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Arabia, Greece and Byzantium. Cultural Contacts in Ancient and Medieval
Times. Proceedings of the: International Symposium on the Historical Relations
between Arabia, the Greek and Byzantine World (5 th century BC – 10th century AD)
Riyadh, 6–10 December, 2010, eds A. Al-Helabi, D.G. Letsios, M. Al-Moraekhi,
A. Al-Abduljabbar, vol. I (ss. 449) – II (ss. 414), Riyadh 2012*.

Omawiana książka jest efektem międzynarodowej konferencji
pod tytułem „International Symposium on the Historical Relations
between Arabia, the Greek and Byzantine World (5 th century BC –
10th century AD)”, która odbyła się w Rijadzie w dniach 6–10
grudnia 2010 r. Do spotkania arabskich i zachodnich naukowców,
zajmujących się wzajemnymi relacjami dwóch cywilizacji w starożytności i średniowieczu doszło dzięki współpracy saudyjskiego
King Faisal Center for Research and Islamic Studies oraz greckiego
Institute for Graeco-Oriental and African Studies w Atenach. Dzięki
tej kooperacji otrzymaliśmy liczące blisko dziewięćset stron opracowanie, wszechstronnie przedstawiające relacje pomiędzy Grekami,
Rzymianami, Bizantyńczykami i Arabami. W pierwszym tomie znalazły się przede wszystkim teksty uczonych arabskich, w drugim
zaś badaczy zachodnich. Szkoda, że wydawcy nie pokusili się o przetłumaczenie artykułów napisanych w języku arabskim na język
angielski, tak by wszystkie teksty były dostępne zarówno dla arabistów, jak i badaczy nie znających języka arabskiego.
Pierwszy tom omawianego wydawnictwa otwiera tekst El-Sayeda
Gada (Cambyses II’s Treaty with the Arab King in 525 BC, s. 3–31),
dotyczący kwestii zapewnienia sobie przez perskiego Kambyzesa II
swobodnego przejścia przez południową Palestynę i północny
Synaj podczas wyprawy przeciwko faraonowi Psametychowi III
w 525 r. p.n.e. Głównym celem badacza było jednak przeanalizo* Niniejszy tekst powstał w związku z projektem badawczym Narodowego Centrum Nauki nr 2012/04/M/HS3/00564: Bizancjum i Arabowie – spotkanie cywilizacji (VI – połowa VIII w.).
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wanie relacji (głównie Herodota), dotyczących traktatu pomiędzy
Kambyzesem a „arabskim królem” pod kątem danych na temat systemu politycznego, tożsamości i terytorium „arabskiego państwa”,
funkcjonującego na pograniczu palestyńsko-synajskim w końcu
VI w. p.n.e. Również w następnym tekście Rahmhy Awady al-Sinany (Aspects of Arab Political and Social Life during the Fifth
Century BC Described by Herodotus, s. 33–40), podstawą rozważań
jest dzieło Herodota, a konkretnie znajdujące się w nim informacje
na temat arabskich systemów politycznych i społecznych. Niezwykle interesującą kwestię oddziaływania motywów zaczerpniętych
z tradycji semickiej w mitologii greckiej przedstawił Hussein El-sheikh (Human Sacrifice between Arabian Peninsula and the Greek
Mythology, s. 41–50). Jego artykuł dotyczy wykorzystania historii
ofiary Ismaela (Izaaka) w jednym z poematów, powstałych na Cyprze na przełomie VII–VI w. p.n.e., a opisujących poświęcenie Ifigenii, córki Agamemnona. Abdulaziz S. Al-Helabi (Greek at al-Masudi’s
Writings, s. 51–70) zajął się przeanalizowaniem prac Al-Masudiego
pod kątem wiedzy tego arabskiego historyka z X w. na temat starożytnych Greków, przede wszystkim ich dziejów oraz osiągnięć
naukowych. Hussein A. Al-Aidarous (The Impact of Greek Art School
on Yemen, s. 71–104) zaprezentował wyniki badań nad wpływami
sztuki rzymsko-greckiej w Jemenie, których przykładem są takie
zabytki jak statuy mukkariby Saby (Szeby) Dhamara Alego i jego
syna Tharana Yahnama pochodzące z Al-Nakhla Al-Hamra, niedaleko Sany.
Zagadnieniem wpływów greckich, przede wszystkim wzorów
wypracowanych za Aleksandra Wielkiego, na arabski system monetarny zajął się Ali Hassan Abd-Allah (The Greek Influences on
Arabian Numismatics, s. 105–118). Przeanalizował on numizmaty
pochodzące z królestw wschodniej części Półwyspu Arabskiego.
Tekst ten otwiera serię artykułów poświęconych arabskiej gospodarce w okresie starożytnym. Abdullah A. Al-Abdulajabbar (Classical Perspectives of the Arabian Trade, s. 119–144) poruszył kwestię
znaczenia rozwoju handlu z królestwami półwyspu na gospodarkę
cesarstwa rzymskiego. Abdul Rahman T. Al-Ansary (The ‘Dwellers
of the Wood’ and the Red Sea Trade, s. 145–150) przeanalizował
wzmianki, które możemy odnaleźć w Koranie, a dotyczące portów
założonych przez Rzymian nad Morzem Czerwonym. Na podstawie
dzieł m.in. Diodora Sycylijskiego, Agatarchidesa czy też Strabona
Reda Abdel Gawad Raslan (Gold and Silver in Southern Arabia in
the Light of Classical Sources, s. 151–167) przedstawił rolę, jaką
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w życiu mieszkańców Półwyspu Arabskiego w starożytności zajmowały metale szlachetne, takie jak złoto lub srebro. Fathia Hussain Okab (Palm Tree in Pre-Islamic and Classical Sources, s. 169–
190) przeanalizowała natomiast wzmianki źródłowe i znaleziska
archeologiczne związane ze znaczeniem drzewa palmowego dla ówczesnej arabskiej gospodarki i wymiany handlowej z cesarstwem
rzymskim. Noha A. Salem (Nikanor Archive and the Trade of the
Red Sea Ports, s. 191–211) omówiła rozwój handlu z Półwyspem
Arabskim w portach Myos Hormos i Berenika na podstawie danych pochodzących z tzw. archiwum Nikanora, jednego z najważniejszych zespołów źródeł wczesnorzymskiego Egiptu. Znaczeniem
wspomnianych portów i ich związków z arabskimi ośrodkami handlowymi, takimi jak Aela, Leuke Kome, Adulis zajął się Abdul Muti
Muhammad Simsim (The Eastern Routes of Egypt and their Commercial Role among the Ports of the Red Sea in the Roman Period,
s. 212–254), próbując odpowiedzieć m.in. na pytanie o przyczyny,
dla których ośrodki arabskie nie osiągnęły takiego znaczenia jak
ich odpowiedniki na wybrzeżach egipskich.
Kolejny dział, jaki możemy wydzielić w omawianej publikacji,
dotyczy relacji pomiędzy Arabami i państwami półwyspu a cesarstwem rzymskim, a później bizantyńskim. W pierwszym tekście tej
części, Mohamed El-Sayed Abdel-Ghani przedstawił studium na
temat wizerunku cesarza Filipa Araba w źródłach klasycznych
(The Emperor Philip the Arab in the Roman Sources: A Critical View,
s. 255–275). Według arabskiego badacza negatywny obraz tego panowania wynikał m.in. z uprzedzeń związanych z pochodzeniem
władcy. Hend Mohammad Al-Turky (Rome’s Attempts to Dominate
the Arabian Gulf Region, s. 277–291) spróbowała natomiast przeanalizować politykę rzymską na przełomie er, i jednego z głównych,
według niej, celów jakim było uzyskanie dominacji nad regionem
Zatoki Arabskiej. Kontynuacją tych rozważań jest tekst autorstwa
Hamada M. Bin Seraya (Byzantium and the Arabian Gulf Region,
s. 293–327) poświęcony polityce cesarstwa bizantyńskiego wobec
wspomnianego obszaru i jego relacjom z Persami oraz Abisyńczykami w tym regionie. Uzupełnieniem zarysowanych w dwóch wspomnianych powyżej tekstach zagadnień jest praca autorstwa Khaleda Abd El-Badea Radwana Mahmouda (Tanukhs in Syria and Their
Relationship with the Roman Empire between the Third and Seventh
Centuries, s. 329–361), w której przedstawił on historię stosunków
arabskiego plemienia Tanuch z Syrii z władcami rzymskimi i bizantyńskimi w okresie III–VII w. Szczegółowo politykę Justyniana I,
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który dążył do przejęcia kontroli nad tzw. południowym szlakiem
jedwabnym i związaną z tym rywalizację o Arabię Felix omówił
Mohamed Nasr Abdelrahman (The Conflict between the Byznatine
Empire and the Persians on the South Silk Road during the Reign of
Justinian I 527–565, s. 363–376). Stosunkami cesarstwa bizantyńskiego z Lachmidami zajęła się Nora A. Al-Naim (‘Amer bin Hind’s
Embassy to the Emperor Justin II, s. 377–394), przedstawiając
dzieje wymiany poselstw pomiędzy Konstantynopolem, Ktezyfonem
a Al-Hirą w latach 60. VI w. Arabski tom materiałów pokonferencyjnych kończy tekst Atefa Mansoura Ramadana (The Circulations
of Byzantine Dinar Heraclius in Arabia at Early Islam and its Influence in Abdul-Malik’s Reforms, s. 395–411), dotyczący zagadnienia
zaadaptowania dinarów, wybitych za panowania cesarza Herakliusza, w arabskim systemie monetarnym wczesnego kalifatu.
W przedstawionych powyżej artykułach poruszono wiele istotnych dla badaczy relacji arabsko-bizantyńskich kwestii. Niestety,
dla większości zachodnich naukowców teksty te dostępne są jedynie w skromnych streszczeniach, niezawierających nawet głównych
ich tez. Co ciekawe, abstrakty te umieszczone zostały w drugim,
anglojęzycznym, tomie pokonferencyjnym, co dodatkowo utrudnia
możliwość korzystania z tomu pierwszego, opracowanego wyłącznie w języku arabskim.
Tom drugi omawianego wydawnictwa otwiera studium Rainera
Voigta (Language, Script and Society in South Arabia and on the
Horn of Africa, s. 21–36) poświęcone greckim wpływom językowym
na obszarze Arabii Południowej i regionu tzw. Rogu Afryki. Na
podstawie analizy antycznych inskrypcji, m.in. króla ‘Ezany, przedstawia dzieje procesu hellenizacji tamtejszych państw. Językowym
pograniczem rzymsko-arabskim, gdzie dominował aramejski, zajął
się John F. Healey (Between Rome and Arabia: the Aramaic Interface, s. 37–41). Jego tekst jest jednak wyłącznie wprowadzeniem
w tę tematykę. Znacznie bardziej szczegółowe studium przedstawił
Zeyad Mustafa Al-Shorman (The Assimilation of Dushara-Dwšara
in Greco-Roman Period, s. 43–58), który zajął się problemem asymilacji do panteonu grecko-rzymskiego boga Duszary, uznawanego
przez niektórych badaczy za głównego boga starożytnych Nabateańczyków, Na podstawie inskrypcji, często bilingwicznych (nabateańskich i greckich), Al-Shorman przeanalizował różne interpretacje
Duszary – jako Zeusa, Dionizosa czy też Aresa.
Obszerną część prezentowanej publikacji stanowi praca Christian Julien Robin (Les rois de Kinda, s. 59–129), poświęcona kró-
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lom Kindy, istniejącego pomiędzy IV a VI w. państwa buforowego
oddzielającego bogate królestwa Arabia Felix od koczowniczej północy. Rozpoczyna się ona wstępem, dotyczącym wcześniejszych
badań nad tym tematem. Następnie autorka przechodzi do analizy
wczesnych inskrypcji sabejskich i himjaryckich, w których znajdujemy odwołania do pierwszych władców kindyckich, królów Kindy,
Madhhig i Qahtanu. Badaczce udało się tutaj uzupełnić genealogię
królów Kindy o monarchów wywodzących się z rodu Banu Badda’
(s. 69). W drugim podrozdziale autorka omówiła informacje na temat poszczególnych przedstawicieli linii tzw. Hujridów, proponując
m.in. rozwiązanie dla kwestii identyfikacji Kajsa, który po śmierci
al-Haritha al-Malika ibn ‘Amra w 527–528 r. był wysuwany przez
Bizantyńczyków jako kandydat do przejęcia tronu Kindy. Następnie Ch.J. Robin przeszła do analizy dziejów innych linii kindyckich,
m.in. banu Kabsza, banu Dżabala, czy też banu Wali’a. Tę część
monografii kończy podrozdział dotyczący legendarnych królów
Kindy. W drugiej części opracowania Ch.J. Robin podjęła się zadania przeanalizowania dostępnego materiału źródłowego, przede
wszystkim inskrypcji, pod kątem stosunków Kindy z Himjarytami,
a szczególnie dziejami wypraw wojennych prowadzonych przez
władców królestw południowych w tzw. Arabia Deserta. Ten fragment kończy bardzo użyteczne i obszerne (s. 104–113) zestawienie
przedstawiające królów himjaryckich w IV–VI w. wraz ze wzmiankami dotyczącymi ich panowania, pochodzącymi z inskrypcji.
Opracowanie wzbogaciła bibliografia (s. 114–125) oraz fotografie
wybranych inskrypcji (s. 126–129).
Kolejną część omawianego wydawnictwa możemy określić jako
dotyczącą wzajemnego postrzegania się Arabów oraz Rzymian i Bizantyńczyków. Pierwszym artykułem w niej zawartym jest praca
Magdy El-Nowieemy (Arabia in Roman Sources: The Evidence of
Latin Poetry, s. 131–142), w której omówione zostały wyobrażenia
o Arabii zachowane w łacińskiej twórczości poetyckiej. Autorka
skupiła się na dziełach najbardziej znanych rzymskich twórców,
m.in. Horacego i Owidiusza. Z jej analizy wynika, iż Rzymianie byli
do tego stopnia przekonani o rzekomym bogactwie Arabii, że używali odniesień do niego metaforycznie, jak do rzeczy powszechnie
znanej. Następny artykuł, autorstwa Alii Hanafi (Some Greek and
Arabic Documents, s. 143–154), poświęcony jest szczegółowej analizie techniczno-merytorycznej papirusów greckich i arabskich dotyczących życia codziennego w Aleksandrii. Z pewnością jednym
z istotniejszych tekstów zaprezentowanych w omawianej publikacji
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jest praca Albrechta Bergera (Christianity in South Arabia in the 6 th
Century AD – Truth and Legend, s. 155–162). W swoim artykule
niemiecki badacz dokonuje rekapitulacji naszej dotychczasowej
wiedzy na temat obecności chrześcijan w Arabii Południowej, podważając pokutujące w niektórych kręgach badawczych przekonanie o znaczącym rozwoju tamtejszych wspólnot wierzących w Chrystusa na przełomie VI–VII w., uznając je za produkt późniejszych,
wyidealizowanych wyobrażeń bizantyńskich. Istotne refleksje dla
bizantynologów zawiera również kolejny artykuł, autorstwa Roberta Hillenbranda (Reflections on the Mosaics of the Umayyad Mosque
in Damascus, s. 163–201), dotyczący mozaik w Meczecie Umajjadów
w Damaszku. Wbrew ogólnie przyjętym hipotezom R. Hillenbrand
podkreśla oryginalność umajjadzkiego programu dekoracyjnego,
wskazując jednocześnie, iż dla ówczesnych muzułmanów istotniejsza od bizantyńskich była bezpośrednia inspiracja wzorcami rzymskimi. Były one wygodne dla wyznawców Allaha z trzech powodów:
szanowane jako starożytne, niezwiązane ze współczesną polityką
i wzajemnymi aktami wrogości, po trzecie – jako wzór dla naśladowania, gdyż to Rzymianie stworzyli światowe imperium a Bizantyńczycy byli jedynie ich spadkobiercami. W piątym tekście omawianej
części książki Panayotis Yannopoulos (L’origine des informations
byzantines au sujet de l’Arabie préislamique, s. 203–219) próbuje
ustalić pochodzenie informacji na temat Arabii przedislamskiej,
które możemy znaleźć w źródłach bizantyńskich. Dzieląc materiał
źródłowy ze względu na oryginalność zawartych w nim wiadomości
dotyczących Arabów, autor przeanalizował szczegółowo większość
dzieł wczesnobizantyńskich (m.in. prace Zosyma, Jana Malalasa,
Prokopiusza, Teofilakta Symokatty), nie pomijając również dorobku hagiograficznego. Włączył się także w obecną dyskusję na temat
źródeł Teofanesa Wyznawcy. W kolejnym artykule Carole Hillenbrand przeanalizowała, jaki wpływ na budowanie wizerunku Sajfa
al-Dawli (Sayf al-Dawla, al-Mutanabbī and Byzantium: The Evidence of a Textile, s. 221–230) mogło mieć domniemane wykorzystanie
przez nadwornego poetę Hamdanidów al-Mutanabbiego dzieł bizantyńskich, m.in. O ceremoniach Konstantego Porfirogenety.
Tekst stanowi też istotny przyczynek do badań nad Sajfem i jego
późniejszą legendą „powrotu do czasów Umajjadów” na arabsko-bizantyńskim pograniczu. Mohamed Tahar Mansouri (Les échos
des conquêtes arabes dans les sources byzantines et l’évolution des
relations vers la reconnaissance mutuelle VIIe–Xe siècles, s. 231–
239) przedstawił z kolei syntetyczne rozważania dotyczące procesu
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redefinicji arabskich podbojów w literaturze greckiej między VII
a X wiekiem, prowadzącej do akceptacji dwubiegunowości (chrześcijaństwo – islam) ówczesnego świata przez Bizantyńczyków. Niestety, ze względu na pobieżne potraktowanie tematu autor nie
uniknął uproszczeń, jak tego dotyczącego rzekomego wpływu zagrożenia ze strony Turków Seldżuckich na postrzeganie Arabów
czy też znaczenia wymiany jeńców na rozwój relacji kulturalnych.
Charakter podsumowania dotychczasowego stanu wiedzy ma
ostatni artykuł tej części książki, autorstwa Sophii Patoura (The
Byzantine Court and the Arab Caliphate: Mutual Attempts at Rapprochement at the Peak of the Arab-Byzantine Struggle 9th–10th c.,
s. 241–248). Dotyczy on stosunków dyplomatycznych Bizancjum
z państwami muzułmańskimi w IX–X w., a więc przede wszystkim
wymiany jeńców i poselstw.
Kolejna część publikacji poświęcona jest arabskim i bizantyńskim tradycjom morskim. Alkiviadis Ginalis (A Preliminary Introduction to the Comparison of Maritime Traditions in the Red Sea,
Indian Ocean and the Mediterranean from the 1 st to the 15th Century
AD, s. 249–262) przedstawił rozważania na temat możliwości podjęcia badań porównawczych dotyczących dziejów rozwoju szkutnictwa w regionach Morza Czerwonego, Śródziemnego i Oceanu
Indyjskiego). Autor przeanalizował rodzaje konstrukcji kadłubów,
olinowania i układów sterowniczych stosowanych w statkach handlowych wspomnianych regionów, odnajdując wiele podobieństw.
Opierając się na dostępnych informacjach, dotyczących ówczesnej
wymiany handlowej, spróbował też uściślić, gdzie znajdowały się
ośrodki wymiany doświadczeń pomiędzy Morzem Śródziemnym
i Oceanem Indyjskim, proponując m.in. Klyzmę nad Morzem Czerwonym i śródziemnomorską Cezarea Maritima. W kolejnym tekście
Vasilios Christides (Sailing in the Red Sea and the Indian Ocean.
Imaginary Creatures in Some Byzantine and Arab Illuminations:
The Unicorn MONOCERŌS, s. 263–276) dokonał porównań doświadczeń bizantyńskich i arabskich żeglarzy i podróżników względem
wyobrażeń na temat fauny wybrzeży Morza Czerwonego i Oceanu
Indyjskiego. Dzięki porównaniu arabskiej i bizantyńskiej literatury
podróżniczej ateński uczony ukazał, jak tradycje greckie przenikały do świata arabskiego, czego dobrym przykładem jest np. mit
o jednorożcu. Tarek M. Muhammad (Clysma in the Literary and
Documentary Arab Sources, s. 277–302) zaprezentował badania
związane z jednym z najważniejszych rzymskich portów na pograniczu Egiptu, Palestyny i Synaju, a mianowicie wspominanej już
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Klyzmy. Autor skupił się przede wszystkim na warunkach, w jakich ośrodek ten funkcjonował po podboju arabskim, nadal utrzymując swoje znaczenie dzięki szlakom pielgrzymkowym do Mekki
i Medyny. Szczególnie cenne są fragmenty dotyczące życia codziennego miejscowych, w dużej mierze koptyjskich, szkutników
i pracowników portowych.
W dwóch następnych tekstach poruszono zagadnienia związane z funkcjonowaniem szlaku jedwabnego. Część tę otwiera studium Stephanosa M. Kordosesa (Arab Advance along the Southern
Part of the Silk Route, Gesar Phrom and Fu-lin of the Chinese Sources, s. 303–310), w którym stara się on rozwiązać kwestię tzw.
Gesar Phrom (cesarz Rzymu), określenia występującego nie tylko
w legendach i dalekowschodniej tradycji oralnej, ale również w tybetańskich i chińskich źródłach pisanych. Tytułu tego w VII–VIII w.
używał turecki król Kapisy, znajdującej się na terytorium dzisiejszego Afganistanu. Według hipotezy autora zapożyczył go z tradycji,
zamieszkujących wcześniej ten region, wspólnot greckich. Restytuował go zaś z przyczyn propagandowych, związanych z wojną prowadzoną przeciwko Arabom. Najprawdopodobniej wieści o zwycięstwach bizantyńskich na początku VIII w. dotarły również do Azji
Środkowej. Niejako uzupełnieniem tego niezwykle interesującego
artykułu jest tekst Lin Ying i Yu Yusen (The Arab Empire in Chinese Sources from the 8 th Century to the 10th Century, s. 311–320),
przedstawiający analizę wzmianek dotyczących kalifatu i cesarstwa, które można znaleźć w pracach takich autorów z czasów dynastii Tang, jak Du Huan czy Hui Chao.
Wyobrażeniom na temat Arabii w literaturze bizantyńskiej poświęcone są trzy kolejne artykuły tomu. Nike Kountrakou (The Eastern Luxury Nexus in Middle-Byzantine Literature: A Reality Check,
s. 321–340) zajęła się wzmiankami na temat „wschodniego przepychu” znajdującymi się w bizantyńskich zabytkach piśmienniczych
X–XII w. Wizerunek Arabii, Egiptu i Syrii w późnobizantyńskiej literaturze hagiograficznej przeanalizowała Eleonora Kountoura Galaki (Arabia, Egypt and Syria in Byzantine Hagiographical Works during the Late Byzantine and Ayyubid Period, s. 341–353). Natomiast
Maria Leontsini ukazała wpływy klasycznej tradycji greckiej na wiedzę Bizantyńczyków o florze i faunie Arabii na przestrzeni IV–XII w.
(Byzantine References to the Flora and Fauna of the Arabian Peninsula and the Classical Greek Tradition 4th–12th c. AD, s. 355–379).
Z tą ostatnią problematyką związany jest również artykuł Anne
McCabe (Greek Horse Medicine in Arabic, s. 381–387), która zba-
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dała, na ile Arabowie korzystali z greckiej wiedzy weterynaryjnej
na przykładzie translacji na język arabski traktatu Teomnestusa
o leczeniu koni. Omawianą publikację kończy artykuł George Tsoutsosa i Christosa Teazisa (Piri Reis’s Greek and Arabic Influences
in his Chart and Map Creations for the Ottoman Empire, s. 389–392)
o słynnym tureckim kartografie i korsarzu Piri Reisie, pochodzącym z greckiej rodziny z Gallipoli.
Prezentowana publikacja, a także poprzedzająca je konferencja,
to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii badań relacji arabsko-bizantyńskich ostatnich lat. Otrzymaliśmy obszerne dzieło,
dzięki któremu możemy skonfrontować różne perspektywy interpretacji historii wspólnych, chrześcijańsko-islamskich i grecko-arabskich relacji. Jak w każdej pracy zbiorowej, znajdziemy tu
artykuły nieco bardziej inspirujące i takie, w których dokonano
jedynie rekapitulacji dotychczasowej wiedzy. Niemniej jednak pracę tę można uznać za udaną próbę monograficznego ujęcia wielu
aspektów arabsko-greckich relacji na przestrzeni starożytności
i średniowiecza.
BŁAŻEJ CECOTA
CENTRUM CERANEUM

Mirosław J. Leszka, Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko-bizantyńskich w latach 893–927, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2013, ss. 368 [=Byzantina Lodziensia XV].

Mirosław J. Leszka, łódzki bizantynista, autor recenzowanej
przeze mnie książki, od kilkunastu lat zajmuje się związkami Bułgarii z Bizancjum w okresie Pierwszego Państwa Bułgarskiego.
Spod jego pióra wyszły, jak dotąd, dwie książki (wliczając omawianą)1 oraz dwadzieścia artykułów naukowych2 poświęconych tej te1 Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego bizantyńskich źródłach pisanych (VIII – I połowa XII wieku), Łódź 2003, ss. 168.
2 Wśród nich szczególnie warto zwrócić uwagę na: Bułgaria i Chazarzy wobec
walk o władzę w Bizancjum w początkach VIII w., „Balcanica Posnaniensia” 1999,
t. IX, s. 49–62; Obrazăt nabălgarskija car Boris IIII văvvizantijskite izvori, „Studia
Balkanica” 2006, t. XXV, s. 145–152; Celi pochoda Nikifora I protivbolgar w 811
godu, [w:] Byzantium, New Peoples, New Powers: the Byzantino-Slav Contact Zone,
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matyce. W centrum zainteresowania badacza znajdują się przede
wszystkim okresy konfrontacji bułgarsko-bizantyńskiej w dobie
rządów chana Kruma (802?–814) oraz w czasach Symeona I Wielkiego (893–927).
Symeon, syn Borysa-Michała, był najwybitniejszym władcą
bułgarskiego średniowiecza. Za jego rządów Bułgaria osiągnęła
apogeum swojej potęgi i znaczenia, stając się, obok cesarstwa bizantyńskiego, najważniejszym graczem politycznym w Europie Południowo-wschodniej. Jednym z głównych aspektów rządów Symeona, swoistym ich logo, była jego polityka wobec Bizancjum. Przez
blisko trzydzieści pięć lat panowania był on, jak się wydaje, najważniejszym kontrahentem politycznym władców bizantyńskich,
poczynając od Leona VI a na Romanie Lekapenie kończąc. Symeon
stanowił dla nich trudnego i groźnego przeciwnika. W stosunkach
z cesarstwem używał narzędzi dyplomatycznych (wykazując się
przy tym wielką zręcznością), ale niejednokrotnie sięgał też po militarne rozwiązania, osiągając wielkie sukcesy na polach bitew (np.
Bulgarofygon 896 czy Anchialos 917 r.). Wydaje się, że rację mają
ci uczeni, którzy twierdzą, że przez znaczą część panowania to Bizantyńczycy zmuszali Symeona do prowadzenie działań wojennych
(do 917 r.) i stąd można określać go mianem „twórcy pokoju”3.
Bizantyńska polityka Symeona I od dawna znajduje się w obrębie zainteresowania badaczy, co zaowocowało wieloma publikafrom the Ninth to the Fifteenth Century, eds M. Kaimakamova, M. Salamon,
M. Smorąg Różycka, Cracow 2007, s. 55–62 (Byzantina et Slavica Cracoviensia V);
Stracone złudzenia. Religijny kontekst stosunków bizantyńsko-bułgarskich w latach
863–927, [w:] Religijna mozaika Bałkanów, red. M. Walczak-Mikołajczakowa,
Gniezno 2008, s. 32–39; Leon V i chan Krum w świetle fragmentu Chronografii
(AM 6305) Teofanesa Wyznawcy, „Przegląd Nauk Historycznych” 2007, R. VI,
s. 109–117; Zemsta(?) Teofanesa – czyli o chanie Krumie i czaszce Nicefora I raz
jeszcze, [w:] Stereotypy bałkańskie. Księga jubileuszowa Profesor Ilony Czamańskiej,
red. J. Paszkiewicz, Z. Pentek, Poznań 2011, s. 26–34; The Monk versus the
Philosopher From the history of the Bulgarian-Byzantine war 894–896, „Studia
Ceranea” 2011, R. I, s. 55–70; Boris I – Michail, vladeteljat na Bălgarija, v tvorčestvoto na Teofilakt, archiepiskop Ochridski, [w:] Bălgarskosrednovekovie: obščestvo,
vlast, istorija, red. G.N. Nikolov, Sofija 2013, s. 229–237; Politikata na knjaz
Simeon sprjamoograbavaneto na Solun ot arabite prez 904 g., „Bulgaria Mediaevalis”
2011, vol. II, s. 417–422.
3 Por. J. S e h e p a r d, Symeon of Bulgaria-Peacemaker, „Godišnikna Sofijskija
Universitet. Naučen centăr za slavjano-vizantijski proučvanija Ivan Dujčev” 83.3,
1989, s. 9–48. Sam Symeona na pięczęciach określał siebie εἰρηνοποιός βασιλεὺς
(I. J o r d a n o v, Korpus na pečatite na srednovekovna Bălgarija, Sofija 2001,
s. 46).
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cjami. Znamienne jest jednak, że poza pracą Iwana Bożiłowa 4, nie
doczekała się ona oddzielnego ujęcia monograficznego. Warto również podkreślić, że mimo trwającej ponad 150 lat dyskusji naukowej wiele kwestii zarówno szczegółowych (np. koronacji Symeona
przez Mikołaja Mistyka w 913 r.), jak i natury ogólniejszej (np. cele
polityki Symeona wobec Bizancjum), nie doczekało się powszechnie akceptowanych rozwiązań. Truizmem byłoby stwierdzenie, że
brak zgody wśród uczonych odnośnie do oceny różnych aspektów
działalności bułgarskiego władcy na płaszczyźnie związków z Bizancjum spowodowany jest stanem źródeł, które w przeważającej
mierze są bizantyńskiej proweniencji. Z rzadka można je konfrontować z materiałami bułgarskimi, łacińskimi czy arabskimi. Autorzy
bizantyńscy z pewnością ukazywali działania Symeona w sposób
tendencyjny5. Nierzadko pomijali pewne ich aspekty lub ukazywali
je za pomocą takich narzędzi retorycznych, że zrozumienie danego
tekstu jest dla współczesnych uczonych niezwykle trudne i daje
pole do różnorodnych spekulacji 6.
Od opublikowania pracy I. Bożiłowa upłynęło już trzydzieści lat.
W tym czasie powstało szereg tekstów przyczynkarskich, które
rzuciły nowe światło na wiele problemów związanych z bizantyńską polityką Symeona. Zrodziło to potrzebę zbudowania jej nowego,
syntetycznego obrazu. Tego zadania podjął się Autor omawianej
pracy, zadania, jak z powyższego opisu wynika, trudnego, ale i niezmiernie potrzebnego. I muszę już w tym miejscu z całą stanowczością stwierdzić, że wywiązał się z niego znakomicie.
Omawiana praca podzielona została na dziewięć rozdziałów.
W pierwszym, zatytułowanym Bizantyński etap w życiu Symeona
(s. 25–41) Autor zastanawia się nad pobytem Symeona w Konstantynopolu, wykształceniem, które odebrał, powodami dla których
4 I. B o ž i l o v, Car Simeon Veliki (893–927): zlatnijatvekna Srednovekovna
Bălgarija, Sofija 1983.
5 Na temat ukazywania Symeona w bizantyńskim piśmiennictwie patrz m.in.
P. A n g e l o v, Bălgarija i bălgarite v predstavite na vizantijcite (VII– XIV vek), Sofija
1999, s. 182–199; M.J. L e s z k a, Wizerunek…, s. 89–123.
6 Jako nader instruktywny przykład posłużyć może mowa Na pokój z Bułgarami (ed. I. Dujčev, On the Treaty of 927 with the Bulgarians, „Dumbarton Oaks
Papers” 1978, vol. XXXII, s. 217–295). Na jej temat pisał ostatnio m.in. K. M a r i n o w, Shackles of the Evil One: The Portrayal of Tsar Symeon I the Great (893–
927) in the Oration „On the Treaty with the Bulgarians”, „Studia Ceranea” 2011,
R. I, s. 157–190; Peace in the House of Jacob. A Few Remarks on the Ideology of
Two Biblical Themes in the Oration „On the Treaty with the Bulgarians”, „Bulgaria
Mediaevalis” 2012, vol. III, s. 85–93.

270

Artykuły recenzyjne i recenzje

został mnichem (przedstawia poważne argumenty na rzecz poglądu, iż celem tego kroku nie musiało być, jak się dość powszechnie
sądzi przygotowanie do przejęcia przez niego w przyszłości godności arcybiskupa Bułgarii). Dokonuje gruntownej analizy przekazu
Liudpranda z Kremony, który stanowi podstawę naszej wiedzy
o tym etapie w życiu Symeona. Wskazuje, że określenie ‘emiargos’,
stanowiące hapax lego menos, wcale nie musi oznaczać „pół Grek”
i nie być wyrazem uznania dla kulturowej ogłady bułgarskiego
władcy. W rozdziale drugim, Przejęcie władzy (893), s. 43–66, badacz przedstawia okoliczności zdobycia władzy przez Symeona,
podkreślając, że nie wydaje się, aby był on tylko narzędziem w ręku
ojca. Podaje w wątpliwość fakt zwołania tzw. Soboru presławskiego.
Wskazuje, że choć nie można wykluczyć, że doszło do jakiejś formy
potwierdzenia wyniesienia Symeona na tron przez możnych świeckich i kościelnych, w żaden sposób nie wolno wiązać z tym ani
przeniesienia stolicy do Presławia, ani uczynienia języka słowiańskiego językiem administracji i Kościoła bułgarskiego. Rozdział
trzeci: Pierwsze rozdanie. Wojna bułgarsko-bizantyńska z lat 894–
896, s. 67–98, poświęcony został wojnie, która toczyła się w początkach rządów Symeona. Autor zastanawia się nad jej przyczynami (wskazuje, że bułgarski władca został do podjęcia działań
militarnych zmuszony przez lekceważącą zarówno interesy bułgarskie, jak i autorytet władcy Bułgarii politykę Leona VI), śledzi
przebieg konfliktu, wreszcie wskazuje, w jaki sposób wpłynął on
na Symeona. W rozdziale IV: Dziwna wojna (897–904), s. 99–115
M.J. Leszka charakteryzuje stan bułgarsko-bizantyńskich stosunków między rokiem 897 a 904. Szczególną uwagę zwraca na wydarzenia roku 904, dochodząc do wniosku, że nie można twierdzić, iż
Symeon wykorzystał zdobycie i złupienie Tesaloniki przez Arabów
do podjęcia wojennych kroków wobec Bizancjum. W rozdziale V:
Rok 913, s. 117–158 polski badacz analizuje losy ówczesnej wyprawy Symeona na Konstantynopol. To z pewnością jedno z najbardziej dyskutowanych wydarzeń w losach bułgarskiego władcy.
M.J. Leszka opowiada się za tym, iż Symeon samowolnie, jeszcze
przed wyprawą, ogłosił się basileusem Bułgarów, a w jej konsekwencji uzyskał akceptację Mikołaja Mistyka, patriarchy Konstantynopola dla używania tego tytułu. Symbolicznym wyrazem owej
zgody była koronacja dokonana przez patriarchę. Jej formę na
użytek chwili określił sam konstantynopolitański hierarcha. Autor
uważa, że doszło wówczas do podpisania układu pokojowego, natomiast odrzuca pogląd, wedle którego w jego ramach znaleźć się
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miało przyrzeczenie zawarcia związku małżeńskiego między Konstantynem VII a córką Symeona. Rozdział VI: Droga do Anchialos
(914–917), s. 159–186 poświęcony został temu etapowi w stosunkach bułgarsko-bizantyńskich, który rozpoczyna się od przejęcia
regencji przez Zoe Karbonopsina, a kończy klęską Bizantyńczyków
w bitwie pod Anchialos i niepowodzeniem w starciu pod Katasyrtami. M.J. Leszka wątpi, by odsunięcie Mikołaja Mistyka od kierowania radą regencyjną było następstwem jego ustępstw wobec
Symeona w 913 r. i żeby nowa regentka od samego początku parła
do wojny z Bułgarią. Autor podkreśla rolę bułgarskiego zwycięstwa
pod Achialos w sierpniu roku 917 jako punktu zwrotnego w polityce bizantyńskiej Symeona. W rozdziale VII: Czas wojny. Trudne drogi do pokoju (917–927), s. 187–233 Autor dokonuje analizy stanu
stosunków bułgarsko-bizantyńskich w ostatniej dekadzie rządów
Symeona. Wskazuje, że po okresie konfrontacji militarnej zakończonej spotkaniem bułgarskiego władcy z Romanem Lekapenem
w listopadzie 923 r. (nastąpiło wtedy wytyczenie płaszczyzn porozumienia i określenie kwestii, których rozwiązanie wymagało dalszych negocjacji) aż do 927 r. nie toczone były działania wojenne.
Symeon w tym czasie dążył do umocnienia bułgarskich wpływów
na ziemiach serbskich i wobec Chorwacji. Autor odrzuca pogląd,
jakoby bułgarski władca przed śmiercią przygotowywał wyprawę na
Konstantynopol. W rozdziale VIII: Cele bizantyńskiej polityki Symeona, s. 235–258 M.J. Leszka buduje obraz koncepcji polityki Symeona wobec Bizancjum. Wskazuje na jej ewolucyjny charakter. Sądzi,
że w ostatecznym rozrachunku celem Symeona było osiągnięcie
przez Bułgarię równej Bizancjum pozycji na Bałkanach, z jasno
określonymi strefami wpływów. Autor uważa, że bułgarski władca
nie dążył do zbudowania uniwersalnego, grecko-słowiańskiego
tworu państwowego na gruzach cesarstwa bizantyńskiego, co się
mu niejednokrotnie przypisuje. W ostatnim rozdziale: Wizerunek
Symeona w źródłach bizantyńskich i bułgarskich w świetle jego
polityki wobec Bizancjum, s. 259–282 przedstawia obraz Symeona,
który odnaleźć można w źródłach bizantyńskiej i bułgarskiej proweniencji, w kontekście prowadzonej przez niego polityki wobec
Bizancjum. Autor podkreśla fakt, że w bułgarskich źródłach nie
ma odwołań do prowadzonych przez niego wojen z Bizancjum. Natomiast w źródłach bizantyńskich właśnie ten element dominuje.
Jak słusznie pisze M.J. Leszka: „Dla Bizantyńczyków Symeon to
syn, który wystąpił przeciwko cesarzowi, swemu duchowemu ojcu.
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Uzurpator i tyran, który nie umie rządzić poddanymi. Do tego
człowiek chciwy i lubiący wojaczkę” (s. 275).
Mam nadzieję, że już ten pobieżny przegląd treści omawianej
książki, w którym zwróciłem uwagę na niektóre poglądy Autora,
daje wyobrażenie o tym, że mamy tu do czynienia z pracą oryginalną i pobudzającą do dyskusji. Trzeba zaznaczyć, że swoje rozważania polski uczony oparł na znakomitej znajomości źródeł (bizantyńskich, bułgarskich, łacińskich, arabskich), jak i literatury
przedmiotu tak bułgarskiej (z oczywistych względów pod względem
ilościowym przeważającej), jak i w innych językach (m.in. angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim i polskim).
Książka M.J. Leszki stanowi dzieło nader interesujące i ważne.
Autor z jednej strony dokonał w nim podsumowania dotychczasowego stanu badań, wskazując pola porozumienia wśród badaczy
i te aspekty bizantyńskiej polityki Symeona, które stanowią przestrzeń dla naukowego sporu, z drugiej zaś przedstawił własne oryginalne stanowisko w sprawie tak fundamentalnej, jaką jest określenie Symeonowej wizji ustanowienia porządku na Bałkanach
(z nader istotną w nim rolą Bułgarii), jak również w wielu kwestiach szczegółowych. Można rzecz jasna dyskutować z rozwiązaniami zaproponowanymi przez polskiego uczonego, ale z pewnością
nie można ich ignorować, ponieważ w każdym przypadku są one
rzeczowo uzasadnione.
Omawiana przeze mnie książka z pewnością wejdzie do obiegu
naukowego zarówno w Polsce, jak i w międzynarodowym środowisku uczonych zajmujących się dziejami średniowiecznej Bułgarii
i historią cesarstwa bizantyńskiego. Ten proces z pewnością ułatwiłoby przetłumaczenie jej na język angielski i bułgarski (znajdujące
się w książce streszczenia w tych językach z oczywistych powodów
nie mogą w pełni odegrać takiej roli). Przetłumaczenie książki
M.J. Leszki na język bułgarski pozwoliłoby na szerszą skalę sięgnąć po nią nie tylko bułgarskim mediewistom, ale dałoby szansę
dotarcia do niej „zwykłym” czytelnikom zainteresowanym ojczystymi dziejami. Warto bowiem podkreślić, że książka łódzkiego historyka, odnosi się do czasów mocno obecnych w świadomości
współczesnych Bułgarów.
MACIEJ KOKOSZKO
UNIWERSYTET ŁÓDZKI


Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Bizancjum.
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Witold Filipczak, Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780–1786,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 674.

Witold Filipczak jest znanym historykiem, legitymującym się
pokaźnym już dorobkiem naukowym. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko pojętych dziejów parlamentaryzmu polskiego czasów stanisławowskich. Wśród opublikowanych
dotąd prac pióra Witolda Filipczaka na szczególną uwagę zasługuje książka poświęcona dziejom sejmu z 1778 r., będąca udoskonaloną wersją jego rozprawy doktorskiej1. Oparte na solidnej bazie
źródłowej (lauda i instrukcje sejmikowe, diariusze i mowy sejmowe,
korespondencja, pamiętniki), jest to opracowanie zasługujące na
bardzo wysoką ocenę. Mamy tu bowiem do czynienia nie tyle
z typową monografią sejmową, co z rzetelnym opracowaniem dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej w okresie od listopada 1776 r.
(zakończenie poprzedniego sejmu) do listopada roku 1778. Problematyka tytułowego sejmu z roku 1778 została potraktowana
przez Autora w sposób wyczerpujący. Na kartach omawianej książki
znajdujemy bowiem informacje o przygotowaniach do zwołania
sejmu, przebiegu sejmików poselskich, uchwalonych przez sejmiki
instrukcjach oraz przebiegu obrad sejmowych (inauguracja sejmu,
działania kontrolne wobec organów władzy wykonawczej, wybory
nowych członków Rady Nieustającej oraz Komisji Skarbowych,
działalność legislacyjna sejmu, przyjęcie uchwał oraz zamknięcie
obrad). Niewątpliwą zasługą Autora jest bardzo dokładne przedstawienie kampanii sejmikowej przed sejmem 1778 r. oraz szczegółowe omówienie przebiegu obrad tego zgromadzenia. Na uwagę
zasługują również jego wnioski końcowe. Dostrzegając nikły dorobek ustawodawczy opisywanego przez siebie sejmu i zwracając
uwagę na szereg istotnych mankamentów ówczesnego systemu
parlamentarnego, Autor zwrócił uwagę na fakt, że sejm 1778 r. był
pierwszym od 1736 r. sejmem „wolnym”, który zakończył się
uchwaleniem konstytucji. I chociaż w trakcie obrad liczono się
z możliwością jego zerwania, to ich pomyślne zakończenie sprawiło,
że od tej pory „dochodzenie” sejmów „wolnych” stanie się niepisaną
zasadą. Zdaniem W. Filipczaka, wynikało to nie tylko z ówczesnych uwarunkowań sceny politycznej (zaangażowanie dworu
i ambasadora rosyjskiego Ottona Magnusa von Stackelberga na
1

Por. W. F i l i p c z a k, Sejm 1778 roku, Warszawa 2000, ss. 362.
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rzecz „dojścia” sejmu), ale i ze zmiany świadomości szlacheckich
elit, wyrażającej się wzrostem poczucia odpowiedzialności za państwo i kształtowaniem się nowoczesnego, oświeceniowego stosunku do spraw publicznych. Nie ulega wątpliwości, że wspomniana
tu monografia wypełniła istotną lukę w badaniach nad polskim
parlamentaryzmem epoki stanisławowskiej.
W ciągu kilku ostatnich lat zainteresowania naukowe Witolda
Filipczaka ewoluowały wyraźnie w kierunku badań dotyczących
życia sejmikowego Rzeczypospolitej, a zwłaszcza Zachodniej Korony
w latach 1780–1786. Zwieńczeniem jego dotychczasowej działalności naukowej jest omawiana tu książka, która została przedstawiona jako rozprawa habilitacyjna na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jej podstawa źródłowa
sprawia naprawdę imponujące wrażenie. Autor z niezwykłą drobiazgowością odszukał, przeanalizował i wykorzystał setki różnego
rodzaju tekstów rękopiśmiennych zdeponowanych w najważniejszych bibliotekach i archiwach krajowych (AGAD, Archiwa Państwowe w Krakowie, Lublinie, Łodzi, Toruniu i Poznaniu; Biblioteki:
Czartoryskich, Jagiellońska, PAU i PAN w Krakowie, PAN w Kórniku, Narodowa w Warszawie, Raczyńskich i PTPN w Poznaniu, Ossolińskich we Wrocławiu, im. Zielińskich w Płocku). Oprócz bardzo
istotnych, ważnych i w wielu przypadkach nieznanych dotąd źródeł rękopiśmiennych, bazę źródłową rozprawy stanowi ponadto
blisko 50 różnego rodzaju wydawnictw źródłowych i pamiętników.
Jeśli dodamy do tego ponad 480 opracowań, to uzyskamy wyobrażenie o skali ogromnej i czasochłonnej kwerendy.
Zakres chronologiczny książki Witolda Filipczaka obejmuje lata
1780–1786. Data początkowa może budzić pewne wątpliwości,
gdyż w roku 1780 nie nastąpiły jakieś przełomowe wydarzenia na
polskiej scenie politycznej. Bardziej uzasadnione wydaje się objęcie
badaniami okresu lat 1778–1786 lub też 1776–1786. W ten sposób w kręgu zainteresowań Autora znalazłyby się bowiem wszystkie sejmy „wolne” z czasów Rady Nieustającej, które obradowały
w latach 1778, 1780, 1782, 1784 i 1786. Za rezygnacją z pomysłu
włączenia do tekstu rozprawy problematyki związanej z przygotowaniami do sejmu oraz z przebiegiem obrad zgromadzenia stanów
z 1778 r. przemawia jednak fakt, że W. Filipczak jest autorem
wspomnianej już monografii tego sejmu, gdzie w sposób wyczerpujący omówiono zagadnienia zbliżone do tych, które opisywane są
na kartach jego rozprawy habilitacyjnej. Przesunięcie daty początkowej rozważań Autora na rok 1780 uważam zatem za w pełni
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uzasadnione. Również pomysł powiązania chronologii badań nad
sejmikami tego okresu z kalendarzem sejmowym nie budzi żadnych zastrzeżeń, gdyż ówczesne sejmiki, pozbawione większości
poprzednich uprawnień, funkcjonowały w ścisłym powiązaniu
z życiem sejmowym, a podejmowane w czasie ich obrad sprawy
lokalne zostały zepchnięte na plan dalszy. Również zakres terytorialny badań Habilitanta wydaje się w pełni uzasadniony. Wybór
prowincji wielkopolskiej, ograniczonej jednak w tym przypadku do
województw poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego, sieradzkiego z ziemią wieluńską oraz obu województw kujawskich (brzeskiego i inowrocławskiego) z ziemią dobrzyńską jest jak najbardziej
uprawniony. Po pierwsze dlatego, że Wielkopolska w drugiej połowie XVIII w. zaliczana była do terenów stosunkowo dobrze zagospodarowanych, o przewadze średniozamożnej szlachty, i mających
tradycje dobrze rozwiniętego samorządu terytorialnego i skarbowego.
Po drugie dlatego, że przeprowadzone do tej pory badania nad
sejmikami działającymi na tym terenie w epoce stanisławowskiej
w wielu aspektach miały jedynie przyczynkowy charakter. Pewne
zastrzeżenia dotyczyć mogą jedynie użytego przez Autora terminu
„prowincja wielkopolska” w odniesieniu do jedynie części właściwej
prowincji wielkopolskiej (obejmującej również województwa płockie,
rawskie i mazowieckie). Świadome wyłączenie Mazowsza z obszaru
badań prowadzonych przez Witolda Filipczaka (o czym zresztą Autor pisze wyraźnie we wstępie) wydaje się zresztą zabiegiem wręcz
niezbędnym ze względów praktycznych. Pomijając już różnice społeczne i ekonomiczne pomiędzy Mazowszem a resztą prowincji
wielkopolskiej oraz specyfikę funkcjonowania tamtejszych sejmików, ewentualne opracowanie tego zagadnienia mogłoby skutkować podwojeniem objętości – i tak przecież bardzo obszernej –
rozprawy.
Konstrukcja recenzowanej pracy jest poprawna i przejrzysta.
Składa się ona ze wstępu, pięciu rozdziałów oraz zakończenia. Nie
sposób rzecz jasna odnieść się do całego bogactwa treści książki
liczącej niemal 700 stron druku. Dlatego też poprzestanę na omówieniu zasadniczych założeń badawczych i ostatecznych ustaleń
dokonanych przez Autora. We wstępie W. Filipczak stwierdza:
„W badaniach swoich chciałem, w miarę możności, uwzględnić
analizę udziału szlachty prowincji wielkopolskiej w wydarzeniach
politycznych lat 1780–1786, nie tracąc jednak z pola widzenia zagadnień istotnych dla »klasycznych« monografii sejmikowych, takich jak: organizacja i procedura obrad; analiza wyrażonych
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w uchwałach poglądów na zagadnienia polityczne, ustrojowe, społeczno-gospodarcze, edukacyjne czy kościelno-wyznaniowe; działalność samorządowa sejmików; prezentacja elit parlamentarnych
poszczególnych województw i ziem (marszałków, reprezentacji sejmowych, deputatów itd.). W centrum moich zainteresowań znajdowała się jednak »praktyka« sejmikowa postrzegana zarówno
z punktu widzenia walki politycznej toczącej się w skali całego kraju,
jak i funkcjonowania lokalnych układów personalnych i fakcyjnych. Stąd szerokie omówienie kampanii sejmikowych, zwłaszcza
analiza dotyczącej obrad korespondencji, a także zachowanych list
kandydatów do poselstw i innych funkcji związanych z funkcjonowaniem instytucji parlamentarnych. Tego rodzaju nastawienie badawcze spowodowało, iż w znacznie większym stopniu niż czynili
to zwykle historycy sejmików, uwzględniono analizę różnych aspektów lokalnego życia politycznego, a zwłaszcza zabiegów o nominacje na urzędy ziemskie i senatorskie, co włączyło w krąg moich
zainteresowań sesje Rady Nieustającej, na których (zgodnie z ustawą z 1775) wyłaniano po trzech kandydatów do godności uprawniających do zasiadania w izbie wyższej parlamentu. Mimo to
pozostałem jednak przy umieszczeniu w tytule pojęcia »życie sejmikowe«, a nie »życie polityczne«, gdyż wspomniane właśnie zagadnienia były analizowane przeze mnie tylko w takim zakresie,
w jakim wpływały, w moim przekonaniu, na kształtowanie się
układów personalnych w województwach i ziemiach, które z kolei
miały znaczenie dla funkcjonowania instytucji parlamentarnych.
W pracy starałem się też uwzględnić aktywność sejmową posłów
i to nie tylko w odniesieniu do wystąpień na sesjach plenarnych
i działalności projektodawczej. W kręgu moich zainteresowań znalazł się także udział parlamentarzystów w deputacjach kontrolnych i czynnościach wyborczych parlamentu. Chęć znalezienia
miejsca w organach wykonawczych, ważna dla dalszej kariery,
często była istotną motywacją w zabiegach o mandat poselski”
(s. 21–22). W istocie przytoczona tu wypowiedź Autora w pełni odzwierciedla przedmiot i zakres jego dociekań badawczych.
Przyjęty przez W. Filipczaka układ pracy uznać trzeba za trafny
i uzasadniony. Słuszne wydaje się bowiem przedstawianie omawianych zagadnień według podziałów polityczno-administracyjnych,
czyli osobno dla Wielkopolski właściwej (województwa poznańskie,
kaliskie i gnieźnieńskie), województwa sieradzkiego z ziemią wieluńską, województwa łęczyckiego i Kujaw (województwa brzeskie,
inowrocławskie i ziemia dobrzyńska). Ten podział rozprawy na

Artykuły recenzyjne i recenzje

277

cztery zasadnicze rozdziały pozwolił na pełną prezentację interesujących Autora problemów z uwzględnieniem odrębności każdego
z omawianych obszarów. Warto też skonstatować, że wszystkie
zasadnicze części omawianej publikacji zostały skonstruowane
według tego samego, powtarzającego się schematu zawierającego:
krótkie omówienie stanu badań, charakterystykę okręgu sejmikowego i jego specyfiki, przedstawienie głównych uwarunkowań sytuacji politycznej w latach 1780–1786, chronologiczne omówienie
kolejnych zgromadzeń sejmikowych (uwzględniające przygotowania do sejmiku, jego przebieg i rezultaty, a także rodzaj zgromadzenia – sejmiki poselskie, deputackie, gospodarskie i elekcyjne),
analizę wyników wyborów i treści instrukcji poselskich. Gruntownej analizie poddana została także aktywność sejmowa posłów
oraz zabiegi przedstawicieli lokalnych elit o wakujące urzędy ziemskie i senatorskie. W treści każdego z omawianych tu rozdziałów
znalazły się również informacje odnoszące się do formalnej strony
funkcjonowania poszczególnych sejmików, a więc miejsca obrad,
zwyczajów dotyczących ich zagajania, wyboru marszałka i asesorów, przebiegu poszczególnych zjazdów szlacheckich, jak również
procedury spisywania instrukcji i laudów sejmikowych.
Wprowadzeniem do zasadniczej części recenzowanej książki
jest jej rozdział pierwszy pt. Sytuacja wewnętrzna Rzeczypospolitej
w latach 1780–1786. Dzieli się on na cztery podrozdziały, w których omówiono najważniejsze wydarzenia polityczne w państwie
polsko-litewskim w okresach między sejmami z lat 1778 (ramy
chronologiczne wywodów Autora zostały tu świadomie poszerzone
o kolejne dwulecie, aby naświetlić sytuację przed pierwszym interesującym go sejmem), 1780, 1782, 1784 i 1786, a także przebieg
przywołanych tu zgromadzeń ustawodawczych. Znalazła się tu
również szczegółowa charakterystyka zarówno partii dworskiej, jak
i opozycji. Ten bardzo obszerny rozdział (160 stron druku) stanowi
w istocie kompendium historii politycznej Rzeczypospolitej w latach 1778–1786. Zasadnicza wartość tej części pracy polega na
prezentacji w jednym miejscu najważniejszych wydarzeń i problemów politycznych, które w omawianym okresie przyciągały uwagę
uczestników kolejnych sejmów i sejmików. Takie wyodrębnienie
ogólnopaństwowej problematyki ma jeszcze i ten walor, że pozwoliło Autorowi ograniczyć do niezbędnego minimum odwoływanie się
do omówionych już kwestii w następnej części jego pracy. Inna
sprawa, że rozdział ten wydaje się miejscami zbyt rozbudowany,
a narracja nazbyt szczegółowa. Nie zachowano tu również odpo-
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wiednich proporcji pomiędzy sprawami naprawdę ważnymi a tymi,
o mniej istotnym znaczeniu. Zdecydowana większość poruszanych
tu kwestii, być może istotna z punktu widzenia państwa jako całości, nie wiąże się też bezpośrednio z sytuacją w prowincji wielkopolskiej.
W niemal równie obszernym (liczącym ponad 140 stron druku)
rozdziale drugim omówione zostało życie sejmikowe w Wielkopolsce właściwej, a więc w województwach poznańskim, kaliskim
i gnieźnieńskim, które zbierały się na obrady na wspólnym dla
szlachty wielkopolskiej sejmiku w Środzie. Nie wchodząc w szczegóły merytoryczne, warto zauważyć, że brak podziału tej części
omawianej pracy na mniejsze podrozdziały dość poważnie utrudnia recepcję zawartych tu (skądinąd bardzo ciekawych) treści.
Rozdział trzeci z kolei pt. Sejmiki województwa sieradzkiego i ziemi
wieluńskiej 1780–1786 składa się z trzech wyraźnie wyodrębnionych części. Osobno omówiono tu przebieg sejmików poselskich
w Szadku, gdzie zbierała się szlachta powiatów sieradzkiego, szadkowskiego, piotrkowskiego i radomszczańskiego oraz sejmików
elekcyjnych w Sieradzu, gdzie obradowali ziemianie tych samych
powiatów, osobno zaś przedstawiono funkcjonowanie sejmików
ziemi wieluńskiej (powiaty wieluński i ostrzeszowski). Odrębnego
opracowania doczekał się również sejmik piotrkowski, gdzie zbierały się sejmiki deputackie i gospodarskie obejmujące swym zasięgiem całe województwo sieradzkie wraz z ziemią wieluńską. Tytuł
rozdziału czwartego – Sejmiki województwa łęczyckiego w latach
1780–1786 w pełni odzwierciedla jego zawartość merytoryczną.
Również i tutaj Autor nie pokusił się o wyodrębnienie podrozdziałów, ale zdecydowanie mniejsza (w porównaniu z rozdziałem drugim – tutaj „tylko” 66 stron druku) objętość tej części pracy sprawia,
że nie ma poważniejszych problemów z recepcją jej treści. W rozdziale piątym wreszcie, zatytułowanym Sejmiki Kujaw i ziemi dobrzyńskiej 1780–1786, podzielonym na dwie części, omówiono działalność sejmiku w Radziejowie (część pierwsza), gdzie zbierała się
szlachta z województwa brzeskiego kujawskiego i pozostałej przy
Rzeczypospolitej niewielkiej części województwa inowrocławskiego
oraz w Lipnie (część druga), gdzie obradowała szlachta ziemi dobrzyńskiej. Całość zamyka stosunkowo niewielkich rozmiarów
zakończenie (niespełna 6 stron druku), gdzie Autor zawarł najważniejsze – jego zdaniem – wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.
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Zanim przejdę do prezentacji najistotniejszych ustaleń Witolda
Filipczaka, chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że przyjęta przez niego konstrukcja rozprawy (omawianie tych samych problemów w tej
samej sekwencji w kolejnych rozdziałach zasadniczej części pracy)
sprawiła, iż w istocie otrzymaliśmy sześć kompletnych, nieprzenikających się wzajemnie, osobnych opracowań. Nie licząc rozdziału
pierwszego, stanowiącego swoiste kompendium wiedzy o dziejach
wewnętrznych Rzeczypospolitej w latach 1778–1786, każdy następny rozdział jest więc par excellence monografią wybranego okręgu
sejmikowego. Trudno czynić z tego powodu poważniejszy zarzut,
niemniej jednak taka konstrukcja omawianej pracy sprawiła, że
Autor nie miał w istocie możliwości zaprezentowania wniosków
o szerszym charakterze, dotyczących całej prowincji wielkopolskiej
w analizowanych granicach.
Najistotniejszym ustaleniem W. Filipczaka wydaje się konstatacja, że na badanych przez niego sejmikach dominowało stronnictwo regalistyczne. To właśnie przedstawiciele partii prokrólewskiej
rozdawali karty na sejmikach wielkopolskich, decydując o wynikach wyborów na sejmikach deputackich i poselskich. To oni również wywierali przemożny wpływ na obsadę wakujących urzędów.
Warto też odnotować, że na sejmiki wielkopolskie w niewielkim
tylko stopniu oddziaływała opozycja antykrólewska. Przy braku
zainteresowania tymi sejmikami ze strony Nowej Familii i niewielkimi możliwościami wpływania na wielkopolską szlachtę, jakimi de
facto dysponował obóz hetmański (związany z Franciszkiem Ksawerym Branickim), sukcesy wyborcze kandydatów powiązanych
z przeciwnikami Stanisława Augusta w latach objętych badaniami
Autora uznać można za wypadki incydentalne. Na kartach recenzowanej książki przedstawione też zostało, w sposób niezmiernie
szczegółowy, funkcjonowanie stronnictwa regalistycznego w prowincji wielkopolskiej. Na szczeblu centralnym, nie licząc osoby
władcy, byli to przede wszystkim dygnitarze duchowni – biskup
poznański i kanclerz wielki koronny Andrzej Młodziejowski (zm.
1780), jego następca na obu urzędach – Antoni Onufry Okęcki (zm.
1793) oraz biskup płocki, brat Stanisława Augusta, Michał Poniatowski (zm. 1794). Po roku 1784, kiedy to brat królewski objął metropolię gnieźnieńską, jego wpływ na wydarzenia polityczne w Wielkopolsce uległ wydatnemu zwiększeniu (pełnił on jednocześnie
funkcję faktycznego szefa stronnictwa regalistycznego w skali całego państwa). Istotną rolę w utrzymywaniu kontaktów z przywódcami szlachty wielkopolskiej odgrywali także kolejni szefowie Ga-
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binetu Stanisława Augusta – Jacek Ogrodzki (zm. 1780), Adam
Cieciszowski (zm. 1783) i Pius Kiciński (zm. 1828).
W każdym z województw prowincji wielkopolskiej funkcjonowała grupa regalistów, którzy oddziaływali na miejscową szlachtę
i zabiegali o jej przychylność dla dworu. W Wielkopolsce właściwej
byli to Józef Klemens Mielżyński, Kazimierz Raczyński i Franciszek Ksawery Kęszycki. W województwie sieradzkim dominowali
przedstawiciele rodzin Małachowskich i Kossowskich, w łęczyckim
Teodor Dzierzbicki, mający wsparcie swoich licznych krewnych
i Anastazy Walewski (aktywny także w Sieradzkiem, a pochodzący
z zamożnej i ustosunkowanej rodziny, której znaczenie wykraczało
poza terytorium obu wspomnianych województw), na terenie Kujaw Dąmbscy, Kretkowscy i Sokołowscy, w ziemi dobrzyńskiej interesów królewskich strzegli miejscowi urzędnicy ziemscy – Jan
Ośniałowski, Józef Nałęcz i Damazy Mioduski oraz – aktywny także
na sejmiku radziejowskim – Piotr Sumiński. Rzecz jasna lista osób
związanych ze stronnictwem królewskim i aspirujących do odgrywania czołowej roli na sejmikach prowincji wielkopolskiej była
o wiele dłuższa.
Mając zdecydowaną przewagę polityczną w analizowanych okręgach sejmikowych, regaliści nie byli jednak w stanie przekonać
szlachty do królewskiego programu ograniczonych reform. W praktyce ich wpływy przekładały się na zgodny z oczekiwaniami dworu
wybór życzliwych władcy posłów i deputatów oraz protegowanie
wskazanych przez siebie kandydatów do wakujących urzędów.
Problemy z realizacją tzw. planty dworskiej, czyli z zaplanowaną
przed sejmikami obsadą mandatów poselskich, czy też funkcji deputackich wynikały zazwyczaj albo z rywalizacji o wpływy pomiędzy lokalnymi przywódcami stronnictwa regalistycznego (środowisko to nie było bynajmniej spójne), albo też z faktu ujawnienia
ambicji promowania własnych kandydatów przez luźniej związanych z dworem dygnitarzy duchownych (prymas Antoni Ostrowski,
biskup kujawski Józef Rybiński) lub też świeckich (bracia Sułkowscy). W takim przypadku rolą króla, doskonale zresztą zorientowanego w kwestiach „małej polityki” lokalnej i umiejętnie pozyskującego stronników wśród przedstawicieli średniej szlachty, było
szukanie kompromisów, godzenie zwaśnionych i składanie obietnic
na przyszłość. Badania Witolda Filipczaka raz jeszcze potwierdziły
znany od dawna fakt, że władza rozdawnicza monarchy (nawet
pomimo jej ograniczenia przez uchwały pierwszego sejmu rozbiorowego) była potężną bronią w jego ręku, a umiejętna dystrybucja
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urzędów i orderów pozwalała kreować prowincjonalne elity i utrwalać wpływy dworu i jego stronników w środowiskach średnioszlacheckich. Warto jednak zwrócić w tym miejscu uwagę na – wielokrotnie podkreślaną przez Autora – bezprogramowość stronnictwa
królewskiego. Jego członkowie ewidentnie nie byli bowiem skupieni wokół jakiejś wyższej, przewodniej idei (jak choćby królewski
program ograniczonej reformy państwa). W zdecydowanej większości dążyli oni jedynie do realizacji bieżących, drobnych interesów
i zaspokajania ambicji własnych oraz swojej politycznej klienteli.
Trzeba zresztą stwierdzić, że szlachta prowincji wielkopolskiej,
pomimo deklarowanego przez większość sejmików przywiązania do
osoby monarchy, była w zdecydowanej większości konserwatywna
i z dużym sceptycyzmem traktowała przedstawiane przez króla
propozycje zmian w państwie. Znajdowało to odzwierciedlenie
w treści uchwalanych wówczas instrukcji poselskich, gdzie wielokrotnie zamieszczano punkty wyraźnie sprzeczne z dążeniami i oczekiwaniami dworu. Nie wydaje się jednak, wbrew opinii W. Filipczaka, by w Warszawie przejmowano się specjalnie konserwatywnymi
w swojej wymowie uchwałami sejmików, skoro w praktyce życia
parlamentarnego w dobie Rady Nieustającej doszło do znaczącego
ograniczenia roli sejmikowych inicjatyw politycznych i gospodarczych, a poselskie inicjatywy ustawodawcze nie znajdowały zwykle
uznania w oczach sejmujących lub też w ogóle nie były rozpatrywane w czasie obrad sejmowych.
W odniesieniu do udziału reprezentantów prowincji wielkopolskiej w obradach kolejnych sejmów, ważna jest konstatacja Autora,
że pomimo swojej stosunkowo dużej liczebności, posłowie z analizowanych przez niego okręgów sejmikowych nie potrafili skutecznie walczyć o interesy swoich wyborców. Ich inicjatywy w ogromnej
większości nie doczekały się realizacji, podczas gdy podobne projekty wnoszone przez reprezentantów Mazowsza czy też Wielkiego
Księstwa Litewskiego zostały potwierdzone stosownymi uchwałami
sejmowymi. Być może zresztą, że niechętne nastawienie dworu
i większości sejmujących do spraw o charakterze partykularnym
wynikało z faktu, że większość czasu przeznaczonego na obrady
przeznaczano na czynności kontrolne i wyborcze do organów władzy wykonawczej, z wyraźną szkodą dla ustawodawczej roli sejmu.
Stąd zapewne wynikały powtarzające się postulaty, aby obrady
sejmów „wolnych” wydłużyć z 6 do 8 lub też 9 tygodni.
Generalnie powiedzieć można, że recenzowana praca jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o uczestnikach życia politycznego w Rze-
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czypospolitej w latach 1778–1786. Obszerność i drobiazgowość
tego opracowania sprawia jednak, że jego lektura nie należy bynajmniej do najłatwiejszych. W tekście zdarzają się powtórzenia,
może nie nazbyt liczne, ale jednak dość uciążliwe. Zważywszy na
ogrom opracowanego przez Autora materiału źródłowego, nie mówiąc już o bardzo obszernej literaturze przedmiotu, redakcja pracy
jest niemal wzorowa. Do nielicznych błędów merytorycznych należy stwierdzenie, że urząd chorążego nadwornego koronnego piastował Adam Mniszech (s. 53 oraz indeks). W rzeczywistości chodzi
tu bowiem o Adama Mniszka h. Poraj nie mającego nic wspólnego
ze znaną rodziną magnacką Mniszchów h. własnego. Wspomniany
na s. 76 Franciszek Żeleński był kasztelanem bieckim, a nie biechowskim. Miasto Niemirów znajdowało się w granicach województwa bracławskiego, a nie kijowskiego, jak można by wywnioskować
z kontekstu wypowiedzi Autora na s. 109. Wspomniany kilkakrotnie niemiecki książę Fryderyk, przedstawiciel starej dynastii
askańskiej nazywał się raczej von Anhalt-Köthen, a nie de Anhalt-Koetten jak konsekwentnie w tekście i indeksie. Objęcie urzędu
kasztelana wieluńskiego przez dotychczasowego podkomorzego –
Ludwika Karśnickiego zrodziło rzecz jasna potrzebę zwołania sejmiku elekcyjnego, a nie deputackiego (s. 388). Starosta ostrzeszowski Franciszek Stadnicki na s. 399 omyłkowo nazwany został
starostą wieluńskim. Znany przywódca łęczyckich regalistów – Jan
Sariusz Stokowski był synem chorążego brzezińskiego Adama (zm.
1783)2, a nie Jana Ignacego, jak podano w przypisie 54 na s. 457.
Ludwik Szczawiński (syn Jana Chrzciciela) był z kolei podstolicem
brzezińskim, a nie inowłodzkim, jak podano na s. 477. Mam także
poważne wątpliwości co do tego, czy biskup kujawski Józef Rybiński mógł być bliskim krewnym Rybińskich z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej (s. 550). Co prawda, ordynariusz włocławski, podobnie
jak jego imiennicy, pieczętował się herbem Radwan, ale pochodził
z województwa kijowskiego i tam raczej szukać by należało jego
krewnych i powinowatych (jego matka np. pochodziła z rodziny
Kościuszków)3.
Wspomnijmy wreszcie na koniec o dwóch kwestiach ogólniejszej nieco natury. W pierwszym przypadku chodzi o używanie
2 Por. H. Ż e r e k - K l e s z c z, Stokowski Jan Sariusz, [w:] Polski słownik biograficzny [dalej: PSB], t. XLIV, Warszawa–Kraków 2006–2007, s. 47.
3 Por. Z. A n u s i k, A. S t r o y n o w s k i, Rybiński Józef Ignacy Tadeusz, [w:]
PSB, t. XXXIII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991–1992, s. 334–338.
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przez przedstawicieli wielkopolskiej szlachty tytułów ziemskich
związanych z województwami kresowymi. W kilku przypadkach
Autor wyraża wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście dany szlachcic faktycznie sprawował taki urząd. W moim przekonaniu,
w ogromnej większości przypadków mamy tu do czynienia z uzurpacjami. Oczywiście nie wszystkie podejrzenia można zweryfikować źródłowo, ale jednostkowe, znane mi przypadki potwierdzają
to przypuszczenie. Tak było np. z ojcem deputata łęczyckiego
z 1781 r. Wincentego Starzyńskiego, który w tekście recenzowanej
książki występuje jako łowczyc krzemieniecki. W rzeczywistości
jednak Franciszek Starzyński (zm. 1768) – bo o nim tu mowa, który w aktach urzędowych konsekwentnie używał tytułu łowczego
krzemienieckiego, nigdy nie nabył formalnych praw do tego urzędu
(sam urząd został ustanowiony dopiero w 1765 r. i otrzymał go
wówczas Jakub Kamiński)4. Moje ostatnie zastrzeżenie dotyczy
istotnej, a nie do końca odzwierciedlonej w recenzowanej rozprawie
kwestii powiązań rodzinnych uczestników życia politycznego
w dawnej Rzeczypospolitej. Jest sprawą oczywistą, że w omawianym okresie (podobnie było zresztą również i wcześniej) zabiegano
o godności, ordery i urzędy dla swoich krewnych i powinowatych.
Autor wspominał niejednokrotnie o pokrewieństwie czy też powinowactwie łączącym przywódców stronnictwa regalistycznego
z innymi uczestnikami życia sejmikowego. Najłatwiej było mu
rzecz jasna ustalić te koneksje w odniesieniu do osób z przysłowiowego „świecznika” lub też noszących to samo nazwisko (co jednak niejednokrotnie bywa zwodnicze w sytuacji, gdy mamy do
czynienia z rodzinami o tym samym nazwisku, ale używającymi
różnych herbów). Gorzej było już jednak z odkryciem koligacji
przedstawicieli rodzin mniej znanych. A wielce wymowna jest np.
informacja, że młody, bo urodzony około 1760 r. Antoni Szamowski, dwukrotny asesor na sejmiku łęczyckim (w 1783 i 1785 r.) był
siostrzeńcem znanego przywódcy łęczyckich regalistów, Jana Sariusza Stokowskiego. Podobne przykłady można oczywiście dowolnie mnożyć.
Rzecz jasna tych kilka drobnych uwag krytycznych nie rzutuje
w najmniejszym nawet stopniu na ostateczną, bardzo wysoką ocenę recenzowanej pracy. W moim przekonaniu, na długie lata wej-

Por. Urzędnicy wołyńscy XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. M. Wolski, Kórnik
2007, s. 48.
4
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dzie ona bowiem do obiegu naukowego, stanowiąc punkt wyjścia
i odniesienia do wszelkiego rodzaju badań poświęconych dziejom
Rzeczypospolitej w dobie Rady Nieustającej.
ZBIGNIEW ANUSIK
UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Obłęd czy brak alternatywy? Uwagi na marginesie najnowszej
książki Piotra Zychowicza
Piotr Zychowicz, Obłęd ’44, czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 2013, ss. 511.

Przedmiotem niniejszej recenzji jest książka pt. Obłęd ’44, czyli
jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie, wydana w 2013 r. przez poznańskie wydawnictwo „Rebis”. Jej autorem jest Piotr Zychowicz – historyk z wykształcenia
(absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego),
dziennikarz i publicysta, specjalizujący się w tematyce II wojny
światowej i dziejów komunizmu, redaktor naczelny miesięcznika
„Historia Do Rzeczy” i zastępca redaktora naczelnego tygodnika
„Do Rzeczy”.
Nazwisko P. Zychowicza stało się głośne zarówno wśród zawodowych dziejopisów, publicystów historycznych, jak i amatorówpasjonatów Klio przede wszystkim po opublikowaniu przez niego
w 2012 r. książki pt. Pakt Ribbentrop–Beck, czyli jak Polacy u boku
III Rzeszy mogli pokonać Związek Sowiecki1. Od momentu wydania
stała się ona jedną z najbardziej kontrowersyjnych pozycji, dotyczących najnowszych dziejów Polski 2. Niemal całe środowisko


Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Nowożytnej.
1 P. Z y c h o w i c z, Pakt Ribbentrop–Beck, czyli jak Polacy u boku III Rzeszy
mogli pokonać Związek Sowiecki, Poznań 2012.
2 Jej poczytność, popularność wśród niezawodowych historyków i „kontrowersyjność” można porównać chyba tylko do wydanych w ostatnich latach pozycji,
dotyczących postaci i historycznej roli Lecha Wałęsy (S. C e n c k i e w i c z, Sprawa
Lecha Wałęsy, Poznań 2008; S. C e n c k i e w i c z, P. G o n t a r c z y k, SB a Lech
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uznanych, zawodowych historyków oraz część recenzujących ją
publicystów zdecydowanie ją skrytykowało. Z drugiej strony posypały się wyrazy poparcia dla autora ze strony amatorów najnowszych dziejów Polski, studentów – adeptów historycznego fachu
i młodszych członków „historycznego cechu” (czy był to wynik
większego otwarcia tychże admiratorów P. Zychowicza na jego oryginalne koncepcje, czy też „młodzieńczego” entuzjazmu dla nowości – pozostawiam odpowiedź na to pytanie czytelnikom, którzy
zapoznali się z książką).
Te dwie reakcje były rezultatem forsowania przez P. Zychowicza
we wspomnianej pozycji tezy, iż przed wrześniem 1939 r. II Rzeczpospolita powinna wejść (nawet jako słabszy partner) w antysowiecki alians z III Rzeszą – zamiast zawierzać sojuszowi z Wielką
Brytanią i Francją, usiłującymi rozpętać wojnę na wschodzie i kosztem Polaków zyskać na czasie. Według autora Paktu Ribbentrop–
Beck... rezultatem i logiczną konsekwencją polsko-niemieckiego
układu byłby wspólny i najprawdopodobniej zakończony sukcesem atak na Związek Sowiecki, który miał skutkować stworzeniem
na wschodzie – obok rozległych terenów okupowanych przez Niemców – polsko-ukraińsko-białoruskiej federacji, zdolnej (wobec klęsk
ponoszonych przez Berlin na froncie zachodnim w następnych latach wojny) do „odwrócenia sojuszy”, zaatakowania Niemiec ze
wschodu i wejścia do grona beneficjentów wojennych zmagań.
„Ubocznym” skutkiem realizacji przez Polskę takiego scenariusza
miały być również nieporównywalnie mniejsze od faktycznie poniesionych straty demograficzne (Polska nie dopuściłaby np. na
swych terenach do holokaustu, uniknęłaby także trwającej sześć
lat okupacji i zbrojnego oporu, pociągającego liczne ofiary).
Zaprezentowana przez P. Zychowicza teza ściągnęła na jego
głowę zarzuty (które zresztą antycypował on w książce, próbując je
odpierać) o różnym ciężarze gatunkowym i wartości merytorycznej
– począwszy od propagowania w naukowej oprawie „nienaukowej”
historii alternatywnej; poprzez przedstawienie sekwencji wydarzeń
mających być rezultatem „paktu Ribbentrop–Beck” zgodnie z zasadą „wishful thinking”, polegającą w tym wypadku na dalece wyWałęsa. Przyczynek do biografii, Warszawa 2008), czy też książek Jana Tomasza
Grossa (J.T. G r o s s, Sąsiedzi: Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny
2000; i d e m, Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów,
Kraków 2011; i d e m, Strach: Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Kraków 2008).
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biórczym, jednostronnym doborze ewentualnych korzystnych dla
Rzeczypospolitej konsekwencji wspomnianego sojuszu przy jednoczesnym bagatelizowaniu możliwości negatywnego z punktu widzenia polskiej racji stanu rozwoju wydarzeń; rzekomej pochwały
etycznej dezynwoltury, mającej wyrażać się dopuszczaniem możliwości „niemoralnego” sojuszu z Hitlerem, aż po reprezentowanie
„prawicowej” wizji historii (stosując cokolwiek niezrozumiałą retorykę autorów tego ostatniego, bynajmniej nie naukowego zarzutu
można by zadać im pytanie: dlaczego ewentualny sojusz II Rzeczypospolitej z narodowosocjalistyczną III Rzeszą miałby być krokiem
bardziej „prawicowym” niż zawarte w rzeczywistości pakty z konserwatywną brytyjską monarchią i klasyczną, liberalną, parlamentarno-gabinetową demokracją francuską?).
Ten obszerny wstęp, dotyczący poprzedniej książki P. Zychowicza, wydaje się uzasadniony, gdyż pozycja omawiana w niniejszej
recenzji stanowi zarówno chronologicznie, jak i tematycznie jej
kontynuację. Podobnie również jak jej poprzedniczka zawiera „historycznie niepoprawne” tezy autora, które dalece odbiegają od
powszechnie uznawanych za uzasadnione i słuszne zarówno przez
znakomitą większość zawodowych dziejopisów, jak i amatorów –
pasjonatów Klio.
O ile jednak w pozycji Pakt Ribbentrop–Mołotow, czyli jak Polacy u boku III Rzeszy mogli pokonać Związek Sowiecki P. Zychowicz
zaprezentował własną, oryginalną ocenę polskiej polityki zagranicznej przed wrześniem 1939 r. oraz zaproponował hipotetyczne
scenariusze rozwoju wydarzeń w przypadku zawarcia przez Warszawę antysowieckiego sojuszu wojskowego i politycznego z Berlinem, to osnową jego drugiej książki jest krytyczna analiza zarówno
polityki zagranicznej, jak i odnoszącej się do sytuacji w okupowanym kraju, prowadzonej przez polski rząd na emigracji oraz poczynań władz politycznych i wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego w latach II wojny światowej.
Recenzowana pozycja zbudowana jest, zgodnie z zasadą chronologiczną, z pięciu rozdziałów (podzielonych na podrozdziały).
Pierwszy z nich, pt. Pakt z diabłem, odnosi się do lat 1939–1942 –
od zakończenia kampanii wrześniowej do bitwy pod Stalingradem,
a w kraju do momentu rozpoczęcia „akcji scaleniowej” i utworzenia
Armii Krajowej (AK) – charakteryzujących się wzrastającą dominacją Niemiec w Europie i ich kolejnymi, często spektakularnymi
sukcesami militarnymi.
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Drugi (Kuszenie szatana) obejmuje okres od 1943 do 1944 r.,
znamienny przełomem na froncie wschodnim, zapoczątkowującym
pasmo porażek i odwrotów armii niemieckiej. Otwiera go charakterystyka konsekwencji politycznych i wojskowych stalingradzkiej
klęski Wehrmachtu dla układu sił na Starym Kontynencie i dla
przyszłości Polski, a zamyka opis międzynarodowych i krajowych
uwarunkowań, towarzyszących wkraczaniu Armii Czerwonej na
polskie Kresy Wschodnie.
Kolejny rozdział, pod znamiennym tytułem Operacja „Harakiri”,
poświęcony jest prezentacji genezy, koncepcji i przebiegu akcji
„Burza” w 1944 r. na ziemiach polskich – od momentu przekroczenia wschodniej granicy Drugiej Rzeczypospolitej, wyznaczonej
traktatem ryskim z 1921 r., przez wojska sowieckie do momentu
wybuchu Powstania Warszawskiego – a także ówczesnej polityce
polskiego rządu na uchodźstwie.
Rozdział czwarty (Hekatomba Warszawy) i piąty (Zwycięstwo
prowokacji) ukazują obszernie przyczyny oraz uwarunkowania polityczne i militarne warszawskiego zrywu, jego przebieg, wreszcie
konsekwencje dla struktur Polskiego Państwa Podziemnego, AK,
mieszkańców stolicy, a także przyszłości Polski i Europy. Książkę
zamyka podsumowujące zakończenie. Ponadto do zasadniczego
tekstu został dołączony indeks nazwisk postaci, występujących na
jej kartach oraz bibliografia.
Do atutów książki Obłęd ’44... należy z pewnością formuła narracji, zaprezentowana przez autora. Wykład prowadzi on w sposób
bardzo interesujący, z werwą i ze swadą. Próbując przekonać czytelnika do swych koncepcji i tez, sugestywnie zestawiając przedstawiane fakty z bogatą argumentacją, własnymi opiniami i sądami.
W sposób trafny wykorzystuje też cytaty, włączając je w tekst wykładu i czyniąc z nich jego barwną ilustrację. Trzeba też wspomnieć,
iż P. Zychowicz nadał książce logiczną, przejrzystą konstrukcję,
uzasadnioną omawianymi przezeń zagadnieniami.
Na uznanie zasługuje wreszcie jego dbałość o bardziej wymagającego i wnikliwego czytelnika. Indeks nazwisk załączony do zasadniczego tekstu ułatwia odnalezienie informacji o konkretnych
osobach – politykach i wojskowych – których koncepcje i poczynania były związane z działaniami podejmowanymi przez polski rząd
na emigracji i instytucje Polskiego Państwa Podziemnego. Z kolei
stosunkowo obszerna bibliografia umożliwia zainteresowanym omawianą przez P. Zychowicza tematyką pogłębienie wiedzy o omawianych przez niego faktach tudzież konfrontację prezentowanych
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przez niego tez i wniosków z informacjami pochodzącymi ze źródeł
i poglądami innych historyków. Wartość książki podnoszą również
zamieszczone w niej fotografie – niektóre z nich bardzo rzadko dotychczas reprodukowane w publikacjach o podobnej tematyce.
Należy wreszcie wspomnieć o starannej, dopracowanej edycji recenzowanej pozycji – począwszy od rzetelnej korekty, a na znakomicie
dobranej, symbolicznie, a zarazem wyjątkowo trafnie oddającej
poglądy autora okładce skończywszy.
O merytorycznym znaczeniu książki P. Zychowicza decydują
jednak przede wszystkim zaprezentowane w niej interesujące oraz
kontrowersyjne opinie i sądy, wyraźnie różniące się od powszechnie uznawanych w środowisku historyków i nieprofesjonalnych
miłośników najnowszych dziejów Polski, a odnoszące się do polityki zagranicznej władz Rzeczypospolitej na uchodźstwie, a także
poczynań kierownictwa polskiego podziemia w kraju w latach
II wojny światowej. Stwierdzić przy tym wypada, że w swej argumentacji P. Zychowicz nie jest do końca oryginalny. Nawiązuje
w niej (zresztą nie kryjąc tego) zarówno do poglądów prezentowanych w publicystyce historycznej i politycznej jeszcze przed ponad
półwieczem przez braci Józefa i Stanisława (Cata) Mackiewiczów 3,
Władysława Studnickiego4, Adolfa Bocheńskiego5, Kazimierza
Józef Mackiewicz (1902–1985) – wybitny polski pisarz i publicysta. W latach
II wojny światowej świadek sowieckiej i niemieckiej okupacji Wileńszczyzny. Od
1945 r. na emigracji w Wielkiej Brytanii, od 1954 r. – w Republice Federalnej
Niemiec. Jego twórczość publicystyczna i literacka miała charakter programowo
antykomunistyczny. Autor powieści politycznych (m.in. Droga donikąd, Nie trzeba
głośno mówić, Kontra), obszernych esejów i zbiorów publicystyki politycznej (np.
Zwycięstwo prowokacji, W cieniu krzyża, Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy)
oraz reportaży (głośna relacja z ekshumacji grobów katyńskich). Jako przeciwnik
„prosowieckiej” i „kapitulanckiej”, jego zdaniem, polityki zagranicznej polskiego
rządu w Londynie oskarżony bezzasadnie w latach II wojny światowej o kolaborację z niemieckim okupantem (pod pretekstem publikowania po ataku III Rzeszy
na Związek Sowiecki w wileńskim „Gońcu Codziennym”). Od 2002 r. przyznawana jest literacka Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza.
Stanisław Cat-Mackiewicz (1896–1966) – brat Józefa. Konserwatysta, monarchista, piłsudczyk. Dziennikarz, pisarz i polityk. W latach 1922–1939 redaktor
zachowawczego wileńskiego „Słowa”. W latach 1940–1941 członek Rady Narodowej na uchodźstwie. Zdeklarowany przeciwnik polityczny premiera i Wodza Naczelnego, generała Władysława Sikorskiego. W latach 1954-1955 premier rządu
polskiego na emigracji. Od 1956 r. w kraju. Autor licznych książek z zakresu
publicystyki politycznej i historycznej.
4 Władysław Studnicki (1867–1953) – polityk i publicysta. Przed I wojną światową działacz polskiej irredenty. W 1916 r. założyciel aktywistycznego Klubu Pań3
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Sosnkowskiego6, Wacława Lipińskiego7, jak również autorów o proweniencji piłsudczykowskiej i narodowej, publikujących w podziemnej i emigracyjnej prasie w okresie II wojny światowej oraz
w tytułach, ukazujących się po jej zakończeniu na uchodźstwie.
Jednak na podkreślenie zasługuje fakt, że autor recenzowanej
pozycji wzbogaca je, rozwija i porządkuje. Dodaje też nowe, interesujące argumenty na ich poparcie.
Zdaniem piszącego te słowa, tezy P. Zychowicza, o których szerzej poniżej – dla wielu historyków i czytelników spoza cechu dziejopisów być może szokujące i obrazoburcze – stanowią wszakże
ważki wkład tego publicysty o solidnym historycznym wykształceniu (ucznia profesora Uniwersytetu Warszawskiego, znanego badacza dziejów Polski i sowietologa, Pawła Wieczorkiewicza) w debatę,
dotyczącą losów państwa polskiego i Polaków w latach II wojny
światowej. Dla jednych staną się one z pewnością kuszącą alternatywą wobec „mainstreamowej” wizji najnowszych dziejów Polski,
zyskując w nich gorących, zdeklarowanych zwolenników; dla innych mogą stać się impulsem do nowych przemyśleń i formułowania syntetycznych wniosków, wykorzystujących elementy opinii,
stwowców Polskich i członek Tymczasowej Rady Stanu. W Drugiej Rzeczypospolitej związany z konserwatywnym wileńskim „Słowem”. W latach I i II wojny światowej gorący zwolennik współpracy polsko-niemieckiej na gruncie antyrosyjskim
i antykomunistycznym. Po II wojnie światowej na emigracji.
5 Adolf Bocheński (1909–1944) – Konserwatysta i piłsudczyk. Publicysta, pisarz
i działacz polityczny. W Drugiej Rzeczypospolitej współpracownik konserwatywnego wileńskiego „Słowa” i zachowawczych periodyków, związanych ze środowiskiem neokonserwatywnym – „Bunt Młodych” i „Polityka”. W latach II wojny światowej żołnierz 2. Korpusu Polskiego. Poległ w kampanii włoskiej w zmaganiach
pod Ankoną.
6 Kazimierz Sosnkowski (1885–1969) – polityk i generał Wojska Polskiego.
Przed I wojną światową jeden z przywódców Organizacji Bojowej Polskiej Partii
Socjalistycznej. W latach 1914–1917 w Legionach Polskich. W Drugiej Rzeczypospolitej minister spraw wojskowych (1920–1924) i inspektor armii (1927–1939).
W latach II wojny światowej dowódca Frontu Południowego w kampanii wrześniowej 1939 r., Komendant Główny Związku Walki Zbrojnej z siedzibą w Paryżu
(1939–1940), następca Prezydenta RP (1939–1941) i Wódz Naczelny (1943–1944).
Zmarł na emigracji.
7 Wacław Lipiński (1896–1949) – podpułkownik Wojska Polskiego i historyk
wojskowości. W latach 1936–1939 dyrektor Instytutu Józefa Piłsudskiego. W roku
1946 współzałożyciel Stronnictwa Niezawisłości Narodowej i Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Podziemnej. W 1947 r. skazany przez nowe komunistyczne
władze polskie na karę śmierci. Zmarł lub został zamordowany w więzieniu we
Wronkach.
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dotychczas dominujących w kręgach historyków akademickich,
z wątkami charakterystycznymi dla rozumowania P. Zychowicza;
wreszcie można z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidywać, iż
skłonią też ich zdecydowanych przeciwników do poszerzenia i pogłębienia argumentacji, jaką operują oni w celu bardziej skutecznej
polemiki z opiniami autora Obłędu ’44... W każdym z wymienionych powyżej przypadków przyczynią się do wzbogacenia naukowego historycznego dyskursu, odnoszącego się do najnowszych
dziejów Polski.
W omawianej książce P. Zychowicz skupia się – jak już wcześniej wspomniano – na analizie polityki zagranicznej polskiego
rządu na emigracji; prezentacji taktyki Polskiego Państwa Podziemnego w warunkach okupacji niemiecko-sowieckiej w latach
1939–1941, a następnie niemieckiej w latach 1941–1945 w stosunku zarówno do okupantów, jak i politycznych oraz wojskowych
organizacji, tworzonych przez komunistów; wreszcie ukazaniu genezy, przebiegu i konsekwencji Powstania Warszawskiego.
Te zasadnicze wątki książki stają się dla autora punktem wyjścia sformułowania szeregu tez. Pierwsza z nich to zdecydowanie
negatywna ocena postawy reprezentowanej w trakcie II wojny
światowej przez rząd polski na uchodźstwie, na czele z jego dwoma
premierami: generałem i zarazem Wodzem Naczelnym Władysławem Sikorskim i Stanisławem Mikołajczykiem, w relacjach ze
Związkiem Sowieckim, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi.
Według P. Zychowicza charakteryzowały ją kardynalne zaniechania, błędy, naiwność i niezdecydowanie. Polegały one, jego zdaniem, przede wszystkim na bagatelizowaniu realnych perspektyw
zniewolenia Rzeczypospolitej przez Związek Sowiecki w wyniku
jego zwycięstwa nad Niemcami odniesionego na froncie wschodnim;
braku należytej determinacji w walce o przywrócenie granicy polsko-sowieckiej z 1921 r., wyrażające się po zawarciu układu Sikorski–Majski początkowo faktycznym lekceważeniem możliwości
przejęcia władzy nad nimi przez Moskwę, a następnie zbytnią uległością wobec presji wywieranej na polskie władze przez Londyn,
domagający się polskiej akceptacji dla granicy na Bugu; traktowaniu po 1941 r. Związku Sowieckiego jako sojusznika, a po jednostronnym zerwaniu przezeń stosunków dyplomatycznych w 1943 r.
nadal jako faktycznego sprzymierzeńca, co wyrażało się zgoła kuriozalnie określaniem go karkołomną formułą „sojusznik naszych
sojuszników”; wreszcie w nadmiernym szafowaniu przez polityków
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krwią polskiego żołnierza bez należytej dbałości o uzyskanie w zamian wymiernych korzyści dla sprawy polskiej.
Odpowiedzialnością za te fałszywe założenia i posunięcia P. Zychowicz obarcza przede wszystkim W. Sikorskiego (charakteryzowanego przezeń mianem „premiera bluszczowego”, ulegającego
łatwo wpływom i pochlebstwom politycznych, zagranicznych partnerów i polskich współpracowników) oraz kolejnego szefa emigracyjnego rządu, S. Mikołajczyka, pozbawionego większego doświadczenia w działalności na arenie międzynarodowej.
Kolejna teza przyjmowana przez autora recenzowanej książki to
wybór przez kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego całkowicie fałszywej taktyki politycznej i wojskowej wobec przebiegu
wydarzeń na froncie wschodnim w latach 1941–1943. Zdaniem
P. Zychowicza powinno ją charakteryzować przyjęcie założenia
o „dwóch wrogach”, a w konsekwencji – filozofii „ekonomii krwi”.
Miałaby ona polegać na ograniczeniu antyniemieckiej akcji zbrojnej,
jako ułatwiającej sukcesy Moskwie, przeciwnej idei niepodległości
Polski (w interesie Polaków leżało zatem wzajemne wyniszczanie
się Wehrmachtu i Armii Czerwonej na wchodzie bez polskiego
udziału), a także skutkującej wzmożonymi hitlerowskimi represjami,
dotykającymi ludność cywilną na okupowanych obszarach.
Wiele miejsca w swej pozycji P. Zychowicz poświęca również
krytyce założeń i realizacji akcji „Burza”. Według niego jej koncepcja opierała się na błędnych przesłankach – przekonaniu o możliwości uznania przez Związek Sowiecki reprezentantów legalnych
władz polskich cywilnych i wojskowych pod presją aliantów zachodnich, przy równoczesnym ryzykownym założeniu, że do presji
tej w ogóle dojdzie. Negatywnie ocenia autor recenzowanej książki
wykonanie samej akcji – w wielu przypadkach oparte na improwizacji, pociągające za sobą niepotrzebne ofiary, a przede wszystkim
prowadzące do samobójczego ujawnienia się pieczołowicie zakonspirowanych w okresie okupacji niemieckiej struktur wojskowych
i cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego przed nowym wrogiem.
Krytycznie odnosi się również P. Zychowicz do konsekwencji
wprowadzenia w życie planu „Burza”, którego realizacja doprowadziła do likwidacji oddziałów AK oraz przedstawicielstw Polskiego
Państwa Podziemnego przez sowieckie wojsko i NKWD oraz masowych represji, które dotknęły zarówno żołnierzy i działaczy niepodległościowej konspiracji, jak i wspierającą ich ludność na terenach,
na które wkraczała Armia Czerwona.
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Przystąpienie do planu „Burza” uważa ponadto autor Obłędu ’44...
za błąd strategiczny i krok naganny moralnie. Argumentuje bowiem, iż skierowało ono siły Podziemia przeciwko Niemcom, których los w 1944 r., jego zdaniem, był już przesądzony, natomiast
wsparło prącego na zachód nowego wroga, dążącego do ideologicznego i politycznego zniewolenia Polski, przyspieszając zajęcie przez
niego ziem polskich i ich sowietyzację. Nawiązując do publicystyki
wspomnianego już uprzednio J. Mackiewicza, P. Zychowicz przeciwstawia się zatem określaniu akcji „Burza” pozytywnym mianem
„walki ze wspólnym wrogiem” czy „współdziałania z sojusznikiem
naszych sojuszników”, definiując ją demonstracyjnie czy wręcz prowokująco, jako przejaw „kolaboracji” z jednym z dwóch głównych
nieprzyjaciół suwerennej Polski w okresie II wojny światowej.
Autor recenzowanej pozycji, zarzucając przywódcom Polskiego
Państwa Podziemnego i dowództwu AK „nadaktywność” w walce
przeciwko Niemcom, ułatwiającej, według niego, ze szkodą dla interesu Polski, marsz Armii Czerwonej w głąb Europy, a także –
w wyniku dysproporcji sił – generującej niewspółmierne do korzyści politycznych i wojskowych straty w szeregach konspiracji
i wśród ludności cywilnej, represjonowanej w odwecie za akcje dywersyjne i sabotażowe, równocześnie oskarża ich o zaniechanie
możliwych do przeprowadzenia działań przeciwko podziemiu komunistycznemu na ziemiach polskich. Argumentuje, że do politycznego i zbrojnego zwalczania struktur komunistycznych na
ziemiach polskich – Polskiej Partii Robotniczej, Gwardii Ludowej,
a następnie Armii Ludowej – niepodległościowa konspiracja miała
środki wystarczające, a konsekwentne działania w tym zakresie
przyniosłyby wymierne zyski w postaci likwidacji lub przynajmniej
wydatnego osłabienia środowiska komunistycznego w kraju oraz
utrwalenia w społeczeństwie negatywnego wizerunku komunistów,
jako agentów wpływów sowieckich. To z kolei miałoby utrudnić im
przejmowanie i sprawowanie władzy na ziemiach polskich po
II wojnie światowej oraz zminimalizować straty, jakie wynikały
z późniejszej współpracy członków wojennej, komunistycznej konspiracji z sowieckim aparatem bezpieczeństwa i służbami specjalnymi „Polski Lubelskiej” w zakresie rozpracowywania, likwidacji
i represjonowania środowisk, zaangażowanych w działalność Polskiego Państwa Podziemnego i AK.
Wiele miejsca w książce jej autor poświęca także zagadnieniu
Powstania Warszawskiego. Poddaje przy tym zdecydowanej krytyce
rozkaz Komendanta Głównego AK, Tadeusza Komorowskiego „Bo-
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ra”, potwierdzony przez Delegata Rządu na Kraj, Jana Stanisława
Jankowskiego, o przystąpieniu do działań bojowych w stolicy.
Uzasadniając swą negatywną ocenę tej decyzji, P. Zychowicz przytacza argumenty natury zarówno wojskowej, politycznej, jak i odnoszące się do konsekwencji, jakie w wyniku powstania dotknęły
ludność cywilną Warszawy.
Podkreśla zatem, że powstańcy przystąpili w istocie do straceńczej walki, starcia bez najmniejszych widoków na sukces, znajdując
się na z góry przegranej pozycji, wynikającej z dalece niedostatecznego uzbrojenia. Stwierdza, że nawet w przypadku czysto hipotetycznego – w praktyce nieprawdopodobnego – militarnego sukcesu
powstania, doświadczenia jakich dostarczył dotychczasowy przebieg akcji „Burza”, wskazywały jednoznacznie, że Armia Czerwona,
wkraczająca do wyzwolonej przez AK stolicy, przystąpiłaby do bezwzględnych działań likwidacyjnych i represyjnych, analogicznych,
do tych, jakie podjęła wobec ujawniających się przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego i zbrojnej konspiracji na wschód od
Wisły. Dowodzi również, że decydujący o rozpoczęciu powstania
w wielkim, ludnym, gęsto zabudowanym i pełnym zabytków mieście, przywódcy Podziemia przeszli w skrajnie nieodpowiedzialny
sposób do porządku dziennego nad wielkimi stratami, jakie walki
mogły pociągnąć – i rzeczywiście spowodowały – wśród zamieszkującej je ludności cywilnej oraz w infrastrukturze i wśród bezcennych historycznych skarbów, zgromadzonych w stolicy.
Dodatkowym zarzutem, jaki stawia P. Zychowicz inicjatorom
powstania, jest – według jego oceny, którą stara się poprzeć świadectwem źródeł – okoliczność, iż decyzja o jego wybuchu była
w istocie wynikiem niesubordynacji i spisku grupy oficerów w dowództwie AK, którego celem było wywarcie presji na Komendancie
Głównym, aby wydał rozkaz podjęcia walki. Mieli go zawiązać prący do zbrojnego starcia w stolicy, przekonani o jego celowości i realnych widokach na zwycięstwo zastępca Komendanta Głównego,
a zarazem szef sztabu Komendy Głównej AK, generał Tadeusz Pełczyński; I zastępca szefa sztabu KG AK, generał Leopold Okulicki
(„Kobra”, „Niedźwiadek”) oraz komendant Okręgu Warszawskiego
AK, pułkownik Antoni Chruściel „Monter”.
Tezy i sądy sformułowane przez P. Zychowicza zachęcają do polemiki i postawienia mu wielu pytań. Czy zatem międzynarodowa
pozycja rządu polskiego na uchodźstwie była rzeczywiście na tyle
silna, aby mógł on efektywnie przeciwstawić się narzucanym, moskiewskim interpretacjom paktu Sikorski–Majski, odnoszącym się
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do przebiegu przyszłej polsko-sowieckiej granicy i brytyjsko-amerykańskiej presji dotyczącej przyjęcia przez Polaków postanowień konferencji teherańskiej i jałtańskiej w tej kwestii? Czy wymiar polskiego zaangażowania w działania wojenne był dowodem
niefrasobliwego szafowania przez emigracyjnych polityków krwią
polskiego żołnierza, czy raczej próbą wykorzystania każdej możliwości, mogącej przyczynić się do bardziej uważnego wsłuchiwania
się przez aliantów w głos Rzeczypospolitej na uchodźstwie? Czy
realizacji planu „Burza” (łącznie z Powstaniem Warszawskim)
w skrajnie niekorzystnych warunkach wojskowych i politycznych
nie należy traktować raczej w kategoriach próby wykorzystania
przysłowiowej „ostatniej szansy” na ocalenie suwerenności państwa polskiego w sytuacji, gdy nie było dobrych rozwiązań – gdyż
przystąpienie do akcji zbrojnej niosło iluzoryczne perspektywy
obudowania Niepodległej, a rezygnacja z niej oznaczała po prostu
faktyczną kapitulację? Czy w istocie zbrojna rozprawa Polskiego
Państwa Podziemnego z rodzimą konspiracją komunistyczną przyniosłaby tak jednoznaczne korzyści w przyszłości, jakie przewiduje
P. Zychowicz? Czy bardziej jednoznaczne stanowisko społeczeństwa
i osłabienie krajowych struktur komunistycznych rzeczywiście
utrudniłoby w znaczącym stopniu instalację rodzimych prosowieckich władz? To tylko niektóre pytania, jakie nasuwają się po
uważnej lekturze książki P. Zychowicza.
To właśnie zdecydowanie, bezkompromisowo zaprezentowane
przez autora Obłędu ’44... opinie – obok „braku technicznego”, czyli
rezygnacji z przypisów, będących nieodzownym atrybutem naukowego warsztatu historyka – są przedmiotem najostrzejszej krytyki
ze strony reprezentantów środowiska dziejopisów akademickich,
którzy (nie bez pewnych racji) zarzucają mu nadmierną jednostronność poglądów i osądów oraz nazbyt publicystyczny czy wręcz
celowo prowokacyjny, obliczony na „wydawniczy skandal” – w konsekwencji rozgłos – charakter pozycji.
Jednak, zdaniem piszącego te słowa, powyższe zarzuty nie powinny powodować dezawuowania i intencjonalnego przemilczania
(a i takie deklaracje formułowali niektórzy przedstawiciele środowiska dziejopisów) książki P. Zychowicza przez zawodowych historyków. Zdecydowanie krytykowana przez jednych czytelników, będąca
nowym punktem odniesienia do własnych przemyśleń i pretekstem
do polemik dla innych, wreszcie pozostająca przedmiotem admiracji ze strony pozostałych, należeć ona bowiem będzie z pewnością
długo do najczęściej dyskutowanych i omawianych przez recenzen-
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tów – i tych rekrutujących się z grupy adherentów i tych, którzy
potraktują ją jako przysłowiową „tarczę strzelniczą” – spośród najnowszych pozycji z zakresu historii Polski w XX stuleciu.
O taki też, szeroki odbiór, o spopularyzowanie książki wśród
czytelników zabiegał autor. Jednak chyba nie tylko i nie przede
wszystkim – co zdają się sugerować niektórzy jego krytycy – z racji
dążenia do rynkowego sukcesu. Swoje intencje w tej mierze P. Zychowicz – nie kryjący swej admiracji dla konserwatywnych dziejopisów spod Wawelu i dorobku, a przede wszystkim motta Krakowskiej Szkoły Historycznej, iż „historiae magistra vitae est” – sam
zdeklarował w podsumowaniu Obłędu ’44…, konstatując:
„Historii nie cofnę […]. Nie zmienił się jednak nasz fatalny adres. Wciąż musimy żyć między Niemcami a Rosją – w najgorszym
miejscu na kuli ziemskiej. Dlatego zamiast się sami okłamywać,
musimy dokładnie przeanalizować wszystkie błędy, które popełniliśmy w przeszłości. Na ich powtórzenie nas bowiem nie stać. Pisząc
o tym, uprzedzam argumenty krytyków »Obłędu ’44«. Nie napisałem tej książki po to, żeby znęcać się nad biednym premierem
Sikorskim, generałem »Borem« i innymi nieudacznikami na szczytach naszej władzy. Nie napisałem jej po to, żeby odzierać kogokolwiek z uczuć patriotycznych […]. Przeciwnie, napisałem ją po to,
żeby jak najszerszą rzeszę czytelników skłonić do refleksji i wyciągnięcia wniosków z naszych tragicznych pomyłek […]. Naród polski
musi wreszcie wydorośleć. Musimy się wyrwać z błędnego koła.
Makabrycznego cyklu kolejnych klęsk, po których podnosimy się
niczym feniks z popiołów, aby wkrótce znowu spłonąć. Musimy
przerwać to wiszące nad Polską fatum. Musimy wreszcie zacząć
zwyciężać. Nasze porażki nie czynią nas bowiem silniejszymi – jak
przekonują nas ich apologeci – ale znacznie słabszymi. Kolejnej
takiej katastrofy jak druga wojna światowa i Powstanie Warszawskie możemy po prostu nie przetrwać”8.
PRZEMYSŁAW WAINGERTNER
UNIWERSYTET ŁÓDZKI

8 P. Z y c h o w i c z, Obłęd ’44, czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie, Poznań 2013, s. 484–485.
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