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Bizancjum i Ostrogoci za rządów Amalasunty
w relacji Prokopiusza z Cezarei.

Sytuacja w północnej części Illyricum Orientale
w latach 526-535*

Byzantium and the Ostrogoths during Amalasuntha’s reign
in the account of Procopius of Caesarea.

The situation in the northern part of Illyricum Orientale
in 526–535

* Składam podziękowanie Fundacji z Brzezia Lanckorońskich za przyznanie mi stypendium, 
które umożliwiło zebranie materiałów wykorzystanych w przygotowaniu tej publikacji.

Streszczenie
Prokopiusz z Cezarei przedstawił stosunki cesarstwa z Ostrogotami za rzą-

dów Amalasunty (526-535) na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony ukazał 
relacje międzypaństwowe na linii Konstantynopol – Rawenna i osobiste Ama-
lasunty i Justyniana, z drugiej poruszył również tematy regionalne, dotyczące 
sytuacji na pograniczu obu państw na północy Illyricum Orientale. Z jego rela-
cji wynika, że między obu państwami panował pokój, władcy współpracowali 
w przyjaźni, a jednocześnie Ostrogoci, według Prokopiusza, posiadali ziemie 
należące do cesarstwa. Skoro nie tylko nie doszło do walk między cesarstwem 
a Ostrogotami, lecz także Justynian nie kwestionował granicy i nie wysuwał 
roszczeń terytorialnych wobec nich, to nie można tłumaczyć zdobyczy cesarza 
na północy Illyricum w latach 526-535 zaistnieniem konfliktu militarnego Bi-
zancjum z Ostrogotami.
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Abstract
Procopius of Caesarea depicted the Empire’s relations with the Ostro-

goths during Amalasuntha’s rule (526–535) on two levels. On the one hand, 
he showed the interstate relations between Constantinople and Ravenna and 
the personal ones between Amalasuntha and Justinian, and on the other hand 
he also addressed regional issues, i.e. the situation on the border between the 
two states in northern Illyricum Orientale. It follows from his account that 
there was peace between the states and friendly cooperation between the rul-
ers, while at the same time the Ostrogoths owned lands which belonged to the 
Empire. Since not only were there no armed conflicts between the Empire and 
the Ostrogoths, but Justinian did not question the border or make territorial 
claims against them, we cannot use a military conflict between Byzantium and 
the Ostrogoths to explain the Emperor’s territorial gains in northern Illyricum 
in 526–535.

Słowa kluczowe: Amalasunta, Justynian I, Prokopiusz  z Cezarei, Illyricum 
Orientale
Keywords: Amalasuntha, Justinian I, Procopius of Caesarea, Illyricum Orien-
tale

Po śmierci Teodoryka Wielkiego w 526 r. panowanie nad Ostrogotami no-
minalnie objął jego małoletni wnuk Atalaryk, faktycznie jednak rządziła 

jego matka Amalasunta. Jako córka Teodoryka cieszyła się autorytetem i prze-
jęcie przez nią władzy w Italii dokonało się spokojnie1. Amalasunta od dawna 
przyciąga uwagę badaczy i absolutnie nie można powiedzieć, by jej postać i rola 
dziejowa nie były znane i doceniane. Jej rządom i właściwie wszystkim aspek-
tom jej działalności poświęcono wiele opracowań2, które jednakże nic nowego 

1  Teodoryk starał się z powodzeniem zapewnić bezpieczne przejęcie sukcesji przez zięcia, 
potem wnuka, lecz w ostatnich latach położenie polityczne i militarne państwa się pogorszyło; 
zob. np.: W. Ensslin, Theoderich der Grosse, München 1959, s. 305-331; J. Moorhaed, Theoderic in 
Italy, Oxford 1992, s. 212-251; H.-U. Wiemer, Theoderich der Grosse, König der Goten, Herrscher 
der Römer, München 2018, s. 540-541.

2  H. Kohl, Zehn Jahre ostgotischer Geschichte, vom Tode Theoderich’s des Grossen bis zur 
Erhebung des Vitigis, Leipzig 1877; J. R. Martindale, Amalasuintha, [w:] The Prosopography of 
the Later Roman Empire, vol. II, Cambridge 1980, s. 61 (dalej: PLRE); W. Jamróz, Amalasunta 
– uczona królowa Gotów, „Meander” 1981, t. 31, s. 367-377; V.A. Sirago, Amalasunta. La regina, 
Milano 1999; T. Skibiński, Gothorum Romanorumque Consensus. Jedność Gotów i Rzymian 
w działalności politycznej Amalasunty, „Vox Patrum” 2016, t. 66, s. 235-249; K. Cooper, The 
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nie wniosły do rekonstrukcji sytuacji na wschodnich rubieżach państwa Ostro-
gotów3. Jest to poważny problem, ponieważ ciągle są powielane zupełnie przy-
padkowe i niepełne opisy zmian politycznych i terytorialnych, jakie dokonały 
się w czasie jej rządów na obszarach północnego Illyricum Orientale4. Był to 
niezwykle ważny ze względów strategicznych region, gdzie zbiegały się granice 
i strefy wpływów cesarstwa, Ostrogotów i Gepidów. Warto podkreślić, że bez 
ustalenia, jak ułożyły się stosunki między tymi państwami w okresie od śmierci 
Teodoryka Wielkiego do ataku Justyniana na Ostrogotów w 535 r., trudno jest 
zdobyć pewne podstawy do uchwycenia dalszych przekształceń politycznych 
i etnicznych, zachodzących na rozległych obszarach nad środkowym i dolnym 
Dunajem w związku z pojawieniem się Słowian.

Rozpoczęcie przez Justyniana wojny z Ostrogotami w 535 r. niesłusznie 
usuwa w cień znaczenie jego wcześniejszych działań zmierzających do wzmoc-
nienia pozycji Bizancjum w północnej części Illyricum Orientale. Być może 
przekonanie o nieuchronności tego konfliktu sprawia, że nie pogłębia się ba-
dań na tym zagadnieniem, nawet wtedy, gdy jest ku temu szansa. Odnosi się to 
przede wszystkim do ciągle niewykorzystanego w pełni dorobku Prokopiusza 

heroine and the historian: Prokopius of Caesarea on the troubled reign of Queen Amalasuentha, [w:] 
A Companion to Ostrogothic Italy, Leiden, ed. J.J. Arnold, M.S. Bjornlie, K. Sessa, Boston 2016, 
s. 296-315; M. Vitiello, Amalasuintha. The Transformation of Queenship in the Post – Roman 
World, Philadelphia 2017 (opracowanie M. Vitiello stanowi dobre podsumowanie dotychcza-
sowych badań, zwłaszcza na gruncie filologii).

3  Opis konfliktu o Sirmium ok. 530 r., kiedy to Gepidzi i Herulowie z inspiracji cesarza 
mieli zaatakować Ostrogotów władających tym miastem: M. Vitiello, Amalasuintha…, s. 104-
105; podobnie: A. Sarantis, Justinian’s Balkan Wars. Campaigning, Diplomacy and Development 
in Illyricum, Thrace and the Northern World A.D. 527-565, Prenton 2016, s. 60-65. Tego typu 
rekonstrukcje sytuacji nie mają poparcia w źródłach; zob. np.: S. Turlej, Konflikty o Sirmium 
w dobie upadku państwa Ostrogotów (526-535), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Prace Historyczne” 2018, t. 145, z. 3, s. 489-504.

4  Ostatnie całościowe ujęcie: A. Sarantis, Justinian’s Balkan Wars…, s. 21-112; na temat 
sytuacji w regionie zob. np.: M. Whitby, The Balkans and Greece 420-602, [w:] The Cambridge 
Ancient History, vol. XIV, ed. Av. Cameron, M. Whitby, Cambridge 2000, s. 712-721; F. Curta, 
The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500-700, 
Cambridge 2001. Sytuacja z perspektywy badań nad kresami państwa Ostrogotów i ekspansją 
Gepidów zob. np.: H. Gračanin, J. Škrgulja, The Ostrogoths in the Late Antique Southern Pannonia, 
„Acta Archaeologica Carpathica” 2014, t. XLIX, s. 182-183; iidem, The Gepids and Southern 
Pannonia in the age of Justinian I, [w:] Kollaps- Neuordnung- Kontinuität. Gepiden nach dem 
Untergang des Hunnenreiches. Tagungsakten der Internationalen Konferenz an der Eötvös Loránd 
Universität, Budapest, 14.-15. Dezember 2015, ed. T. Vida, D. Quast, Z. Rácz, I. Koncz, Budapest 
2019, s. 194-204.
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z Cezarei5. Poszczególne informacje, podane przez tego autora, są znane i zwyk- 
le odnotowywane, lecz nie zwraca się należytej uwagi na sposób, w jaki ukazy-
wał on losy polityczne obszarów naddunajskich Illyricum6.

Niewątpliwie poważnym utrudnieniem interpretacji zamieszczonych 
przez niego danych jest sposób ich przedstawienia. Historyk ów bowiem nie 
przedstawił swej relacji zgodnie z ówczesnym podziałem administracyjnym, 
lecz według własnej konwencji, używając znanych terminów geograficznych 
(np. rzeka Dunaj), nazw miast (Sirmium7, Singidunum8), a także ludów bądź 

5  Dorobek i postać Prokopiusza cieszą się wielkim zainteresowaniem, na temat podstawowych 
informacji o nim zob. np.: G. Fatouros, Zur Prokop- Biographie, „Klio” 1980, t. 62, s. 517-523; 
J.R. Martindale, Procopius, 2, PLRE III, Oxford 1992, s. 1060-1066; D. Brodka, Wstęp, [w:] 
Prokopiusz z Cezarei, Historia Wojen, t. 1, Kraków 2013, s. XX-XXV. Omówienie twórczości 
i badań zob.np.: M.R. Cataudella, Historiography in the East, [w:] Greek & Roman Historiography. 
Fourth to Sixth Century A.D., ed. G. Marasco, Leiden-Boston 2003, s. 391-447; W. Treadgold, 
The Early Byzantine Historians, Basingstake, 2007, s. 176-226; D. Brodka, Prokopiusz z Cezarei…, 
s. XXVI-LXXXVII; G. Greatrex, Perceptions of Procopius in resent scholarschip, „Histos” 2014, 
t. 8, s. 76-121; Reinventing Procopius: New Readings on Late Antique Historiography, ed. 
C. Lillington- Martin, E. Turquois, London-New York 2017; Le Monde de Procope/The World 
of Procopius, ed. G. Greatrex, S. Janniard, Paris 2018.

6  Chodzi o odtworzenie obrazu sytuacji w regionie w jego oczach, a to polega w pierwszym 
rzędzie na dosłownym odczytaniu, tzn. bez „poprawiania” informacji dotyczących północnej 
części Illyricum, zob. np.: S. Turlej, The extent of the Empire in the northern part of Illyricum 
Orientale in the 530s and 540s in the account of Procopius of Caesarea, [w:] Byzantina et Slavica. 
Studies in Honour of Professor Maciej Salamon, ed. S. Turlej, M. Stachura, B. Kołoczek, A. Izdebski, 
Kraków 2019, s. 395-409.

7  Znaczenie Sirmium w VI w. wymaga opracowania, ponieważ trzeba dostrzec zmiany 
dokonujące się w polityce cesarstwa w regionie naddunajskim na przestrzeni tego stulecia; na 
temat samego miasta zob. np.: M. Jeremić, Sirmium, grad na vodi. Razvoj urbanizma i arhitek-
ture od I do VI veka, Beograd 2016; M. Mirković, Sirmium its history from the I century A.D. to 
582 A.D., Novi Sad 2017; Sirmium I: Archaeological Investigations in Syrmian Pannonia, ed. 
V. Popović, Belgrad 1971, s. 5-90; B. Bavant, La Ville dans le nord de l’Illyricum (Pannonie, 
Mésie I, Dacie et Dardanie), [w:] Villes et peuplement dans l’Illyricum Protobyzantin, Actes du 
colloque organisé par l’École française de Rome (Rome, 12-14 mai 1982), Rome 1984, s. 250-
264; S. Turlej, Sirmium w późnym antyku, [w:] Florilegium, red. E. Dąbrowa, T. Grabowski, 
M. Piegdoń, Kraków 2017, s. 445-460.

8  W VI w. Singidunum odgrywa ważną rolę jako twierdza i w takim kontekście jest wspo-
minane, dlatego nie powinien dziwić brak o nim wzmianek np. w tekstach prawnych; zob.: 
L. Maksimović, L’administration de l’Ilyricum Septentrional à l’époque de Justinien, [w:] 
Philadelphie et autres études, Paris 1984, s. 146. Miasto w prowincji Mezji I u ujścia Sawy do 
Dunaju: F. Barišić, Vizantiski Singidunum, „Zbornik Radova Vizantološkog Instituta” 1953, t. 



13Bizancjum i Ostrogoci za rządów Amalasunty...

krain (Dacja, Panonia9).
Ujęcie problemów regionalnych u tego autora jest tym istotniejsze, że scha-

rakteryzował również wzajemne stosunki między cesarstwem a sąsiadami na 
poziomie relacji międzypaństwowych. Szczególne znaczenie dla rekonstruk-
cji sytuacji w Illyricum w latach 526-535 mają opisy Prokopiusza mówiące 
o rządach Amalasunty, ponieważ, analizowane pod kątem stosunków politycz-
nych i militarnych na linii Rawenna-Konstantynopol, pozwalają na uporząd-
kowanie całego materiału źródłowego odnoszącego się do zmian terytorialnych 
w tym regionie.

Dla określenia widzianej oczami Prokopiusza sytuacji na obszarach pół-
nocnego Illyricum Orientale w latach 526-535 r. fundamentalne znaczenie 
ma najwcześniejsza część jego dorobku: księgi I-VII Wojen10. Opublikowa-
ne w 550/551 r. zawierają dwa rodzaje wzmianek odnoszących się do tego 
regionu11. Pierwszy z nich obejmuje informacje charakteryzujące sytuację 
na całym lub znacznej części obszaru, położonego na pograniczu cesarstwa 
i Ostrogotów nad Dunajem, drugi z kolei to szczegółowe przedstawienie sy-
tuacji, dotyczące spraw lokalnych mających miejsce w tej części Illyricum12.

3, s. 1-14; V. Dintchev, Classification of the Late Antique cities in the dioceses of Thracia and Dacia, 
„Archaeologia Bulgarica” 1999, t. III, s. 47.

9  Na temat podziałów administracyjnych Illyricum zob. np.: G. Dagron, Les villes dans l’Il-
lyricum Protobyzantin, [w:] Villes et peuplement…, s. 1-6; B. Bavant, Iliria, [w:] Świat Bizancjum, 
t. I: Cesarstwo wschodniorzymskie 330-641, red. C. Morrisson, przekł. A. Graboń, Kraków 2007, 
s. 354-360; na temat prowincji bałkańskich Ostrogotów np.: H. Wolfram, Historia Gotów, przekł. 
R. Darda-Staab, I. Dębek, K. Berger, Warszawa-Gdańsk 2003, s. 359-367; H. Gračanin, Late 
Antique Dalmatia and Pannonia in Cassiodorus’ Variae, „Millennium” 2016, t. 13, s. 226-228; 
J.J. Arnold, Ostrogothic Provinces: Administration and Ideology, [w:] A Companion to Ostrogothic 
Italy…, s. 75-84.

10  Prokopiusz, Wojny I-VII (dalej skrót Prokopiusz, cyfry oznaczają kolejno: księgę „Wojen”, 
rozdział, ustęp).

11  J. Signes Codoñer, One history … in several instolmens, Dating and genre in Procopius’ 
work, „Rivista di studi bizantini e neoellenici” 2017, t. 54, s. 4; W. Treadgold, The Early…, s. 189; 
G. Greatrex, Perceptions…, s. 97-99.

12  Znaczenie informacji Prokopiusza podkreślił: J. Prostko-Prostyński, Utraeque Res Publicae. 
The Emperor Anastasius I’s Gothic Policy (491-518), Poznań 1994, s. 219-245; omówienie wzmia-
nek mających związek z północną częścią Illyricum też: S. Turlej, The extent of the Empire…, 
s. 396-402; H. Gračanin, J. Škrgulja, The Gepids and Southern Pannonia…, s. 190, 200-202.
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Według Prokopiusza w czasie, kiedy pisał tę część dzieła, północna część 
Illyricum z Sirmium i Singidunum należała do Gepidów13, a wcześniej do 
Ostrogotów14. Gdy doszło do wojny z Ostrogotami, to Justynian odebrał im 
Sirmium, lecz sytuację wykorzystali Gepidzi i przejęli miasto wraz z prowincją 
Dacją15. Zatem w oparciu o lekturę ustępów odnoszących się ogólnie do ob-
szarów naddunajskich Illyricum u Prokopiusza można zauważyć, że cesarstwo 
w ogóle nie posiadało tych ziem za Amalasunty. Tymczasem na mocy układu 
zawartego przez Teodoryka z Anastazjuszem Ostrogoci zatrzymali Sirmium, 
a reszta prowincji Panonii II i tereny na południe od Dunaju pozostały pod pa-
nowaniem Konstantynopola16. Podawane przez Prokopiusza w różnych innych 
miejscach informacje szczegółowe, kłócące się z jego obrazem „nieobecności” 
cesarstwa nad Dunajem w Illyricum, nie były przez niego komentowane i od-
noszone do wzmianek o szerszym znaczeniu. Wskazuje to generalnie na brak 
głębszego zainteresowania historyka tym regionem. Nie opracował i nie zamie-
ścił w swych dziełach szerszej opowieści wyjaśniającej czytelnikowi sytuację, 
w jakiej znajdowały się ziemie cesarstwa na pograniczu z państwem Teodory-
ka17.

13  Zasięg panowania Gepidów: Prokopiusz, Wojny III 2, 6. Gepidzi przejęli miasto z Dacją: 
Prokopiusz, Wojny VII 33, 8. Prokopiusz, Wojny 34,17. Prokopiusz sam wyjaśnia w dziele 
O budowlach, jakie obszary określił mianem „Dacji”: Prokopiusz, O budowlach IV 5, 10-12 
(Procopii Caesariensis, Opera omnia, De Aedificiis libri VI, vol. IV, rec. J. Haury, add. et corr. 
G. Wirth, Lipsiae 1964, s. 125, 23-126, 2; tłumaczenie P.Ł. Grotowski, Prokopiusz z Cezarei, 
O budowlach, Warszawa 2006, s. 200 ). Z toku relacji wynika, że mógł tak pojmować całą pół-
nocna część Illyricum: Prokopiusz O budowlach IV 5, 10 – IV 7, 1).

14  Zasięg panowania Ostrogotów przed wojną z Justynianem: Prokopiusz, Wojny V 15, 
27-28, posiadali Dację Prokopiusz, Wojny VII 34, 10.

15  Podstawowe znaczenie dla rekonstrukcji ma kolejność wydarzeń: Gepidzi przejęli miasto 
od Rzymian, nie od Ostrogotów: Prokopiusz, Wojny VII 33, 8; Prokopiusz, Wojny VII 34, 15. 
Jest to jedna z ważniejszych informacji Prokopiusza, bardzo ułatwiająca odtworzenie udziału 
Gepidów w wojnie z cesarstwem. Losy Sirmium po 535 r. są różnie interpretowane: C. Diculescu, 
Die Gepiden. Ihre Wanderungen und die Geschichte ihres Reiches in Dazien, (Forschungen zur 
Geschichte Daziens im frühen Mittelalter und zur Vorgeschichte des Rumänischen  Volkes, Bd. 1), 
Leipzig 1922, s. 124-125; A. Sarantis, Justinian’s Balkan Wars…, s. 92-93; H. Gračanin, J. Škrgulja, 
The Gepids and Southern Pannonia…, s. 204-206.

16  Zawarcie pokoju jest datowane pomiędzy 1 sierpnia 509 r. a początkiem 511 r.: J. Prostko-
Prostyński, Utraeque…, s. 241; Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches von 476 
bis 565, bearbeitet von T. C. Lounghis, B. Blysidu, St. Lampakes, Nicosia 2005, (Zyprisches 
Forschungszentrum. Quellen und Studien zur Geschichte Zyperns – LII), nr 326 (dalej: Regesten); 
E. Stein, Histoire du Bas-Empire, t. II, Paris-Bruxelles-Amsterdam 1949, s. 156.

17  Jednym ze sposobów wyjaśnienia problemów interesujących Prokopiusza było opraco-
wanie na dany temat ekskursu: M. Cesa, Etnografia e Geografia nella visione storica di Procopius 
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Prokopiusz w trzech fragmentach swej relacji o wojnach Justyniana z Wan-
dalami i Ostrogotami wspomniał o Amalasuncie w kontekście stosunków mię-
dzy Ostrogotami a Konstantynopolem18. Pierwsze dwie wzmianki zamieścił, 
przedstawiając wojnę z Wandalami. Są one znane i odnotowywane w literatu-
rze, lecz nie odgrywają tak istotnej roli w badaniach, jak trzecia, najobszerniej-
sza, która poprzedza opis wojny z Ostrogotami19.

W czasie wyprawy przeciw Wandalom, gdy flota cesarska dotarła na Sycy-
lię, Prokopiusz osobiście przeprowadził rozpoznanie w Syrakuzach. Oficjalnie 
udał się po zaopatrzenie, natomiast faktycznie miał zdobyć informacje dla Be-
lizariusza, czy Wandalowie spodziewają się uderzenia wojsk cesarskich20. Wy-
spa należała do Ostrogotów, wspominając o tym, Prokopiusz zamieścił krótką 
wzmiankę, przedstawiającą czytelnikowi Amalasuntę jako córkę Teodoryka 
i matkę panującego nad Italią Atalaryka21. Miała się ona bać o małoletniego 
syna i o trwałość jego królewskiej władzy, dlatego nawiązała bardzo przyjazne 
stosunki z Justynianem. Według historyka Amalasunta była posłuszna wszyst-
kim poleceniom cesarza i zgodnie z obietnicą otworzyła na wyspie targ dla 
wojsk cesarskich płynących do Afryki22.

di Cesarea, „Studi classici e orientali” 1982, t. 32, s. 189-215; A. Nobbs, Digressions in Procopius, 
[w]: Le Monde de Procope…, s. 163-171. 

18  W dalszej relacji Amalasunta będzie wzmiankowana tylko zdawkowo, jako córka 
Teodoryka: Prokopiusz, Wojny V 24, 25; Prokopiusz, Wojny VII 9, 10; matka Matasunty: 
Prokopiusz, Wojny V 11, 27; Prokopiusz, Wojny VII 39, 14.

19  Prokopiusz, Wojny III 14, 5-6; Prokopiusz, Wojny IV 5 11-24; Prokopiusz, Wojny 
V 2, 1-V 4, 31. Komentarz: B. Rubin, Prokopios von Kaisareia, Realencyclopädie der Classischen 
Altertumswissenschaft,  XXXIII, Stuttgart 1957, kol. 411. 418, 429-432; K. Cooper, The hero-
ine…, s. 307-311; A. Goltz, Anspruch und Wirklichkeit – Überlegungen zu Prokops Darstellung 
ostgotische Herrscher und Herrscherinnen, [w]: Le Monde de Procope…, s. 285-310.

20  Prokopiusz, Wojny III 14, 1-5. Martindale, Belisarius 1, PLRE III, s. 188. P. Heather, 
Odrodzenie Rzymu. Cesarze i papieże: bój o władzę nad chrześcijaństwem, przekł. J. Szczepański, 
Poznań 2014, s. 166; A.J. Ross, Narrator and participant in Procopius’ Wars, [w:] Reinventing 
Procopius…, s. 78.

21  Martindale, Athalaricus, PLRE II, s. 175-176.
22  Amalasunta pomagała od strony logistycznej w wojnie z Wandalami: B. Rubin, Das 

Zeitalter Justinians, Bd 2, Hrg. C. Capizzi, Berlin 1995, s.18-20; S. Mitchell, A History of the 
Later Roman Empire AD 284-641, Oxford 2007, s. 141; G. Halsall, Barbarian Migrations and 
the Roman West, Cambridge 2007, s. 500; M. Vitiello, Amalasuintha…, s. 81. Justynian prowadził 
intensywną działalność dyplomatyczną w związku z sytuacją w Afryce po przejęciu władzy przez 
Gelimera i chciał pozyskać poparcie Ostrogotów: Regesten, nr 788, 935, 936. 937; 956; 987.
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Prokopiusz wspomniał ponownie o rządach Amalasunty, jako matki Ata-
laryka, przy okazji sporu o nadmorską twierdzę Lilybaeum na Sycylii23. Beli-
zariusz, jako zwycięzca Wandalów, chciał zająć wspomniane miasto, ponieważ 
pozostawało ono w ich posiadaniu. Jednakże przejęli je Ostrogoci, a wówczas 
zwycięski wódz zwrócił się do nich o wydanie miasta. O tych żądaniach po-
informowano Amalasuntę, która poleciła odpowiedzieć Belizariuszowi, że 
nie posiadają żadnej własności cesarza. Lilybaeum, jak cała wyspa, należy do 
Ostrogotów, z kolei port został przekazany Wandalom do użytkowania przez 
Teodoryka, przy okazji małżeństwa jego siostry z królem Wandalów24. Ostro-
goci odrzucili więc żądania wydania twierdzy i wysunęli postulat, żeby to cesarz 
rozstrzygnął spór. Wobec tego Belizariusz poinformował o zaistniałej sytuacji 
Justyniana i nie podejmował żadnych działań25.

Najobszerniejszy i najbardziej znany fragment poświęcony Amalasuncie 
i jej rządom zawarł Prokopiusz na początku swego opisu wojny Justyniana 
z Ostrogotami26. Po przedstawieniu sytuacji w Italii i okoliczności jej zajęcia 
przez Teodoryka27, rozpoczął opowieść o królowej. Podobnie jak we wcześniej-
szych wzmiankach wskazywał źródło jej władzy, czyli fakt, że była matką ma-

23  Cały epizod związany ze zwrotem twierdzy: Prokopiusz, Wojny IV 5, 11-25; M. Vitiello, 
Amalasuintha…, s. 82-83, 111.

24  Odpowiedź na żądania Belizariusza: Prokopiusz, Wojny IV 5, 18-24. M. Cristini, Il segui-
to ostrogoto di Amalafrida: confutazione di Procopio, Bellum Vandalicum I, 8, 12, „Klio“ 2017, 
t. 99, s. 278-289.

25  Prokopiusz, Wojny IV 5, 25. Ze względu na stosunek prawny łączący oba państwa 
i ich władców decyzja należała do Justyniana: M. Vitiello, Amalasuintha…, s. 82; E. Nechaeva, 
Embassies – Negotiations – Gifts. Systems of East Roman Diplomacy in Late Antiquity, Stuttgart 
2014, s. 98. Prokopiusz zakończył ten wątek i powrócił do opisu działań w Afryce.

26  Relacja Prokopiusza o rządach Amalasunty: Prokopiusz, Wojny V 2, 1- V 4, 31, szybko 
staje się również opowieścią o roli Teodahada. W związku z tym ten przekaz jest omawiany 
w szerszym kontekście genezy wojny Justyniana z Ostrogotami: E. Stein, Histoire ..., s. 328-339; 
B. Rubin, Das Zeitalter Justinians…, s. 73-84.

27  Panowanie Teodoryka: Prokopiusz, Wojny V 1, 9-39 i V 12, 21-54. Komentarz: B. Rubin, 
Prokopios von Kaisareia, kol. 428-429. Sposób w jaki przedstawia i charakteryzuje Teodoryka 
Prokopiusz budzi zainteresowanie: A. Goltz, Barbar – König – Tyrann: Das Bild Theoderichs 
des Großen in der Überlieferung des 5. bis 9. Jahrhunderts, Berlin, New York 2008, s. 214-266; 
M. Cristini, Theoderic’s ἀγνωμοσύνη and Herodotus’ Getae (Procop. Goth. 2.6.24), „Greek, Roman 
and Byzantine Studies” 2019, t. 59, s. 287-294; C. Pazdernik, Theoderic in Procopius’ Gothic War, 
[w:] Reinventing Procopius…, s. 137-153. Problematyka dotycząca pozycji prawnej Teodoryka 
w Italii: J. Prostko-Prostyński, Utraeque…, 19-211. Podobne wnioski zaprezentował: J.J. Arnold, 
Theoderic and the Roman Imperial Restoration, Cambridge 2014, bez wskazania, kto sformułował 
je wcześniej: J. Prostko-Prostyński, Utraeque…, s. 7.
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łoletniego Atalaryka, zarazem chwalił jej podejście do poddanych28. Historyk 
skupił swą uwagę na problemach, jakie powodował opór arystokracji ostrogoc-
kiej wobec prób Amalasunty zapewnienia synowi wykształcenia według rzym-
skich zasad. Wspomniani arystokraci widzieli bowiem w Atalaryku przyszłego 
króla-wojownika i dlatego chcieli mieć wpływ na jego wychowanie w duchu 
tradycji plemiennych. Amalasunta, początkowo zmuszona do ustępstwa, posta-
nowiła przeciwstawić się opozycji. Na wypadek niepowodzenia swych planów 
przygotowała się jednak do ucieczki ze swym majątkiem do Justyniana, który 
zgodził się przyjąć ją w Epidamnos (Dyrrachion).

Prokopiusz podaje także informację, że królowej udało się zlikwidować wro-
gów i nie musiała uciekać z Italii29. Następnie historyk wprowadza do narracji 
wątek Teodahada30, przedstawiając go jako syna siostry Teodoryka, człowieka 
już starego, wprawdzie wykształconego, lecz zajętego powiększaniem swych 
wielkich posiadłości w Etrurii kosztem sąsiadów, co spotkało się z przeciwdzia-
łaniem Amalasunty. Tak narodziła się jego nienawiść do królowej i pomysł, aby 
nawiązać kontakt z Justynianem i przenieść się do Konstantynopola. W tym 
celu potajemnie spotkał się z biskupami Hypacjuszem z Efezu i Demetriuszem 
z Filippi, posłami cesarza do papieża31.

Według Prokopiusza pogarszający się stan zdrowia Atalaryka sprawił, że, 
niepewna o przyszłość, Amalasunta postanowiła szukać ratunku, oddając wła-
dzę Justynianowi. Spotkała się w Rawennie z jego wysłannikiem Aleksandrem, 
który wraz ze wspomnianymi biskupami przebywał z poselstwem cesarza w Ita-
lii. Justynian niepokoił się bowiem o los królowej i polecił Aleksandrowi zbadać 
sytuację, dlatego też wysłał go z misją dyplomatyczną do Rawenny. Amalasunta 
została poinformowana przez posła o zamysłach cesarza, oficjalnie natomiast 
otrzymała groźnie sformułowany list. Justynian upominał się o zwrot twierdzy 

28  Prokopiusz, Wojny V 2, 1-5. Wolfram, Historia…, s. 381-382; K. Cooper, The heroine…, 
s. 301-307; M. Vitiello, Amalasuintha…, s. 71-77.

29  Prokopiusz, Wojny V 2, 6-29. P. Heather, Odrodzenie Rzymu…, s. 174-175; M. Vitiello, 
Amalasuintha…, s. 95-100, 112-118, 127-131.

30  Martindale, Theodahadus, PLRE II, s. 1067-1068; M. Vitiello, Theodahad: A Platonic 
King at the Collapse of Ostrogothic Italy, Toronto 2014.

31  Prokopiusz, Wojny V 3, 1-9. M. Vitiello, Theodahad…,  s. 31-37; idem, Amalasuintha…, 
s. 119-123. Prokopiusz przerywa opowieść o kłopotach i planach Teodahada uwagami o kwe-
stiach religijnych: Prokopiusz, Wojny V 3, 5-9. Zapewnia, że je zna, lecz nie wyjawi, o czym 
dyskutowali duchowni. Ówczesne działania religijne Justyniana: E. Stein, Histoire..., s. 335; 
R. Rubin, Das Zeitalter Justinians…, s. 78-79. H. Leppin, Justinian. Das Christliche Experiment, 
Stuttgart 2011, s. 181-191.
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Lilybaeum na Sycylii, oskarżał o przyjęcie przez Ostrogotów w Neapolu 10 de-
zerterów z wojsk rzymskich w Afryce, a także o atak Ostrogotów na rzymskie 
miasto Gracjana w czasie ich walk o Sirmium z Gepidami32. W oficjalnej odpo-
wiedzi królowa broniła zręcznie swej polityki przed zarzutami cesarza, odwołu-
jąc się do pomocy, jakiej mu udzielono w trakcie wyprawy przeciw Wandalom, 
zniszczenie Gracjany uznała z kolei za pomyłkę. Jednocześnie w tajemnicy za-
pewniła posła o chęci przekazania Italii cesarzowi33. Po powrocie do Konstan-
tynopola posłowie poinformowali Justyniana o rezultatach rozmów z królową 
i Teodahadem. Cesarz postanowił więc wysłać nowe poselstwo z Piotrem z Te-
saloniki34 na czele.

Dalej Prokopiusz pisze o niekorzystnym dla Teodahada rozstrzygnięciu 
przez Amalasuntę jego sporów z sąsiadami i o śmierci Atalaryka. W zmienio-
nej sytuacji królowa zawarła zaprzysiężone porozumienie z Teodahadem. Jego 
warunki mówiły, że obejmie on godność królewską, pozostawiając jej dotych-
czasową władzę i wysłała poselstwo w tej sprawie do Justyniana. Teodahad 
tymczasem oszukał królową i związał się z jej wrogami, jednocześnie podej-
mując  intensywne działania dyplomatyczne w Konstantynopolu35. Justynian 
nie wiedział o śmierci Atalaryka oraz o wyniesieniu Teodahada do godności 
królewskiej, a zwłaszcza o uwięzieniu Amalasunty. Jego poseł, Piotr, wyruszył 
z misją dotyczącą oficjalnie tych samych spraw, które wcześniej zostały zlecone 
Aleksandrowi, potajemnie natomiast miał finalizować rozmowy z Amalasuntą 
i Teodahadem. Po drodze do Italii Piotr spotkał kolejno poselstwa Amalasunty, 
potem nowego króla. Kiedy sam cesarz się dowiedział o sytuacji w Rawennie, 
polecił Piotrowi rozgłosić, że w swym liście do królowej zapowiedział udziele-

32  Prokopiusz, Wojny V 3, 10-16. J.R. Martindale, Alexander I, PLRE III, s. 41-42. Oficjalne 
sprawy przedstawione przez posła: Prokopiusz, Wojny V 3, 15 i 17-18. S. Mitchell, A History…, 
s. 143; S. Turlej, Konflikty…,  s. 499.

33  Prokopiusz, Wojny V 3, 17-27. Oficjalna odpowiedź Amalasunty: Prokopiusz, Wojny 
V 3, 19-27. Podtrzymanie obietnicy oddania Italii cesarzowi: Prokopiusz, Wojny V 5, 28; 
M. Vitiello, Amalasuintha…, s. 127-128. 

34  Prokopiusz, Wojny V 3, 29-30. Postać Piotra Patrycjusza: J.R. Martindale, Petrus 6, PLRE 
III, s. 994; H. Wolfram, Historia…, s. 384-385.

35  Prokopiusz, Wojny V 4, 1-11. Poselstwa Amalasunty i Teodahada: Magni Aurelii 
Cassiodorii Senatoris opera. Pars 1, Variarum libri XII cura et studio Å.J. Fridh, Turnhout 1973, 
s. 384-385 (X, I i X II). Kasjodor Senator, Variae (I-XII), tekst i tłum. A. Kołtunowska, R. Sawa, 
rew. przekł. i oprac. M. Ożóg, H. Pietras, Kraków 2017, s. 369-371; M. Vitiello, Amalasuintha…, 
s. 134-139.
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nie jej pomocy. Wówczas Teodahad zgodził się, by wrogowie zabili Amalasuntę, 
co oznaczało, według posła Justyniana, wojnę z cesarzem36.

Prokopiusz w swej relacji o wojnach Justyniana z Wandalami i Ostrogo-
tami, opracowanej do początku lat pięćdziesiątych VI w., poświęcił Amala-
suncie stosunkowo sporo miejsca, lecz – biorąc pod uwagę doniosłość zmian 
politycznych i militarnych, jakie miały miejsce w czasie jej rządów – dobór 
treści może rozczarowywać. Nadmiernie rozbudowany jest bowiem wątek do-
tyczący problemów Atalaryka i opozycji arystokracji ostrogockiej37. Historyk 
jednoznacznie pozytywnie ocenił politykę królowej w stosunku do ludności 
Italii, wychwalając jej mądrość i sprawiedliwość. Jeżeli chodzi o stosunki z ce-
sarstwem, to przede wszystkim zasygnalizował jej współpracę z Justynianem 
podczas najbardziej newralgicznego etapu wyprawy cesarskiej floty do Afryki. 
Siły rzymskie mogły bowiem korzystać z zaopatrzenia na Sycylii. Wspomnia-
ny historyk wyeksponował także nadrzędną pozycję cesarza nad królową we 
wzajemnych relacjach, należy jednak podkreślić, że nie omawiał uwarunkowań 
prawnych tychże. Problematyka dotycząca sytuacji na wschodnich rubieżach 
państwa Ostrogotów nie pojawia się wprost jako element wzajemnych stosun-
ków, poza epizodem ze zniszczeniem Gracjany.

Obraz stosunków politycznych pomiędzy dworem w Rawennie a Kon-
stantynopolem, zarysowany przez Prokopiusza w księgach I-VII Wojen, jest 
doceniany i w pełni wykorzystywany w całościowych badaniach poświęconych 
tej problematyce, lecz sam w sobie nie odgrywa ważnej roli. Nie jest interpre-
towany dosłownie i używany do rekonstrukcji stosunków pomiędzy obu pań-
stwami i ich polityki (w obrębie tylko jego przekazu) z dwóch powodów. Po 
pierwsze nie prowadzi się badań pod kątem uchwycenia specyfiki relacji same-
go Prokopiusza, a w całościowych opracowaniach uwzględnia się także inne 
przekazy wnoszące wiele ważnych informacji, co sprawia, że dane tego autora 

36  Prokopiusz, Wojny V 4, 12-30; H. Wolfram, Historia…, s. 384-385; P. Heather, Odrodzenie 
Rzymu…, s. 175; M. Vitiello, Amalasuintha…, s. 155-162. Inne uzasadnienie wojny z Ostrogotami 
podaje Prokopiusz, przywołując list cesarza do władców Franków: Prokopiusz, Wojny V 5, 8-10; 
D. Brodka, Die Geschichtsphilosophie in der spätantiken Historiographie, Frankfurt am Main 2004, 
84, 130. Przy całościowej interpretacji trzeba uwzględnić też późniejszą wypowiedź: Prokopiusz, 
Wojny VIII 24, 13.

37  Przesilenie polityczne związane z pokonaniem opozycji jest datowane na 532-533 r.: 
H. Wolfram, Historia…, s. 384; M. Vitiello, Theodahad…,  s. 59 60; idem, Amalasuintha…, 
s. 112-115.
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stanowią tylko elementy szerokich rekonstrukcji38. Po drugie, sam Prokopiusz 
wprowadził zamęt, zamieszczając w innym swym utworze, mianowicie w Hi-
storii sekretnej, dodatkowe informacje o intrydze cesarzowej Teodory dążącej 
do upadku Amalasunty, w czym miał jej dopomóc poseł Piotr39. Otrzymał on 
jakoby tajne instrukcje od cesarzowej, obawiającej się, by królowa nie pojawiła 
się na dworze w Konstantynopolu40. Obecnie wątek rządów kobiety uwikłanej 
w spiski i intrygi, w których uczestniczy także inna, wybitna kobieta, w sposób 
zauważalny przyciąga uwagę badaczy41.

Opis rządów Amalasunty u Prokopiusza ma istotne znaczenie dla rekon-
strukcji sytuacji na obszarach naddunajskich ze względu na swą całościową wy-
mowę. Dowodzi jednoznacznie, że:

1) Nie zaistniał wówczas jakikolwiek konflikt zbrojny między cesarstwem 
a Ostrogotami, poza epizodem związanym z atakiem tych ostatnich na Gracja-
nę w trakcie ich walk z Gepidami.

2) Justynian nie kontestował przebiegu granicy z Ostrogotami i nie doma-
gał się ustępstw terytorialnych. Wysuwał roszczenia tylko w sprawie posiadło-
ści Wandalów na Sycylii, chcąc przejąć należącą do nich twierdzę Lilybaeum. 
Zatem poświadczone w źródłach, dokonujące się w Illyricum w latach 526-535 
zmiany terytorialne na korzyść cesarstwa nie powinny być tłumaczone przez 
rozgrywki o charakterze militarnym pomiędzy cesarstwem a Ostrogotami42.

38  Dla całościowych rekonstrukcji najważniesze są relacje Prokopiusza i Kasjodora, oraz 
Jordanesa. Omówienie źródeł poświęconych Amalasuncie: M. Vitiello, Amalasuintha…, s. 9-18; 
S. Krautschick, Cassiodor und die Politik seiner Zeit, Bonn 1983, s. 161-184. 

39  Procopii Caesariensis, Opera omnia, Arcana Historia, vol. III, rec. J. Haury, add. et corr. 
G. Wirth, Lipsiae 1963, XVI 1- XVI 5 (tłumaczenie Prokopiusz z Cezarei, Historia Sekretna, ed. 
A. Konik, Warszawa 1998, s. 65-66), M. Vitiello, Amalasuintha…, s.129; A Goltz, Gefühle an der 
Macht – Macht über Gefühle. Zur Darstellung der Herrscherinnen Theodora und Amalasuintha 
in den Werken Prokops, „ὅρμος - Ricerche di Storia Antica” 2011, n.s. 3, s. 236-256; M. Vitiello, 
Theodahad…,  s. 98-104.

40  Amalasunta została prawdopodobnie zamordowana w połowie maja 535 r., czyli po poja-
wieniu się Piotra Patrycjusza w Rawennie. Śmierć królowej była z powodów politycznych na rękę 
Justynianowi. Omówienie źródeł i ich interpretacja: M. Vitiello, Amalasuintha…, s. 161-167.

41  Amalasunta postępowała bardzo ostrożnie jako kobieta mająca świadomość swej 
pozycji w świecie polityki: A. Cameron, Procopius and the sixth century, London 1985, s. 81; 
A. Kaldellis, Procopius of Caesarea: Tyrany, History and Philosophy and the End of Antiquity, 
Philadelphia 2004, s. 108-109; A. Becker-Piriou, De Galla Placidia à Amalasonthe, des femmes 
dans la diplomatie Romano – barbare en Occident? „Revue Historique” 2008, t. CCCX, nr 
3, s. 533; E. Nechaeva, Embassies…, s. 56-57; A. Goltz, Gefühle an der Macht…, s. 243-244; 
M. Vitiello, Amalasuintha…, s. 38-41.

42  J. Prostko-Prostyński, Utraeque…, s. 245. Atak Ostrogotów na Dację w 526/527 r. zob. np.: 
F. Curta, The Making of the Slavs…, s. 116. Problem ataku na Sirmium ok. 530 r. zob. przyp. 4.
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Warto też pamiętać, że dla rekonstrukcji sytuacji w regionie naddunajskim 
w latach 526-535 znaczenie relacji Prokopiusza jest duże. Przede wszystkim po-
dane przez niego informacje:43

1) Potwierdzają rozbieżność pomiędzy stanem prawnym granicy cesarstwa 
z Ostrogotami ustalonym w Illyricum na mocy układu Anastazjusza z Teodo-
rykiem a stanem faktycznym, jaki ukształtował się w okresie późniejszym. We-
dług Prokopiusza Ostrogoci do początku wojny z Justynianem w 535 r. mieli 
panować nad północną częścią Illyricum Orientale. Fakt, że taki obraz sytuacji 
w tym regionie stoi w sprzeczności z informacjami, jakie podaje on sam w kilku 
miejscach swej relacji, jest istotny dla badań nad jego warsztatem.

2) Pozwalają na odtworzenie ważnych wydarzeń w regionie naddunajskim 
mających związek ze zniszczeniem Gracjany przez Ostrogotów44: Γότθοι τε 
Γήπαισι τοῖς ἀμφὶ Σίρμιον πολεμοῦντες, πόλει Γρατιανῇ, ἐν τῇ Ἰλλυριῶν ἐσχατιᾷ 
κειμένῃ, ὡς πολεμίᾳ ἐχρήσαντο45.

Prokopiusz kilka razy wspominał o tym epizodzie, podając ważne szcze-
góły. Ze względu na określenie położenia tej miejscowości na krańcach Illyri-
cum potwierdza jednoznacznie panowanie cesarstwa na obszarach nad Duna-
jem, które w tym czasie miały, według niego samego, należeć do Ostrogotów. 
Z kolei okoliczności ataku na Gracjanę poświadczają zaistnienie wówczas 
walk Ostrogotów z Gepidami o Sirmium. Sporym problemem pozostaje tylko 
w miarę precyzyjne określenie datacji tych wydarzeń. Wzmianka o zniszcze-
niu tego miasta pojawia się wśród spraw, jakie miał wyjaśnić w Rawennie na 
polecenie Justyniana poseł Aleksander. Biorąc pod uwagę przede wszystkim 
dobrze udokumentowany przez samego Prokopiusza spór o Lilybaeum, najbar-
dziej prawdopodobne jest przyjęcie hipotezy, że walki miały miejsce najpóźniej 
do lata 534 r.46 Pewne umiejscowienie w obrębie dzieła chronologii ataku na 

43  Prokopiusz stylizował wystąpienia swych bohaterów zgodnie z konwencją przedsta-
wiając je w formie mów, bądź listów: D. Brodka, Prokopiusz z Cezarei…, s. XLV-XLVI; 
M. Vitiello, Amalasuintha…, s. 13-15. Konstruowanie narracji przez Prokopiusza: J. Ross, Narrator…, 
s. 73-90; C. Pazdernik, Breaking silence in the historiography of Procopius of Caesarea, „Byzantinische 
Zeitschrift” 2020, t. 113, nr 3, s. 981-1024.

44  Gracjana jest poświadczona jako miasto w prowincji Mezji I u Hieroklesa: E. Honigmann, 
Le Synekdèmos d’Hiéroclès et l’Opuscule géographique de Georges de Chypre. Texte, introduction, 
commentaire et cartes, (Corpus Bruxellense Historiae Byzantinae: Forma Imperii Byzantini, 1), 
Bruxelles 1939, s. 21(657, 4). Niestety, brak zgody, co do jej położenia: V. Dintchev, The limit…, 
s. 68-69; A. Sarantis, Justinian’s Balkan Wars…, s. 62-63.

45  Prokopiusz, Wojny V 3, 15 (cytat za Haury/Wirth, vol. II, Lipsiae 1963, s. 17, 8-11); 
Prokopiusz z Cezarei, t. 2, s. 21.

46  Poselstwo Aleksandra jest datowane rozbieżnie na 533 r. lub lato 534 r.: Regesten, nr 
1005; M. Vitiello Amalasuintha…, s. 127-130. Aleksander prowadził negocjacje z Amalasuntą 
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Gracjanę utrudnia połączenie przez historyka misji Aleksandra w Rawennie 
z poselstwem biskupów Hypacjusza z Efezu i Demetriusza z Filippi do Rzy-
mu47. Tymczasem bardziej prawdopodobne jest zaistnienie samodzielnego po-
selstwa Aleksandra, które odbyło się już po zakończeniu jego wspólnej misji 
z biskupami. Być może Prokopiusz połączył informacje o dwóch poselstwach, 
ponieważ, gdy pisał swe dzieło o wojnach z Wandalami i Ostrogotami, Amala-
sunta nie żyła od wielu lat i nie było potrzeby uzupełniać szczegółów o przebie-
gu wydarzeń bądź weryfikować zebranych wcześniej danych dotyczących gene-
zy konfliktu w Italii, którego przedłużanie się stanowiło prawdziwy problem48.

3) Pozwalają ustalić, dlaczego tak poprawnie układały się stosunki Ostro-
gotów z cesarstwem na najwyższym poziomie relacji między władcami, pomi-
mo problemów sąsiedzkich w Illyricum. Prokopiusz w swym opisie stosunków 
Amalasunty z Justynianem nie wykazuje specjalnej troski o wierne oddanie 
konwencji, w jakiej utrzymane były oficjalne kontakty władców. Generalnie 
wychwala królową, lecz ukazuje ją jako uległą i podporządkowaną politycznie 
cesarzowi. Na szczęście, przytaczając jej wypowiedzi, które można traktować 
jako oficjalne lub przeznaczone do publicznej wiadomości, daje lepszy wgląd 
w misterną grę dyplomatyczną i propagandową na linii Rawenna – Konstan-
tynopol. Justynian i Amalasunta oficjalnie bardzo dbali o zachowanie pozorów 
poszanowania niezależności i suwerenności Ostrogotów, przy oczywistym dla 
obu stron fakcie utrzymywania przez cesarza pewnej formy zwierzchnictwa/
opieki nad królową49.

W trzech ustępach, w których Amalasunta lub, z jej inspiracji, Ostrogoci, 
odpowiadają stronie rzymskiej na żądania, pojawiają się sformułowania wska-

przypuszczalnie późnym latem 534 r. jeszcze za życia Atalaryka: S. Turlej, Konflikty…, s. 499. 
Wątpliwe, czy Piotr Patrycjusz został niezwłocznie wysłany do Italii po powrocie Aleksandra, jak 
przedstawia to Prokopiusz: E. Stein, Histoire..., s. 337; M. Vitiello, Amalasuintha…, s. 152-153, 
lecz takie ujęcie wskazuje, że łączenie misji biskupów i Aleksandra przedstawiającego żądania 
cesarza, jest mało prawdopodobne.

47  Omówienie: E. Stein, Histoire..., s. 336-337; M. Vitiello, Amalasuintha…, s. 127-128.
48  Cały ustęp w relacji Prokopiusza poświęcony poselstwom sprawia wrażenie niespójne-

go i składającego się z dwóch wątków: poselstwa biskupów (Prokopiusz, Wojny V, 3, 13-16) 
i Aleksandra oraz misji samego senatora (Prokopiusz, Wojny V 3, 14).

49  Amalasunta znajdowała się pod opieką i protekcją Justyniana. Pojawiające się w źródłach 
terminy określające ich stosunek: amicitia, tuitio, protectio czy commendatio, pokazują wyższość 
cesarza. Oba państwa współpracowały i to wzmacniało więzi, jak pokazuje przykład Afryki. 
Pozycję Amalasunty na różnych płaszczyznach szeroko omawia M. Vitiello, Amalasuintha…, 
s. 29-41, 78-84, 192.



23Bizancjum i Ostrogoci za rządów Amalasunty...

zujące na zasady, na jakich budowano oficjalnie relacje z cesarstwem, pomimo 
niejasnej sytuacji w Illyricum.

W pierwszym Belizariusz, domagający się wydania Lilybaeum, dowiedział 
się od Ostrogotów, którzy odpowiedzieli na polecenie Amalasunty: Nie zabra-
liśmy i nie posiadamy żadnej własności cesarza Justyniana i obyśmy nie byli ni-
gdy tak szaleni, żeby to zrobić (ἡμεῖς γὰρ οὐδ τῶν βασιλέως Ἰουστινιανοῦ λαβόντες 
ἔχομε μή ποτε οὕτω μανείημεν50). To ogólne stwierdzenie było bowiem usytu-
owane na początku odpowiedzi i można odczytywać je w szerszym kontekście 
wzajemnych stosunków.

W drugim przytoczona zostaje odpowiedź Amalasunty w sprawie zniszcze-
nia Gracjany. Jej treść przyciąga uwagę, ponieważ królowa tłumaczyła działa-
nie swych wojsk pomyłką, co bywa traktowane jako hipokryzja51: στρατιωτῶν 
ἐπὶ πολεμίους τοὺς σφετέρους ἰόντων ἁμαρτάδα ξυμπεσοῦσαν ἀγνοίᾳ τινὶ ἐς πόλιν 
φιλίαν52.

W ostatnim ustępie natomiast królowa, odpowiadając na list cesarza prze-
kazany przez Aleksandra, wspomniała o udzielonej mu pomocy w przeprowa-
dzeniu wyprawy przeciw Wandalom i stwierdziła, że Ostrogoci nie otrzymali 
części łupów zgodnie z prawem wojennym i nie czują się pokrzywdzeni: καὶ μὴν 
ἐλασσοῦσθαι οὐκ ἐν μετρίοις ἡμῖν ξυμβαίνει, οἵ γε οὐχὶ κατὰ τὸν τοῦ πολέμου νόμον 
τὸ τῶν λαφύρων νεμόμεθα μέρος53.

W wystąpieniach Amalasunty widać wyraźnie, że na potrzeby polityczne 
ukazywała rzeczywistość, w której Ostrogoci przestrzegali zasad w stosunkach 
z cesarstwem, a jeśli wyrządzili mu szkody, to z niewiedzy. To oni są pokrzyw-
dzeni, ponieważ, zgodnie z prawem wojny, za pomoc powinni zostać wynagro-
dzeni łupami. Królowa na gruncie ius gentium nie musiała się tłumaczyć, że 
Ostrogoci posiadali ziemie należące do cesarstwa według stanu prawnego, tj. 
traktatu między oboma państwami, jeśli zdobyli je siłą na kimś, kto w ten sam 
sposób zabrał je poprzedniemu właścicielowi, tzn. cesarstwu54. Z kolei, jeśli sy-
tuacja w regionie naddunajskim na pograniczu z cesarstwem była dynamiczna 

50  Prokopiusz, Wojny IV 5, 20 (cytat za Haury/Wirth, vol. I, Lipsiae 1963, s. 442, 8-9); 
Prokopiusz z Cezarei. 1, s. 290.

51  H. Gračanin, J. Škrgulja, The Gepids and Southern Pannonia…, s. 200.
52  Prokopiusz, Wojny V 3, 21 (cytat za Haury/Wirth, vol. II, Lipsiae 1963, s. 18, 5-7; 

Prokopiusz z Cezarei, t. 2, s. 21.
53  Prokopiusz, Wojny V 3, 26 (cyt. za Haury/Wirth, vol. II, Lipsiae 1963, s. 18, 25 – 19, 2);  

Prokopiusz z Cezarei, t. 2, s. 22.
54  A. Berger, Ius Gentium, [w:] Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia 1953, 

s. 528-529.

. ’
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i zmieniały się granice, to Ostrogoci mogli się tłumaczyć „niewiedzą”, że Gracja-
na należy do Justyniana.

Obraz stosunków Ostrogotów z cesarstwem w latach 526-535 u Prokopiu-
sza dowodzi, że oba państwa - pomimo trudnej sytuacji w Illyricum - utrzy-
mywały dobre relacje polityczne. Amalasunta i Justynian byli zainteresowani 
utrzymaniem pokoju i dobrosąsiedzkich stosunków, dlatego w oficjalnych kon-
taktach dyplomatycznych można zauważyć, jak słabsza strona starała się - na 
gruncie ówczesnego prawa międzynarodowego -  zręcznie bronić swego stanu 
posiadania i prestiżu. Z perspektywy cesarstwa odzyskanie odległych obszarów 
północnego Illyricum nie było priorytetem w stosunkach z Ostrogotami i wy-
wołanie wojny nie wchodziło w grę, stąd Amalasunta mogła sobie pozwolić, 
aby oficjalne wystąpienia pomagały jej utrzymać autorytet wśród Ostrogotów.

Dzięki Prokopiuszowi można w sposób bardziej precyzyjny odtworzyć 
zmiany, jakie dokonywały się na wschodnich rubieżach państwa Ostrogotów 
w latach 526-535, zarówno jeśli chodzi o przebieg wydarzeń, jak i o uwarunko-
wania prawne55. Relacja tego autora jednoznacznie wskazuje, że sukcesy Justy-
niana na północy Illyricum za rządów Amalasunty (pozyskanie Grepesa króla 
Herulów, wodza Mundusa czy odzyskanie Wiminacjum) nie doprowadziły do 
zaistnienia konfliktu militarnego Bizancjum z Ostrogotami.
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Co cesarskie szachowi.
Historiozofia władzy w ujciu syryjskich chrześcijan 

pogranicza – uwagi na marginesie próby tłumaczenia 
Kroniki z Arbeli

Give back to Shah what is Caesar’s. The historiosophy of power 
in the interpretation of Syrian Christians on the Persian-Roman 

frontier - comments on the margins of an attempt to translate the 
Chronicle of Arbela

Abstrakt
Tematem artykułu jest historiozofia zawarta w Kronice z Arbeli, dziele re-

prezentującym wschodnią gałąź chrześcijaństwa syryjskiego. Zdaniem autora 
artykułu na szczególną uwagę zasługuje stosunek historyka (lub historyków) 
do dynastii Sasanidów. Według wizji przedstawionej w kronice prześladowani 
przez Partów chrześcijanie pod rządami pierwszych przedstawicieli rodu Sasa-
na osiągnęli względny spokój w wyznawaniu swojej wiary. Co więcej, to dzięki 
Hormizdowi i jego inwazji na cesarstwo rzymskie oraz klęskom zadanym Rzy-
mianom, jakby w obronie prześladowanych chrześcijan, Konstantyn nawrócił 
się na wiarę w Chrystusa. To zaskakująca perspektywa Wschodu, warta dyskusji 
i debaty.

Abstract
The subject of the article is the philosophy of history presented in the Chro-

nicle of Arbela, a work representing the oriental branch of Syrian Christianity. 
According to the author of the article, particular attention should be paid to 
the attitude of historian (or historians) to the Sassanid dynasty. According to 
the vision presented in the chronicle, Christians who were persecuted by the 
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Parthians, under the rule of the first representatives of the Sasana family achie-
ved relative peace in professing their faith. Moreover, it is thanks to Hormizd 
and his invasion of the Roman Empire and the defeats inflicted to the Romans, 
as if in defense of persecuted Christians, that Constantine converted to the 
faith of Christ. This is a surprising Eastern perspective worth discussing and 
debating. 

Słowa kluczowe: Persja, Sasanidzi, chrześcijaństwo syryjskie, Kronika z Arbeli, 
historiozofia
Keywords: Persia, Sassanid dynasty, Syriac Christian, Chronicle of Arbela, hi-
storiosophy

W Kronice z Arbeli, dziele z VI w., za którego autora uchodzi tradycyjnie 
Meszicha Zecha1 (Mĕšīhā-Zĕkā)2, znajduje się zapis historii wspólnot 

chrześcijańskich w Adiabene, na pograniczu bizantyńsko-perskim. Według nie-
których Kronika jest jednym z najstarszych tekstów, w których zawarto tezy 
podważające prymat rzymskich papieży nad całym chrześcijaństwem3. Histo-
ryczną wiarygodność, szczególnie początkowych partii Kroniki z Arbeli pod-
waża jednakże wielu badaczy. Jedyny bowiem rękopis, jaki mamy do dyspozycji, 
okazał się być kopią dziewiętnastowieczną4. Debata nie została zakończona ja-
kąkolwiek ostateczną konkluzją, część naukowców odrzuca jednak podejrze-

1  Chociaż jeszcze w 1947 r. Jacques-Marie Vosté suponował, iż imię autora było nieuzasad-
nioną faktograficznie propozycją i dodatkiem Alfonsa Mingany, który miał odnaleźć manuskrypt: 
J.-M. Vosté, À propos du “Catalogue of the Mingana collection, „Orientalia Christiana Periodica” 
1947, t. 7, s. 514-518.

2  W niniejszym tekście stosuję zasady latynizacji języków semickich w oparciu per analogiam 
o opracowanie tychże w: B.R. Zagórski, Zasady latynizacji języka arabskiego, http://ksng.gugik.
gov.pl/pliki/latynizacja/arabski.pdf [dostęp: 23.04.2021 r.]. Autor jest jednocześnie świadomy, 
że występują różne style latynizacji imienia domniemanego twórcy kroniki, tak jak np. Mszicha 
Zecha w: M. Abdalla, M. Rucki, Pisarze asyryjscy w wykazie metropolity Mar Abdiszo (XIII w.), 
„Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK” 2020, t. 51, s. 209.

3  Więcej: W. Schwaigert, Miles und Papa, der Kampf um den Primat: Ein Beitrag zur 
Diskussion um die Chronik von Arbela, V Symposium Syriacum, red. R. Lavenant, Rome 1990, 
s. 393-402. Interesującą okolicznością wydaje się być fakt, iż do połowy XX w. wśród podwa-
żających autentyczność dzieła dominowali przedstawiciele zakonnych ośrodków naukowych, 
wiarygodność Kroniki popierali zaś najmocniej badacze związani z teologią protestancką.

4  Więcej na temat badań nad manuskryptem: J. Assfalg, Zur Textüberlieferung der Chronik 
von Arbela’, „Oriens Christianus” 1966, t, 50, s. 19-36.

. -
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nia o fałszerstwo5. Wśród nich za najważniejsze można uznać współczesne nam 
badania prowadzone m.in. przez Christelle i Florence Jullien, które w swojej 
analizie porównawczej wykazały, że Kronika nie różni się ani leksykalnie, ani co 
do treści od innych źródeł wschodniosyryjskich datowanych na ten sam okres, 
takich jak Akta męczenników perskich czy Synodikon Orientalny6. Na podstawie 
analogii chronologicznych możliwość fałszerstwa wykluczyła również Ilaria 
Ramelli, według niej informacje podane w kronice zgodne są z tymi, które mo-
żemy znaleźć w innych, wiarygodnych źródłach z epoki7. Z punktu widzenia 
autora niniejszego tekstu należy dodać też, iż fragment dzieła dotyczący okresu 
panowania Sasanidów nie jest najczęściej poddawany w wątpliwość8, choć nie-
którzy badacze uważają tenże za dzieło powstałe dopiero w XI-XII w.9 Zastrzec 

5  Zarzut taki wysunął m.in. J. M. Fiey (Auteur et date de la Chronique d’Arbèles, „L’Orient 
Syrien” 1967, t. 12, s. 265-302), twierdząc, że to edytor tekstu – A. Mingana – jest faktycznym 
autorem kroniki. Autentyczność podważano jednakowoż dużo wcześniej, jeszcze przed II wojną 
światową, wzywając do dokładniejszego przyjrzeniu się tekstowi Kroniki, porównując jej przekaz 
z innymi martyrologiami Adiabene m.in.: P. Peeters, Le “Passionaire” d’Adiabène, „Analecta 
Bollandiana” 1925, t. 43, s. 261-304; I. Ortiz de Urbina, Intorno al valore storico della Cronaca di 
Arbela, „Orientalia Christiana Periodica” 1936, t. 2, s. 5-32. Kilkadziesiąt lat później Julius Assfalg 
wykazał też, że Mingana niedokładnie zredagował tekst swojego wydania, część fragmentów 
nie odpowiadała literalnie temu zawartemu w rękopisie. Sam zaś rękopis też wykazywał ślady 
sztucznego postarzania: J. Assfalg, op. cit., s. 36. Można więc powiedzieć, że J. M. Fiey zsumował 
jednak argumenty wcześniejszych badaczy, podnoszących w wątpliwość autentyczność tekstu. 
Z tezą tą polemizował m.in. S. Brock (Alphonse Mingana and the Letter of Philoxenos to Abu 
‘Afr, “Bulletin of the John Ryland’s Library” 1967, t. 50, 1967, s. 199-206; por.: Syriac Historical 
Writing: a Survey of the main Sources, „Journal of the Iraki Academy (Syriac Corporation)” 
1979/80, t. 5, s. 1-30). Według niego J. M. Fiey nie przedstawił żadnych konkretnych dowodów 
potwierdzających swoje domniemanie, natomiast całość hipotezy oparł na analogii. Bowiem już 
wcześniej przypisywano A. Minganie autorstwo dwóch innych edycji rzekomo średniowiecznych 
tekstów. Jednocześnie badacz o niekwestionowanym autorytecie w środowisku syriologicznym 
dodał, że zgłaszane przez wcześniej wymienionych naukowców wątpliwości kładą się mimo 
wszystko cieniem na reputacji dzieła, a co za tym idzie jego wartości faktograficznej.

6  Ch. Jullien, F. Jullien, La Chronique d’Arbèles. Propositions pour la fin d’une controverse, 
„Oriens Christianus” 2001, t. 85, s. 41-83.

7  I. Ramelli, Il Chronicon di Arbela. Presentazione, traduzione e note essenziali, Madrida 
2002, s. 7-8. Więcej: eadem, Il Chronicon di Arbela. Una Messa a punto storiografica, „Aevum. 
Rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche” 2006, t. 80, s. 145-164.

8  S. Brock, Syriac Historical Writing, s. 24.
9  E. Kettenhofen, Die Chronik von Arbela in der Sicht der Althistorie, [w:] Simblos: Scritti 

di storia antica. Volume One, red. L. Criscuolo - G. Geraci - C. Salvaterra, Bologna 1995, s. 287-
319 (szczególnie s. 318).
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wypada, że ostatnia z przedstawionych ewentualności nie podważa znaczenia 
Kroniki dla zaprezentowanej poniżej analizy, której przedmiotem jest przecież 
świadomość historyczna wschodnich Syryjczyków. Dodam też, że niniejszy 
tekst należałoby traktować co najwyżej jako nieśmiałą próbę podsumowania 
wątków historiozoficznych zawartych w omawianym dziele, obserwacji doko-
nanych na marginesie próby tłumaczenia tekstu10. Autor nie podejmuje się za-
dania rozwiązania problemu autorstwa i wersyfikacji wiarygodności źródłowej 
utworu, którym to tematem zajmowali się praktycznie wszyscy utytułowani 
syriolodzy współcześni, nie dochodząc jednakowoż do konsensusu11.

10  Wśród dotychczasowych prób tłumaczenia należy wymienić oczywiście pierwszą, 
podważaną obecnie redakcję A. Mingany: Sources Syriaques I, Leipzig 1907, s. 1-168, z tłuma-
czeniem na francuski. Na jego edycji bazowali autorzy tłumaczenia na niemiecki: E. Sachau, Die 
Chronik von Arbela. Ein Beitrag zur Kentniss des ältestens Christentum im Orient, „Abhandlungen 
der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse” 1915, t. 6, s. 5-94 (który także 
bronił dość mocno autentyczności edycji, podobnie: A. Harnack, The Chronicle of Arbela, [w:] 
Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, ed. A. Harnack, 
Leipzig 1924, s. 683-698), a także na łacinę: F. Zorell, Chronica Ecclesiae Arbelensis ex idiomate 
Syriaco in Latinum vertit, „Orientalia Christiana” 1927, t. 8, s. 143-204. Na manuskrypcie, a nie 
edycji syryjskiego badacza opiera się natomiast nowe tłumaczenia na niemiecki: Die Chronik von 
Arbela, tłum. P. Kawerau, Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 199-200; Louvain 
1985 i oparte na tej edycji tłumaczenie Timothy’ego Króll’a: Chronicle of Arbela, dokonane dla 
projektu University of California, internetowej edycji źródeł w ramach Sasanika Sources, obecnie 
nieaktywnego, chociaż tłumaczenie dostępne jest nadal na stronie: https://web.archive.org/
web/20171026053945/https://www.sasanika.org/wp-content/uploads/ChronicleofArbela.
pdf [dostęp: 23.04.2021], a także tłumaczenie włoskie: I. Ramelli, Il Chronicon di Arbela. 
Presentazione, traduzione e note essenziali, Madrid 2002.

11  Podobnie też do tej kwestii podchodzą polscy badacze, odwołując się do tekstu i infor-
macji w nim zawartych, konstatując jednakowoż problematyczność w wersyfikacji warstwy 
faktograficznej kroniki, zob. m.in.: R. Kosiński, Jeszcze raz o dacie męczeństwa Symeona Bar 
Sabba’e i prześladowaniach chrześcijan w Persji za panowania Szapura II, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2017, t. 144, z. 1, s. 9; K. Maksymiuk, Objęcie 
tronu przez Szapura I jako przykład problemów datacji III w.n.e. Z badań nad historią starożytną 
prowadzonych w Instytucie Historii Akademii Podlaskiej, „Szkice Podlaskie” 2001, t. 9, s. 153.  
W. Witakowski, Geneza chrześcijańskiej kultury syryjskiej, „Studia Theologica Varsaviensia” 1978, 
t. 16/1, s. 136. Podsumowanie dotychczasowej dyskusji zob.: E. Mathews, Il Chronicon di Arbela: 
Presentazione, traduzione e note essenziali. ‘Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones. Anejos. Serie 
de sucesivas monografias, 8 [review], „Bryn Mawr Classical Review”, 2003.11.01, https://bmcr.
brynmawr.edu/2003/2003.11.01/ [dostęp: 23.04.2021 r.]. Por.: M. Debié, L’écriture de l’histoire 
en syriaque: Transmissions interculturelles et constructions identitaires entre hellénisme et Islam 
(Late antique history and religion, 12), Leuven-Paris-Bristol 2015, s. 602-605.
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Ardaszir przejął kontrolę nad Ktezyfontem w latach dwudziestych III w. 
W tym samym czasie w cesarstwie rozpoczęły się zorganizowane prześladowa-
nia chrześcijan. Adiabena, której dzieje zostały przedstawione w interesującej 
nas Kronice, znajdowała się w samym centrum tych wydarzeń12. W dziele tym 
znajdujemy więc stosunkowo wiele odwołań zarówno do sytuacji w cesarstwie, 
jak i historii państwa partyjskiego. Artykuł postanowiłem podzielić na trzy czę-
ści. Pierwsza dotyczy sytuacji chrześcijan pod panowaniem partyjskim. W dru-
giej postarałem się omówić stosunek autora czy też autorów Kroniki do prześla-
dowań chrześcijan w cesarstwie. Na tym tle zanalizowałem wizerunek władców 
sasanidzkich w syryjskim dziele.

Panowanie Partów
Opowieść przedstawiona w Kronice z Arbeli rozpoczyna się w roku 104. 

Jest to według autora dzieła rok inauguracji sprawowania posługi kapłańskiej 
przez Mar Pekidę, pierwszego legendarnego biskupa na terytorium Adiabeny. 
W opowieści o życiu tego pasterza dowiadujemy się o konflikcie pomiędzy na-
wróconym pod wpływem zaobserwowanego cudu dokonanego przez apostoła 
Addaja13 (wskrzeszenie dziewczynki) Pekidą a jego ojcem, służącym magom 

12  W prezentowanym tekście interesuje nas przede wszystkim przekaz i wydźwięk Kroniki, 
natomiast zainteresowanych dziejami chrześcijan i w ogóle mieszkańców Adiabene należy ode-
słać do prac znakomitego znawcy tematu z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Michała Marciaka, 
zob. m.in.: Roman Adiabene? Concerning the Origin of a Historical and Cultural Misconception, 
[w:] Limes XXIII. Proceedings of the 23rd International Congress of Roman Frontier Studies, red. 
C.S. Sommer, S. Matešic, Ingolstadt 2015. Akten des 23. Internationalen Limeskongresses in 
Ingolstadt 2015. Beiträge zum Welterbe Limes Sonderband 4 (Bad Homburg v.d.H. 2018), 
s. 668-671; Royal Converts from Adiabene and the Archaeology of Jerusalem, „Göttinger Forum 
für die Altertumswissenschaft” 2018, t. 21, s. 29-58; Royal Converts from Adiabene and Jewish 
Identity in the Second Temple Period, „Biblical Annals” 2018, t. 8, s. 607-624; Sophene, Gordyene, 
and Adiabene: The Three Regna Minora of Northern Mesopotamia between East and West, Leiden-
Boston 2017; Images of Kings of Adiabene: Numismatic and Sculptural Evidence, „Iraq” [ Journal of 
the British Institute for the Study of Iraq] 2016, t. 78, s. 79-101; Izates, Helena, and Monobazos of 
Adiabene. A Study on Literary Traditions and History, Wiesbaden 2014; The Cultural Environment 
of Adiabene in the Hellenistic, Parthian, and Sasanian Periods, „Parthica. Incontri di culture 
nel mondo antico” 2014, t. 16, s. 111-150; Seleucid-Parthian Adiabene in the Light of Ancient 
Geographical and Ethnographical Texts, „Anabasis. Studia Classica et Orientalia” 2011, t. 2, 
s. 179-208.

13  Tadeusza z Edessy, w tradycji wschodniej jednego z siedemdziesięciu uczniów Chrystusa.
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(czyli Persom)14. Ten ostatni, choć początkowo prześladował własnego syna, 
pod wpływem jego świętego życia zmienił swoje nastawienie i zaczął nawet po-
pierać działalność apostolską15. Jest to właściwie jedyna wzmianka dotycząca 
zmiany stosunku do chrześcijan w „partyjskiej części” dzieła. Dodatkowo, nie 
ma ona właściwie nic wspólnego z zachowaniem się władz, poza tym, iż ojciec 
Pekidy prześladował swojego syna zapewne zgodnie z oczekiwaniami jego mo-
codawców (tychże magów, którym służył)16.

Kolejny biskup, Szemszon, osiągnął już miano męczennika za wiarę17. Pró-
bował nawracać miejscowych podczas tradycyjnych świąt18. Kiedy o jego czy-
nach dowiedziały się władze, a więc książęta, którzy tam przebywali19 oraz ma-
gowie, Szemszon został zabity. Jego posługa trwała zaledwie trzy lata. Warto 
też zwrócić uwagę na fakt, iż od śmierć Mar Pekidy do wyświęcenia Szemszona 
w 120 r. przez przybyłego do Abadieny wraz z karawaną kupców biskupa Bet 
Zabdai Mazry, minęło sześć lat20. Kraina pozostawała więc bez swojego pasterza 
przez taki, z pewnością niekrótki okres. Jak też widać, biskup, który wyświęcił 
Szemszona przybył do Abadieny wraz z handlarzami, a więc być może okazyj-
nie, przypadkowo.

Kolejnemu biskupowi, Iszakowi z Arbeli (135-148) udało się nawrócić jed-
nego z dostojników partyjskich, Raqbakta. Spotkało się to ze zdecydowanym 

14  Arbela, 1, s. 2K, 2M. Podział na rozdziały dotyczące posługi poszczególnych biskupów. 
Paginacja na podstawie wydań A. Mingany (oznaczenie M) oraz P. Kawerau (oznaczenie K), 
zgodnie z systemem wprowadzonym przez: I. Ramelli, Il Chronicon di Arbela. Presentazione, 
s. 25, przyp. 1.

15  Arbela, 1. s. 2K, 3M.
16  Status magów poprawił się za panowania Wologasesa I, którego rządy w latach 51-78 

związane były z perskim odrodzeniem w państwie Partów, charakteryzującym się reakcją wobec 
wpływów greckich, zamianą alfabetu greckiego na pahlawijski, przywracaniem irańskich nazw 
miejscowości, a także rozpoczęciem prac nad zebraniem tekstów awestyjskich, zob. m.in.: 
V.S. Curtis, The Iranian Revival in the Parthian Period, [w:] V.S. Curtis, S. Stewart, The Age of the 
Parthians. The Ideas of Iran, London-New York 2007, s. 7-25; A.D.H. Bivar, The Political History 
of Iran under the Arsacids, [w:] Cambridge History of Iran, vol. 3, red. E. Yarshater, London-New 
York-Cambridge 1983, s. 21-99; J. Duchesne-Guillemin, Zoroastrian religion, [w:] Cambridge 
History of Iran, vol. 3, red. E. Yarshater, London-New York-Cambridge 1983, s. 866-908.

17  Arbela 2, s. 4K, 5M.
18  Arbela, 2. s. 3K, 3M.
19  Należy zwrócić uwagę, że to nie sami Partowie są oskarżani o prześladowania, ale 

zamieszkująca Adiabenę arystokracja. Przekaz ten zgodny jest z wnioskami badaczy. Rządzący 
państwem partyjskim dawali bowiem lokalnym elitom wiele swobody.

20  Arbela, 2. s. 3K, 4M.
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sprzeciwem magów (Persów). Próbowali oni zabić Raqbakta21. Iszak został uwię-
ziony, jednak dzięki wstawiennictwu neofity uwolniono go. Trudno stwierdzić, 
czy nawrócenie miało rzeczywiście miejsce, szczególnie iż w Kronice podkreśla 
się, że chrzest odbył się potajemnie22. Działania Raqbakta, nazwanego przez 
autora Konstantynem tamtych dni23, mogło wynikać z podobnych przesłanek, 
jakie przyświecały późniejszemu władcy cesarstwa. Być może chrześcijaństwo 
rzeczywiście rozprzestrzeniało się dosyć dynamicznie, natomiast Raqbakta, 
wyznaczony przez królów, aby rządzić w tym regionie24, nie chciał prowokować 
wyznawców nowej religii do wystąpień antypaństwowych. Jak jednak widzi-
my, jego polityka kompromisu nie spotkała się z entuzjazmem miejscowych elit 
partyjskich. Chociaż historyczność postaci Raqbakta jest na ogół podważana25, 
to jednakże nie przez wszystkich badaczy26. Tak czy inaczej – wielu uznaje ją za 
pierwowzór innej istotnej dla tożsamości chrześcijaństwa pod władzą Sasani-
dów postaci, czyli sasanidzkiego księcia Mar Qardagha z IV w.27

Przypuszczenie braku powodzenia „misji stabilizacyjnej” Raqbakta po-
twierdzają dalsze wydarzenia, już w okresie pontyfikatu Abrahama Pierwszego 
(148-163). Prześladowania rozpoczęte w tym okresie przez miejscowych Per-
sów, skłoniły biskupa ku podróży do stolicy królestwa Partów. Chciał tam pro-
sić arystokratów, ażeby przekonali nowego króla Wologesesa IV do zaniecha-
nia prześladowań28. Niestety misja zakończyła się fiaskiem, pomimo uzyskania 
królewskich zapewnień, które wszak nie były respektowane lokalnie29. Z Kro-
niki wynika wręcz, iż natężenie represji powiększało się, w związku z chaosem 
jaki panował w kraju. Następny biskup, Noh, trafiał do więzienia pięć razy30. 
Poddawany był torturom. Zmuszony ukrywać się przed Persami przez wiele lat, 
do Arbeli nie wrócił nigdy w obawie przed prześladowaniami. Po jego śmierci 

21  Arbela 3. s. 6K, 7M.
22  Arbela 3, s. 6K, 6M.
23  Arbela 3, s. 6K, 6M.
24  Arbela 3, s. 6K, 6M.
25  J.T. Walker, The Legend of Mar Qardagh. Narrative and Christian Heroism in Late Antique 

Iraq, Los Angeles-Berkley 2006, s. 289.
26  S. Brock, Syriac Historical Writing, s. 24.
27  J.T. Walker, op. cit., s. 289.
28  Król ten, podobnie jak wspomniany już wcześniej jego imiennik, zapisał się w histo-

rii polityką sprzyjającą zaratusztrianizmowi – z jego imieniem związane są bowiem starania 
o zgromadzenie w jednym miejscu spuścizny Zaratustry.

29  Arbela 4, s. 11K, 11M.
30  Arbela 5, s. 14K, 14M.
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w roku 179 biskupstwo wakowało przez cztery lata. Nic więc dziwnego że, jak 
podkreśla autor Kroniki, wielu ludzi powróciło do religii szatana31. W tym miej-
scu dzieła mamy także do czynienia z rodzajem lamentu nad losem chrześcijan. 
Autor pyta: któż jest zdolny wyliczyć perfidię i prześladowania, jakie musiał wy-
cierpieć od niewierzących, szczególnie od magów?32. Stwierdza także, iż kościół jest 
wymieszany ze słabymi, niewierzącymi, magami i poganami. Cały czas toczą oni 
z nami wojnę33.

Do końca panowania Partów sytuacja chrześcijan w Adiabenie nie uległa 
zasadniczej zmianie34. Pogorszyła się nawet, w związku z nieustannymi wojna-
mi domowymi oraz najazdami rzymskimi.

Autor Kroniki nie ukrywał swojej niechęci do Partów. Zgodnie z narracją 
dzieła upadek państwa partyjskiego był zasłużoną Bożą karą, egzemplifikacją 
jego gniewu wymierzonego przeciwko temu zbuntowanemu ludowi35. By opisać 
ich koniec, autor posłużył się m.in. alegorią dotyczącą orła, którego gniazdo, 
choć wybudowane wysoko w górach, zawsze może szybko spać w dół36.

Stosunek do cesarzy rzymskich
Znamienne, iż w Kronice Rzymianie pojawiają się (oprócz wzmianek o Tra-

janie), kiedy rozpoczynają się zakrojone na szeroką skalę prześladowania chrze-
ścijan przez Partów. Autor Kroniki pragnął jednak ukazać, iż sytuacja wyznaw-
ców Chrystusa w sąsiednim mocarstwie nie była wcale lepsza. W fragmencie 
poświęconym pontyfikatowi Habela (183-190) pojawiają się reminiscencje 
dotyczące represji antychrześcijańskich za panowania Nerona, Domicjana, 
Trajana oraz Sewera Septymiusza. W tym też kontekście autor przypomina 
czytelnikom o niewoli babilońskiej Żydów. Jednocześnie Syryjczyk przywołuje 

31  Arbela 5, s. 19K, 19M.
32  Arbela 5, s. 13K, 13M.
33  Arbela 5, s. 13K, 13-14M.
34  Przedmiotem niniejszego tekstu nie jest jednak szczegółowe studium sytuacji chrześcijan 

na danym terytorium, ale raczej omówienie motywów historiozoficznych pojawiających się 
w Kronice. Na temat sytuacji różnych wyznań w Adiabene w okresie partyjskim zainteresowany 
Czytelnik znajdzie więcej informacji w tekście, opartym w części także na Kronice, autorstwa 
Marka Zehndera: Religious Dynamics in the Parthian Empire: The Cases of Hatra and Arbela, 
[w:] The Parthian Empire and its Religions. Studies in the Dynamics of Religious Diversity/Das 
Partherreich und seine Religionen. Studien zu Dynamiken religiöser Pluralität, red. M. Zehnder, 
P. Wick, J. Schäfer, Computus Druck Satz und Verlag 2012, s. 103-140.

35  Arbela 8, s. 27K, 27-28M. 
36  Arbela 8, s. 29K, 28M. 
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postać Cyrusa z Persji (jak go nazywa), którego określa mianem wyzwoliciela. 
Jak pamiętamy, Cyrus pokonawszy Medów, przejął władzę nad Persją. Jednym 
z owoców objęcia przez niego rządów stało się wyzwolenie Żydów z niewoli 
babilońskiej37. Nawiązania do ówczesnej sytuacji w państwie Partów wydają się 
być nader widoczne.

Opisując starcia pomiędzy Partami a Rzymianami, autor nie stanął po któ-
rejkolwiek ze stron. Dostrzegał w tych konfliktach wolę Bożą. Twierdził, iż Bóg 
chciał wzniecić gniew pomiędzy obydwoma imperiami. Jednocześnie jednak 
dodał, iż obydwaj królowie połączyli swoje wysiłki, aby przelać ludzką krew bez 
istotnej przyczyny38. Wzmianki te prowadzą do konkluzji, zgodnie z którą wolą 
Najwyższego było, by Rzymianie i Partowie prowadzili przeciwko sobie działa-
nia zbrojne, aby wzajemnie się wyniszczyć. W ten sposób przygotowali grunt 
pod zmiany nie tylko polityczne (powstanie państwa sasanidzkiego), ale także 
religijne (ostatecznego, zgodnie z logiką narracji Kroniki, polepszenia się losu 
chrześcijan).

Sasanidzi – nadzieja na zmianę?
Jak już wspomniałem, autor Kroniki dostrzegał beznadziejność położenia 

chrześcijan pod panowaniem Partów i Rzymian. Dlatego niejako z nadzieją 
wspominał o konfliktach pomiędzy obydwiema potencjami. Ostatecznie wy-
niszczone wojnami domowymi, słabo skonsolidowane państwo partyjskie upa-
dło pod ciosami początkowo niewiele znaczącego rodu z Farsu39.

Z wcześniej przytoczonych elementów narracji wynika, iż autor Kroniki 
był wyraźnie przeciwny Partom i stał po stronie Persów. Podkreślał też, iż za-
rządzający Adiabeną w okresie wojny domowej namiestnicy stanęli po stronie 
Sasanidów. Początkowo, kiedy sytuacja nie była jeszcze pewna niejaki Narses 
nie wyruszył na pomoc Partom40, natomiast jego następca Szahrat przeszedł 
oficjalnie na stronę Ardaszira41.

37  Arbela 6, s. 24K, 24M. 
38  Arbela 8, s. 28-29K, 28M. 
39  Najbardziej syntetyczne ujęcie zmiany dynastii panującej nad Persją znajduje się w: R.N. 

Frye, The Political History of Iran under the Sasanians, [w:] Cambridge History of Iran, vol. 3, 
red. E. Yarshater, London-New York-Cambridge 1983, s. 116-124.

40  Arbela 6, s. 26K, 25M.
41  Należy podkreślić, że informacje zawarte w Kronice uznawane są za jedne z najbardziej 

pomocnych przy rekonstrukcji wydarzeń podczas przejmowania władzy przez Sasanidów: 
R.N. Frye, op. cit., s. 118. 
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W opisach początków rządów perskich znajdujemy wzmiankę, iż pokój za-
panował dla chrześcijan i odrodzili się oni oraz rozprzestrzenili42. Autor stwierdza 
także, iż w tym czasie, dzięki władcy Persów nad wschodem, wielu chrześcijan 
pojawiło się w każdej ziemi, na zachodzie i na wschodzie43. Wymienia też wyda-
rzenia, które potwierdzać miały ten pozytywny obraz pierwszych dziesięciole-
ci sasanidzkiego panowania. Przede wszystkim zauważyć należy wzrost gmin 
chrześcijańskich, także w stolicy imperium – Ktezyfonie. W wojskach Szapura 
służyć miał pewien bogaty mężczyzna i chrześcijanin imieniem Ganzekan. Ten-
że udał się w jakichś bliżej nieokreślonych sprawach do Adiabeny. Kiedy za-
uważył, jak bardzo rozwinęła się tam wiara chrześcijańska, poprosił tamtejszego 
biskupa Szahlupę (258-273), aby pojechał z nim do stolicy Persji, Ktezyfonu. 
Pasterz Adiabeny przebywał w głównym mieście sasanidzkiego państwa przez 
dwa lata, podczas których wyświęcił wielu duchownych44.

Jego misję ewangelizacyjną w perskiej stolicy kontynuował następca Ahad 
Abuhi, sam nawrócony na chrześcijaństwo (chociaż był synem chrześcijanina 
i miał kilku braci kapłanów, to jego matka pochodziła z Persów i wychowała 
go w tradycyjnej wierze). Biskup Adiabeny (273-291) udał się do Ktezyfonu 
wraz z Sabbetem z Bet Zabdaj. Można stwierdzić, iż niezbyt fortunnie dobrał 
sobie towarzysza w ewangelizacji. Bowiem ten ostatni zaczął nauczać, iż życie 
doczesne oraz chwała królów przeminą, iż władcy nie powinny równać siebie 
z bogami45. Według autora Kroniki jeden z przysłuchujących się miał przeka-
zać przedstawicielowi kręgów dworskich, iż chrześcijanie nauczają o przyszłej 
klęsce króla królów, o jego śmierci w ogniu. Według informatora podważali 
też perskie zwycięstwa46. Sytuacja nie przedstawiała się więc najlepiej. Jednak 
dalszy rozwój wypadków, przekazany w Kronice, zdaje się sugerować, iż chrze-
ścijanie mieli w tym okresie wiele do powiedzenia w stolicy szachów. Przekazali 
bowiem jednemu z arystokratów, Radganowi bliżej nieopisane podarki, prze-
konując go, aby wstawił się u króla za Sabbetem i Ahadem oraz poświadczył 
kłamliwość przekazów oszczerców47. Misja musiała się powieść, bowiem oby-

42  Arbela 8, s. 30K, 29M.
43  Arbela 8, s. 30K, 29M. Pochwała ta jest szczególnie uderzająca w porównaniu z kolejnym 

zdaniem znajdującym się w cytowanym tekście: na zachodzie jednak prześladowania nie ustały, 
każdego dnia przelewano krew chrześcijan na targach i placach, nigdzie nie można było znaleźć 
pokoju.

44  Arbela 9, s. 35K, 34M.
45  Arbela 10, s. 41K, 39M.
46  Arbela 10, s. 42K, 40M.
47  Arbela 10, s. 42K, 40M.
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dwu duchownym nie stało się nic złego, najprawdopodobniej w ogóle nie trafili 
do więzienia. Co więcej w tym właśnie czasie udało się wyświęcić pierwsze-
go biskupa Seleucji-Ktezyfonu, Papa48. Warto też wspomnieć, iż kiedy biskup 
Arbeli wracał ze stolicy na jego spotkanie mieli wyjść zarówno chrześcijanie, 
jak i Persowie. Autor zasugerował więc, iż przywódca wyznawców Chrystusa 
z Adiabeny cieszył się dużym prestiżem, a jednocześnie potwierdził, iż stosunki 
pomiędzy wyznającymi różne religie mieszkańcami układały się w tym okresie 
bardzo dobrze.

W tym kontekście interesująca jest historia działań mauhapty Adiabeny, 
mobeda Guprasznaspa. Zbuntował się on przeciw niekonfrontacyjnej polity-
ce władz w Ktezyfonie i rozpoczął prześladowania w interesującej nas krainie. 
Chociaż był mobedem, został pojmany, a jego skóra ozdobiła pałac królewski49. 
Z opowieści tej możemy wysnuć wniosek na temat pewnej zmiany jakościowej 
w rządach nad prowincją. Zgodnie z przekazem Kroniki w okresie partyjskim 
miejscowi książęta i administratorzy mieli właściwie wolną rękę w podejmo-
waniu działań. Większa centralizacja zaprowadzona przez Sasanidów, spowo-
dowała być może, iż władza stołeczna była odbierana przez miejscowych jako 
obrończyni przed represjami miejscowych prześladowców. Dla ośrodków de-
cyzyjnych w Ktezyfonie nie miało zapewne większego znaczenia, czy represjo-
nowani są chrześcijanie czy też inne grupy społeczne. Ważne było zachowanie 
spokoju i lojalności poddanych, szczególnie w tak newralgicznym rejonie jak 
Adiabena. Jednak z punktu widzenia tychże chrześcijan takie interwencje wła-
dzy centralnej mogły być odbierane jako ochrona ich interesów przed miejsco-
wymi administratorami, a nawet obrona wyznania50.

48  Arbela 10, s. 43K, 41M.
49  Arbela 10, s. 37-40K, 36-39M. Warto wspomnieć, że podobny los spotkał cesarza 

Waleriana, którego zabalsamowane zwłoki miały stanowić swoiste trofeum zwycięstwa nad 
Rzymem, przechowywane w świątyni Gundiszapur. Co więcej, przed wyprawą na Persję Walerian 
zaangażował się dość znacznie w prześladowania chrześcijan. Część badaczy uważa, że wersję tę 
należy uznać za fałszywą, przesiąkniętą chrześcijańską propagandą, zawartą w dziełach m.in. 
Laktancjusza (De mortibus persecutorum 5), Euzebiusza z Cezarei (Historia ecclesiastica, VII, 13) 
czy też Orozjusza (Adversus paganos), która chciała ukazać, iż Walerian zapłacił w ten sposób za 
swoje prześladowania. Zob. T. Daryaee, Sasanian Persia. The Rise and Fall of an Empire, London-
New York 2009, s. 8; M.H. Dodgeon, S.N.C. Lieu, The Roman Eastern Frontier and the Persian 
Wars, A Documentary History, London-New York, 1991, s. 58-65.

50  O centralizacji państwa Sasanidów w kontekście religijnym zob. S.J. McDonough, Power 
by Negotation. Instutional Reform in the Fifth Century Sasanian Empire, A dissertation submitted 
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Stosunkowo dobre warunki egzystencji chrześcijan w Persji zostały szcze-
gólnie uwypuklone w porównaniu z sytuacją w cesarstwie. Tam dalej trwały 
prześladowania, od Maksyma Traka, na Dioklecjanie kończąc. Co ważne, dla 
dalszej części wywodu, warto zauważyć, iż zmienia się nastawienie autora Kro-
niki do wojen pomiędzy Persją a cesarstwem. Historyk podkreślił na przykład, 
iż przyszły biskup Ahad musiał uciekać do Ktezyfonu przed najazdem rzym-
skim51 (nie wiadomo dokładnie którym – w odpowiadającym czasom Ahada 
Abuhi okresie można wymienić przynajmniej trzy większe inwazje na Persję ze 
strony rzymskiej – Maksyma Traka w 238 r., Gordiana III w 242 r. oraz Wale-
riana w 259 r.). Rzymianie przedstawieni zostali jako agresorzy, którzy gnębili 
ludność cywilną. Momentem kulminacyjnym wydaje się być panowanie Dio-
klecjana. Jego wizerunek zachowany w Kronice daleki jest od dzisiejszego ob-
razu cesarza-reformatora. Syryjski kronikarz uważał, iż głównym celem, ideą 
Dioklecjana było wytępienie chrześcijan z powierzchni ziemi. Można te zdania 
rozumieć w sensie dosłownym, autor wspominał bowiem, iż Dioklecjan naka-
zał zburzyć wszystkie kościoły52. W interesującym nas fragmencie pojawił się 
też ciekawy element dotyczący teologii politycznej, teologii władzy. Kronikarz 
wyraził pogląd, iż rzymscy cesarze zabijając chrześcijan, zostali dotknięci takim 
grzechem, iż stracili całkowicie zdolność do rządzenia ludźmi53. Wydaje się, iż 
Syryjczyk chciał w ten sposób dać do zrozumienia, że poprzez prześladowanie 
wyznawców Chrystusa czy też w ogóle poddanych traci się legitymizację wła-
dzy. Rzymianie, według Kroniki, bliscy byli podążeniu drogą Partów.

Według syryjskiego historyka Bóg zobaczywszy tę podłość władców rzym-
skich: podniósł się i wszyscy jego wrogowie zostali rozproszeni, a nienawidzący go 
zbiegli przed nim. Zostali rozproszeni jak dym i roztopieni jak wosk. I prześla-
dował ich bez litości, co jest bezpośrednim odwołaniem do słów psalmu 6854. 
Interesujące jednak, kto stał się w tym kontekście bezpośrednim ziemskim po-
gromcą Rzymian. Był to bowiem król Persów, Hormizd II. Zebrawszy wielką 
armię, widząc co się dzieje w Rzymie, wyruszył i splądrował wiele rzymskich 
miast55. W ten sposób Hormizda można by nazwać „biczem Bożym”, który do-

in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in History, 
University of California, Los Angeles 2005, s. 231-283.

51  Arbela 10, s. 37K, 36M.
52  Arbela 11, s. 44K, 42-43M.
53  Arbela 11, s. 45K, 43M.
54  Arbela 11, s. 45K, 43M.
55  Arbela 11, s. 45K, 43M.



41Co cesarskie szachowi...

prowadził w ostatecznym rozrachunku do nawrócenia się cesarstwa pod rząda-
mi Konstantyna. Jak napisał kronikarz: ale On dał władzę nad swoimi sługami 
Konstantynowi. Ukazał mu znak krzyża nad obłokami światła, na którym było 
napisane: W tym znaku zwyciężysz. I przyjął ten znak i dał wszystkim swoim 
oddziałom. A krzyż, który był dotąd znakiem hańby, stał się znakiem zwycięstwa 
dla każdego, bogatego i biednego, szlachetnych i potępionych, uczonych i prostych 
ludzi56.

Od tego momentu stosunek do władzy perskiej zmienia się. Problemy roz-
poczynają się wraz z intrygami prowadzonymi przez Papa, biskupa Medinaty, 
który zamieszkując w Ktezyfonie pragnął osiągnąć zwierzchność nad innymi 
biskupami Persji57. Spotkało się to z oporem wielu duchownych. Być może nie 
byłoby to wielką przeszkodą dla Papa, gdyby nie to, że wśród sprzeciwiających 
się jego zakusom, był Szemon, jego archdiakon. Rodzice Szemona byli blisko 
związani z królem królów, pochodzili z bardzo szanowanych perskich rodzin58. 
Pap nie zrezygnował jednak ze swoich planów. Postanowił szukać wsparcia na 
zachodzie. Napisał do tamtejszych biskupów, w szczególności do pasterza Edes-
sy, nazywanego w Kronice Sa’adem59. Biskupi zachodu obiecali Papowi wsta-
wiennictwo u cesarza Konstantyna. W wyniku ich działań basileus i patriarcho-
wie Zachodu wsparli ambicje Papa. Powodem, dla którego to uczynili, miała być 
rzekomo troska o wspólnoty na wschodzie. Skoro na zachodzie, jak argumento-
wali, było wielu patriarchów, także koniecznym jest, aby na wschodzie był przy-
najmniej jeden patriarcha. Biskupi w Persji, w obawie przed osamotnieniem 
(z jednej strony nieprzychylny ich oporowi zachód, z drugiej niepewna reakcja 
króla królów), mieli przyjąć propozycje Papy. Opozycję Szemona Papowi udało 
się zneutralizować poprzez układ z jego ojcem, w którym obiecał Szemonowi 
tron patriarchy po swojej śmierci. Autor Kroniki poprzez przytoczoną historię 
chciał jednak wykazać powody wewnętrzne dla których sytuacja geopolitycz-
na uległa zupełnej zmianie. Poprzez tę niemal alegoryczną przypowieść zakre-
ślił istotę jednej z przyczyn sporu pomiędzy cesarstwem a państwem szachów. 
Jak wiemy bowiem z analiz historyków takich jak S. Brock, Szapur II obawiał 
się, iż chrześcijanie zamieszkujący jego domenę nie będą lojalnymi poddanymi 
w czasie wojen z Bizancjum. Problem ten znikł dopiero wraz z powstaniem nie-
zależnego kościoła perskiego z patriarchą Seleucji-Ktezyfonu na początku V w.

56  Arbela 11, s. 45-46K, 43-44M.
57  Arbela 11, s. 46K, 44M.
58  Arbela 11, s. 46K, 44M.
59  Arbela 11, s. 46K, 44M.
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Co ciekawe wiek ten to okres pokoju pomiędzy Bizancjum a Persją. Warto jed-
nocześnie dodać, że wersja Kroniki potwierdzona została w mowie Agapeta, 
zarejestrowanej w aktach Synodu w Dadiszo z 424 r., stanowiących część ko-
lekcji wschodniosyryjskich dokumentów synodalnych, tzw. Synodikonu Orien-
talnego60.

Faktem jest natomiast, iż od panowania Szapura II aż po uzyskanie przez 
Ktezyfon autokefalii opis w Kronice opiera się na dychotomicznym podziale 
– cesarze są przedstawicielami chrześcijaństwa rozumianego jako całość, sza-
chowie nie. Pragną też ziścić ten ideał (całości) w realnej polityce, czyli doko-
nać zjednoczenia wszystkich ziem zamieszkiwanych przez chrześcijan w swoim 
państwie. Wspomina się o ambicjach samych biskupów zachodnich – przy opi-
sie działań Papa autor tej części kroniki nadmienia, że wszyscy biskupi zgodzili 
się na to, co zostało zaordynowane z Zachodu i bali się tamtejszych biskupów61, aby 
nie pozostać bez opieki jednego z potężnych nieprzyjaciół, z zachodu chrześcijań-
skiego basileusa Rzymian, a ze wschodu wielkiego króla Persów62. Po stronie Rzy-
mian staje też zdecydowanie Bóg. Symbolicznie wyrażone to zostało poprzez 
opis porażki Persów, która dokonała się nie ze względu na militarną przewagę 
Rzymian. Bóg zesłać miał przeciwko Persom armię owadów, które spowodo-
wały ich odwrót63. Zaś Szapur II postanowił wytępić wszystkich chrześcijan na 
swoich ziemiach64, a Sasanidzi stali się nieprzyjaciółmi Boga. W części poświę-
conej panowaniu Johannana, zwanego również Danielem Bar Mariam, który 
swój urząd sprawował w latach 316-345, wspomina się, iż w owym czasie każ-
dy, kto odważył się powiedzieć, iż jest chrześcijaninem, był zabijany65. Potwierdza 
to los samego biskupa, uwięzionego z rozkazu miejscowego mauhapty Piroza 
Tamszabora i zabitego po spotkaniu z perskim władcą w Bet Lapat. Zginął 
również jego następca, Abraham II, odnaleziony w wiosce Tenejaha przez wy-
słanników mauhapty. Wspomina się o przypadkach ukrzyżowania, głównym 
zaś elementem prześladowań była próba zmuszenia chrześcijan do konwersji na 
zaratusztrianizm, określany w kronice jako oddawanie czci słońcu jako najwyż-
szemu bóstwu, włącznie z ówczesnym patriarchą – Mar Szemonem. Kilkukrot-

60  W. Baum, D.W. Winkler, The Church of the East. A Concise History, trans. M. C. Henry, 
London-New York 2003, s. 10.

61  Arbela 11, s. 47-48K, 45M.
62  Arbela 11, s. 48K, 45M.
63  Arbela 12, s. 51-52K, 49M.
64  Arbela 12, s. 52K, 49M.
65  Arbela 12, s. 53K, 50M.
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nie pojawia się motyw niemożności zliczenia wszystkich prześladowanych np. 
trudno jest mi więc, mój ukochany Pinhesie, wyliczyć ci jeden po drugim wszystkich 
tych, z imienia, chrześcijan, którzy zostali zabici w całej ziemi Wschodu. Niepoli-
czone a nawet niemożliwe do oszacowania są pojedyncze owieczki, które rzeźnic-
kim nożem wyniesione zostały jako ofiary dla Boga i stały się godne królestwa nie-
bieskiego66. Co prawda autor wspomina, iż Szapur żałował z powodu wydania 
rozkazu prześladowań i planował wycofać się z niego, jednak od porzucenia 
tego zamiaru przekonali go skutecznie Ihudaj, czyli Żydzi, oraz Manichejczycy: 
wytłumaczyli mu, że wszyscy chrześcijanie są szpiegami Rzymian. I nie dzieje się 
nic w królestwie, o czym nie pisaliby do swoich braci, którzy tam żyją67. Oprócz 
elementu rzekomej prorzymskości chrześcijan dochodził również argument 
gospodarczy o ich nadzwyczajnej kondycji ekonomicznej, co zaowocowało 
podniesieniem podatku pogłównego o sto procent. Autor Kroniki nie ma żad-
nych wątpliwości, co do tego, że prześladowania chrześcijan związane były z ry-
walizacją z Rzymem. Co więcej, łączy losy chrześcijaństwa z cesarstwem, kiedy 
to w opisie panowania Abrahama II wspomina o planach wojny poczynionych 
przez Persów w tym czasie. Nie ukrywa bowiem, iż w przypadku zwycięstwa Sa-
sanidzi chcieli jednym uderzeniem obrabować chrześcijan z ich kapłaństwa i wła-
dzy cesarskiej68. Wydaje się, że mamy tu do czynienia z potwierdzeniem wpływu 
propagandy cesarskiej, opisanej doskonale w pracach m.in. S. Bralewskiego, 
na świadomość chrześcijan pozostałych poza bezpośrednim oddziaływaniem 
Bizancjum, a mianowicie konstrukcji chrześcijaństwa jako religii państwowej, 
w którym to cesarz odgrywał dominującą rolę69.

Jak widzimy w Kronice z Arbeli możemy dostrzec wyraźny podział chro-
nologiczny w przedstawionej historii chrześcijan Adiabeny. Na szczególną 
uwagę zasługuje stosunek do Sasanidów. Przejęcie władzy przez tę dynastię jest 

66  Arbela 12, s. 56-57K, 53M. Więcej na temat prześladowań chrześcijan w państwie 
perskim w czasach sprawowania władzy przez Szapura II zob. R. Kosiński, op. cit., 1-24; 
ks. A. Uciecha, Postawa chrześcijan Kościoła Perskiego w czasie prześladowań Szapura II, „Vox 
Patrum” 2012, t. 32, s. 667-676.

67  Arbela 12, s. 53-54K, 50-51M.
68  Arbela 13, s. 59K, 56M.
69  Podsumowanie badań S. Bralewskiego znajdzie Czytelnik w: Symmachia cesarstwa rzym-

skiego z Bogiem chrześcijan (IV-VI wiek). Tom I: Niezwykła przemiana – narodziny nowej epoki, 
Byzantina Lodziensia XXVII, Łódź 2018, s. 113-130; idem, Symmachia cesarstwa rzymskiego 
z Bogiem chrześcijan (IV-VI wiek). Tom II: Jedna religia w jednym cesarstwie. Rzymscy imperatorzy 
sprzymierzeni z Bogiem na straży jedności Kościoła od Konstantyna I do Justyniana I, Byzantina 
Lodziensia XXXII, Łódź 2018, s. 7-30.
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z punktu widzenia autora Kroniki cezurą w historii chrześcijan w ogóle. Prze-
śladowani przez Partów, pod panowaniem pierwszych przedstawicieli rodu 
Sasana osiągnęli względny spokój w wyznawaniu swojej wiary. Co więcej, to 
dzięki Hormizdowi i jego najazdowi na cesarstwo oraz zadanym Rzymianom 
klęskom, niejako w obronie prześladowanych chrześcijan, Konstantyn nawra-
ca się na wiarę Chrystusową. Jest to interesując perspektywa. Syryjczyk zgadza 
się, iż to wielki syn Konstancjusza Chlorusa był bezpośrednim sprawcą prze-
łomu. Jednak jego przyczyny odnajduje w polityce prowadzonej przez Sasa-
nidów. Należy jednocześnie dodać, że w kronice odnajdujemy ślady jeszcze 
jednej zmiany stosunku do władz perskich, która z kolei związana jest z polity-
ką religijną prowadzoną na zachodzie – mam tu na myśli okres „kontrowersji 
chrystologicznych”, a konkretnie prześladowania, jakie spotkały Nestoriusza. 
W związku z nimi po raz kolejny kronikarz uznaje Persów za obrońców chrze-
ścijan. Najpierw wspomina o ustaniu prześladowań za panowania Jezdegerda 
I, następnie o działaniach Cyryla z Aleksandrii, porównanego do egipskiego 
faraona, wymierzonych w nestorian, a popieranych przez bizantyńskich cesa-
rzy. Zaznacza, że w wyniku tych wydarzeń chrześcijanie zostali unicestwieni 
w ziemi Rzymian, a podwyższeni w królestwie Persów70. Wszystko to łączy się z 
wewnętrznymi zmianami w perskim kościele, gdzie biskupi potwierdzili pry-
mat patriarchy Ktezyfonu, zgodnie z porównaniem zawartym w kronice jak 
gdyby prymat Piotra nad apostołami. Oprócz Jezdegerda pozytywną ocenę au-
tora kroniki otrzymuje również jego najstarszy syn, Peroz I, rządzący w latach 
459-484, który miał sprzyjać chrześcijanom i słuchać rad Barsaumy z Nisibis71. 
Ostatnim odniesieniem polityczno-religijnym w kronice jest wzmianka doty-
cząca działalności Kawada I (488-496 oraz 498-531). Autor wzmiankuje liczne 
wojny z Bizancjum, suponując jednocześnie, że jednym z celów prowadzonych 
działań militarnych było powstrzymanie „Rzymian” przed dalszym prześla-
dowaniem „ortodoksów”, czyli w tej perspektywie – wyznawców nestoriani-
zmu72. Należy jednak podkreślić, że druga część kroniki, po okresie panowania 
Szapura I skupiła się przede wszystkim na kwestiach wewnętrznych w kościele 
perskim, dlatego też nie można tu nakreślić tak wyraźnego programu historio-
graficznego jak w części pierwszej.

70  Arbela 17, s. 69K, 65M.
71  Arbela 18, s. 71K, 67M. 
72  Arbela 19, s. 73K, 69M. 
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Abstrakt
Artykuł dotyczy najważniejszych działań społecznych na rzecz budowania 

w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. systemu opieki medycznej. 
Ukazuje rozwój sieci społecznych instytucji opieki medycznej – szpitali, przy-
chodni, ambulatoriów, sanatoriów, organizacji lekarskich do walki z chorobami 
zakaźnymi etc. Miały one istotne znaczenie dla poprawy zdrowotności publicz-
nej. Zapewniały także opiekę socjalną. Pełniły ważną rolę w zakresie edukacji 
zdrowotnej. Działania w zakresie opieki lekarskiej i oświaty zdrowotnej miały 
zasadnicze znaczenie w popularyzowaniu nowoczesnej wiedzy higienicznej 
i medycznej. Pomagały w upowszechnianiu prozdrowotnego stylu życia. W ar-
tykule wykorzystana została m.in. perspektywa mikrohistoryczna.

Abstract
The article concerns the most important social efforts pursuing construct-

ing health-care system in the Kingdom of Poland at the turn of 19th and 
20th century. It pictures the development of the health-care system’s social 
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institutions – hospitals, clinics, dispensaries, nursing homes and sanatoriums, 
medical organizations for the infectious prevention etc. They signified a lot for 
the improvement the general health of the society. Also, the social care was pro-
vided by those institutions. What cannot be omitted is their importance in the 
field of health education. The activities regarding the medical care and health 
education were of a great value for popularization the modern medical and 
hygienic knowledge. They helped health-promoting lifestyle’s popularization 
along. The microhistorical perspective, among others, was applied in the article.

Słowa kluczowe: pomoc medyczna, opieka socjalna, edukacja zdrowotna, no-
woczesność, Królestwo Polskie
Keywords: medical assistance, social care, health education, modernity, King-
dom of Poland

Jeden z nader doniosłych czynników rozwoju społeczeństwa stanowi dobrze 
zorganizowana i prawidłowo funkcjonująca pomoc lekarska, pisano w 1898 

r. na łamach „Głosu”1. Znaczenie organizacji systemu opieki medycznej, zapew-
niającej bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, było oczywiste dla uczestników 
debaty o procesach modernizacyjnych w Królestwie Polskim na przełomie 
XIX i XX w. Konieczność społecznikowskiego zainteresowania zdrowotnością 
publiczną w warunkach intensywnych zmian społeczno-gospodarczych, de-
mograficznych i obyczajowych w Kongresówce była tym istotniejsza, że władze 
carskie po 1864 r., w ramach represji po powstaniu styczniowym, z inercji czy 
wręcz represyjności doprowadziły do skrajnych zaniedbań w systemie opieki 
medycznej. Wynikiem celowego leseferyzmu władz oraz marnotrawstwa i ko-
rupcji carskich urzędników były stałe niedostatki środków na publiczną służbę 
zdrowia2. Niekorzystne konsekwencje dla systemu opieki zdrowotnej i socjalnej 
przyniosły także wprowadzone w 1870 r. zmiany administracyjno-prawne, któ-
re zlikwidowały autonomię szpitali i zakładów dobroczynnych3.

1  J. Sz., O bezpłatnej pomocy lekarskiej dla ubogiej ludności m. Warszawy, „Głos” 1898, 
nr 35, s. 817.

2  B. Urbanek, Idea opieki nad chorymi na ziemiach polskich w latach 1809-1914, Warszawa 
2001, s. 269; eadem, Problematyka opieki nad chorym na ziemiach polskich w XIX i na początku 
XX stulecia, [w:] Życie codzienne w XVIII-XX wieku i jego wpływ na stan zdrowia ludności, red. 
B. Płonka-Syroka, A. Syroka, Wrocław 2003, s. 509.

3  W 1870 r. zniesiono Radę Główną Opiekuńczą i Rady Szczegółowe w powiatach; okres ich 
funkcjonowania w latach 1832-1870 jest uważany za korzystny dla rozwoju opieki medycznej, 
w tym szpitalnictwa w Królestwie Polskim. Mimo pewnych mankamentów – np. odsunięcia 
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Przekonanie o konieczności budowania systemu pomocy socjalnej i publicz-
nej służby zdrowia ze środków społecznych wynikało z dążeń społecznikowsko 
zorientowanej inteligencji do tworzenia nowoczesnego modelu organizacji me-
dycyny publicznej. Został on uznany za niezbędny warunek sprawnego funk-
cjonowania modernizującego się pod wpływem industrializacji społeczeństwa. 
W znacznej mierze plany społeczników pozostawały w sferze konceptualizacji, 
ale u schyłku XIX i na początku XX w. urzeczywistniono część projektów, któ-
re były później kontynuowane i rozwijane w wolnej Polsce.

Rozwijająca się również w Kongresówce nowoczesna medycyna społeczna 
badała zależności między stanem zdrowia ludzi a warunkami życia, proble-
my medyczne łączyła z ich społecznym podłożem i następstwami, nasilonymi 
zwłaszcza w ośrodkach przemysłowych. Brak dostępu ubogich do fachowej 
opieki lekarskiej uważano za szczególnie tragiczną w skutkach formę wyklu-
czenia. W prasie medycznej i społecznej pisano, że pozbawienie niezamożnych 
opieki medycznej wpływało na ich dalszą pauperyzację, wskaźnik przedwcze-
snych zgonów, poziom bezrobocia i bezdomności, żebractwo, sieroctwo dzieci 
etc. Podkreślano, że ubóstwu wynikającemu ze starości i niepełnej sprawności 
często towarzyszyło biologiczne wyniszczenie organizmu na skutek trudnych 
warunków życia i ciężkiej pracy, ale także braku opieki medycznej4. Oceniano, 
że zaniedbania w tej dziedzinie stanowią nie tylko zagrożenie zdrowia publicz-
nego w kontekście epidemiologicznym, ale wpływają także na eskalację poczu-
cia krzywdy wśród ubogich, radykalizację ich ocen i postaw wobec istniejącego 
ładu społecznego. Pisano: Ze smutnego doświadczenia wiemy, że najpotrzeb-
niejszą jest pomoc lekarska wśród ubogiej ludności, tam bowiem istnieją wszystkie 
warunki sprzyjające rozwojowi choroby, a więc głód, nędza, brud, znaczne sku-
pienie ludności na szczupłej przestrzeni. Tam biorą początek wszystkie epidemie 

władz miejskich od spraw lecznictwa zamkniętego, ograniczenia liczby lekarzy w Radzie Głównej 
Opiekuńczej, utrzymania przekonania o opiekuńczych funkcjach szpitali – był to okres budowy 
nowych szpitali i modernizacji wcześniej założonych placówek. Ustawa z 1870 r. wprowadzała 
nowe organy. Szpitale, zakłady opiekuńcze i towarzystwa dobroczynne pozostawiono pod zarzą-
dem Rad gubernialnych i powiatowych, a instytucje warszawskie przekazano pod nadzór Rady 
Miejskiej Dobroczynności Publicznej. Rady podlegały Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. 
Nowy system był nadmiernie zbiurokratyzowany, z instytucji nadzorczych usuwano Polaków 
i zastępowano ich Rosjanami, nie dbając o kompetencje. E. Mazur, Szpitale w Królestwie Polskim 
w XIX w., Warszawa 2008, s. 16-20; eadem, Dobroczynność w Warszawie XIX wieku, Warszawa 
1999, s. 17-18.

4  Q, W sprawie urządzeń bezpłatnej pomocy lekarskiej, „Medycyna” 1897, t. 25, s. 972-975; 
L. Wernic, Kilka słów o pomocy lekarskiej na prowincyi, „Medycyna” 1898, t. 26, s. 821-826.
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i rozchodzą się stamtąd po całem mieście, ba, po kraju całym. Tam człowiek pracu-
je, dopóki nogami i rękami władać może, a choroba tam nieomal śmierci jest rów-
noznaczną; tam bowiem ludzie najcięższe choroby przebywają na nogach i kładą 
się po to, aby już więcej nie powstać do życia. Oczywistą jest rzeczą, że jeżeli gdzie, 
to tam lekarze stale obecni być muszą, bo stamtąd największe niebezpieczeństwo 
zagraża. Dobrze rozumiany interes wszystkich klas domaga się stałej i dobrze zor-
ganizowanej pomocy lekarskiej ubogiej ludności5. W ostatnich dekadach XIX i na 
początku XX w. zapewnienie choćby elementarnej opieki medycznej i socjalnej 
dzieciom, młodzieży i dorosłym było priorytetem towarzystw dobroczynnych 
i różnego rodzaju organizacji społecznych o charakterze filantropijnym i samo-
pomocowym.

Jednym z najpoważniejszych problemów Kongresówki w zakresie opieki 
medycznej była niedostateczna liczba szpitali6. Skalę zaniedbań obrazuje przy-
kład Łodzi, przeżywającej na przełomie XIX i XX w. dynamiczny rozwój prze-
mysłowy i demograficzny (wzrost ludności z 40 tys. 1865 r. do prawie 500 tys. 
w r. 19147). W 1872 r. w czasie epidemii ospy w Łodzi miasto posiadało 1 szpi-
tal powiatowy (na 90 łóżek), w którym szybko zabrakło miejsca8. Władze nie 
chciały wydać zgody na urządzenie prowizorycznego szpitala, ostatecznie jed-
nak przystały na to, przeznaczając z kasy miejskiej śmiesznie niską kwotę 300 
rubli, zastrzegając, że wydatek zostanie rozłożony na wszystkich mieszkańców 
miasta9. Szpital zakaźny (na 40 łóżek) zbudowano dopiero w 1906 r. Sytuację 
łódzkiego szpitalnictwa mogły poprawić tylko działania społeczne.

Jak wykazały poczynione u schyłku XIX i na początku XX w. analizy dra 
Wacława Męczkowskiego, w szpitalnictwie widoczne było zarówno niedoin-
westowanie publicznej służby zdrowia w Królestwie Polskim, jak i szkodliwość 

5  J. Sz., O bezpłatnej pomocy…, s. 817-818.
6  Przełom XIX i XX w. był czasem dużych inwestycji publicznych w zakresie szpitalnictwa 

w krajach zachodnioeuropejskich. J. Osterhammel, Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata, 
Poznań 2020, s. 240.

7  J. Janczak, Ludność Łodzi przemysłowej 1820–1914, Łódź 1982, s. 39-40.
8  Zaniedbania nie wynikały z braku środków, bowiem w kasie miejskiej corocznie pozo-

stawało ponad 30% ogólnych wpływów. W 1911 r. było to 7 mln rubli. Pieniądze lokowano 
w banku petersburskim. W tym samym czasie na ochronę zdrowia i poprawę stanu sanitarnego 
wydawano niecałe 10% budżetu; A. Ginsbert, Łódź – studium monograficzne, Łódź 1962, s. 66-68.

9  J. Fijałek, J. Indulski, Opieka zdrowotna w Łodzi do roku 1945. Studium organizacyjno-
-historyczne, Łódź 1990, s. 239.
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biurokratycznych rozwiązań administracyjnych10. Nieefektywne zarządzanie 
szpitalnictwem i niskie środki przeznaczane na utrzymanie i zakładanie nowych 
placówek doprowadziły do impasu opieki medycznej w standardzie klinicz-
nym. Z racji wysokiego przyrostu naturalnego ludności niewielki wzrost liczby 
szpitali „prowincjonalnych” w ostatnich dekadach XIX w. nie oznaczał de facto 
poprawienie stanu opieki medycznej. W 1867 r. na 1000 osób przypadało 3,32 
łóżek, w 1897 r. wskaźnik ten wynosił 2,5711. Problemem szpitalnictwa była 
nie tylko niedostateczna liczba łóżek dla chorych, ale także niedofinansowanie, 
wpływające na warunki lokalowe i wyposażenie szpitali, jakość opieki, wyna-
grodzenie lekarzy i personelu pomocniczego.

Niedostatki szpitalnictwa publicznego były częściowo kompensowane 
przez inicjatywy społeczne. Budowa i prowadzenie szpitali były merytorycznie 
prowadzone przez lekarzy, a finansowane przez filantropów, głównie przed-
stawicieli burżuazji. Powstały zatem szpitale oparte z jednej strony na trady-
cyjnym, dobroczynnym modelu, jeśli chodzi o kwestie finansowe, z drugiej – 
wykorzystujące ustalenia różnych dziedzin medycyny, urządzone zgodnie ze 
zdobyczami nowoczesnej higieny. Przez prywatnych darczyńców ufundowane 
zostały wszystkie szpitale pediatryczne, działające w Królestwie na przełomie 
XIX i XX w. Najwcześniej, w 1869 r. w Warszawie przy ul. Solnej założony 
został Prywatny Szpital Dziecięcy doktora Sikorskiego. Powstał dzięki darowi-
znom kilku osób, mógł przyjąć trzydzieścioro dzieci. W 1875 r. został prze-
niesiony do nowego budynku, przy ul. Aleksandryjskiej, gdzie mieściło się 120 
łóżek12. Kolejny warszawski szpital dla dzieci ufundowały rodziny Bersonów 
i Baumanów. Otwarto go w 1878 r., mieścił się przy ul. Śliskiej, przyjmował 
dzieci wyznania mojżeszowego13. W 1896 r. przy ul. Ogrodowej z inicjatywy 
i pod kierownictwem dra Jana Bączkiewicza, a z funduszów Marii Szlenkierowej 
założono lecznicę dla dzieci. W 1896 r. otwarto przy niej mały, ale dobrze  wy-
posażony szpitalik na 30 łóżek14. Kontynuacją tego przedsięwzięcia był otwarty 
w 1913 r. nowocześnie zorganizowany szpital dla dzieci, mieszczący 100 łóżek, 

10  W. Męczkowski, Stan i potrzeby szpitali Królestwa Polskiego, „Biblioteka Warszawska” 
1905, t. 3, nr 3, s. 1-95.

11  W. Męczkowski, O szpitalach prowincyonalnych, Warszawa 1900, s. 6.
12  E. Mazur, Szpitale..., s. 84.
13  Z. Podgórska-Klawe, Szpitale warszawskie 1388-1945, Warszawa 1975, s. 227-228.
14  Z. Podgórska-Klawe, op. cit., s. 230; J. Bączkiewicz, Pamiętnik Zakładu Leczniczego dla 

Dzieci przy ulicy Ogrodowej nr 17: powstanie zakładu, jego organizacya i działalność, Warszawa 
1912, s. 79.



Aneta Bołdyrew54

ufundowany przez córkę Marii Szlenkierowej, Zofię. Szpital znajdował się przy 
ul. Leszno, otrzymał nazwę Karola i Marii, na cześć rodziców fundatorki15. 
W Łodzi po śmierci córki Anny Marii szpital dla dzieci jej imienia ufundo-
wali Matylda i Edward Herbstowie16. Został on otwarty w 1905 r., posiadał 
3 oddziały – wewnętrzny, chirurgiczny i zakaźny, w sumie na 100 łóżek. Szpital 
funkcjonował wzorcowo, przyjmował dzieci każdej narodowości i wyznania. 
Z powodu wybuchu I wojny światowej nie zdołano zrealizować budowy szpita-
la dla dzieci w Radomiu17.

Znaczący wpływ na poprawę stanu szpitalnictwa ogólnego miało założenie 
kilku szpitali ufundowanych przez prywatnych darczyńców. W zakresie licz-
by inicjatyw społecznych w tym zakresie wyróżniała się Łódź. Pierwszą pry-
watną placówką był szpital dla osób dorosłych, założony przez jednego z naj- 
bogatszych łódzkich przemysłowców Izraela Poznańskiego i jego żonę Leonę. 
Najpierw, od 1882 r. szpital działał tymczasowo w prywatnym budynku przy 
ul. Drewnowskiej. Jednocześnie rozpoczęto budowę nowego, samodzielnego 
gmachu w narożniku ulic Północnej i Targowej (dziś Sterlinga). Oddany do 
użytku w 1890 r. funkcjonował pod nazwą Łódzki Żydowski Szpital im. Izra-
ela i Leony małżonków Poznańskich. Początkowo w szpitalu znajdowało się 
56 łóżek – po 28 dla kobiet i mężczyzn, w 1908 r. liczba łóżek wzrosła do 90, 
a w 1912 r. – do 106. Szpital miał 4 oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, gi-
nekologiczno-położniczy i okulistyczny18. Ubodzy leczyli się w nim na koszt 
gminy żydowskiej. W 1908 r. z inicjatywy Warszawskiego Ewangelicko-Augs-
burskiego Okręgu Konsystorskiego otwarto łódzki szpital sióstr „Diakonis” 
dla pacjentów wyznań chrześcijańskich (przy ul. Północnej). Chorzy leczyli się 
w nim na koszt Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności 
oraz gminy wyznaniowej ewangelickiej19.

Z inicjatywy łódzkich lekarzy społeczników, z drem Karolem Jonscherem 
na czele, z prywatnych darowizn łodzian zbudowano także Szpital dla Umysło-
wo i Nerwowo Chorych „Kochanówka”; pierwsze pawilony zostały oddane do 

15  Szpital im. Szlenkierów, „Zdrowie” 1912, nr 10, s. 753; M. Biehler, Nowy szpital im. Karola 
i Maryi dla dzieci, „Medycyna i Kronika Lekarska” 1913, nr 44, s. 869-871; Z. Podgórska-Klawe, 
op. cit., s. 266-267.

16  T. Mogilnicki, Dwudziestopięciolecie szpitala Anny Marii w Łodzi 1905-1930, Łódź 
1930, passim.

17  Por. Szpital dla dzieci w Radomiu, „Zdrowie” 1912, nr 10, s. 754.
18  J. Fijałek, J. Indulski, op. cit., s. 176-179.
19  Ibidem, s. 182.
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użytku w 1902 r.20 W kolejnych latach dobudowano następne budynki, któ-
re pozwoliły zwiększyć liczbę przyjęć. Szczególny wymiar miało zbudowanie 
czwartego pawilonu. Był on formą uczczenia zmarłego nagle w 1907 r. inicjato-
ra „Kochanówki”, dra Jonschera. Po ogłoszeniu zbiórki na ten cel w ciągu 2 ty- 
godni zebrano 14 tys. rubli21. Ostatecznie szpital składał się z pięciu pawilo-
nów22.

Ze środków społecznych zbudowano placówkę psychiatryczną w Drewni-
cy pod Warszawą. Otwarty w 1903 r. zakład spełniał funkcje szpitala i schro- 
niska. Został zorganizowany przez Warszawskie Towarzystwo Pomocy Le-
karskiej i Opieki nad Umysłowo i Nerwowo Chorymi, założone w 1899 r., 
opierał natomiast swą działalność na składkach członków i ofiarności społe-
czeństwa23. W 1908 r. na łamach „Biblioteki Warszawskiej” pisano: Dwa szpi-
tale specyalne, św. Jana Bożego i szpital w Tworkach od dawna już nie mogą 
zaspokoić istniejących potrzeb, a władze odnośne zupełnie nie spieszą się z wy-
równaniem krzywdy, jaką brak odpowiednich zakładów leczniczych wyrządza 
społeczeństwu. Zostawione samemu sobie, społeczeństwo polskie musiało więc na 
własną rękę rozpocząć akcyę w kierunku otamowania szerzącego się zła. Powstały 
więc, dźwignięte dobrą wolą i ofiarnością jednostek zakłady: w Kochanówce pod 
Łodzią i w Drewnicy pod Warszawą24.

Przykładem prywatnej inicjatywy w zakresie lecznictwa był działający od 
1858 r. mały szpital w Milanowie w guberni siedleckiej. Jego fundatorką była 
Julianna z Potockich Uruska Caboga. Miał zapewniać opiekę lekarską ubo-
gim włościanom z okolicy25. Mieścił po 6 łóżek dla kobiet i mężczyzn. Lekarz 
dojeżdżał dwa razy w tygodniu lub w razie potrzeby częściej. Na miejscu wy-
konywano mniej skomplikowane operacje, w trudniejszych przypadkach cho-
rego zawożono do któregoś z sąsiednich szpitali publicznych26. Mimo wielu 

20  S. Pytlas, Powstanie i działalność Szpitala w latach 1902-1918, [w:] Szpital dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych im. dra med. Józefa Babińskiego w Łodzi 1902-1987, (dawna „Kochanówka”), 
red S. Pytlas, H. Sułat, T. Wierzbicki, Łódź 1988, s. 8.

21  W. Chodźko, Piąte (za rok 1907) sprawozdanie roczne z czynności szpitala dla umysłowo 
i nerwowo chorych „Kochanówka”, „Czasopismo Lekarskie” 1908, nr 12, s. 464.

22  Do najhojniejszych darczyńców, wspierających budowę „Kochanówki” należała rodzina 
Geyerów: Emil, jego żona Anna oraz bracia Eugeniusz i Ryszard.

23  Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Umysłowo i Nerwowo Chorymi 
1900-1935, Warszawa 1935, s. 12; Kronika bieżąca, „Kronika Lekarska” 1901, t. 22, s. 138-139.

24  Kronika miesięczna, „Biblioteka Warszawska” 1908, t. 271, s. 192.
25  W. Męczkowski, Stan i potrzeby…, s. 39; E. Mazur, Szpitale..., s. 50.
26  E. Mazur, Szpitale..., s. 87.
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trudności, w tym braków kadrowych, przez kilkadziesiąt lat szpital był ważnym 
miejscem opieki medycznej, głównie o charakterze ambulatoryjnym. W latach 
1902-1903 udzielono w nim ponad 2500 porad ambulatoryjnych, opatrzono 
prawie 800 osób, wydano ponad 2000 leków27.

Prywatni darczyńcy i towarzystwa dobroczynne wspierały także szpitale 
nadzorowane i utrzymywane przez administrację państwową. Ciągłe niedo-
bory finansowe wymagały szukania dodatkowych pieniędzy na zakup pod-
stawowych środków. Część placówek szpitalnych, formalnie pozostająca pod 
zarządem Rad gubernialnych i powiatowych, była współfinansowana przez 
organizacje społeczne i osoby prywatne. I tak np. założony w połowie XIX w. 
żydowski szpital w Piotrkowie na przełomie XIX i XX w. był w znacznej mie-
rze utrzymywany przez Markusa Brauna, zamożnego piotrkowskiego kupca 
i przemysłowca oraz jego żonę Salomeę, zaangażowaną w działalność dobro-
czynną, m.in. w Towarzystwie Pomocy dla Ubogich Wyznania Mojżeszowego 
w Piotrkowie28. Braunowie mieli zasadniczy udział w opłaceniu kosztów grun-
townego remontu szpitala w 1903 r., dlatego dla uznania ich zasług od 1907 r. 
używano nazwy „Piotrkowski Szpital Żydowski im. Markusa i Salomei Braun”. 
W podobny sposób środki społeczne były głównym źródłem finansowania 
szpitala św. Stanisława w Tomaszowie Rawskim, założonego w 1891 r. przez 
dra A. Rodego, a utrzymywanego głównie przez miejscowych przedsiębiorców 
oraz szpitala w Łasku, założonego w 1889 r., ufundowanego przez pabianickich 
przemysłowców29.

Społeczne subsydia w różnym stopniu wspierały działalność większości 
szpitali w Królestwie. Gminy wyznaniowe i zamożni wierni w części finanso-
wali utrzymanie placówek, w których hospitalizowano ich współwyznawców, 
jak było to np. w przypadku Szpitala Ewangelickiego w Warszawie30. Społeczne 
darowizny, w tym zapisy testamentowe, wspierały działalność małych, powia-
towych szpitali oraz placówek, z których korzystali pacjenci z całej Kongre-
sówki, jak np. Instytut Oftalmiczny w Warszawie. Niekorzystne rozwiązania 
biurokratyczne zniechęcały część darczyńców do przekazywania darowizn na 

27  J. Szady, Szpital w Milanowie w latach 1908-1931 w świetle dokumentów z Archiwum 
Sióstr Miłosierdzia w Warszawie, „Roczniki Humanistyczne” 2013, nr 2, s. 307.

28  B. Hałaczkiewicz, Szpital żydowski imienia Salomei i Markusa małżonków Braun 
w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1850-1939, „Rocznik Łódzki” 1999, t. 46, s. 145-147.

29  E. Mazur, Szpitale…, s. 31.
30  Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej AGAD), Zbór Ewangelicko-Augsburski, Wydział 

Archiwum, sygn. 419.
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rzecz szpitali znajdujących się pod zarządem Rad gubernialnych i powiatowych 
(stąd np. niewielką pomoc społeczną uzyskiwał szpital dla chorych psychicznie 
w Tworkach), co z kolei sprzyjało wspieraniu szpitalnictwa prywatnego. Formy 
pomocy wobec szpitali były różne – od legatów wieczystych, poprzez jednora-
zowe i cykliczne darowizny finansowe, do przekazywania odzieży i żywności31.

Istotne znaczenie dla poprawienia systemu leczenia miała fabryczna opieka 
lekarska. Obowiązek zorganizowania i utrzymywania lecznictwa dla pracowni-
ków przez właścicieli zakładów przemysłowych nakładały przepisy wprowadzo-
ne w 1866, 1886 i 1892 r. Stanowiły one, że w zakładach zatrudniających po-
wyżej 50 osób muszą działać gabinety lekarskie i ambulatoria oraz sale szpitalne 
mieszczące 1-3 łóżka. Przy zakładach zatrudniających powyżej 500 robotników 
właściciele mieli obowiązek założenia szpitala fabrycznego, tak by na każdych 
100 robotników przypadało 1 łóżko32. Przepisy interpretowano jednak jako za-
lecenie, nie nakaz i w większości nie stosowano się do nich. Według danych 
Inspekcji Fabrycznej Guberni Piotrkowskiej do 1912 r. na 1328 zakładów prze-
mysłowych we właściwy sposób funkcjonowały ambulatoria tylko przy 22 fabry-
kach33. W 184 przedsiębiorstwach utworzono tylko tak zwane pokoje przyjęć, 
natomiast w ponad 1100 zakładach nie istniały żadne formy pomocy lekarskiej 
dla pracowników. Choć zatem liczba szpitali fabrycznych do I wojny stale była 
zbyt mała w stosunku do potrzeb, to jednak miały one wpływ na podniesienie ja-
kości systemu ochrony zdrowia w miastach i osadach przemysłowych, w których 
wcześniej często nie funkcjonowały żadne instytucje lecznictwa zamkniętego. 
Zdecydowanie najwięcej stałych szpitali (działających nieprzerwanie, w od- 
różnieniu od otwieranych doraźnie, w czasie epidemii) założono w guberni 
piotrkowskiej, w dwóch najsilniej zindustrializowanych regionach: w Łodzi 

31  Na potrzeby szpitali składano datki finansowe i w naturze; skrupulatnie odnotowywano 
ich wysokość w prasie lokalnej. Np. w 1886 r. na łamach „Dziennika Łódzkiego” wymieniano 
nie tylko nazwiska filantropów przeznaczających na potrzeby Łódzkiego Żydowskiego Szpitala 
darowizny finansowe, ale także darczyńców, przekazujących produkty żywnościowe, wraz z dro- 
biazgowym wymienianiem przekazanych dóbr (od p. Jakóbowej Sachs 50 jabłek, 2 but. [elki] soku 
malinowego i 1 [funt] herbaty, od E. 5 [funtów] czekolady; od pani Neufeld 4 but.[elki] wina, 
3 kurczęta; od p. Kwasnera 1 but.[elkę] wina, 1 but.[elkę] soku malinowego, ½ [funta] herbaty, 
2 kurczęta, 6 [funtów] cukru, 17 jabłek, 5 cytryn […]); Kronika łódzka, „Dziennik Łódzki” 1886, 
nr 22, s. 2.

32  W. Biegański, Listy o organizacyi pomocy lekarskiej przy fabrykach, „Medycyna” 1893, 
t. 21, nr 1, s. 17.

33  A. Wóycicki, Instytucje fabryczne i społeczne w przemyśle Królestwa Polskiego, „Ekonomista” 
1914, nr 4, s. 50-69.
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i Zagłębiu Dąbrowskim. W Łodzi szpitale fabryczne założone przy najwięk-
szych zakładach przemysłowych. Prowadziły je następujące spółki: Towarzy-
stwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych „I. K. Poznański”, Towarzystwo Ak-
cyjne Manufaktur Bawełnianych Karola Scheiblera, Towarzystwo Akcyjne 
Manufaktury Bawełnianej Heinzel i Kunitzer, Towarzystwo Akcyjne Wyro-
bów Bawełnianych Ludwika Geyera. Sześciu łódzkich fabrykantów – Silber-
stein, Schwartz, Birnbaum, Desurmont, Biedermann i Allart – w 1894 r. zało-
żyło tzw. wspólny szpital przy ul. Nawrot. W 1893 r. szpital fabryczny założył 
Rosyjski Czerwony Krzyż; placówka ta była współfinansowana przez łódzkich 
właścicieli fabryk34.

W Zagłębiu Dąbrowskim szpitale fabryczne założono przy największych 
kopalniach i hutach, w tym po dwa w Sielcu35: pierwszy – prowadzony przez 
Gwarectwo „Hrabia Renard”, drugi – prowadzony przez Towarzystwo Akcyjne 
Huta Katarzyna oraz w Dąbrowie: pierwszy – prowadzony przez Towarzystwo 
Akcyjne Zakładów Hutniczych „Huta Bankowa”, drugi, pod wezwaniem św. 
Barbary – prowadzony przez Towarzystwo Francusko-Włoskie Dąbrowskich 
Kopalń Węgla. Kolejne szpitale fabryczne działały w Pogoni36 – szpital pro-
wadzony przez Towarzystwo Akcyjne Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza; 
w osadzie Niemce37 – szpital prowadzony przez Warszawskie Towarzystwo Ko-
palń Węgla i Zakładów Hutniczych; w Czeladzi –przy Kopalni węgla Saturn; 
w Grodźcu38 – szpital prowadzony przez Grodzieckie Towarzystwo Kopalń 
Węgla i Zakładów Przemysłowych. Prócz tego w guberni piotrkowskiej funk-
cjonował także szpital fabryczny w Zawierciu, prowadzony przez Towarzystwo 
Akcyjne Zawiercie.

W guberni radomskiej szpitale fabryczne założono w Starachowicach – 
przy Zakładach Górniczych Starachowice; Ostrowcu – szpital prowadzony 
przez Towarzystwo Akcyjne Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich oraz 
Stąporkowie – prowadzony przez Jana Tarnowskiego. W guberni warszawskiej 
utworzono kilka szpitali, wyposażonych w kilka lub kilkanaście łóżek, przy cu-
krowniach39.

34  Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej APwŁ), Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział 
Lekarski, sygn. 470; W. Męczkowski, Stan i potrzeby…, s. 39; J. Fijałek, J. Indulski, op. cit., 
s. 171-172.

35  Dziś dzielnica Sosnowca.
36  Dziś dzielnica Sosnowca.
37  Dziś dzielnica Sosnowca.
38  Dziś dzielnica Będzina. 
39  E. Mazur, Szpitale…, s. 32.
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Ważną rolę w zapewnieniu pomocy lekarskiej dla dorosłych i dzieci peł-
niły ambulatoria. W wielu miastach działały one przy szpitalach40. Czasami 
przyjmowano w nich określoną grupę pacjentów; i tak w szpitalach fabrycz-
nych ambulatoria były przeznaczone tylko dla pracowników, czasem także dla 
członków ich rodzin. W niektórych szpitalach ogólnych lekarze-społecznicy 
udzielali darmowych porad wszystkim ubogim pacjentom, jak w lubelskim 
szpitalu św. Wincentego à Paulo41. Ważnym ogniwem opieki medycznej były 
ambulatoria pozaszpitalne, w których udzielano pomocy za niewielką opłatą, 
a w wielu placówkach, w przypadku najuboższych – bezpłatnie. Były zakładane 
przez towarzystwa dobroczynne i inne organizacje społeczne. Datki prywat-
nych filantropów oraz organizacji dobroczynnych wspierały także działalność 
ambulatoriów organizowanych ze środków samorządowych. W niektórych 
mniejszych miastach, w których nie było żadnego szpitala, ambulatoria były 
centralnymi punktami opieki medycznej. Niektóre z nich zapewniały także 
krótkotrwałą hospitalizację. Zazwyczaj za poradę medyczną pobierano niewiel-
ką opłatę, niekiedy za darmo wydawano leki, środki opatrunkowe i żywność, 
pełniono nocne dyżury przy chorych. Najbiedniejszych chorych przyjmowano 
czasami bezpłatnie, a najbardziej potrzebującym udzielano drobnych zasiłków 
pieniężnych42.

W Warszawie prócz ambulatoriów przyszpitalnych funkcjonowało pry-
watne ambulatorium pod wezwaniem św. Antoniego oraz kilka ambulato-
riów założonych przez Rosyjski Czerwony Krzyż. W guberni warszawskiej 
samodzielne ambulatoria miejskie działały w Błoniu, Gostyninie, Nieszawie, 
Płońsku, Włocławku, w guberni lubelskiej – w Tomaszowie43. Najwięcej am-
bulatoriów pozaszpitalnych utworzono w Łodzi. Trzy tego rodzaju placów-
ki założył Rosyjski Czerwony Krzyż, korzystając ze środków filantropijnych 
(w 1890 r. na ul. Zachodniej, w 1897 r. na Łąkowej, w 1906 r. na Łagiewnic-
kiej). Istotne znaczenie dla zapewnienia bezpłatnej opieki najuboższym miało 
otwarcie w 1905 r. ambulatorium Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa 

40  Zob. np. APwŁ, Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Lekarski, sygn. 629.
41  P. Szarejko, Słownik lekarzy polskich XIX wieku, t. 2, Warszawa 1994, s. 270.
42  W. Berner, J. Supady, Działalność lekarsko-społeczna na rzecz zdrowia publicznego w Łodzi 

w latach 1870-1914, Łódź 2001, s. 207-208; M. Hanecki, Z dziejów warszawskiej służby zdrowia 
w l. 1863-1900, [w:] Warszawa popowstaniowa 1864-1918, red. S. Kalabiński, R. Kołodziejczyk, 
Warszawa 1968, s. 105-113.

43  Archiwum Państwowe w Płocku, Gostynińska Powiatowa Rada Opieki Społecznej, sygn. 
423; Kalendarz Informacyjno-Encyklopedyczny na rok zwyczajny 1914, Warszawa 1914, s. 545-546.
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Dobroczynności. Mieściło się ono przy ul. Dzielnej (obecnie ul. Narutowi-
cza). Początkowo lekarze przyjmowali chorych bezpłatnie, później za poradę 
medyczną pobierano opłatę w wysokości 10 kop., chory za darmo otrzymywał 
natomiast leki44. Ludność wyznania mojżeszowego korzystała z ambulatorium 
towarzystwa „Linas Hacholim”, działającego przy ul. Południowej (obecnie ul. 
Rewolucji 1905 r.)45. Udzielano tam porad w zakresie chorób wewnętrznych 
i kobiecych, najuboższym rozdawano leki, żywność, drobne zasiłki pienięż-
ne, pełniono nocne dyżury przy chorych. W 1885 r. z tej pomocy skorzystało 
ponad 3300 chorych, a w 1887 r. – prawie 5300. Świetnie wyposażone am-
bulatorium utworzono przy szpitalu żydowskim im. Poznańskich. Udzielano 
w nim porad pacjentom niezależnie od wyznania46. Pomoc potrzebującym bez 
względu na wyznanie zapewniało także ambulatorium Łódzkiego Chrześcijań-
skiego Towarzystwa Dobroczynności; Żydzi stanowili około 15-20% ogółu ko-
rzystających47. Szczególnie istotnym miejscem opieki zdrowotnej i higienicznej 
nad dziećmi w Warszawie był oddany do użytku w 1903 r. Instytut Higieny 
Dziecięcej, w którym prócz ambulatorium mieściły się także gabinety lekarskie, 
stacja „Kropli Mleka”, łaźnia, sala gimnastyczna, biblioteka, kuchnia i mieszka-
nia Sióstr Miłosierdzia48.   

Ważny element społecznego systemu opieki zdrowotnej stanowiły prywat-
ne lecznice i uzdrowiska. Na przełomie XIX i XX w. we wszystkich większych 
miastach Królestwa Polskiego powstały prywatne kliniki specjalistyczne – 
np. pediatryczne, ginekologiczne, dermatologiczne, chirurgiczne, otolaryngo-
logiczne. Niektóre były świetnie wyposażone – m.in. w aparaty rentgenowskie, 
urządzenia do fizykoterapii, hydroterapii, przyrządy i narzędzia chirurgiczne. 
Były szeroko reklamowane w prasie i kalendarzach. Najwięcej lecznic specja-
listycznych powstało w Warszawie i Łodzi, ale z czasem świetnie wyposażone 
przychodnie zakładano także w innych dużych miastach. I tak np. w Lublinie 
w 1912 r., dzięki staraniom dra Stanisława Dobruckiego, zasłużonego dla roz-
woju w tym mieście medycyny i szpitalnictwa, założono lecznicę chirurgiczno-

44  W. Berner, J. Supady, Działalność…, s. 207-208.
45  APwŁ, Akta miasta Łodzi, Oddział Szpitalnictwa, sygn. 19077; Czas. Kalendarz na rok 

1914..., dział c, s. 61.
46  APwŁ, Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Budowalny, sygn. 8352; „Kronika 

Lekarska” 1902, t. 23, s. 155; „Dziennik Łódzki” 1886, nr 243, s. 3.
47  J. Fijałek, J. Indulski, op. cit., s. 147; J. Sosnowska, Działalność socjalna i opiekuńczo-wycho-

wawcza Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności (1885-1940), Łódź 2011, s. 212.
48  M. Demel, Pedagogiczne aspekty warszawskiego ruchu higienicznego (1864-1914), Wrocław 

1964, s. 109-120.
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-ginekologiczną Lubelski Dom Zdrowia49. Mankamentem klinik specjalistycz-
nych była ich ograniczona dostępność z uwagi na wysokie ceny. W niektórych 
przychodniach poziom opłat był zróżnicowany, w zależności od możliwości 
pacjenta. Czasem ubogich chorych przyjmowano za symboliczną opłatą. I tak 
np. dr Marian Roszkowski prowadził w Warszawie prywatną lecznicę pedia-
tryczną, w której bezpłatnie leczył najuboższe dzieci robotnicze.

Wielu społeczników za niezbędne uważało utworzenie, w oparciu o pry-
watną inicjatywę lekarzy i dobroczynne fundusze społeczne, sieci tanich przy-
chodni dla niezamożnych chorych50. W ostatnim trzydziestoleciu XIX w., 
a zwłaszcza w latach 90. powstawało w Warszawie wiele prywatnych lecznic, 
przeznaczonych dla uboższych mieszkańców miasta, w których koszt wizyt 
oscylował w granicach 20-50 kopiejek51. Niektóre „lecznice filantropijne” po-
zostawały pod zarządem organizacji społecznych, jak np. 3 przychodnie – przy 
ul. Piwnej, Wspólnej i na Sewerynowie – przyjmujące najbiedniejszych bez-
płatnie, od 1898 r. prowadzone  przez Towarzystwo Opieki nad Nieuleczalnie 
Chorymi52. Wiele prywatnych tanich przychodni, ogólnych i specjalistycz-
nych, założono w Łodzi. Pierwszą otworzył w 1891 r. dr Władysław Pinkus. 
W kolejnych latach powstało kilkanaście przychodni, w których przyjmowano 
pacjentów za niewielką opłatą (około 30 kop. za wizytę, czyli trzy – czterokrot-
nie mniej niż w prywatnych gabinetach)53.

Tanie lecznice zapewniały podstawową pomoc lekarską tysiącom pacjen-
tów. Ich działalność budziła jednak wiele kontrowersji. Krytycy tych instytu-
cji przekonywali, że uznawanie ich za prospołeczne jest przejawem hipokry-
zji, argumentując, że mimo niskich opłat nie były dostępne dla najuboższych 
pacjentów. Przekonywano, że utrwala to wykluczenie najbiedniejszych z sys-
temu pomocy lekarskiej. Przychodnie te krytykowano także za powierzchow-
ne i lekceważące traktowanie pacjentów, niestaranne prowadzenie badań, brak 
należytego wyposażenia. Zwracano uwagę na nieetyczne postępowanie leka-
rzy, szukających w tanich przychodniach – jak pisano – okazji do darmowej 

49  Dr W-icz, Lubelski dom zdrowia, „Świat” 1913, nr 47, s. 23-24; P. Szarejko, Słownik..., 
t. 2, s. 60.

50  E. Więckowska, Społeczne ogniwa opieki lekarskiej i służby sanitarnej komitetów obywatel-
skich Warszawy i Guberni Warszawskiej 1914-1916, Wrocław 1992, s. 16.

51  „Kłosy” 1872, nr 390, s. 413; F. Fryze, I. Chodorowicz, Przewodnik po Warszawie i jej 
okolicach, Warszawa 1873, s. 415-417.

52  P. Troicki, Nowa lecznica Towarzystwa Czerwonego Krzyża w Warszawie, „Zdrowie” 1895, 
nr 6, s. 208-211; M. Hanecki, Z dziejów…, s. 106-107.

53  J. Fijałek, J. Indulski, op. cit., s. 148-149.
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reklamy. Nie były to zarzuty całkiem bezzasadne, bowiem prócz wielu odda-
nych pracy specjalistów niemało było i takich, którzy po pierwszym zbadaniu 
chorego w taniej lecznicy na kolejną wizytę kierowali go do swego prywatnego 
gabinetu, gdzie pobierali za konsultację znacznie wyższe opłaty54. Zwolennicy 
prywatnych tanich przychodni, do których należał m.in. Bolesław Prus, prze-
konywali, że działalność tego rodzaju przychodni była niezbędnym elementem 
w modernizacji systemu pomocy lekarskiej, pomostem między tradycyjnym, 
powoli odchodzącym do lamusa modelem lecznictwa ludowego a budowanym 
z mozołem nowoczesnym systemem opieki medycznej. Prus zwracał uwagę na 
utylitarność tanich lecznic, podkreślając, że zakładanie podobnych, szeroko do-
stępnych przychodni na wsiach miałoby zasadniczy wpływ na zmianę kultury 
zdrowotnej Polaków55. Zgadzając się z zarzutami pod adresem niesumiennych 
lekarzy podkreślał zasługi tych, którzy szeroko dostępne przychodnie dźwignęli 
własnymi siłami56.

Ostatnie dekady XIX i początek XX w. były okresem intensywnego rozwo-
ju kultury uzdrowiskowej na ziemiach polskich we wszystkich zaborach. Wiele 
zakładów zdrojowych, wykorzystujących ustalenia XIX-wiecznego wodolecz-
nictwa i przyrodolecznictwa, założono w Królestwie Polskim. Funkcjonowały 
wówczas szeroko znane, założone już w pierwszej połowie XIX w. uzdrowiska 
w Ciechocinku i Busku-Zdroju, subsydiowane przez władze rządowe, a także 
cieszące się dużą popularnością kurorty w Nałęczowie, Ojcowie, Otwocku, 
Grodzisku. Mniej znane były uzdrowiska w Wierzbnie, Nowym Mieście nad 
Pilicą, Sławinku, Czarnieckiej Górze, Krasnobrodzie czy zakłady hydropa-

54  Piętnując takie postawy, podważające społecznikowskie ideały środowiska lekarskiego, 
pisano także o trudnym położeniu materialnym zwłaszcza młodych lekarzy. Szeroko komen-
towane było wystąpienie dra Ludwika Kadlera, który na łamach prasy i w wydanej osobno 
broszurze o tanich lecznicach warszawskich krytykował ich funkcjonowanie, uważając, że 
w krajach zachodnioeuropejskich normą jest korzystanie z pomocy prywatnych gabinetów 
lekarskich, w których lekarz może poświęcić odpowiednią ilość czasu i uwagi choremu, jest 
w pełni odpowiedzialny za swego pacjenta, a gromadzona dokumentacja chorobowa może służyć 
także w celach naukowych; L. Kadler, Lecznice warszawskie, Warszawa 1886, passim. Zob. na ten 
temat np. Kronika miesięczna, „Biblioteka Warszawska” 1886, t. II, s. 152-153.

55  Prus pisał, iż nawet niedbałe zbadanie przez lekarza mniej zaszkodzi aniżeli pomoc felcze-
rów i wróżek [...] Lecznice, wyrywając ubogich chorych z rąk szarlatanom, przyzwyczajają ludność 
odwoływać się do pomocy lekarzy [...] nasi chłopi nie dlatego nie chodzą do felczerów po radę, iżby nie 
rozumieli wyższości doktorów, ale dlatego, że lękają się wygórowanych cen. Im zdaje się, że do lekarza 
bez pięciu albo o dziesięciu rubli nie można przystąpić. Tanie lecznice na prowincji wykurowałyby 
lud najpierw z tego przesądu; B. Prus, Kroniki, t. 9, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1960, s. 69.

56  B. Prus, Kroniki, t. 4, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1955, s. 347.
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tyczne w podłódzkich Chojnach i Rogach (dziś rejony Łodzi)57. Organizacja 
i prowadzenie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w zdecydowanej większo-
ści pozostawały w rękach prywatnych; zazwyczaj były efektem wspólnych inicja-
tyw lekarzy i ziemian. Korzystając z osiągnięć nauk medycznych, w tym balne-
ologii, uzdrowiska i zakłady wodolecznicze w Kongresówce stały się ważnymi 
instytucjami leczniczymi, placówkami propagującymi edukację zdrowotną, 
a także centrami życia towarzyskiego. Ich działalność była szeroko opisywana 
i reklamowana w prasie. Korzystanie i wspieranie polskich zakładów zdrojowych 
uważano za obowiązek patriotyczny i obywatelski58; dostęp do nich był jednak 
limitowany majętnością kuracjuszy, którzy musieli samodzielnie pokrywać kosz-
ty pobytu w uzdrowiskach.

Z inicjatywy organizacji społecznych w ostatnim dwudziestoleciu XIX i na 
początku XX w. rozpoczął się proces unowocześniania opieki położniczej59. 
Częściowo wpływał na to formułowany przez ginekologów postulat hospita-
lizacji porodów, ale w praktyce rozwój instytucjonalnej opieki nad ciężarnymi 
podczas porodu do I wojny światowej dotyczył tylko ubogich kobiet. Zamoż-
niejsze korzystały z pomocy płatnych akuszerek i lekarzy, odbierających poro-
dy w domach pacjentek. Izby porodowe i organizowane przez społeczników 
przytułki położnicze stały się miejscami pomocy i wsparcia wobec niezamoż-
nych kobiet, odgrywając jednocześnie ważną rolę w procesie profesjonalizacji 
opieki nad rodzącymi.

Najwięcej przytułków dla rodzących powstało w Warszawie, gdzie w 1882 r. 
dzięki społecznej zbiórce pieniędzy otwarto 5 przytułków położniczych dla naj-
biedniejszych kobiet; w 1887 r. otwarto szósty przytułek, przy ulicy Dobrej60. 

57  M. Zieleniewski, Słownik bibliograficzno-balneologiczny zakładów polskich: zdrojowokąpie-
lowych, wodoleczniczych, klimatycznych, żętycznych, kumysowych i kefirowych, wyd. 2 przerobione, 
powiększone i uzupełnione, Kraków 1889; idem, Skorowidz ważniejszych zakładów zdrojowo-
-kąpielowych, wodoleczniczych, galaktoterapeutycznych, klimatycznych, sanatoryów i kąpielisk 
morskich tudzież wybór najodpowiedniejszych zdrojowisk do leczenia poszczególnych chorób, wyd. 
3 przerobione i powiększone, Kraków 1894; J. Kita, Zapomniane polskie uzdrowiska, Łódź 2016.

58  R. Bednarz-Grzybek, Wychowanie zdrowotne w polskojęzycznych czasopismach uzdrowi-
skowych (1844-1914), Lublin 2018, s. 236-237.

59  Szerzej o tym zob. A. Bołdyrew, J. Sosnowska, Opieka nad kobietami w czasie ciąży, porodu 
i połogu w ubogich środowiskach wiejskich i miejskich w Królestwie Polskim w XIX i na początku 
XX w. Od tradycyjnych form pomocy do wsparcia instytucjonalnego, [w:] W kręgu rozważań o zdro-
wiu i aktywności fizycznej, red. A. Nawrocka, P. Drobnik, M. Brodnicki, Gdańsk 2015, s. 25-38.

60  J. Rogowicz, Przytułki dla biednych rodzących w Warszawie, „Medycyna” 1896, t. 24, 
s. 354; Gromadzki, Przytułek dla rodzących nr 4 na Pradze i jego dotychczasowa działalność, 
„Medycyna” 1885, t. 13, s. 337-342; Z. Podgórska-Klawe, op. cit., s. 233.
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Przyjmowano w nich bezpłatnie ciężarne bez różnicy wyznania i narodowości61. 
Nie w pełni udało się zrealizować zamierzenie, by przytułki były rozmieszczone 
równomiernie we wszystkich częściach miastach, a szczególnie w skupiskach 
ubogiej ludności. Jednak ich liczba i usytuowanie pozwoliły wielu kobietom 
z najuboższych środowisk znaleźć opiekę na czas porodu i pierwsze dni połogu. 
W 1894 r. na 25 tys. kobiet rodzących w Warszawie 1450 skorzystało z opieki 
jednego z sześciu przytułków62. Przytułek dla rodzących prowadziło również 
założone w 1885 r. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami i ich Dzieć-
mi63. W 1907 r. po reorganizacji szpitalnictwa warszawskiego zlikwidowano 
kilka przytułków, a rozpoczęto budowę nowych placówek opieki położniczej. 
W 1912 r. oddano do użytku mieszczący 35 łóżek zakład przy ul. Karowej64. 
Fachową opiekę medyczną dla kobiet na czas porodu zapewniał także szpital 
u zbiegu ulic Żelaznej, Nowolipia i Leszna, zwany później szpitalem św. Zofii65. 
W przededniu I wojny powstały także organizacje społeczne specjalizujące się 
w opiece nad ubogimi kobietami w czasie porodu i połogu – Towarzystwo Po-
mocy Niezamożnym Położnicom, które założyło przytułek przy ul. Pańskiej 
27 oraz Warszawskie Towarzystwo Pomocy Ubogim Położnicom, prowadzące 
3 przytułki: przy ul. Ceglanej 17, Twardej 27 i ul. Leszno 7366.

W Łodzi od 1891 r. działał przytułek położniczy przy ul. Dzielnej, założo-
ny przez Łódzkie Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności67. Do I wojny 
światowej w placówce przyjęto ponad 2600 porodów. Zdaniem działaczy spo-
łecznych stan opieki nad ubogimi kobietami w Łodzi w czasie porodu i poło-
gu nadal był jednak niewystarczający; pisał o tym m.in. H. Trenker na łamach 
„Przeglądu Lekarskiego”, określając w 1912 r. pomoc położniczą w Łodzi mia-

61  B. Jakimiak, Szpitale warszawskie w świetle sprawozdań Rady Głównej Opiekuńczej insty-
tutów dobroczynnych, Rady Głównej Opiekuńczej Zakładów Dobrocz. w Król. Pol. i Warszawskiej 
Rady miejskiej Dobrocz. Publicznej, „Medycyna” 1905, t. 33, s. 895.

62  J. Rogowicz, Przytułki…, s. 436.
63  AGAD, Kancelaria Generał Gubernatora Warszawskiego, sygn. 7623; Archiwum 

Państwowe w Warszawie (dalej APwW), Warszawski Gubernialny Urząd do Spraw Stowarzyszeń, 
sygn. 390, 722; A. Moldenhawer, Towarzystwo opiekujące się niemowlętami, „Bluszcz” 1880, nr 
35, 36, s. 273-274, 283-284; Ustawa Towarzystwa opieki nad ubogiemi matkami oraz ich dziećmi 
w Warszawie, „Medycyna” 1885, t. 13, s. 249-253.

64  Otwarcie nowego przytułku położniczego miejskiego, „Zdrowie” 1913, nr 1, s. 56-57.
65  Z. Podgórska-Klawe, op. cit., s. 265.
66  Kalendarz Informacyjno-Encyklopedyczny na rok zwyczajny 1913, Warszawa 1913, s. 502; 

Kalendarz… na rok 1914, Warszawa 1914, s. 545.
67  Wiadomości ogólne, „Dziennik Łódzki” 1892, nr 19, s. 2.
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nem tragicznej68. W 1913 r. w mieście otwarto kolejny przytułek dla rodzących, 
przy ul. Franciszkańskiej69. Zorganizowane przez organizacje społeczne przy-
tułki dla położnic działały także w Częstochowie i Kaliszu70; Kaliskie Towarzy-
stwo Dobroczynności opłacało również domową pomoc akuszeryjną71.

Opiekę lekarską i socjalną nad ubogimi położnicami w dużych miastach 
zapewniały organizacje żydowskie. Na początku XX w. w Warszawie założono 
Towarzystwo Niesienia Pomocy Biednym Położnicom Wyznania Mojżeszo-
wego „Tomchaj Jołdos Anyjojs” oraz Towarzystwo Niesienia Pomocy Biednym 
Położnicom Wyznania Mojżeszowego „Ezras Jołdos Anios”72. Warszawska gmi-
na żydowska prowadziła także przytułek położniczy (przy ul. Pokornej 12)73. 
W Łodzi w 1910 r. założono przytułek położniczy pod egidą żydowskiego to-
warzystwa „Linas Hacholim”. W tym samym roku w ramach Łódzkiego Ży-
dowskiego Towarzystwa Dobroczynności utworzono Sekcję Pielęgnowania 
Biednych Położnic i założono klinikę położniczą z 15 miejscami74. Żydowskie 
Towarzystwo Niesienia Pomocy Położnicom działało również w Kaliszu75. 
W Radomiu powstało kierowane przez Żydówki Towarzystwo Opieki nad 
Biednymi Położnicami i ich Dziećmi76. W sumie na początku XX w. w Kongre-
sówce działało ponad 30 przytułków położniczych, w większości finansowanych 
ze środków społecznych. Zdecydowanie najwięcej przytułków znajdowało się 
w Warszawie, podczas gdy w guberni kieleckiej, łomżyńskiej, płockiej, radom-
skiej, siedleckiej i suwalskiej nie było żadnego osobnego zakładu zapewniającego 
opiekę położniczą77.

68  H. Trenkner, Stan obecny szpitalnictwa w Łodzi, „Przegląd Lekarski” 1912, nr 10, s. 190.
69  J. Sosnowska, Działalność socjalna..., s. 173-174.
70  J. Pietrasiewicz, Sprawozdanie z działalności przytułku położniczego w Częstochowie za 

rok 1902, „Medycyna” 1903, t. 31, s. 544-545, 560-564; Medycyna w samorządzie. Stan obecny 
lecznictwa publicznego w Królestwie Polskiem. Braki i potrzeby, Warszawa 1906, s. 94.

71  A. Tomaszewicz, Dobroczynność w guberni kaliskiej 1864-1914, Łódź 2010, s. 116.
72  APwW, Warszawski Gubernialny Urząd do Spraw Stowarzyszeń, sygn. 457, 762.
73  Kalendarz… na rok 1913, s. 489.
74  Obzor Petrokovskoj Gubernii za 1912 god, Petrokov 1913, s. 54-55; W. Puś, Żydzi 

w Łodzi w latach zaborów 1793-1914, Łódź 2003, s. 180.
75  Kalendarz... na rok 1914, s. 573.
76  AGAD, Kancelaria Generał Gubernatora Warszawskiego, sygn. 2803, k.35 v; Pamiatnaia 

kniżka radomskoj gubernii na 1914 god, Radom 1914, s. 195; Kalendarz ziemi radomskiej na rok 
1913, oprac. B. Podlewski, Radom 1912, s. 230.

77  Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego. Rok 1914, Warszawa 1915, s. 240.
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Jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych wielkich miast był 
brak ratownictwa medycznego. Szpitale i przychodnie nie miały pojazdów 
przeznaczonych do przewozu chorych i rannych, co uniemożliwiało szybkie 
zajęcie się pacjentem. Dr M. Zweigbaum na łamach „Zdrowia” w 1888 r. pisał: 
Nie ma dnia prawie, abym jako lekarz miejscowy jednego z większych szpitali war-
szawskich, nie miał możności przekonać się naocznie, że sprawa pierwszej pomocy 
w nagłych wypadkach znajduje się u nas na mieście w nadzwyczajnym zaniedba-
niu78. Zweigbaum podkreślał, że w istniejących w Warszawie warunkach nie 
ma możliwości udzielenia szybkiej pomocy lekarskiej osobom, które doznały 
wypadku lub straciły przytomność, kobietom, które na ulicy przeżyły poród lub 
poronienie, dostały krwotoku i wymagały natychmiastowej interwencji gine-
kologiczno-położniczej. Pisał też o fatalnych warunkach transportowania cho-
rych do szpitali. Ludzie, którzy ucierpieli w wyniku wypadku byli przenoszeni 
na rękach albo przewożeni w dorożkach79.

Idea założenia pogotowia ratunkowego w Warszawie towarzyszyła śro-
dowisku lekarzy i filantropów od rozpoczęcia działalności w 1883 r. pogoto-
wia w Wiedniu80. Społecznicy w Kongresówce obserwowali także inicjatywy 
w zakresie ratownictwa medycznego w Galicji, gdzie w 1891 r. zorganizowano 
pogotowie w Krakowie, w 1893 r. – we Lwowie. Z inicjatywy ziemianina Kon-
stantego Przeździeckiego i grupy warszawskich lekarzy na początku 1896 r. 
podpisano ustawę dotyczącą założenia w Warszawie pogotowia ratunkowego, 
wzorując się na wiedeńskim pogotowiu (ich założycielami byli m.in. Jaromir 
von Mundy i Wilhelm von Vragassy). Przeździecki na własny koszt sprowa-
dził trzy karety, instrumenty medyczne, nosze i model stacji pogotowia ra-

78  M. Zweigbaum, O pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, „Zdrowie” 1888, nr 11, s. 362.
79  Wiele kłopotu sprawia pierwsza pomoc, której domaga się opłakany stan chorego. Pomimo 

najlepszych chęci policyi i publiczności, sporo upływa czasu, zanim nieszczęśliwy chory, wreszcie 
opatrzony i umieszczony w dorożce, dostanie się do szpitala lub do domu. Zwłoka w tych razach 
zależy od zupełnego braku przygotowań na wypadek nieszczęścia ulicznego. Jak tu np. przewieźć 
chorego prędko i wygodnie, skoro nie ma w pogotowiu ani noszów, ani wozów ambulansowych, 
skoro nawet dorożki dostać niepodobna, bo dorożkarz, ujrzawszy co się święci, zacina konia i czem 
prędzej umyka, nie czekając, aż go policyant zawezwie do tej posługi; dziwić się temu nie należy, 
biedny dorożkarz nie może być filantropem; ibidem, s. 364.

80  Po tragicznym pożarze wiedeńskiego teatru 8 grudnia 1881 r., w którym zginęło kilkaset 
osób, a budynek „Ringtheater” spłonął doszczętnie, dzień później powołano Wiener Freiwillige 
Rettungsgesellschaft, którego celem było utworzenie w mieście ratownictwa medycznego.
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tunkowego81. Przedstawił te eksponaty na Wystawie Higienicznej, żeby zapo-
znać opinię publiczną z ideą ratownictwa i zyskać dla niej szersze poparcie 
społeczne. Wraz z bratem Gustawem przekazał 15 tys. rubli na poczet war-
szawskiego ratownictwa leczniczego. Po śmierci K. Przeździeckiego rodzina 
zgodnie z jego dyspozycją przekazała całe urządzenie i kolejne środki na rzecz 
otwartej w lipcu 1897 r. stacji pogotowia. Początkowo mieściła się ona w lo-
kalu przy ul. Okólnik, kilka miesięcy później natomiast przeniesiono ją na 
ul. Leszno82. W pierwszym okresie istnienia pracowało w niej 6 lekarzy i per-
sonel pomocniczy83. W 1900 r. w pogotowiu pracowało 19 lekarzy dyżurują-
cych, 9 sanitariuszy i 2 osoby pomocy. W tym czasie posiadało ono 11 koni 
i 4 powozy. Obserwatorzy życia społecznego stale zwracali uwagę, że do spraw-
nego funkcjonowania pogotowia nie wystarcza wsparcie z funduszy darczyń-
ców i powinno ono otrzymywać stałą, miejską subwencję84.

W Łodzi dzięki inicjatywie dr Władysława Pinkusa w 1898 r. powstało To-
warzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej, działające pod auspicjami Łódzkiego 
Towarzystwa Lekarskiego. W 1899 r. władze zatwierdziły statut towarzystwa, 
którego celem było udzielanie doraźnej, bezpłatnej pomocy lekarskiej wszyst-
kim mieszkańcom miasta85. Ustawa towarzystwa zakładała, że w różnych czę-
ściach miasta zostaną utworzone stacje pogotowia ratunkowego, wyposażone 
w sprzęt niezbędny do udzielania pomocy w nagłych wypadkach. Zakładano 
również, że zespół lekarski będzie pełnić całodobowe dyżury, tak by pomoc 
mogła być udzielana o każdej porze dnia i nocy86. Fundusze pochodziły przede 
wszystkim ze składek członkowskich i datków dobroczynnych87. Towarzystwo 

81  A. Biernacki, Przeździecki Konstanty, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 29, Wrocław 
1986, s. 59.

82  Z „Pogotowia ratunkowego”, „Tygodnik Ilustrowany” 1903, nr 48, s. 944.
83  Pierwszym prezesem zarządu w latach 1897-1907 był Gustaw Przeździecki, a inspektorami 

– prof. J. Kosiński, dr Szteyner, prof. J. Kryński, dr T. Solman, dr J. Mazurek, dr A. Zawadzki; 
M. Hanecki, Z dziejów…, s. 138-139.

84  Głosy, „Głos” 1897, nr 31, s. 758-759.
85  Pogotowie ratunkowe, „Rozwój” 1907, nr 245, s. 8-9.
86  Zarząd towarzystwa składał się z 12 osób, lekarzy i właścicieli fabryk. Jego pierwszym 

prezesem był Emil Geyer (do 1905 r.), wiceprezesami – przemysłowiec Henryk Grohman 
i dr W. Pinkus. Kolejnym prezesem był dr Alfred Krusche.

87  Pogotowie cieszyło się dużą popularnością mieszkańców miasta, a karetki wydające sygnały 
alarmowe trąbką stały się stałym elementem miejskiego folkloru. Wśród łodzian krążyła piosenka: 
Jedzie, pędzi pogotowie, jedzie tu i tam,/Zajechało na Bałuty, zatrąbiło nam./Leży Antek pośród 
bramy, pokrajał go nóż,/Zręcznie doktor go opatrzył,/Raz, dwa, trzy i już; M. Bandurka, J. Fijałek, 
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wystarało się o subwencję z kasy miejskiej, która wynosiła 1800 rubli rocznie, 
ale pieniądze magistratu pokrywały tylko około 8% wydatków88. Dlatego łódz-
kie gazety apelowały do łodzian o wspieranie pogotowia i drukowały imienne 
wykazy darczyńców. Zbiórki pieniędzy prowadzono przy okazji wystaw, od-
czytów i zabaw, wystawiano puszki w urzędach, zakładach, sklepach i kawiar-
niach. Ważnym wsparciem były zapisy przedstawicieli burżuazji – J. Kunitzera, 
D.R. Prusaków, E. Geyera. W 1905 r. ze składek społecznych czytelników 
„Neue Lodzer Zeitung” zakupiono nową karetkę, a w 1912 r. Dawid Tempel 
zakupił dla pogotowia pierwszą karetkę samochodową89. Początkowo siedziba 
stacji pogotowia znajdowała się w wynajmowanym domu przy ul. Spacerowej 
9 (obecnie al. Kościuszki). W kwietniu 1906 r. przeniesiono ją do zakupio-
nego specjalnie na ten cel domu przy ul. Długiej 83 (obecnie ul. Gdańska). 
W początkowym okresie działalności pogotowia na etacie zatrudnionych było 
8 lekarzy. W 1910 r. było ich 10, a w 1914 r. 20. Liczba interwencji pogoto-
wia stale rosła. W 1900 r. udzielono pomocy 2659 osobom, w 1905 r. – 3875, 
w 1910 r. – 4380, w 1914 r. – 4074.90

W 1910 r. nocne pogotowie zorganizowało Towarzystwo Pomocy Ubogim 
i Chorym Żydom w Łodzi (Linas Chacedek)91. Jego siedziba mieściła się przy 
ul. Zachodniej 62. Towarzystwo nie posiadało jednak własnych środków trans-
portu; lekarz udawał się do chorego pieszo lub dorożką. W zależności od sytu-
acji materialnej pacjenta udzielano mu pomocy całkowicie bezpłatnie albo za 
niewielką opłatą92. Władze carskie nie wyraziły natomiast zgody na powołanie 
w 1907 r. pogotowia ratunkowego w Lublinie93.

W dużej mierze na organizacjach społecznikowskich spoczywał ciężar walki 
z chorobami społecznymi i epidemiami, dotykającymi mieszkańców Królestwa 
Polskiego. Wiele uwagi przywiązywano do poprawy bezpieczeństwa zdrowot-
nego jako czynnika ochrony przed epidemiami. Środowisko lekarskie, wspiera-
ne przez wspierane przez organizacje dobroczynne i prywatnych filantropów 
prowadziło szereg działań w zakresie profilaktyki i leczenia cholery i chorób 

Pogotowie Ratunkowe w Łodzi w latach 1899-1945, [w:] 60 lat łódzkiego Pogotowia Ratunkowego 
w służbie społeczeństwa, Łódź 1959, s. 66-67.

88  J. Fijałek, J. Indulski, op. cit., s. 162.
89  Ibidem, s. 165.
90  W. Berner, J. Supady, Działalność..., s. 220.
91  APwŁ, Akta miasta Łodzi, Wydział Zdrowia, sygn. 4.7.2/19077; APwŁ, Kancelaria 

Gubernatora Piotrkowskiego, sygn. 825.
92  Czas. Kalendarz na rok 1914..., dział c, s. 76-77.
93  Por. Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta miasta Lublina, sygn. 5.3.27/6038.



69Organizacja społecznej pomocy medycznej...

zakaźnych przewodu pokarmowego. Wielkim problemem społecznym były 
epidemie ospy. Zachorowalność i dramatycznie wysoka śmiertelność na ospę 
w Królestwie Polskim w ostatnich dekadach XIX i na początku XX w. wynika-
ły m.in. z braku rygoru szczepień, obowiązującego w krajach Europy Środkowej 
i Zachodniej. Od 1811 r. w Księstwie Warszawskim, a potem w Królestwie Pol-
skim istniał obowiązek szczepienia przeciw ospie, w carskim prawodawstwie 
sanitarnym po 1867 r. nie powtórzono jednak tego zarządzenia i stało się ono 
nieobligatoryjne. Szczepienia przeciw ospie organizowało Warszawskie Towa-
rzystwo Higieniczne, komitety zarządzające ogrodami zabaw dla dzieci, towa-
rzystwa dobroczynne, prywatne przychodnie lekarskie94.

Wiele działań w zakresie leczenia oraz edukacji zdrowotnej podejmowano 
w związku z chorobami wenerycznymi oraz alkoholizmem. Tworzono osobne 
sekcje w ramach organizacji lekarskich i społecznych. Prowadzono prace na-
ukowo-badawcze nad alkoholizmem jako problemem zdrowotnym w wymia-
rze indywidualnym i społecznym95. Na przełomie XIX i XX w. w Kongresów-
ce podjęto badania nad etiologią i występowaniem chorób nowotworowych, 
a w 1906 r. na posiedzeniu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego utwo-
rzono Komitet do Badania i Leczenia Raka, jeden z pierwszych w Europie. 
W 1907 r., podczas X Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie zo-
stał on uznany za centralną instytucję walki z chorobami onkologicznymi dla 
wszystkich ziem polskich. Sformułowano również wówczas postulat utworze-
nia w większych polskich miastach Lig do Walki z Rakiem96.

Ograniczona objętość artykułu nie pozwala na egzemplifikacyjną, choćby 
fragmentaryczną, prezentację społecznych inicjatyw o charakterze organizacyj-
nym, profilaktycznym i leczniczym w odniesieniu do wspomnianych wyżej cho-
rób społecznych i zakaźnych. Dla ukazania kierunków i form działań społecz-
nych w tym zakresie nieco szerzej omówione zostaną inicjatywy służące walce 
z gruźlicą. Przypisywano im priorytetowe znaczenie, jako że gruźlicę uznano 
za największe zagrożenie dla zdrowia społecznego, zwłaszcza w najbardziej 

94  „Kronika Rodzinna” 1904, nr 30, s. 709; A. Wóycicki, Instytucje…, s. 68; J. Bączkiewicz, 
Pamiętnik…, s. 26.

95  Szerzej zob. A. Bołdyrew, Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych 
w latach 1864-1914, Łódź 2016, s. 92-106; Pijaństwo i alkoholizm w piśmiennictwie Królestwa 
Polskiego w XIX i na początku XX wieku. Aspekty społeczne, pedagogiczne i kulturowe. Wybór 
źródeł i opracowanie A. Bołdyrew, Łódź 2019, s. 123-125.

96  Sprawozdanie z posiedzeń naukowych w sekcyach X. Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich 
we Lwowie, Lwów 1907/8, s. 164-165.
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zindustrializowanych guberniach: warszawskiej i piotrkowskiej97. Dr Ignacy Ba-
ranowski podczas IX Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich ruchowi prze-
ciwgruźliczemu nadał wymiar „zadania społeczno-narodowego”, podkreślając 
konieczność współpracy lekarzy i solidaryzmu wszystkich warstw społecznych 
w poszukiwaniu realnych sposobów leczenia i profilaktyki gruźlicy98. Duże 
znaczenie przypisywał działaniom oświatowym, pełniącym rolę prewencyjną 
przez nauczanie, szerzenie zdrowych pojęć o higienie domowej, higienie szkolnej, 
o sposobach zapobiegania powstawaniu i szerzeniu się gruźlicy99. Lekarze, higie-
niści, działacze oświatowi wiele pisali o uwarunkowaniach choroby, wyznacza-
li kierunki działań profilaktycznych i leczniczych, ale praktyczne możliwości 
z powodu braku środków były bardzo ograniczone100.

W czasopismach lekarskich i prasie społecznej zwracano uwagę na znacze-
nie edukacji zdrowotnej wobec młodzieży szkolnej i dorosłych oraz zakładanie 
sanatoriów dla chorych. Działania mające rozpoznać i ograniczyć skalę „klę-
ski gruźliczej” jako pierwsze podjęło Warszawskie Towarzystwo Higieniczne, 
które u schyłku XIX w. prowadziło akcje oświatowe, m.in. poprzez wykłady 
i odczyty oraz inspirowało badania naukowe nad gruźlicą101. Publikowano bro-
szury w przystępny sposób wyjaśniające istotę choroby i sposób jej rozprzestrze-
niania oraz propagujące higieniczny styl życia, ważny w profilaktyce i leczeniu 
gruźlicy102. Lekarze i higieniści podkreślali rolę klimatyczno-uzdrowiskowego 
sposobu leczenia choroby, ale na wyjazdy kuracyjne pozwolić mogli sobie tyl-
ko zamożniejsi pacjenci. Brak uzdrowisk dostępnych dla ubogich utrudniał 
im powrót do zdrowia i wpływał na pogorszenie sytuacji epidemiologicznej. 
W 1879 r. dr Henryk Dobrzycki założył sanatorium przeciwgruźliczne w Mie-
ni koło Mińska Mazowieckiego, które jednak z braku trudności finansowych 
po trzech latach zostało zamknięte. W 1893 r. dr Józef Geisler otworzył w Ot- 
wocku zakład leczniczy dla pacjentów z chorobami płuc, działający na zasadach 

97  Walka z gruźlicą drogą instytucyi specyalnych, „Zdrowie” 1913, nr 2, s. 83-86.
98  I. Baranowski, Walka z gruźlicą jako zadanie społeczno-narodowe: odczyt na ogólnem 

publicznem posiedzeniu IX Zjazdu lekarzy i przyrodników polskich w Krakowie w lipcu 1900 r., 
Kraków 1900.

99  Ibidem, s. 27.
100  S. Sterling, Podmiejskie uzdrowiska szpitalne dla chorych piersiowych, „Ateneum” 1896, 

t. 4, z. 2, s. 304-318; Walka z gruźlicą ze stanowiska higieny społecznej, „Zdrowie” 1908, nr 12, 
s. 847-850.

101  Suchoty płuc i jak skutecznie z nimi walczyć można. Odczyt D-ra Teodora Dunina, Warszawa 
1903.

102  A. Puławski, Co to są suchoty i jak się od nich uchronić?; odczyt popularny, Warszawa 1909.
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komercyjnych, co wykluczało z grona korzystających mniej majętnych cho-
rych. Przed I wojną światową w Otwocku działało kilka instytucji leczniczych, 
komercyjnych i filantropijnych, założonych przez społeczność żydowską, któ-
re pomagały cierpiącym z powodu różnych chorób, w tym głównie gruźlicy. 
Wynikało to z korzystnego mikroklimatu miejscowości. W 1895 r. prywatne 
sanatorium otworzył felczer Józef Przygoda, który w 1907 r. przekazał zakład 
swemu synowi, drowi Władysławowi Przygodzie. Podobnych prywatnych in-
stytucji o charakterze sanatoriów i prewentoriów założono na przełomie XIX 
i XX w. więcej. Cieszyły się dużą popularnością wśród zamożniejszych kura-
cjuszy, ale wykluczały najbardziej potrzebujących – chorych na gruźlicę z ubo-
gich środowisk.

Szczególnie istotną rolę w leczeniu i rekonwalescencji odegrało sanatorium 
dla niezamożnych chorych piersiowych w Rudce, założone w 1908 r. z inicjaty-
wy warszawskich lekarzy-społeczników. Jego inicjatorem był dr Teodor Dunin, 
który przekazał także znaczną kwotę na wybudowanie placówki103. Założenie 
i utrzymanie zakładu umożliwiły darowizny ofiarodawców z całego Króle-
stwa104. Kolejnym rezultatem działań społecznego ruchu przeciwgruźliczego 
było założenie w 1912 r. przez Warszawskie Towarzystwo Przeciwgruźlicze sa-
natorium „Leśniczówka” pod Mrozami105. Pozytywną rolę w walce z gruźlicą 
odegrały także kolonie letnie dla dzieci, organizowane przez organizacje spo-
łeczne w Warszawie, Łodzi, Kaliszu, Płocku, Lublinie.

Ważnym wydarzeniem w dziejach polskiej ftyzjatrii było utworzenie 
w 1898 r., dzięki staraniom dra Seweryna Sterlinga, pododdziału dla „piersio-
wo chorych” w łódzkim szpitalu im. L. i I. Poznańskich. Był to pierwszy w Kró-
lestwie szpitalny oddział gruźliczy. Szybko stał się centrum leczenia szpitalnego 
nie tylko w skali guberni piotrkowskiej, ale całego kraju106. Odnosił wielkie suk-
cesy, notując niższy niż w klinikach w Petersburgu i Wiedniu wskaźnik zgonów 

103  Uzdrowisko dla niezamożnych chorych piersiowych, „Kronika Rodzinna” 1904, nr 30, 
s. 710.

104  S. Gałecki, Sanatoryum dla chorych piersiowych w Rudce, „Zdrowie” 1908, nr 12, 
s. 850; idem, Sanatoryum w Rudce, „Zdrowie” 1913, nr 2, s. 126-131; Sprawozdanie Sanatoryum 
dla chorych piersiowych „Rudka”, „Zdrowie” 1913, nr 4, s. 329-352; P. Szarejko, Słownik…, t. 3, 
Warszawa 1995, s. 152.

105  T. Budzyński, „Leśniczówka”, Sanatoryum ludowe pod Warszawą, „Zdrowie” 1913, nr 2, 
s. 131-136; Pamiętnik Warszawskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego wydany z okazji jubileuszu 
25-lecia działalności Towarzystwa 1908-1933, Warszawa 1933, s. 22; 

106  Stan walki z gruźlicą w Łodzi w r. 1910, „Rozwój” 1919, nr 294, s. 3-4; J. Fijałek, 
J. Indulski, op. cit., s. 224.
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na gruźlicę w trakcie leczenia szpitalnego. Do 1915 r. nie udało się natomiast 
drowi Sterlingowi zrealizować idei sanatorium przeciwgruźliczego w okolicach 
Łodzi.

Dalsze działania na rzecz walki z gruźlicą w środowiskach lokalnych 
i w skali całego Królestwa rozwinęły specjalistyczne towarzystwa społeczne – 
założone w 1908 r. z inicjatywy dra Alfreda Sokołowskiego Warszawskie To-
warzystwo Przeciwgruźlicze oraz utworzona w 1907 r. z inicjatywy S. Sterlinga 
Liga Przeciwgruźlicza w Łodzi107. Przed I wojną światową w Warszawie działa-
ło także Żydowskie Towarzystwo Przeciwgruźlicze „Brijus” (Zdrowie)108. Ce-
lem tych towarzystw było prowadzenie badań naukowych, szkolenie personelu 
lekarskiego, zakładanie placówek lecznictwa otwartego i zamkniętego, opieka 
nad rodzinami chorych, szeroko rozumiana profilaktyka, popularyzowanie 
wiedzy na temat sposobów zapobiegania gruźlicy109. Na wzór Warszawy i Łodzi 
organizacje przeciwgruźlicze tworzono także w mniejszych miastach Kongre-
sówki. W 1909 r. Towarzystwo Walki z Gruźlicą zostało założone w Lublinie; 
należeli do niego miejscowi lekarze, przedsiębiorcy i ziemianie. Inicjatorką to-
warzystwa była Róża Mączewska, żona zmarłego na gruźlicę miejscowego ad-
wokata. Towarzystwo prowadziło poradnię, w której przyjmowano chorych, 
bez względu na wyznanie. Jej zadaniem było głównie hygieniczne wychowanie 
chorych i zapobieganie szerzeniu się gruźlicy w najbliższem ich otoczeniu110. Cen-
nym wsparciem dla Towarzystwa była darowizna księdza Konstantego Szysz-
kowskiego, który przekazał organizacji swą wiejską posiadłość Park – Łukawka 
w okolicach Nałęczowa, gdzie miano utworzyć miejsce rekonwalescencji dla 
chorych, a także darowizny w gotówce od banków i towarzystw kredytowych 
oraz prywatnych osób – chrześcijan i Żydów111. W 1913 r. powstało Towarzy-

107  Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Warszawie, „Zdrowie” 1910, nr 10, s. 785; „Liga 
Przeciwgruźlicza” w Łodzi, „Rozwój” 1907, nr 245, s. 9; „Liga Przeciwgruźlicza” w Łodzi, 
„Rozwój” 1907, nr 259, s. 4; Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Łodzi, „Zdrowie” 1910, nr 9, 
s. 711; J. Janiuk, Gruźlica w okresie Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego w teorii 
i praktyce medycznej, „Medycyna Nowożytna” 2011, nr 1, s. 47.

108  APwW, Oddział w Otwocku, Nowo-Miński Zarząd Powiatowy, sygn. 1.29/135; 
Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Opieki Społecznej w Warszawie, sygn. 1428; Kalendarz... 
na rok 1914, s. 555.

109  Projekt ustawy Towarzystwa Przeciwgruźliczego Warszawskiego, „Medycyna” 1904, 
nr 40, s. 844-849; Ustawa „Ligi Przeciwgruźliczej” w Łodzi, Łódź 1908, s. 1-7.

110  O rozwoju działalności Towarzystwa Walki z Gruźlicą, Lublin 1913, s. 33.
111  Obdarowanie Towarzystwa Przeciwgruźliczego w Lublinie, „Zdrowie” 1912, nr 4, s. 291; 

O rozwoju działalności..., s. 29.
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stwo do Walki z Gruźlicą w Mieście Kaliszu, zwane Towarzystwem Przeciw-
gruźliczym. Otworzyło ono w Kaliszu przychodnię przeciwgruźliczą, w której 
bezpłatnie badano, także za pomocą prześwietleń rentgenowskich, wszystkich 
u których występowało ryzyko choroby112. Wszystkie organizacje powołane do 
walki z gruźlicą prowadziły kampanie edukacyjne, upowszechniające wiedzę na 
temat choroby oraz propagujące higienę.

Przypomnienie społecznych inicjatyw w zakresie opieki lekarskiej i socjal-
nej oraz oświaty zdrowotnej w okresie budowania nowoczesnego modelu życia 
społecznego w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. pokazuje spraw-
czość lokalnych środowisk, które podejmowały wysiłek na rzecz zorganizowa-
nia nierzadko in cruda radice instytucji publicznych. Zakładanie towarzystw 
społecznych, działających na rzecz poprawienia bezpieczeństwa zdrowotnego 
i socjalnego, dotyczyło w największym stopniu dynamicznie rozwijających się 
ośrodków przemysłowych. Społeczna aktywność w zakresie organizacji opie-
ki medycznej choć w części kompensowała zaniedbania władz rosyjskich. Na 
początku XX w. w Kongresówce działało 88 szpitali publicznych i 27 szpitali 
prywatnych113. W publicznych szpitalach było nieco ponad 6 tys. łóżek; we-
dług obliczeń specjalistów powinno być ich ponad 24 tys. W szpitalach pry-
watnych, przyfabrycznych, prowadzonych przez towarzystwa dobroczynne 
albo gminy wyznaniowe było nieco ponad 1250 łóżek. Rozwój szpitalnictwa 
w kolejnych kilku latach nastąpił przy dużym udziale zaangażowania społecz-
nego. W 1910 r. funkcjonowało 347 szpitali ogólnych, mieszczących nieco 
ponad 10 tys. łóżek, 16 placówek szpitalnych dla chorych psychicznie oraz 
40 przytułków położniczych114.

Prócz wymienionych w artykule inicjatyw ważną rolę spełniały także działa-
nia społeczne w zakresie zapewniania pozaszpitalnych form leczenia, rekonwa-
lescencji i opieki osobom chorym psychicznie. Z racji obszerności tego tematu 
powinien on być przedmiotem odrębnego opracowania. Z tego samego powo-
du w niniejszym tekście nie omówiono też działalności sekcji pomocy lekar-
skiej, działających przy wielu towarzystwach dobroczynnych oraz odrębnych 
stowarzyszeń, funkcjonujących na zasadach samopomocowych, zapewniają-
cych pomoc ubogim chorym i zapewniającym opiekę paliatywną. Działalność 

112  A. Tomaszewski, Dobroczynność w guberni kaliskiej 1864-1914, Łódź 2010, s. 213; 
Kalendarz... na rok 1914, s. 555. Por. B. Koszutski, Statystyka gruźlicy wśród dzieci szkół począt-
kowych w Kaliszu, „Zdrowie” 1913, nr 2, s. 101-110.

113  W. Męczkowski, Stan i potrzeby…, s. 26-27; E. Mazur, Szpitale…, s. 33.
114  Rocznik..., Rok 1913, s. 295.
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organizacji samopomocowych otworzyła nowy rozdział w systemie opieki in-
stytucjonalnej w realiach nowoczesności. Obecne i dalsze badania nad różnymi 
instytucjami społecznymi, ważnymi dla poprawy opieki zdrowotnej i socjalnej, 
pomagają lepiej poznać przeobrażenia modernizacyjne w Królestwie Polskim.

Instytucje opieki stanowią jednocześnie ważny czynnik lokalnego dziedzic-
twa kulturowego. Założone na przełomie XIX i XX w. przez prywatnych, za-
możnych donatorów, wspierane były także przez lokalną społeczność, wpływa-
jąc na jej konsolidację i poczucie sprawstwa. Wiele lokalnych działań na rzecz 
instytucji opieki można uznać za formy inicjatyw obywatelskich. Szczególne 
znaczenie miały placówki opieki zdrowotnej, dostępne dla pacjentów niezależ-
nie od wyznania i pochodzenia narodowego, w których założeniu i prowadze-
niu partycypowała cała lokalna społeczność. Aktywizacja lokalnej wspólnoty 
oznaczała współpracę pro publico bono Polaków, Niemców, Żydów, jak miało 
to miejsce np. w Łodzi. Niekiedy instytucje opieki zdrowotnej funkcjonują do 
dziś, czasem w tych samych budynkach – jak niektóre zakłady uzdrowiskowe, 
szpitale i przychodnie. Budynki tych instytucji stają się jednocześnie zabytkami 
lokalnego dziedzictwa kulturalnego, ważnego w ramach tzw. historii ratowni-
czej115.

Rekonstruując sieć społecznych instytucji opieki, warto zwrócić uwagę na 
zakres ich oddziaływań. Głównymi zadaniami społecznych instytucji leczni-
czych było zapewnianie opieki medycznej, ale wiele z nich pełniło ważną rolę 
także w zapewnieniu wsparcia socjalnego. Istotny był również wymiar eduka-
cyjny ich działalności, mający na celu zmianę nawyków higienicznych i postaw 
w zakresie dbałości o zdrowie, a w rezultacie – modyfikację stylu życia ludności 
na prozdrowotny. Lekarze oczekiwali, że objęcie jak najszerszych grup społe-
czeństwa opieką lekarską i edukacją prozdrowotną wpłynie na poprawę jego 
zdrowotności oraz mentalności zarazem, pomoże wdrożyć zgodny z ustalenia-
mi nauki reżim sanitarny i zyskać dla niego szeroką akceptację społeczną. Upo-
wszechnianie nowego standardu higieny i dbałości o zdrowie w Królestwie Pol-
skim opierało się na działania popularyzujących nowe wzorce w instytucjach 
lekarskich oraz w prasie popularnej i poradnikach. Miało to służyć internaliza-
cji przez pacjentów norm i zaleceń formułowanych przez lekarzy i higienistów.

Włączając do oceny działalności sieci społecznej opieki medycznej – two-
rzonej przez szpitale, ambulatoria, przychodnie, uzdrowiska etc. – także bar-
dziej krytyczną perspektywę, warto zwrócić uwagę na ich dążenia do unifikacji 

115  E. Domańska, Historia ratownicza, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. 
M. Saryusz-Wolska, R. Traba, współprac. J. Kalicka, Warszawa 2014, s. 168-169.
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postaw pacjentów, wprowadzenia wspólnych norm dbałości o dobrostan fizycz-
ny i psychiczny – de facto możliwych do realizacji w tylko średnich i wyższych 
grupach społecznych. Placówki zdrowotne, poprzez działania lecznicze i oświa-
towe próbowały wyznaczać granice „normalności” i standardy zdrowia, higie-
ny i stylu życia. Ideały i normy warstw średnich ujmowano jako uniwersalne, 
stanowiące punkt wyjścia do działań normalizujących wobec warstw stojących 
niżej – chłopów, robotników, ludzi funkcjonujących na pograniczu grup spo-
łecznych. Dr Męczkowski pisał: Szpital winien być rozsadnikiem, szkołą hygie-
ny, tu ludność mniej kulturalna winna uczyć się czystości, porządku, poznawać co 
szkodzi zdrowiu; tu powinna się kształcić i przyzwyczajać do pewnych potrzeb, 
bez jakich człowiek kulturalny żyć nie może116. W ramach opieki pediatrycznej – 
w szpitalach, poradniach, stacjach „Kropli Mleka” – duże znaczenie miało po-
pularyzowanie nowoczesnej wiedzy higienicznej i medycznej oraz zasad pie-
lęgnacji i wychowania. Miało to służyć upowszechnieniu wśród matek reguł 
„naukowego macierzyństwa”, przyswojeniu i wdrożeniu nowoczesnych norm 
i praktyk rodzicielskich, podporządkowaniu ich wiedzy ekspertów117. Wiąza-
ło się to z przyjęciem, typowym dla epoki nowoczesnej, zunifikowanych stan-
dardów rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci i adolescentów, opartych 
na przekonaniu o istnieniu stałej, uniwersalnej i jednoznacznej  „normalności 
dziecka”118.

W konceptualizacji nowoczesnego modelu medycyny publicznej w Kon-
gresówce duże znaczenie miało przekonanie środowiska medycznego o jego 
wyjątkowej roli jako organizatora instytucji społecznych – nie tylko zdrowot-
nych, ale także socjalnych i oświatowych. Stowarzyszenia lekarskie, w mniej-
szym stopniu niż inne podlegające kontroli cenzury, były dobrze zorganizowa-
ne, opierały się na wysoko wykwalifikowanej kadrze i wykorzystywały swobodę 
zebrań. Miały służyć realizacji pozytywistycznych idei, zakładających progre-
sywną modernizację społeczeństwa dzięki szerzeniu wiedzy, którą traktowano 
jako wartość opozycyjną do wszelkich postaw nieracjonalnych – czy za takie 
uznanych. Wśród społeczników silne było przeświadczenie o szczególnym 
posłannictwie lekarzy, zwłaszcza wobec środowisk ubogich i zaniedbanych. 

116  W. Męczkowski, Stan i potrzeby…, s. 54.
117  B. Polikier, Kilka słów o ambulatoryach szpitalnych dla dzieci, „Kronika Lekarska” 1901, 

t. 22, s. 183.
118  A. Levene, Childhood and Adolescence, [w:] Oxford Handbooks of the History of Medicine, 

ed. M. Jackson, Oxford 2011, s. 321 i n.
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Lekarz miał być wrażliwym społecznikiem i „adwokatem ubogich”119. Na ła-
mach łódzkiego „Czasopisma Lekarskiego” podkreślano szczególną rolę – uj-
mowaną w kategoriach misji – lekarzy prowincjonalnych. Gdy z lekarzy sto-
łecznych mała tylko cząstka ma chęć i możność pracy obywatelskiej (znakomita 
większość zadawalnia się wyłącznie pracą zawodową i naukową), warunki życia 
zmuszają wszystkich lekarzy prowincyonalnych do pracy społecznej, a wyjątkowy 
to lekarz, który z dala od takiej pracy stoi120. Cechą charakterystyczną życia spo-
łecznego w epoce nowoczesnej była nie tylko instytucjonalizacja opieki zdro-
wotnej, ale także wzrost pozycji lekarzy. Aspirowali oni do roli ekspertów nie 
tylko w obszarze wiedzy i praktyki medycznej, ale również w kontekście pro-
blemów życia społecznego i jego organizacji. Mieli znaczący, choć nie wyłączny 
udział w tworzeniu systemu kontroli nad biologicznym życiem, widocznym 
zwłaszcza w przestrzeni miast przemysłowych. Wydaje się, że w przyszłości 
historię opieki medycznej i socjalnej oraz oświaty zdrowotnej warto poddać 
analizie także w perspektywie biopolityki, rozpatrując relacje przedstawicieli 
środowiska lekarskiego z innymi podmiotami życia społecznego, z uwzględnie-
niem kontekstu medykalizacji. Badania w tym zakresie warto prowadzić także 
z wykorzystaniem nowych perspektyw teoretycznych i krytyczną świadomo-
ścią własnej optyki badawczej121.
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Obraz polskiego wojska 
w Sprawozdaniu statystycznym o stanie zdrowotnym

armji w okresie dziesięciolecia 1922-1931

The image of the Polish Army in the Statistical report 
on the health condition of the army in 1922-1931

Abstrakt
W publikacji przedstawiono stan zdrowia polskich wojskowych w latach 

1922-1931. Omówiono szczegółowo występowanie różnych chorób. W Cen-
tralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie zachowało się sprawozdanie 
dotyczące tych problemów. Umożliwiło to podanie dokładnych informacji. 
Można na ich podstawie stwierdzić stopniową poprawę sytuacji. Zmniejszyły 
się zwłaszcza zachorowania na choroby zakaźne. Mniej było też zgonów w szpi-
talach. Świadczy to o poprawie opieki medycznej. Wojskowi znajdowali się pod 
stałym nadzorem służby zdrowia. Miało to też wpływ na poprawę sytuacji.

Abstract
The publication presents the health condition of the Polish Army in the 

years 1922-1931. The occurrence of various diseases is discussed in detail. 
A report on these problems has been preserved in the Central Military Archi-
ves in Warsaw, which allowed to provide accurate information. On their basis, 
it is possible to state a gradual improvement in the situation, in particular, the 
incidence of infectious diseases has decreased. There were also fewer deaths in 
hospitals. The military personnel was under the constant supervision of the he-
alth service. It also contributed to the improvement of the situation.



Andrzej Felchner84

Słowa kluczowe: Polskie wojsko, 1922-1931, choroby
Keywords: The Polish Army, 1922-1931, diseases

Obecne czasy – początek trzeciego dziesięciolecia XXI w. – wywołują róż-
norakie refleksje. Dla wszystkich interesujących się przeszłością naszej 

Ojczyzny rok 2021 to choćby stuletnie rocznice ważnych wydarzeń: uchwa-
lenia pierwszej po odzyskaniu niepodległości Konstytucji, podpisanie traktatu 
ryskiego kończącego wojnę polsko-rosyjską czy ostateczne uregulowanie spraw 
śląskich: plebiscyt, trzecie powstanie śląskie i wreszcie decyzje Rady Ligi Naro-
dów oraz Rady Ambasadorów, zaakceptowane przez stronę polską, dotyczące 
podziału Górnego Śląska. Obok przypominania tych istotnych faktów poja-
wienie się już ponad rok temu groźnej pandemii, powrót do sposobów walki 
z współczesnym „morowym powietrzem” również metodami w skali całego 
kraju zdawałoby się znanym tylko historykom medycyny: dystans, maseczki, 
izolacja, kwarantanna, prowadzi do różnych reakcji. U wielu osób spowodo-
wało to chęć lepszego poznania podobnych zagrożeń, choćby ze strony grypy 
„hiszpanki” sprzed ponad stu lat. Dlatego, wracając do nieodległej przecież 
przeszłości, warto przypomnieć, jak wyglądały problemy zdrowotności, zacho-
rowalności w polskim społeczeństwie w pierwszych latach po ustabilizowaniu 
się sytuacji międzynarodowej i ostatecznym wytyczeniu granic odrodzonej po 
rozbiorach Rzeczypospolitej. W krótkim z konieczności tekście skoncentrowa-
no się na wycinku tej problematyki – kwestiach związanych ze stanem zdrowia 
naszego wojska, przy jednoczesnym odnoszeniu się do spraw nieco szerszych. 
Było to w dużej mierze możliwe dzięki zachowanemu w Centralnym Archi-
wum Wojskowym w Warszawie Sprawozdaniu statystycznym o stanie zdrowot-
nym armji w okresie dziesięciolecia 1922-1931, przygotowanym przez ówczesny 
Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wojskowych w 1933 r.1

Wspomniane powyżej obszerne zestawienie poprzedzone zostało krót-
kim pismem skierowanym do Ministra Spraw Wojskowych Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, podpisanym przez ówczesnego Szefa Departamentu Zdrowia 
MSWojsk. gen. bryg. dr Stanisława Roupperta2. Uzasadniono w nim przede 

1  Korzystałem z odbitki kserograficznej wykonanej w Centralnym Archiwum Wojskowym 
jeszcze w ubiegłym stuleciu, opatrzonej wówczas sygnaturą: CAW, Departament Zdrowia 
MSWojsk., I 300.62.34.

2  Stanisław Rouppert (1887-1945), gen. bryg., lekarz, chirurg. Urodzony w Warszawie, 
za udział w strajku szkolnym w 1905 r. wydalony ze szkoły. Dalsze wykształcenie zdobywał 
w Krakowie, w 1912 r. ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyplom 
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wszystkim ramy chronologiczne. Pominięcie kilku pierwszych lat niepodle-
głości uzasadniono istnieniem dużych luk w odpowiednich materiałach staty-
stycznych. Jest to w pełni zrozumiałe. Walki o niepodległość i granice, zwłasz-
cza wojna polsko-rosyjska, z równoczesnym organizowaniem całości struktur 
państwowych, nie sprzyjały tworzeniu dokumentacji. Dodatkowo wpływ na 
to miało zaangażowanie niezwykle szczupłych kadr medycznych nie tylko 
na rzecz walczących wojsk, ale i w działania przeciwepidemiczne dla ogółu 
społeczeństwa w związku z masowo wówczas występującymi chorobami in-
fekcyjnymi. Trzeba było pokonać sporo trudności, organizować wszystko od 
podstaw. Warto tu choćby przypomnieć, że jedną z najważniejszych instytucji 
służby zdrowia do walki z epidemiami – Państwowy Zakład Higieny – zdołano 
ostatecznie utworzyć dopiero 6 października 1921 r. na mocy uchwały Rady 
Ministrów. PZH powstał z różnych stołecznych i prowincjonalnych placówek 
zajmujących się higieną i zwalczaniem chorób zakaźnych3. Braki w materia-
łach statystycznych, dotyczących wspomnianych pierwszych lat, spowodowały 
też, iż zarówno w okresie międzywojennym, jak i w najnowszych publikacjach 
podaje się, omawiając ten okres pod względem stanu zdrowia społeczeństwa, 

nostryfikował w 1913 r. w Kijowie. Współzałożyciel Związku Walki Czynnej w Krakowie. 
W czasie I wojny światowej w Legionach Polskich, między innymi lekarz naczelny I Brygady 
LP. Od pierwszych dni niepodległości w polskim wojsku, awans na pułkownika w 1920 r., 
w 1926 r. mianowany Szefem Departamentu Sanitarnego (potem: Zdrowia) MSWojsk. Był 
nim do wybuchu wojny. W 1927 r. awans na gen. bryg. Po kampanii 1939 r. przedostał się do 
Francji, a następnie do Wielkiej Brytanii. Jako jeden z najbliższych współpracowników Marszałka 
J. Piłsudskiego został osadzony w obozie w Rothesay, następnie osiedlił się w Szkocji, bez przy-
działu wojskowego, gdzie zmarł; P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 
1918 - 1939, Warszawa 1994, s. 281-282. Odsyłam też do opracowań: M. Dutkiewicz, Służba 
zdrowia Legionów Polskich w latach 1914-1917, Piotrków Trybunalski 2009 oraz do książki: 
A. Felchner, Pod znakiem Eskulapa i Marsa. Służba zdrowia Wojska Polskiego (od jesieni 1918 r. 
do mobilizacji w 1939 r.), Oświęcim 2016. W obydwu monografiach gen. dr S. Rouppert jest 
wielokrotnie wzmiankowany.

3  Dwadzieścia lat publicznej służby zdrowia w Polsce odrodzonej 1918-1938, Warszawa 1939, 
s. 127-128. Pierwsze, konieczne działania w kierunku utworzenia jednej ogólnopaństwowej, silnej 
instytucji zajmującej się szeroko pojętymi zagadnieniami higieny oraz epidemiologii podjęto już 
w 1919 r. Ministerstwo Zdrowia zakupiło wówczas w stolicy duży, jeszcze nie w pełni wykoń-
czony budynek przy ul. Chocimskiej 24. Stopniowo od 1920 r. lokowano tam różne mniejsze 
placówki, które stały się zalążkiem PZH, tamże. Gmach ten przetrwał wojnę i do dzisiaj służy tej 
instytucji, – co jest podkreślane na stronach internetowych PZH, między innymi zamieszczane 
są tam zdjęcia tej historycznej, ponad stuletniej już budowli.
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dane szacunkowe lub w dużym stopniu niepełne4. Drugą, końcową datę opra-
cowania wykreowano nieco sztucznie. Została wprowadzona, gdyż dokonano 
zmian w wojskowej sprawozdawczości. Od 1 stycznia 1932 r. pojawiły się nowe 
rozporządzenia i formularze sprawozdawcze, różniące się od poprzednich, co 
uniemożliwiało wówczas bezpośrednie porównania z poprzednim okresem5.

Źródła, skąd czerpano informacje do omawianego zestawienia, przytoczono 
w krótkim wstępie. Poinformowano, iż wykorzystano: […] 1. Miesięczne spra-
wozdania o ruchu chorych w formacjach wojskowych, zestawiane przez Szefów 
Sanitarnych Okręgów Korpusów, na podstawie sprawozdań lekarzy formacyj 
(wg. wzoru Nr 3 do San.13/21). 2. Miesięczne sprawozdania wojskowych zakła-
dów leczniczych (wg. wzoru Nr 12 do San. 13/21)6. Można więc stwierdzić, że 
opracowując zebrane materiały, oparto się o jedyne wówczas urzędowe źródła. 
Przekazywane do Departamentu sprawozdania należy ocenić jako wiarygodne. 
Nikt z ich autorów – obojętnie, czy to szczebla lokalnego, czy ministerialnego 
– nie miał powodów, podając same dane, aby coś w nich „poprawiać”. Ponadto 
były (niejako po drodze) zapewne wielokrotnie weryfikowane poprzez choćby 
różne kontrole dotyczące wydatkowania pieniędzy na żywienie pacjentów czy 
leki. Obecnie – po blisko stu latach – jest to jedyne tak kompletnie opracowa-
nie dokumentów archiwalnych dotyczące omawianej tematyki. Jest to tym bar-
dziej istotne, że akta Departamentu Zdrowia MSWojsk. i szerzej całego naszego 
wojska przechodziły różne koleje losu i podobnie, jak zasoby innych polskich 
archiwów, ponosząc znaczne straty, zwłaszcza w trakcie II wojny światowej7.

Wspomniane powyżej Okręgi Korpusów (OK) z Dowództwami Okręgów 
Korpusów (DOK) zostały utworzone w końcu 1921 r. Zastąpiły one podob-
ne, wcześniejsze struktury terytorialne, noszące nazwę Okręgów Generalnych 

4  Jako przykłady można tu podać wykorzystaną powyżej pracę Dwadzieścia lat…, zwłaszcza 
tabele i komentarze ze stron: 11, 13, 48, 57, 69 czy 95-98, a także wydaną ostatnio monografię 
Łukasza Mieszkowskiego zatytułowaną: Największa. Pandemia hiszpanki u progu niepodległej 
Polski, Warszawa 2020, szczególnie rozdział X, noszący wymowny tytuł Na śmietniku. Autor 
nie stroni tam od bardzo ostrych, czasami może nawet kontrowersyjnych wypowiedzi, a brak 
szczegółowych danych zastępuje obliczeniami szacunkowymi; ibidem, s. 147-163.

5  Sprawozdanie statystyczne o stanie zdrowotnym armji w okresie dziesięciolecia 1922 - 1931, 
Warszawa 1933, s. 4; chodziło o wprowadzone nowe przepisy: Wojskowa sprawozdawczość sani-
tarna podczas pokoju, opatrzone sygnaturą San. 7/32.

6  Ibidem, s. 5.
7  Szerzej na ten temat: W.K. Roman, Centralne Archiwum Wojskowe 1918-1998 tradycje, 

historia, współczesność służby archiwalnej Wojska Polskiego, Toruń 1999 – w rozdziale III opisano 
tam burzliwe losy zasobu CAW w latach 1939-1945 (ibidem, s. 47-67).
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(OG). Dokonano też wówczas różnych korekt, likwidując na przykład okręg 
kielecki. Powołano do życia w sumie dziesięć OK z numerami i siedzibami 
sztabów w: I Warszawa, II Lublin, III Grodno, IV Łódź, V Kraków, VI Lwów, 
VII Poznań, VIII Toruń, IX Brześć nad Bugiem i X Przemyśl. Widać wyraźnie, 
że tylko osiem miast wojewódzkich posiadało również DOK, ale ich siedziba-
mi były też dwa miasta powiatowe (Grodno i Przemyśl). Jak z tego wynika, ta 
wojskowa struktura nie pokrywała się z podziałem administracyjnym kraju na 
województwa, nie dzielono jedynie powiatów. Przykładem może być IV OK 
Łódź. Obejmował on w chwili powstania, pod koniec 1921 r., osiem powia-
tów z województwa łódzkiego oraz po cztery z warszawskiego i kieleckiego. 
W kolejnych latach następowały różne przesunięcia granic województw czy 
Okręgów, ale liczba OK i lokalizacja DOK nie uległa zmianie aż do września 
1939 r. Dlatego też niezwykle trudno jest porównywać między innymi różne 
sprawozdania statystyczne obejmujące choćby problemy zdrowotności: cywil-
ne – wojewódzkie i wojskowe – okręgowe. Niewątpliwie występowały wów-
czas także podobne trudności w bieżącej współpracy na linii: władze szczebla 
wojewódzkiego czy powiatowego a wojskowe – okręgowe. W każdym DOK 
było etatowo Szefostwo Sanitarne OK. Niewątpliwie najważniejszą instytucją 
wojskowej służby zdrowia na danym obszarze był Szpital Okręgowy noszący 
ten sam numer, jak OK. Istniały ponadto początkowo liczne mniejsze placówki 
lecznicze, obok szpitali także Garnizonowe Izby Chorych. Stopniowo więk-
szość niewielkich szpitali zostało zlikwidowanych. Dokonywano też zmian 
na szczeblu garnizonów. W niektórych OK pozostały tylko pojedyncze pla-
cówki lecznicze. W IV OK dla przykładu, w latach trzydziestych działał tylko 
4 Szpital Okręgowy w Łodzi oraz Izby Chorych na prawach Garnizonowych 
Izb Chorych w Częstochowie (przy 27 pp) i Skierniewicach (przy 18 pp), 
a więc w najbardziej oddalonych od siedziby DOK miejscowościach. W pierw-
szej połowie lat dwudziestych na terenie łódzkiego Okręgu wojskowe szpitale 
znajdowały się też w Częstochowie, Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewi-
cach8.

8  Te kwestie szeroko omawiano w literaturze. Można tu wymienić choćby monografie: 
M. Cieplewicz, Wojsko Polskie w latach 1921-1926. Organizacja, wyposażenie, wyszkolenie, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1998; W. Jarno, Okręg Korpusu Wojska Polskiego nr IV Łódź 1918-
1939, Łódź 2001; P. Stawecki, Wojsko Marszałka Józefa Piłsudskiego 12 V 1926 – 12 V 1935, 
Warszawa 2004. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji służby zdrowia naszej armii 
w tym również szpitalnictwa, zawarte są we wspomnianej wcześniej monografii: A. Felchner, Pod 
znakiem Eskulapa i Marsa… (tam też znajduje się bibliografia przedmiotu oraz aneksy – między 
innymi z obsadą personalną szefostw sanitarnych poszczególnych OK i wykazy komendantów 
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Do najważniejszych problemów poruszanych w Sprawozdaniu… należą 
niewątpliwie kwestie dotyczące ogólnej chorobowości oraz umieralności, za-
prezentowane w oparciu o dane przekazane z poszczególnych jednostek woj-
skowych. Przedstawiono szczegółowe zestawienia zarówno ogólne, jak i z po- 
działem na oficerów, podoficerów i żołnierzy z poboru (określanych, jako sze-
regowi niezawodowi) – dla każdego roku. Ważne jest również podawanie tam 
danych w promilach. Jest to istotne, gdyż w pierwszej połowie tego okresu na-
stępował wyraźny spadek liczebności naszych sił zbrojnych, ale dla odmiany od 
1927 r. obserwujemy niewielki wzrost szeregów, więc dane bezwzględne nie 
w pełni pokazywałyby prawdziwy obraz. W 1922 r. cała polska armia liczyła 
ogółem ponad 318 tysięcy, w 1926 r. – 240 tysięcy, a na koniec omawianego 
okresu – ponad 268 tysięcy. Można jeszcze dodać, że największy spadek nastąpił 
w korpusie oficerskim. Jego liczebność zmalała w omawianym dziesięcioleciu 
z 21 103 do 12 674, największe ubytki nastąpiły do roku 1925 – o ponad sześć 
tysięcy, a w cały okresie niemal o połowę. Liczebność korpusu podoficerów za 
to nieco wzrosła – z ponad 28 tysięcy w 1924 r. do blisko 33,5 tysiąca w 1931 r.9

Z przytoczonych danych wynika, że dla wojskowej służby zdrowia najbar-
dziej pracowite były dwa pierwsze lata omawianego okresu. Warto przypo-
mnieć na wstępie o zaznaczonej powyżej specyfice ówczesnego wojska. Więk-
szość to żołnierze z poboru, teoretycznie powinni być najzdrowsi z całej swojej 
populacji. Tych o słabszym zdrowiu, z wyraźnymi objawami chorobowymi 
czy ułomnościami odrzucano na komisjach poborowych. Podobną uwagę po-
winno odnosić się również do kadry zawodowej. W 1922 r. chorowało ogó-
łem ponad 412 tysięcy, niemal 130 procent, czyli średnio statystycznie każdy 
z wojskowych był pacjentem przynajmniej raz w roku, z kolei co trzeci dwa razy. 
W następnym roku chorych było nieco mniej, ale i tak przekroczono 100% 
stanu ewidencyjnego. Trzeba jeszcze wspomnieć, o czym też piszą autorzy tego 
dokumentu, że część kadry zawodowej leczyła się czasami poza wojskiem. Za-
chorowalność ogółem faktycznie była więc nieco wyższa. Powód w tym wy-
padku był prosty. Zbyt częste odwiedziny w lekarskim gabinecie, odnotowane 
w wojskowych aktach personalnych mogły doprowadzić do zwolnienia z zawo-

szpitali). Badania nad dziejami wojskowej służby zdrowia w II Rzeczypospolitej trwają nadal, 
mimo likwidacji na początku obecnego wieku naturalnego mecenasa, jakim była niewątpliwie 
łódzka Wojskowa Akademia Medyczna. Ukazała się niedawno na przykład interesująca mono-
grafia: Z. i K. Kopocińscy, Szpital wojskowy w Równem w latach 1919-1939, Głogów 2020.

9  Sprawozdanie statystyczne…, s. 6 - 9. Zdecydowałem podawać dane niekiedy też w procen-
tach, ale w wielu wypadkach zachowałem jednak układ z omawianego źródła.
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dowej służby wojskowej ze względów zdrowotnych. Dlatego też widać wyraź-
nie, iż wśród szeregowych z poboru zachorowalność była większa, oczywiście 
porównując procentowo, wynosiła ponad 138% w 1922 r., rok później 108%. 
Także i śmiertelność była w tych pierwszych dwóch latach najwyższa – wyno-
siła ponad pół procent (w liczbach bezwzględnych to odpowiednio 1761 oraz 
w 1923 r. 1552 zgonów wojskowych). Analogicznie wśród niezawodowych 
była również trochę większa o około 0,1% (w liczbach: w 1922 r. – 1381 oraz 
1084 rok później)10.

Taki niezbyt dobry stan zdrowotny naszej armii w początkach lat dwu-
dziestych był spowodowany wieloma czynnikami. Było to pokłosie powo-
li kończących się epidemii z lat wcześniejszych, ale też innych problemów, 
związanych głównie ze sprawami bytowymi, ekonomicznymi. Rok 1923 to 
czas hiperinflacji, powodującej dalsze zubożenie społeczeństwa, w tym rodzin 
wojskowych, ze wszystkimi możliwymi negatywnymi konsekwencjami. Po 
latach pisał pułkownik dyplomowany Marian Porwit, wówczas młody oficer, 
major: nie wstydzono się ograniczyć sąsiedzki poczęstunek do mącznej potrawy 
[…], ale wojskowe rodziny potrafiły z godnością znosić chude lata11. Bardzo 
wiele takich przykładów podaje też Bartosz Kruszyński, przytaczając też róż-
ne bardziej drastyczne przypadki12. Dopiero stopniowe unormowanie sytuacji 
gospodarczej, w tym i poprawa warunków bytowych wojska, znalazła odbicie 
w pozytywnych zmianach w zachorowalności. Można dorzucić jeszcze jedną 
ważną przyczynę, o której się często zapomina, omawiając kwestie zdrowotno-
ści ówczesnego polskiego społeczeństwa. W odbudowującej się po rozbiorach 
i konfliktach zbrojnych Rzeczypospolitej wiele osób było analfabetami. Doty-

10  Ibidem. W omawianych materiałach zawarto też obszerne daty dotyczące wspomnianych 
powyżej odejść z wojska. Nie zawsze, jak świadczą liczne pamiętniki oraz opracowania, było to 
związane, głównie wśród kadry zawodowej, ze stanem zdrowia, zwłaszcza po zamachu majowym 
1926 r. Dlatego też tych danych nie omawiam, gdyż nie jest możliwe obecnie wydzielenie tych 
związanych bezpośrednio ze stanem zdrowia (ibidem, s. 15-24).

11  M. Porwit, Spojrzenie poprzez moje życie, Warszawa 1986, s. 285 – w pamiętniku doda-
wał, że najważniejszą dla młodego małżeństwa było wówczas nie otrzymywanie gaży oficerskiej, 
ale zasiłki w naturze (ibidem, s. 284-285). Autor wspomnień to jeden z wybitniejszych ofice-
rów armii II RP, uznany taktyk i pisarz wojskowy. Szczególnie piękną kartę zapisał w trakcie 
zamachu majowego 1926 r., a także w obronie stolicy we wrześniu 1939 r., szerzej: U. Olech, 
A. Rzepniewski, Płk dypl. Marian Porwit 1895-1988. Z żałobnej karty, „Wojskowy Przegląd 
Historyczny” 1988, nr 2, s. 292-295.

12  B. Kruszyński, Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej, Poznań 2011, zwłaszcza rozdział 
IV: Kariery oficerów w kontekście awansu społecznego, s. 290-417.
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czy to zwłaszcza terenów będących wcześniej w granicach Rosji. W państwie 
carów nigdy nie wprowadzono obowiązku i przymusu szkolnego, co zaowoco-
wało na tych terenach ponad sześćdziesięcioprocentowym analfabetyzmem na 
wsi, zwłaszcza na terenach wschodnich oraz nieco mniejszym w miastach, na-
wet w Warszawie. Przekładało się to bezpośrednio na niską świadomość proz-
drowotną społeczeństwa i powodowało duże trudności w prowadzeniu działań 
profilaktycznych13.

W następnych latach zachorowalność zmalała, spadła również śmiertel-
ność, zarówno jeśli chodzi o wszystkich wojskowych, jak i w grupie kadry zawo-
dowej. W latach 1924-1931 chorowało w skali roku od ponad 212 tysięcy do 
prawie 182 tysięcy ogółu wojskowych. Procentowo stanowiło to od ponad 80% 
w roku 1924 do w przybliżeniu 70% w kolejnych latach. Można więc stwierdzić 
pewną stabilizację zachorowań. Nieco inaczej było ze śmiertelnością. W 1924 r. 
odnotowano 971 zgonów, rok później 815, ale w 1926 r. było ich 967. W tym 
ostatnim przypadku ponowny wzrost był prawdopodobnie spowodowany wy-
darzeniami politycznymi. Z pewnością wspomniana liczba objęła również ofia-
ry zamachu majowego, co szczególnie widoczne było wśród kadry zawodowej. 
Od roku 1927 corocznie odnotowywano ponad siedemset zgonów (najmniej 
w 1930 r. – 617). W procentach w tych ośmiu latach można było zaobserwować 
przeważnie między 0,2% a 0,3% zgonów pośród ogółu wojskowych – wyjątko-
wo w 1926 r. stwierdzono wzrost do 0,4%. Wśród oficerów chorowało corocz-
nie dwadzieścia kilka procent, a wśród podoficerów trzydzieści kilka procent. 
Dużo więcej niedomagało żołnierzy niezawodowych – w granicach od ponad 
160 tysięcy do 190 tysięcy – co jest zrozumiałe ze względu na daleko większą 
liczebność tej części armii. Różnice widać również, jeśli przytoczymy dane pro-
centowe. W tej grupie zachorowalność wynosiła przeważnie ponad 80% w skali 
roku. Autorzy sprawozdania też zauważyli te różnice. W komentarzu podano, 
że przy z konieczności pobieżnym badaniu na komisjach poborowych nie za-
uważano wszystkich dolegliwości. Dopiero w trakcie odbywania służby ujaw-

13  Szerzej w monografii: A. Felchner, Zdrowie i zdrowotność piotrkowian. Z problematyki 
zdrowotności mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego na tle całego kraju 
(od końca lat 20-tych do początku 70-tych XX wieku), Piotrków Trybunalski 2006. Problemy te 
omawiał też J. Żarnowski, Polska 1918 - 1939. Praca. Technika. Społeczeństwo, wyd. II, Warszawa 
1999, kwestie zdrowotności z kolei: E. Więckowska, Walka z ostrymi chorobami zakaźnymi 
w Polsce w latach 1918-1924, Wrocław 1999. Bardzo bogata jest literatura poświęcona sprawom 
gospodarki, np. J. Kaliński, Zarys historii gospodarczej XIX i XX w., Warszawa 2001 (synteza 
o charakterze ogólnym); M. Łapa, Modernizacja państwa. Polska polityka gospodarcza 1926-1929, 
Łódź 2002 (węższy zakres chronologiczny).
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niały się różnorodne problemy zdrowotne, co niejednokrotnie powodowało 
zwolnienie do cywila. Warto podkreślić, że zwłaszcza poborowi pochodzący ze 
wsi stałe kontakty z lekarzem mieli dopiero w wojsku i dzięki temu mogli być 
poddawani bardziej szczegółowym badaniom. Przy poważnych, przewlekłych 
chorobach również kadra zawodowa była przenoszona do rezerwy lub w stan 
spoczynku. Ponadto omawiane dane dotyczą tylko dość wąskiego okresu życia 
– żołnierzy niezawodowych, z poboru – młodych mężczyzn rozpoczynających 
trzecią dekadę życia – przez dwa-trzy lata, a kadry zawodowej – do pięćdzie-
siątego – sześćdziesiątego roku życia. Nie obejmują późniejszych lat, zwłaszcza 
po skończeniu służby zawodowej, gdy wraz z upływem czasu uzewnętrzniają 
się coraz bardziej różne dolegliwości. Uzupełniając powyższe dane można do-
dać, że dokonano w omawianych materiałach, jeśli chodzi o zgony podoficerów 
i żołnierzy z poboru, dodatkowego podziału na rodzaje broni oraz służb. We-
dług uśrednionych obliczeń za lata 1925-1931 najwięcej zgonów stwierdzono 
na każde tysiąc stanu liczebnego: w marynarce wojennej – 3,9, następnie w lot- 
nictwie – 3,8 i kawalerii – 3,6. Na drugim biegunie znalazł się korpus pod-
oficerów oraz szeregowi niezawodowi z wojsk technicznych – 2,6, dalej służba 
gospodarczo-administracyjna – 2,2 i służba zdrowia – 2,0 promila. Stwierdza 
się tu podobne, zresztą oczywiste zjawisko, jakie ma miejsce w czasie działań 
zbrojnych. Wśród walczących na pierwszej linii stwierdza się zawsze najwięk-
sze straty, a na zapleczu armii zgonów było najmniej. Jak widać, podobną sy-
tuację można odnotować w okresie pokoju. W poszczególnych latach liczba 
zgonów zmieniała się i trudno tutaj wychwycić jakieś prawidłowości. Inna ta-
bela przytacza dane dotyczące ogółu oficerów, ale tylko leczonych w szpitalach. 
Przy pewnej fluktuacji widać w tym przypadku spadek liczby zgonów. Licząc 
na każdy tysiąc oficerów, w 1923 r. wynosił on 4,07, w 1926 r. 3,34, a w ostat-
nim sprawozdawczym roku już tylko 1,89 promila. Są to jednak dane niepełne, 
obejmują jedynie osoby leczone stacjonarnie, więc z poważnymi schorzeniami. 
Oceniając stan zdrowotny naszej armii, musimy natomiast uwzględniać sporo 
różnych czynników14.

14  Sprawozdanie statystyczne…, s. 6-11 i 29. P. Stawecki obliczył na przykład, iż przeciętny 
wiek polskiego generała w 1920 r. to 50,3 lat, w 1924 – 48,6, a w 1932 – 40,9, P. Stawecki, 
Słownik..., s. 27. Aby lepiej zobrazować dostępność do pomocy lekarskiej ogółu społeczeń-
stwa mogę przytoczyć własne badania obejmujące Piotrków Trybunalski i powiat piotrkowski. 
W samym mieście, które było przed I wojną światową stolicą guberni, potem jedną z największych 
miejscowości w województwie łódzkim, w 1922 r. pracowało dwudziestu jeden lekarzy (łącznie 
z kilkoma wojskowymi). Na terenie całego powiatu działało w tym czasie zaledwie czterech 
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W omawianym Sprawozdaniu statystycznym… zamieszczono również dużo 
informacji z zakładów leczniczych. Są też tam dane o leczonych osobach spoza 
wojska. Byli to przypuszczalnie, w większości, członkowie rodzin wojskowych 
zawodowych. Dokonywano w tym wypadku różnych podziałów, również in-
formowano szczegółowo o poszczególnych chorobach. Dzięki temu obraz 
zdrowotności polskiej armii z tych lat jest o wiele bogatszy15.

Z wielu różnorodnych informacji szczególnie interesujące są dane doty-
czące długości czasu leczenia w szpitalach wojskowych ogółu kadry (zawodo-
wych i niezawodowych). W 1922 r. było to ogółem 3,85 miliona dni pobytu 
w placówkach służby zdrowia, w następnym roku – 2,59 miliona, a w roku 
1931 – 2,15 miliona. Najwięcej hospitalizowano w I Okręgu Korpusu – od 
626 996 osób w 1922 r. do 416 919 w 1931 r., a średnio w tym dziesięcioleciu – 
474 961. Najmniej stacjonarnie leczono w OK VII Poznań – średnio 159 570 
osób i OK IV Łódź – 139 572. Te dane świadczą w pierwszym rzędzie o sta-
nie bazy szpitalnej. W stolicy były największe zakłady lecznicze, w tym przy 
szkole podchorążych, dlatego też liczba hospitalizowanych była największa. 
Można dodać, że od roku 1925 nastąpiła pewne stabilizacja. W poszczególnych 
latach było od 2,29 do 2,14 milionów dni leczenia szpitalnego ogółu wojsko-
wych. Pokrywają się one z obliczeniami liczby chorych w zakładach leczniczych 
w odniesieniu na tysiąc wojskowych. W pierwszym roku sprawozdawczym 
było to 33,2 promila, rok później – 26,1, a w 1931 r. 21,9. Jak widać, te infor-
macje potwierdzają podane wcześniej o zachorowaniach i śmiertelności, gdzie 
też obserwujemy podobne zjawisko, początkowo pewnego spadku zachoro-
wań, a potem względnej stabilizacji. Z tego też powodu nastąpiła wspomnia-
na wcześniej redukcja placówek leczniczych z 54 do 39. Liczba łóżek w nich 
się znajdujących spadła z prawie dwudziestu tysięcy do niewiele ponad ośmiu 
tysięcy. Uśredniając te dane – z przeliczeniowych 62,3 miejsc na 1000 stanu sił 
zbrojnych na początku omawianego okresu do 30,0 na końcu. Podniosło się za 

(dwóch w Bełchatowie, po jednym w Kamieńsku i Sulejowie). Osiem lat później w stolicy 
powiatu było o dziesięciu więcej (w tym jedna, pierwsza lekarka). Podwoiła się ich liczebność 
na terenie powiatu. W Bełchatowie pracowało już czterech oraz po jednym w Gorzkowicach, 
Kamieńsku, Sulejowie i Wolborzu. Pełniejsze dane w: A. Felchner, Zdrowie i zdrowotność …, 
s. 220-222. W II Rzeczypospolitej na początku lat dwudziestych było około pięciu i pół tysiąca 
lekarzy, liczbę dziesięciu tysięcy przekroczono w końcu tego dziesięciolecia, a tuż przed wybu-
chem wojny było blisko trzynaście tysięcy. Należy dodać, iż w  1945 r. ich liczba spadła do nieco 
ponad sześć tysięcy, Dwadzieścia lat…, s. 31-35; E. Więckowska, Lekarze, jako grupa zawodowa 
w II Rzeczypospolitej, Wrocław 2004, s. 36-39.

15  Sprawozdanie statystyczne…, s. 25-130.
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to ich obłożenie – ogółem z 54,1% w 1922 r. do 73,2% w 1931 r. Te wszystkie 
ostatnie przekształcenia można ocenić pozytywnie, zwłaszcza od strony 
finansowej. Miało to niewątpliwie jeszcze większe znaczenie w końcowych 
dwóch omawianych latach ze względu na ogólnoświatowy kryzys finansowy 
i konieczne oszczędności budżetowe16.

Dużo miejsca w cytowany dokumencie poświęcono też omówieniu różnych 
chorób wykrytych u wojskowych pacjentów w latach 1922-1931. Podzielono 
je na dwanaście grup, a ponadto dodano jeszcze jedną – pacjenci skierowani na 
obserwacje. Tej ostatniej nie będę komentował z uwagi na tematykę tej publi-
kacji. Do najczęściej występujących schorzeń należały te, które dziś są też okre-
ślane jako zakaźne – infekcyjne. W omawianym opracowaniu umieszczono je 
w dwóch grupach. Pierwszą, największą, nazwano „Choroby nagminne” (ogó-
łem dwadzieścia jednostek chorobowych), a kolejną – „Choroby zakaźne przy-
padkowe” (dziesięć) Ponadto w trzeciej znalazła się tylko gruźlica, w następ-
nej choroby pasożytnicze, a w piątej weneryczne. W obecnych statystykach są 
one na ogół ujmowane w jednej grupie jako zakaźne. Wyodrębnienie gruźlicy 
świadczy dobitnie o zagrożeniu, jaki wówczas powodowała w całym społeczeń-
stwie, nie tylko w siłach zbrojnych. Wydzielenie wówczas chorób wenerycznych 
nastąpiło też chyba ze względu na zagrożenie społeczne, dużą liczbę chorych, 
a także na przewlekłość danej choroby i specyfikę możliwości zakażenia. Fakt, 
że rzeczywiście zarażało się nimi był w okresie międzywojennym powszechnie 
znany, łącznie ze znajomością drobnoustrojów je wywołujących i możliwościa-
mi terapeutycznymi17.

16  Ibidem, s. 37-42. Z oczywistych względów pomijam tutaj informacje dotyczące pacjen-
tów spoza wojska. Odsyłam też do publikacji: A. Felchner, Szpitale wojskowe II Rzeczypospolitej, 
„Wojskowy Przegląd Historyczny” 1996, nr 3, s. 102-126.

17  Sprawozdanie statystyczne…, s. 44 - 48, 73-74. Dzisiejsze dokumenty normatywne wymie-
niają łącznie sto pięćdziesiąt trzy najważniejsze jednostki chorobowe w tym dziale medycyny. 
Nie chodzi tu tylko o nieznane wcześniej, przed 1939 r. schorzenia, choćby nie tak dawno 
poznane – AIDS czy SARS-CoV-2 (COVID-19). Włącza się do nich też istniejące poprzednio 
osobno wspomniane wyżej grupy chorób. Występują też oczywiście „stare” schorzenia infek-
cyjne – błonica, czerwonka, dury czy dżuma, a nawet już wyrugowana na całym świecie ospa 
prawdziwa. Szczegółowe dane można znaleźć w Internecie, na przykład w tabeli: Zachorowania 
na wybrane choroby zakaźne w Polsce od 1 stycznia do 15 kwietnia 2020 r. oraz w porównywalnym 
okresie 2019 r. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 tysięcy ludności, opracowanej w Zakładzie 
Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
– Państwowego Zakładu Higieny oraz w Departamencie Przeciwepidemicznym i Ochrony 
Sanitarnej Granic Głównego Inspektoratu Sanitarnego; wwwold.pzh.gov.pl. W powyższym 
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Przystępując do omawiania kwestii związanych z leczeniem pacjentów 
z pierwszej grupy, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na początek lat dwu-
dziestych i na najczęściej występujące oraz najgroźniejsze jednostki chorobowe. 
Jak podkreślają sami autorzy, są to informacje tylko o osobach wymagających 
leczenia szpitalnego, a więc ciężej chorzy. Nie dotyczą tych, którzy mogli od-
zyskiwać zdrowie w izbach chorych na terenie swoich pułków lub dostać zwol-
nienie lekarskie z ćwiczeń, kurować się w domu bądź w koszarach. Ogólne dane 
liczbowe obejmują wszystkich cierpiących, przebywających w poszczególnych 
placówkach leczniczych (również osoby cywilne). W materiałach dodano też 
obliczenia o liczbie hospitalizowanych wojskowych przypadających na każ-
dych tysiąc kadry (łącznie – zawodowych i z poboru). Można więc prześledzić 
bardziej ogólne występowanie poszczególnych schorzeń oraz odniesienie tylko 
do służących w siłach zbrojnych. Kolejno z I grupy były to (począwszy od naj-
większej liczby pacjentów): grypa, czerwonka, dur plamisty (dawniej też: ty-
fus plamisty, obecnie: wysypkowy), nagminne zapalenie przyusznic (świnka), 
dur powrotny i brzuszny, a także odra. Pierwsza z wymienionych występowała 
przez cały omawiany okres, ze zmienną częstotliwością, podobnie, jak dzisiaj. 
Najwięcej leczonych stacjonarnie cierpiących na grypę odnotowano w 1930 r. – 
5026 (18,81 statystycznych pacjentów na tysiąc wojskowych), a najmniej 
w 1923 r. – 1149 (3, 79). Zapadalność na czerwonkę była duża w pierwszych la-
tach, najwięcej w 1922 r. – 1148 przypadków (wskaźnik – 3,62 promila), wraz 
z upływem czasu liczba pacjentów malała, w 1931 r. leczono tylko 38 osób 
(0,14 na 1000 wojskowych). Taki spadek można powiązać niewątpliwie z po-
prawą stanu sanitarnego koszar i rygorystycznym przestrzeganiem przepisów 
sanitarnych. Występowanie duru wysypkowego było podobne jak czerwonki. 
W 1922 r. zdiagnozowano go u 1041 przyjętych na leczenie (3,27), a już w ko- 
lejnym roku tylko 182 (0,6). Od 1928 r. poddawano terapii pojedyncze przy-
padki – najmniej w 1931 r. – 5 chorych (0,02 promila). Schorzenie to rozno-
szone jest przez wszy i można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, iż ci 
wojskowi zainfekowali się poza koszarami. Częstotliwość występowania znanej 
i dziś świnki, czyli nagminnego zapalenia przyusznic była – podobnie jak gry-
py – bardzo różna. Najwięcej hospitalizowanych z tymi przypadłościami było 
w 1930 r. – 948 pacjentów (wskaźnik 3,54), a najmniej – w 1923 r. – 507 
(1,67 promila). Nie jest to groźna choroba, ale powikłania pojawiają się częściej 
u osób dorosłych, a więc też wojskowych. Poza terapią istotne w jej zwalczaniu 

współczesnym dokumencie nie podano tylko gruźlicy. Do tych i podobnych materiałów można 
dotrzeć również w dowolnych wyszukiwarkach pod podanym powyżej tytułem.
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są szczepienia. Nie było one jednak znane przed 1939 r., podobnie jak stosowa-
ne obecnie leki. Dur powrotny, podobnie jak wysypkowy, roznoszony jest przez 
wszy, a w innych szerokościach geograficznych także przez kleszcze. Jest więc 
symptomatyczny dla czasów wojny, zniszczeń, biedy. Zachorowania na niego 
– najliczniejsze w 1922 r. – 802 (wskaźnik wśród wojskowych – 2,52), zaczął 
zanikać już w połowie lat dwudziestych. Od 1926 r. stwierdzano corocznie tyl-
ko od jednego do pięciu hospitalizowanych przypadków. Widać więc wyraźnie 
olbrzymi postęp i wpływ tych samych czynników, jak w wypadku duru wy-
sypkowego. Dur brzuszny to z kolei groźna choroba przewodu pokarmowego, 
a jej rezerwuarem jest na przykład skażona woda ze studni czy rzek, używana do 
picia bez przegotowania, a także brak higieny pożywienia. W tym przypadku 
udało się wojskowej służbie zdrowia tylko częściowo zmniejszyć zapadalność. 
W 1922 r. leczono 299 pacjentów cierpiących na to schorzenie (wskaźnik 
0,94), a najmniej – w 1928 r. – 111 hospitalizowanych (0,42 promila). Przy-
puszczam, że źródeł zakażenia należy w większości szukać poza wojskiem. Były 
według mnie dwie takie drogi infekcji, obie poza koszarami – na przepustce lub 
podczas ćwiczeń w terenie. Ostatnią z chorób, którą stwierdzano w większej 
ilości przypadków, to odra, która pojawia się i dzisiaj. Nie była z takim nasi-
leniem, jak wcześniej omawiane, ale pojawiała się stale, w różnej liczbie. Naj-
więcej chorych z tą przypadłością leczono w 1926 r. – 230 (0,94), a najmniej 
w 1924 r. – zaledwie 26 (0,10 promila). Poza wspomnianymi w wojskowych za-
kładach leczniczych przebywali chorzy, u których stwierdzono: ospę prawdzi-
wą, (ale tylko kilka przypadków), ospę wietrzną, płonicę (szkarlatynę) – dość 
często, różyczkę, błonicę, dury rzekome, krztusiec, nagminne zapalenie mózgu, 
nagminne zapalenie opon mózgowych oraz „inne choroby nagminne”. Nie 
stwierdzono tylko ani jednego przypadku cholery. Podobnie było z bliżej nie-
znaną jednostką chorobową nazwaną „mór”. Nie ma go też w innych wykazach 
i dokumentach. Być może kiedyś ktoś bezrefleksyjnie, nie znając się zupełnie na 
medycynie, przepisał tę nazwę ze starego formularza sprzed wielu lat. Najwięcej 
zgonów stwierdzano wśród osób hospitalizowanych z przyczyn nagminnego 
zapalenia opon mózgowych (każdego roku od kilkunastu do ponad trzydziestu 
przypadków), czerwonkę, grypę, dur brzuszny i dur wysypkowy. W wypadku 
wspomnianych durów najwięcej chorych zmarło w 1922 r. – na wysypkowy aż 
79 i na brzuszny – 36. W kolejnych latach na pierwszy z nich prawie nie było 
nie tylko zakażeń, ale i przypadków śmiertelnych, na drugi obok dość licznych 
hospitalizowanych przypadków odnotowywano zgony podobne, jak w wypad-
ku cierpiących na zapalenie opon mózgowych. Charakterystycznym jest fakt, iż 
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na początku lat dwudziestych tragicznych wypadków odejścia pacjentów było 
najwięcej. W sumie, o ile w 1922 r. było ogółem 252 zgonów spowodowanych 
wszystkimi tymi schorzeniami, to w 1931 r. liczba takich smutnych przypad-
ków zmalała do 67, z kolei rok wcześniej nawet do 38 – najmniej w okresie spra-
wozdawczym. Spowodowane to było niewątpliwie – obok postępów w medy- 
cynie – także coraz lepszą opieką i wczesnym zdiagnozowaniem oraz skutecz-
niejszym leczeniem18.

W drugiej grupie umieszczono dziesięć jednostek chorobowych określa-
nych jako schorzenia zakaźne przypadkowe. Sami autorzy sprawozdania przy-
znali, że jedna z nich, popularna angina (ostre zapalenie migdałków), powinna 
raczej być umieszczona w poprzedniej grupie. Poza nią znalazły się tu: róża, tę-
żec, nosacizna, twardziel, ostry gościec stawowy, jaglica, ropne zapalenie tkanki 
podskórnej, ostre zapalenie szpiku kostnego, a także bliżej nieokreślone – „inne 
choroby zakaźne”. Najwięcej było hospitalizowanych pacjentów z „ropnym za-
paleniem tkanki podskórnej”, czyli – jak wyjaśniono – z różnymi owrzodze-
niami czy ropniami. Podkreślano w komentarzu, że jest to jedna z najbardziej 
częstych dolegliwości wśród wojskowych, a ponadto tylko część najbardziej 
skomplikowanych przypadków leczono stacjonarnie. Pełne dane były więc 
o wiele wyższe. Najwięcej osób leczonych w zakładach medycznych było w la-
tach 1927 i 1929-1931 – ponad sześć tysięcy, a najmniej w 1923 – niemal dwa 
tysiące. Wskaźnik na tysiąc wojskowych najwyższy był w roku 1930 – 23,42, 
a najmniejszy we wspomnianym 1923 – 4,92. Drugą chorobą najczęściej leczo-
ną w zakładach medycznych była wspomniana angina. W pierwszych omawia-
nych latach, co roku przyjmowano z jej powodu po kilkaset osób, a najmniej 
w 1922 – 277 (0,87), ale od 1928 już ponad dwa tysiące. Najgorszy pod tym 
względem był rok 1931 – 2587 leczonych (wskaźnik 9,60 promila). Trzecim 
dość powszechnym schorzeniem był ostry gościec stawowy. Liczba pacjentów 
z tego powodu stale rosła – od 221 przypadków w 1923 r. (wskaźnik 0,73) do 
2587 (9,60) w 1931 r. Podobne zjawisko obserwujemy w wypadku róży – cho-

18  Sprawozdanie statystyczne…, s. 46-73. Używam czasami pojęcia: wojskowe zakłady, pla-
cówki, instytucje lecznicze. Przez cały omawiany okres – poza szpitalami okręgowymi, istniały 
mniejsze szpitale rejonowe (wojskowe) oraz Garnizonowe Izby Chorych. Oczywiście – najciężej 
chorzy z reguły byli leczeni w tych pierwszych placówkach, dysponujących pełną ówczesną 
diagnostyką. Można też dodać, iż pojęcie „choroby nagminne” było różnie używane w okresie 
międzywojennym. W już przytaczanym, również oficjalnym, ministerialnym opracowaniu 
Dwadzieścia lat… określano nim schorzenia groźne społecznie: gruźlicę, jaglicę, czy choroby 
weneryczne. Na tu wymieniane używano tam powszechnie znanej nazwy „choroby zakaźne”. 
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roby skóry powodującej duże dolegliwości, na przykład wysoką temperaturę. 
Było jednak z jej powodu mniej leczonych stacjonarnie, niż z omawianych po-
przednio – od 230 w 1923 r. (wskaźnik 0,76) do 547 (2,0 promila) w końco-
wym sprawozdawczym roku. Ostatnią z tej grupy była choroba oczu – jaglica. 
Dziś właściwie w Polsce nieznana, wówczas była dość powszechna. Najwięcej 
osób z jej powodu zajmowało szpitalne łóżka w 1922 r. – 2225 (wskaźnik 7,0), 
a najmniej – w 1931 r. – 426 (1,57). Pozostałe wymienione choroby zakaźne 
leczono w placówkach wojskowej służby zdrowia niezwykle rzadko19.

Trudno obecnie ustalić, skąd się brały tak duże różnice. Niekiedy – na 
przykład w wypadku jaglicy – przy stwierdzeniu tej choroby u żołnierzy nie-
zawodowych już we wczesnym stadium rozpoznania, zwalniano ich z wojska, 
jeszcze przed skierowaniem do szpitala. Angina czy róża występują do dziś, 
a coraz częstsze pobyty w placówkach leczniczych osób z tymi schorzeniami 
mogły wypływać z doskonalenia opieki zdrowotnej. Warto dodać, iż sami auto-
rzy omawianych materiałów podchodzili do zamieszczanych danych krytycz-
nie. Stwierdzali na przykład, iż sporo zachorowań na wiele chorób miało swoje 
źródła w nie przestrzeganiu przepisów sanitarnych i nie zawsze właściwych wa-
runkach higienicznych. Ta ostatnia uwaga dotyczyła na przykład zachorowań 
na jaglicę, różę czy owrzodzenia. Można jeszcze dodać, iż zgony wśród hospita-
lizowanych, spowodowane tymi schorzeniami, były nieliczne, albo nie było ich 
wcale (w przypadku jaglica i twardzieli)20.

Jedna z najgroźniejszych chorób w omawianym okresie to gruźlica. Dopiero 
pod koniec lat trzydziestych zaczęto wprowadzać na niewielką skalę szczepie-
nia, a do tego nie było jeszcze wówczas na nią skutecznych leków. Przy ostrym 
przebiegu dochodziło do licznych zgonów. Wojskowa służba zdrowia dyspono-
wała odrębnymi, specjalistycznymi szpitalami dla jej leczenia. Dominowała, jak 
zawsze, odmiana płucna, ale stwierdzano też zainfekowanie prątkami innych, 
pojedynczych organów (około sześć razy mniej). Najrzadziej występowała gruź-
lica prosówkowa, czyli wielu narządów – były to pojedyncze przypadki. Staty-
styki wojskowe są bardzo specyficzne, gdyż dają w miarę dobry obraz zdiagno-
zowanych zachorowań, ale już nie długotrwałego leczenia i zgonów. Zwłaszcza 
żołnierze z poboru, ale także i służby zawodowej byli zwalniani z wojska z jej 
powodów. Powodowało to, że dłuższe pobyty w szpitalach, jak i ewentualne 
zgony byłych wojskowych nie były umieszczane w statystykach sił zbrojnych. 
Jeśli nabyli odpowiednie uprawnienia do leczenia w wojskowych szpitalach, 

19  Sprawozdanie statystyczne…, s. 73-84.
20  Ibidem.
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to najwyżej zaliczano ich do grupy osób cywilnych. Ponadto pierwszą barierą 
były komisje poborowe, które starały się nie dopuszczać do służby wojskowej 
młodych ludzi nawet z podejrzeniami gruźlicy. Średnio w omawianym dziesię-
cioleciu było rocznie ogółem blisko dwa tysiące zachorowań na wszystkie od-
miany tego schorzenia. Najwięcej pacjentów z tą chorobą przyjęto do leczenia 
stacjonarnego w latach 1922-1923 – odpowiednio 2166 przypadków (wskaź-
nik 6,80) oraz 2140 (7,04), a najmniej w 1927 r. – 1641 (6,42 promila). Podob-
nie było w wypadku zgonów – po ponad pięćset hospitalizowanych w dwóch 
pierwszych latach i około sto na początku trzydziestych. Autorzy sprawozdania 
podają, że był to efekt szybszego, sprawniejszego zwalniania z wojska chorych 
na gruźlicę i dlatego w wypadku najliczniejszej jej odmiany – płucnej śmiertel-
ność spadła z 28% w 1922 r. do 5,9% w 1931 r.21

Do chorób pasożytniczych zaliczano różne dolegliwości. Najwięcej leczo-
no cierpiących na zimnicę (malarię), świerzb oraz spowodowane przez grzybice 
parchy. W sumie było to siedem jednostek chorobowych. W 1922 r. w placów-
kach wojskowej służby zdrowia leczono na malarię 3806 osób (wskaźnik na ty-
siąc wojskowych - 11,95), na świerzb 1124 (3,52) oraz na parchy 260 (0,82). 
W ciągu całego dziesięciolecia z powodu pierwszej z chorób zmarło czterech 
pacjentów (w dwóch pierwszych latach) a na wszystkie pozostałe sześć jed-
nostek odnotowano zaledwie trzy takie przypadki, nie były więc one groźne 
dla wojska. Zapadalność na zimnicę bardzo szybko spadała – do 50 pacjen-
tów (0,19) w 1931 r. Najczęściej leczono to schorzenie w IX Okręgu Korpusu 
i w 9 Szpitalu Okręgowym w Brześciu nad Bugiem. W 1922 r. na terenie tego 
Okręgu hospitalizowano 1082 osoby (3,92 promila), a w 1931 r. było już tylko 
34 hospitalizowanych (wskaźnik dla wojskowych: 1,59). Było to niewątpliwie 
spowodowane specyficznym terenem – dużymi obszarami bagien poleskich. 
Komary roznoszące tę chorobę miały tam najbardziej dogodne warunki by-
towania. W przypadku świerzbu w ostatnich trzech sprawozdawczych latach 
notowano po ponad czterysta osób na szpitalnych łóżkach (wskaźnik dla woj-
skowych 1,63 – 1,70 promila), a grzybice powodujące parchy leczono w tych 
ostatnich latach corocznie u kilkunastu pacjentów (wskaźnik około 0,6). Poza 
pierwszą z wymienianych chorób zapadalność na pozostałe wynikały głównie 
z powodu nie zachowywania higieny, co również podkreślano w sprawozdaniu. 

21  Ibidem, s. 85 – 90. Kwestie gruźlicy wśród wojskowych są też odrębnie, szerzej omawiane 
w monografii: A. Felchner, Pod znakiem Eskulapa i Marsa…, s. 146-152, podobnie zresztą jak 
i inne problemy zdrowotne naszej przedwojennej armii (ibidem, s. 123-167).



99Obraz polskiego wojska...

Dlatego też można zaobserwować duży spadek liczby cierpiących na te choro-
by, gdyż warunki bytowe wojska normowały się22.

W wypadku chorób wenerycznych sytuacja była zupełnie inna. W Polsce 
okresu międzywojennego, jak wynika zarówno z dokumentów, prac nauko-
wych, opublikowanych wspomnień, czy też z opisów na kartach licznych po-
wieści, informacje i przykłady pewnej swobody obyczajów (przy jednoczesnym 
zachowywaniu pozorów), prostytucji i łączących się z tym zachorowań na „cho-
roby płciowe” są dość liczne. Problemy związane z chorobami wenerycznymi, 
zwłaszcza z kiłą, dotykały zresztą wiele krajów. W monografii opisującej dzieje 
syfilisu rozdział dotyczący omawianego okresu nosi znamienny tytuł: Kiła pa-
nuje wszędzie (okres międzywojenny), natomiast kolejny: Kiła a córy Koryntu23.

W polskim wojsku choroby weneryczne stanowiły poważny problem. Dane 
szpitalne niewątpliwie dotyczą tylko poważniejszych przypadków zachorowań, 
gdy konieczne było leczenie stacjonarne. Ponadto do tej grupy chorych szcze-
gólnie mogę odnieść wcześniejsze stwierdzenie, iż część oficerów i podoficerów 
starała się unikać oficjalnego kontaktu z lekarzem wojskowym, co skutkowało 
wpisaniem tej choroby do ich osobistych kartotek. Podobnie zresztą piszą na 
wstępie autorzy omawianego tekstu. Wspomniane informacje mogły rzutować 
na opinie służbowe kadry zawodowej. W 1922 r. ogółem leczono na te choroby 
łącznie 17038 osób (wskaźnik na tysiąc wojskowych: 53,55). Potem obserwu-
jemy dość duży spadek – poniżej dziesięciu tysięcy pacjentów już w roku 1924 
(wskaźnik: 38,10). W kolejnych latach następowały pewne wahania, było jed-
nak to zawsze hospitalizowanie po ponad osiem tysięcy każdego roku (wskaź-
nik powyżej trzydzieści promili). W ostatnim roku sprawozdawczym pierw-
szy raz przyjęto do szpitali tylko 7322 pacjentów z „chorobami płciowymi” 
(wskaźnik 27,13). W tej grupie wyróżniano obok wspomnianej kiły (z trzema 
jej odmianami: pierwotna, wtórna, trzeciorzędna) też rzeżączkę i wrzód miękki 

22  Sprawozdanie statystyczne…, s. 90-96.
23  Cl. Quetel, Niemoc z Neapolu czyli historia syfilisu, tł. Z. Podgórska-Klawe, Wrocław-

Warszawa-Kraków 1991, s. 218-308. Wiele ciekawych przykładów znajduje się w wykorzystanej 
wcześniej monografii B. Kruszyńskiego, szczególnie s. 353-358. Wspomniany autor opisując 
kariery oficerów jednocześnie pokazywał, jak ważną pozycję w ówczesnym polskim społeczeństwie 
zajmowało wojsko. Podobnie pisał cytowany wcześniej M. Porwit, a także wielu innych autorów 
wspomnień, czy historyków. Dlatego też i w tym kontekście należy spojrzeć na problem chorób 
wenerycznych w naszej armii. Obszerniejsze dane dotyczące występowania chorób wenerycz-
nych w całym kraju podaje wspomniane oficjalne opracowanie Dwadzieścia lat…, s. 63-68; też: 
A. Felchner, Zdrowie i zdrowotność… (głównie w skali jednego powiatu).
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(obydwa schorzenia z powikłaniami lub bez). Jak podano w komentarzu do 
informacji, omawiając pewną sezonowość występowania chorób wenerycznych 
[…] Najwięcej zachorowań przypada na październik po ćwiczeniach letnich i po 
jesiennym wcieleniu rekrutów. Większa liczba zachorowań przypadająca w stycz-
niu może być wytłumaczona tem, że w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku znaczny % wojskowych korzysta z urlopów świątecznych. W tym czasie mogą 
oni łatwiej ulec zakażeniu, z drugiej zaś – nie zgłaszają się w grudniu z chorobą 
weneryczną, żeby nie stracić prawa do urlopu…24.

Z informacji wynika, że najwięcej było zachorowań na rzeżączkę, potem 
na kiłę. Ich dane były zbliżone. Daleko mniej stwierdzano chorych z wrzodem 
miękkim. W 1922 r. w szpitalach leżało ogółem 7023 pacjentów z rzeżączką 
bez powikłań (22,10 na tysiąc wojskowych), 1329 z powikłaniami (4,17). Od-
notowano też 5147 hospitalizowanych chorych z kiłą wtórną (16,17), z pier-
wotną – 2105 (6,61) oraz z trzeciorzędną – 167 (0,52 promila). W tym czasie 
wrzód miękki bez komplikacji występował u 909 pacjentów (2,86) a z powi-
kłaniami u 286 (.1,13). W ostatnim roku sprawozdawczym najczęstsze z nich: 
rzeżączkę bez komplikacji leczono u 3377 osób (12,57), kiłę wtórną – 1717 
(6,36), a wrzód miękki bez powikłań – w 426 przypadkach (1,58 promila). Jak 
podano przy omawianiu tej statystyki: Przypadki kiły rozpoznane przy poborze 
podlegają w zasadzie wcieleniu dopiero po jej wyleczeniu, staraniem władz cywil-
nych25. Również więc i w tym przypadku wojsko starało się więc unikać kosztów 
leczenia. Zgony na te choroby były niezwykle rzadkie, w sumie szesnaście, naj-
więcej na kiłę – czternaście26. Mimo tak znikomych przypadków śmiertelnych 
omawiane choroby stanowiły jednak duży problem, osłabiały bowiem morale 
wojska. Historia zna też liczne przypadki, gdy przez podsuwanie kadrze zawo-
dowej agentek (a bywało, że i młodych mężczyzn) obce wywiady znajdowały 
drogę do największych tajemnic wojskowych.

Poza zaprezentowanymi powyżej dość szczegółowo różnymi choroba-
mi zakaźnymi w materiałach jest też dużo informacji o schorzeniach różnych 
układów organizmu wśród wojskowych. Najwięcej pacjentów było leczonych 
w placówkach służby zdrowia wskutek niedomagań układu oddechowego. Na 
czele statystyk w tej grupie były choroby płuc (oczywiście bez gruźlicy i innych 
chorób infekcyjnych), potem oskrzeli, górnych dróg oddechowych i opłucnej. 

24  Sprawozdanie statystyczne…, s. 100. Przytoczyłem dokładnie tekst zgodnie z ówczesną 
pisownią.

25  Ibidem.
26  Ibidem, s. 96-104.
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Zapadalność na cięższe przypadki, a co za tym idzie i hospitalizowanie było na 
zbliżonym poziomie przez cały omawiany dziesięcioletni okres. W 1922 r. łącz-
nie leczono na nie 14942 osoby (47,00 na tysiąc wojskowych), z tego większość 
na choroby płuc 5994 (18,85 promila) i oskrzeli – 5680 (wskaźnik – 17,90). 
W roku 1926, gdy na te schorzenia przyjęto do placówek służby zdrowia naj-
więcej cierpiących – ogółem 16330 osób (66,65 promila), odnotowano na 
szpitalnych łóżkach 7080 (wskaźnik 28,80) pacjentów z chorobami płuc oraz 
5819 (23,80) niedomagających z powodu patologicznych zmian w oskrzelach. 
W ostatnim roku sprawozdawczym w sumie poddano terapii ze wspomnianych 
powodów 13614 osób (50,44 promila), z czego na pierwszą z wymienionych – 
5009 (18,56), a z powodu chorób oskrzeli – 4949 (wskaźnik 18,27). Choroby 
płuc były również stosunkowo częstą przyczyną zgonów wśród hospitalizowa-
nych. Najwięcej odnotowano ich w pierwszym roku sprawozdawczym – 140 
(0,44 promila), potem, od 1927 r. ich liczba malała – od czterdziestu kilku do 
ponad sześćdziesięciu (wskaźnik nie przekraczał 0,28 promila). Mało było ta-
kich tragicznych przypadków wśród leczonych na schorzenia oskrzeli (średnio 
2,6 odejść rocznie), jeszcze mniej wśród cierpiących na choroby górnych dróg 
oddechowych. Jedynie choroby opłucnej były przyczyną od kilkunastu do po-
nad trzydziestu zgonów co roku w całym tym dziesięcioleciu. Przyczyny tych 
chorób należy szukać niewątpliwie w specyfice wojska. Liczne ćwiczenia po-
lowe, bez względu na porę roku, a w pierwszych latach nie najlepsze warunki 
bytowania, jak również inne podobne czynniki, powodowały utrzymywanie się 
tego rodzaju schorzeń na podobnym poziomie. Pozytywną strona była zmniej-
szająca się śmiertelność, co świadczyło o poprawie działalności wojskowej służ-
by zdrowia27.

Wśród innych pozycji zwracają uwagę dane znajdujące się w grupie jedenastej 
nazwanej Choroby innych narządów. Umieszczono tu kilkanaście różnych scho-
rzeń. Najwięcej, biorąc średnio powyżej dwóch tysięcy hospitalizowanych osób, 
było z powodu niedomagań mięśni, kości i stawów. Średnio przez dziesięć lat 
notowano 5590 osób (20,80 promila jeśli chodzi o wojskowych). Jak podawali 
komentatorzy, po tą nazwą kryły się przewlekłe cierpienia […] na tle reumatycz-
nym, artretycznym lub nerwowym28. Powodowały one bardzo rzadko zgony – 
po kilka w roku. Ze względu na dużą liczbę pacjentów – powyższe uśrednione 
dane dotyczą przecież tylko najciężej niedomagających – powodowały liczne 
zwolnienia z zajęć i przez to komplikacje w działalności wojska. Podobnie było 

27  Ibidem, s. 107-112.
28  Ibidem, s. 125.
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z chorobami oczu. Średnio co roku przebywało w szpitalach 4623 osób (wskaź-
nik – 17,00). W tym wypadku zgonów nie stwierdzano. Trzecimi w kolejności, 
z najczęstszych powodów hospitalizacji, były schorzenia uszu. W placówkach 
wojskowej służby zdrowia przebywało w latach 1922-1931 przeciętnie średnio 
3892 pacjentów (14,25 promila wojskowych). Zgonów z powodu tych chorób 
było po kilka w roku. Niewiele mniej było leczonych stacjonarnie z przyczyny 
różnych schorzeń skóry – corocznie około 3469 (wskaźnik dla wojskowych – 
12,86). Przez tą dekadę stwierdzono tylko trzy zgony. Ostatnią z liczniejszych 
przypadłości były choroby narządów i dróg moczowych – średnio 2372 leczo-
nych stacjonarnie (8,77 promila). Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione po-
wyżej niezakaźne schorzenia z tej grupy sprawozdawczej, a także inne, mniej 
częste – choroby krwi, narządów płciowych, nerwice, schorzenia psychiczne, 
leczonych było w placówkach wojskowej służby zdrowia w okresie 1922-1931 
średnio 28471 osób. W odniesieniu do ogółu wojskowych to 105,10 promila, 
czyli nieco więcej niż co dziesiąty służący w armii miał jakieś wspomniane, po-
ważne dolegliwości, wymagające hospitalizowania. Ogólna śmiertelność z ich 
powodu była minimalna, ale – jak podawałem powyżej – tak liczne przypadki 
mogły w pewnym stopniu dezorganizować działalność sił zbrojnych29.

Należy również wspomnieć o dwóch, umieszczonych w odrębnych gru-
pach, niezakaźne schorzenia układów: trawienia oraz krążenia. Pierwsze z wy-
mienionych obejmowały wówczas choroby: jamy ustnej, ślinianek, żołądka, 
jelit, gruczołów trawiennych oraz otrzewnej. Średnio w ciągu dziesięciu lat za-
padało na nie 8963 osoby (wskaźnik – 33,46), leczone następnie w wojskowych 
placówkach służby zdrowia. Najwięcej było przypadków schorzeń żołądka 
i jelit – 4876 (18,14 promila wojskowych) i wyodrębnionych przypadków wy-
rostka robaczkowego – 2279 (8,57). Śmiertelność w tej grupie była znikoma 
– średnio 59 zgonów (0,22 promila). Trzeba pamiętać, iż był to okres przed 
wprowadzeniem do terapii antybiotyków i sulfonamidów (pierwsze z nich nie 
wyszły jeszcze poza badania laboratoryjne, a drugie nie były jeszcze w ogóle 
znane). Dlatego nawet komplikacje w wypadku spóźnionego zdiagnozowania 
i zoperowania wyrostka robaczkowego mogły zakończyć się tragicznie30.

Mniej w omawianej dekadzie leczono stacjonarnie chorych z przyczyn nie-
domagania układu krążenia. Średnio z tych przyczyn co roku hospitalizowa-
no 2962 cierpiących (11,04 promila), przy nielicznych zgonach – średnio 32 
(wskaźnik 0,12). Przeważały choroby serca – średnio 2654 leczonych w szpita-

29  Ibidem, s. 122-125.
30  Ibidem, s. 112-117.
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lach (9,90). Wśród tych osób była też największa śmiertelność – 26 przeciętnie 
rocznie (0,09 promila). Hospitalizowano też niedomagających z powodu scho-
rzeń naczyń – między dwustu a czterystu pacjentów, po kilka zgonów każde-
go roku. Daleko mniej było przyjmowanych na leczenie z chorobami osierdzia 
– od ponad 150 – do 170 początkowo, a pod koniec nawet kilkunastu (wy-
jątkowo w roku 1931 w szpitalach było 71 pacjentów (wskaźnik 0,25) z tymi 
schorzeniami). Odnotowywano tu jednie pojedyncze zgony. O ile ogólna licz-
ba hospitalizowanych nie ulegała w tej grupie większym zmianom, to wyraźnie 
zmniejszyły się przypadki najbardziej tragiczne. O ile w początkowym okresie 
było 66-55 zgonów (0,21-0,18 promila), to w ostatnich dwóch latach 21-19 
przypadków (0,08-0,007). Widać więc tutaj poprawę w leczeniu31.

Z pozostałych bogatych materiałów statystycznych warto wspomnieć o gru- 
pie nazwanej „Choroby ogólne”, gdzie umieszczono między innymi cierpiących 
na zaburzenia przemiany materii – głównie na cukrzycę. Przypadków hospitali-
zowania takich chorych w placówkach wojskowej służby zdrowia było niewiele 
– od 225 (0,71 promila w 1922 r.) do 50 (0,19) w 1931 r. W całym dziesięcio-
leciu odnotowano też zaledwie dziesięć zgonów wśród tych chorych. Można 
przypuszczać, iż była to tylko niewielka część z tą przypadłością, większość była 
leczona ambulatoryjnie32.

Ostatnia grupa dotyczy osób, które doznały różnych urazów, w dokumen-
cie określanych jako uszkodzenia. Tutaj dane są wysoce niekompletne. Z jednej 
bowiem strony wszyscy mający drobniejsze zranienia czy złamania byli lecze-
nie ambulatoryjnie, na miejscu, a z drugiej najbardziej poszkodowanych nieraz 
nie zdążono dowieść żywych do szpitali. Do dwóch z kilkunastu wyliczonych 
rodzajów dominowały: uszkodzenia części miękkich – średnio 3949 hospitali-
zowanych (14,68 promila) oraz urazy kości i stawów – średnio 2844 (10,52). 
Najwięcej w sumie takich poszkodowanych notowano w 1922 r. – 12585 
(wskaźnik 39,40), a najmniej w 1930 – 8098 (30,30 promila) – a więc spadek był 
niewielki.

Kończąc omawianie stanu zdrowia polskich wojskowych w ciągu dekady 
1922-1931 można stwierdzić, iż w naszej armii obserwowano wiele przypad-
ków zachorowań, zwłaszcza w pierwszych powojennych latach. Występowanie 
niektórych chorób, w dużej mierze zakaźnych, udało się ograniczyć. Widać 
też często spadek śmiertelności. Jest to jednocześnie częściowo odbicie stanu 
zdrowia ówczesnych Polaków. Można stwierdzić, iż na tym polu sytuacja ogółu 

31  Ibidem, s. 117-121.
32  Ibidem, s. 104-105.
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społeczeństwa był niewątpliwie o wiele gorsza. Zarówno wojskowi zawodowi, 
jak i z poboru byli wyselekcjonowaną grupą, z której systematycznie usuwa-
no tych, którzy nie rokowali powrotu do pełni zdrowia. Pierwszą taką zaporą 
były przeglądy podczas poboru. Do tego większość stanowili młodzi mężczyźni 
u progu dorosłości, w najlepszym wieku rozwoju. Ponadto wszyscy znajdowali 
się pod stałą opieką medyczną, takich możliwości nie miała natomiast więk-
szość społeczeństwa, zwłaszcza na wsi. Dlatego też, mówiąc o sprawach zdro-
wia naszych wojskowych, musimy pamiętać, iż stanowili pod tym względem 
elitarną część ogółu mieszkańców. Można na zakończenie jeszcze dodać, iż 
w wykorzystanym dokumencie dominuje bardzo bogata statystyka, ujęcia dany 
o zdrowotności pod różnymi kątami. Przedstawione przeze mnie informacje 
stanowią  tylko niewielki ich fragment. We wspomnianych materiałach nie po-
ruszono jednak kilku ważnych kwestii, na przykład profilaktyki i działań mają-
cych wpływ na podniesienie ogólnego stanu higieny, choćby n łamach „Lekarza 
Wojskowego”, a także krwiodawstwa – wówczas nowoczesnego działu, rozwi-
janego szczególnie w placówkach wojskowej służby zdrowia33. Tym niemniej 
Sprawozdanie statystyczne… stanowi dziś ważne źródło pozwalające wysnuwać 
wnioski nie tylko o stanie zdrowia naszych żołnierzy.
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Heather N. Keaney, ‘Uthman ibn ‘Affan. Legend or Liability?, Oneworld 
Academic, London 2021, ss. 176

Książka Heather N. Keaney, wydana w popularnej serii Makers of the Mu-
slim World, prezentującej biografie istotnych dla islamu postaci politycznych 
i religijnych, sygnowanej przez Oneworld Academic, to w istocie pewne résumé 
dotychczasowych badań Autorki nad wizerunkiem ‘Usmana w arabskiej histo-
riografii. Warto bowiem podkreślić, że prezentowana monografia to nie pierw-
sza praca Badaczki dotycząca zagadnień związanych z recepcją panowania syna 
Affana w kalifacie1. Heather N. Keaney to uczennica R. Stephena Humphrey-
sa2, przez wiele lat związana z Kairem i tamtejszymi ośrodkami badawczymi. 
Obecnie piastuje ona stanowisko Associate Professor of History na Westmont 
College w Santa Barbara (Kalifornia).

Prezentowana monografia została podzielona na siedem rozdziałów, wraz 
z wybraną bibliografią i indeksem. W pierwszym z nich (Context) Autorka 
przedstawiła zestawienie problemów związanych z bazą źródłową dotyczącą 
‘Usmana. Jej badania muzułmańskiego piśmiennictwa, zarówno szyickiego, jak 
i sannickiego, na przestrzeni od VII do XIV w. wykazały, że nasz odbiór postaci 

1  H.N. Keaney, Medieval Islamic Historiography: Remembering Rebellion, New York-Abing- 
don 2013, s. 1-20, gdzie Badaczka przedstawiła proces stopniowego wyciszania krytycznych 
relacji na temat kalifa jako przykładu władcy-tyrana na rzecz tych, które podkreślały jego rolę 
jako jednego z pierwszych towarzyszy Proroka. Oczywiście wśród głównych tez pracy jest ta, 
zgodnie z którą na zaistnienie podobnego zjawiska niebagatelny wpływ miał rozwijający się 
coraz mocniej, zwłaszcza od X w., konflikt pomiędzy zwolennikami sunnitów i szyitów.

2  Badacza związanego z takimi ośrodkami jak Princeton, Oxford, a także University of 
California, najbardziej znanego z tłumaczenia fragmentów At-Tabariego, z okresu dotyczącego 
właśnie panowania ‘Usmana (The History of al-Tabari, vol. 15: The Crisis of the Early Caliphate, 
Albany 1990), pracy historiograficznej na temat islamskiej literatury średniowiecznej (Islamic 
History: A Framework for Inquiry, Princeton 1991), a także biografii założyciela dynastii umaj-
jadzkiej w tej samej serii Oneworld Academic (Mu’awiya ibn Abi Sufyan: The Savior of the Ca-
liphate, London 2006).
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trzeciego kalifa to w istocie odbicie debat i polemik politycznych, jakie toczyły 
się we wspólnotach muzułmańskich na przestrzeni całego średniowiecza. Czę-
sto prowadzących zresztą do niezdrowej z naszego punktu widzenia sytuacji, 
w której jakakolwiek krytyka decyzji związanej z wyborem ‘Usmana mogła spo-
tkać się z oskarżeniem o sprzyjanie szyitom (oczywiście zasada ta działała często 
również po drugiej stronie wielkiego sporu w ramach islamu). Fragment ten, 
o charakterze wprowadzającym, zawiera cenne informacje ogólne na temat hi-
storiografii islamskiej, przede wszystkim w kontekście jej podziału na prace bio-
graficzne lub genealogiczne, często w formie słowników i kompendiów, według 
Autorki mające charakter wręcz hagiograficzny. Drugim gatunkiem były kro- 
niki uniwersalne, popularne futuh, mające na celu omówienie postępów w roz-
woju państwa wczesnomuzułmańskiego. Rzecz w tym, że rozwój tych utworów 
przypada raczej na wieki VIII-IX, stąd konkluzja Historyczki: the ‘Uthman 
that has shaped the Muslim world is as much a product of the eighth and ninth 
centuries as the seventh century. W rozdziale tym Badaczka przedstawiła też po-
krótce podstawowe informacje na temat rzeczywistości Mekki przedislamskiej 
i początków ummy, w jakich funkcjonował ‘Usman, pisząc m.in.: ‘Uthman lived 
in a tribal socjety experencing rapid transformation in which a new religion and 
centralizing state catapulted the Arab sinto a regional superpower. ‘Uthman ini-
tially rode the crest of this wace, but was eventually overhelmed by the tensions 
between the old order and the new. Podkreślanie tego istotnego przełomu, 
zmiany, stanowi jedną z osi narracji książki, szczególnie w kontekście pytania, 
czy ‘Usman był odpowiednio przygotowany, aby poradzić sobie z podobnymi 
wyzwaniami.

W rozdziale drugim (Companion) zaprezentowane zostały okoliczności, 
w jakich trzeci kalif został jednym z pierwszych towarzyszy Proroka, a także 
jego znaczenie dla powstającej wspólnoty, przede wszystkim ze względu na po-
zycję zajmowaną wśród Kurajszytów. ‘Usman był jednym z najwcześniejszych 
stronników Muhammada, mimo że jego ród Banu Umajja stał w większości 
przeciwko muzułmanom w początkowym okresie wypełniania Posłannictwa. 
Syn zmarłego przedwcześnie Affana wspierał też ummę swoim ogromnym ma-
jątkiem. Był jednym z emigrantów do Etiopii, towarzyszył Muhammadowi w je- 
go działaniach, szczególnie w kontekście dyplomatycznym. Co więcej, jako 
spokrewniony przez swoją matkę Arwę połączył się bezpośrednimi więzami 
rodzinnymi z Prorokiem, poślubiając dwie spośród jego córek – Rukajję oraz 
Umm Kulsum3.

3  Stąd jeden z jego tytułów – zu al-nurajn (właściciel dwóch świateł) – O.A. Afsaruddin, 
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W rozdziale trzecim (Consultation) Autorka przedstawiła historię dojścia 
‘Usmana do władzy, zagadnienia związane z decyzjami podejmowanymi przez 
szurę w kontekście ustalania następców Proroka i pierwsze decyzje politycz-
ne samego kalifa. Rozdział czwarty (Conquests) poświęcony został działaniom 
militarnym i dyplomatycznym realizowanym przez młode państwo pod przy-
wództwem syna Affana. Był to przecież okres kluczowy, gdy muzułmanie kon-
tynuowali podboje w Afryce Północnej, Armenii i Persji, a także przeciwko 
cesarstwu bizantyńskiemu. Autorka zauważa jednocześnie, że zasługą ‘Usmana 
było nie tyle przewodzenie temu procesowi w jakikolwiek bezpośredni sposób, 
ale raczej pozwolenie na kontynuację działań, nie zaś przeszkadzanie regional-
nym wodzom w realizacji ich kampanii. Omówiono tu również zagadnienia 
swoistego wykorzystania starych, plemiennych wzorców zarządzania wspólno-
tą w warunkach powstania nowej religii. Według Autorki muzułmanie funk-
cjonowali bowiem w tym okresie jako a new super tribe to which Believers owed 
absolute loyalty the were no longer permitted to attack or raid tribes within the 
confederation, co zapewniało jednocześnie legitymizację przywódcom, poczy-
nając od Muhammada, na ‘Usmanie kończąc. Był to jednak miecz obosiecz-
ny, bowiem realizowanie kolejnych planów ekspansji wydawało się necessary 
in order to preserve their hardwon postion at the top of the new political hierar-
chy. Jednocześnie Badaczka nie zapomina również o motywacjach religijnych, 
ale traktuje je raczej jako potwierdzenie wyżej przedstawionych prawidłowo-
ści, pisząc m.in. muslims believed that the guidance and leadership provided by 
Muhammad and then by his Companions, based upon Muhammad’s example 
and the Qur’an, would bring God’s ideal just order from which all would benefit. 
Warto tu też zauważyć, że postępowanie trzeciego z kalifów sprawiedliwych 
nie było oceniane we wspólnocie muzułmańskiej zbyt pozytywnie, zwłaszcza 
w kontekście dużego wsparcia udzielanego przez władcę członkom swojego 
rodu. Negatywną ocenę pod tym względem możemy na pewno uznać za obec-
ną w literaturze wczesnoislamskiej. Później, w wiekach XIII i XIV w sunnickiej 
historiografii mamy do czynienia z rehabilitacją wizerunku tak ‘Usmana, jak 
i w ogóle Umajjadów4. Należy jednocześnie wziąć pod uwagę i te interpretacje, 
zgodnie z którymi ‘Usman w zakresie rozdawnictwa ziemi, łupów i tytułów był 

ʿUthmān ibn ʿ Affān, [w:] The Oxford Encyclopedia of the Islamic World, ed. J.L. Esposito, Oxford 
2009, http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e1089 [dostęp: 10.10.2021 r.].

4  A.M. Hagler, Sapping the Narrative. Ibn Kathir’s Account of the Shūrā of ‘Uthman in 
Kitab Al-Bidaya Wa-l-Nihaya, „International Journal of Middle East Studies” 2015, t. 47, 
s. 303-321.
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w pewien sposób kontynuatorem polityki ‘Umara, natomiast to, co wydawać 
się mogło niesłusznym faworyzowaniem rodu Umajja, było w istocie próbą 
stworzenia czegoś na kształt państwowej domeny, powstrzymania rozdawnic-
twa wszystkich dochodów pomiędzy członków poszczególnych plemion biorą-
cych udział w podbojach5. Trzeciemu kalifowi wypominano rzekome dążenia 
do kształtowania dynastii, m. in. poprzez zmianę tytulatury z chalifat rasul Al-
lah na chalifat Allah, co równało się uznaniu, iż władza kalifa pochodzi bez-
pośrednio od Boga i nie może zależeć od decyzji szury lub całej ummy6. Nie 
można też zapominać o czynnikach społecznych, takich jak centralizacja zarzą-
du prowincjami i wtrącanie się w ich sprawy przez urzędy funkcjonujące przy 
kalifie, ciągły napływ ludności z Arabii do miast garnizonowych w Iraku czy 
Egipcie, co skutkowało m.in. zmniejszeniem dochodów ludności przebywającej 
w prowincjach w związku z realizacją kolejnych podbojów7. Warto jednocześnie 
dodać, że równolegle istnieje tendencja podkreślania pozytywnych elementów 
panowania ‘Usmana, zarówno w kontekście charakterystyki jego działań jako 
przywódcy religijnego8, jak i politycznego oraz militarnego9. Rzecz w tym, że 
podobny sposób interpretacji postaci kalif jest raczej tożsamy z reprezentowa-
niem środowisk muzułmańskich, co zauważa również Autorka, m.in. zwracając 
uwagę na dość enigmatyczne traktowanie postaci syna Affana przez twórców 
kultury związanych z islamem, nie pozwalających sobie na zgłębianie historycz-
nych niuansów, a raczej ograniczających się do wspomnianych już wyżej opisów 
niemalże hagiograficznych.

Rozdział piąty (Crisis) dotyczy przyczyn buntu przeciwko ‘Usmanowi, 
a jego uzupełnieniem jest rozdział szósty (Consequences), zamykający się omó-
wieniem okoliczności śmierci kalifa. Podsumowanie znajduje się w siódmym 

5  G. Levi Della Vida, R.G. Khoury, ʿUt̲h̲mān b. ʿAffān, [w:] Encyclopaedia of Islam. Second 
Edition, Volume X, ed. P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. Van Donzel, W.P. He-
inrichs, Leiden 2000, s. 946–949. Inni interpretują jednak jego działania jako budowę potęgi 
jednego rodu, uznawanego za fundament nowego państwa, którego elity – tak czy inaczej – wy-
wodziły się przecież spośród Kurajszytów; zob.: W. Madelung, The Succession to Muhammad: 
A Study of the Early Caliphate, Cambridge 1997, s. 81.

6  Ibidem, s. 80-81.
7  F.M. Donner, Muhammad and the Believers. At the Origins of Islam, Harvard 2010, 

s. 148-154.
8  T. Yamchangwad, A. Suetae, Personality of Caliph Uthman Ibn Affan, „Journal of Islamic 

Studies. Prince of Songkla University” 2016, t. 7, s. 59-73.
9  N. Rahmawati, Sistem pemerintahan Islam di bawah kepemimpinan Kalifah Utsman bin 

Affan tahun 644-656, „Artikel Ilmiah Mahasiswa” 2015, t. 1, s. 1-12. 
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rozdziale pt. Contested Continuity. Przyczyny rebelii to z pewnością jeden 
z najbardziej trudnych do interpretacji elementów historii trzeciego następcy 
Proroka, m.in. ze względu na zauważalną w historiografii próbę dostosowywa-
nia metod wyjaśnienia tych wydarzeń do aktualnej w danym okresie sytuacji 
politycznej. Szczegółowe badania tradycji z okresu abbasydzkiego wskazują, 
że ocena ‘Usmana nie była jednoznaczna10, wiele zależało bowiem od sytuacji 
osobistej i zaangażowania danego autora – al-Balazuri na przykład, który był 
związany z dworem kalifów al-Mutawakkila i al-Musta‘ina, odnosząc się do 
sprawy ‘Usmana, próbował przekonać czytelników, że nie było tu prostego 
rozwiązania – z jednej strony należało wykazywać się posłuszeństwem wobec 
władcy, z drugiej kalif powinien słuchać swoich doradców i powstrzymywać 
się przed czynami, które można byłoby uznać za niesprawiedliwe11. At-Tabari 
z kolei, zdystansowany od dworu, mógł pozwolić sobie na bardziej radykalne 
stanowisko, legitymizując możliwość użycia przemocy w obronie sprawiedli-
wości, nawet w stosunku do kalifa12. W kontekście faktograficznym względem 
rebelii przeciwko ‘Usmanowi warto pamiętać, że oprócz otwarcie występu-
jących przeciwko kalifowi oddziałów egipskich, również część ówczesnych 

10  Ocena ‘Usmana obecnie nie jest tym bardziej jednoznaczna. Warto w tym kontekście 
zapoznać się ze szczegółową analizą przyczyn konfliktu przedstawioną w pracy reprezentującej 
muzułmańskich punkt widzenia na dzieje życia ‘Usmana (zob.: A.M. As-Sallabi, The Biogra-
phy of ‘Uthmān Ibn ‘Affān. Dhun-Noorayn, transl. N. Khattab, Darussalam 2007, s. 433-488). 
W związku z tym, że jest to książka napisana z perspektywy religijnej, można tym bardziej za-
uważyć, jaką trudność sprawia ocena rządów tego kalifa sprawiedliwego środowiskom islam-
skim.

11  Ten element wyważonej oceny poszczególnych władców przez historyków i myślicieli 
politycznych doby Abbasydów będzie dotyczył także m. in. takich postaci, jak np. Jazyd ibn 
Mu‘awija, który w znacznie szerszym zakresie niż ‘Usman stał się antywzorem kalifa. Mimo 
to w myśli politycznej kalifatu rzadko wyrażano explicite poparcie dla rebelii przeciwko takie-
mu władcy, choćby nie sprawował władzy sprawiedliwie, co nie znaczy, że nie zauważano jego 
wad lub podejmowano się obrony danego, źle postępującego kalifa; zob. np.: H.H. Liew, Piety, 
Knowledge, and Rulership in Medieval Islam: Ibn al-Jawzī’s Ameliorative Politics, PhD Thesis, 
The Harvard University, Cambridge (MA) 2018, s. 196-232.

12  Z analizą historiografii z okresu wczesnych Abbasydów w kontekście postaci ‘Usmana 
można zapoznać się w: H.N. Keaney, Confronting the Caliph: ‚Uthmân b. ‚Affân in three ‚Abba-
sid Chronicles, „Studia Islamica (Nouvelle édition/New series)” 2011, t. 1, s. 37-65. Jak napisał 
Tayeb El-Hibri, panowanie ‘Usmana historycy wykorzystywali, aby odpowiedzieć na pytanie 
whether it is legitímate to use force to déposé a reigning monarch, and how this political upheaval 
can bring a social and religious shakeup in the life and fate of the community (T. El-Hibri, Reinter-
preting Islamic Historiography: Hârûn al-Rashîd and the Narratives of the ‚Abbâsid Caliphate, 
Cambridge 1999, s. 84).
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mieszkańców Medyny zajęła bardzo niejednoznaczne stanowisko (Ali oraz A’i-
sza chociażby), niektórzy zaś poparli po prostu buntowników13. Należy przypo-
mnieć i tę interpretację, zgodnie z którą śmierć ‘Usmana była na rękę Mu‘awiji, 
który nie przedsięwziął odpowiednich środków, by pomóc trzeciemu kalifowi 
sprawiedliwemu stłumić bunt, który ostatecznie skończył się śmiercią Ibn Affa-
na. Dzięki temu syn Abu Sufjana uzyskał wyraźny pretekst do usamodzielnie-
nia się od Mekki i Medyny, a następnie przejęcia władzy nad całym kalifatem14. 
W kontekście śmierci ‘Usmana Autorka egzaminuje różnorodne wersje, wśród 
których szczególne zainteresowanie budzi z pewnością kwestia udziału Abdul-
laha ibn Saba’, dość enigmatycznej postaci nawróconego na islam Żyda, które-
go ewentualna rola w spisku na życie kalifa budziła wielokrotnie kontrowersje 
wśród badaczy zagadnienia15.

Pomimo pewnego założenia stojącego przed serią wydawniczą Makers of 
the Muslim World, mającą na celu podsumowanie dotychczasowych badań nad 
daną postacią w skrótowej formie (i przedstawienia raczej ustaleń będących 
przedmiotem ogólnego konsensusu naukowego, a nie otwieraniem nowych pól 
do dyskusji), Heather N. Keaney stawia w swojej książce dość istotne pytania 
o kondycję ówczesnej społeczności islamskiej, słusznie wskazując na niedługi 
okres czasu od powstania islamu do pierwszego otwartego buntu przeciwko 
przywódcy całej ummy, zakończonego śmiercią kalifa, zastanawiając się mię-
dzy innymi nad napięciem występującym pomiędzy założeniami nowej religii 
a tradycyjnymi relacjami plemiennymi i rodowymi. Nie brakuje również uwag 
dotyczących trudności interpretacyjnych okoliczności śmierci ‘Usmana, zwią-
zanych nie tylko z późnym pochodzeniem głównych relacji źródłowych, ale też 
tendencją arabskich historyków z IX w. do zachowania większej liczby, często 
sprzecznych ze sobą wersji ostatnich dni kalifa. Doprowadziło to do sytuacji 
w której, jak podkreśla Historyczka: in addition to the very limited numer of 
sources from the first two centuries of Islam and the a mountain of material from 
the thirdh, the chronocles and biographical collections do not present a single, 

13  Okoliczności oblężenia ‘Usmana w jego siedzibie w Medynie zob. D. Madeyska, Histo-
ria świata arabskiego. Okres klasyczny od starożytności do końca epoki Umajjadów (750), Warsza-
wa 1999, s. 147; W. Madelung, op. cit., s. 123-131.

14  S.K. Abd Al-Janabi, A.J.J. al-Hilali, The Historical Starting Points for the Statehood of 
Umayyad Caliphate, „Opción. Revista de Ciencias Humanas y Sociales” 2019, t. 23, s. 1134.

15  Według tradycyjnie muzułmańskiej historiografii był to jeden z pierwszych herezjar-
chów wczesnego islamu. Oprócz żydowskiego pochodzenia wypominano mu też inne „przy-
wary”, takie jak czarna matka czy późne przejście na islam. Zob. więcej: S.W. Anthony, The 
Caliph and the Heretic. Ibn Sabaʾ and the Origins of Shīʿism, Leiden-Boston 2012.
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smooth narrative of events, but rather keep accounts as islated reports (akh-
bar) that frequently contradict each other. Niemniej istotne wydają się być 
wątki mające na celu przedstawienie cech charakterologicznych ‘Usmana – we-
dług Autorki nie można uznać go za osobę charyzmatyczną, zdolną przyciągać 
do siebie zwolenników. Nie był wyposażony w takie zdolności przywódcze, któ-
re pozwoliłyby mu sprostać wymaganiom środowiska, w jakim działał i zapłacił 
za to najwyższą cenę. W kontekście wyboru podczas szury Heather N. Keaney 
skupiła się na odpowiedzi na pytanie, na ile wybór ‘Usmana był po prostu naj-
bardziej kompromisowym rozwiązaniem. I czy tego typu wyjście z trudnej sy-
tuacji zawsze jest najlepszym? Pamiętajmy, że sama idea szury wywołuje liczne 
kontrowersje wśród badaczy. Od czasu ‘Usmana rozpoczyna się bowiem starcie 
tak propagandowe, jak i czasem fizyczne (np. podczas drugiej fitny) pomiędzy 
zwolennikami tradycyjnie istotnych rodów arabskich, które przejęły władzę nad 
państwem islamskim, nie potrzebując do tego odwoływania się do legitymizacji 
z pomocą szury a ludźmi, którzy uzyskali pozycję dopiero po zwycięstwie no-
wej religii, odwołujących się właśnie do tradycji, szczególnie rad plemiennych, 
licząc na to, że w ramach takich instytucji będą mogli uzyskać więcej wpływów. 
W kontekście tych konfliktów występowała też postać ‘Usmana i historia jego 
wyboru na kalifa.

Reasumując, książka autorstwa Heather N. Keaney spełnia dwie istotne 
role, będąc doskonałym wprowadzeniem w temat dla osób w ogóle niezazna-
jomionych z postacią trzeciego kalifa, a jednocześnie zawierając wiele inte-
resujących przemyśleń dla historyków nie od dzisiaj zajmujących się historią 
wczesnego islamu. Czyni przy tym wiele aluzji i porównań do współczesnych 
debat społeczno-religijnych w łonie społeczności muzułmańskich, co pozwala 
na lepsze zrozumienie roli tradycji historycznych w tychże. Publikacja Autorki 
to tylko jeden z przykładów tego typu podsumowujących dotychczasowe bada-
nia książek serii Oneworld Academic16, biorąc zaś pod uwagę brak podobnych 
opracowań na polskim rynku myślę, że warto wziąć pod uwagę zainteresowanie 
któregoś z wydawnictw tłumaczeniem niektórych z nich.

16  Chociażby publikacje tak uznanych badaczy jak Chase F. Robinson (‘Abd al-Malik, 
London 2005), Maribel Fierro (‘Abd al-Mu’min. Mahdism and Caliphate in the Islamic West, 
London 2021; ‘Abd al-Rahman III. The First Cordoban Caliph, London 2005), R. Stephen 
Humphreys (Mu’awiya ibn Abi Sufyan: The Savior of the Caliphate, London 2006) czy Michael 
Cooperson (Al Ma’mun, London 2005).
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Zasłużone dla polskiej nauki i kultury Wydawnictwo Naukowe PWN opu-
blikowało, co nieczęsto się zdarza, książkę o tematyce piotrkowskiej. Monogra-
fia poświęcona wydawanej w „trybunalskim grodzie” prasie składa się z siedmiu 
rozdziałów, odpowiednio przedstawiających początki prasy piotrkowskiej, jej 
rozwój w okresie gubernialnym, pierwszej wojny światowej i dwudziestolecia 
międzywojennego, a także prasę przeznaczoną dla młodego czytelnika, prasę 
żydowską i wreszcie funkcje prasy piotrkowskiej w XIX i XX w.

Autorka przedstawiła rozległą panoramę dziejów prasy piotrkowskiej 
z uwzględnieniem jej pierwocin odnoszących się do Piotrkowa pism rękopi-
śmiennych i ulotnych z XVI-XVIII w. Jako pierwsze czasopismo piotrkowskie 
przyjęła „Magazyn Literatury Polskiej”, co jest dyskusyjne, gdyż trudno w isto-
cie określić, czy Piotrków był miejscem wydawania, czy jednym z miejsc kol-
portażu. Przyjęta szeroka definicja prasy pozwoliła na omówienie wydawanych 
w Piotrkowie periodycznych sprawozdań (stowarzyszeń, szkół i innych ins- 
tytucji), kalendarzy, a także jednodniówek.

Z książki wyłania się imponujący obraz dorobku czasopiśmienniczego 
Piotrkowa. W mieście uchodzącym za prowincjonalne (wyjąwszy okres istnie-
nia guberni piotrkowskiej), znacznie mniejszym niż Warszawa czy Łódź wycho-
dziły dziesiątki tytułów. Wyjątkowo prezentują się w tym zakresie lata pierwszej 
wojny światowej. Piotrków jako siedziba Departamentu Wojskowego Naczel-
nego Komitetu Narodowego stał się ośrodkiem wydawniczo-drukarskim o ska-
li ponadregionalnej, a tutejsze pisma (często o zasięgu ogólnopolskim) zasilali 
swymi piórami zaangażowani w działalność niepodległościową czołowi polscy 
intelektualiści. Dotyczyło to zwłaszcza „Wiadomości Polskich”, kształtujących 
także poglądy prasy światowej na „sprawę polską”. Po 1918 r. „upojenie wol-
nością” przejawiało się w wydawaniu kolejnych tytułów, choć niektóre szybko 
zniszczyła bieda potencjalnych czytelników, dla których wydawanie pieniędzy 
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na prasę było luksusem, inne natomiast represyjna cenzura polityczna. Na ła-
mach pism ścierały się różne poglądy. Swoje pisma, oprócz Polaków i Żydów, 
mieli także – co prawda krótko – internowani tu w 1921 r. Ukraińcy.

W omawianej monografii na uwagę zasługuje erudycyjne omówienie po-
szczególnych tytułów wraz ze szczegółowymi afiliacjami literackimi. Wiedza 
historycznoliteracka autorki pozwoliła m.in. na rozszyfrowanie juweniliów 
Marii Dąbrowskiej w tygodniku „Obserwator”. Wiele uwagi poświęciła redak-
torom i współpracownikom prasy. Cennym uzupełnieniem pracy jest zestawie-
nie bibliograficzne prasy piotrkowskiej z lat 1805-1939, spis drukarni, zecerni 
i litografii z lat 1792-1939, wykaz najważniejszych twórców prasy piotrkow-
skiej oraz wyszczególnienie udziału stowarzyszeń piotrkowskich w wydawa-
niu periodyków w okresie gubernialnym (1867-1914). Na końcu znalazły się 
ilustracje, choć pozostawiają pewien niedosyt, bowiem zobaczyć można zale-
dwie kilkanaście stron tytułowych piotrkowskich czasopism. Warto zaznaczyć 
również, że jako źródło niemal zawsze podany jest Zbiór zdjęć prasy Danuty 
Bruskiej, nie zaś miejsce przechowywania oryginałów. Próżno szukać natomiast 
w książce fotografii redaktorów i współpracowników.

Monografia Danuty Bruskiej zasługuje z pewnością na trwałe miejsce w księ- 
gozbiorach miłośników historii „trybunalskiego grodu”. Niemniej jednak po-
siada drobne mankamenty, które należy wskazać z recenzenckiego obowiązku.

Wśród „miast europejskich” (w domyśle: zachodnioeuropejskich), o któ-
rych wspominano w „Tygodniu” (s. 95), przeciwstawionych Cesarstwu Ro-
syjskiemu, wymieniony został Dorpat, czyli dzisiejsze Tartu w Estonii. Należy 
nadmienić, że ten znany ośrodek uniwersytecki znajdował się tymczasem w ob-
rębie carskiego imperium.

Onufry Krajewski, pierwszy redaktor „Kroniki Piotrkowskiej”, być może 
wyjechał w 1912 r. do Sosnowca, aczkolwiek brak przypisu wskazującego na 
źródło tej informacji (niestety nie jest to jedyny taki przypadek w książce), ale 
widocznie do Piotrkowa powrócił, skoro na tutejszym Starym Cmentarzu zna-
lazł wraz z żoną miejsce wiecznego spoczynku (s. 119).

Przytoczony na s. 122-123 cytat nie pochodzi z wiernopoddańczej, proro-
syjskiej wypowiedzi redakcji „Kroniki Piotrkowskiej”, lecz bezpośrednio z ode-
zwy Wielkiego Księcia Mikołaja Mikołajewicza.

Na s. 128 zdublowano tytuł „Kuriera Kalendarzowego”, podając raz peł-
ną, raz skróconą wersją tytułu. Można więc odnieść wrażenie jakoby chodziło 
o dwa wydawnictwa. Dopiero dalej wyjaśniono że chodzi o jeden tytuł. I czy 
rzeczywiście zdecydowany rozwój wydawnictw kalendarzowych przyniósł dopie-
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ro wiek XIX (s. 128), skoro stulecie poprzednie charakteryzowało się imponu-
jącą „produkcją” na tym polu?

Oficjalną nazwą Piotrkowa (s. 129) w czasach gubernialnych nie był Pe-
troków, lecz Pietrokow (Петроковъ). „Petroków” to spolszczenie tej nazwy, 
używane w druku na użytek carskiej cenzury i można być pewnym, że nikt tak 
miasta nie nazywał. Niepotrzebnie Autorka użyła tej nazwy kilkakrotnie w zda-
niach niebędących cytatami. Rusycyzmem jest też powiat „łodziński” zamiast 
łódzki (s. 139). Z drugiej strony zastrzeżenia budzi zapis nazw rosyjskich, obok 
siebie występuj bowiem transkrypcja z transliteracja. Oprócz uwspółcześniania 
końcówek gramatycznych (np. Pietrokowskije, podczas gdy wówczas pisano 
Pietrokowskija) zdarzają się takie błędy jak np. „sowta” zamiast „sowieta” – być 
może wskutek pomylenia nieużywanej od 1918 r. litery ѣ (jat’) z ь (miękkim 
znakiem) lub ъ (twardym znakiem). Niekonsekwencje są też w zapisie nazw 
i słów żydowskich. Jeden z tygodników nosił tytuł „Wochn Najes”, nie „Wo-
chen-Najes” czy „Wokn Najes”. Inny tytuł brzmieć winien „Hajntige Najes”, 
natomiast w tekście występuje „Hajnige Najes”. Rzemiosło w jidysz to „han-
dwerk” (w tekście „hahdwerk”), zaś spójnik „i” brzmi „un”, nie „und”. Nie ma 
też powodu pisać imienia Markus jako Marcus (s. 220), w formie spotykanej 
w obszarze anglojęzycznym. Natomiast właściciel jednej z zecerni to nie Foliner 
Hensen (s. 223 i n.), lecz Herszel Foliner. Można przypuszczać, że źródłem tego 
ostatniego błędu jest najpopularniejsza monografia Piotrkowa1.

Pierwszy numer „Nowin” (s. 161) nie posiada daty wydania, zaś 12 kwiet-
nia 1915 r. datowany jest opublikowany we wzmiankowanym numerze list bi-
skupa sufragana lwowskiego Władysława Bandurskiego do chłopów. Trudno 
więc 12 kwietnia autorytatywnie uznawać za dzień wydania pisma. Jak można 
domniemywać, nastąpiło to raczej niedługo później.

Podając ceny gazet w groszach (s. 173), Autorka nie wyjaśnia, że w istocie 
samych groszy fizycznie w obiegu nie było. Przez kilkadziesiąt lat przeliczano 
tak kopiejki (wg tradycyjnego kursu 1 kopiejka = 2 grosze, 15 kopiejek = 1 zło- 
ty polski), co można uznać za przejaw biernego oporu wobec rusyfikacji. Ana-
chronizmem jest też nazywanie Piotrkowa miastem o randze wojewódzkiej 
(s. 217) w odniesieniu do okresu, gdy same województwa nie istniały. Mylący 
dla czytelnika jest brak informacji, że wspomniana w tekście miejscowość, to 
nie podwarszawskie Legionowo (noszące tę nazwę od 1919 r.), lecz osada woj-
skowa o tej nazwie położona na Wołyniu (s. 189).

1  J. Bogusławska, Piotrkowski ośrodek wydawniczo-drukarski w latach 1918-1939, [w:] 
Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, red. B. Baranowski, Łódź 1989, s. 501.
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Warto również zaznaczyć, że o niektórych pismach napisano zbyt skróto-
wo lub też niedokładnie. Uwadze autorki „umknął” np. nielegalnie wydawany 
periodyk „Bartosz” z 1915 r. W tym przypadku bowiem dla kamuflażu jako 
miejsce wydania podawano Łódź, a następnie Zagłębie Dąbrowskie. We frag-
mencie dotyczącym „Gazety Piotrkowskiej” z lat 1921-1923 (s. 243) nie wspo-
mniano w ogóle o jadowitym wręcz antysemityzmie, który stale był obecny na 
łamach tego tygodnika2. Z kolei na temat pisma „Zza krat” z 1936 r. można do-
wiedzieć się tylko, że było nielegalne, bez wyjaśnienia, że wydawała je komuna 
więzienna (s. 237). Na s. 247 Czytelnik dowiaduje się, że „Piotrkowska Gazeta 
Narodowa” ukazywała się w nakładzie 100 egzemplarzy – a kilka linijek ni-
żej, że policja skonfiskowała 1190 egzemplarzy jednego z numerów (niemal 
12 razy więcej!). „Dziennik Piotrkowski” był faktycznie początkowo mutacją 
„Ostatnich Wiadomości”, ale później łączył się z innymi gazetami, stając się ko-
lejno odmianą „Gońca Częstochowskiego”, „Kuriera Codziennego”, ponownie 
„Ostatnich Wiadomości”, potem „Kuriera Polskiego”, „Kuriera Codziennego 
5 Groszy”, „Czasu”, znów „Ostatnich Wiadomości”, „Polski Zachodniej” 
i na koniec jeszcze raz „Ostatnich Wiadomości”. „Kurier Robotniczy” został 
w 1920 r. przekształcony w „Trybunę Robotniczą”. „Express Codzienny” z ko-
lei zmienił nazwę na „Express Polski”, a następnie na „Gazetę Powszechną”. 
Brak w książce informacji, że jednodniówka „1 Maj” z 1935 r. spotkała się 
z daleko idącymi cenzorskimi ingerencjami, które wydawca zaznaczył w dru-
gim nakładzie białymi plamami i napisem „Skonfiskowano”. Dotyczyło to 
większości tekstów w tej publikacji. Niektóre jednodniówki wymieniono je-
dynie w zestawieniu bibliograficznym, np. „Na Posterunku” (1916) czy „Pol-
ska-Litwa” bez określenia czasu jej wydania, kiedy analiza treści wskazuje na 
rok 1919. Autorka nawet nie wspomniała o „Jednodniówce 25 Pułku Piecho-
ty stacjonowanego w Piotrkowie Trybunalskim na dzień święta pułkowego 
28 września 1924” ani o dwa lata późniejszej jednodniówce noszącej tytuł 
„Pielgrzym z Jasnej Góry”, ani o komunizującej „Najer Jugent Weg” z roku 
1927, za wydrukowanie której Moszek Rozensztajn stanął przed sądem i został 
uniewinniony, ani o przedwyborczej „Pietrkower Hantwerker-Sztime” (1934 
r.). Autorka pominęła też „Okólnik Zarządu Pow. Kasy Chorych w Piotrko-
wie” (1927) i „Komunikat Zrzeszenia Konsumentów Prądu Elektrycznego 
w Piotrkowie Tryb.” (od 1935) oraz nie wspomniała o prawdopodobnie nieza-
chowanych pismach „Unzer Frajhajt” (1931) i „Obywatel” (1931-1935).

2  Por.: D. Warzocha, Obraz mniejszości żydowskiej na łamach „Gazety Piotrkowskiej” (1921-
1923), „Facta Simonidis” 2021, nr 1 (14), s. 283-311.
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Niekompletne są też zestawienia bibliograficzne. Wśród pism żydowskich 
drukowanych w Piotrkowie, choć mających redakcje w innych miastach, zabra-
kło np. komunizującej „Literarisze Tribune”, a także włocławskich „Wloclawker 
Tribune”, „Wloclawker Wort”, „Wloclawker Wochnblat”, radomszczańskiego 
„Żurnal far literatur un kunst” czy łowickiego „Mazowszer Wochenblat”3 (dru-
kowanych u Rozensztajna) oraz łódzkiego „Folk un Land” i pabianickiej „Pa-
bjanicer Cajtung” (drukowanych u Horowicza)4. Część spośród wymienionych 
tytułów wspomniano natomiast przy omawianiu drukarń.

Spotykamy też takie drobne niedociągnięcia, jak niedokładnie rozwinięte 
skróty czy przekręcone nazwy. Skrót „K. u. K.” (w tytule „Amtsblatt des K. u. 
K. Kreiskommandos in Piotrków”) to nie „Kaiserlichen und Kaisers” (co by-
łoby pleonazmem), lecz „Kaiserlichen und Königlichen” – cesarski i królewski 
(s. 155). NZR to nie Niezależny Związek Robotniczy (s. 209), lecz Narodowy 
Związek Robotniczy. Nie było Komunistycznej Partii Robotniczej (s. 238), lecz 
Komunistyczna Partia Robotnicza Polski (1918-1925), a następnie Komuni-
styczna Partia Polski (1925-1938). W 1919 r. (s. 217) narodowi demokraci nie 
działali w Stronnictwie Narodowym, które powstało w 1928 r., lecz w Związku 
Ludowo-Narodowym. Prawidłowo powinno się też mówić o armii Ukraińskiej 
Republiki Ludowej, a nie Ukraińskiej Armii Ludowej, z kolei jej żołnierze nie 
byli internowani w jednym z obozów znajdujących się w Piotrkowie (s. 237), 
tylko znajdującym się w mieście, gdyż kilku obozów dla internowanych Ukra-
ińców tu nie było. Inne znajdowały się m.in. w Aleksandrowie Kujawskim, 
Wadowicach czy Tarnowie. Autor artykułu Dzieje prasy Tomaszowa Mazowiec-
kiego do 1939 r. Pisma lokalne i mutacje to Bogdan Jastrzębski, a nie Jarzęb-
ski (s. 250). „Kopniaki” nie mogły być opozycyjne wobec rządów sanacyjnych 
(s. 279), skoro ostatni raz ukazały się w kwietniu 1926 r., czyli przed przewro-
tem majowym. Parzno (s. 282) leży obecnie w powiecie bełchatowskim, lecz 
w 1934 r. należało do powiatu piotrkowskiego, jako że powiat bełchatowski 
wtedy nie istniał, powstał bowiem dopiero w 1956 r. Lipce (dziś Reymon-
towskie) nie leżą „w Piotrkowskiem” (s. 381), lecz w powiecie skierniewickim. 
Kazimierz Rudnicki nie został w 1919 r. pierwszym prezydentem Piotrkowa 
w niepodległej Polsce (s. 415), był nim natomiast, kiedy miasto znajdowało się 
pod okupacją austriacką, w 1917 r.5 Jego imiennik i jeden z następców, urzędu-

3  D. Warzocha, Piotrkowskie judaika. Przewodnik, Łódź 2017, s. 84.
4  Ibidem, s. 85.
5  B. Wachowska, Życie społeczno-polityczne i kulturalne w latach pierwszej wojny 

światowej, [w:] Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, red. B. Baranowski, Łódź 1989, s. 362, 368.
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jący w latach 1925-1931 Kazimierz Szmidt, używał spolszczonej pisowni na-
zwiska, nie niemieckiej (s. 381).

Autorka wprawdzie podaje, gdzie przechowywane są poszczególne tytuły 
prasy piotrkowskiej, lecz nie jest w tym konsekwentna. Część zachowała się 
w zbiorach Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
w Piotrkowie Trybunalskim albo tutejszym Archiwum Państwowym. Inne 
znaleźć można w najważniejszych bibliotekach warszawskich (Narodowej, 
Uniwersyteckiej i Sejmowej). Część należy do cymeliów, na szczęście niektóre 
rzadkie tytuły są dziś dostępne online. Informacja na ten temat byłaby bardzo 
cenna dla miłośników historii Piotrkowa.

Na niekorzyść publikacji przemawia niestaranna korekta przypisów. Po-
skutkowała ona zniekształconymi nazwami znanych w Piotrkowie instytucji: 
Miejska Biblioteka Publiczna pojawia się tu jako Biblioteka Wojewódzka lub 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (tę drugą nazwę nosiła w okresie istnienia 
województwa piotrkowskiego, tj. ponad 20 lat temu), zaś Archiwum Pań-
stwowe w Piotrkowie Trybunalskim – jako Archiwum Państwowe Piotrkowa 
Trybunalskiego. Przechowywany w tymże Archiwum zespół akt Starostwo Po-
wiatowe Piotrkowskie pojawia się jako Starostwo Piotrkowskie lub Starostwo 
Powiatowe Piotrkowa Trybunalskiego.

Wreszcie możemy odnieść wrażenie, że monografia powstała kilkanaście lat 
temu, aczkolwiek z nieznanych przyczyn dopiero niedawno została ogłoszona 
drukiem. Wyjąwszy własny artykuł autorki z 2009 r., w bibliografii nie znajdu-
jemy pozycji wydanych po 2006 r. Danuta Bruska nie skorzystała np. z żadnego 
opracowania Daniela Warzochy6, jak również innych dostępnych publikacji7. 
Nawiasem mówiąc, na ten stan rzeczy wskazywać może zbyt rzadkie wykorzy-
stywanie akt przedwojennego Starostwa Powiatowego będących prawdziwą 
„kopalnią” informacji o życiu społecznym i politycznym ówczesnego Piotrko-
wa. Może to wynikać z ich częściowej niedostępności w związku z prowadzo-
nym właśnie kilkanaście lat temu opracowywaniem zespołu, na co wskazują też 

6  D. Warzocha, Czasopiśmiennictwo piotrkowskie w latach 1867-1915, Piotrków Trybunal-
ski 2007; idem, Prasa żydowska w Piotrkowie Trybunalskim (1914-1939), „Almanach Histo-
ryczny” 2009, t. 11, s. 71-84; idem, Prasa piotrkowska w latach 1918-1939, Kielce 2016 (praca 
doktorska dostępna w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach).

7  Tak np. do dziejów prasy żydowskiej, zwłaszcza przybliżenia postaci zaangażowanego 
w jej wydawanie Mojżesza Feinkinda przydatna byłaby książka: A Tale of One City Piotrkow 
Trybunalski, ed. by B. Giladi, New York 1991. Niezwykle ważne zaś dla piotrkowskiego ośrod-
ka wydawniczego lata 1914-1918 przedstawił A. Piasta, Piotrków Trybunalski w latach pierw-
szej wojny światowej, Piotrków Trybunalski 2007.
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pojawiające się bez żadnego wyjaśnienia dawne sygnatury. Praca niewątpliwie 
zyskałaby na aktualizacji tych danych.
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