języku niemieckim, francuskim i polskim – 3. Dwa dzieła 

były dwujęzyczne – grecko-łacińkie. Pod tym względem biblioteka 

miejscowych dominikanów była typową biblioteką klasztorną. Zaska-

kuje natomiast mała liczba pism Ojców Kościoła oraz Arystotelesa 

(tak przecież ważnego dla tomizmu filozofa) i innych autorów staro-

żytnych, a także stosunkowo niewielka autorów dominikańskich  

i obecność dzieła polemisty protestanckiego Alana Cope. Brakuje 

również prac z historii świeckiej, co wyróżniało in minus bibliotekę 

piortkowską spośród innych bibliotek kościelnych. 

Abstract 

The collection of books of the Preacher Brethren  

of Piotrków Trybunalski in the 16th–18th century 

The aim of this paper is the reconstruction an Old Polish book col-

lection which was once stored in a conventual library of Dominicans 

from Piotrków. A typical for monastic libraries scheme of classifica-

tion will be applied here, as it is based on original library inventories 

from the first half of XVII century, that will be further presented in 

detail, as well as on preserved books of Piotrkow province spread 

                                                           
201 T. Stolarczyk, Biblioteki klasztorne Braci Kaznodziejów…, s. 48. 
202 Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w War-

szawie, t. I, cz. II – XVI wiek, opr. T. Komender, Warszawa 1994, s. 47. 
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among various Polish libraries. Maciej Sysyniusz (“Kąkol”) – the 

greatest donor of local convent of Preacher Brethren library will be 

also briefly presented in this paper.  

 

Keywords: dominicans, Piotrków Trybunalski, library, 17th–18th 

century 

Słowa kluczowe: Dominikanie, Piotrków Trybunalski, biblioteka, 

XVI–XVIII wiek 
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Filia w Piotrkowie Trybunalskim) 

Archiwum Akt Dawnych w Piotrkowie i archiwalia piotrkowskie 
w świetle korespondencji Erazma R. Goldmana z Romualdem 

Hubem (1870–1876) 

Nasza wiedza na temat archiwów piotrkowskich doby staropol-

skiej jest stosunkowo uboga. Ten stan rzeczy wynika przede wszyst-

kim ze zniszczenia piotrkowskich ksiąg miejskich oraz akt sądów 

szlacheckich – grodzkiego i ziemskiego – podczas drugiej wojny świa-

towej. Wraz z nimi zniszczeniu uległy (o ile takowe istniały) pomoce 

archiwalne stworzone przez archiwistów zarówno w czasach przed 

upadkiem Rzeczypospolitej szlacheckiej, jak też już podczas zaborów. 

Dlatego każda informacja na temat piotrkowskich archiwów – ich 

dziejów i zasobu – wydaje się warta refleksji.  

W tym kontekście szczególnie cenne i warte wprowadzenia do 

obiegu naukowego są listy Erazma Ratymunda Goldmana, archiwisty 

Archiwum Akt Dawnych w Piotrkowie, do Romualda Hubego, praw-

nika, historyka prawa i wysokiego urzędnika carskiej administracji 

sprawiedliwości jednocześnie. Do naszych czasów dotrwało zaledwie 

pięć listów z lat 1870–1876 przechowywanych obecnie, z całą spuści-

zną Hubego, w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej1. 

Postać nadawcy listów jest jeszcze słabo rozpoznana2. Wobec 

zniszczenia podczas drugiej wojny światowej akt Trybunału Cywilne-

go w Kaliszu w części obejmującej akta personalne pracowników try-

                                                           
1 Kraków, Biblioteka Jagiellońska (dalej: BJ), rkps 5007, t. 3, k. 192–203. 
2 O E. Goldmanie na marginesie swoich badań wspominają m.in.: T. Matuszak, Ar-

chiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 1919–1951, Piotrków Trybunalski – 

Radzyń Podlaski 2009, s. 41, 45 i K. Łapiński, Królewskie przywileje, „Spotkania z Zabyt-

kami” 2001, nr 9, s. 28. Biografia piotrkowskiego archiwariusza ze względu na jego rolę  

w dziejach piotrkowskich archiwów wymaga jeszcze odrębnych, pogłębionych badań. 
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bunału oraz archiwum Komisji Rządowej Sprawiedliwości3, nie jeste-

śmy w stanie nic bliższego powiedzieć o jego pochodzeniu społecznym, 

wykształceniu ani też podać podstawowych informacji biograficznych, 

takich jak choćby data urodzenia czy śmierci. Nie znamy również 

żadnych publikacji, które świadczyłyby o jego ambicjach naukowych. 

Podstawowym źródłem informacji na jego temat są rozproszone  

w archiwaliach wzmianki związane z wykonywaniem przez niego ob-

owiązków archiwariusza, dane z drukowanych urzędowych wykazów 

etatów instytucji wymiarów sprawiedliwości oraz nieliczne informa-

cje, które podaje sam we wspomnianych listach.  

Erazm R. Goldman, syn Wojciecha, w służbie carskiej pozostawał 

od 1838 r.4. Nie wiemy jak wyglądały pierwsze lata jego pracy w ad-

ministracji rosyjskiej. W latach 1845–1847 pracował jako adiunkt  

w Archiwum Głównym Krajowym Akt Dawnych5. Od 1848 r. został 

mianowany, na miejsce Jana Rostkowskiego, adiunktem akt dawnych 

w Piotrkowie6. Z tym stanowiskiem jest odnotowywany do 1862  

r.7. Później występuje w źródłach jako pomocnik archiwisty akt daw-

nych w Piotrkowie (w latach 1863–1868)8, by ostatecznie od 1869  

r. uzyskać etat archiwisty Archiwum Akt Dawnych w Piotrkowie9
.
 

Jest z nim uchwytny źródłowo po raz ostatni w 1875 r.10. Raczej jest 

mało prawdopodobne, aby dotrwał na tym stanowisku do 1882 r., kie-

                                                           
3 A. Stebelski, Akta władz wymiaru sprawiedliwości i sądów polskich XIX wieku 

1807–1876, [w:] Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmien-
nych źródeł historycznych, t. I, AGAD, Warszawa 1957 (dalej: Straty I), s. 280–289, 

294–299. 
4 Informacja ta pojawia się w kolejnych wydaniach wykazów urzędowych: Rocznik 

Urzędowy Obejmujący Spis Naczelnych Władz Cesarstwa oraz Wszystkich Władz  
i Urzędników Królestwa Polskiego na [...] Rok, Warszawa 1850–1862; Sądownictwo  
w Królestwie Polskiem, Magistratury Sądowe, ich Skład i Etat Płacy: dla użytku 
urzędowego [...], Warszawa 1853–1863 oraz Rocznik Sądowy za rok [...], Warszawa 

1864–1889. Według Michała Rawity Witanowskiego pracę w archiwach piotrkowskich 

Goldman miał zacząć jeszcze w okresie rządów pruskich, dodając, że z tego tytułu 

pobierał wynagrodzenie w wysokości 200 talarów (T. Matuszak, op. cit., s. 41). Wyda-

je się to mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że jeszcze w połowie lat siedemdzie-

siątych XIX w. pozostaje czynny zawodowo. 
5 Kalendarzyk polityczny na rok 1845, Warszawa 1845, s. 178; Kalendarzyk poli-

tyczny na rok 1847, Warszawa 1847, s. 178. 
6 Kalendarzyk polityczny na rok 1848, Warszawa 1848, s. 198. 
7 Po raz ostatni jako adiunkt wymieniony w: Sądownictwo w Królestwie Pol-

skiem… w roku 1862, Warszawa 1862, s. 47.  
8 Sądownictwo w Królestwie Polskiem… w roku 1863, Warszawa 1863, s. 47; 

Rocznik Sądowy za rok 1868, Warszawa 1868, s. 60. 
9 Rocznik Sądowy za rok 1869, Warszawa 1869, s. 47. 
10 Rocznik Sądowy za rok 1875, Warszawa 1875, s. 66. 
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dy piotrkowskie archiwum zostało ostatecznie zlikwidowane. Jego 

dalszych losów nie znamy. 

Do jego obowiązków należała troska nad powierzonym zasobem. 

Podejmował m.in. starania o zapewnienie powierzonemu jego pieczy 

archiwum właściwych warunków lokalowych11. Z racji zajmowanego 

stanowiska Goldman przeprowadzał kwerendy na potrzeby instytucji 

państwowych oraz osób prywatnych w sprawach majątkowych. Po-

szukiwania archiwalne czy też wykonywanie odpisów na potrzeby 

naukowe pozwoliło mu poznać szereg historyków aktywnych w dru-

giej połowie XIX w.12, w tym również Romualda Hubego.  

W przeciwieństwie do Goldmana, osoba i twórczość Romualda Hu-

bego (1803–1890), wybitnego polskiego uczonego, jednego z najwięk-

szych i najbardziej zasłużonych polskich prawników XIX w., jest dobrze 

rozpoznana13. Hube pochodził z rodziny szlacheckiej, a jego ojciec był 

pruskim urzędnikiem sądowym. Po studiach prawniczych w Warszawie 

odbył tu aplikację sądową i w 1823 r. został asesorem sądowym. Od 

jesieni 1823 do połowy 1825 r. studiował prawo i filozofię w Berlinie. 

Tam poznał m.in. Hegla. Od 1825 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie 

Warszawskim jako lektor (asystent). Tu też w 1829 r. doktoryzował się 

i objął funkcję profesora na wydziale prawa. Założył w 1828 r. pierwsze 

polskie pismo prawnicze ,,Themis Polska”. W 1830 r. został członkiem 

Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W chwili wybuchu po-

wstania listopadowego przebywał poza Polską – prowadził badania 

naukowe we Francji i Włoszech. Do Warszawy wrócił wiosną 1831  

r. i zaangażował się w działalność powstańczą. Po upadku powstania 

                                                           
11 Piotrków Trybunalski, Archiwum Państwowe, Akta m. Piotrkowa, sygn. 10,  

s. 154–157, 177–178. Korespondencja Goldmana z Magistratem miasta Piotrkowa  

z lat 1867–1868. 
12 Wiemy, że piotrkowskie archiwum odwiedził w 1870 r. Adolf Pawiński, historyk, 

przyszły naczelnik Archiwum Głównego Królestwa (w latach 1875–1896). Jak pisze 

Goldman, [...] okazać nieomieszkałem nie tylko wszystkiego co się w tymże mieści, ale 
przedstawiłem, o ile ma nieudolność pozwoliła osobliwości znajdujące się (list E. Gold-

mana do R. Hubego, Piotrków Trybunalski 10 VII 1870 (BJ rkps 5007, t. 3, k. 192). 
13 W. Sobociński, Hube Romuald Jan (1803–1890), [w:] PSB, t. 10, Warszawa 1962–

64, s. 70–73; idem, Z dziejów prac kodyfikacyjnych dla Królestwa Polskiego i Rosji. 
Romuald Hube wobec kwestii chłopskiej, [w:] Wiek XIX: Prace ofiarowane Stefanowi 
Kieniewiczowi w 60 rocznicę urodzin, red. B. Grochulska, B. Leśnodorski, A. Zahorski, 

Warszawa 1967, s. 175–198; S. Laguna, Romuald Hube i jego działalność naukowa, 

„Ateneum” 1890, t. 3 (59), s. 594–610. Z nowszej literatury: A Rembowski, Romuald 
Hube, [w:] Pisma Aleksandra Rembowskiego, t. 1, Kraków – Warszawa 1901, s. 405–

447; A. Zębik, Poglądy Romualda Hubego na przestępstwo, winę i karę, „Acta Universi-

tatis Lodziensis. Folia Iuridica” 35 (1988), s. 195–216; W. Witkowski, Nowe pokolenie 
prawników Królestwa Polskiego I połowy XIX wieku, „Rejent” 2000, nr 4, s. 186–210. 
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schronił się w Prusach. Po powrocie, mimo śledztwa, udało mu się 

utrzymać w służbie carskiej. Hube został prokuratorem przy sądzie 

kryminalnym warszawskim. Ze względu na przygotowanie zawodowe  

i dorobek naukowy został zaangażowany w prace nad nowym kodek-

sem dla Królestwa Polskiego. W 1833 r. został przeniesiony do Peters-

burga, gdzie spędził następne trzy dekady. Pracował tam w Komisji 

Kodyfikacyjnej, początkowo jako szeregowy członek, a od 1856 r. jako 

jej prezes. Równocześnie Hube był zaangażowany w prace kodyfikacyj-

ne mające objąć całe cesarstwo. Świadectwem docenienia jego zaanga-

żowania w pracę oraz miarą jego zdobywanej pozycji są kolejne awanse 

w carskiej hierarchii urzędniczej oraz otrzymywane odznaczenia. Nie 

zaniedbywał też Hube swej kariery naukowej. W latach 1841–1845 

wykładał prawo karne i administrację na Uniwersytecie Petersburskim 

dla studentów z Królestwa Polskiego. Uwieńczeniem jego prac kodyfi-

kacyjnych było przygotowanie w 1845 r. kodeksu karnego dla Króle-

stwa Polskiego. O ile kodeks został wprowadzony, to zdecydowany opór 

środowiska prawniczego doprowadził do odrzucenia projektów nowej 

procedury karnej i prawa cywilnego, a także planowanej reorganizacji 

sądownictwa. Ostatecznie w 1861 r. Komisję Kodyfikacyjną, w ramach 

polityki rozluźniania represji popowstaniowych, przeniesiono do War-

szawy. Wówczas do Polski wrócił Hube. W tym też roku przez kilka 

miesięcy piastował stanowisko głównego dyrektora Komisji Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego. Następnie pracował w warszaw-

skim departamencie X Rządzącego Senatu i Radzie Stanu, gdzie prze-

wodniczył w wydziale spornym. Po zniesieniu Rady Stanu przeszedł  

w kwietniu 1867 r. na emeryturę. Zachował przy tym bardzo ceniony 

tytuł senatora, a w rosyjskiej hierarchii urzędniczej stopień rzeczywi-

stego tajnego radcy. Na emeryturze Hube poświęcił się pracy naukowej 

przede wszystkim w zakresie historii prawa polskiego i powszechnego. 

Przez ponad dwie dekady (1867–1890) mieszkał w zakupionym przez 

siebie majątku Stobecko Szlacheckie pod Radomskiem. Po sprzedaży 

dóbr wrócił jednak do Warszawy, gdzie zmarł 8 sierpnia 1890 r. Zgod-

nie z jego ostatnią wolą imponująca biblioteka, kolekcja rękopisów oraz 

papiery osobiste (w tym ogromna korespondencja) trafiły do Biblioteki 

Jagiellońskiej.  

Dziś badacze podkreślają jego ogromny wkład do teorii prawa oraz 

dorobek w zakresie badań historycznoprawnych. Jednakże wśród 

współczesnych opinia o Hubem była daleka od pozytywnej. Zwracano 

uwagę na jego zaangażowanie w narzucenie polskiemu społeczeństwu 

rosyjskiego, czyli obcego i zaborczego, systemu prawnego oraz karierę 
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w carskiej służbie. Jednocześnie jednak był (szczególnie po upadku 

Wielopolskiego) najwyżej postawionym w hierarchii urzędniczej Pola-

kiem o szerokich wpływach i koneksjach sięgających Petersburga, 

które nie ustały w momencie jego przejścia na emeryturę. To czyniło  

z niego bardzo cennego i pożądanego protektora, szczególnie dla osób 

pozostających w służbie państwowej. Jak można wnioskować z kore-

spondencji kierowanej do Hubego, każdy kto miał okazję na polu pry-

watnym, naukowym czy służbowym nawiązać (nawet przelotny) kon-

takt z Jaśnie Wielmożnym Panem Senatorem, starał się ten kontakt 

podtrzymać i na wszelkie sposoby zaskarbić sobie jego łaskawość. Nie 

inaczej było też w przypadku Erazma Goldmana. 

Dla właściwej oceny informacji zawartych w interesującej nas ko-

respondencji warto kilka słów poświęcić genezie piotrkowskiego Ar-

chiwum Akt Dawnych14.  

Piotrków w wyniku drugiego rozbioru znalazł się w zaborze pru-

skim. Na mocy decyzji zaborcy sądy szlacheckie zakończyły swoją 

działalność. Jednak to wytworzone przez nie akta zachowały swoją 

wartość jako środek dowodowy m.in. w zakresie obrotu nieruchomo-

ściami. Prusacy początkowo opieczętowali księgi i jedynie na okres 

kontraktów świętojańskich w 1793 r. umożliwiono wpisy i to pod nad-

zorem pruskiej administracji. W późniejszym okresie zezwolono jedy-

nie na dokonywanie wypisów na potrzeby organizowanej hipoteki15.  

W tym okresie księgi grodzkie i ziemskie piotrkowskie przechowywa-

no na zamku w Piotrkowie, natomiast akta pozostałe po Trybunale 

Koronnym były złożone w pomieszczeniach ratusza, gdzie również 

znajdowały się akta miejskie. O ile Prusacy, podobnie jak pozostali 

zaborcy, dostrzegali rolę i wartość przedrozbiorowej dokumentacji 

sądowej dla reorganizacji stosunków własnościowych, to akta miejskie 

pozostawiono swojemu losowi. Gruntowna reforma ustroju miast 

oznaczała, że akta staropolskie nie miały żadnej praktycznej wartości 

                                                           
14 Najlepiej dotychczas zbadane zostały dzieje Archiwum Akt Dawnych w Lubli-

nie: T. Mencel, Archiwum Akt Dawnych w Lublinie (1827–1887), „Rocznik Lubelski”  

1958, nr 1, s. 7–38 i w Płocku: Cz. Gąska, Archiwa płockie. Część II, „Notatki Płockie” 

1986, t. 31, 1, 126, s. 46–53. Zob. również uwagi o charakterze ogólnym: T. Mencel,  

Z dziejów staropolskich akt władz partykularnych mazowieckich i podlaskich w XIX 
wieku (spisy zawartości Archiwów Akt Dawnych w Płocku, Łomży i Siedlcach), „Mi-

scellanea Historico-Archivistica” Warszawa 1985, t. 1, s. 37–64. W sytuacji, w której 

registratura archiwum piotrkowskiego podzieliła losy jego zasobu, będziemy posługi-

wać się pomocniczo ustaleniami poczynionymi dla placówki działającej według takich 

samych zasad.  
15 T. Mencel, Losy staropolskich akt partykularnych w latach 1795–1815, „Arche-

ion” 1959, t. 31, s. 24–25. 
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zarówno dla nowych władz miejskich, jak i dla administracji pań-

stwowej. Oznaczało to skazanie ich na powolne zniszczenie16. 

Po upadku rządów pruskich w 1806 r. i ustanowieniu tymczaso-

wych władz polskich utworzono sądy ziemiańskie i sądy apelacyjne, 

którym powierzono opiekę nad aktami staropolskimi, którą sprawo-

wać mieli pisarze aktowi i dodani im do pomocy archiwiści. Ta sytua-

cja nie trwała jednak długo. Już w 1808 r. wprowadzono w życie Ko-

deks Napoleona i wzorowaną na francuskiej organizację wymiaru 

sprawiedliwości z sądami pokoju i trybunałami cywilnymi. Dokumen-

tacja staropolska nadal miała podlegać pisarzom aktowym, teraz jed-

nak związanym z sądami pokoju. W ten sposób akta staropolskie zna-

lazły się w gestii ministerstwa sprawiedliwości i zostały oddane pod 

opiekę sądownictwu cywilnemu17. Feliks Łubieński, któremu, jako 

ministrowi sprawiedliwości, podlegało utworzone w 1808 r. Archiwum 

Krajowe, wysunął projekt powołania odrębnych archiwów terenowych 

(departamentowych i powiatowych)18. Do nich trafić miały staropol-

skie akta grodzkie, ziemskie, podkomorskie oraz akta miast19. Prace 

nad realizacją tego projektu przerwał wybuch wojny z Austrią. Wró-

cono do niego w 1810 r. Krokiem służącym do realizacji tego celu było 

wydanie w 1812 r. polecenia, by wszystkie akta z okresu Rzeczypospo-

litej szlacheckiej oraz akta sądów i kancelarii miejskich i dominikal-

nych (tj. z okresu 1796–1810) z archiwów miast i miasteczek trafiły do 

właściwych sądów pokoju20. 

Po upadku Księstwa Warszawskiego i utworzeniu w jego miejsce 

Królestwa Polskiego kontrolę nad archiwami sądowymi (a w tym  

i nad aktami staropolskimi) przejęła Komisja Rządowa Sprawiedli-

wości21. Wzrost zainteresowania dokumentacją przedrozbiorową 

spowodowany z jednej strony chęcią uregulowania spraw majątko-

wych przez szlachtę i skarb państwa po okresie wojen napoleoń-

skich, z drugiej zaś plany wprowadzenia nowych przepisów hipo-

                                                           
16 Ibidem, s. 26. 
17 Na temat organizacji sądownictwa cywilnego, z którym losy akt staropolskich  

i archiwów akt dawnych były przez kolejne dziesięciolecia związane, zob.: M. Mikuch, 

Organizacja sądownictwa cywilnego w Królestwie Polskim okresu konstytucyjnego 
(1815–1831), „Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii Jana Długosza  

w Częstochowie” 2016, nr 1(13), s. 67–78 [http://dx.doi.org/10.16926/gea.2016.01.06]. 
18 J. Krochmal, Kalendarium dziejów Archiwum Głównego Akt Dawnych i jego 

poprzedników (1807–2011), „Miscelanea Historico-Archivistica” 2011, t. 18, s.17. 
19 Ibidem, s. 19; T. Mencel, Archiwum…, s. 9–10. 
20 T. Mencel, Archiwum…, s. 9. 
21 W. Witkowski, Komisja Rządowa Sprawiedliwości w Królestwie Polskim  

w 1815–1876, Lublin 1986. 
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tecznych wymuszał zajęcie się jej właściwym przechowywaniem  

i udostępnianiem. Nowe uregulowanie spraw hipotecznych, a przede 

wszystkim umieszczenie ksiąg hipotecznych w miastach powiato-

wych oznaczał, że również tu powinny zostać złożone dawne księgi 

sądowe. W latach 1818–1821 trwała lustracja dokumentacji prowa-

dzona przez wizytatorów Komisji Rządowej Sprawiedliwości, a jed-

nocześnie powoli zaczęto koncentrować księgi w miastach wojewódz-

kich i powiatowych. Wyniki kontroli oraz kolejnej, przeprowadzonej 

w latach 1823–1824 przez prezesów trybunałów cywilnych w podle-

głych im sądach pokoju, gdzie przypomnijmy, były złożone akta 

przedrozbiorowe, wykazała że stan tych akt często jest opłakany – 

księgi i poszyty akt sądów szlacheckich były porozrywane i zdekom-

pletowane, a sposób ich przechowywania zostawiał wiele do życze-

nia. Jeszcze gorzej przedstawiała się sprawa z aktami miejskimi, 

które straciły zupełnie walor użytkowy. Również nisko opłacany per-

sonel archiwalny, czyli konserwatorzy hipotek i notariusze, nierzad-

ko nie wypełniał swoich obowiązków w sposób właściwy. Innym pro-

blemem były częste wakaty na tych stanowiskach – wówczas akta 

pozostawały zupełnie bez opieki i nadzoru. Wyniki kontroli dopro-

wadziły do podjęcia w marcu 1825 r. decyzji namiestnika Królestwa 

Polskiego o przeniesieniu dawnych akt polskich do miast wojewódz-

kich, gdzie będzie zapewniona im właściwa opieka. Jednakże między 

decyzją a jej realizacją musiało upłynąć wiele czasu. Nowe archiwa 

potrzebowały właściwych lokali oraz personelu22. 

Problem dodatkowo spotęgowało wejście w życie nowych przepisów 

regulujących zasady prowadzenia ksiąg hipotecznych. Na ich mocy  

z dniem 1 stycznia 1826 r. zostały zamknięte dotychczasowe księgi hi-

poteczne i jednocześnie zniesiono stanowiska konserwatorów hipotek 

powiatowych. Ich czynności (w tym wydawanie wypisów z akt daw-

nych) przejęli pisarze sądów pokoju jako pisarze hipotek powiatowych. 

Natomiast notariusze powiatowi zostali rejentami i mieli jedynie zaj-

mować się sporządzaniem aktów notarialnych. Te zmiany doprowadziły 

do tego, że pisarze hipotek powiatowych mieli wydawać wszelkie nie-

zbędne wypisy z akt nowej hipoteki, dotychczasowej hipoteki oraz sta-

ropolskich akt dawnych. Okazało się, że ilość obowiązków nie pozwala-

ła pisarzom wywiązywać się terminowo ze swych obowiązków. Pisarze 

nie byli również przygotowani do wypełniania swoich obowiązków – nie 

byli w stanie wydawać wypisów, ponieważ nie potrafili przeczytać 

                                                           
22 T. Mencel, Archiwum…, s. 10. 



Archiwum Akt Dawnych w Piotrkowie i archiwalia piotrkowskie… 
 

99 

 

dawnych akt. Tym bardziej palącą potrzebą było powołanie archiwów, 

w których złożone będą akta staropolskie, a ich personel tworzyć będzie 

wykwalifikowana kadra posiadająca wiedzę z zakresu prawa staropol-

skiego, produkcji kancelarii staropolskiej oraz paleografii23. 

Ostatecznie car Mikołaj I dnia 28 lutego 1826 r. zatwierdził pro-

jekt utworzenia archiwów akt dawnych. Archiwa powstały ostatecznie 

w ośmiu miastach wojewódzkich (Warszawa, Kalisz, Kielce, Radom, 

Lublin, Siedlce, Łomża i Płock), ponadto w Sieradzu, Piotrkowie oraz 

Krakowie. Zostały podporządkowane prezesom trybunałów cywilnych 

I instancji (wojewódzkich). W przypadku piotrkowskiego Archiwum 

Akt Dawnych był to prezes trybunału cywilnego I instancji wojewódz-

twa kaliskiego z siedzibą w Kaliszu24. 

W kwietniu 1825 r. Komisja Rządowa Sprawiedliwości podjęła de-

cyzję, by akta dawnych Trybunałów Koronnych Lubelskiego i Piotr-

kowskiego przenieść do warszawskiego Archiwum Głównego. Plany 

takie pojawiały się już od 1809 r. O ile protesty szlachty małopolskiej 

skutecznie zablokowały przeniesienie akt trybunalskich lubelskich, to 

ostatecznie w 1836 r. akta trybunalskie sesji piotrkowskiej przewie-

ziono do Warszawy25. 

Dzięki opracowanemu przez Erazma Goldmana szczegółowemu 

Spisowi Archiwów Akt Dawnych w Królestwie [Polskim] z wyszcze-

gólnie[nie]m rodzaju i gatunku akt, w tychże zachowanych26 dysponu-

jemy informacjami na temat zasobu piotrkowskiego archiwum. Gold-

man uporządkował go w dziewięć oddziałów, w ramach których po-

dzielił dokumentację sądów grodzkich i ziemskich piotrkowskich  

i radomszczańskich, a także dokumentację z czasów pruskich i Księ-

stwa Warszawskiego oraz akta staropolskie dziesięciu miast z Piotr-

kowem na czele. W sumie pod jego pieczą pozostawało blisko 1400 

ksiąg różnych sądów oraz blisko 5000 woluminów, plik i poszytów 

różnej grubości powstałych w wyniku działalności administracji i są-

dów w okresie porozbiorowym.  

Mimo organizacyjnego podporządkowania administracji sądowej, 

archiwum stanowiło przez cały czas swego istnienia samodzielną pla-

cówkę administracyjną o własnych, ściśle określonych zadaniach. Ar-

                                                           
23 Ibidem, s. 15–16. 
24 J. Krochmal, op. cit., s. 24. 
25 A. Wolff, Księgi Trybunału Koronnego 1578–1794, [w:] Straty I, s. 130; Kroch-

mal, op. cit., s. 25; T. Mencel, Archiwum…, s. 14–15. 
26 BJ rkps 5066. Piszący te słowa przygotowuje edycję tego ważnego dla badań nad 

archiwami staropolskimi i ich zasobem źródła.  
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chiwa akt dawnych miały działać przede wszystkim na rzecz władz 

państwowych (bezpłatne załatwiać kwerendy i wydawać niezbędne 

odpisy). Drugą grupę petentów stanowiło ziemiaństwo. Jego interesy 

dotyczyły przede wszystkim wydawania odpisów na potrzeby obrotu 

ziemią oraz od 1836 r. (po ogłoszeniu prawa o szlachectwie i utworze-

niu Heroldii Królestwa Polskiego) legitymizacji szlachectwa27. 

Jak można sądzić, pierwszy kontakt między piotrkowskim archi-

wariuszem a senatorem został nawiązany przy okazji nabycia przez 

Hubego w 1867 r. wspomnianego majątku Stobecko Szlacheckie, do 

którego ostatecznie przeprowadził się w 1869 r.28. Goldman na zlece-

nie dygnitarza przeprowadził kwerendę w podległym sobie zasobie  

w poszukiwaniu materiałów dotyczących Sobecka, prawdopodobnie na 

potrzeby sporu granicznego. Jak wyglądały kwerendy majątkowe, 

można się przekonać z dwóch zachowanych listów, w których archiwi-

sta bardzo szczegółowo relacjonuje swoje czynności w tym względzie. 

W pierwszym z nich (Piotrków, 10 lipca 1870 r.) pisze: Co zaś się do-

tyczące dowodów ściągający się do Stobecka Szlacheckiego w skrupu-

latnym przejrzeniu seriarzy, summariuszy, skorowidzy i spisów do 

akt, jak oto: 

 

α do akt ziemskich piotrkowskich od r. 1398 do 1777 z lat 77, 

β do akt grodzkich tychże od r. 1398 do 1504 z lat 106, 

γ do akt ziemskich radomskich od r. 1410 do 1454 z lat 44, 

δ do akt podkomorskich granicznych od r. 1538 do 1664 z lat 126, 

ε do akt ziemskich piotrkowskich od r. 1464 do 1558 z lat 94, 

ζ do akt ziemskich piotrkowskich od r. 1559 do 1679 z lat 114, 

η do akt ziemskich piotrkowskich relationum et 

oblationum 

 

od 1754 do 1791 z lat 37, 

θ do akt grodzkich piotrkowskich obligationum et 

inscriptionum  

 

od 1560 do 1782 z lat 222 itd. 

 

Natrafiłem na następne dowody po przejrzeniu właściwych wedle 

wskazówek powziętych mianowicie [...] – i tu następuje wyliczenie  

6 dokumentów z lat 1450–1588. Pozostaje mi jeszcze do przesondowania 

gruby plik papierów pomieszczonych przeze mnie w tece osobnej, obej-

mującej osobnych dowodów sztuk 208, a lata od r. 1649 do 1774 r. za-

wierające, a dotyczących granic dóbr Radziechowice, Płudna i okolicz-

                                                           
27 T. Mencel, Archiwum…, s. 19. 
28 K. Dunin, Romuald Hube (1803–1890). Studium biograficzno-bibliograficzne, 

[w:] R. Hube, Pisma (…), t. 1, Warszawa 1905, s. XXXVII. 
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nych wsi. Jeżelić Stobecko Szlacheckie, w posiadaniu Jaśnie Wielmoż-

nego Pana obecnie się znajdujące, ma z temiż posiadłościami ma  

sąsiedztwo – to proszę takowe uświadmić, a będę bardzo zobowiązany29. 

Prowadzenie kwerend było, jak się wydaje, najbardziej czaso-  

i pracochłonnym obowiązkiem archiwistów akt dawnych. Goldman  

w korespondencji z Hubem podkreślał, że i przekonasz się Jaśnie 

Wielmożny Panie najjaśniej, z powyż wzmiankowanego a przesełają-

cego się spisu, iż w trzech archiwach, jak to w Radomiu, Kielcach  

i Siedlcach, iż we wszystkich trzech nie ma tyle czynności corocznie 

Numerów co niemiara30. 

Praca archiwisty nie kończyła się na kwerendzie. Następnym kro-

kiem było sporządzenie na potrzeby petenta odpisów urzędowych (do-

wodów). Było to zadanie żmudne, wymagające znakomitej znajomości 

paleografii oraz języka dokumentu. W liście z Piotrkowa z dnia 24 

maja 1871 r. Goldman tłumaczy się: Poleceniu objawionemu mi ustnie 

o ile mi możliwość i czas dozwolił, wykończonych dowodów sztuk  

9. /dziewięć/ mam honor przesłać. Nb. arkuszy 12. do ostatecznego 

wykonania w zupełności pozostaje mi do wypisania jeszcze dowód  

z r. 1554 Stobecko et Wierzbica, w wielu miejscach oryginał nader 

mocno uszkodzony, gdyż nie tylko brak papieru a tem samem i wyra-

żeń. Nadto zrobienie kopii mappy z r. 1799 do której potrzeba papieru 

długości łokci 2 a szerokości półtora. Czy mam koszta na zakup wyło-

żyć i to zdziałać upraszam o decyzję31. 

O ile akta sądów szlacheckich, jako pozostające stale w obrocie 

prawnym, były przedmiotem zainteresowania ze strony instytucji 

państwowych i społeczeństwa, to staropolskie akta miejskie na dobrą 

sprawę pozostawiono własnemu losowi. Początkowo zrezygnowano 

nawet z przenoszenia ich do archiwów akt dawnych. Ostatecznie Ko-

misja Rządowa Sprawiedliwości zarządziła ich przeniesienie z za-

strzeżeniem jednak, by czynić to w miarę sposobności i dostatecznych 

lokalów. Ostatecznie uczyniono to dopiero w latach czterdziestych XIX 

w., kiedy ich wartość była jedynie historyczna. W listopadzie 1842  

r. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych postanowiła w porozumie-

niu z Komisją Rządową Sprawiedliwości przekazać akta miejskie do 

archiwów akt dawnych z uwagi na zawarte w nich transakcje kupna  

i sprzedaży nieruchomości oraz akty dotyczące „praw miast rządo-

wych i prywatnych”. Komisja Spraw Wewnętrznych wydała 19 listo-

                                                           
29 BJ rkps 5007, t. 3, k. 192–192v. 
30 Ibidem, k. 196v. 
31 Ibidem, k. 194. 
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pada 1842 r. zarządzenie do burmistrzów w miastach, aby przekazali 

akta do archiwów akt dawnych. Akta te pozostawały, mimo przenie-

sienia, w stanie pierwotnego nieporządku. Wynikało to z faktu, że 

archiwiści mieli dostatecznie dużo pracy z aktami sądów szlacheckich, 

które pozostawały w obrocie prawnym, i nie mieli czasu na zajmowa-

nie się zespołami o znaczeniu jedynie historycznym32. 

Ze względu na włączenie do zasobu akt Trybunału Koronnego, 

piotrkowskie i lubelskie archiwum akt dawnych przeważały pod wzglę-

dem wielkości zasobu nad pozostałymi archiwami. Jednakże nie prze-

kładało się to na obsadę kadrową. O ile w Lublinie pracowało kilkuna-

stu pracowników33, to w archiwum piotrkowskim był tylko zaledwie 

jeden etat, podobnie jak w o wiele mniejszym (pod względem zasobu) 

archiwum płockim34. Podkreśla to również Goldman, pisząc do Hubego, 

że jak wiadomo bowiem jestem semper semperque ipse et unus, muszę 

więc pisać minuty, odbywać poszukiwania, mundować – zgoła wszyst-

kie a wszystkie czynności aż do napalenia w piecu wypełniać35. 

Oprócz bieżącego załatwiania kwerend, na archiwistów spadło rów-

nież porządkowanie często pomieszanych archiwaliów. Ogromnym pro-

blemem były też dissoluta. Przenoszone wielokrotnie z miejsca na miej-

sce, przechowywane w złych warunkach, często bez fachowej konser-

wacji, ulegały pomieszaniu i zniszczeniu. Braki kadrowe oraz trudności 

lokalowe były również przyczyną pojawienia się planów przeniesienia 

całości akt staropolskich z archiwów akt dawnych do centralnego ar-

chiwum w Warszawie. Sformułował go Walenty Hubert po rewizji za-

sobu tychże archiwów przeprowadzonej w latach 1846–184736.  

Ślady natłoku obowiązków, które spadły na pracowników archiwów 

akt dawnych znajdujemy również w omawianej korespondencji. W li-

ście z 10 lipca 1870 r. samotny na swoim posterunku piotrkowski ar-

chiwariusz pisze: Błagam o przebaczenie, iż na pismo odebrane pod 

dniem 27 maja ub, [tj. 1879 – przyp. R.J.] z rąk Pana profesora Pawiń-

skiego dopiero dziś odpowiadam. Powodem do tego nie jest lekceważe-

nie poruczeń dawnych, zwłaszcza zaś na takim stopniu znajdujących 

się Osób jak Jaśnie Wielmożny Pan zajmujesz ale za jeden jest powo-

                                                           
32 Ten stan rzeczy widać dobrze również w przywoływanym wyżej Spisie Archiwów 

opracowanym przez Goldmana. O ile w przypadku akt sądów szlacheckich podaje za-

zwyczaj podział na serie, a w ich obrębie daty graniczne oraz ilość tomów, to w przypad-

ku akt miejskich ogranicza się jedynie do wyliczenia miast, z których akta pochodzą.  
33 T. Mencel, Archiwum…, s. 28–29. 
34 Cz. Gąska, op. cit., s. 46. 
35 BJ rkps 5007, t. 3, k. 196. 
36 J. Krochmal, op. cit., s. 29. 
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dem iż urzędując sam li tylko co Archiwum pieczy mojej i dozorowi po-

ruczonym, a tem samym pełniąc za kilka osób po innych archiwach 

pomieszczonych obowiązki i wszelkie bieżące interesa tak urzędowe 

jako i prywatne wraz z prowadzeniem korespondencji zmuszony zała-

twiać, z powodu braku czasu pomimo wolnej, pomimo największej chęci 

ze swej strony, nie jestem tak jakbym sobie życzył załatwiać się37. 

Wiele czasu i uwagi zajmowała również sprawozdawczość. Wyni-

kała ona z wydanej 22 marca/3 kwietnia 1849 r. instrukcji, która zo-

bowiązywała prezesów trybunałów cywilnych do przeprowadzania co 

pół roku kontroli w podległym im Archiwum Akt Dawnych, w zakresie 

realizacji prac porządkowych, właściwego zabezpieczenia zasobu  

i tajemnicy państwowej, prawidłowości sporządzania odpisów. Nakła-

dała również na nich obowiązek składania w tej materii rocznych 

sprawozdań do Komisji Sprawiedliwości, zawierających ocenę stanu 

zasobu, jego rozmiaru oraz realizacji zadań za okres sprawozdawczy. 

W praktyce oznaczało to, że raporty te opracowywali archiwiści akt 

dawnych. Jak pisze Goldman, w liście z 27 lutego 1872 r., złożenie 

rapportu rocznego o stanie obecnym Archiwum mego niejeden dzień 

mozołu i pracy mnie kosztowało. [...] Rapport zaś pomieniony pomina-

jąc minutę, na czysto przepisany kilka arkuszy obejmuje. Niezależ-
nie od kontroli dokonywanej przez prezesa trybunału, archiwum było 

wizytowane przez przedstawicieli Komisji Rządowej Sprawiedliwości 

pod kątem jego zabezpieczenia, ewidencjonowania oraz utrzymania 

porządku w magazynach38.  

Dotkliwym problemem było również, w porównaniu z zakresem ob-

owiązków, stosunkowo niewysokie wynagrodzenie. W tym samym liście 

Goldman dziękuje Hubemu: [...] wdzięczność za łaskawie daną obietni-

cę, iż raczysz się Jaśnie Wielmożny Pan odezwać za mną do radcy Mał-

kowskiego39 i Dyrektora Głównego40 abym przynajmniej raz choć po 

tyluletniej służbie za łaskawym wstawieniem się Jaśnie Wielmożnego 

Pana i łaską Boga pozyskał polepszenie mego opłakanego położenia 

                                                           
37 BJ rkps 5007, t. 3, k. 192. 
38 Ibidem, k. 196; Cz. Gąska, op. cit., s. 46.  
39 Konstanty Franciszek Małkowski (1816–1905), prawnik, senator Królestwa 

Polskiego (od 1874 r.), do 1862 r. członek Komisji Rządowej Sprawiedliwości, pełnił 

obowiązki dyrektora głównego prezydującego Komisji Rządowej Sprawiedliwości  

w latach 1872–1875 (W. Sobociński, Konstanty Małkowski (1816–1905), [w:] PSB,  

t. 19, Wrocław 1986, s. 447–448; W. Witkowski, Komisja…, s. 50–51). 
40 Teodor Wosiński (1803–1872), prawnik, dyrektor główny prezydujący Komisji 

Rządowej Sprawiedliwości w latach 1862–1872 (W. Witkowski, Komisja…, s. 49–50). 
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[...]41. Dotkliwe dla wieloletniego archiwisty było również to, że jego 

pobory znacząco nie różniły się od zarobków osób dopiero zaczynających 

pracę w archiwum: pensje zwłaszcza młokosów archiwistów toć to nie-

dawno powchodziło w tę służbę swą niewiększą jako mają kilkuletniej, 

[niż ci co – przyp. R.J.] bez przerwy w służbie to w tym samym Piotr-

kowie od 1847 r. Czyż to nie słusznie sprawiedliwie i czy się to nawet 

nie tylko z ludzkiego ale Najwyższego zgadzać może42. 

Odrębnym problemem były dawne przywileje miejskie, które jeszcze 

w pierwszych latach po utworzeniu Królestwa Polskiego służyły mia-

stom do udowadniania praw własnościowych. Jak już wyżej wspomnia-

no, po nadaniu miastom nowego ustroju miejskiego, przywileje wysta-

wione przez właścicieli (w przypadku miast królewskich – panującego) 

miały wartość już jedynie historyczną. Podobnie było z przywilejami 

cechowymi oraz dokumentami dotyczącymi funkcjonowania np. wój-

tostw. Stąd bardzo często były one niewłaściwie przechowywane i za-

bezpieczone. W niektórych miastach jednak istniała świadomość  

wartości historycznej dyplomów i ich roli w poświadczeniu dawności 

grodu. Jeśli chciały zachować oryginały przywilejów, miały obowiązek 

sporządzenia odpisów i przekazania ich do archiwów akt dawnych43. 

W piotrkowskim „Tygodniu” z 2 (14) marca 1875 r. pojawiła się  

następująca informacja: W końcu b. m. odesłanymi będą przez zarząd 

powiatowy dla zachowania do Warszawy przywileje dawniejszych mia-

steczek, obecnie tak zwanych posad, częstochowskiego powiatu. Przywi-

lejów tych znaczna zebrała się liczba, po większej części, prócz pierwiast-

kowych nadań lub ich powtórzeń dotyczących ustanowienia jarmarków 

lub zniesienia różnych powinności. Niektóre opatrzone własnoręcznymi 

podpisami Zygmunta III-go, Władysława IV-go, Michała Korybuta, Jana 

III-go Sobieskiego, Stanisława Augusta – Jana Wężyka. arcybiskupa 

gnieźnieńskiego i prymasa Królestwa i innych. Szkoda wielka, że nie-

dbale dotychczasowe zachowanie tych przywilejów, wpłynęło na uszko-

dzenie wielu tekstów, wyblakłych już a w niektórych prawie nieczytel-

nych – najlepiej zachowały się podpisy w założonych brzegach pergami-

nu i wielkie pieczęcie na jedwabnych sznurkach zawieszone44. Sprawa 

miała na łamach tygodnika ciąg dalszy. W numerze tygodnika z 16 (28) 

marca pojawiły się dalsze informacje na ten temat: Wiadomość o prze-

                                                           
41 Zob. przyp. 36. 
42 BJ rkps 5007, t. 3, k. 197v. 
43 T. Mencel, Archiwum…, s. 31–32; A. Wolff, Akta partykularne przedrozbiorowe 

Archiwum Głównego 1381–1835, [w:] Straty I, s. 175. 
44 „Tydzień” 3 (1875–03–2), nr 5, s. 2. 
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słaniu przywilejów dawniejszych z miasteczek, prostujemy, po uprzej-

mem objaśnieniu p. Goldmana archiwisty akt dawnych, w tem mianowi-

cie, że do Warszawy odsyłają się dokumenty tych tylko miasteczek, które 

za poprzednich podziałów administracyjnych kraju, należały do guberni 

warszawskiej i mają już w archiwum głównem swoje księgi lub akta.  

Z reszty zbierać się będą stosownie do reskryptu Komisji Rządowej 

Sprawiedliwości, w naszem archiwum. Jakoż nadesłane już przywileje 

miast: Konstantynowa, Zgierza, Koniecpola, Brzeznicy, Wolborza i Gro-

cholic. Inowłodza zaś zwrócił p. Goldman do Warszawy. Z zebranych 

dotąd dokumentów, niema dawniejszych, jak różnych lat XVI-go wieku – 

niektóre, jak np. grocholickie, do szczętu zniszczone45. 

Wątek akt miejskich i przywilejów pojawia się również w korespon-

dencji Goldmana z Hubem. Z czasem bowiem Goldman zaczął wykony-

wać dla Hubego prace wykraczające poza typowe kwerendy prawno-

majątkowe. Na prośbę Hubego archiwista piotrkowski w liście z 27  

lutego 1872 r. podał mu podstawowe informacje o przywilejach piotr-

kowskich i radomszczańskich oraz najstarszych zachowanych księgach 

miejskich. Co do miasta Radomska mogę dostatecznie dwa przywileje  

o których nro dotychczas mi wiadomo jako to: primo z r. 1266 Leszka 

zda się Białego46; secundo z r. 1646 z d. 3 czerwca Władysława IV. 

Przywilei tych będzie kopii nro 4. Lustracji dotychczas żadnych nie na-

potkałem. Ksiąg dotyczących miasta tego jest w sumie w zachowaniu 

45 i te rozpoczyna się od r. 1565 a kończą na r. 1807 inclusive. Przeglą-

dać ich dotychczas nie przeglądałem bo czasu brak, choćbym chciał47. 

To ostatnie zdanie doskonale ilustruje miejsce akt miejskich w zasobie 

archiwum piotrkowskiego. 

Wiemy, że Goldman na prośbę Hubego przygotował odpisy  

z tychże akt. W ogłoszonej w 1876 r. pracy poświęconej kościołowi 

parafialnemu w Radomsku48 Hube pisze o wykorzystaniu w pracy 

                                                           
45 „Tydzień” 3 (1875–03–16), nr 7, s. 2. Księgi miejskie miast wymienionych w ar-

tykule spłonęły (A. Wolff, Akta partykularne…, passim), ale dokumenty pergamino-

we, włączone do zespołu „Zbiór dokumentów pergaminowych” przetrwały (J. Wejcher-

towa, M. Woźniakowa, Dokumenty miast, [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych  
w Warszawie. Przewodnik po zespołach, t. 1, Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, red.  

J. Karwasińska, Warszawa 1975 (wyd. 2), s. 199–242).  
46 Goldman pomylił się: wystawcą dokumentu z roku 1266 nie mógł być książę Le-

szek Biały, który zmarł w 1227 r. Prawa miejskie Radomsko zawdzięcza księciu 

Leszkowi Czarnemu (ok. 1241–1288). 
47 BJ rkps 5007, t. 3, k. 196–196v. 
48 Wspomniane odpisy uczynione ręką E. Goldmana w spuściźnie Hubego (BJ rkps 

5008, t. 6). R. Hube, Kościół parafialny stary i nowy w Radomsku. Podał ich opis  
i opowiedział ich historię […], Warszawa 1876.  
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źródeł z Archiwum Akt Dawnych sądowych w Piotrkowie oraz  

że wypisy z tych akt sporządził dla nas ze zwykłą uprzejmością ar-

chiwista akt dawnych Erazm Ratysław Goldman, a część nich za 

odpisami Goldmana wydał, zaznaczając ponownie: zachowanych 

obecnie w Archiwum akt starych w Piotrkowie, szanowny archiwa-

riusz tychż kilka aktów oryginalnych sądowych z wieku XIV-go i XV-

go aktów Erazm Goldman, na moją prośbę i w dokładnych facsimi-

lach mnie przesłał49. 

O wiele więcej informacji Goldman ma na temat archiwum mia-

sta Piotrkowa: Co dotycze dyplomatów m. Piotrkowa o tych powie-

dzieć mogę iż w drugim w roku [od – przyp. R.J.] przybycia mem do 

Piotrkowa i objęciu urzędowania tj. [w – przyp. R.J.] 1847 r. proszo-

ny ustnie przez ówczesnego burmistrza Golińskiego50, abym takowe 

w skrzynce niby pod kluczem zostającej przejrzał, co do dat uporząd-

kował i nadawszy na grzbietach z wyróżnieniem daty i roku pokładł. 

To uczyniłem i znalazłem takowych ówcześnie sztuk 44 poczynają-

cych się od r. 1404 a kończących się na r. 1789 włącznie51. Informacje 

z listu Goldmana są szczególnie ważne, ponieważ dzięki nim wiemy 

ile dyplomatów przechowywano w piotrkowskim archiwum w poło-

wie XIX w. Jest to informacja ważna wobec rozproszenia dyploma-

tów piotrkowskich w późniejszym okresie. Być może ślad początków 

tego procesu znajdujemy również w tym samym liście: Między tymiż 

spotkawszy w miejsce oryginału – nie pamiętam z którego roku – 

kopię urzędową przywileju z Archiwum Głownego Królestwa wydaną 

[...] zapytany ówczesny sekretarz Sobolewski oświadczył, iż p. Stron-

czyński miał oryginał sobie udzielony, a że tenże u niego gdzieś się 

odział, przez to tę kopię uzupełniając brak złożył. Wskazanie zwią-

zanego z Piotrkowem Kazimierza Stronczyńskiego (1809–1896), hi-

storyka, kolekcjonera, a przede wszystkim numizmatyka i sfragisty-

ka52, jako winowajcę utracenia dokumentu miejskiego mogło odpo-

wiadać prawdzie, ale równie dobrze miało posłużyć odwróceniu uwa-

gi od braku dbałości miejskich urzędników o skrzynkę z przywileja-

                                                           
49 Ibidem, s. 6 (nlb.), przyp. 2; s. 22–23. 
50 W rzeczywistości burmistrzem Piotrkowa w okresie od maja 1836 do lipca 1851 

r. był Michał Goleński (K. Łapiński, Organizacja władz miejskich i rozwój terytorial-
ny Piotrkowa w latach 1807–1918, „Archiwum i Badania nad Dziejami Regionu”  

1995, t. 1, s. 102). 
51 BJ rkps 5007, t. 3, k. 196v.   
52 S.K. Kuczyński, Jan Kazimierz Stronczyński, [w:] PSB, t. 44, Warszawa 2006–

2007, s. 366–371. 
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mi miejskimi53. Pisze dalej Goldman: Wątpię i jestem aż nadto prze-

konanym, iż z tych sztuk 44 może ledwo trzecia część, a może już 10 

magistrat u siebie nie ma, boż była buława ta z ozdób obdarta zni-

kła54, a z mieczy55 dwóch podobno jeden tylko w kasie miejskiej za-

chowany jest56. 

Niestety, jak okazało się później, obawy Goldmana okazały się 

słuszne. Sam jako miłośnik starożytności i zabytków starał się pa-

miątki przeszłości uchronić przez zniszczeniem: postanowiłem przez 

się zdały spis chronologiczny, co za treść tychże przywilejów. Nadto 

summariusz przywilejów bractw i cechów tegoż miasta jak również 

konstytucji tegoż również miasta dotyczących, czego kopij mniej wię-

cej arkuszy 10. Gdyby się Jaśnie Wielmożny Pan zażądał tychże, albo 

sam, albo takowe komuś innemu porobić bym polecił. Co prawda nie 

zachowały się listy Hubego do Goldmana, lecz w spuściźnie po profe-

sorze prawa złożonej w Bibliotece Jagiellońskiej znajdujemy materia-

ły świadczące, że historyk zażądał tychże. Goldman własnoręcznie 

wykonał odpis materiałów, które reklamował w swym liście. Jego za-

sadnicza część to Spis chronologiczno-treściwy przywilei, praw, nadań 

itp. które w magistracie miasta Piotrkowa przez podpisanego, a po-

rządkującego takowe, w miesiącu wrześniu 1853 r. w skrzynce na ten 

                                                           
53 Piszący te słowa przygotowuje tekst na temat kolekcji dokumentów pergamino-

wych zebranej przez K. Stronczyńskiego.  
54 Najprawdopodobniej była to laska marszałka trybunału (laska trybunalska). Ze 

skąpych źródeł wiemy, że była obita srebrem. W wydanym w 1871 r. artykule  

L. Rzeczniowskiego [Kilka słów o Ratuszu Trybunalskim, o Trybunałach w ogólności,  
a w szczególności o Trybunale Piotrkowskim, „Rocznik na 1871 roku”, wyd. A. Porębski 

i K. Filipowski, Piotrków 1871, s. nlb. (reprint: Piotrków Trybunalski 1994, dalej cyt. za 

reprintem)] wymieniona wśród pamiątek, jakie zostały po Trybunale [...]: 6. Laska mar-
szałkowska, z czarnego hebanu, oprawiona w skówki srebrne, czas jakiś była w sądzie 
pokoju. Kto ją stamtąd zabrał, wyśledzić niepodobna […], (ibidem, s. 17).  

55 L. Rzeczniowski (ibidem) wymienia: [...] 5. Dwa miecze katowskie, należące nie-
gdyś do Trybunału, były na składzie kassy miasta Piotrkowa. Jeden z nich zatracony, 
drugi zaś do tego czasu znajduje się w kasie [...]. Obecnie jeden z mieczy przechowy-
wany jest w zbiorach Muzeum w Piotrkowie. Na temat mieczy zob.: M. Gąsior, Pa-
miątki po Trybunale Koronnym w zbiorach Muzeum Piotrkowskiego, [w:] Polska  
i Piotrków za panowania Króla Stefana Batorego. Materiały konferencji naukowej 
zorganizowanej w Wyższej Szkole Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrko-
wie Trybunalskim dnia 3 marca 2008 roku, red. B. Piotrkowska, Piotrków Trybunal-

ski 2008, s. 41–55; idem, Miecze w zbiorach Muzeum Piotrkowskiego, „Siódma Pro-

wincja” 2001, 3–4 (44–45), s. 20–21, gdzie przekonująco argumentuje, że miecze  

w rzeczywistości były własnością miasta, a jedynie wykorzystywano je do wykonywa-

nia wyroków orzeczonych przez trybunał.  
56 BJ rkps 5007, t. 3, k. 196v.–197. 
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cel przeznaczące znajdowały się57. W spisie archiwariusz zarejestro-

wał w sumie już tylko 40 dokumentów. Zaznacza jednak: Nadmienić 

mi to wypada, iż mając polecone przez Jaśnie Wielmożnego Pana po-

robienie kopii przywilejów miasta Piotrkowa dotyczących, a starając 

się z wszelką usilnością temuż zadość uczynić, przekonawszy się iż  

co się znajdowały przy mem porządkowaniu tychże w r. 1853 we 

wrześniu z istniejących wówczas w Magistracie numerów 40 Przywile-

jów obecnie znajduje się tylko sztuk 17. Wedle wykonanego ówcześnie 

przez siebie spisu treściwego zdziałał poszukiwanie w archiwum 

[miejskim – przyp. R.J.] podjętego zawiadomieniem będących we 

wszelakiego gatunku aktach j co natrafił tylko kopie do oblaty wnie-

sione [...]58. 

Powyższy spis oraz załączone do niego uwierzytelnione kopie nie-

których przywilejów piotrkowskich59 są często jedyną pozostałością po 

części dokumentów, szczególnie że proces rozpraszania archiwum dy-

plomatów postępował dalej. Wymownym tego świadectwem jest fakt, 

że obecnie w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim 

pozostaje zaledwie dziewięć dokumentów, z których najstarszy pocho-

dzi z 1569 r.60. Szczęśliwie kilka przywilejów odnaleziono w innych 

zbiorach archiwalnych i bibliotecznych61. 

Współpraca pomiędzy Goldmanem a Hubem nie ograniczała się 

jedynie do sporządzania odpisów czy udzielania informacji o zasobie  

i jego zawartości. W korespondencji z 28 lutego 1875 r. możemy prze-

czytać: list przez Jaśnie Wielmożnego Pana pisany przez W. Błońskie-

go odebrałem, lecz [informacji – przy. R.J.] o zwrotu [tj. zwrocie – 

przyp. RJ] księgi miasta Radomska Nro 2 nie miałem doręczonej  

i dotychczas nie otrzymałem. I dalej na ten sam temat: Tak dla dobra 

Archiwum mojej pieczy i dozorowi poruczonego jak również i dla mojej 

                                                           
57 BJ rkps 5012, k. 402–413. Spis został poświadczony podpisem E.R. Goldmana  

z datą Piotrków 10/22 maja 1872 r.  
58 Ibidem, k. 412. 
59 Ibidem, k. 240–295.  
60 Piotrków Trybunalski, Archiwum Państwowe, zespół nr 181 (Nadania i przywi-

leje królewskie miasta Piotrkowa). 
61 A. Czuba, Przywileje królewskie miasta Piotrkowa, [w:] Piotrków sejmowy, red. 

M. Gąsior, Piotrków Trybunalski 1995, s. 39–45; Przywileje miasta Piotrkowa przez 
królów polskich w wiekach XV, XVI, XVII i XVIII wystawione, oprac. A. Czuba,  

M. Gąsior, R. Kotewicz, Piotrków Trybunalski 1997 (obie prace pionierskie, a przez to 

obarczone bardzo dużą liczbą błędów, nieścisłości i opuszczeń); M. Hlebionek, Doku-
menty miasta Piotrkowa, „Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego” 2005,  

t. 4, s. 36–60; K. Łapiński, Królewskie przywileje…, s. 28–29. Piszący te słowa przy-

gotowuje odrębną publikację poświęconą przywilejom piotrkowskim i ich losom.  
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osoby pragnę aby teraźniejszy świeżo nastały Prezes62 abo sam, lub 

też kogoś ze swej strony wydelegował dla obejrzenia tegoż i dokładam 

wszelkiego starania pod tym względem. Nim jednakże to nastąpi pro-

szę najuprzejmiej Jaśnie Wielmożnego Pana abyś, jeśli się to zgodzi  

z jego wolą, zostały przesłane zwrotnie księgi wzięte ode mnie przed 

laty kilku jak: 

-ziemska piotrkowska nro 1 ad r. 1398 do 1407, f. 157. 

-grodzka piotrkowska nro 1 ad r. 1398 do 1402, f. 130. 

-grodzka piotrkowska nro 2 ad 1407 do 1413, f. 134. 

-ziemska radomskowska nro 1 ad 1410 do 1414, f. 92. 

-grodzka radomskowska nro 1 ad 1397 do 1443, f. 81. 

-Miasta Nowo Radomska księga nro 2 [...]. 

Według Goldmana pokazanie wymienionych ksiąg będzie niezbęd-

nie potrzebnym [...] jako ksiąg najdawniejszych. Archiwista zapewnia 

również, że [...] W razie zaś potrzeby na żądanie Jaśnie Wielmożnego 

Pana takowe mogą być po raz trzeci komunikowane63. Z przytoczo-

nych fragmentów jasno wynika, że co najmniej dwukrotnie Goldman 

wypożyczał Hubemu najstarsze księgi sądów grodzkich i ziemskich 

piotrkowskich oraz radomszczańskich i był gotów uczynić to po raz 

trzeci, jak można zakładać, już po zakończeniu wizytacji64. O ile moż-

na sądzić na podstawie zachowanych inwentarzy, wymienione wolu-

miny wróciły do piotrkowskiego archiwum akt dawnych i później  

podzieliły dalsze losy jego zasobu.  

Nie można w tym miejscu pominąć jeszcze jednej kwestii. Miano-

wicie Romuald Hube, korzystając z nieskrępowanego dostępu do naj-

starszych ksiąg sądowych, pozwolił sobie na czyn barbarzyński.  

W przywoływanej tu wielokrotnie spuściźnie historyka znajduje się 

również poszyt, któremu porządkujący nadali nazwę Luźne akta ory-

ginalne, fragmenty akt grodzkich łęczyckich, piotrkowskich, radom-

skich [tj. radomszczańskich – przyp. R.J.], urywek ze statutu wiślic-

                                                           
62 W momencie pisania listu, tj. w roku 1875, prezesem Trybunału Cywilnego I in-

stancji w Kaliszu był od 1863 r. Marceli Sulkowski, wcześniej sędzia Trybunału Cy-

wilnego w Siedlcach (1846–1848), następnie sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

(A. Bereza, W. Okniński, Sądownictwo siedleckie – tradycje i współczesność, Warsza-

wa 2010, s. 57; Rocznik Sądowy za rok 1875, Warszawa 1875, s. 65). Trudno więc 

mówić o Sulkowskim jako świeżo nastałym prezesie. Być może pisząc o spodziewanej 

kontroli, archiwista chciał wywrzeć presję na historyku, by ten nie ociągał się ze 

zwrotem wypożyczonych archiwaliów.  
63 BJ rkps 5007, t. 3, k. 201. Dzięki powyższemu wyliczeniu mamy, nieznaną skądi-

nąd, informację o najstarszych księgach sądowych piotrkowskich i radomszczańskich.  
64 Wypisy z wypożyczonych ksiąg uczynione ręką R. Hubego (BJ rkps 5008, t. 2). 
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kiego itp., pochodzących ze zbioru Romualda Hubego i opatrzone jego 

notami65. Przed jednoznacznym potępieniem tego uczynku powstrzy-

muje fakt, że była to felix culpa – składki wyrwane z najstarszych 

ksiąg sądów szlacheckich piotrkowskich i radomszczańskich są, wobec 

ich całkowitego zniszczenia w czasie drugiej wojny światowej, jedy-

nymi ich oryginalnymi fragmentami. Historyk w opublikowanym  

w 1873 r. wyborze zapisek sądowych z XIV i XV w. wydał oraz dodat-

kowo zamieścił podobiznę kilku z nich, które z […] zachowanych 

obecnie w Archiwum akt starych w Piotrkowie, szanowny archiwa-

riusz tychże aktów Erazm Goldman, na moją prośbę i w dokładnych 

facsimilach mnie przesłał66. 

W latach 1848–1850 w Radzie Administracyjnej pojawił się projekt 

skupienia wszystkich akt staropolskich w Archiwum Głównym  

w Warszawie. Podnoszono przy tym, że akta te w coraz większym 

stopniu tracą swój walor praktyczny i nie ma potrzeby przechowywać 

ich w miastach wojewódzkich. Projekt ten ostatecznie zarzucono  

w 1852 r. ze względu na ogromne problemy logistyczne z tym związa-

ne oraz problem z jego sfinansowaniem. Jednakże kwestią czasu był 

moment, kiedy projekt centralizacji akt staropolskich powróci. Doku-

menty zawarte w księgach staropolskich stopniowo traciły swe zna-

czenie w miarę regulacji hipotek, zabezpieczenia interesów skarbu 

państwa, przeprowadzania wywodów szlachectwa oraz likwidacji za-

dawnionych sporów i pretensji. Stały się tylko materiałami historycz-

nymi, do których rzadko zaglądano dla potrzeb urzędowych67. 

Po roku 1876, kiedy reforma sądownictwa pominęła archiwa akt 

dawnych, zainteresowania nowopowstałych sądów okręgowych odwró-

ciły się zupełnie od archiwów akt dawnych, a prezesi sądów okręgo-

wych, którzy przejęli nadzór nad archiwami, wprost domagali się ich 

likwidacji i koncentracji akt w Warszawie, uważając akta dawne za 

zupełnie niepotrzebne. Uchwałą Rady Państwa z 12 listopada 1880  

r. postanowiono znieść archiwa akt dawnych w guberniach i wcielić je 

do Archiwum Głównego w Warszawie. Akcja likwidacji postępowała 

stopniowo. Centralizacja ciągnęła się do końca 1888 r. i w jej wyniku 

Archiwum Główne Królestwa w Warszawie przejęło zasoby dotych-

czasowych archiwów akt dawnych poza lubelskim, z którego archiwa-

lia trafiły do Archiwum Akt Dawnych w Wilnie.  

                                                           
65 BJ rkps 5013.  
66 R. Hube, Kilka aktów oryginalnych sądowych z wieku XIV-go i XV-go, Warsza-

wa 1873, s. 22–23. 
67 T. Mencel, Archiwum…, s. 32–35; Cz. Gąska, op. cit., s. 46.  
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Archiwum Akt Dawnych w Piotrkowie zostało ostatecznie zlikwi-

dowane w 1882 r.68. Z tej okazji w piotrkowskim „Tygodniu” znalazła 

się następująca informacja: Wszystkie akta grodzkie piotrkowskie 

wywiezione ztąd zostały, w ilości podobno 7 tysięcy, dnia 24-go  

b. m. [tj. listopada – przy. R.J.], do Głównego Archiwum Koronnego 

[tj. Archiwum Głównego Królestwa – przyp. R.J.] w Warszawie,  

a z niemi razem przeniesiono i niektóre pamiątki potrybunalskie, 

długi czas w archiwum miejscowem grodzkiem przechowywane, jako 

to: herby wszystkich województw i ziem Wielkopolski i Mazowsza, 

dość znacznych rozmiarów, malowane na drzewie, tudzież dwa wiel-

kie obrazy w całych postaciach królów polskich: Augusta III i Stani-

sława Augusta, malowane na płótnie, które to herby i obrazy zdobiły 

niegdyś ściany sali trybunalskiej. Archiwum zaś trybunalskie przed 

46 laty (1836 r.), dostało się także archiwum koronnemu69. Tym spo-

sobem miasto nasze ogołocone zostało z dokumentów odnoszących się 

do jego przeszłości i dziejów70. 

Pojawia się również pytanie na ile wysiłek wkładany przez Gold-

mana w spełnianie poruczeń Jaśnie Wielmożnego Pana okazał się dla 

archiwariusza piotrkowskiego opłacalny. O pozytywnej odpowiedzi na 

to pytanie świadczyć może zdanie z listu z 27 lutego 1872 r.: Nader 

wielką przyjemność sprawia mi każde polecenie jakie odbieram od 

Niego, gdyż mnie takowe stawia w położeniu nader dla mnie miłym  

i pożądanym, iż mogę choć w części jakiejś [...] wdzięczność okazać za 

doświadczone łaski jego71. 

Abstract 

The Archives of Ancient Files in Piotrkow, Poland and Piotrkow 
archives in exchanging of correspondence between  

Erazm R. Goldman and Romuald Hube (1870–1876) 

The subject of the article is 5 letters of Erazm R. Goldman, an ar-

chivist of The Archives of Ancient Files in Piotrkow, Poland to 

                                                           
68 J. Krochmal, op. cit., s. 34. 
69 O herbach województw i ziem podlegających terytorialnie trybunałowi piotr-

kowskiemu oraz portretach zdobiących zob.: L. Rzeczniowski, op. cit., s. 17. Były po-
tem w posiadaniu sądu pokoju okręgu piotrkowskiego i mieściły się w lokalu tegoż 
sądu; przed rokiem [tj. w 1870 – przy. R.J.] zostały z tego sądu do archiwum akt 
dawnych grodzkich w poklasztornym gmachu OO. Bernardynów. 

70 „Tydzień” 10 (1882–12–03), nr 49, s. 2. 
71 BJ rkps 5007, t. 3, k. 196v. 
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Romuald Hube (1803–1890), a lawyer, historian and important civil 

servant of tsarist administration of jurisdiction and their value to be  

a source of knowledge of Piotrkow’s archives’ history. 

 

Kaywords: archival science; Archives of Historical Records in  

Piotrkow; Erazm R. Goldman; Romuald Hube 

Słowa kluczowe: archiwistyka; Archiwum Akt Dawnych w Piotr-

kowie; Erazm R. Goldman; Romuald Hube 
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Aleksy Piasta 
(Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim) 

Piotrkowscy socjaliści wobec wyborów do Rady Miejskiej  

w grudniu 1916 r. 

Dyskusja nad wprowadzeniem samorządu w miastach zaboru ro-

syjskiego toczyła się w kuluarach Dumy, jak i w polskich środowi-

skach politycznych i społecznych na kilka lat przed wybuchem 

pierwszej wojny światowej1. Kwestia samorządności nie stanowiła 

                                                           
1 Od 1905 r. podejmowano próby wypracowania projektu prawa samorządowego 

dla miast w Królestwie Polskim. Specjalna obywatelska komisja polska pod przewod-

nictwem A. Suligowskiego przygotowała propozycje, które nie uzyskały akceptacji 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Proponowano w nich powierzenie samorządom, 

oprócz całości gospodarki miejskiej, szereg spraw socjalnych – pośrednictwo pracy, 

kasy zapomogowo-pożyczkowe, pośrednictwo w sporach pracowników z pracodawca-

mi – nadzór nad oświatą. Koordynację polityki samorządowej w skali całego kraju 

powierzano Krajowej Radzie Samorządowej. Językiem urzędowym miał być polski. 

Równocześnie konkurencyjny projekt złożyła kancelaria Generał Gubernatora War-

szawskiego rezygnujący z Rady Samorządowej i języka polskiego – ten też nie znalazł 

uznania. Pod koniec 1909 r. MSW przygotowało własne opracowanie przewidujące 

poddanie samorządów miejskich kurateli władz rządowych (możliwość wprowadzenia 

3-letniego zarządu komisarycznego). Wybory miały się odbywać w kuriach narodowo-

ściowych. Dopuszczano stosowanie języka polskiego, z zastrzeżeniem, że księgi i akty 

podlegające kontroli administracji państwowej będą prowadzone w języku rosyjskim 

(budżety). Projekt ministerialny trafił pod obrady Dumy dopiero w roku 1911. Po-

prawki poselskie zdezawuowały go w oczach polskiego społeczeństwa (wyłączenie 

spod kompetencji zarządów miejskich szkolnictwa elementarnego, urzędowy język 

rosyjski). Rada Państwa usunęła całkowicie możliwość używania języka polskiego  

w instytucjach miejskich. Duma natomiast godziła się na to, pod warunkiem, że ob-

rady rad miejskich będą, na żądanie choćby jednego radnego, tłumaczone na język 

rosyjski. Jednak Rada Państwa dwukrotnie odrzuciła propozycje poselskie w roku 

1913 i 1914. Rząd rosyjski akceptował zasadniczo rozwiązania wypracowane przez 

Dumę dopuszczające do urzędów samorządowych język polski. Wybuch wojny oddalił 

na prawie rok podjęcie decyzji dotyczących wprowadzenia samorządu. Ukaz z 1915  

r. rozszerzał w zasadzie działanie przepisów ukazu z 1892 r. na miasta Królestwa 

Polskiego. Tekst oraz krytyczny komentarz delegata NKN na tereny okupowane. 

Zob.: Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANK), Archiwum Naczelnego Komitetu 
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też priorytetu działań administracji austriackiej w pierwszym okre-

sie wojny. Zmiany nastąpiły w roku 1916, gdy naczelny wódz Armii 

Austro-Węgierskiej, arcyksiążę Fryderyk, zapowiedział 18 sierpnia 

przeprowadzenie wyborów samorządowych do rad czterech głównych 

(gubernialnych) miast strefy austriackiej – Kielc, Lublina, Piotrko-

wa i Radomia2. Wprawdzie rozporządzenie dotyczyło tylko tych czte-

rech miejscowości, jednak nie wykluczano rozszerzenia go w przy-

szłości na inne ośrodki3. Arcyksiążę określił zasadnicze ramy projek-

towanej reformy. Nie należy jednak traktować tych postanowień jak 

ordynacji wyborczej, a takie określenia pojawiały się w materiale 

źródłowym.  

Samorząd miejski miał się składać z rady i wyłanianego przez nią 

zarządu nazywanego jak dawniej „magistratem”. W miastach do 80 

tys. mieszkańców miało być 50, a powyżej 80 tys. – 60 rajców. Magi-

strat składał się z prezydenta, 2 wiceprezydentów i 6 lub odpowiednio 

8 członków. Kadencja rad miejskich miała trwać 3 lata, z tym, że mo-

gła być w każdej chwili zmieniona decyzją Zarządu Wojskowego4. 

Wyborców podzielono na 5 grup. Kuria pierwsza obejmowała osoby 

z wyższym wykształceniem wykonujące związane z nim zawody, np. 

nauczycieli, lekarzy; druga: przemysłowców, rzemieślników i kupców; 

trzecia: właścicieli nieruchomości; czwarta: płatników podatku miesz-

kaniowego (przynajmniej rok przed wyborami); piąta: osoby niespeł-

niające ww. warunków (§ 10). 

                                                                                                                                               
Narodowego (dalej: ANKN), sygn. 83. Oprócz tego: K. Rudnicki, Samorząd miejski  
w Królestwie Polskim, „Wiadomości Polskie” 1915, nr 34, s. 11–13. 

2 Dziennik Rozporządzeń Zarządu Wojskowego w Polsce (dalej: DzRZWP) 1916,  

cz. XXV, poz. 64. Odrębne rozporządzenie wydane tego samego dnia dotyczyło usta-

nowienia samorządów w 34 mniejszych ośrodkach miejskich, m.in. Opocznie i Ra-

domsku. Rady miejskie miały się jednak składać z osób wyznaczonych przez właściwe 

terytorialnie komendy powiatowe. Pierwsze wybory komunalne zamierzano ogłosić po 

upływie jednego r. W rzeczywistości, poza nielicznymi wyjątkami, odbyły się one do-

piero latem 1918 r. Zob.: J. Lewandowski, Okupacja austriacka w Królestwie Polskim 
(1914–1918), „Dzieje Najnowsze” 1998, R. XXX, z. 4, s. 31–32. Zob. też rozporządzenie 

o przeprowadzeniu wyborów komunalnych w 34 miastach okupacji austriackiej: 

DzRZWP 1916, cz. XXV, poz. 65. 
3 W czerwcu 1917 r. ordynację rozszerzono na Dąbrowę Górniczą, a w lutym 1918 

r. na Radomsko. Wybory do rad miejskich w mniejszych ośrodkach, w których rady 

wyznaczali austriaccy komendanci powiatowi, przeprowadzono dopiero w lipcu 1918 

r. Zob.: J. Pająk, Powstanie i rozwój samorządu w miastach Królestwa Polskiego 
podczas I wojny światowej, [w:] Z historii ustroju państwa polskiego od XIV do XX 
wieku, red. W. Saletra, Kielce 2003, s. 113; J. Lewandowski, Królestwo Polskie pod 
okupacją austriacką 1914–1918, Warszawa 1980, s. 81. 

4 Ibidem. Zarząd miejski funkcjonował do czasu ukonstytuowania się nowego. Za-

rząd Wojskowy mógł rozwiązać samą radę bądź też niektóre agendy magistratu.  
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System kurialny, ewidentnie niesprawiedliwy i niedemokratyczny, 

zastosowano, by zapewnić obecność we władzach samorządów miej-

skich dotychczasowych elit. Obawiano się też, że w wyborach po-

wszechnych zwyciężą elementy radykalne, destabilizujące sytuację na 

terenach okupowanych, stanowiących bezpośrednie zaplecze frontu. 

Zasada kurialna sankcjonowała przede wszystkim przedwojenne 

układy i dominację warstw posiadających (właścicieli nieruchomości, 

zakładów rzemieślniczych i przemysłowych).  

Czynne prawo wyborcze przysługiwało: obywatelom Królestwa 

Kongresowego, którzy przynajmniej od roku zamieszkiwali w okręgu 

wyborczym; mężczyznom mającym ukończone 25 lat, niekaranym  

i posiadającym pełnię praw obywatelskich (§ 8). Kobiety i osoby poni-

żej 25 lat spełniające wymogi przynależności do II lub III kurii mogły 

głosować poprzez zastępców (np. męża, brata itp.). Zdarzało się więc, 

że mężczyźni dysponowali dwoma głosami. Bierne prawo wyborcze 

otrzymali obywatele uprawnieni do głosowania, którzy ukończyli 30 

lat i władali językiem polskim w mowie i w piśmie (§ 9). 

Kompetencje rad miejskich dotyczyć miały spraw gospodarczych, 

warunków sanitarnych i kultury, zaopatrzenia ludności, konserwacji 

dróg i urządzeń komunalnych, utrzymania szpitali. Działania repre-

zentacji samorządowych miały być nadzorowane przez miejscowe 

komendy powiatowe (wojskowe zarządy powiatowe). Podobnie jak to 

miało miejsce w okresie rosyjskiego samodzierżawia, budżety miast 

zatwierdzały jednostki administracji państwowej (komendy powia-

towe). Ich akceptacji wymagała sprzedaż lub nabycie nieruchomości 

o wartości przekraczającej 20 tys. koron, zaciąganie pożyczek, wy-

puszczanie obligacji (§ 6). Generalny Gubernator, w nagłych spra-

wach komendant powiatowy, mógł usunąć każdy organ samorządo-

wy, zastępując go swoimi funkcjonariuszami. Tak więc każdorazowe 

wykroczenie poza ramy nakreślone przez okupanta groziło zawie-

szeniem reaktywowanej samorządności. Do kompetencji prezydenta 

miasta dodano prawo karania grzywną do 500 koron i aresztem do  

4 tygodni (§ 17). 

Szczegółowa ordynacja wyborcza miała być ogłoszona osobnym 

rozporządzeniem zarządu wojskowego (§ 14). W dniach 27–28 wrze-

śnia odbyła się w Lublinie konferencja z udziałem przedstawicieli 

wspomnianych wyżej czterech miast, poświęcona organizacji głoso-

wania5. Piotrków reprezentował zastępca kierującego komisarza 

                                                           
5 „Dziennik Narodowy” 1916, nr 226, s. 2.  
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cywilnego Komendy Powiatowej, dr Stanisław Gołąb, oraz członek 

Komitetu Ratunkowego, notariusz Antoni Byczkowski, i przedsta-

wiciel magistratu, browarnik Franciszek Brauliński6. Zebrani ana-

lizowali poszczególne paragrafy ustawy samorządowej z 18 sierpnia, 

zgłaszając szereg uwag, które miały być wykorzystane w pracach 

nad ordynacją wyborczą. Domagano się przede wszystkim, by wybo-

ry w kuriach II, III, IV i V odbywały się w systemie proporcjonal-

nym – w kurii I decydować miała zwykła większość głosów. Listy 

wyborców uprawnionych do głosowania w kuriach od II do V spo-

rządzały zarządy miast, w kurii I [...] zaś na podstawie zapisywania 

się dobrowolnego obywateli. Bierne prawo wyborcze nie mogło być 

skrępowane zapisaniem kogoś do konkretnej kurii: Ktoś, kto wybie-

ra np. w V kurii, może kandydować na radnego zarówno w tej, jak  

i w każdej innej kurii7. W najmniej licznej kurii I wybory miały być 

prowadzone w odrębnych grupach zawodowych. Chodziło przede 

wszystkim o zapewnienie szerokiej reprezentacji inteligencji. Głosu-

jący w kuriach wyższych nie mogli uczestniczyć w wyborach w ku-

riach niższych i odwrotnie. 

Ważnym punktem w dyskusji była sprawa diet radnych i wyna-

grodzeń dla członków zarządów. Postulowano honorowe wykonywa-

nie mandatu. Pensje mieli pobierać tylko ci, którzy pracy samorzą-

dowej poświęcali większość swojego czasu, głównie prezydenci i ich 

zastępcy. Wysokość uposażeń i listę uprawnionych ustalano na 

pierwszym posiedzeniu rady.  

Jeszcze przed ogłoszeniem ordynacji, 9 października 1916 r., ko-

misarz cywilny powiatu piotrkowskiego Juliusz Abdank Dunikowski 

polecił magistratowi Piotrkowa wyznaczenie radnego odpowiedzial-

nego za sprawy wyborcze i przystąpienie do sporządzania list wybor-

ców w kuriach od II do V8. Kierownikiem Miejskiego Biura Wybor-

czego został Jan Bieńkowski, najbardziej doświadczony pracownik 

piotrkowskiego zarządu. Zadecydowano też o zatrudnieniu kilkuna-

stu nowych pracowników zajmujących się sporządzaniem spisów 

                                                           
6 Brauliński Franciszek (1868–1945), przemysłowiec, właściciel największego 

browaru w Piotrkowie, filantrop i działacz społeczny. Archiwum Państwowe w Piotr-

kowie Trybunalskim (dalej: APPT), Akta miasta Piotrkowa (dalej: AmP), sygn. 

U/1708, księga ludności stałej, t. XXVIII, s. 879. 
7 „Dziennik Narodowy” 1916, nr 226, s. 2. 
8 APPT, AmP, sygn. 4012. Komisarz Dunikowski działał na mocy telefonicznego 

polecenia Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego z dnia 8 października.  
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wyborczych9. Osoby pominięte mogły zgłosić reklamację w biurze  

do 15 listopada. 

Ordynację wyborczą wprowadzono rozporządzeniem Generalnego 

Gubernatora Karola Kuka z 31 października 1916 r.10. Komisarzem 

Wyborczym do Przeprowadzenia Wyborów Rady miasta Piotrkowa 

mianowano komisarza cywilnego J. Dunikowskiego. Do jego obowiąz-

ków należały wszystkie czynności związane z przygotowaniem, prze-

biegiem i nadzorowaniem wyborów – wyznaczanie terminu wykładania 

do publicznego wglądu list wyborców, składania list kandydatów, mia-

nowanie członków komisji reklamacyjnej, tworzenie komisji i podkomi-

sji wyborczych i wreszcie ogłoszenie wyników wyborów (§ 6). Komitety 

wyborcze mogły prowadzić kampanię do ostatniego dnia poprzedzają-

cego oddawanie głosów. Zgodę na organizowanie mityngów i wieców 

wydawała Komenda Powiatowa (§ 13). 

W każdej kurii wybierano 10 radnych i 10 zastępców radnych.  

W kurii I nie było osobnych list kandydatów – głosowano w grupach 

zawodowych. W pozostałych zgłaszano komisarzowi wyborczemu 

listy oznaczone numerem kurii. Każda musiała zawierać minimum 

20 nazwisk (dwa razy tyle, ile było mandatów) i podpisana przez 

przynajmniej 40 wyborców. Kandydaci nie musieli być zapisani do 

kurii, w której byli wystawiani – uwzględniono więc postulaty wrze-

śniowej konferencji w Lublinie. Wszelkie ingerencje w złożone już 

listy były niedopuszczalne, korygowano jedynie braki formalne 

wskazane przez komisarza wyborczego (§ 15, 18). W lokalach wybor-

czych, w charakterze obserwatorów, mogli zasiadać mężowie zaufa-

nia komitetów wystawiających listy (§ 25). 

W osobnych rozdziałach przedstawiono zasady głosowania w kurii 

I i od II do V tej. Wybory w kurii I były tajne i większościowe. Manda-

ty zarezerwowano (przynajmniej jeden) dla duchownych rzymskokato-

lickich, prawników, lekarzy, inżynierów (jak wówczas mówiono – 

techników) i nauczycieli. Natomiast w kuriach II do V wybory były 

proporcjonalne.  

Ostateczne wyniki wyborów stwierdzał komisarz wyborczy, przy 

współudziale głównej komisji wyborczej składającej się z pięciu wy-

                                                           
9 Ibidem. W sumie w pracach biura brało udział 28 urzędników stałych i tymcza-

sowych. Pobierali oni wynagrodzenie w wysokości 4 i 5 koron dziennie. 
10 Dziennik Rozporządzeń Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Polsce 

(dalej: DzRGGWP) 1916, cz. XIV. Tekst ordynacji znajduje się też w zespole APPT, 

AmP, sygn. 4012. 
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branych przez niego członków (po jednym z każdej kurii) oraz czterech 

dowolnych wyborców z kurii (§ 42). 

Termin przeprowadzenia wyborów w poszczególnych grupach 

ogłosił komisarz Dunikowski 2 grudnia11. Głosowano w odwrotnej ko-

lejności niż wskazywały numery kurii – 7 grudnia w kurii V, 11 grud-

nia w IV, 13 grudnia w III, 15 grudnia w II i wreszcie 18 grudnia  

w I. Ostateczny czas rejestrowania list upłynął 3 grudnia. 

Gorączka przedwyborcza ogarnęła szerokie kręgi społeczne i poli-

tyczne Piotrkowa. W listopadzie zawiązało się 8 komitetów wybor-

czych, na początku grudnia było ich już 9: Wyborczy Narodowy  

Komitet Demokratyczny, Główny Bezpartyjny Komitet Wyborczy, 

skupiający urzędników i robotników kolejowych, Komitet Rzemieśl-

ników i Handlujących, Komitet Narodowego Związku Robotniczego, 

Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej, Komitet Wyborczy Miejski, 

Centralny Bezpartyjny Komitet Wyborczy Miejski (narodowi demo-

kraci) oraz dwa komitety żydowskie: Żydowski Komitet Obywatelski 

miasta Piotrkowa, Żydowski Komitet Grupy Ludowców12.  

Wyżej wymienione komitety połączyły się następnie w cztery bloki – 

w kolejności zgłoszeń nadano im oznaczenia literowe: A (Narodowy Ko-

mitet Wyborczy), B (Centralny Bezpartyjny Komitet Wyborczy Miejski), 

C (Robotniczy Komitet Wyborczy Socjalistów Polskich) oraz D (Komitet 

Wyborczy Obywateli Żydowskich). Główną siłą polityczną listy „A” był 

Narodowy Związek Robotniczy, listy „B”, wbrew deklarowanej w nazwie 

bezpartyjności, Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, listy „C” Polska 

Partia Socjalistyczna. Lista „D” była bezpartyjna i obejmowała całą spo-

łeczność żydowską. 

 

 

                                                           
11 APPT, Zbiór plakatów i druków ulotnych (dalej: Zpdu), sygn. 2122. 
12 W. Gleba, Jak się będą odbywały wybory oraz kogo słuchać należy przy wskaza-

niu kandydatów do Rady Miejskiej, „Głos Piotrkowski” 1916, nr 3, s. 3. Autor artykułu  

z dużą niechęcią odnosił się do inicjatywy endecji tworzącej własny komitet wyborczy 

(Centralny Bezpartyjny Komitet Wyborczy), twierdząc, że twór ten rozprasza głosy 

polskie i stanowi zagrożenie dla dążących do jedności komitetów polskich. Nazywając 
się bezpartyjnym – stoi na stanowisku czysto partyjnym – Narodowej Demokracji [...] 
ludzie ci, grupujący się pod powziętym świeżo hasłem, mają w swoim rozporządzeniu 
posłusznych, a bezkrytycznych szeregowców, uznających wszystko, co im naczelnicy 
powiedzą za niezbity dogmat. Działając samotnie, utonęliby w zwartym tłumie, bała-
mucąc jednak opinię, chcą się wybić na szczyty życia, lecz nie własnymi siłami, bo tych 
im brak [...] Sam fakt pozostania na boku w chwili obecnej, kiedy wszystkie inne komi-
tety zawarły blok i idą zwartym szeregiem – wyrzuca ich poza granice miasta. Ten 

zwarty szereg komitetów polskich okazał się jednak już wkrótce iluzoryczny. 
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Kontrowersje wśród 

członków komitetów 

wyborczych wzbudził 

wybór członków Komi-

sji Reklamacyjnej. Ko-

misarz Rządowy mia-

sta, mjr Franciszek 

Mach, przygotował listę 

szesnastu kandydatów 

zatwierdzoną następnie 

przez Komisarza Wy-

borczego13.  

Robotniczy Komitet 

Wyborczy Socjalistów 

wydelegował do Komisji 

czterech działaczy: Ka-

zimierza Kuczewskiego, 

Stanisława Wrzesiskie-

go, Ignacego Ciszewskiego i Władysława Szkodzińskiego. Miejscowe 

władze okupacyjne zaakceptowały jedynie dwie kandydatury – K. Ku-

czewskiego i I. Ciszewskiego14. Organizację lokalnych struktur wybor-

czych zakończyło mianowanie członków Głównej Komisji Wyborczej  

(4 grudnia) oraz komisji dla poszczególnych kurii15. 

Protesty powodowane były też sposobem zaliczania poszczególnych 

wyborców do kurii. Szczególnie dużo emocji powstało w kurii II grupu-

jącej kupców, rzemieślników i przemysłowców. Ordynacja dawała 

prawo głosu w tej grupie każdemu posiadaczowi aktualnego patentu 

handlowego i przemysłowego. W liście do komisarza wyborczego Na-

rodowy Wyborczy Komitet Demokratyczny zwracał uwagę na liczne 

nadużycia w kurii II oraz negatywne konsekwencje mechanicznego 

układania list uprawnionych do głosowania16. Narodowi demokraci 

domagali się, by z kurii kupieckiej wykluczono drobnych handlarzy, 

                                                           
13 APPT, AmP, sygn. 4012. Dyrektor gazowni miejskiej w Piotrkowie K. Nencki, sę-

dzia K. Rudnicki, J. Zagrzejewski, W. Olszewski, adwokat przysięgły M. Chądzyński, 

adwokat przysięgły T. Dębski, Sz. Bicz, K. Kuczewski, I. Ciszewski, przemysłowiec  

W. Silbersztejn, adwokat przysięgły M. Kon, przemysłowiec F. Brauliński, kamieniarz  

i działacz społeczny J. Karbowski, B. Zambrzycki, J. Malinowski, A. Landsberg.  
14 Ibidem. 
15 Ibidem. Główna Komisja Wyborcza składała się z pięciu osób: H. Konarzewskie-

go, M. Szustra, W. Kasprzykowskiego, L. Kaminera i W. Krzyżanowskiego.  
16 Ibidem.  
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właścicieli małych straganów i domokrążców oraz rzemieślników nie 

posiadających własnych warsztatów. Podstawowym zarzutem stawia-

nym urzędnikom Miejskiego Biura Wyborczego układającym listy by-

ło, że nie sprawdzają, czy rzeczywiście właściciele patentów handlo-

wych zajmują się deklarowaną działalnością. Zaniechanie weryfikacji 

prowadziło, zdaniem protestujących, do ewidentnych nadużyć. Wa-

runki wojenne wytworzyły niespotykaną wcześniej kategorię han-

dlowców: Kiedy z ulic i mieszkań, przemocą, wojska zabierały do 

przymusowych robót przy okopach, całe masy proletariatu [...] wyku-

pywały patenty handlowe, w celu uwalniania się nimi przed wspo-

mnianym przymusem17.  

Patenty ułatwiały także swobodę poruszania się po terenie okupa-

cji austriackiej i preferencyjny zakup towarów. Najwięcej fikcyjnych 

kupców zamieszkiwało dzielnice żydowską (ulice Starowarszawska  

i Jerozolimska). Słusznie podkreślano, że posiadanie samego patentu 

nie mogło gwarantować udziału w samorządzie. Ordynacja obowiązu-

jąca w okupacji niemieckiej – w przeciwieństwie do austriackiej – 

dzieliła kupców i przemysłowców na odrębne kategorie, w zależności 

od wielkości przedsiębiorstwa lub sklepu. Żądanie komitetu narodo-

wego, by skreślić z list kurii II fikcyjnych kupców i drobnych handla-

rzy nie zostało zrealizowane z braku czasu, a przede wszystkim,  

ponieważ wymagało zmiany ordynacji wyborczej. 

Żydzi mieszkający w Piotrkowie także nie byli zadowoleni z prawa 

wyborczego do samorządu miejskiego. Głównym organizatorem prote-

stów żydowskich, zajmującym się interwencjami u władz okupacyj-

nych, był Klub Narodowy – powołany w 1916 r. na polecenie Centrali 

Syjonistycznej w Warszawie. W październiku 1916 r. zarząd gminy 

żydowskiej w Piotrkowie, wspólnie ze swoimi odpowiednikami z Kielc, 

Lublina i Radomia, wystosował do Generalnego Gubernatora w Lu-

blinie memoriał, w którym domagano się: [...] zaprowadzenia wyborów 

proporcjonalnych również w pierwszej kurii t. zw. zawodowej inteli-

gencji, zaliczenie do niej dentystów i t. p., skreślenia z drugiej kurii  

t. zw. handlowo-przemysłowej subiektów i pracowników handlowych 

oraz udzielenia prawa wyborczego ofiarom wojny, otrzymującym za-

siłki od komitetów ratunkowych18. 

                                                           
17 Ibidem.  
18 M. Feinkind, Dzieje Żydów w Piotrkowie i okolicy od najdawniejszych czasów do 

chwili obecnej, Piotrków 1930, s. 60–61. Klub Narodowy w Piotrkowie został rozwią-

zany po wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1919 r. 
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W dniach 7–18 grudnia 1916 r. przeprowadzono wybory, w wyniku 

których w 5 kuriach wyłoniono 50 radnych i 45 zastępców radnych19. 

Brak danych na temat liczby uprawnionych do głosowania w poszcze-

gólnych kuriach nie pozwala na określenie szczegółowej frekwencji. 

Łącznie na listach wyborców znalazło się 6700 obywateli piotrkow-

skiego grodu, z tej liczby głosowało 4907 osób (ok. 74%). 

W kurii I oddano w sumie 92 głosy, z duchownych mandat zdobył 

ks. kan. A. Zagrzejewski, prawników – K. Rudnicki, techników – inż. 

A. Elzenberg, nauczycieli – J. Słowikowski, lekarzy – S. Rechniowski. 

Pięciu radnych tej kurii wybrano z grupy ogólnej20. 

W kurii II w dwóch komisjach obwodowych zagłosowało 1690 

mieszkańców. Wystawiono 4 listy wyborcze – A, B, C i D. Najwięcej 

głosów uzyskali kandydaci społeczności żydowskiej (D) – 775, zdoby-

wając 5 miejsc w Radzie Miejskiej. Duży sukces odnieśli reprezentanci 

narodowej demokracji (B) – 3 mandaty, wśród których najwybitniej-

szą osobistością był przemysłowiec i filantrop F. Brauliński. Klęskę 

poniosły listy socjalistyczne (A i C) Narodowego Związku Robotnicze-

go i PPS, zdobywając odpowiednio po 1 fotelu. Powszechna praktyka 

polegająca na wystawianiu tej samej kandydatury w kilku kuriach 

                                                           
19 APPT, Zpdu, sygn. 4295; AmP, sygn. 4808. Radni: ks. A. Zagrzejewski, mecenas 

K. Rudnicki, lekarz S. Rechniowski, inż. A. Elzenberg, w latach dwudziestych dyrek-

tor Manufaktury Piotrkowskiej, nauczyciel J. Słowikowski, lekarz H. Kobos, adwokat 

przysięgły B. Nowicki, aptekarz J. Grabowski, W. Sokołowski, aptekarz B. Tyc, ka-

mieniarz J. Karbowski, browarnik F. Brauliński, emerytowany urzędnik kolejowy  

J. Bolechowski, przemysłowiec T. Wróblewski, piekarz S. Ciszewski, prawnik w kan-

celarii adwokackiej M. Feinkind, przemysłowiec L. Kaminer, kupiec A. Margulies, 

rolnik A. Olszewski, właściciel nieruchomości A. Ostrowski, właściciel nieruchomości 

W. Mystkowski, adwokat przysięgły J. Konopacki, ks. E. Lipiński, rolnik W. Ka-

sprzykowski, rolnik A. Dudkiewicz, adwokat T. Dębski, rolnik I. Piotrowski, adwokat 

przysięgły M. Kon, ks. J. Bromski, emerytowany urzędnik kolejowy W. Olszewski,  

L. Cybulski, prawnik H. Konarzewski, drukarz T. Dobrzański, adwokat M. Egierski, 

adwokat przysięgły i przemysłowiec A. Landsberg, adwokat przysięgły M. Lewit, 

prezes Piotrkowskiego Żydowskiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego  

M. Michelson, finansista M. Majeran, rzeźnik W. Pawlikowski, ślusarz J. Żerkowski, 

prezes Piotrkowskiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego S. Górzyński, 

notariusz A. Byczkowski, szewc I. Lewandowicz, robotnik I. Woźniak, krawiec  

S. Wrzesiński, przemysłowiec W. Silberstein, finansista Sz. Folman, obrońca sądowy 

M. Lewkowicz, kupiec I. Muszyński, drukarz A. Pański. Na inauguracyjnym posie-

dzeniu rady 15.02.1917 r. W. Sokołowski zrezygnował z mandatu, a jego fotel zajął 

adwokat przysięgły R. Pruszyński. Mandatu nie przyjął też L. Cybulski, którego za-

stąpił lekarz A. Sobański. 
20 APPT, AmP, sygn. 4012. W tej kurii wystawiono aż 75 kandydatów na radnych – 

liczba nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do uprawnionych.  
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spowodowała, że 4 z 5 radnych żydowskich zdobyło mandaty poza ku-

rią II. Ich miejsce zajęli zastępcy z listy D. 

W kurii III oddano 674 głosy. Zwyciężyła, uzyskując aż 6 mandatów, 

lista B (endecja), dobry wynik osiągnął też NZR (3 miejsca), natomiast 

totalną klęskę poniósł PPS, na który oddano jedynie 23 głosy. Porażkę 

można uzasadnić tym, że kuria III grupowała właścicieli nieruchomości, 

których przecież nie było wielu w szeregach socjalistycznych. 

W kurii IV zagłosowało 250 osób, po 4 mandaty zdobyła lista ży-

dowska i endecka, 2 – NZR. Nie wystawiano natomiast listy PPS (C).  

W najliczniejszej kurii V oddano 2201 głosów. Po 3 miejsca uzyska-

ły listy żydowska i endecka, po 2 – listy socjalistyczne (NZR, PPS). 

Taki wynik nie stanowił sukcesu ugrupowań robotniczych. 

Wybory komunalne w Piotrkowie stały się przede wszystkim wiel-

kim sukcesem narodowej demokracji, która w kuriach II–V uzyskała 

aż 16 mandatów oraz ludności żydowskiej – odpowiednio 13 manda-

tów. Oba ugrupowania obsadziły więc 29 foteli z 40 zarezerwowanych 

dla kurii II–V. Listy socjalistyczne (A i C) wystawiane przez NZR  

i PPS nie odniosły powodzenia, zdobywając zaledwie 11 miejsc (lista  

A – 8, lista C – 3). Nie może więc dziwić niezadowolenie stronnictw 

socjalistycznych z reprezentacji samorządowej, krytyka zasad kurial-

nego systemu wyborczego i późniejsze żądania rozwiązania rady oraz 

przeprowadzenia wyborów powszechnych. Narodowy Związek Robot-

niczy w Piotrkowie już na progu kampanii wyborczej, we wrześniu 

1916 r., rozpowszechniał odezwę do mieszkańców, w której przedsta-

wił swoje stanowisko w sprawie samorządu miejskiego i obowiązują-

cych zasad wyborczych: Samorząd uważamy za placówkę pracy twór-

czej o niepodległy byt państwowy oparty na zasadach wolności  

i równości z najszerszym uwzględnieniem materialnych i duchowych 

potrzeb warstw ludowych. Pomimo, że przy kurialnym systemie wy-

borczym klasa robotnicza jest pokrzywdzoną, gdyż takowy daje przy-

wilej klasie posiadającej, to jednakże żądamy niezwłocznego ogłosze-

nia ordynacji wyborczej i przeprowadzenia wyborów proporcjonal-

nych, to jest takich, ażeby i mniejszość miała swych przedstawicieli,  

a nie wyborców „na listę” z korzyścią dla burżuazji21. Domagano się 

też od administracji okupacyjnej, by wybory samorządowe zostały 

przeprowadzone także w pozostałych 34 powiatowych miastach Króle-

stwa Polskiego, należących do strefy austriackiej.  

                                                           
21 Ibidem, Zpdu, sygn. 6172.  
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Krytyka PPS używała podobnych argumentów, jednak do zakoń-

czenia wojny działacze tej partii nie zdecydowali się na podjęcie  

jakichkolwiek drastycznych kroków. Dopiero po likwidacji okupacji 

austriackiej, 5 listopada 1918 r., socjaliści zrezygnowali z uczestnic-

twa w samorządzie miejskim Piotrkowa. Przewodniczący Okręgowego 

Komitetu Robotniczego PPS W. Kamiński w oficjalnym piśmie do Ra-

dy Miejskiej napisał: Zgodnie z oświadczeniem przedstawiciela nasze-

go w Radzie Miejskiej tow. Wrzesińskiego, że żądaniem PPS jest na-

tychmiastowe rozwiązanie kurialnych rad miejskich oraz zarządzenie 

nowych, powszechnych wyborów na podstawie 5 – o przymiotnikowe-

go, bez różnicy płci, głosowania oraz zgodnie z uchwałą wiecu robotni-

czego z d. 3 listopada 1918 roku, Okręgowy Komitet Robotniczy PPS 

niniejszym komunikuje, że wybrani do Rady Miejskiej przedstawiciele 

z listy C (Komitet Wyborczy Socjalistów Polskich) tow. tow. Wrzesiń-

ski, Ciszewski i Pawiński (wchodzący w skład Rady jako zastępca  

b. radnego Woźniaka) zostali przez PPS z Rady Miejskiej odwołani. 

Wybory przeprowadzone na zasadach powszechnego głosowania ozna-

czały zwycięstwo socjalistów, z czego zdawali sobie doskonale sprawę 

zarówno oni, jak i ich przeciwnicy (potwierdziły to zresztą wyniki wy-

borów z 1919 r.)22. 

Niemniej jednak udział w wyborach samorządowych przyczynił się 

do wzrostu popularności ideologii socjalistycznej wśród mieszkańców 

Piotrkowa. PPS przystąpiła do budowy masowych związków zawodo-

wych – 2 stycznia 1917 r. powstał Związek „Naprzód” zrzeszający ok. 

300 członków. Kiedy jego liczba przekroczyła tysiąc, podzielony został 

na związki branżowe – Metalowców (ok. 150 członków, przewodniczą-

cy Baczewski), Przemysłu Drzewnego (90 członków, przewodniczący 

Muszalski), Szewców (70 członków, przewodniczący Nawrocki), Dru-

karzy (40 członków, przewodniczący Marian Petrol), Hutników 

Szklarskich (65 członków, przewodniczący Miklaszewski), Murarzy 

(90 członków, przewodniczący Wojciechowski), Związek Ogólno Zawo-

dowy „Naprzód” (700 członków, przewodniczący Ludwik Pluciński) 

oraz powstały nieco później Związek Rzeźników23. Reprezentacją ze-

wnętrzną piotrkowskich organizacji związkowych była Rada Związ-

ków Zawodowych Ziemi Piotrkowskiej (przewodniczący L. Pluciński) 

                                                           
22 APPT, AmP, sygn. 4808.  
23 APPT, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Wojewódzki  

w Piotrkowie Trybunalskim, T. Nowakowski, Sytuacja społeczno-polityczna w Piotr-
kowie Tryb. w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, mps, s. 1.  
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wchodząca w skład szerszej struktury tzw. Komisji Centralnej  

w Warszawie24. 

Do czasu ukonstytuowania się w styczniu 1917 r. nowo wybranej 

Rady Miejskiej, zarządem miasta samodzielnie kierował komisarz  

F. Mach25. Zarząd komisaryczny ustał w styczniu 1917 r. z chwilą 

uprawomocnienia się wybranej miesiąc wcześniej Rady Miejskiej. 

Ustępujący komisarz rządowy złożył sprawozdanie ze swoich czynno-

ści, które jednak, wbrew nazwie, nie zawierało prawie żadnych infor-

macji o jego poczynaniach. Zamiast tego mjr Mach kreślił program 

zmian, jakie powinny być przeprowadzone w Piotrkowie w najbliż-

szych latach we wszystkich dziedzinach gospodarki miejskiej26. Od-

chodził w okolicznościach diametralnie różnych od swojego poprzedni-

ka Juliusza Schneidera. Wybory komunalne przeprowadzone kilka 

miesięcy wcześniej dawały miastu samorząd zawieszony w roku 1863. 

Zarząd Piotrkowa zależał teraz od woli reprezentantów całej społecz-

ności (pomimo krytykowanego systemu kurialnego). Likwidacja komi-

sariatu rządowego, jak i zmiany w ustroju miejskim były symptomem 

nowego podejścia administracji okupacyjnej do spraw polskich27.  

                                                           
24 Ibidem, s. 1–2. Związki zawodowe przejawiały też dużą aktywność gospodar-

czą, charytatywną i oświatową. Działalnością tą kierował weteran powstania stycz-

niowego Jan Stroński. Kuchnia robotnicza wydawała odpłatnie około 300 posiłków 

dziennie, sklep prowadził sprzedaż artykułów pierwszej potrzeby. Związek „Na-

przód” organizował kursy dla analfabetów oraz wykłady popularne z różnych dzie-

dzin wiedzy. Związek dysponował też własną biblioteczką, która prenumerowała 

czasopisma wychodzące w Królestwie i Galicji.  
25 B. Wachowska, Zarys społeczno-politycznych dziejów Piotrkowa Trybunalskiego 

w czasie I wojny światowej, „Rocznik Łódzki” 1982, t. XXXII, s. 115. Członkowie Rady 

Miejskiej opracowali i przesłali w lutym 1916 r. do Generalnego Gubernatorstwa pro-

jekt własnej ustawy samorządowej dla Piotrkowa (Projekt prowizorycznego samorządu 
miejskiego miasta Piotrkowa). Samorządowa Rada Miejska miała się składać z 40 

członków (30 chrześcijan i 10 Żydów). Czynne i bierne prawo wyborcze przysługiwało 

wyłącznie mężczyznom, którzy ukończyli 25 lat, zamieszkiwali „od lat” w Piotrkowie 

(nie określano ilu), posiadali nieruchomości, opłacali podatek mieszkaniowy lub ukoń-

czyli przynajmniej szkołę elementarną. Władzę wykonawczą sprawował prezydent  

i zarząd. Projekt został zignorowany przez administrację okupacyjną. Stanowi jednak 

mało znany epizod piotrkowski w dziejach reformy samorządowej w Polsce. 
26 Ibidem. „Memorandum” komisarza Macha dotyczyło szeregu spraw, które nie 

mogły być w owym katastrofalnym dla finansów miejskich czasie zrealizowane. Zale-

cał m.in.: budowę nowego gmachu magistratu, wodociągów, kanalizacji i sieci elek-

trycznej. Inwestycje te miały by być finansowane z kredytów. Autor pomija milcze-

niem fakt dotychczasowego zadłużenia miasta i w praktyce wyczerpania się źródeł 

kredytu. Przypuszczam, że komisarz, który nie zrealizował żadnego ze wskazanych 

celów, usiłował usprawiedliwić się ze swojej indolencji. 
27 Były wiceprezydent Piotrkowa, L. Krzemieniewski, w przemówieniu pożegnal-

nym kierowanym do komisarza Macha kurtuazyjnie, ale i nie bez racji, mówił: Może-
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Konstytuujące posiedzenie nowej rady komisarz Dunikowski wy-

znaczył na dzień 4 stycznia 1917 r. Zebrani dokonali wyboru władz 

miejskich – prezydenta, którym został mecenas K. Rudnicki28, oraz 

dwóch jego zastępców29. Do zarządu wybrano: F. Braulińskiego (ende-

cja), M. Egierskiego (endecja), H. Konarzewskiego (endecja),  

M. Kona (lista żydowska), W. Olszewskiego (Narodowy Związek Ro-

botniczy) i W. Silbersteina (lista żydowska). Socjaliści nie posiadali 

swojego przedstawiciela we władzach miasta. 

Rada Miejska powołała ze swojego składu komisje celowe – Regu-

laminową, Majątkową, Budżetową, Szkolną (zlikwidowaną z chwilą 

powstania Wydziału Szkolnego), Robót Publicznych, Plantacyjną (zli-

kwidowaną z chwilą powstania Wydziału Plantacyjnego), Aprowiza-

cyjną30. Regulamin Rady przewidywał w § 31 tworzenie komisji do-

raźnych i czasowych (z określonym terminem działalności) – taki cha-

rakter miała Tymczasowa Komisja Szkolna31. Posiedzenia zwoływał 

prezydent lub jego zastępca przynajmniej raz w miesiącu. W razie 

                                                                                                                                               
my powiedzieć szczerze – uobywatelałeś, Panie Majorze, stan urzędniczy, który, 
współpracując z Tobą, obywatelem państwa konstytucyjnego, poznawał, jakim być 
winien, mimo, że warunki pracy były wyjątkowe w czasie wojny. Zob.: „Dziennik Na-

rodowy” 1917, nr 54, s. 2. 
28 Rudnicki Kazimierz (1879–1959), sędzia, adwokat, prokurator, podsekretarz 

stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, prezydent Piotrkowa (1917), prokurator przy 

Sądzie Okręgowym w Piotrkowie (1917–1921). Zmarł 14 października 1959 r. w War-

szawie i został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim. Szerzej: H. Korczyk, Rud-
nicki Kazimierz, PSB, t. XXXII/4, z. 135, s. 636–637.  

29 APPT, AmP, sygn. 4808; 4012. Wiceprezydentów, wobec rezygnacji kolejnych 

kandydatów, wybierano na dwóch następnych zebraniach. Ostatecznie pierwszym 

wiceprezydentem został Julian Grabowski, drugim – Apoloniusz Ostrowski (obaj  

z Narodowego Związku Robotniczego). Symptomatyczne, że jeszcze przed dokonaniem 

wyboru prezydentów określono wysokość wynagrodzenia, jakie będzie przysługiwało 

prezydentowi (3 tys. rubli rocznie) i pierwszemu wiceprezydentowi (1500 rubli). 

Zgodnie z przepisami ordynacji wybór prezydenta Rudnickiego musiał być zaakcep-

towany przez generalnego gubernatora lubelskiego, który to uczynił 30 stycznia 1917 

r. Rudnicki zrezygnował ze stanowiska na posiedzeniu rady 4 września 1917 r. po 

otrzymaniu nominacji na prokuratora nowopowstałego Królewsko-Polskiego Sądu 

Okręgowego w Piotrkowie. Zob.: APPT, AmP, sygn. 3168. Autor biogramu Rudnickie-

go, umieszczonego w Polskim Słowniku Biograficznym, H. Korczyk mylnie podaje, że 

urząd prezydenta piastował od lutego do sierpnia 1917 r. Natomiast od 25 sierpnia 

miał być prokuratorem przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie. Szkopuł w tym, że 

sądy okręgowe rozpoczęły działalność z dniem 1 września 1917 r. Zob.: H. Korczyk, 

op. cit., s. 636. Następcą Rudnickiego na stanowisku prezydenta Piotrkowa został 

wybrany Bolesław Nowicki. Wybór rady został zatwierdzony przez generalnego gu-

bernatora w Lublinie reskryptem z 9 września 1917 r. APPT, AmP, sygn. 4808. 
30 Ibidem, sygn. 3168. 
31 Ibidem, sygn. 4808. 
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konieczności (na żądanie prezydenta, administracji wojskowej, więk-

szości członków zarządu czy też minimum 15 radnych) odbywały się 

zebrania nadzwyczajne. Kancelarią rady kierowało specjalne biuro  

z sekretarzem nadzorowanym bezpośrednio przez prezydenta. 

Prezydent miasta przewodniczył pracom magistratu, dysponował 

budżetem, kontrolował kasę miejską i inne źródła finansowania dzia-

łalności struktur samorządowych, mianował i zwalniał urzędników.  

Zarząd Miejski, zwany też tradycyjnie magistratem, pracował  

w wydziałach: kancelarii ogólnej; czynności poruczonych; milicji miej-

skiej; skarbowym; szkolnym; zdrowia publicznego; rzemiosł, handlu  

i pracy; gospodarczo-technicznym; aprowizacyjnym; ratunkowym; 

plantacyjnym, kwaterunkowym i zapomogowym. Dopuszczano też 

możliwość tworzenia podwydziałów32. Magistrat rozpoznawał sprawy 

przekazane przez radę do zaopiniowania, wnioski i interpelacje rad-

nych, projekty podatkowe, wnioski byłych urzędników i pracowników 

miejskich o odszkodowania, emerytury, zapomogi. Zatwierdzał zaś 

licytacje, umowy i kontrakty z terminem wykonania do 3 lat i w wy-

sokości do 250 rubli, umowy na dostawy o wartości do 500 rubli, plany 

budynków i pomiarów geodezyjnych, godziny otwarcia sklepów, zwol-

nienia i prolongaty podatków, awanse i kary urzędników miejskich 

drugiej kategorii33.  

Rada Piotrkowa starała się też podnosić kwalifikacje urzędników 

magistratu. Referent Wydziału Skarbowego i Szkolnego Henryk Mu-

szyński wziął udział w organizowanym wiosną 1918 r. przez MSW  

w Warszawie kursie dla członków rad miejskich i powiatowych. Wzię-

ło w nim udział 102 słuchaczy z całej Kongresówki – piotrkowianin 

należał grupy, której udało się zdać egzamin końcowy34. 
                                                           

32 Ibidem, sygn. 3168, 3748. Regulamin dla Zarządu Miasta Piotrkowa przyjęty 

przez Radę Miejską na posiedzeniu 26 kwietnia 1917 r. nie wymieniał nazw wydzia-

łów ani też zakresu ich czynności. Zaznaczono jedynie, że sprawy te ureguluje  

w miarę potrzeb zarząd. Późniejsza wersja tego samego regulaminu poszerzona zosta-

ła o nazwy wydziałów. Niektóre z nich zreorganizowano z odpowiednich komisji miej-

skich, np. Wydział Plantacyjny i Aprowizacyjny. 
33 APPT, AmP, sygn. 4808. Regulamin dla Zarządu Miasta Piotrkowa dzielił urzęd-

ników magistrackich na 3 kategorie – do pierwszej zaliczono: inżynierów, lekarzy, wete-

rynarzy, techników, kasjerów, buchalterów, naczelnika milicji, sekretarzy i referentów 

poszczególnych wydziałów; do drugiej: sekwestratorów, kontrolerów, pomocników se-

kretarzy i referentów, komisarza i dzielnicowych milicji, kancelistów, poborców rogat-

kowych, magazynierów, dozorców robót; do trzeciej kategorii włączono: woźnych i stró-

żów oraz pracowników dniówkowych zatrudnianych przez prezydenta miasta. 
34 Ibidem, sygn. 4195. Program kursu obejmował przede wszystkim wykład z ekono-

mii politycznej, prawa cywilnego i administracyjnego, wybranych zagadnień ze statystyki, 

oświaty, geografii prezentowanych na przykładzie samorządów państw zachodnich. 
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Odzyskanie niepodległości przez Polskę, zastosowanie demokra-

tycznych procedur i instytucji ustrojowych w budowie państwa impli-

kowało zmiany w strukturze samorządu miast. Wybory do Rady Miej-

skiej Piotrkowa, jakie odbyły się w dniu 23 lutego 1919 r., przeprowa-

dzono w oparciu o pięcioprzymiotnikową, tymczasową ordynację wy-

borczą zatwierdzoną przez MSW. Stara rada, wybrana według syste-

mu kurialnego, stanowiła pośredni etap w wykształcaniu się w pełni 

demokratycznego samorządu miejskiego. Nie była rozwiązaniem 

trwałym, z czego zdawali sobie sprawę sami radni. Z pewnością ta 

świadomość tymczasowości paraliżowała ich aktywność i inicjatywę – 

pisała o tym miejscowa prasa35. Demokratyzacja prawa wyborczego 

zmieniła też oblicze polityczne rady, odbierając decydujący wpływ na 

życie miasta z rąk wąskich elit aktywnych obywateli i oddając go re-

prezentantom masowych partii, przede wszystkim socjalistom i naro-

dowym demokratom. To walka tych ugrupowań zdominować miała 

kolejne wybory samorządowe w Piotrkowie36. 

Abstract 

The Socialists in the Piotrkow City Council  

elections in December 1916 

In 1916, the Austrian-and-Hungarian Army Head-Commander, 

archduke Fryderyk, announced a local government elections to the 

four main cities of Austrian-and-Hungarian occupation zone – Kiel-

ce, Lublin, Piotrków and Radom. The city government had to include 

a city council with their management, chosen by this council. The 

curial system, evidently unjust and undemocratic, was used to en-

sure the presence of local elites in the local government. The compe-

tence of city councils was related to economic issues, sanitation and 

                                                           
35 „Dziennik Narodowy” 1919, nr 21, s. 3. Anonimowy autor notatki zatytułował ją 

wręcz Znużona Rada m[iejska]. Rajcowie nagminnie opuszczać mieli posiedzenia, 

lekceważąc swoje obowiązki. Dla osiągnięcia quorum prezydent Nowicki zmuszony 

był uciekać się do pomocy milicji. Fakta te nie są bynajmniej odosobnione, wyjątkowe. 
Ich świadkami jesteśmy na każdem, plenarnem posiedzeniu Rady Miejskiej. Dochodzi 
do tego, że prezydent uciekać się musi do interwencji Milicji Miejskiej, której człon-
kowie rozbiegają się na miasto w poszukiwaniu za radnymi, aby w ten sposób dopro-
wadzić do rozpoczęcia posiedzenia.  

36 Wybory z 1919 r. odbyły się przy minimalnej frekwencji. Klęskę poniosły ugru-

powania żydowskie, wewnętrznie rozbite i skłócone. Największy sukces osiągnęła 

PPS, obejmując 13 miejsc w 35 osobowej radzie. Zob. anonimowy komentarz do wybo-

rów zamieszczony w: „Dziennik Narodowy” 1919, nr 47, s. 1. 
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culture, population supply, road maintenance and utilities, hospital 

maintenance. 

Between December 7th and 18th, 1916, elections were held which 

resulted in the election of 50 councillors and 45 deputies to the coun-

cil. Municipal elections in Piotrków became, above all, a great suc-

cess of the national democracy, which received 16 seats in the II-V 

curates and the Jewish population – 13 seats respectively. Both 

groups occupied 29 seats with 40 reserved for Curios II-V. The lists 

of Socialists (A and C) issued by NZR and PPS were without success, 

reaching only 11 seats. Participation in local government elections 

contributed to the rise of the popularity of socialist ideology among 

the inhabitants of Piotrków. 

 

Keywords: socialists, Piotrkow Trybunalski, autonomy, elections, 

First war 

Słowa kluczowe: Socjaliści, Piotrków Trybunalski, samorząd, wy-

bory, pierwsza wojna 
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Piotrkowska Rada Delegatów Robotniczych 1919–1920 

Rady Delegatów Robotniczych (dalej: RDR), które funkcjonowały 

na terenie odradzającego się po okresie zaborów Państwa Polskiego, 

przekładały się w różny sposób na procesy społeczne i polityczne re-

gionów, w których zostały powołane. Pierwsza z nich powstała jeszcze 

przed datą przyjętą w historiografii jako początek II RP, a mianowi-

cie w Lublinie 5 listopada 1918 r. W kolejnych miesiącach na tere-

nach byłej Kongresówki powstało ponad 100 RDR. Część z nich utwo-

rzono w ośrodkach miejskich, te zaś utrzymywały więź z lokalnymi 

RDR we wsiach czy folwarkach. Wszystkie były emanacją ugrupowań 

lewicowych, jednak ta część polskiego środowiska politycznego nie 

była ideowo jednolita. Wyróżniając podstawowe dwa nurty, można 

przyjąć podział na ugrupowania o priorytetach: państwotwórczym 

oraz rewolucyjnym. W pierwszym przypadku mowa o Polskiej Partii 

Socjalistycznej (dalej: PPS), w drugim zaś o Socjaldemokracji Króle-

stwa Polskiego i Litwy (dalej: SDKPiL) oraz PPS-Lewicy. Nurty te 

dzieliła koncepcja polityczna dalszych losów Polski i Polaków.  

W pierwszym przypadku zakładano budowę suwerennego państwa,  

w którym metodami legislacyjnymi planowano realizować założenia 

socjalizmu. W drugim zaś – ponad kwestie niepodległości przedkła-

dano rewolucję, wzorowaną na modelu sowieckiej rewolucji paździer-

nikowej. Jej echa, a także doświadczenia zdobyte przez Polaków bio-

rących w niej udział, przekładały się na realia polityczne na ziemiach 

polskich. 

W dniu 16 grudnia 1918 r. w Warszawie doszło do konsolidacji ru-

chu komunistycznego, czego początkiem było połączenie się SDKPiL 

oraz PPS-Lewicy w Komunistyczną Partię Robotniczą Polski (dalej: 

KPRP). W kolejnych tygodniach model centralny przełożył się na po-

łączenia lokalnych struktur partii założycielskich w komitety KPRP. 
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Posiadało to również swoje przełożenie na układ sił w tych RDR, które 

zdołały się zawiązać przed 16 grudnia 1918 r.1. W ośrodkach, w któ-

rych rady powstały po tej dacie, rozgrywka polityczna przebiegała 

pomiędzy PPS a KPRP, a także szeregiem innych ugrupowań lewico-

wych, działających na danym terenie. Rady powstałe w okresie pierw-

szych dni niepodległości posiadały o wiele lepsze możliwości rozwoju 

niż te, które powołano w okresie późniejszym. Miała na to wpływ 

m.in. atmosfera uniesienia społecznego, przejawiająca się np. rozbra-

janiem wojsk okupacyjnych przez Polaków czy też chaos organizacyj-

ny i administracyjny, panujący po ustaniu władz okupacyjnych. Lo-

kalnym przykładem tego typu procesów była sytuacja, jaka zaistniała 

w Tomaszowie Mazowieckim. Funkcjonująca tam Rada Miejska,  

w wyniku wcześniej wspomnianych procesów, postanowiła na posie-

dzeniu 12 listopada 1918 r. złożyć swe mandaty na ręce powstałej 

dzień wcześniej RDR. Stan ten uznany został przez władze państwo-

we za nielegalny, w wyniku czego sytuacja po miesiącu wróciła do 

status quo. Tomaszowscy radni miejscy tłumaczyli swą listopadową 

decyzję właśnie presją chwili oraz dezorientacją. Możliwe, że wynikało 

to również z faktu podkopania ich autorytetu w społeczeństwie jako 

radnych pochodzących z wyborów kurialnych, prowadzonych pod nad-

zorem niemieckich władz okupacyjnych2. 

W przypadku RDR powstałych w dalszej perspektywie czasu, 

utraciły one okazję do zaistnienia na szerszą skalę w lokalnych struk-

turach władzy. Władze cywilne i wojskowe Polski, pomimo iż nadal 

przeżywające liczne przeobrażenia organizacyjne3, sprostały wyzwa-

niu nadzoru nad nastrojami społeczno-politycznymi czy też szeroko 

rozumianymi kwestiami bezpieczeństwa wewnętrznego – do czego 
                                                           

1 Do tych RDR zaliczyć można rady powstałe w: Dąbrowie Górniczej (8 XI), Czę-

stochowie i Warszawie (9 XI), Sosnowcu (13 XI) czy też Łodzi (15 XI); S. Fijałkowski, 

Z dziejów Rad Delegatów Robotniczych w Piotrkowskiem, [w:] Ziemia piotrkowska  
u progu niepodległości, red. M. Gąsior, Piotrków Trybunalski 1989, s. 119–120. 

2 Szerzej zob.: A. Wróbel, Władze miasta Tomaszowa Mazowieckiego w pierwszych 
latach niepodległości (1918–1921), [w:] Drogi do niepodległości, red. P. Zawilski, To-

maszów Mazowiecki 1998, s. 70–71. 
3 Więcej na ten temat, również w odniesieniu do realiów lokalnych oraz archiwalnej 

bazy źródłowej, można odnaleźć w: M. Bandurka, Zmiany administracyjne i terytorial-
ne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku. Wydanie II uzupełnione, Łódź 1995, 

s. 78–79; W. Jarno, Garnizon piotrkowski w pierwszych latach II Rzeczypospolitej 
(1918–1921), „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” (dalej: PZH) 2001, t. 3, s. 99–101;  

M. Hubka, Źródła do wojny polsko-rosyjskiej 1919–1921 w zasobie Archiwum Pań-
stwowego w Piotrkowie Trybunalskim i Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim,  

[w:] W cieniu „czerwonej zarazy”, W 90. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, red.  

T. Matuszak, Piotrków Trybunalski – Opoczno 2010, s. 63–85. 
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zobowiązywał ich ówczesny stan prawny4. O wiele bardziej jednak na 

kształt i działalność rad przełożyły się różnice polityczne pomiędzy 

PPS a KPRP. Po początkowym okresie współpracy, u schyłku 1918  

r., rozdźwięk pomiędzy obydwoma ugrupowaniami był już na tyle 

znaczny, iż w zasadzie przesądził o losie RDR w całym kraju. Ważnym 

determinantem w tym okresie była również wojna, prowadzona od 

lutego 1919 r. przez Polskę z Rosją, w której przywództwo polityczne 

przejęli bolszewicy. O ile PPS – pomimo polaryzacji we własnym śro-

dowisku – ostatecznie wsparła wysiłek zbrojny II RP, o tyle KPRP 

opowiedziała się po stronie nieprzyjaciela. Na terenie powiatu piotr-

kowskiego czy też w jego sąsiedztwie powstało kilka mniejszych  

i większych RDR, które mimo tego nie odegrały znaczącej roli w życiu 

politycznym i społecznym regionu. Oprócz piotrkowskiej RDR, po-

wstałej w styczniu 1919 r., można tu przytoczyć przykłady rad  

z Moszczenicy w gminie Bogusławice (RDR związana z fabryką Ende-

ra), z Woli Krzysztoporskiej w gminie Krzyżanów (fabryka Maurycego 

Szereszewskiego) czy też z Gajkowic w gminie Podolin5. Były to rady 

peryferyjne, oparte o lokalne i nieliczne środowiska robotnicze, o któ-

rych zachowały się jednie zdawkowe informacje w źródłach archiwal-

nych. W przypadku opoczyńskiej RDR, powstałej 16 grudnia 1918  

r., liczyła ona jedynie 20 delegatów, z czego 13 z PPS6. 

W literaturze dotyczącej historii PPS czy KPRP w omawianym 

okresie, oprócz opisów działalności największych RDR, odnaleźć moż-

na również opinie, pozwalające na określenie, w jaki sposób obie par-

tie postrzegały współtworzone RDR, a także w jaki sposób rzutowało 

to na dalsze ich losy. W przypadku socjalistów rady te miały spełnić 

rolę reprezentacji robotniczej, popierającej politykę rządów ludowych. 

Ważna w tym względzie była wielopartyjna struktura rad, w których, 

obok PPS i KPRP, znaleźć mieli się reprezentanci innych stronnictw, 

takich jak Narodowy Związek Robotniczy czy też żydowski „Bund”. 

Lewicowe skrzydło PPS, będące w opozycji do umiarkowanej centrali, 

zbliżało się w swych poglądach na rolę rad do komunistów. Ci zaś 

upatrywali w RDR ośrodków ruchu rewolucyjnego, przedkładając je 

                                                           
4 Szerzej na ten temat: W. Kozyra, Działalność kierownictwa resortu spraw we-

wnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie konfliktu polsko-bolszewickiego: luty 
1918 – październik 1920, [w:] Rok 1920. Wojna i polityka, red. M. Szumiło, Lublin 

2011, s. 29–48. 
5 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), Komisariat 

Rządu Ludowego w Piotrkowie (dalej: KRLP), zesp. nr 909, sygn. 43, k. 5. 
6 S. Fijałkowski, op. cit., s. 131–132. Pewne informacje zachowały się również na 

temat RDR z Zelowa czy Radomska. 
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nad władze kształtującą się w II RP. Sytuacja taka doprowadzała do 

licznych animozji, których przedmiotem były kwestie nie tylko same-

go udziału w RDR, lecz również próby zastąpienia nimi władz lokal-

nych, np. rad miejskich. Kształtująca się w ten sposób sytuacja powo-

dowała degrengoladę w łonie PPS. W zestawieniu z poglądami na 

prowadzoną w tym czasie wojnę (postulaty jej zakończenia, przedsta-

wianie jej jako wojny zaborczej, antyrobotniczej, etc.) kwestia RDR 

przyczyniła się do rozłamu wewnątrz partii, powstania PPS-Opozycji, 

której członkowie następnie zasilili szeregi KPRP. Komuniści, zgodnie 

z przyjętą przez nich linią działania, dążyli do komasacji wysiłku rad 

lokalnych, organizacji ich na szczeblu centralnym i stworzenia dzięki 

temu przychylnych warunków do zastąpienia nimi najwyższych orga-

nów państwowych. W skutek powziętego w czerwcu 1919 r. przez PPS 

bojkotu rad, a przez to ich rozbicia, a także stopniowego odpływu  

z nich przedstawicieli innych frakcji, komuniści stopniowo tracili 

wpływ na ich działanie, a w ostatecznym rozrachunku nie tylko nie 

zdołali zrealizować swych zamiarów, lecz również nie powstrzymali 

upadku samych RDR7. 

Realia, w jakich powstała i działała piotrkowska RDR, były zbliżo-

ne do sytuacji w skali kraju. Różnica polegała na fakcie, iż – jak już 

wcześniej wspomniano – została utworzona po dacie 16 grudnia 1918 

r. Pierwszeństwo w niej przypadło lokalnym, okrzepłym już struktu-

rom piotrkowskiej organizacji PPS, która w geografii politycznej wła-

snej partii zajmowała jej lewe skrzydło. Nastroje społeczeństwa mia-

sta i powiatu piotrkowskiego nosiły znamiona ciężkich lat okupacji 

austrowęgierskiej. Zniszczenia wojenne, upadek gospodarczy i finan-

sowy, bolesne braki aprowizacyjne, przeludnienie, niski stan higieny  

i bezrobocie stwarzały podatny grunt dla nastrojów rewolucyjnych8. 

Ponadto, w wyniku migracji wywołanych sytuacją polityczną, na 

omawianym terenie znaleźli się nie tylko dawni działacze rewolucyjni, 

                                                           
7 Por.: J. Tomicki, Lewica socjalistyczna w Polsce 1918–1939, Warszawa 1982,  

s. 74–78; idem, Polska Partia Socjalistyczna 1892–1948, Warszawa 1983, s. 191–192, 

202, 206–208, 218–223; W. Suleja, Polska Partia Socjalistyczna 1892–1948, Warsza-

wa 1988, s. 143–147; J. Holzer, PPS, Szkic dziejów, Warszawa 1977, s. 96–97;  

C. Kozłowski, Z dziejów polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1975, s. 130–137;  

H. Cimek, L. Kieszczyński, Komunistyczna Partia Polski 1918–1938, Warszawa 1984, 

s. 22–34; A. Czubiński, Komunistyczna Partia Polski (1918–1938), Warszawa 1985,  

s. 42–52; L. Mroczka, Łódzka Organizacja Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 
1918–1926, Łódź 1971, s. 56–59, 62–70. 

8 Por.: A. Piasta, Piotrków Trybunalski w latach pierwszej wojny światowej, 
Piotrków Trybunalski 2007; M. Hubka, Straty wojenne powiatu piotrkowskiego  
w latach 1914–1918, PZH 2012, t. 13, s. 79–101. 
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ale również ci, którzy w wyniku wojennych kolei losu byli świadkami 

bądź brali udział w rewolucji październikowej 1917 r. Problemy te 

przekładały się na jakość i rytm życia miasta, będącego dalekim za-

pleczem (choć istotnym) Wojska Polskiego walczącego na linii frontu9. 

W takich warunkach na lokalną scenę polityczną wstąpiła piotr-

kowska organizacja partyjna KPRP, która podjęła swą działalność na 

przełomie lat 1918/1919. Pierwsi jej działacze wywodzili się głównie 

ze środowiska kolejarskiego – będącego w tym czasie największą, li-

czącą 15 działaczy, komórką partyjną w mieście. Innych ognisk życia 

partyjnego należy upatrywać w gronie robotników hut szkła „Horten-

sja” i „Kara”, a także wśród robotników budowlanych oraz pracowni-

ków fabryki włókienniczej na Bugaju. Połączenie się kół partyjnych  

w jednolitą organizację miejską miało miejsce w końcu marca 1919  

r., co spotkało się z dezaprobatą, a następnie z falami wystąpień an-

tybolszewickich ze strony miejscowych działaczy PPS. W kolejnych 

miesiącach komuniści podjęli działalność agitacyjną w terenie wiej-

skim. Władze państwowe oceniały liczebność KPRP w powiecie piotr-

kowskim w tym czasie na ok. 200 członków i sympatyków. Kierownic-

two partii komunistycznej spoczywało w rękach działaczy posiadają-

cych już doświadczenie organizacyjne, w gronie których znaleźli się 

m.in.: Kazimierz Andrzejewski, Jan Wesołowski, Franciszek Śliwiń-

ski, Stefan Bek, Józef Dybalski, Stefan Piekarz czy też Józef Sobie-

chart. Kadra ta podlegała jednak fluktuacji w wyniku działań  

polskich organów bezpieczeństwa10. 

Dotychczasowy stan wiedzy na temat RDR działającej w Piotrko-

wie, ujęty w historiografii regionalnej, prezentuje się niewiele lepiej 

od wspomnianych wcześniej przypadków rad z terenu powiatu. Więk-

sze partie materiału odnoszącego się do omawianych zagadnień sta-

nowiły jedynie tło bądź uzupełnienie dla szeroko pojętej problematyki 

dziejów ruchu robotniczego w powiecie doby II RP11. 

                                                           
9 Por.: P. Baranowski, M. Broniarczyk, Piotrków w okresie wojny polsko-rosyjskiej 

(1919–1921), „Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego” 2010, z. 8, s. 8–29. 
10 Zob.: M. Hubka, KPRP w regionie piotrkowskim w latach 1918–1920, [w:] Par-

tia komunistyczna w Polsce. Struktury – ludzie – dokumentacja, red. D. Magier,  

Lublin 2012, s. 35–47. 
11 Spośród istotniejszych publikacji wymienić należy, oprócz cytowanego już artyku-

łu Stefana Fijałkowskiego, m.in.: B. Wachowska, Z dziejów piotrkowskiej organizacji 
Komunistycznej Partii Polski, „Studia Regionalne” 1982, t. VI (XI), s. 61–85; eadem,  

Z dziejów ruchu robotniczego w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1918–1939, [w:] 750 
lat Piotrkowa Trybunalskiego, red. R. Rosin, Piotrków Trybunalski 1967, s. 97–128. 
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Piotrkowska RDR powstała z inicjatywy miejscowych socjalistów  

i komunistów 17 stycznia 1919 r.12. W jej skład weszło ok. 120 człon-

ków13, przy czym komuniści stanowili jedynie ok. 4% ogółu14. Według 

ustaleń S. Fijałkowskiego, PPS w tejże RDR posiadała ok. 50 człon-

ków, natomiast KPRP jedynie 215. Mimo niewielkich rozbieżności  

w literaturze i materiale źródłowym, przytoczone powyżej dane 

świadczą o zdominowaniu rady przez socjalistów. W składzie Komite-

tu Wykonawczego RDR znaleźli się: Kazimierz Szmidt (Przewodni-

czący, PPS), Kazimierz Czerwiński (Zastępca Przewodniczącego, 

PPS), Krzemieniewski (Sekretarz) oraz Wł. Szwajkowski, Kazimierz 

Suchara, Kosiacki, Szal i Łareci16. Mimo znaczącej przewagi PPS, lo-

kalni komuniści starali się na miarę swoich sił wykorzystać fakt dzia-

łania rady do swoich celów politycznych. Należy przy tym mieć na 

uwadze, iż okres powstania rady zastał ich samych na wczesnym eta-

pie organizacyjnym – działających w partyjnych kołach zakładowych 

czy też środowiskowych. Można w tym upatrywać jednej z przyczyn 

tak niewielkiego ich uczestnictwa w RDR. W zredagowanej przez nich 

odezwie, kolportowanej w listopadzie 1918 r., a zatem jeszcze przed 

powstaniem piotrkowskiej RDR, nakłaniali robotników miast  

i wsi do: […] objęcia całej władzy politycznej przez Rady Delegatów 

Robotniczych, chłopskich i żołnierskich, do wprowadzenia rządów ro-

botniczych – dyktatury proletariatu […]17. Podobne echa odnaleźć 

można w odezwie piotrkowskiej RDR z dnia 11 marca 1919 r., nawołu-

jącej ludność do podjęcia strajku powszechnego w dniach 12–13 marca 

tegoż roku: […] Was może ręka rządu i żandarmów jeszcze nie do-

tknęła w takim stopniu, jak gdzieindziej Waszych braci. Opuścić rąk 

jednak w tej walce nie wolno. Wspólnie Wam pracować, wspólnie wal-

czyć, wspólne zbierać pracy plon. Solidarność jest Waszą potęgą. 

Niech się ugnie wróg, niech przed pierwszym Waszym rewolucyjnym 

zrywem zadrży, niech pozna, że wola ludu jest niezłomną. […] Niech 

żyją Rady Delegatów Robotniczych! Niech żyje strajk powszechny! 

Precz z wojną zaborczą! […]18. W tym przypadku widoczne było już 

                                                           
12 S. Fijałkowski, op. cit., s 130. 
13 APPT, KRLP, sygn. 5, k. 135. 
14 W porównaniu z innymi RDR w kraju, był to jeden z najniższych odsetków udzia-

łu komunistów; J. Holzer, Polska Partia Socjalistyczna w latach 1917–1919…, s. 305.  
15 S. Fijałkowski, op. cit., s. 131. 
16 APPT, KRLP, sygn. 5, k. 135. 
17 APPT, Zbiór Karbowskich, zesp. nr 543, sygn. 78. 
18 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Komitet Wojewódzki Polskiej Zjedno-

czonej Partii Robotniczej w Łodzi (dalej: KWPZPRwŁ), zesp. nr 1063, sygn. 1634, k. 6–7. 
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stanowisko wobec prowadzonej od miesiąca wojny z Rosją Sowiecką19, 

odnosząc się do kwestii planowanego strajku, do którego ostatecznie 

nie doszło. Wynikało to z faktu wycofania się PPS z ogólnej inicjatywy 

(w skali kraju), motywowanej obawą o przerodzenie się go w przyczy-

nek do rozruchów o charterze rewolucyjnym, co oczywiście wpisane 

było w ówczesną strategię działania KPRP. 

Marzec 1919 r. był dla piotrkowskiej RDR czasem znamiennym. 

Kryzys w relacjach na linii PPS – KPRP oraz wspomniana wcześniej 

nieudana akcja strajkowa przesądziły o jej losach. Pomimo iż działała 

do początku 1920 r.20, to po opuszczeniu jej przez socjalistów była naj-

prawdopodobniej efemerydą, skupiającą w sobie jedynie komunistów,  

a być może też przedstawicieli socjalistycznych ugrupowań żydowskich. 

Niemniej jednak brak jest przekazów źródłowych, mówiących o jakich-

kolwiek inicjatywach przez nią podejmowanych – tak w przypadku akt 

wytworzonych przez piotrkowskie starostwo powiatowe, jak i w proto-

kołach piotrkowskiej rady miejskiej. S. Fijałkowski podaje, iż rada an-

gażowała się w proces aprowizacji miasta, poprzez organizację dostaw 

żywności oraz pozyskiwanie jej od lokalnych rolników21. Zapewne miało 

to miejsce w pierwszych miesiącach roku 1919, a wysiłek ten był naj-

prawdopodobniej inicjatywą piotrkowskiej PPS. 

PPS jako główna siła polityczna w piotrkowskiej RDR, pomimo 

swego lewicowego odchylenia, zrezygnowała z forsowania rady jako 

alternatywy dla kształtujących się struktur włazy państwowej. Sku-

piając się na wyborach samorządowych, pozbawiła współtworzoną – 

czy raczej ze względu na odsetek członków – utworzoną przez siebie 

RDR szerszego zaplecza politycznego i społecznego. O ile piotrkowska 

rada nie odegrała znaczącej roli w życiu politycznym miasta, o tyle – 

na miarę struktur lokalnych – przyczyniła się do oczyszczenia szere-

gów socjalistów z działaczy komunizujących, co i tak najpewniej miało 

by miejsce w wyniku ogólnej sytuacji panującej w kraju. Jednak ten 

właśnie przejaw działalności piotrkowskiej RDR uznać należy za naji-

stotniejszy. Dla komunistów rada odegrała również znaczenie w sen-

sie organizacyjnym – konsolidacji lokalnych struktur partyjnych. O ile 

w momencie utworzenia rady nie byli na tyle silni, aby podjąć w jej 

                                                           
19 W podobnym duchu utrzymana była postawa choćby warszawskiej RDR. Rów-

nież w protokole obrad tejże rady z dnia 4 marca 1919 r., odnaleźć można echa anty-

wojenne, odnoszące się do kwestii zarówno ekonomicznych, jak i ściśle ideologicznych; 

Rok 1920. Wojna polsko-radziecka we wspomnieniach i innych dokumentach, opr.  

J. Borkowski, Warszawa 1990, s. 35–37. 
20 APŁ, KWPZPRwŁ, sygn. 1634, k. 1. 
21 S. Fijałkowski, op. cit., s. 130. 
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ramach skuteczne działania, o tyle udział w niej stał się jedną z moż-

liwości szerszej współpracy luźnych kół partyjnych, zwieńczonej po-

wstaniem komitetu miejskiego. W momencie kiedy przejęli kontrolę 

nad radą, miała ona już zapewne charakter kadłubowy. Stosunek ko-

munistów do wojny oraz kwestii ustrojowych spowodował, iż wraz  

z nimi była postrzegana negatywnie przez państwowe organa bezpie-

czeństwa. 

Abstract 

The Piotrkow Council of Workers' Delegates 1919–1920 

The Councils of Workers’ Delegates (RDR), that ware established 

at dawn of polish independence, ware in this period of new state’s 

organisation a political centres with varying influence on local com-

munities. The Piotrkow RDR was formed in January 1919. The few 

sources prescripted to date do not speak much about its activities, 

which soon began to diminish as a result of conflict between the So-

cialists and the Communists. Although the council was active until 

the early 1920, the first weeks of its operation saw an initial weaken-

ing followed by a fall. This short material is intended to systematise 

knowledge about the Piotrkow RDR and to evaluate its activity. Alt-

hough the council did not play a greater role in the region, it was 

briefly part of his political life. 
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Andrzej Stanisław Wróbel 
(Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim  

Oddział w Tomaszowie Mazowieckim) 

Tomaszowska organizacja PPS w kampaniach wyborczych  
do samorządu miejskiego i parlamentu w latach 1919–1939 

Polska Partia Socjalistyczna (dalej: PPS) powstała na Zjeździe  

w Paryżu w 1892 r. pod wpływem wielkich prądów emancypacyjnych  

i rewolucyjnych oraz dążeń narodowowyzwoleńczych i aspiracji poli-

tycznej polskiej klasy robotniczej. Zamknęła zaś swoją działalność na 

Kongresie Zjednoczeniowym w 1948 r. W czasie swego istnienia 

uczestniczyła w życiu społeczno-politycznym kraju i współtworzyła 

jego dzieje najnowsze. Polski ruch socjalistyczny w dwudziestoleciu 

międzywojennym był ważną częścią polskiej kultury politycznej. Było 

to wynikiem jego przeszłości, kiedy to podejmował konsekwentną 

walkę o niepodległość Polski. Znaczący był także fakt udziału socjali-

stów w rządach parlamentarno-demokratycznych w latach 1918–

1926, a później ich zasługi zmierzające do utrzymania tego kształtu1. 

Tomaszowska organizacja PPS, decyzją Wydziału Organizacyjno-

Agitacyjnego Centralnego Komitetu Robotniczego, weszła od lutego 

1919 r. w skład okręgu Łódź-Podmiejska. Należała do najliczniejszych 

organizacji w jego obrębie. Pod koniec 1921 r. w Tomaszowie Mazo-

wieckim został utworzony Komitet Powiatowy PPS. Po pewnym czasie 

                                                           
1 O PPS powstała bogata literatura. Zob. m.in.: B. Głowacki, Polityka Polskiej 

Partii Socjalistycznej 1929–1935, Warszawa 1979; J. Hozler, Polska Partia Socjali-
styczna w latach 1917–1919, Warszawa 1962; W. Suleja, Polska Partia Socjalistyczna 
1892–1948. Zarys dziejów, Warszawa 1988; R. Szwed, Samorząd terytorialny w poli-
tyce i działalności PPS 1918–1939, Łódź 1989; J. Tomicki, Polska Partia Socjalistycz-
na 1892–1948, Warszawa 1983; A. Tymaniecka, Polityka Polskiej Partii Socjalistycz-
nej w latach 1924–1939, Warszawa 1969; K. Więch, Polska Partia Socjalistyczna 
1918–1921, Warszawa 1978; idem, PPS w pierwszych latach parlamentaryzmu 1921–
1923, Warszawa 1987.  
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organizacja została włączona do organizacji piotrkowskiej2. PPS roz-

budowała swe organizacje zawodowe, zdobywając rozległe wpływy 

wśród proletariatu. Zdobyła też znaczną pozycję w samorządzie miej-

skim i w Kasie Chorych3. 

Kampanie wyborcze do samorządu i parlamentu stanowiły jedno  

z najważniejszych, a zważywszy na ich powtarzalność, również sta-

łych wydarzeń w życiu politycznym tomaszowskiej PPS. Były możli-

wością sprawdzenia wpływów i oddziaływania idei socjalistycznej  

w społeczeństwie. Dla tomaszowskich socjalistów wybory miały tym 

większe znaczenie, iż pozwalały w czasie kampanii wyborczej na 

częstszą niż zwykle współpracę i kontakty z działaczami PPS szczebla 

okręgowego i centralnego4. 

Działalność samorządu miejskiego opierała się o dekret o samo-

rządzie miejskim i samorządzie powiatowym w byłym zaborze rosyj-

skim z 4 lutego 1919 r.5. Jego postanowienia miały obowiązywać na 

obszarach byłego Królestwa Polskiego do czasu wydania przez sejm 

ustawy o samorządzie. Dekret ten określał społeczność miejską jako 

„gminę miejską”, będącą samorządną jednostką terytorialną, posia-

dającą osobowość publiczno-prawną. Uwzględniając przepisy dekre-

tu z dnia 13 grudnia 1918 r., zawierające demokratyczną ordynację 

wyborczą, do członków gminy zaliczono osoby mające obywatelstwo 

polskie i zamieszkujące w danym mieście co najmniej 6 miesięcy. 

Dekret precyzował kompetencje rady miejskiej oraz zakres działania 

gminy. Organem uchwałodawczym i kontrolującym była rada miej-

ska, do której kompetencji należało m.in.: zarządzanie majątkiem 

gminy miejskiej, zaciąganie pożyczek, lokowanie kapitałów, uchwa-

lanie rocznego budżetu i jego zmian, uchwalanie na rzecz gminy 

opłat, podatków i monopoli. Rada miała być wybierana na 3 lata. 

Dekret określał strukturę organizacyjną rad miejskich i magistra-

tów. Na jego czele stał prezydent i jego zastępca w miastach wydzie-

                                                           
2 M.J. Małagocki, Ruch socjalistyczny w Tomaszowie Mazowieckim w latach 

1918–1939, mps. pracy magisterskiej napisanej na Wydziale Filozoficzno-Histo-

rycznym Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Nartonowicz-

Kot, Łódź 2007, s. 10. 
3 B. Wachowska, Główne partie polityczne, [w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje 

miasta, red. B. Wachowska, Warszawa – Łódź 1980, s. 295. 
4 M.J. Małagocki, op. cit., s. 68. 
5 Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 13, poz. 140 i 141; S. Wójcik, Samo-

rząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Myśl samorządowa historia i współczesność, 

Lublin 1999, s. 135. 
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lonych, w pozostałych – burmistrz i jego zastępca. Do zarządów 

wchodzili także ławnicy w liczbie 10% wszystkich radnych6. 

Uchwalona 17 marca 1921 r. Konstytucja wyznaczyła samorządo-

wi terytorialnemu rozległy zakres działania i zapewniła mu daleko 

idącą samodzielność. 

Pierwsze wybory do rad miejskich w niepodległej Polsce zostały 

przeprowadzone na podstawie Dekretu z dnia 13 grudnia 1918 roku  

o wyborach do Rad Miejskich na terenie byłego Królestwa Kongreso-

wego7. Socjaliści przypisywali autorstwo tej ustawy, znanemu działa-

czowi PPS Jędrzejowi Moraczewskiemu8. 

W Tomaszowie Mazowieckim wybory do Rady Miejskiej odbyły się 

9 marca 1919 r.9 w godz. 600–2200. O wyborach zawiadamiano miesz-

kańców za pomocą bębna. Na 33 300 mieszkańców było 12 378 osób 

uprawnionych do głosowania. Z tej liczby w głosowaniu wzięło udział 

11 205 osób, czyli 33,6% ogółu ludności, a 90,5% uprawnionych do 

głosowania10. 

Tabela nr 1. Wybory 9 marca 1919 r. 

Źródło: APTM, AmT, sygn. III/154. 

 

                                                           
6 R. Szwed, Polska Partia Socjalistyczna w wyborach samorządów terytorialnych 

w latach 1919–1939, Częstochowa 1993, s. 10. 
7 Dziennik Praw Państwa Polskiego 1918, nr 20. 
8 R. Szwed, Polska…, s. 23. 
9 Pierwotnie wybory wyznaczone były na 18 stycznia 1919 r., Archiwum Państwo-

we w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: APTM), 

Akta miasta Tomaszowa (dalej: AmT), sygn. III/175. 
10 APTM, AmT, sygn. III/154. 

Lp. 
Numer 

listy 

Nazwa 

organizacji 

Liczba 

kandy-

datów 

z listy 

Ilość  

oddanych 

głosów 

Liczba 

wybranych 

radnych 

Liczba 

wybranych 

zastępców 

radnych 

1 I Bund 6 2037 5 1 

2 II  6 208 0 0 

3 III Lewica 9 752 2 1 

4 IV  6 110 0 0 

5 V  5 271 0 0 

6 VI  9 110 0 0 

7 VII Syjoniści 10 719 2 1 

8 VIII NZR 34 3875 11 6 

9 X PPS 20 2810 8 5 

10 XI  8 313 0 0 

 Razem:  113 11 205 28 14 
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Ogółem w wyborach kandydowało 113 osób11. Spośród 10 list naj-

więcej pretendentów wystawił Narodowy Związek Robotniczy (dalej: 

NZR) – 34 i PPS – 2012. Z ramienia PPS kandydowali: Kazimierz Pe-

trykowski, Stanisław Gruszczyński, Wojciech Kamiński, Hieronim 

Eberle, Antoni Lasota, Karol Kotarski, Roman Nowak, Franciszek 

Cierpikowski, Józef Stachlewski, Władysław Klepacki, Franciszek 

Lambert, Jan Dużyński, Władysław Wojtaszek, Władysław Wieteski, 

Antoni Deka, Czesław Huzar, Ignacy Rudnicki, Jan Drajling, Józef 

Turski oraz Bolesław Akerman13. 

Z tabeli nr 1 wynika, że najwięcej głosów oddano na: NZR – 3875, 

PPS – 2810 i Bund – 2037. W wyniku wyborów listy nr II, IV, V, VI  

i XI nie uzyskały żadnego mandatu radnego. Do rady weszli przed-

stawiciele pięciu list wyborczych. Na 28 radnych i 14 zastępców naj-

więcej pochodziło z listy nr VIII – NZR – 11 radnych i 6 zastępców.  

Z listy nr 10 – PPS – 8 radnych i 5 zastępców. Na trzecim miejscu 

znalazła się frakcja Bundu z 5 radnymi i 1 zastępcą. Po 2 radnych  

i 1 zastępcy uzyskały listy nr III i VII14. Z ramienia PPS w Radzie 

Miejskiej zasiedli: K. Petrykowski, S. Gruszczyński, W. Kamiński,  

H. Eberle, A. Lasota, K. Kotarski, R. Nowak i F. Cierpikowski15.  

W radzie zasiadała tylko jedna kobieta, dwie osoby duchowne oraz 

jeden lekarz. Najwięcej było robotników, tkaczy i ślusarzy16. 

W nowo wybranej Radzie Miejskiej ścierały się głównie dwie siły 

polityczne: NZR oraz socjaliści. Wybory te nie przyniosły bowiem zde-

cydowanego zwycięstwa żadnej ze stron, a raczej dały względną rów-

nowagę. Tylko sojusze polityczne z radnymi z innych ugrupowań za-

pewniały przewagę jednej ze stron. W walce tej sprytniejsi okazali się 

radni z PPS. Stanowisko prezydenta, wiceprezydenta oraz dwóch  

z trzech ławników sprawowali przedstawiciele PPS. Także przedsta-

wiciele tej partii sprawowali funkcję przewodniczącego i zastępcy 

przewodniczącego Rady Miejskiej17. 

                                                           
11 Ibidem, Zbiór Plakatów i Druków Ulotnych (dalej: ZPiDU), sygn. 2410. 
12 Ibidem, AmT, sygn. III/154. 
13 Ibidem, sygn. III/45a, k.321; ZPiDu, sygn. 2410. 
14 A. Wróbel, Władze miasta Tomaszowa Mazowieckiego w pierwszych latach nie-

podległości (1918–1921), [w:] Drogi do niepodległości. Materiały z sesji naukowej  
z okazji 80 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 6 listopada 1998, red.  

P. Zawilski, Tomaszów Mazowiecki 1998, s. 72. 
15 APTM, AmT, sygn. 283, k. 10. 
16 A. Wróbel, Władze miasta Tomaszowa Mazowieckiego w pierwszych…, s. 73. 
17 R. Szwed, Polska…, s. 27. 
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Destrukcyjna działalność NZR, która bojkotując prace samorządu, 

nie uczestniczyła w posiedzeniach rady, a w konsekwencji złożenie 

mandatów przez 10 radnych tego ugrupowania, spowodowało, iż  

4 marca 1921 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (dalej: MSW) 

rozwiązało Radę Miejską w Tomaszowie Mazowieckim18. 

Nowe wybory odbyły się 22 maja 1921 r. Wcześniej, bo 4 kwietnia, 

powołano na przewodniczącego Głównego Komitetu Wyborczego  

sędziego Sądu Pokoju – Kazimierza Bilewicza. Jednym z czterech 

członków tego Komitetu został mianowany K. Kotarski. W składzie 

wyborczej komisji obwodowej znaleźli się m.in. członkowie PPS: Leon 

Lasota, Gustaw Wajman, Kazimierz Kubiczek, Cz. Huzar, F. Cierpi-

kowski, W. Kamiński, R. Nowak i Antoni Michalczyk19. 

Tomaszowska PPS szła do tych wyborów z hasłami pomocy naj-

biedniejszym. W odezwie piotrkowskiej Okręgowego Komitetu Robot-

niczego Do wyborców klasy panującej miasta Tomaszowa pisano  

o bezpłatnym szkolnictwie czy ochronie zdrowia i lekarstwach. Poru-

szono również kwestię powiększenia liczby przytułków, aby mogły 

pomieścić się wszystkie sieroty, kaleki i bezdomni starcy. Zapewniano 

wyborców o potrzebie zlikwidowania bezrobocia oraz pomocy tym, 

którzy jej potrzebują. Pieniądze na wszystkie te działania powinny – 

pisano w odezwie – pochodzić z podatków nakładanych na bogatych. 

W broszurce atakowano także „fabrykanckich sługusów” – rozbijaczy 

robotniczych z listy nr 4, czyli Narodową Partię Robotniczą (dalej: 

NPR) i Mieszczaństwo. Tradycyjnie już zapewniano elektorat, iż tylko 

PPS gwarantuje ochronę klasy robotniczej. Na koniec apelowano: jeśli 

jesteś bezpartyjnym czy uczciwym narodowcem, czy pracujesz w fa-

bryce, a tym bardziej jeśli jesteś bezrobotnym głosuj na listę nr 120. 

PPS wystawiło 30 kandydatów: K. Kotarski, M. Dietrich, Cz. Hu-

zar, H. Eberle, F. Lambert, B. Akerman, S. Zakrzewski, K. Kubiczek, 

F. Cierpikowski, Tomasz Królikowski, R. Nowak, Aleksander Majda, 

A. Michalczyk, Izabela Barańska, Ignacy Rudziński, Konrad Karol-

czak, G. Wajman, Apolinary Surgot, Helena Orzelska, Ignacy Olczyk, 

Adolf Pyszel, Bronisław Kiepel, Wincenty Dziurowicz, Feliks Haak, 

Józef Olejnik, Gustaw Jaśkowski, Ignacy Malej, Józef Kozarek, Anto-

                                                           
18 A. Wróbel, Władze miasta Tomaszowa Mazowieckiego w okresie niepodległego 

państwa polskiego 1918–1939, „Rocznik Łódzki” 2007, t. 54, s. 217. 
19 APTM, AmT, sygn. III/478, k. 79. 
20 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), PPS Centralny Komitet Wy-

konawczy, sygn. 114, s. 1. 
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ni Zakrzewski, Antoni Sierpiński. Mężami zaufania listy PPS byli: 

Feliks Woźniak i Kazimierz Tarczyński21. 

Tym razem zdecydowane zwycięstwo odniosły stronnictwa prawi-

cowe. Ugrupowania socjalistyczne rządzące w mieście w poprzedniej 

kadencji doznały dotkliwej porażki. Świadczyło to o przesunięciu na-

strojów w społeczeństwie ku prawicy. Na 9178 głosów, które oddali 

tomaszowianie, lista PPS uzyskała zaledwie 1008, co dało zaledwie 

9% wszystkich oddanych głosów. Dało to tej partii zaledwie trzy man-

daty radnego dla M. Dietricha, K. Kotarskiego i S. Zakrzewskiego22. 

W tej kadencji PPS była w opozycji. 

Decyzją MSW z 27 sierpnia 1927 r. rozwiązano Radę Miejską  

i polecono prezydentowi miasta przeprowadzenie nowych wyborów23,  

w których PPS wystawiła wspólną listę z klasowymi związkami zawo-

dowymi. Znalazło się na niej 26 kandydatów, w tym 2 kobiety. Na liście 

obecni byli także, choć w znikomym procencie, urzędnicy, nauczyciel 

oraz inżynier. Tak przeważająca liczba robotników kandydujących do 

Rady Miejskiej wynikała oczywiście z charakteru proletariackiego par-

tii, robotniczego elektoratu, struktury zawodowej ludności Tomaszowa. 

Tomaszów miał bowiem wówczas charakter wybitnie przemysłowy.  

Wybory odbyły się 23 października 1927 r. Zwycięstwo odniosła 

PPS, uzyskując 3204 głosy, tj. 20% wszystkich oddanych głosów. Wy-

nik ten sprawił, że w radzie zasiadło 6 osób z listy PPS i klasowych 

związków zawodowych: H. Eberle, K. Kotarski, A. Dzięciołowski,  

W. Gurman, F. Cierpikowski oraz A. Müller. Radnymi z ramienia 

Niemieckiej Socjalistycznej Partii Pracy zostali Alfred Wegi i Jan Gal-

lert24. W Radzie Miejskiej stworzyli z jednym przedstawicielem Bun-

du jedną frakcję socjalistyczną. W zwycięstwie PPS nie przeszkodziła 

kampania oszczerstw przeciwko niej i jej działaczom. Przyczyniła się 

do tego walnie bardzo aktywna i prowadzona na szeroką skalę kam-

pania wyborcza tomaszowskich socjalistów. Komitet Miejski (dalej: 

KM) PPS organizował wiece przedwyborcze, wydawał pisma „Proleta-

riat”, „Pod Sąd Robotniczy”, „Walka”. Na zebraniach przedwyborczych 

w Tomaszowie przemawiali m.in.: poseł Zygmunt Zaremba z Warsza-

wy, prezydenci Piotrkowa Trybunalskiego Kazimierz Szmidt i Kutna 

S. Gruszczyński. 

 

                                                           
21 APTM, AmT, sygn. III/422, k. 24–25. 
22 Ibidem, k. 76. 
23 A. Wróbel, Władze miasta Tomaszowa Mazowieckiego w okresie…, s. 220. 
24 M.J. Małagocki, op. cit., s. 73. 
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Tabela nr 2. Skład listy wyborczej PPS i klasowe związki zawodowe 

Lp. Nazwisko i Imię Wiek Zawód 

1 Kotarski Karol 50 tkacz 

2 Dzięciołowski Alfons 35 nauczyciel 

3 Müller Albert 45 tkacz 

4 Zakrzewski Stanisław 35 tkacz 

5 Eberle Hieronim 40 robotnik 

6 Gurman Włodzimierz 40 urzędnik 

7 Cierpikowski Franciszek 66 elektrotechnik 

8 Wajman Gustaw 35 przędzalnik 

9 Michalczyk Antoni 54 przędzalnik 

10 Kamiński Wojciech 43 urzędnik 

11 Jaśkowski Augustyn 46 tkacz 

12 Cygański Władysław 36 robotnik 

13 Kotarski Marian 26 urzędnik 

14 Dulewicz Konstanty 28 robotnik 

15 Turkiewicz Kazimierz 43 urzędnik 

16 Szymański Mieczysław 25 elektromonter 

17 Chrząszcz Józef 40 tkacz 

18 Orzelska Helena 36 robotnik 

19 Wenecki Michał 55 tkacz 

20 Szymczak Józef 36 tkacz 

21 Chrzanowski Józef 45 tkacz 

22 Błażejewski Władysław 32 robotnik 

23 Woźniak Feliks 36 robotnik 

24 Woicka Marianna 28 robotnik 

25 Sej Jan 26 cieśla 

26 Dworczak Józef 31 robotnik 

Źródło: APTM, AmT, sygn. III/963, k. 39. 

Kolejne wybory do Rady Miejskiej odbyły się 27 maja 1934 r. So-

cjaliści poszli w nich we wspólnym bloku z socjalistami żydowskimi 

oraz związkami klasowymi. Lista PPS, Bundu i klasowych związków 

zawodowych uzyskała 3578 głosów, co pozwoliło jej na otrzymanie 14 

mandatów. Radnymi PPS zostali: Antoni Deka, Alfred Hendler, Anto-

ni Bonifacy Kurcke, Telesfor Michalczyk, Ignacy Olczyk, Antoni Ro-

nek, Roch Ślażyński, Stefan Bolesław Wilczak, Jan Zys, W. Kamiński, 

K. Kotarski oraz Wacław Smulski. Zastępcami zostali: Konstanty 

Krupa, Antoni Michalczyk, Hieronim Adamski, Stefania Giernadow-

ska, A. Lasota, Antoni Kabała i F. Cierpikowski25. Wyniki wyborów 

były dla PPS na ogół korzystne. 

                                                           
25 APTM, AmT, sygn. III/1910, k. 213, 216, 222–224, 226, 228–231, 236, 238, 243, 

245, 246; ibidem, sygn. III/1818, k. 146; ibidem, sygn. III/1819, k. 2, 4. 
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Ostatnie przed drugą wojną światową wybory do Rady Miejskiej 

odbyły się 23 kwietnia 1939 r. W trakcie kampanii wyborczej przed-

stawiciele PPS i klasowych związków zawodowych wskazywali, że 

walczyć będą o demokratyczny samorząd oraz o rozszerzenie opieki 

społecznej. Przedstawiciele PPS w samorządzie mieli zabiegać o stwo-

rzenie odpowiedniej liczby miejsc pracy, by bezrobotni mogli zarabiać 

w trakcie robót sezonowych. Walczyć mieli o odpowiedni poziom służ-

by zdrowia, szkolnictwa. Kampanię cechowała duża ilość zebrań  

i zgromadzeń publicznych26. 

PPS zarejestrowało listy we wszystkich 8 okręgach. Startując wspól-

nie z klasowymi związkami zawodowymi, uzyskały 12 na 32 mandaty  

i odniosły zwycięstwo. Radnymi zostali: H. Adamski, Bolesław Bykow-

ski, Aleksander Goździk, A. Kabała, K. Kotarski, L. Lasota, Władysław 

Mazur, I. Olczyk, A. Ronek, W. Smulski, R. Ślażyński, Roman Wójcik27. 

Udział KM PPS w wyborach samorządowych zajmował znaczące 

miejsce w jego działalności. 

PPS była partią, dla której działalność parlamentarna stanowiła 

ważny element jej istnienia, do którego przywiązywała bardzo duże 

znaczenie. Walczyła o jak największe wpływy i poparcie w społeczeń-

stwie. Tomaszowska PPS bardzo poważnie i z pełnym zaangażowaniem 

podchodziła do kolejnych kampanii wyborczych. Pierwsze wybory odby-

ły się 26 stycznia 1919 r.28. Propagowany w Tomaszowie Mazowieckim 

program wyborczy był zgodny w swych założeniach z platformą wybor-

czą nakreśloną przez naczelne władze partii. PPS w tych wyborach szła 

pod hasłem Tylko PPS wiernie i całkowicie bronić będzie w Sejmie  

i wszędzie interesów ludu biednego. Zwracali uwagę na to, iż ten, kto 

chce poprawy bytu ludu pracującego w mieście i na wsi, kto występuje 

przeciwko gwałtom i panowaniu burżuazji głosuje na PPS29. 

Zainteresowanie w tych wyborach przez społeczeństwo Tomaszowa 

Mazowieckiego było stosunkowo małe. Na 15 214 osób umieszczonych 

na listach wyborczych oddano zaledwie 9652 głosy. Wynika z tego, że 

blisko 38% uprawnionych do głosowania nie skorzystało z tego pra-

wa30. Tak niska frekwencja wynikała z faktu, że w wyborach tych nie 

kandydował żaden działacz z Tomaszowa. 

                                                           
26 M.J. Małagocki, op. cit., s. 81. 
27 APTM, AmT, sygn. III/2254, k. 132–139. 
28 W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914–1945, Warszawa 2003, s. 46;  

J. Tomicki, Polska Partia Socjalistyczna 1892–1948, Warszawa 1983, s. 211. 
29 M.J. Małagocki, op. cit., s. 84. 
30 APTM, AmT, sygn. III/154, k. 7. 
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Kolejne wybory parlamentarne zostały ogłoszone 18 sierpnia, a od-

były się w listopadzie 1922 r.: 5 do sejmu, a 12 do senatu31. Tomaszów 

Mazowiecki należał do łódzkiego 18 okręgu wyborczego, na który przy-

padało 5 mandatów poselskich. Został podzielony na 13 obwodów,  

w głosowaniu do obu izb parlamentu. Miejski Komitet Wyborczy sta-

nowiło 16 osób. Z Tomaszowa na posła kandydowali: M. Dietrich i Cz. 

Huzar. Jako mieszkaniec Bełchatowa kandydował były tomaszowski 

radny H. Eberle. Na senatora kandydował zaś K. Kotarski32. 

Program wyborczy PPS sformułowała Rada Naczelna w wydanej  

3 września odezwie Do Polskiego Ludu Pracującego, w której zasadni-

cze punkty sprowadzały się do następujących postulatów: ludowy cha-

rakter rządów, skrócenie służby wojskowej do 8 miesięcy, utrzymanie 

8-godzinnego dnia pracy, pomoc państwa dla chorych, niezdolnych do 

pracy i starców, państwowe ubezpieczenie dla bezrobotnych i mało-

rolnych. Główny akcent położono w programie na utrzymanie i roz-

szerzenie ustawodawstwa socjalnego33. 

KM PPS pierwszy przedwyborczy wiec tej kampanii przeprowadził 

w niedzielę 10 września 1922 r. Z prasy wiemy, iż przemawiali na nim: 

Stanisław Fiszer z Piotrkowa Trybunalskiego, J. Turski i Cz. Huzar  

z Tomaszowa Mazowieckiego oraz Z. Zaremba z Warszawy34. W na-

stępnych dniach odbywały się kolejne zebrania i wiece. 

W całym województwie łódzkim wybory miały spokojny przebieg. 

W Tomaszowie Mazowieckim ponownie była wysoka absencja wybor-

cza. W 18 okręgu PPS odniosła 4 wynik, zaś w samym Tomaszowie  

3 pozycję. Spośród wszystkich tomaszowian, jacy kandydowali w tych 

wyborach, jedynie Alfred Weggi z Bloku Mniejszości Narodowych 

Rzeczypospolitej Polskiej został zastępcą posła. Również bardzo słaby 

wynik uzyskała PPS w wyborach do senatu35. 

Jesienią 1927 r. upływała 5-letnia kadencja sejmu wybranego  

w 1922 r. Z chwilą rozpisania nowych wyborów PPS skoncentrowała 

całą swą działalność na kampanii wyborczej. Program wyborczy socja-

listów przygotowany został przez specjalną komisję z Mieczysławem 

Niedziałkowskim na czele. Zapowiedziano zdecydowaną walkę z pró-

bami podważenia ustroju demokratycznego w Polsce. Podtrzymano 

                                                           
31 „Robotnik” 3 IX 1922, nr 240, s. 3. 
32 AAN, PPS, sygn. 114, s. 21. 
33 L. Mroczka, Łódzka organizacja Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1918–

1926, Łódź 1971, s. 129. 
34 „Robotnik” 14 IX 1922, nr 288, s. 3. 
35 B. Wachowska, op. cit., s. 349. 
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opozycyjne stanowisko wobec rządów pomajowych. Program wyborczy 

powtarzał nadto podstawowe, ogólnodemokratyczne postulaty partii, 

takie jak: zapewnienie swobód demokratycznych i obywatelskich, za-

gwarantowanie praw socjalnych, walkę z bezrobociem, reformę rolną  

i systemu podatkowego, rozbudowę samorządu terytorialnego, auto-

nomię dla mniejszości narodowych, demokratyzację oświaty czy 

wreszcie wykonanie ustawy o reformie rolnej i zreformowania w inte-

resie mas ludowych systemu podatkowego36. 

W wyborach tych z Tomaszowa Mazowieckiego do sejmu kandy-

dowali: K. Kotarski, Józef Giżycki, Reinchold Kalinc. K. Kotarski 

startował również do senatu. 

Największy nacisk w działalności propagandowej położył Komitet 

Wyborczy PPS na szeroką akcję wiecową. Wygłaszano liczne odczyty, 

zwoływano wiece, organizowano zebrania i masówki w Koluszkach, 

Komorowie, Ujeździe, Lubochni i Zawadzie37. 

Wybory do sejmu odbyły się 4 marca 1928 r. Tym razem PPS  

w Tomaszowie Mazowieckim uzyskała największą liczbę głosów. Ty-

dzień później odbyły się wybory do senatu. Cieszyły się już mniejszym 

zainteresowaniem, choć podobnie wygrała w nich PPS. Jednak żaden 

kandydat z Tomaszowa Mazowieckiego na posła czy senatora nie uzy-

skał mandatu. 

Ponieważ prezydent Ignacy Mościcki rozwiązał parlament, rozpi-

sano w 1930 r. nowe wybory. Z tomaszowskich działaczy PPS kandy-

dował jedynie K. Kotarski do senatu. Miasto zostało podzielone na 13 

obwodów. Frekwencja wyborcza w Tomaszowie Mazowieckim wynio-

sła 77%. W wyborach tych Centrolew, w ramach którego startowała 

PPS, poniósł klęskę. Wyniki wyborów wywołały w szeregach PPS,  

w tym i w tomaszowskiej organizacji, duże rozczarowanie38. Sejm wy-

brany w 1930 r. przetrwał całą kadencję. W tym czasie w kraju zaszły 

poważne zmiany. Przede wszystkim uchwalono nową konstytucję. 

Zmieniła się także ordynacja wyborcza do izb ustawodawczych. 

Kolejne wybory odbyły się w 1935 r. PPS postanowiła je zbojkoto-

wać. Tomaszowska PPS, zgodnie z dyrektywą partyjną, nie brała 

udziału w wyborach, które odbyły się 8 września do sejmu, a 15 do 

                                                           
36 M. Nartonowicz-Kot, Udział łódzkiej organizacji Polskiej Partii Socjalistycznej 

w wyborach do Sejmu i Senatu w roku 1928 i 1930, „Rocznik Łódzki” 1993, t. XL,  

s. 236; J. Góral, R. Kotewicz, Dwa wieki Tomaszowa Mazowieckiego Zarys dziejów 
miasta 1788–1990, Tomaszów Mazowiecki 1992, s. 247. 

37 „Robotnik” 28 II 1928, nr 59, s. 2. 
38 M.J. Małagocki, op. cit., s. 99. 
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senatu. Wynikiem tego bojkotu była niska frekwencja39. Po wyborach 

zmieniła się sytuacja PPS. Po raz pierwszy nie miała reprezentacji  

w parlamencie. 

Kolejne wybory odbyły się 6 listopada 1938 r. do sejmu, a 13 listo-

pada do senatu. Również i w tych wyborach PPS nie wzięła udziału.  

W akcję przeciw wyborom parlamentarnym tomaszowska PPS, podob-

nie jak organizacje w innych miastach, specjalnie się nie angażowała40. 

Reasumując, PPS w kampaniach wyborczych w latach 1919, 1922, 

1928 i 1930 należała do aktywnych uczestników sceny politycznej. 

Wybory w 1930 r. przyniosły jednak spore rozczarowanie. Lata 1935–

1939 to drugi okres, kiedy PPS znajdowała się poza parlamentem. 

Spowodowało to skierowanie większych wysiłków na walkę w samo-

rządzie miejskim. 

Abstract 

The PPS Tomaszow organization in the election campaigns  

for local government and parliament 1919–1939 

The Polish Socialists Party (PPS) was established during the Paris 

Convention in 1892. PPS had closed its activity at the Unity Congress 

in 1948. During its existence, it actively participated in the socio-

political life of the country. Polish socialist movement was an im-

portant part of Polish political culture. 

The PPS Tomaszow organization entered since February 1919 in 

the District of Łódź-Suburbs. It was one of the largest organizations 

in its area. In 1921 a PPS District Committee was established in  

Tomaszów Mazowiecki. After some time, the organization was incor-

porated into the Piotrkow organization. PPS has expanded its profes-

sional organizations, gaining extensive influence among the proletar-

iat. PPS also gained a considerable position in urban self-government. 

The election campaigns for local government and parliament  

constituted one of the most important events in the political life of the 

PPS. The 1930 elections brought a lot of disappointment to the party. 

1935–1939 is a long period when the PPS was out of parliament. This 

has led to greater efforts to fight for influence in urban self-

government. 

 
                                                           

39 Ibidem, s. 101. 
40 Ibidem, s. 105. 



Andrzej Stanisław Wróbel 

 

150 

 

 

Keywords: PPS, election campaign, local government, parliament 

Słowa kluczowe: PPS, kampania wyborcza, samorząd miejski, par-

lament 

Bibliografia 

Archiwum Akt Nowych 

- PPS Centralny Komitet Wykonawczy. 

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazo-

wieckim 

- Akta miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

- Zbiór Plakatów i Druków Ulotnych. 

„Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1919, nr 13. 

Głowacki B., Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej 1929–1935, Warszawa 1979. 

Hozler J., Polska Partia Socjalistyczna w latach 1917–1919, Warszawa 1962. 

Mroczka L., Łódzka organizacja Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1918–1926, 

Łódź 1971. 

Nartonowicz-Kot M., Udział łódzkiej organizacji Polskiej Partii Socjalistycznej  
w wyborach do Sejmu i Senatu roku 1928 i 1930, „Rocznik Łódzki” 1993, t. XL. 

Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1914–1945, Warszawa 2003.  

Suleja W., Polska Partia Socjalistyczna 1892–1948. Zarys dziejów, Warszawa 1988. 

Szwed R., Polska Partia Socjalistyczna w wyborach samorządów terytorialnych  
w latach 1919–1939, Częstochowa 1993. 

Szwed R., Samorząd terytorialny w polityce i działalności PPS 1918–1939, Łódź 1989. 

Tomicki J., Polska Partia Socjalistyczna 1892–1948, Warszawa 1983. 

Tymaniecka A., Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1924–1939, Warsza-

wa 1969. 

Wachowska B., Główne partie polityczne, [w:] Tomaszów Mazowiecki Dzieje miasta, 

red. B. Wachowska, Warszawa – Łódź 1980. 

Więch K., Polska Partia Socjalistyczna 1918–1921, Warszawa 1978. 

Więch K., PPS w pierwszych latach parlamentaryzmu 1921–1923, Warszawa 1987. 

Wójcik S., Samorząd terytorialny w Polsce XX w. Myśl samorządowa historia i współ-
czesność, Lublin 1999. 

Wróbel A., Władze miasta Tomaszowa Mazowieckiego w okresie niepodległego Pań-
stwa Polskiego 1918-1939, „Rocznik Łódzki” 2007, t. 54. 

Wróbel A., Władze miasta Tomaszowa Mazowieckiego w pierwszych latach niepodle-
głości (1918–1921), [w:] Drogi do niepodległości. Materiały z sesji naukowej z oka-
zji 80 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 6 listopada 1998, red.  

P. Zawilski, Tomaszów Mazowiecki 1998. 

Małagocki M.J., Ruch socjalistyczny w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1918–
1939, mps. pracy magisterskiej napisanej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym 

Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Nartonowicz-Kot, 

Łódź 2007. 

„Robotnik”14 IX 1922, nr 288. 

„Robotnik” 28 II 1928, nr 59. 

 



Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, tom 17 (2016), cz. 2 

 

Andrzej Kobus 
(Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UJK,  

Filia w Piotrkowie Trybunalskim) 

Podziemie zbrojne na terenie powiatu częstochowskiego  
w latach 1945–1947. Przyczynek do zagadnienia 

Formowaniu się nowego systemu politycznego państwa polskiego 

w jego pojałtańskich granicach od początku towarzyszył zbrojny opór 

części społeczeństwa. Podziemie zbrojne szczególnie rozwinęło się  

w centralnej oraz wschodniej i południowo-wschodniej części Polski. 

Centrum kraju obejmowały m.in. województwa łódzkie i kieleckie.  

W skład województwa kieleckiego, jako jeden z jego większych ele-

mentów składowych wszedł powiat częstochowski (notabene był to 

układ niewiele odbiegający od realiów dwudziestolecia międzywojen-

nego). W 1945 r. na zachodnich krańcach województwa kieleckiego, na 

terenie powiatu częstochowskiego, oraz w południowej części woje-

wództwa łódzkiego niezwykle aktywny był oddział Alfonsa Olejnika 

ps. „Babinicz”. Podkomendni A. Olejnika stanowili jedno ze zgrupo-

wań tzw. Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP), formacji zbrojnej 

powstałej m.in. na bazie okupacyjnych struktur Narodowych Sił 

Zbrojnych (NSZ) i AK w centralnej Polsce. Sam A. Olejnik również  

w czasie wojny był żołnierzem NSZ, skończył nawet podchorążówkę 

tej formacji1. Podobnie jak wielu innych członków podziemia antyhi-

tlerowskiego, po zakończeniu drugiej wojny światowej na krótko sta-

rał się podjąć normalne, jawne życie, jednak rychło uznał, że ZSRR  

i władze komunistyczne stanowią podobne zagrożenie dla Polski, jak 

poprzednio III Rzesza. Stąd znów dołączył do konspiracji. Został 

aresztowany 18 czerwca 1945 r. przez Miejski Urząd Bezpieczeństwa 

Publicznego (MUBP) w Częstochowie, a 30 października Wojskowy 

Sąd Garnizonu Kieleckiego z siedzibą w Radomiu na sesji w Często-

                                                           
1 Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi, red. J. Wróbel, J. Żelazko, Warszawa 2004,  

s. 102 i nast.  
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chowie skazał A. Olejnika na 4 lata więzienia. Jednakże na mocy de-

kretu o amnestii z 2 sierpnia br. kara ta została darowana,  

a sam Olejnik opuścił więzienie w Częstochowie2. 

W 1946 r. ponownie zaangażował się w działalność podziemną, 

właśnie jako dowódca jednego z oddziałów KWP3. O podkomendnych 

„Babinicza” wnet stało się głośno w całym regionie – od Wielunia 

przez Krzepice po okolice Częstochowy. „Babinicz” operował na te-

renie powiatów wieluńskiego, radomszczańskiego (woj. łódzkie)  

i częstochowskiego (woj. kieleckie). W Krzepicach przedstawicielem 

oddziału „Babinicza” był Marian Kalus ps. „Kmicic”. Dowodził nie-

dużym pododdziałem, który w lipcu 1946 r. dokonał ataku na budy-

nek krzepickiej Spółdzielni, dokonując po jej zajęciu rekwizycji kil-

ku tysięcy złotych na rzecz dalszej działalności konspiracyjnej4.  

W październiku sam „Babinicz” dowodził zatrzymaniem pociągu na 

trasie Krzepice – Janinów (w akcji uczestniczyć miało 35 podko-

mendnych A. Olejnika)5. Generalnie żołnierze „Babinicza” i ich do-

wódca cieszyli się dużym szacunkiem i poważaniem. Ataki na obiek-

ty czy osoby cywilne, które były ich udziałem, wiązały się z  potrzebą 

zdobycia zaopatrzenia niezbędnego do kontynuowania oporu wobec 

nowej, proradzieckiej władzy (podobną taktykę niejednokrotnie sto-

sowało i antyhitlerowskie podziemnie zbrojne w czasie drugiej woj-

ny światowej). Przede wszystkim „Babinicz” prowadził walkę z MO  

i bezpieką, które z czasem zaczęły też wspierać oddziały Wojska 

Polskiego (WP). 

Dopiero w listopadzie 1946 r., kiedy „Babinicz” nie kierował już 

aktywnym oddziałem zbrojnym (zawiesił jego działalność najprawdo-

podobniej w sierpniu br.), władzom udało się przypadkowo aresztować 

A. Olejnika. Stało się to w nocy z 8 na 9 listopada 1946 r. podczas jego 

pobytu w Warszawie6. Wiadomość o zatrzymanym dowódcy dotarła 

rychło do jego podkomendnych, którzy udali się do Warszawy w celu 

                                                           
2 AIPN, Alfons Olejnik, sygn. IPN Ki 30/403, k. 76–77. 
3 J. Bednarek, W kręgu Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Oddział ppor. Alfonsa 

Olejnika „Babinicza”, „Romana” i jego likwidacja przez aparat bezpieczeństwa, „Ze-

szyty Historyczne WiN-u” 2005, nr 24, s. 8–9; T. Toborek, Stanisław Sojczyński  
i Konspiracyjne Wojsko Polskie, Łódź 2007, s. 75. 

4 AIPN, Akta sprawy p-ko Alfonsowi Olejnikowi, sygn. IPN Ld 6/48, k. 126. 
5 Ibidem, k. 84. 
6 Ibidem, k. 25. W końcu lat sześćdziesiątych (1969 r.) Służba Bezpieczeństwa 

próbowała przypisać swojej prowokacji zatrzymanie „Babinicza” (AIPN, Akta śledcze 
przeciwko: Olejnik Alfons, sygn. IPN Ld 12/2222, k. 37–39). Zdecydowanie jednak 

przeczą takiemu stanowi rzeczy dokumenty tych samych organów sprzed 23 lat,  

tj. z 1946 r. 
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odbicia A. Olejnika. Do stolicy 25 listopada przyjechało pięciu żołnie-

rzy „Babinicza”: M. Kalus ps. „Kmicic”, Jan Świątek ps. „Czarny”, Jan 

Wyrębak ps. „Wilga”, Stefan Kozłowski ps. „Tygrys” i Andrzej Sikor-

ski ps. „Andrzej”, wespół z łączniczką Krystyną Tasarz ps. „Iwonka”. 

Na miejscu jednak okazało się, iż przedsięwzięcie jest niewykonalne, 

skazane na stuprocentową porażkę. Wobec tego grupa zdecydowała 

się na wyjazd 26 listopada z Warszawy do Częstochowy, w której dwo-

je z nich (J. Świątek i K. Tasarz) zatrzymało się, zaś pozostali obrali 

kierunek na Krzepice. Po dotarciu 27 listopada do Krzepic, w mieście 

pozostali: A. Sikorski i S. Kozłowski, zaś M. Kalus i J. Wyrębak wyru-

szyli do pobliskich Zajączek7. 

Tymczasem A. Olejnik w dalszym ciągu przebywał w Warszawie  

w rękach bezpieki. Do aresztu WUBP w Łodzi przewieziony został 28 

grudnia 1946 r. W czasie śledztwa – od 29 grudnia 1946 r. do  

3 stycznia 1947 r. – poddawany był codziennym przesłuchaniom. Pod-

czas śledztwa przyznał się do stawianych mu zarzutów i 9 stycznia 

1947 r. stanął przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Łodzi. W trak-

cie rozprawy „Babinicza” oskarżono, iż wespół z podwładnymi mu 

ludźmi dokonał następujących napadów rabunkowych z bronią  

w ręku, aktów terroru i morderstw:  

1/ W maju 1946 r. na spółdzielnie w Praszce pow. Wieluń, gdzie 

zrabowano różne towary kolonialno-spożywcze […]. 

3/ W maju 1946 r. na byłego sekretarza P.P.R. w Praszce pow. Wie-

luń, o dotychczas nieustalonym nazwisku, którego zamordowali […]. 

5/ W maju 1946 r. na nadleśnictwo Lipie pow. Wieluń, gdzie zra-

bowali 400 zł. 

6/ W maju 1946 r. na nadleśnictwo Cisowy gm. Mierzyce pow. Wie-

luń, gdzie zrabowali 2 konie z wozem. 

7/ W maju 1946 r. na spółdzielnię w Lipiu pow. Częstochowski, 

gdzie zrabowali różne towary kolonialno-spożywcze i wódkę […]. 

9/ Dn. 4 czerwca 1946 r. o godz. 22.30 na Posterunek M.O. w Pa-

jęcznie pow. Radomszczański, gdzie po rozbrojeniu milicjantów  

zamordowali Komendanta posterunku – Sypniewskiego Leonarda  

i milicjanta Krzysztofa Kozaka. 

10/ Dn. 4 czerwca 1946 r. na spółdzielnię w Pajęcznie pow. Ra-

domszczański, gdzie zrabowali różne towary i 135 000 zł. gotówki. 

11/ Dn. 4 czerwca 1946 r. na aptekę w Pajęcznie pow. Radomsz-

czański, gdzie zrabowali różne medykamenty […]. 

                                                           
7 AIPN, Akta sprawy p-ko Alfonsowi Olejnikowi, op. cit., k. 86. 
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13/ W maju 1946 r. na Posterunek M.O. w Lipiu pow. Częstochow-

ski, gdzie po rozbiciu posterunku i rozbrojeniu milicjantów zrabowali 

im broń […]. 

20/ W lipcu 1946 r. na młyn w Dankowie pow. Częstochowski, 

gdzie zrabowali pewną ilość mąki […]. 

22/ W lipcu 1946 r. na spółdzielnię w Lipiu pow. Częstochowski, 

gdzie zrabowali różne towary. 

23/ W lipcu 1946 r. na spółdzielnię w Krzepicach pow. Częstochow-

ski, gdzie zrabowali 4000 zł […]. 

25/ W końcu lipca 1946 r. na Posterunek M.O. w Bodzanowicach 

pow. Częstochowski, gdzie po rozbrojeniu milicjantów zrabowali 

wszelką broń i umundurowanie […]. 

27/ W końcu lipca 1946 r. w lasach parzymieskich pow. Wieluń 

podczas napadu na oddział W.P. i U.B. zostali zamordowani 3-ej żoł-

nierze W.P. o dotychczas nieustalonych nazwiskach […]8.  

Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi A. Olejnik skaza-

ny został na karę śmierci i 10 stycznia 1947 r. zwrócił się z prośbą  

o ułaskawienie do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Bolesława Bie-

ruta, który jednak odmówił prawa łaski. Wyrok na „Babiniczu” został 

wykonany 18 stycznia w Łodzi. Dowódcą plutonu egzekucyjnego roz-

strzeliwującego A. Olejnika był ppor. Strycharski9. Do dziś nie wiado-

mo, gdzie pochowano ciało „Babinicza”. Gwoli uzupełnienia należy do-

dać, iż 30 sierpnia 1999 r. Sąd Okręgowy w Łodzi stwierdził nieważ-

ność wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z 9 stycznia 1947 

r. – na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uzna-

niu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za 

działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego10. 

Aresztowanie, a następnie stracenie A. Olejnika wiązało się ze 

stopniowym rozpadem oddziału „Babinicza”. Niektórzy jego podko-

mendni zostali aresztowani niedługo po swoim dowódcy, innych za-

trzymano później. Pojedyncze tylko osoby z nim związane wytrwały  

                                                           
8 Ibidem, k. 133–134. Patrz również: AIPN, Konspiracyjne Wojsko Polskie, cha-

rakt. nr 223, sygn. IPN Bu 0174/224, k. 6 i nast.  
9 AIPN, Akta sprawy p-ko Alfonsowi Olejnikowi, op. cit., k. 171. W protokole  

z wykonania wyroku nie figuruje imię ppor. Strycharskiego. 
10 Ibidem, k. 207. W Skomlinie, rodzinnej miejscowości Alfonsa Olejnika, zorgani-

zowane zostało 8 października 1995 r. uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej 

wmurowanej w ścianę kościoła parafialnego, poświęconej właśnie „Babiniczowi” i jego 

podkomendnym. Do podobnej uroczystości doszło 19 października 1997 r. w nieodle-

głych od Krzepic Parzymiechach. J. Bednarek, op. cit., s. 25. 
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w konspiracji do początku lat pięćdziesiątych11. Kilku żołnierzy  

A. Olejnika (np. Józef Cieśla ps. „Hart”, Zygmunt Zając ps. „Zagłoba”) 

przed jego aresztowaniem, a po zawieszeniu działalności zbrojnej 

przez „Babinicza” późnym latem 1946 r., przeszło do innego oddziału 

KWP operującego w regionie Krzepic. Jeszcze w lutym 1946 r. na te-

renie powiatu częstochowskiego uformował się oddział KWP  

o krypt. „Bory” pod dowództwem Władysława Antończaka ps. „Czar-

ny”. W połowie kwietnia do oddziału „Czarnego” dołączyła grupa żoł-

nierzy KWP z powiatu radomszczańskiego dowodzona przez Henryka 

Glapińskiego ps. „Klinga”. Przywódcą całego zgrupowania został  

H. Glapiński „Czarny”, a po nim w sierpniu 1946 r. Stanisław Lisiecki 

ps. „Jaguar”, dotychczasowy szef wywiadu KWP „Bory” na miasto Czę-

stochowa (jednocześnie funkcjonariusz częstochowskiej Komendy Miej-

skiej MO)12. Dnia 26 sierpnia w miejscowości Bór Zapilski oddział KWP 

„Bory” starł się z funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa. W walce 

poległo 6 żołnierzy KWP „Bory”, w tym S. Lisiecki „Jaguar”, a cały od-

dział rozpadł się na kilka mniejszych grup, z których najaktywniejszą 

była dowodzona przez Adama Łebka ps. „Mały”13.  

Właśnie grupa A. Łebka „Małego” z mniejszą Józefa Kędziory ps. 

„Baran” vel „Rivaldo” jesienią 1946 r. intensywnie działały w okoli-

cach Krzepic, dokonując licznych konfiskat u osób prywatnych, zajęcia 

mienia spółdzielczego czy ataków na funkcjonariuszy MO, MBP  

i Straży Ochrony Kolei (SOK). Udało im się niemal sparaliżować ruch 

na linii kolejowej biegnącej przez Krzepice. W piśmie Oddziału Ru-

chowo-Handlowego PKP w Ostrowie Wielkopolskim do Dyrekcji 

Okręgowej Kolei Państwowych w Łodzi z 19 października 1946 r. czy-

tamy m.in.: Stan bezpieczeństwa na linii Kępno-Herby Nowe stale się 

pogarsza. Panami sytuacji są bandyci, którzy bezkarnie hulają wzdłuż 

całej linii, przez nikogo nie ścigani. Stan ten jest tym dziwniejszy, że 

cała ta akcja zbrodnicza dzieje się w pobliżu miast, które są siedzibą 

garnizonów i ekspozytur Urzędów Bezp. (Wieluń, Krzepice, Często-

chowa). Pracownicy kolejowi na tej linii są zniechęceni do pracy, gdyż 

nie widzą jakiejkolwiek przeciwakcji, która by miała za zadanie gra-

sującą bandę rozbić i unieszkodliwić14. Krytyczne wobec organów bez-

                                                           
11 Por.: Wieluń. Dzieje miasta 1945–1989, red. A. Szymczak, t. 3, Łódź – Wieluń 

2009, s. 96–97. 
12 H. Glapiński „Klinga” w połowie 1946 r. (w dokumentach brak dokładnej daty) zo-

stał aresztowany przez WUBP w Łodzi. Następnie Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi 

skazał H. Glapińskiego na karę śmierci. AIPN, Konspiracyjne Wojsko Polskie…, k. 7. 
13 AIPN, Mieczysław Nicpoń i inni, sygn. IPN Ki 8/388, k. 165. 
14 AIPN, Mieczysław Nicpoń i inni, sygn. IPN Ki 8/385, k. 121. 
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pieczeństwa pismo Oddziału Ruchowo-Handlowego PKP w Ostrowie 

Wielkopolskim w pełni odzwierciedla zaistniały jesienią 1946 r. stan 

rzeczy. Funkcjonariusze MBP podejmowali działania na rzecz rozbicia 

podziemia, jednak raziły one nieskutecznością. Dodatkowo prioryte-

tem pozostawała dla nich ochrona lokalnych struktur władzy i apara-

tu partyjnego, wobec czego zabezpieczenie infrastruktury kolejowej 

schodziło na drugi plan.  

W tym stanie rzeczy do początku listopada 1946 r. żołnierze KWP 

„Bory” kilkakrotnie mogli pozwolić sobie na opanowywanie wybranej 

stacji kolejowej czy zajęcie całego pociągu. Jesienią 1946 r. oddziały 

„Małego” i „Barana” czterokrotnie przeprowadziły atak na stację  

w Kulejach i zatrzymane tam składy kolejowe. Przykładowo: Dnia 

4.10.46 r. dokonano zbrojnego napadu na stacje Kuleje i na poc. Lpt 

8758. Kilku osobników sterroryzowało dyżurnego ruchu i robotnika 

stacyjnego, zatrzymali pociąg Lpt 8758 pod semaforem wyjazdowym  

i obrabowali jeden wagon […]15. Dwa tygodnie później akcja została 

powtórzona: Dnia 24.X.46 r. o godz. 11,30 min. pociąg zbiorowy Nr. 75 

został zatrzymany przez bandę nieustalonego pochodzenia w Kule-

jach, po zatrzymaniu pociągu bandyci przeglądali papiery przewozo-

we, poczym udali się do wagonu z cukrem, z którego wyładowali 11-cie 

worków i złożyli koło stacji w Kulejach czekając na podwody które 

zabrali, 4-ry pary koni ze wsi Kawki. Banda była w sile 20-30 ludzi  

w mundurach W.P. i po cywilnemu, broń automatyczna; granaty  

i krótkie (org. A.K.), przed wyładunkiem worków cukru między sa-

mymi bandytami z przyczyn dotychczas nie ustalonych wywiązała się 

20-tu minutowa ostra strzelanina, były rzucane granaty jak do tego 

czasu stwierdzono 1-n bandyta jest ranny, zabrali go podwodami  

razem z cukrem16. Po raz kolejny stacja została opanowana przez od-

działy KWP „Bory” 31 października – zatrzymali wtedy pociąg osobo-

wy17 – a następnie 1 listopada18. Dopiero w połowie listopada na sku-

tek intensywniejszych działań MBP i MO udało się poważniej zabez-

pieczyć rejon Kuleji przed żołnierzami podziemia. W efekcie podko-

mendni „Małego” czy „Barana” nie mogli już pozwolić sobie na tak 

spektakularne akcje jak do tej pory.  

Szlak kolejowy w okolicach Krzepic nie był jedynym terenem ope-

rowania obydwu oddziałów KWP „Bory” w omawianym okresie. Żoł-

                                                           
15 Ibidem. 
16 AIPN, Mieczysław Nicpoń i inni, sygn. IPN Ki 8/386, k. 34. 
17 Ibidem, k. 200. 
18 Ibidem, k. 60. 
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nierzy „Małego” i „Barana” interesowała również sieć dróg, po których 

przemieszczał się transport kołowy. Dnia 31 października na trasie 

Częstochowa – Krzepice zatrzymany został autobus Spółdzielni Pracy 

„Transport”. Żołnierze KWP „Bory” opanowali pojazd za Kłobuckiem 

w kierunku Krzepic. Żadnemu z pasażerów ani członkom obsługi au-

tobusu (w pojeździe znajdował się szofer Leon Ptak i konduktor Ro-

man Radzioch) nic się nie stało, bowiem zatrzymujący samochód  

poszukiwali przede wszystkim funkcjonariuszy MBP bądź MO19. 

Rzadkością nie były przykłady konfiskat dokonywanych przez żoł-

nierzy „Małego” i „Barana” w okolicznych Gminnych Spółdzielniach. 

Dochodziło do nich już latem 1946 r., gdy całą formacją KWP w po-

wiecie częstochowskim dowodził jeszcze S. Lisiecki „Jaguar”. Szcze-

gólnie często dokonywano wypadów na placówki Gminnej Spółdzielni 

Samopomoc Chłopska w Opatowie. Chociażby 19 sierpnia przeprowa-

dzono akcję na sklep nr 3 w Zwierzyńcu, należący do tejże spółdzielni, 

23 sierpnia na sklep nr 1 w samym Opatowie, zaś 7 listopada na sklep 

nr 2 w Waleńczowie20. Z kolei 10 września opanowana została przez 

żołnierzy KWP „Bory” siedziba Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 

Chłopska Jedność” w Przystajni. Straty spółdzielni podczas tej akcji 

miały wynieść ponad 100 tys. zł21. 

Podstawową jednak formą działalności KWP „Bory”, we wszyst-

kich fazach jego istnienia, była walka z nową władzą, polegająca za-

równo na starciach z formacjami zbrojnymi państwa komunistyczne-

go, jak i w zwalczaniu działaczy czy aktywistów PPR. Do poważnej 

konfrontacji pomiędzy żołnierzami KWP „Bory” a funkcjonariuszami 

MBP i MO musiało dojść w sierpniu 1946 r., kiedy zginął dowódca 

zgrupowania – S. Lisicki „Jaguar”. W dokumentach, do których dotarł 

autor, brak bliższych informacji o konkretnej dacie czy miejscu samej 

walki. Z pewnością straty KWP były znacznie większe, niż tylko utra-

ta dowódcy, wszak w efekcie starcia nastąpiło robicie dużego dotych-

czas oddziału na mniejsze grupy. Spośród nich największą wartość 

                                                           
19 W piśmie skierowanym do MUBP w Częstochowie stwierdzono: Zarząd Spółdziel-

ni Pracy zawiadamia, że w dn. 31.X. br. godz. 18,20 nieznani osobnicy ubrani w mundu-
ry wojskowe zatrzymali nasz autobus pasażerski marki Opel Blitz Nr. rej. 21 886 kur-
sujący na linii Częstochowa – Krzepice a prowadzony przez szofera Ptaka Leona, oraz 
konduktora Radziocha Romana. Zatrzymanie autobusu miało miejsce za Kłobuckiem  
w stronę Krzepic. Osoby znajdujące się w p. autobusie nie poniosły żadnych konse-
kwencji. Niniejszy meldunek składamy z prośbą o wdrożenie dochodzeń przeciwko 
winnym w celu zapobieżenia na przyszłość podobnej samowoli. Ibidem, k. 52. 

20 Ibidem, k. 93, 95, 90. 
21 Ibidem, k. 142. 
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bojową prezentowała grupa dowodzona przez A. Łebka „Małego”. Jego 

żołnierze zlikwidowali 16 września w miejscowości Gnaszyn funkcjo-

nariusza MBP Władysława Pleszeniaka. W tym samym dniu, w nieo-

kreślonym bliżej miejscu, zatrzymali i rozbroili milicjanta Zenona 

Kantora22. We wsi Nowiny 8 listopada podkomendni „Małego” starli 

się z oddziałem SOK. Nie ponieśli żadnych strat, poległ zaś jeden ze 

strażników ochrony kolei23. 

„Nie próżnowała” również grupa J. Kędziory „Barana”: 1 paździer-

nika zarekwirowała u sekretarza Zarządu Gminy Węglowice, Józefa 

Krzemińskiego, kwotę 63 tys. zł24. W listopadzie – dokumenty nie poda-

ją dokładnej daty dziennej – na stacji kolejowej w miejscowości Wręczy-

ca zatrzymała i pozbawiła broni nieznanego z nazwiska żołnierza WP25. 

Oddziały „Małego” i „Barana” funkcjonowały do listopada–grudnia 

1946 r. W okresie tym organom bezpieczeństwa udało się zatrzymać 

blisko 20 żołnierzy związanych z KWP „Bory”. W styczniu 1947  

r. A. Łebek i J. Kędziora z podkomendnymi stanęli przed Wojskowym 

Sądem Rejonowym w Kielcach, obradującym na sesji wyjazdowej  

w Częstochowie (w dokumentach brak dokładnej daty rozpoczęcia 

prac sądu). Ostatni dzień procesu miał miejsce 15 stycznia i zapadło  

9 wyroków śmierci, w tym dla dowódców. W dwóch przypadkach karę 

śmierci złagodził akt łaski prezydenta B. Bieruta (zamiana na kilku-

nastoletnie więzienie), reszta wyroków została wykonana. 

 Początek 1947 r. oznaczał koniec działalności głównych oddziałów 

zbrojnego podziemia antykomunistycznego na terenie powiatu często-

chowskiego. Formacje operujące w regionie w późniejszym okresie nie 

posiadały już takiego znaczenia, liczebności i możliwości taktycznych 

jak ich poprzednicy. W zasadzie można zaryzykować stwierdzenie, iż 

rok 1947 wyznaczał początek pełnej kontroli Polski Ludowej nad regio-

nem częstochowskim, zwłaszcza jeśli mowa o tzw. terenie. Na najbliż-

sze dekady komuniści zyskali pozycję, której nie były w stanie ograni-

czyć ani popularne środowiska ludowców (lata czterdzieste i pięćdzie-

siąte), ani szeroko rozumiana instytucja Kościoła katolickiego. 

 

                                                           
22 AIPN, Mieczysław Nicpoń i inni, sygn. IPN Ki 8/388, k. 154. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem, k. 162, 170–171. 
25 Ibidem, k. 155. 
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Pезюме 

Вооруженное антикомунистическое сопротивление на терри-
тории ченстоховского повята в 1945–1947 г. 

Статья посвещена деятельности вооруженного антикомунисти-

ческого сопротивления на территории Польши после оконча-

ния Второй мировой войны. События касаются отряда организо-

ванного Альфонсoм Олейником по псевдониме „Бабинич”, который 

действовал в ченстоховском районе в 1945–1946 годах. Не видя 

возможности дальнейшего сопротивления „Бабинич” распу-

стил свой отряд. В 1946 году, Альфонс Олейник был арестован  

в Варшаве, а в 1947 г. военный суд в Лодзи приговорил его 

к смертной казни. 
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Krăgla masa. „Zlatnijat vek na car Simeon: polityka, religia  
i kultura”, săs. V. Stanev, Universitetsko Izdatelstvo, Sv. Kli-
ment Ochridski, Sofija 2014, ss. 110 

W 2013 r. odbył się w Sofii III Międzynarodowy Kongresu Studiów 

Bułgarystycznych (23–26 V), w którym uczestniczyli zarówno bułgar-

scy, jak i zagraniczni uczeni, zajmujący się różnymi aspektami dzie-

jów i kultury Bułgarii. Prezentowana publikacja stanowi owoc obrad 

w ramach tzw. okrągłego stołu, którego temat brzmiał: Złoty Wiek 

cara Symeona: polityka, religia i kultura.  

Panowanie Symeona znajduje się już od dawna w obrębie zainte-

resowania uczonych i, co trzeba wyraźnie podkreślić, nie tylko bułgar-

skich, w tym i piszącego te słowa. Symeon to władca niewątpliwie 

wybitny, który doprowadził Bułgarię do roli mocarstwa, niebezpiecz-

nego przeciwnika Bizancjum. Jest znany nie tylko ze swoich osiągnięć 

politycznych czy militarnych, ale również ze swego oddziaływania na 

ówczesną kulturę, która za jego czasów osiągnęła wysoki poziom, stąd 

często określa się jego panowanie mianem Złotego Wieku. 

Prezentowana książka zawiera siedem tekstów. 

Pierwszy z nich wyszedł spod pióra Liljany Simeonowej, a nosi tytuł 

Bălgaro-vizantijskija tărgovija v navečerieto na 913 (s. 7–23). Autorka 

zajmuje się w nim wymianą handlową między Bułgarią i Bizancjum  

i to nie tylko, jak sugeruje tytuł, w przededniu roku 913. Swoje rozwa-

żania rozpoczyna na dobrą sprawę już od początków wieku VIII (układ 

bułgarsko-bizantyński z 716 r.). Autorka zbiera rozproszone w źródłach 

informacje dotyczące organizacji tej wymiany, miejsc, w których do niej 

dochodziło, asortymentu, opłat celnych. Próbuje określić jej znaczenie 

dla obu państw. Zastanawia się nad kwestią reeksportu towarów buł-

garskich przez Bizancjum i produktów bizantyńskich przez Bułgarię. 

Tekst warty zauważenia, choćby z tego względu, że tematyka gospo-

darcza stosunkowo rzadko podejmowana jest przez uczonych, zajmują-

cych się dziejami średniowiecznej Bułgarii, i że wyszedł spod pióra 

znakomicie zorientowanej w tej tematyce Autorki.  

Vlada Stankovič w tekście The crowning of Symeon in 913, revisi-

ted, historical context, causes and consequences (s. 24–29) powraca do 
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jednego z najbardziej dyskutowanych epizodów w dziejach stosunków 

bułgarsko-bizantyńskich, a tak opisanych przez jedno z bizantyńskich 

źródeł: Mikołaj wyszedł Symeonowi naprzeciw, wówczas Symeon po-

chylił przed nim głowę. Patriarcha zatem odmówił modlitwę i zamiast 

korony położył na jego głowie swoje epiriptarion1. Uczeni na różne 

sposoby interpretowali tę ceremonię, m.in. jako cesarską koronację  

i błogosławieństwo, duchowe usynowienie, wreszcie próbę oszukania 

Symeona, który miał ją rozumieć jako koronację, którą w istocie nie 

była. Serbski badacz po krótce przedstawia istotę sporu i nie tyle pre-

zentuje własne stanowisko, co postuluje przyjrzenie się tej ceremonii 

raz jeszcze z wykorzystaniem nowych edycji istotnych dla tej kwestii 

źródeł i poszerzonego o nowe znaleziska materiału sfragistycznego. 

Proponuje również bardziej kontekstowe, niż działo się we wcześniej-

szych badaniach, spojrzenie na tę ceremonię. Zgadzając się z postula-

tami badacza, sugerowałbym jednak nieprzywiązywanie specjalnej 

wagi do ewentualnego zamiaru wykorzystania przez Symeona stano-

wiska basileopatora, którym zwyczajowo był cesarski teść, do odgry-

wania jakiejś roli w sprawowaniu władzy w Bizancjum. Wątpliwość tę 

uzasadniłem szerzej już jakiś czas temu2.  

Angeł Nikołow w artykule zatytułowanym Carskata titla na Sime-

on I kato istoriografski i političeski problem (s. 30–40) przedstawia 

początki i rozwój dyskusji dotyczącej kwestii tytułu cesarskiego Sy-

meona I. W obrębie jego rozważań znalazły się poglądy Marina Dri-

nowa3, Spiridona N. Pałauzowa4, Aleksandra F. Gilferdinga5, Kon-

                                                           
1 Leonis Grammatici Chronographia, rec. I. Bekker, Bonnae 1842, s. 292 (tłum.  

A. Brzóstkowska – Kronika Leona Gramatyka, [w:] Testimonia najdawniejszych 
dziejów Słowian, seria grecka, z. 5, Warszawa 2009, s. 79, 81). Także w innych źró-

dłach ceremonia ta ukazana jest w nader podobny sposób: Georgius Monachus Conti-
nuatus, V, 9, 7, [w:] Patrologia Graeca, t. 110; Theophanes Continuatus, ed. B.G. 

Niebuhr, rec. I. Bekker, Bonnae 1838, s. 385; Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, 

rec. I. Thurn, Berlin 1973, s. 200 (dalej: Jan Skylitzes). 
2 M.J. Leszka, Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko-

bizantyńskich w latach 893–927, Łódź 2013, s. 144–146. Patrz również: N. Kănev, 

Stremljal li se e bălgarskijat vladetel Simeon I Veliki (893–927 g.) kăm ranga na 
vizantijski basileopator?, [w:] Bălgarija, Bălgarite i Evropa – mit, istorija, săvremije, 

t. II, Naučna konferencja 31 oktomvri 2007, ed. D. Dimitrov, Veliko Tărnovo 2008,  

s. 61–67. 
3 M. Drinov, Južnyje slavjane i Vizantija v X veke, [w:] idem, Izbrani săčinenija, 

ed. I. Dujčev, t. I, Trudove po bălgarska i slavjanska istorija, Sofija 1971, s. 434–587. 

Pierwsze wydanie w 1875 r. 
4 S.N. Palauzov, Vek bolgarskago carja Simeona, Sankt-Peterburg 1852. 
5 A. Gil’ferding, Pis’ma ob istorii serbov i bol’gar, Moskva 1855. 
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stantina Jirečka6, wreszcie Wasiła Złatarskiego7. Autor wskazuje, że 

ten ostatni był pierwszym uczonym, który przy konstruowaniu swoich 

poglądów, dotyczących ewolucji tytulatury Symeona, wykorzystał pe-

łen korpus źródeł pisanych. Jednocześnie zwraca uwagę, że poglądy 

W. Zlatarskiego obciążone są patriotycznymi pobudkami. Mimo to – 

co słusznie zauważa Autor – stały się impulsem do dalszej dyskusji. 

Milijana Kajmakamowa w tekście Bălgarskata istoričeska kultura 

prez „Zlatnija vek” na car Simeon (893–927) (s. 41–56), charakteryzu-

je bułgarską kulturę historyczną w dobie Symeona. Autorka podkre-

śla wyjątkową popularność w tym okresie literatury historycznej. 

Wtedy to powstały tłumaczenia na język słowiański m.in. Kroniki 

wielkanocnej, Chronografii Jana Malalasa czy Eklogé chronografias 

Jerzego Synkellosa, jak również dzieła oryginalne, takie jak: History-

ki Konstantyna Presławskiego i tzw. Bułgarski chronograf. Jak się 

powszechnie sądzi, rolę inspiratora, przy powstawaniu zarówno tłu-

maczeń, jak i prac oryginalnych, odegrał sam Symeon, człowiek zna-

komicie znający kulturę bizantyńską. Władca, jak przekonywująco 

argumentuje M. Kajmakamowa, chciał wykorzystać literaturę do 

ideologicznego uzasadnienia swojej pozycji tak wewnątrz Bułgarii, jak 

i w chrześcijańskiej ekumenie. Temu ostatniemu celowi służyło wpi-

sanie losów Bułgarii w dzieje powszechne i określenie jej miejsca  

w boskim planie. Było to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy państwo 

bułgarskie rywalizowało z cesarstwem bizantyńskim.  

Petăr Angełow w tekście Obrazăt na car Simeon văv vizantijskata 

knižnina (s. 57–79) przedstawia wizerunek Symeona, jaki znajdujemy 

w bizantyńskiej literaturze. Symeon, jako postać wybitna, wielowy-

miarowa, został dostrzeżony i oceniony tak przez swoich współcze-

snych, jak i późniejsze pokolenia. Szczególnie wyraziście jego postać 

rysuje się w źródłach bizantyńskich ze względu na fakt, że przyspo-

rzył Bizantyńczykom wiele problemów i udało mu się osłabić ich he-

gemonię na Półwyspie Bałkańskim. Nie jest niczym dziwnym, że bi-

zantyńscy autorzy koncentrowali swoją uwagę na poczynaniach mili-

tarnych Symeona i oceniali go przez pryzmat własnych interesów, dla 

których stanowił znaczne zagrożenie. Do tego dochodził wątek religij-

ny – Symeon śmiał wystąpić przeciw swoim współwyznawcom, star-

                                                           
6 K. Jireček, Istorija na bălgarite. S popravki i dobavki ot samija avtor, red. P.Ch. 

Petrov, Sofija 1978. Pierwsze wydanie 1878 rok. 
7 V.N. Zlatarski, Istorija na bălgarskata dăržava prez srednite vekove, t. I.2, 

Părvo Bălgarsko Carstvo. Ot slavjanizacijata na dăržavata do padaneto na Părvoto 
Carstvo, Sofija 1927. 
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szym braciom w wierze, którym Bułgarzy zawdzięczali włączenie  

w obręb chrześcijańskiej ekumeny. Dla Bizantyńczyków Symeon to 

syn, który wystąpił przeciwko cesarzowi, swemu duchowemu ojcu. 

Uzurpator i tyran, który nie umie rządzić poddanymi. Do tego czło-

wiek chciwy i lubiący wojaczkę. Choć mieniący się chrześcijaninem, to 

jednocześnie odpowiedzialny za przelew chrześcijańskiej krwi, za 

niszczenie kościołów i klasztorów, cierpienia szerokich mas społeczeń-

stwa bizantyńskiego8. P. Angełow dokonuje wnikliwej analizy pełnego 

korpusu źródeł bizantyńskich wzmiankujących Symeona, koncentru-

jąc, i słusznie, swoją uwagę przede wszystkim na źródłach epistolo-

graficznych oraz na mowie Na pokój z Bułgarami, a więc źródłach 

współczesnych czy prawie współczesnych Symeonowi (mowa powstała 

najpewniej wkrótce po jego śmierci). Szkoda, że w swoich rozważa-

niach bułgarski badacz nie odwołuje się do wyników badań innych 

współczesnych uczonych, tracąc tym samym szansę na poszerzenie 

swojej perspektywy badawczej9.  

Georgi Nikołow w przeglądowym tekście zatytułowanym Bălgar-

skata ideja za zavladjavaneto na Carigrad prez Srednovekovieto  

(s. 80–102) przedstawia historię bułgarskiej idei zawładnięcia Kon-

stantynopolem (do XIV w.). Nie negując generalnych wniosków Auto-

ra, chciałbym zwrócić uwagę, że chyba przecenia się, szczególnie  

w nauce bułgarskiej, dążenie Symeona I Wielkiego do zdobycia sto-

łecznego miasta Bizantyńczyków, które miałoby stać się centrum sło-

wiańsko-greckiego imperium. Analizując działania Symeona związane 

z Konstantynopolem, można zauważyć praktycznie jedną poważną 

próbę zorganizowania przedsięwzięcia, które mogłoby przynieść zaję-

cie Miasta. Symeon, mając świadomość, że do zdobycia Konstantyno-

pola potrzebna jest flota, podjął działania na rzecz zbudowania koali-

                                                           
8 M.J. Leszka, Symeon I Wielki…, s. 275. 
9 J. Howard-Johnston, A short piece of narrative history: war and diplomacy in 

the Balkans, winter 921/2–spring 924, [w:] Byzantine Style, Religion and Civilization. 
In Honour of Sir Steven Runciman, ed. E. Jeffreys, Cambridge 2006, s. 340–360 (tu 

interesująca interpretacja listów Romana Lekapena/Teodora Dafnopatesa); G. Stra-

no, Simeone di Bulgaria negli epistolari di Leone Magistro Choirosphaktes, Nicola 
Mistico e Teodoro Dafnopate, [w:] Medioevo e dintorni. Studi in onore di Pietro De 
Leo, vol. I, red. A. Vaccaro, M. Salerno, Soveria Mannelli 2011, s. 389–402; K. Mari-

now, In the Shackles of the Evil One: The Portrayal of Tsar Symeon I the Great (893–
927) in the Oration „On the Treaty with the Bulgarians”, „Studia Ceranea” 1 (2011), 

s. 157–190; M.J. Leszka, Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego  
w bizantyńskich źródłach pisanych (VIII–pierwsza połowa XII wieku), Łódź 2003,  

s. 89–123; idem, Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko-
bizantyńskich w latach 893–927, Łódź 2013, s. 259–275. 
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cji z Arabami. Wysłał swoich posłów do fatymidzkiego kalifa Ubajdal-

laha al-Mahdiego, władcy Afryki Północnej, rezydującego od 921  

r. w Al-Mahdija, z propozycją zawarcia sojuszu wymierzonego w Bi-

zancjum. Bułgarski władca chciał, by celem tego układu było zorgani-

zowanie wyprawy na Konstantynopol. Arabowie mieliby zaangażować 

się w nią swoją flotą, zaś Bułgarzy wojskami lądowymi. Zdobycze mia-

ły być dzielone po równo, zaś sam Konstantynopol miał przypaść Ara-

bom10. Znamienne jest, że według Jana Skylitzesa Symeon gotów był 

oddać Konstantynopol w ręce Arabów. Przekazu tego niestety nie 

można skonfrontować z innymi źródłami. Gdyby rzeczywiście takie 

było stanowisko Symeona, to znaczyłoby, że posiadanie Miasta było 

dla niego drugorzędne. Ważny był natomiast fakt samego wkroczenia 

do bizantyńskiej stolicy. Tak jak sto lat wcześniej Krum chciał zgody 

Leona V na uderzenie włócznią w Złotą Bramę, co symbolicznie odda-

wałoby Miasto pod jego władanie11, tak Symeon szedł krok dalej. 

Chciał wkroczyć do Konstantynopola, tym samym stając się przy-

najmniej na chwilę jego panem. Aktem tym upokorzyłby Bizantyń-

czyków, a sam zapisał się jako ich pogromca. Być może – choć tego 

udowodnić się nie da – byłby to również swoisty rewanż za zdobycie 

Pliski przez Bizantyńczyków w 811 r. Nawet gdyby przekaz Jan Sky-

litzesa niewiele miał wspólnego z prawdą, to wyraźnie świadczy, że 

bizantyński kronikarz – czy może źródło, z którego czerpał – uznawał, 

że nie było celem Symeona władanie Konstantynopolem. Warto rów-

nież zwrócić uwagę na fakt, że wzmianka o negocjacjach Symeona  

z kalifem nie pojawia się przy okazji relacjonowania przez kronikarza 

panowania Romana Lekapena, a w związku z wyprawą Bizantyńczy-

ków na Sycylię w początkach rządów Nikefora II Fokasa. Czyni ją to 

mniej zależną od dość jednolicie brzmiących przekazów bizantyńskich 

autorów, dotyczących bułgarskiego władcy. 

Trzeba nadmienić, że próba pozyskania Arabów do wspólnej akcji 

przeciw Bizantyńczykom zakończyła się niepowodzeniem Symeona, co 

było w jakiejś mierze efektem skutecznej kontrakcji tych ostatnich.  

Dimo Češmedžiew swój artykuł Car Petăr văv vizantijskite izvori 

(s. 103–110) poświęcił nie tyle temu, w jaki sposób Bizantyńczycy 

                                                           
10 Jan Skylitzes, s. 264; K.S. Krăstev, Bălgarija, Vizantija i Arabskijat svjat pri 

caruvaneto na Simeon I Veliki (893–927), „Bulgaria Mediaevalis” 3 (2012), s. 311–

314; kwestią dyskusyjną jest datowanie tego wydarzenia. Uczeni wskazują na rok 

923, 924, a nawet 925. 
11 Na temat tego wydarzenia patrz: M.J. Leszka, Leon V i chan Krum w świetle 

fragmentu Chronografii (AM 6305) Teofanesa Wyznawcy, „Przegląd Nauk Historycz-

nych” 6 (2007), s. 109–117. 
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ukazywali następcę Symeona, jego syna Piotra (927–969), co sugeruje 

tytuł, a próbie odpowiedzi na pytanie, dlaczego Piotr nie pojawia się  

w dziełach bizantyńskich hagiografów Jerzego Skylitzesa i Teofilakta, 

arcybiskupa Ochrydy. Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest, zda-

niem uczonego, negatywna ocena Piotra obecna w niektórych źródłach 

bizantyńskiej proweniencji. 

Scharakteryzowana powyżej publikacja odzwierciedla, przynajm-

niej w jakimś stopniu, kierunki badań podejmowanych przez uczo-

nych zajmujących się epoką Symeona. Teksty w niej zawarte z jednej 

strony stanowią posumowanie stanu wiedzy, z drugie zaś mogą być 

inspiracją do dalszych poszukiwań.  

 

Mirosław J. Leszka, Uniwersytet Łódzki 
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Jan Szymczak, Rycerz w hełmie, w zbroi i z tarczą, Wydaw-

nictwo DiG, Edition La Rama, Warszawa – Bellerive-sur-Allier 
2016, ss. 224* 

Recenzowany tom, jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie 

tytułowej, wydany pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Heraldycz-

nego, jest podsumowaniem jednego z nurtów badawczych prof. Jana 

Szymczaka, mediewisty i bronioznawcy działającego w środowisku tak 

zwanej łódzkiej szkoły bronioznawczej. Autor poświęcił tym razem 

uwagę rycerskiemu uzbrojeniu ochronnemu w epoce średniowiecza. 

Rozdział I (Z przykrytą żelazem lub zakutą głową, czyli o otwar-

tych i zamkniętych hełmach) dotyczy ochron głowy używanych przez 

wojowników polskich w okresie średniowiecza. Narracja Autora roz-

poczyna się od wzmianki Ibrahima ibn Jakuba pochodzącej z 965  

r., który Do podstawowego uzbrojenia wojownika zaliczył hełm […]1. 

Warto podkreślić, że Autor, opisując dalsze dzieje tego elementu 

uzbrojenia ochronnego, posiłkuje się nie tylko licznymi w tym przy-

padku notatkami źródłowymi, ale również chętnie sięga po ustalenia 

archeologów zajmujących się tą tematyką. Ponadto nie unika analizy 

materiałów ikonograficznych. Tworzy to spójny obraz rozwoju pol-

skich hełmów średniowiecznych ukazanych na szerokim tle materia-

łów porównawczych pochodzących z różnych krajów. 

Podobnie jest z rozdziałem kolejnym (Kiedy rycerz wyszedł ze  

skóry? Od skórzanego kaftana do zbroi płytowej białej). Omówienie 

przekształceń, jakie zaszły w zakresie ochron ciała średniowiecznych 

wojowników, nie było zadaniem łatwym, zwłaszcza, że wymagało się-

gnięcia po różnoraki materiał źródłowy. Dopiero zestawienie wielu 

przekazów pisanych, ikonograficznych i zachowanych zabytków trój-

wymiarowych pozwoliło Autorowi na stworzenie swego rodzaju synte-

tycznego ujęcia. Trzeba pamiętać, że Autor od wielu lat prowadził  

badania nad tymi zagadnieniami, toteż można przyjąć, iż Jego rekon-

                                                           
* Praca powstała w ramach Asystencji Naukowej na Wydziale Filologiczno-

Historycznym. 
1 J. Szymczak, Rycerz w hełmie, w zbroi i z tarczą, Warszawa – Bellerive-sur-

Allier 2016, s. 34. 
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strukcja przemian typologiczno-formalnych zbroi stanowi ważny 

punkt odniesienia dla następnych badaczy. 

Opis poszczególnych zagadnień jest niezwykle szczegółowy oraz 

oparty na wielu kategoriach źródeł, zwłaszcza pisanych. Taka analiza 

daje nie tylko możliwość kompleksowego poznania omawianego za-

gadnienia, ale również stanowi dobry przykład dla innych autorów, 

którzy nie zawsze potrafią udokumentować źródłowo swoje ustalenia.  

Rozdział III (Szczyt, tarcza i zaszczyt) omawia przemiany tarcz 

średniowiecznych, począwszy od egzemplarzy migdałowatych aż po te 

używane u schyłku średniowiecza do turnieju. Ważna jest też inter-

pretacja poszczególnych terminów używanych do określania tarcz, 

między innymi szczyt. Autor dowodzi, że stąd właśnie pochodzi słowo 

zaszczyt, dziś rozumiane nieco inaczej niż przed wiekami. Ponadto 

można znaleźć w tym rozdziale, podobnie zresztą jak w poprzednich, 

wiele informacji dotyczących obyczajów związanych z używaniem 

uzbrojenia ochronnego. I tak na przykład wojownik nie zakładał heł-

mu zamkniętego przed walką, a chętniej posługiwał się kapalinem, 

czyli hełmem otwartym. Książęta po walce mieli obyczaj zawieszania 

swej tarczy na znak zwycięstwa i podboju. Przykłady można mnożyć. 

We wszystkich rozdziałach ważnym elementem są wątki poświę-

cone nie tylko przedmiotom, ale również procesowi ich produkcji.  

Zagadnienie to wykracza poza tradycyjnie rozumianą historię uzbro-

jenia, a jest niezwykle cennym wkładem badawczym w omawiane 

zagadnienie. Autor sporo uwagi poświęca kwestiom pozyskiwania 

surowców, ich obróbki oraz organizacji produkcji na szczeblu techno-

logii i samych producentów – rzemieślników cechowych. 

Podstawa źródłowa wykazana w Bibliografii (część Źródła i wy-

dawnictwa źródłowe) to ponad 100 pozycji, które można zaliczyć do 

źródeł narracyjnych, ale również liczne dokumenty, relacje i materiały 

sporządzone przez organy władzy miejskiej i ziemskiej. Są to liczne 

kroniki z ziem polskich i sąsiednich, księgi grodzkie, przyjęć do prawa 

miejskiego, itd. Do tego trzeba doliczyć kilkaset pozycji literatury 

przedmiotu. Ważnym uzupełnieniem książki jest materiał ilustracyj-

ny zamieszczony jako dodatek do każdego z rozdziałów. Wśród zna-

nych wcześniej zabytków uzbrojenia można także znaleźć najnowsze 

odkrycia, jak na przykład tarcza migdałowata z końca XII w. ze 

Szczecina (il. 29, s. 182). 

Recenzowana pozycja stanowi pierwszą z cyklu kilku publikacji  

J. Szymczaka. Podsumowują one wieloletnie badania Autora, wprowa-

dzają do nauki nowe ustalenia, przywołują mało znane lub w ogóle nie-
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znane dotąd źródła. Praca jest ciekawą lekturą nie tylko dla specjali-

stów, ale także dla licznych miłośników dawnej broni i barwy. Ta forma 

zainteresowania przeszłością jest coraz popularniejsza, toteż szczegól-

nie ważne wydaje się, aby pasjonaci mieli możliwość korzystania z naj-

nowszej literatury i zapoznawania się z ustaleniami profesjonalnych 

badaczy. Dlatego też książka J. Szymczaka może i na tym polu odegrać 

znaczącą rolę, zwłaszcza, że forma syntetycznego kompendium wiedzy 

znacznie ułatwia to zadanie pozyskania niezbędnych informacji. 

 

Bartłomiej Cichoń 
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Aleksander Bołdyrew, Equus Polonus koń w wojsku polskim 
w XVI wieku, IHISM, Piotrków Trybunalski 2016, ss. 200, 20 
ryc., 6 tab.* 

Z dawien dawna koń odgrywał ogromną rolę w życiu człowieka. 

Praca na roli, środek transportu – to tylko niektóre z jego zastosowań. 

Nie można zapomnieć również o roli, jaką odgrywał w wojskowości 

epoki staropolskiej. Przez długi czas (aż do XX w.) to na koniu spo-

czywał główny ciężar transportu ludzi i materiałów wojennych. I wła-

śnie taką rolę koni przybliża nam książka Aleksandra Bołdyrewa pod 

tytułem: Equus Polonus koń w wojsku polskim w XVI w. Zanim 

przejdę do omawiania zawartości książki, warto przypomnieć, że Au-

tor wcześniej opublikował dwie inne prace, to jest Produkcję i koszty 

uzbrojenia w Polsce XVI w. (Warszawa 2005) i Piechotę zaciężną  

w Polsce w pierwszej połowie XVI w. (Warszawa 2011).  
Najnowsza publikacja A. Bołdyrewa zawiera pięć rozdziałów, a do-

datkowo Autor umieścił w niej ryciny, które pokazują czytelnikowi 

niektóre elementy wyposażenia jeździeckiego i pewne aspekty tresu-

ry. Praca dzieli się niejako na dwie części. Do pierwszej zaliczyłbym 

rozdziały od I do III (Hodowla, Tresura i Handel), do drugiej zaś roz-

działy IV i V (W walce oraz Woźniki). 

W pierwszym rozdziale Autor omawia różne aspekty hodowli koni. 

Opisuje pochodzenie koni używanych w Polsce w XVI w., najważniej-

szych hodowców czy lokalizację stadnin koronnych o największej re-

nomie. Przybliża również typy chowu koni (otwarty, półotwarty, za-

mknięty). Skupia uwagę na kwestiach odpowiedniej budowy stajni 

oraz reprodukcji. Odnotowuje także zjawisko przenikania zachodnich 

trendów hodowlanych na ziemie polskie w omawianym okresie. Moż-

na tam również odnaleźć informacje na temat koniuchów, kawalkato-

rów, kowali stajennych i mastalerzy. 

Rozdział drugi traktuje o tresurze wierzchowców. Cytując, można 

stwierdzić, że Chów koni, ich tresurę, czyli ujeżdżenie i wreszcie han-

                                                           
* Praca powstała w ramach Asystencji Naukowej na Wydziale Filologiczno-

Historycznym. 
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del końmi szlachta traktowała jak rzeczy przyrodzone, wręcz imma-

nentne (s. 41). Możemy w nim zaznajomić się z tajnikami ujeżdżania 

koni i kształtowania ich charakteru i przyzwyczajeń pod kątem wyko-

rzystania w trakcie przemarszów i walk. Autor śledzi okres tresury 

krok po kroku, począwszy od stosowanych w XVI w. korytarzy trenin-

gowych (koło, ślimak, wężyk, repellon) aż do figur, które każdy wierz-

chowiec powinien znać (redopia, lewada, korbeta oraz kapriola). 

A. Bołdyrew zwraca także uwagę na podkuwanie koni, dobieranie 

odpowiedniego wędzidła, kiełzna czy całej uzdy. Wielką wagę przypi-

sywano oporządzeniu jeździeckiemu, które musiało być nie tylko od-

powiednie dla jeźdźca, ale też dla wierzchowca.  

Rozdział trzeci poświęcony jest organizacji i zasadom handlu koń-

mi w Polsce XVI w. I tak na przykład zwierząt nie można było sprze-

dawać inaczej jak tylko na jarmarkach i targach. Nie zezwalano na 

prywatne wyjazdy zagraniczne w celu zakupu wierzchowca. Kwitł 

oczywiście handel i nielegalny eksport koni, lecz władze starały się 

temu przeciwdziałać. Mimo tego konie z Polski wywożono na zachód, 

czego dowodzi choćby obecność polskich koni w stadninach angiel-

skich. Natomiast oficjalny import organizowano głównie z Turcji. Au-

tor podjął również próbę zrekonstruowania głównych szlaków przepę-

dzania tabunów koni. Nawiązuje również do kwestii cen wierzchow-

ców i koni zaprzęgowych. Nie pomija także wartości handlowej rzędu 

końskiego, czyli wszystkich przedmiotów służących dosiadowi i powo-

dowaniu koniem oraz oporządzenia jeździeckiego (np. ostrogi). 

Drugą część książki rozpoczyna rozdział W walce. W tym rozdziale 

A. Bołdyrew przybliża nam rolę wierzchowca bojowego. Pierwszą 

kwestią, jaką porusza, jest system zaopatrywania armii w konie. 

Przytacza przykłady dużych strat w wierzchowcach na przykładzie 

oblężenia Gdańska (1577 rok). Następnym przykładem jest cytowana 

relacja Josta Ludwika Decjusza z wyprawy orszańskiej w 1514  

r., w której dziejopis odnotowuje: na skutek […] dużej odległości  

i złych dróg wyginęło bardzo dużo koni, pozostawiono na drodze także 

wiele wozów (których, jak wiadomo, wojsko królewskie posiadało 16 

tyś.), gdyż konie do nich albo wyzdychały albo zupełnie osłabły. Innym 

przykładem dużych strat mogą być sytuacje, gdy wróg specjalnie ranił 

konie lub jeźdźcy, nie szczędząc rumaków, skracali dystans do wroga. 

Wielkim zaszczytem dla wojownika było podarowanie wierzchowca 

władcy, aby ten mógł salwować się ucieczką z pola bitwy. Autor zwra-

ca również uwagę na dwojakie zastosowanie jazdy na polu bitwy,  

w zależności czy była głównym rodzajem wojska, czy też musiała 
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współdziałać z innymi rodzajami sił. Ostatnią kwestią poruszaną  

w tym rozdziale jest piętnowanie koni. Konie najprawdopodobniej 

znaczono w celu identyfikacji „dobrego produktu”. Najpospolitsze  

z nich Autor umieścił jako ilustracje na końcu pracy. 

Ostatni, piąty, rozdział poświęcony jest roli konia zaprzęgowego  

w wojsku. Konie pociągowe, zwane woźnikami, odgrywały bardzo du-

żą rolę w konfliktach zbrojnych, lecz w opracowaniach nie wspomina 

się o nich prawie wcale lub w bardzo ograniczonym zakresie. Rozdział 

ten w jakimś stopniu wypełnia tę lukę, odnotowując jakich wozów 

używało wojsko podczas wypraw wojennych i w ile koni były zaprzę-

gane. Porusza też kwestie ładowności pojazdów, dopuszczalnego  

obciążenia zwierzęcia. Zastanawia się również nad kwestią prze-

mieszczenia artylerii, które wymagało znacznie większej sił pociągo-

wej, idącej niekiedy w setki, jeśli nie tysiące, woźników. Autor omawia 

również uprzęże chomątowe oraz szorowe.  

Podsumowując, wypada poddać dzieło krytyce. Książka sama  

w sobie jest dość łatwa w odbiorze. Autor posługuje się przystępnym 

językiem. Pewną trudnością mogą być przywołane w tekście łacińskie 

wyimki źródłowe. Dzieło jest przeznaczone zarówno dla ludzi dopiero 

zaczynających przygodę z historią wojskowości, jak również dla pasjo-

natów XVI-wiecznej wojskowości. Dla mnie książka służyła jako roz-

winięcie kwestii poruszanych na zajęciach z tego okresu, jak też 

wprowadzała całkiem nieznane mi do tej pory pojęcia. Po lekturze 

każdy czytelnik powinien spoglądać na bitwy nie tylko z pryzmatu 

szarż i ataków kawalerii, lecz zauważać też, ile pracy trzeba włożyć, 

aby zastąpić wierzchowca straconego w czasie walki.  
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