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Anna Ciechomska 
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 

Ziołolecznictwo ludowe w Polsce 

Wstęp 

Rośliny na obszarach wiejskich są nierozłączną częścią 
zwyczajnego krajobrazu. Ale ten krajobraz roślinny był, choć 
jednocześnie nie był światem człowieka. Do ludzi należały 
rośliny, które służyły im za pokarm. Inne, dziko rosnące, 
budziły ciekawość, gdy ich nie znano, a respekt, gdy 
doświadczono już ich mocy magicznej lub uzdrawiającej1  

W Polsce dość wcześnie, bo już od XVI w., pojawiły się 
różne dzieła traktujące o roślinach. Należą do nich na przykład 
tłumaczenia Ksiąg o gospodarstwie Piotra Crescentyna, czy 
Lekarstwa doświadczone Pileckiego albo Herbarz polski 
Marcina z Urzędowa.  Były to opracowania naukowe 
zawierające racjonalną wiedzę na temat przyrody. Ale nawet 
tam, gdzieś spod naukowych uzasadnień wyziera dawne 
tradycyjne podejście, łączące przedchrześcijańskie wierzenia 
z wiejskimi praktykami magii, z legendami o pochodzeniu 

1 A. Zadrożyńska A., Świętowania polskie, Warszawa 2002 
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roślin, z popularną w polskim społeczeństwie ich symboliką 
(Zadrożyńska, 1985). 

W obrzędach i świętowaniach często można było spotkać 
trawy, zioła i kwiaty, które z różnych powodów zdobyły sobie 
miano symboli. Demonstrowano więc wyrabiane z nich 
bukiety, wieńce i wiązanki, które święcono, zatykano za 
framugi okien lub belki w pomieszczeniach gospodarczych. 
Zjawiały się wszędzie, gdzie rytuały wymagały ubłagania 
zaświatów o przychylność, urodzaj i powodzenie. 

Szczególnie przydatne okazywały się w przypadku 
choroby, kiedy to człowiekowi groziło poważne nie-
bezpieczeństwo. Stosowano wtedy metody zarówno 
racjonalne, jak i oparte na magii i wierzeniach chrze-
ścijańskich, aby uratować chorego. Rytuały związane z lecze-
niem były bardzo istotnym elementem kultury ludowej. 

Jednak niewiele prac etnograficznych podejmowało temat 
ziołolecznictwa ludowego. Jest to jeden z najsłabiej opisanych 
elementów ludowej kultury. M. Udziela2 zastanawia się, 
czemu „dziwnym biegiem w badaniach kultury narodów, 
medycyna ludowa długie czasy leżała odłogiem, mimo że 
przedstawia najbogatsze źródło, w którem się kryją 
zapatrywania naszych przodków o życiu, jego cierpieniach, 
niedoskonałości itd.” 

Coraz częściej jakby wraca się do bliższego związku 
z przyrodą. Obserwuje się rosnące zainteresowanie medycyny 
naukowej roślinnymi środkami leczniczymi. Po okresie 
stosowania przez lekarzy niemal wyłącznie leków chemicznych, 

2 M. Udziela M., Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego, Warszawa 
1891. 
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stopniowo następuje powrót do ziołolecznictwa. Prowadzone 
są badania nad dobroczynnym, leczniczym wpływem ziół na 
organizm ludzki. Bardzo duża część ziół (w tym wszystkie 
wymienione w tej pracy) jest uznana za oficjalne środki 
lecznicze. 

Medycyna ludowa rzeczywiście posługiwała się 
przeważnie leczniczymi roślinami i prawdopodobnie stała się 
początkiem współczesnej farmakologii. Miał rację znany 
przyrodnik, lekarz i filozof XVI w - Paracelsus – gdy 
powiedział, że nasze łąki i lasy to apteki3.  

Pozyskiwanie roślin leczniczych 

Na wsi polskiej zbierano głównie zioła rosnące dziko na 
łąkach, pastwiskach, miedzach i w lasach, ale także uprawiano 
je w najbliższym otoczeniu gospodarstwa. „Zioła to koło domu 
rosną. (...) Koło domu rośnie pokrzywa, rumianek, mięta. 
Mięta to i dzika jest i sadzą ludzie”4.  

Według E. Traczyńskiego5, w wiejskich ogródkach, 
w wieku XIX i w pierwszej połowie XX, obok roślin 
ozdobnych uprawiano rumianek, miętę pieprzową, szałwię, 
piołun, nagietek, dziurawiec i bylicę pospolitą. Ponadto 
pozwalało się rosnąć roślinom powszechnie uznawanym we 
współczesnych ogrodach za chwasty, które mają jednak 
właściwości lecznicze. Należały do nich między innymi 
pokrzywa, krwawnik i babka zwyczajna. Rośliny te nadawały 

3 J. Augustyn – Puziewicz, E. Kuźniewski, Przewodnik ziołolecznictwa 
ludowego, Warszawa 1984 
4 E. Szot - Radziszewska, Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, 
leczenie, Warszawa 2005. 
5 E. Traczyński, Zieleń na wsi kieleckiej, Kielce 1995. 
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wiejskiemu ogródkowi swoistej malowniczości. Zioła sadzone 
były zwykle w miejscach nasłonecznionych. 

W dzisiejszych czasach zioła zbierane mogą być przez 
wszystkich, którzy mają na to ochotę i posiadają pewien zasób 
wiedzy na ich temat. Tradycyjnie jednakże obowiązywały 
pewne reguły, które były przestrzegane jeszcze w pierwszej 
połowie XX wieku. Reguły te, jak podaje B. Szychowska - 
Boebel6, wypływały głównie z wiary, iż lecznicze właściwości 
ziół mają boski rodowód. Po pierwsze zbiorem ziół zajmowały 
się kobiety. Spowodowane to było podziałem ról społecznych 
oraz predyspozycjami kobiet, które wiążą się z procesem 
leczenia, takimi jak opiekuńczość oraz wrażliwość na cudze 
cierpienie. Zdaniem E. Szot - Radziszewskiej7 niebagatelną 
rolę odgrywała też ludowa dychotomiczność wizji świata, 
w której kobiety, w przeciwieństwie do mężczyzn, posiadały 
pewne cechy demoniczne, moc magicznego działania na 
otaczającą rzeczywistość. Zioła zasiane lub zebrane przez 
mężczyznę miały posiadać dużo mniejszą moc leczniczą. 
Ponadto uważano, iż zioła powinny być zbierane przez kobiety 
po okresie menopauzy lub, choć rzadziej, ze względu na brak 
życiowego doświadczenia, młode dziewczęta. Było to 
spowodowane wiarą w to, iż kobiety w czasie okresu, ciąży 
oraz połogu są „nieczyste” i zioła przez nie zebrane mogłyby 
komuś zaszkodzić8. E. Szot - Radziszewska9 podaje, że rośliny 

6 B. Szychowska – Boebel, Lecznictwo ludowe na Kujawach, Toruń 1972. 
7 E. Szot - Radziszewska, Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, 
leczenie, Warszawa 2005. 
8 D. Simonides, Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego, 
Wrocław 2007. 
9 E. Szot - Radziszewska, Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, 
leczenie, Warszawa 2005. 
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w wiejskich ogrodach siane były kępami lub w pojedynczych 
rzędach. Grządki pojawiły się dopiero w okresie 
międzywojennym.  

Według A. Palucha10 istotny był czas oraz miejsce zbioru 
ziół. Wierzono, że najskuteczniejsze działanie mają te rosnące 
na miedzach, granicach, przy płotach oraz w szczególnych 
miejscach, w okolicach kapliczek, figur przedstawiających 
świętych lub przydrożnych krzyży. Przekonania te źródło 
swoje miały w wierze w zwiększoną moc magiczną wyżej 
wymienionych miejsc, która wynikać miała z tego, iż miedze, 
rozstaje dróg, płoty, ściany domów i tym podobne były to 
granice oddzielające przestrzeń uważaną przez mieszkańców 
wsi za własną, a część „obcą”. W tych właśnie miejscach miały 
się dziać rzeczy tajemnicze, ukazywać się diabły i demony. 
Tu także rosnąć miały zioła, których lecznicze działanie 
wsparte było przez magiczne moce. Przydrożne krzyże, 
kapliczki i figury świętych należały zaś do sfery sacrum, więc 
wierzono, iż posiadają one sakralno - magiczną moc. Ponadto 
zwykle znajdują się na granicach wsi, co miało dodatkowo 
potęgować ich siłę. Wierzono także, iż silne działanie 
terapeutyczne posiadają rośliny rosnące głęboko w lesie11  

Istniały pewne zakazy dotyczące miejsca zbioru ziół. Do 
dziś przestrzegany wśród mieszkańców wsi jest zakaz zbioru na 
cmentarzach i drogach do nich prowadzących, a także pod 
drzewami, w które uderzył piorun i na których ktoś się 

10 A. Paluch A., Zerwij ziele z dziewięciu miedz: ziołolecznictwo ludowe 
w Polsce w XIX i początku XX wieku, Wrocław 1989. 
11 J. Radzicki, Znachorstwo w aspekcie medyczno – sądowym, prawnym     
i społecznym , Warszawa 1960. 
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powiesił. Nie zbierało się również ziół na cudzych polach, gdyż 
groziło to posądzeniem o czary12.  

Jak podaje M. Udziela13, nadziemne części roślin 
zbierano głównie w okresie kwitnienia, gdy liście były jeszcze 
młode, czyli wiosną, głównie w maju oraz czerwcu. Wiele jest 
słuszności w tym zaleceniu, gdyż większość ziół osiąga wtedy 
największe stężenie substancji biologicznie aktywnych. 
Zdaniem E. Szot - Radziszewskiej14 wierzono, iż zioła należy 
zbierać do 24 czerwca, czyli św. Jana, gdyż w wigilię tego 
święta czarownice plugawią i zanieczyszczają je. Istniały też dni 
szczególne, w czasie których zioła miały mieć moc największą. 
Najczęściej były to wigilie niektórych świąt kościelnych. Poza 
wigilią św. Jana Chrzciciela była to wigilia Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny i innych świąt maryjnych oraz 
Bożego Ciała. Niekiedy podaje się także wigilię św. Wojciecha 
- 13 kwietnia oraz świętych Piotrai Pawła - 29 czerwca.
Korzenie wykopywano głównie na jesieni, gdyż posiadają one
wtedy najwyższe stężenie składników o dużej wartości
zdrowotnej15.

Duże znaczenie podczas zbioru ziół miały fazy księżyca. 
Najlepiej było przeprowadzać go w czasie pełni lub pierwszej 
kwadry księżyca. Uważano, że nie powinno się ziół zbierać    
w czasie ostatniej kwadry, gdy księżyc dąży do nowiu: 
„Zbierano wtedy, gdy księżyc rośnie, bowiem wtedy rozmaite 

12 M. Udziela M., Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego, Warszawa 
1891. 
13 M. Udziela, Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego, Warszawa 1891. 
14 E. Szot - Radziszewska, Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, 
leczenie, Warszawa 2005. 
15 N. Bittel - Dobrzyńska, Jak wiedźma Agrypicha znachorstwa mnie uczyła, 
Gdańsk 1991. 
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rzeczy się pomnażają, natomiast gdy księżyc maleje, wtedy się 
pomniejszają”16. 

Dużą wagę przykładano do pory dnia, w której zbierano 
zioła. Najczęściej zalecany był zbiór przed południem, 
a najlepiej wczesnym rankiem. Istotnym było także, aby 
zbierać zioła w dni pogodne, kiedy nie są zmoczone przez rosę 
lub deszcz: „To do południa przeważnie, żeby to nie było tej 
rosy przeważnie, bo to kwiaty raz rozchodzą się, ale to do 
południa przeważnie, ale jak nie ma czasu to i od wieczora. Ja 
to tak lubię to te zbierać, i krwawnik, i dziurawiec, i mięta” 
(Niebrzegowska, 2000). Według Udzieli (1891) nie należało 
zbierać ziół przed wschodem słońca lub po jego zachodzie, 
gdyż można było zostać posądzonym o czary.  

Reasumując, pewne odcinki czasu rocznego, miesię-
cznego oraz dobowego uważane były za graniczne, jedno-
cześnie oddzielające i łączące pewne okresy. Wyod-rębniano je 
głównie na podstawie obserwacji przyrody oraz nieba. Duże 
znaczenie odgrywała długość dnia i nocy. Te momenty 
graniczne były dla mieszkańców wsi czasem szczególnym. Gdy 
na przełomowe momenty w kalendarzu solarnym oraz 
wegetacyjno - agrarnym nakładały się święta kościelne, 
spodziewano się wzmocnienia magicznych mocy, pojawiania 
się diabłów, demonów i czarownic, a także większej 
skuteczności działań magicznych. Był to czas zarówno 
niebezpieczny dla człowieka, jak też możliwy do wykorzystania 

16 A. Paluch, Zerwij ziele z dziewięciu miedz: ziołolecznictwo ludowe w Polsce 
w XIX i początku XX wieku, Wrocław 1989. 
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w przypadku podjęcia odpowiednich działań. Podobne 
znaczenie przypisywano granicom dobowym17. 

Dużą wagę przykładano do święcenia zebranych ziół. 
Odbywało się to dwa razy w roku, w oktawę Bożego Ciała 
oraz w święto Matki Boskiej Zielnej, przypadające 
15 sierpnia18. 

Przy zbiorze ziół nie używano metalowych przedmiotów, 
bowiem wierzono, iż dotknięcie zioła metalem obniża jego 
wartość leczniczą19. Jak podaje Muszyński20, nie wolno było 
także zebranych ziół ugniatać w workach, tylko układać luźno 
w łubiankach lub koszykach, aby nie ciemniały przy suszeniu. 
Ponadto Bańkowski C. i Kuźniewski E.21 podają, iż nie 
zbierano roślin zarażonych chorobami pasożytniczymi, 
uszkodzonych lub posiadających uschnięte lub zżółkłe liście. 
Unikano także zbioru przekwitających kwiatów. 

Przyrządzanie leków roślinnych 

Niektóre rośliny, jak na przykład babka, krwawnik, czy 
pokrzywa, podawane były choremu bezpośrednio po zerwaniu, 
inne zaś podlegały uprzedniemu przygotowaniu. Jak podaje 
Paluch22, sposób przyrządzenia leku zależał zarówno od 

17 A. Paluch, Zerwij ziele z dziewięciu miedz: ziołolecznictwo ludowe w Polsce 
w XIX i początku XX wieku, Wrocław 1989. 
18 D. Tylkowa, Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat Polskich: tradycja 
i współczesność, Wrocław 1989. 
19 J. Radzicki, Znachorstwo w aspekcie medyczno – sądowym, prawnym     
i społecznym, Warszawa 1960. 
20 J. Muszyński, Roślinne leki ludowe, Warszawa 1958. 
21 C. Bańkowski, E. Kuźniewski, Ziołolecznictwo ludowe, Warszawa 1980. 
22 A. Paluch, Zerwij ziele z dziewięciu miedz: ziołolecznictwo ludowe w Polsce 
w XIX i początku XX wieku, Wrocław 1989. 
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rodzaju surowca, czyli pozyskiwanej części rośliny jak również 
jego przeznaczenia. Przygotowanie medykamentu odbywało 
się zwykle w dwóch etapach. Pierwszy polegał na obróbce 
wstępnej, czyli oczyszczaniu, rozdrabnianiu, a w razie potrze-
by, suszeniu. Przykładano znaczną wagę do tego, aby ziół nie 
wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych, 
gdyż powodowało to obniżenie ich własności leczniczych23. 
Według Muszyńskiego (1958) suszenie odbywało się zwykle 
na strychach, w szopach lub na piecu. Zwracano uwagę, aby 
miejsce było suche i przewiewne i rozkładano zioła na sitach, 
plecionkach, przewiewnych tkaninach lub papierze. Proces 
suszenia kończono, gdy zioła łatwo się łamały i kruszyły. Drugi 
etap to obróbka właściwa. Po przygotowaniu, leki ziołowe 
przechowywało się w słoikach lub workach, w miejscach 
suchych i zaciemnionych, zwykle nie dłużej niż jeden rok. 
Istniało wiele postaci leków stosowanych zarówno 
wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Należały do nich między 
innymi napary, wywary, nalewki, soki, syropy,  maści 
i proszki24. 

Proszki przyrządzano poprzez rozdrabnianie wysuszonych 
części ziół w moździerzu. Stosowano je wewnętrznie lub do 
posypywania ran i wrzodów25. 

W przypadku naparów odpowiednią ilość surowca 
zalewano wrzątkiem i zostawiano na pewien czas pod 
przykryciem. Przygotowywano je zwykle z kwiatów, liści 

23 N. Bittel - Dobrzyńska, Jak wiedźma Agrypicha znachorstwa mnie uczyła, 
Gdańsk 1991. 
24 J. Radzicki, Znachorstwo w aspekcie medyczno – sądowym, prawnym 
i społecznym, Warszawa 1960. 
25 S. J. Sokołow, Recepty zdrowia, Warszawa 1992. 
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i łodyg rozdrobnionych do części nie przekraczających 5 mm. 
Mieszanki kilku gatunków ziół zdarzały się rzadko, częściej 
dwóch26 

Wywary wytwarzano poprzez rozdrobnienie i gotowanie 
surowca, którym były zwykle twarde części roślin, takie jak 
korzenie i kłącza, rozdrabniane do cząstek wielkości około 
3 mm. Gotowanie trwało zwykle 15-30 minut. Następnie 
naczynie schładzano, wywar odcedzano, pozostały surowiec 
odciskano27.  

Zarówno napary jak i odwary są nietrwałymi postaciami 
leków ziołowych, więc przyrządzano je na bieżące potrzeby. 
Ich przechowywanie trwało najwyżej jeden lub dwa dni, 
w miejscach chłodnych i zaciemnionych. Do użytku 
zewnętrznego przyrządzało się je w postaci bardziej stężonej 
niż te do użytku wewnętrznego28. 

Zdaniem M. Kawałko29 zioła poddawano także maceracji 
wodnej lub alkoholowej, jednak ta pierwsza stosowana była 
rzadko, gdyż jest mniej trwała. Nalewki sporządzano poprzez 
zalanie ziół spirytusem, wódką, winem lub piwem. Następnie 
przechowywano je w szczelnie zamkniętych szklanych 
naczyniach w miejscach zaciemnionych. „Ta macierzanka, 
piołun, kurze ziele i dziurawiec to sie zbierało, suszyło sie, tak 
żeby nie na słońcu, gdzieś tam na strychu w cieniu. I kiedy to 
wyschło ziele, to sie brało tak. Ćwiartke na przykład wódki 
i tak sie skruszyło, późnij te zioła suche i do tej butelki sie tam 

26 C. Bańkowski, E. Kuźniewski, Ziołolecznictwo ludowe, Państwowe, 
Warszawa 1980. 
27 J. Muszyński, Roślinne leki ludowe, Warszawa 1958. 
28 S. J., Recepty zdrowia, Warszawa 1992. 
29 M. J., Kawałko, Historie ziołowe, Lublin 1986. 
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tak wpychało, to takie kawałeczki. I te ziólka, jak sie 
pokruszyło, do tej buteleczki sie włożyło i zalewało sie wódko. 
I to postało dwa tygodnie. Postało dwa tygodnie, 
to naciągneło i wtenczas naprawde, żeby jakie boleści złapali, 
toto pómagało”30. 

Produkowano także syropy oraz soki, zarówno do użytku 
wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Soki przyrządzane były 
głównie z miazgi pozyskiwanej z podziemnych części rośliny, 
poprzez ich zmiażdżenie i staranne wyciśnięcie. Często 
utrwalano je poprzez zagotowanie z cukrem. Syropy były 
mocno zagęszczonymi sokami przyrządzanymi poprzez 
kilkakrotne zagotowanie oraz dodanie dużych ilości cukru31. 

Maści, służące ludności wiejskiej do nacierania, 
produkowane były z rozdrobnionego surowca zielarskiego 
połączonego z woskiem, tłuszczem lub miodem. Stosowano 
zarówno korzenie, jak też liście, czy płatki kwiatowe. 
Popularne były na przykład maści produkowane z żywokostu, 
tłuszczu zwierzęcego i żywicy świerkowej32. 

Ponadto stosowane były okłady ze świeżych lub 
sproszkowanych ziół, kąpiele oraz płukania33. 

Rytuały lecznicze 

Zioła wiązały się także z licznymi wierzeniami. Dość dużą 
grupę w tej kategorii tworzyły rośliny, które posiadać miały 

30 S., Niebrzegowska, Przestrach od przestrachu. Rośliny w ludowych 
przekazach ustnych, Lublin 2000. 
31 S. J. Sokołow, Recepty zdrowia, Warszawa 1992. 
32 A. Paluch, Zerwij ziele z dziewięciu miedz: ziołolecznictwo ludowe w Polsce 
w XIX i początku XX wieku, Wrocław 1989. 
33 M. J. Kawałko, Historie ziołowe, Lublin 1986. 
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moc przeciwdziałania czarom i urokom. Należały do nich 
między innymi bylica pospolita (Artemisia vulgaris) i przestęp 
(Bronia alba). 

Bylicy przypisywano zadziwiające właściwości. 
Udowodnione jest jej wzmacniające działanie na naczynia 
krwionośne, zaś w tradycji magii leczniczej jest ona zielem 
życia, w czarnej magii zaś stosowana była jako trucizna, ziele 
przynoszące szaleństwo i śmierć.  Przypisywano jej właściwości 
hipnotyczne i aborcyjne. Była też głównym zielem nocy 
świętojańskiej. Uważano ją za roślinę księżycową, której 
spalenie miało moc odegnania złego losu. Pojawia się w wielu 
rytuałach, głównie weselnych, a także zwyczajach naro-
dzinowych34. W podobny sposób traktowany był w trady-
cyjnych obyczajach przestęp, który miał przynosić szczęście 
gospodarstwu, w którym się znajdował. Na Podhalu do roślin 
odpędzających złe duchy należał dziurawiec (Hypericum 
perforatum), który często z tych względów ludzie nosili przy 
sobie, macierzanka (Thymus vulgaris) i inne. W wyniku wiary 
w ich magiczne działanie zioła te często trzymano 
w mieszkaniach35. 

Następną grupę tworzyły rośliny posiadające zastosowanie 
w zabiegach miłosnych. Do najbardziej znanych należały: 
dzięgiel (Angelica silvestris), lubczyk (Levisticum officinale) oraz 
ruta (Ruta graveolens). 

Rośliną, która zdobyła wielką sławę, była cudzoziemska 
mandragora. Pisali o niej Machiavelli, Boccaccio, Shakesperare 
oraz Goethe. Był to afrodyzjak, najpotężniejsze zioło lecznicze 

34 A. Zadrożyńska, Świętowania polskie, Warszawa 2002. 
35 D. Tylkowa, Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat Polskich: tradycja 
i współczesność, Wrocław 1989. 
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oraz najskuteczniejszy amulet. Mandragora była zła i dobra 
jednocześnie – wierzono, że to ona była drzewem, z którego 
Ewa zerwała rajskie jabłko. 

O tym jak mandragorę zdobyć i w jaki sposób wyrwa 
z ziemi, by ujść z życiem piszą P. Soszyński i P. Chatkowski36: 
„obecnie nie znajdziemy jej pod szubienicą wisielca, bo tych 
się już nie stawia. Najlepiej więc udać się na cmentarz. Jak ją 
poznać? Otóż błyszczy jak gwiazda, dlatego łatwiej znaleźć ją 
w nocy, przy pełnym księżycu, który użycza jej swego blasku. 
Sprzyjającym dniem jest wtorek. Kiedy już znajdziemy roślinę, 
nie możemy pozwolić, by wiatr wiał nam prosto w twarz, bo 
zapach nie zebranej jeszcze mandragory jest zabójczy. Nie 
rzucajmy się też na nią i nie wyrywajmy jej, bo ta zakrzyczy 
nas na śmierć. Powinniśmy zabrać ze sobą złotą łyżkę, żelazny 
nóż, ołowiane bransoletki i psa. Przed przystąpieniem do 
dzieła zdejmijmy buty i skarpetki, ewentualnie rękawiczki. 
Nożem kreślimy trzy kręgi wokół mandragory (stoimy na 
zewnątrz kręgów) – tak zaleca Pliniusz i Teofast. Teraz należy 
rozpulchnić ziemię, wokół korzenia i powoli, bez gwałtownych 
ruchów, wysunąć upragniona roślinę. Bezpiecznie jednak użyć 
do tego wspomnianą złotą łyżeczkę. Oczywiście i to nie jest 
bezpieczne, więc wyjściem optymalnym byłoby przywiązanie 
rośliny do psiego ogona, ostatecznie to zwierzę zdechnie, nie 
my. Następnie zerwaną mandragorę trzeba oczyścić i szanować 
jak członka rodziny. Ewentualnie sprzedać, jeśli ktoś nie 
wierzy w jej cudowne właściwości – w 1950 roku pewien 
Francuz zapłacił za nią 35000 franków”. 

36 P. Soszyński, P. Chatkowski, Magia ludowa, Machina 2008. 
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Czarodziejskie własności zagranicznej i trudno dostępnej 
mandragory przenoszono rzekomo na zawierający 
skopolaminę korzeń pokrzyka (Atropa belladonna). Miał on 
mieć kształt człowieka i krzyczeć, gdy go wyciągano z ziemi. 
Szarlatani sprzedający go ludności poprawiali jego postać 
kozikiem, aby bardziej uczłowieczyć jego postać37. 

Kuracje roślinne wspomagane były zwykle elementami 
rytualnymi oraz werbalnymi. Istotną rolę odgrywały także pora 
dnia i miesiąca  oraz miejsce kuracji, czas jej trwania oraz 
częstotliwość przeprowadzanych zabiegów. Lecznictwo ludowe 
jest niezmiernie różnorodne w zaleceniach i sposobach 
leczniczych, gdyż zawiera w sobie wpływy z czasów 
pogańskich, a także elementy płynące z medycyny oficjalnej 
oraz nauki kościoła38. Zdaniem E. Szot - Radziszewskiej39, do 
dziś paradygmaty mające swój początek w tradycyjnym 
lecznictwie ludowym funkcjonują w świadomości ludności 
obszarów wiejskich, choć w różnym stopniu nasilenia. Pełny 
obraz medycyny ludowej zawiera w sobie zarówno pierwiastek 
racjonalny, jak również warstwę wierzeniową, mistyczną, 
wynikającą ze światopoglądu ludowego, która przejawia się 
poprzez magiczno - religijne techniki terapeutyczne. Obie te 
części tworzą nierozerwalną całość. Jak podaje Moszyński40, 
„nawet gdybyśmy pominęli całe mnóstwo materiału dwu- czy 
wieloznacznego i zajęli się tylko resztą, zaliczając wszystko, co 
w tej reszcie byłoby wyraźnie technicznego, do techniki, co 

37 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987. 
38 W. Szumowski, Historia medycyny, Warszawa 1961. 
39 E. Szot - Radziszewska, Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, 
leczenie, Warszawa 2005. 
40 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, Warszawa 1967. 
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byłoby magicznego, do magii, a co kultowego, do kultu, (...) 
cała ta żmudna i niewątpliwie pod pewnym względem 
pożyteczna praca miałaby jednak dla nas kardynalny brak: 
rozbiłaby ludową medycynę na strzępy. Tym samym 
unicestwiłaby zwarty, niezmiernie – jako całość – 
charakterystyczny dział wiejskiej kultury, dający głęboki wgląd 
w życie ludu.” 

Według Kuchowicza41, wiele z przedstawionych poniżej 
przesądów funkcjonowało przez cały wiek XIX, a niektóre 
przetrwały do dziś dzięki transmisji pokoleniowej, aczkolwiek 
zwykle w formie silnie zmienionej i nie zawsze czytelnej. 
Należy jednak zaznaczyć, iż magia lecznicza stanowiła zwykle 
otoczkę racjonalnych metod kuracji. Stosowanie środków 
irracjonalnych jako jedynego sposobu walki w chorobą 
zdarzało się zdecydowanie rzadziej42. Jak zauważa B. 
Szychowska - Boebel43, współcześnie wciąż na wsiach stosuje 
się tradycyjne metody leczenia, lecz coraz częściej eliminowane 
są zabiegi zabobonne i magiczne.  

Choroby, według etiologii ludowej, pochodziły ze świata 
obcego, wrogiego człowiekowi. Liczne sposoby odczyniania 
czarów biorą swój początek z wiary w czarownice, czary 
i możliwość kontaktowania się z diabłem oraz czynienia z jego 
pomocą zła innym ludziom metodami nadprzyrodzonymi44. 
Niektóre choroby mogły być też karą zesłaną przez Boga. Stąd 
też w medycynie ludowej pojawia się wiele rytuałów leczenia 

41 Z. Kuchowicz, Leki i gusła dawnej wsi, Warszawa 1954. 
42 D. Tylkowa, Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat Polskich: tradycja 
i współczesność, Wrocław 1989. 
43 B. Szychowska – Boebel, Lecznictwo ludowe na Kujawach, Toruń 1972. 
44 Tamże. 
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odwołujących się zarówno do magii, jak i wierzeń 
chrześcijańskich. Zdaniem E. Szot - Radziszewskiej45, ten brak 
oddzielenia religii i magii jest bardzo charakterystyczny dla 
wierzeń ludowych. 

Metody diagnostyczne stosowane w medycynie ludowej 
łączyły w sobie zarówno pewien zasób wiedzy medycznej, lecz 
również, w większym nawet stopniu, podejście intuicyjne. 
Powszechne było diagnozowanie chorób na podstawie 
oględzin tęczówki oka, wynikające z przekonania, iż ma w niej 
odbicie każdy ludzki organ, a choroba lekko zmienia 
zabarwienie partii danemu organowi odpowiadającej. Ponadto 
poddawano oględzinom mocz pacjenta. O chorobie świadczył 
mocz mętny i intensywnie żółty. Oglądano także język. 
Obecność białego nalotu sygnalizowała chorobę. W diagnozie 
pomocne były także relacje pacjenta lub innych osób 
dotyczące objawów. Stosowano też metody stricte irracjonalne, 
polegające na jasnowidzeniu, oględzinach dłoni pacjenta, jego 
odzieży, fotografii lub przedmiotów do niego należących46. 

Wierzono, iż chory człowiek staje się nieczysty 
i niebezpieczny, gdyż balansuje na granicy zaświatów i życia 
ziemskiego. Należało wejść w sferę sacrum, aby mu pomóc,    
a to wymagało wiele umiejętności i tajemnej wiedzy. Proces 
leczenia był uważany za niezwykle trudny i męczący. Znachor 

45 E. Szot - Radziszewska, Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, 
leczenie, Warszawa 2005. 
46 D. Tylkowa, Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat Polskich: tradycja 
i współczesność, Wrocław 1989. 
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podczas rytuału stawał się swoistym mediatorem pomiędzy 
tym, co ziemskie i tym, co niebieskie47.  

Podczas rytuału leczenia zwracano uwagę na czas jego 
przeprowadzenia. Według Radzickiego48 najistotniejsza była tu 
pora dnia. Zabiegi odbywały się najczęściej o wschodzie lub 
zachodzie słońca oraz w godzinach wieczornych i rannych. 
Spowodowane było to wiarą w magiczną moc czasów 
granicznych49.  

Powszechna była wiara w moc liczb nieparzystych, 
szczególnie trójki oraz dziewiątki. Kuracje często 
przeprowadzało się nieparzystą liczbę dni lub nieparzystą liczbę 
razy. Liczby te uznawane były za szczególne, nie tylko 
w medycynie ludowej, lecz również w innych aspektach życia 
człowieka. Ogromne znaczenie im przypisywane posiada 
bardzo odległą metrykę. Znane było już w starożytnej Grecji 
i Rzymie. Na przykład Pitagoras uważał liczbę trzy za 
doskonałą, wyrażającą początek, środek i koniec. Również 
zasięg tych wierzeń jest ogromny, gdyż występują one 
w folklorze bardzo wielu krajów. Liczby te spotyka się często 
w magii, pieśniach, obrzędach, legendach, bajkach, 
powiedzeniach50  

Liczby nieparzyste spotyka się w sytuacjach, w których 
oczekuje się zmian, metamorfozy, przejścia, otwartości, parzyst 

47 E. Szot - Radziszewska, Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, 
leczenie, Warszawa 2005 
48 J. Radzicki, Znachorstwo w aspekcie medyczno – sądowym, prawnym 
i społecznym, Warszawa 1960. 
49 A. Paluch, Zerwij ziele z dziewięciu miedz: ziołolecznictwo ludowe w Polsce 
w XIX i początku XX wieku, Wrocław 1989 
50 Tamże. 
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zaś obecne są w sytuacjach nie podlegających zmianom51. Tak 
więc występowanie trójki oraz dziewiątki wyraża oczekiwanie 
na zmianę stanu chorobowego w stan zdrowia. Wierzono, że 
aby wzmocnić lecznicze działanie liczb, należy je na siebie 
nałożyć: „Brało się szklankę wody i wsypywało się do niej trzy 
razy po trzy szczypty soli. Następnie wrzucało się do niej trzy 
razy po trzy płonące (...) węgielki. (...) Odmawiająca uroki 
kropiła chorego wodą ze szklanki trzy razy (...). Zabieg ten 
trzeba było powtarzać przez trzy dni”52.. 

Podobne znaczenie miało nazywanie roślin leczniczych 
nazwami zawierającymi w sobie liczby nieparzyste, takimi jak 
dziewięćsił. Także w zamawianiach często powtarzały się trójki 
i dziewiątki. W przypadku liszaju powtarzano między innymi 
tak: 

 „A ty liszaj, 
Nie tu pisaj, 
Ino w kościele, na słupie 
I u księdza na chałupie.” 

Zamawianie należało odmówić trzy razy, a następnie 
wyrecytować trzy razy modlitwę „Zdrowaś Maria”53 

Zdaniem Palucha54 popularną zasadą stosowaną 
w lecznictwie ludowym było stosowanie w terapii analogii. 

51 D. Tylkowa, Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat Polskich: tradycja           
i współczesność, Wrocław 1989. 
52 A. Paluch, Zerwij ziele z dziewięciu miedz: ziołolecznictwo ludowe w Polsce 
w XIX i początku XX wieku, Wrocław 1989 
53 H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929. 
54 A. Paluch, Zerwij ziele z dziewięciu miedz: ziołolecznictwo ludowe w Polsce 
w XIX i początku XX wieku, Wrocław 1989 
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Spotykana jest ona powszechnie w różnych częściach świata 
i jest charakterystyczna dla kultur pierwotnych oraz 
tradycyjnych. Z tej przyczyny żółtaczkę próbowano zwalczać 
za pomocą kontaktu z żółtym lub złotym kolorem, poprzez 
spożywanie miodu pszczelego, czy całowanie złotych 
akcesoriów liturgicznych. Na czerwonkę zalecano podawanie 
suszonej krwi zwierzęcej. Na zatwardzenie  miało pomagać jajo 
na twardo55. Choroby skóry leczono okładami z kory drzew, 
a ostre bóle igłami krzewów i drzew iglastych56. W przypadku 
bólu zębów należało je okadzać dymem pochodzącym 
z palenia końskiego zęba57. 

Stosowano także zasadę opozycji. Do kąpieli dzieci 
chorych na krzywicę dodawano igły sosny lub leszczynowe 
witki, aby dzieci rosły prosto, tak jak te rośliny. Przy łysieniu 
myło się głowę w naparze z szyszek chmielu zwyczajnego, aby 
włosy rosły tak bujnie, jak chmiel58. 

Według Z. Kuchowicza59 ludność wsi przypisywała 
ogromną wagę do magii słowa. Przeważało ono w rytuałach 
leczniczych. Wierzono, iż można chorobę zamodlić za pomocą 
modłów (i śpiewu) odmawianych przez nieparzystą liczbę dni. 
Powszechnie stosowano też zaklęcia, odczynianie uroków 
i zamawianie, czyli formuły słowne wypowiadane podczas 

55 S. Szpilczyński, Z dziejów przesądu i zabobonu w lecznictwie, Warszawa 
1956. 
56 A. Paluch, Zerwij ziele z dziewięciu miedz: ziołolecznictwo ludowe w Polsce 
w XIX i początku XX wieku, Wrocław 1989. 
57 D. Sztych, Zwierzęta gospodarskie w praktykach leczniczych, [w:] Dawna 
medycyna i weterynaria, pod red. Felsmann M., Szarka J., Felsmann M., 
Chełmno 2007. 
58 A. Paluch, Zerwij ziele z dziewięciu miedz: ziołolecznictwo ludowe w Polsce 
w XIX i początku XX wieku, Wrocław 1989. 
59 Z. Kuchowicz, Leki i gusła dawnej wsi, Warszawa 1954. 
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wykonywania określonych czynności w obecności chorego. 
Jeśli były one przeprowadzone w odpowiedniej formie, czasie 
i miejscu, prowadzić miały nieuchronnie do wyleczenia. 
Zamowy zwykle przypisane były konkretnym dolegliwościom. 
Miały one różne formy, często bardzo rozbudowane, których 
zamawiający musiał uczyć się na pamięć. Charakteryzowała je 
znaczna obrazowość oraz częste stosowanie formy 
rymowanej60. 

Według J. Radzickiego61 istniała również wiara w to, że 
moc magiczną zamawiania i zaklęć zwiększa wypowiadanie ich 
szeptem oraz powtarzanie imienia chorego. Można 
zaobserwować znaczne zróżnicowanie terytorialne tej formy 
terapii, które dotyczyło używanych formuł słownych, znaków 
i wykonywanych czynności62. Przykładowo na leczenie róży 
lud wiejski nie posiadał innego sposobu niż zamowy, gdyż nie 
znał antybiotyków ani sulfonamidów. Jeden ze sposobów 
zamawiania róży polegał na wzięciu mąki żytniej, odwróceniu 
się ku wschodowi słońca i wymawianiu słów: „Trzy róży rosno 
w Panajezusowym ogrodzie: biała, różowa i czerwona; 
czerwona, różowa i biała. Wielka ich siła, wielka moc!”63. 
Następnie należało wziąć garść mąki i mówić: „Róża, róża 
czerwona od listków zielonych oddzielona, od stwoła twardego 
odróżniona. Wielka moc w tobie róża czerwona! Czerwień 

60 M. Udziela, Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego, Warszawa 1891. 
61 J. Radzicki, Znachorstwo w aspekcie medyczno – sądowym, prawnym 
i społecznym, Warszawa 1960. 
62 D. Tylkowa, Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat Polskich: tradycja 
i współczesność, Wrocław 1989. 
63 N. Bittel - Dobrzyńska, Jak wiedźma Agrypicha znachorstwa mnie uczyła, 
Gdańsk 1991. 
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swoja z twarzy (...) zabierz, róża czerwona!”64. Następnie mąkę 
zawijało się w lnianą szmatkę, brano drugą garść i mówiono: 
„Róża, róża różowa, dnia nowego osnowa, niebo różem 
zalewasz, rankiem ptak róż twój śpiewa, wielka moc w tobie 
róża różowa! Wielka moc! Zabierz swoją różowość z twarzy 
(...)”65. Drugą garść zawijało się w oddzielną szmatkę, 
następnie brało się trzecią garść żytniej mąki i mówiło: „Róża, 
róża biała, do białych skrzydeł anioła podobna, do śniegu 
białego i zimnego, wielka w tobie łagodność, wielka 
spokojność, wielka siła! Zabierz pał z twarzy (...), a bladość 
swoją (...) twarzy daj!”66. Następnie trzecią garść w szmatkę 
lnianą zawijano i mówiono: „Trzy róże rosno 
w Panajezusowym ogrodzie: czerwona, różowa i biała. Wielka 
ich siła, wielka moc” (Bittel - Dobrzyńska, 1991). Potem 
chory musiał posypywać mąką różę, najpierw z pierwszej 
garści, potem drugiej, a na końcu z trzeciej, aż do ustąpienia 
objawów choroby. 

Ciekawym zjawiskiem było, iż w moc zamawiania 
wierzyła nie tylko społeczność wiejska, lecz często zdarzało się, 
że ludzie wykształceni korzystali z tej formy terapii67, wybitny 
polski pisarz, dziennikarz, publicysta i reportażysta, 
pochodzący z ziemiańskiej rodziny, w swym dziele pod 
tytułem „Szczenięce lata” tak pisał o kucharce pracującej 
w jego domu: „Dwór w stosunku do tych obyczajów 
i przesądów miał niesłychanie dużo wyrozumiałości. Ba, 
podzielał je nieraz (ja sam dotychczas wierzę w zamawianie 

64 Tamże. 
65 Tamże. 
66 Tamże. 
67 M. Wańkowicz, Szczenięce lata, Kraków 1987. 
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róży); nasza Alinka obiecała, umierając, zwierzyć mej żonie 
formułkę; wtajemniczony, pod rygorem utraty skuteczności 
formułki, ma prawo przekazać ją w ciągu całego swego życia 
tylko jednej osobie, i to tylko wtedy, gdy osoba, od której sam 
otrzymał wtajemniczenie, już nie żyje; ja sam zawdzięczam 
życie zamawianiu.”  

Charakterystyczne jest włączanie w teksty zamów 
elementów religijnych. Niewiele osób zdaje sobie dziś sprawę, 
iż powszechnie znane, kojarzone z rytuałami magicznymi 
słowo Abrakadabra pochodzi z dialektu syryjskiego i w języku 
hebrajskim znaczy „Ojciec, Syn i Duch Święty”68. Przykład 
ten wskazuje na zatarcie granic pomiędzy magią, a religią 
chrześcijańską. Zamawiania i zażegnywania pod względem 
roli, którą miały pełnić, niewiele różniły się od modlitw 
zawartych w modlitewnikach. Zdaniem E. Szot – 
Radziszewskiej69 elementy religijne miały służyć zwiększeniu 
wiary pacjenta w wyleczenie oraz uchronić znachora przed 
posądzeniem przez społeczność lokalną lub kler o leczenie 
dzięki kontaktom ze złymi mocami. Osoba zamawiająca 
wzywała Boga lub świętych na pomocw uzdro-wieniu chorego: 
„Nie ja robię swoją mocą. Tylko Pana Jezusa, Matki Boskiej 
dopomocą (...) tylko boską mocą (...) i wszystkich świętych 
pomocą”70. Wielu świętych, według wierzeń, miała przypisaną 
moc leczenia określonych chorób. 

68 D. Simonides, Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego, 
Wrocław 2007. 
69 E. Szot - Radziszewska, Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, 
leczenie, Warszawa 2005. 
70 W. Siarkowski, Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, Kielce 
2000. 



Ziołolecznictwo ludowe w Polsce  29 

Według D. Simonidesa71, zażegnywanie często składało 
się z dwóch części. W pierwszej przedstawiony był fragment 
życia świętych lub Chrystusa, w drugiej zaś następowała 
inwokacja do Stwórcy i prośba o boską interwencję, taką jak 
opisana w części pierwszej. Często zażegnywaniu towarzyszyło 
wykonanie trzykrotnie znaku krzyża. Stosowane były przy tym 
relikwie, szkaplerze, medaliki oraz święcona woda. Często 
przed zastosowaniem środków leczniczych były one 
poświęcone przez kapłana, gdyż wierzono, iż dodaje im to siłę 
działania72. Popularne było opisywanie miejsca dotkniętego 
chorobą święconą kredą. Kreśliło się  nią zwykle koło73. 

Według Udzieli74, często praktykowanym rytuałem 
leczniczym było okadzanie chorego. Tę praktykę stosowano 
w przypadku chorób tajemniczych, groźnych 
i niecodziennych, jak konwulsje, cholera, zaraza czy przestrach. 
Wierzono, iż choroby te spowodowane są przez demony
i uroki, a oka-dzanie jest najlepszym sposobem na ich 
odpędzenie, gdyż lotna forma kuracji najsilniej może 
oddziaływać na siły niematerialne. W praktyce tej używano 
ziół uprzednio poświęconych, co miało nadawać mu 
dodatkową sakralną moc odpędzania sił demonicznych75. 
W rzeczy-wistości okadzanie miało działanie inhalacyjne 
i faktycznie pomagać mogło przy przestrachu, czyli lękach 

71 D. Simonides, Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego, 
Wrocław 2007. 
72 B. Szychowska – Boebel, Lecznictwo ludowe na Kujawach, Toruń 1972. 
73 J. Radzicki, Znachorstwo w aspekcie medyczno – sądowym, prawnym 
i społecznym, Warszawa 1960. 
74 M. Udziela, Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego, Warszawa 1891. 
75 A. Paluch, Zerwij ziele z dziewięciu miedz: ziołolecznictwo ludowe w Polsce 
w XIX i początku XX wieku, Wrocław 1989. 
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i płaczach nocnych oraz zaburzeniach snu, występujących 
głównie u dzieci76. 

Według wierzeń ludowych chorobę można wypędzić 
przez obrzydzenie jej bytowania w ludzkim ciele. Często 
technikę tę stosowano przy chorobach pasożytniczych. 
Podawano choremu kwaśne, gorzkie lub brzydko pachnące 
środki, na przykład czosnek. Niekiedy także bito chorych, aby 
wymusić na chorobie opuszczenie ciała77. Ponadto stosowano 
opluwanie. Zdarzały się także praktyki zupełnie odmienne, 
polegające na dogadzaniu chorobie i składaniu jej ofiar, aby ją 
udobruchać i wyprosić u niej opuszczenie ciała chorego78. 

Zdaniem Z. Kuchowicza79 leczono chorobę poprzez 
przeniesienie jej na zwierzęta, które miały ją zabrać, 
doprowadzając do wyzdrowienia. Czyniono to na przykład 
poprzez wspólną kąpiel chorego i zwierzęcia lub karmienie psa 
chlebem, którego dotknął chory. Przeciwko szaleństwom, 
w celu wyciągnięcia choroby, jeszcze w wieku XX przykładana 
była choremu czarna kura80. Przenoszono też choroby na 
przedmioty, na przykład korale noszone przez osobę chorą,   
a także na drzewa81. 

W celu oddalenia choroby zakopywano paznokcie, włosy 
bądź wydzieliny chorego w ziemi, najlepiej na rozstaju dróg,    

76 Z. Kuchowicz, Leki i gusła dawnej wsi, Warszawa 1954. 
77 Tamże. 
78 J. Radzicki J., Znachorstwo w aspekcie medyczno – sądowym, prawnym     
i społecznym, Warszawa 1960. 
79 Z. Kuchowicz, Leki i gusła dawnej wsi, Warszawa 1954. 
80 D. Sztych, Zwierzęta gospodarskie w praktykach leczniczych, [w:] Dawna 
medycyna i weterynaria, pod red. Felsmann M., Szarka J., Felsmann M., 
Chełmno 2007. 
81 B. Szychowska – Boebel, Lecznictwo ludowe na Kujawach, Toruń 1972. 
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w mrowisku, pod dużym kamieniem, korzeniami drzew, 
ogniskiem oraz na śmietnisku, lub rzucano je w wodę82. 
Podobne praktyki dotyczyły części garderoby chorego oraz 
wody, którą przemywane było jego ciało. Można było także          
z materiałów tych zrobić lalkę i spalić ją. W czasie drogi 
docelowej, a także powrotnej, nie wolno było oglądać się za 
siebie. Należało także zachować milczenie i wracać jak 
najszybciej83. M. Udziela84 podaje, że najczęściej tego typu 
praktyki wykonywało się przed wschodem lub po zachodzie 
słońca. 

Popularne było także liczenie wsteczne, najczęściej od 
siedmiu lub dziewięciu do zera. Wiązało się to ze skojarzeniem 
takiego liczenia z cofaniem się choroby i jej zanikiem. 
Mówiono na przykład, że chory ma daną chorobę siedem razy, 
a następnie: 

„Nie siedem razy – sześć razy 
Nie sześć – pięć 
Nie pięć – cztery (...) 
Nie dwa – jeden raz. 
Ani razu, nic.”85  

Zaklinano chorobę poprzez przywiązanie jej do pewnego 
miejsca za pomocą czarodziejskich środków, na przykład 
klinem, kołkiem lub gwoździem. Wierzono także, iż chorobę 
można ją zatańczyć, zmuszając złego ducha do opuszczenia 

82 Z. Kuchowicz, Leki i gusła dawnej wsi, Warszawa 1954. 
83 D. Tylkowa, Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat Polskich: tradycja           
i współczesność, Wrocław 1989. 
84 M. Udziela, Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego, Warszawa 1891. 
85 H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929. 
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ciała chorego. Istniała praktyka zapisywania choroby poprzez 
wypisanie na chlebie lub papierze zaklęć oraz fragmentów 
modlitw i podanie choremu do zjedzenia86. 

Niejednokrotnie poszczono lub dawano ofiary na kościół, 
a także pielgrzymowano, aby wybłagać u Boga litość 
i interwencję. Popularne było chuchanie na chore członki, 
okładanie chorego miejsca kośćmi zmarłych ludzi lub zwierząt 
oraz spluwanie na chorobę (Szpilczyński, 1956). Powszechna 
była wiara w cudowne właściwości wód. Jednym z zaleceń było 
pobranie wody z dziewięciu źródeł i podanie choremu do 
wypicia87. Stosowano także odmierzanie chorego88. Wierzono 
w skuteczność przeciągania chorego przez progi, płoty 
i rozłupane przez piorun drzewa. Jak podaje89, choroba, nie 
mając już dla siebie miejsca, miała ustąpić. Praktykowano 
także zawiązywanie choroby, poprzez przewiązanie chorej 
części ciała90. 

Według B. Szychowskiej - Boebel91 niekiedy stosowano 
w trakcie rytuałów środki mające racjonalne zastosowanie, 
takie jak masaże, stawianie baniek, wygrzewanie się w ciepłym 
piasku lub na słońcu, ciepłe okłady albo moczenie nóg 
w ciepłej wodzie. W celu uśmierzenia bólu najczęściej 
podawano do wypicia wysokoprocentowy alkohol92. 

86 Z. Kuchowicz, Leki i gusła dawnej wsi, Warszawa 1954. 
87 D. Simonides, Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego, 
Wrocław 2007. 
88 H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929. 
89 S. Spittal, Lecznictwo ludowe w Załoźcach i okolicy, Tarnopol 1938. 
90 B. Szychowska – Boebel B., Lecznictwo ludowe na Kujawach, Toruń 1972. 
91 Tamże. 
92 S. Spittal, Lecznictwo ludowe w Załoźcach i okolicy, Tarnopol 1938. 
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Rytuały lecznicze miały przede wszystkim znaczenie 
psychologiczne. Zwiększały wiarę chorego w możliwość 
uleczenia, co dodatnio wpływało na przebieg terapii. Im 
bardziej magiczne formuły i zabiegi były absurdalne, tym 
większą cechowały się skutecznością w zwalczaniu choroby93. 
B. Lipińska i J. Hoga94 twierdzą, iż bazowały one na
znajomości mentalności ludności wiejskiej, podatnej na wiarę
i sugestię. Połączenie magii i podejścia realistycznego w terapii
ludowej zainspirowało wielu psychologów, między innymi C.
G. Junga, J. Szafrańca, B. Bettelheima i A. Weila, do
stworzenia technik terapeutycznych mających na celu
wzmocnienie sił obronnych organizmu i w efekcie
wyleczenie95, gdyż, jak twierdzi D. Simonides96, póki ludzie
wierzą w praktyki magiczne, mogą być nimi skutecznie
leczeni.

Podsumowanie 

Użytkowanie ziół w ludowej medycynie nie było sprawą 
przypadku, lecz wiązało się z szeroką wiedzą dotyczącą ich 
działania leczniczego. Oczywiście nie wszystkie praktyki mają 
racjonalne wytłumaczenie, co wynika z tego, iż medycyna 
ludowa wywodzi się z ludowej wizji świata i jest jej integralną 

93 D. Sztych, Zwierzęta gospodarskie w praktykach leczniczych, [w:] Dawna 
medycyna i weterynaria, pod red. Felsmann M., Szarka J., Felsmann M., 
Chełmno 2007. 
94 B. Lipińska, J. Hoga, Zabić czarną kurę.... Czarownice, znachorzy, lekarze, 
Szczecin 1987. 
95 E. Szot - Radziszewska, Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, 
leczenie, Warszawa 2005. 
96 D. Simonides, Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego, 
Wrocław 2007. 
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częścią. Dlatego też działania racjonalne oraz magiczno – 
rytualne tworzyły w procesie leczenia nierozerwalną całość, a 
przedchrześcijańskie wierzenia łączyły się z wiejskimi 
praktykami magii, z legendami o pochodzeniu roślin.  

Magiczno – rytualne praktyki lecznictwa ludowego są tak 
stare jak ludzkość. Są one zaliczane do skarbnicy wiedzy 
ludowej kształtującej światopogląd społeczności wiejskiej. 
Wiedza ta, tak jak stroje ludowe, tańce, obrzędy, zwyczaje jest 
dziedzictwem kulturowym polskiej wsi. 
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Summary 

Folk Herbalism in Poland 

The chapter presents an important part of the Polish folk 
culture, namely a traditional knowledge about the healing 
properties of products of plant origin, passed from generation 
to generation for thousands of years. The chapter presents the 
most popular herbs in Poland and shows traditional ways to 
obtain medicinal raw materials and techniques of making 
medicines out of them. Utility of herbs and their role   
in mysterious rituals of fighting disease are described. The 
chapter draws attention to the rational element as well as to 
ritual-magical acts, sorcery and superstitions, which are an 
integral part of the folk worldview and increase the faith of the 
sick to be healed. The blurring of boundaries between magic 
and the Christian religion is indicated.





Aleksandra Makowicz – Kmiecik 
Uniwersytet Zielonogórski 

Wieloaspektowość wykorzystania 
niemieckich cmentarzy 

ewangelickich 
w badaniach społecznych, 

demograficznych 
i genealogicznych na przykładzie 

nekropolii z powiatu 
zielonogórskiego 

Cmentarze na przestrzeni dziejów były miejscami kultu 
i „spotkań” z bliskimi, którzy odeszli na zawsze. Znajdujące się 
na nich nagrobki zawierają szereg informacji do przeanalizo-
wania dla każdego badacza interesującego się demografią, 
sztuką, socjologią, kulturą, historią czy archeologią. Najcen-
niejszym źródłem do badań są stare średniowieczne/ nowożyt-
ne nekropolie, które posiadają nieliczne już płyty epitafijne 
lokalnej szlachty. Płyty te zawierają szereg wiadomości, które 
pozwalają odwzorować cechy epoki, informacje o zmarłym 
oraz umożliwiają odtworzenie drzewa genealogicznego danej 
rodziny. Współczesne cmentarze udzielają zaś szereg odpowie-
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dzi na pytania demograficzne, chociażby o śmiertelność 
w danej miejscowości.  

W dzisiejszych czasach w każdym mieście i w większości 
wiosek znajdują się cmentarze komunalne lub parafialne. Nie-
które nekropolie są bardzo stare, zaś inne założone niedawno. 
W nielicznych przypadkach powstawały one w miejsce daw-
nych cmentarzy ewangelickich (w Polsce Zachodniej i Pół-
nocnej) lub współistnieją do dziś jako dwuwyznaniowe. 
Są również przykłady nekropolii założonych na dawnym 
cmentarzu np. ewangelickim, a w dzisiejszych czasach funk-
cjonujących jako miejsce wiecznego spoczynku katolików 
i Żydów – takim przykładem jest miasto Żary (woj. lubuskie). 
Częstym przypadkiem jest również to, iż w mieście lub wiosce 
funkcjonowało kilka cmentarzy różnych wyznań np. Pszczew 
(woj. lubuskie) – kirkut, cmentarz ewangelicki i katolicki, czy 
miasto Żary – cmentarz ewangelicki, katolicki, radziecki (po-
ległych żołnierzy w czasie II wojny światowej) i kirkut. 
W dzisiejszym spojrzeniu  (o czym zostało już wspomniane 
powyżej) cmentarze to miejsca kultu, pamięci, miejsca wiecz-
nego spoczynku naszych bliskich. Wybieramy się na nie kilka 
razy w roku, aby „spotkać się” z najbliższymi, zapalić świeczkę, 
pomodlić się i oddać chwili refleksji. Jednak mało kto dostrze-
ga, ile informacji może kryć się w nekropoli jako ogólnym 
zbiorze – historycznych, architektonicznych, socjologicznych 
i demograficznych.  

W prehistorii u Słowian obrzędy pogrzebowe, jak i po-
chówki wyglądały różnie. Najczęściej spotykanym było ciało-
palenie zmarłego na stosie. Wierzono, że ciało po śmierci musi 
spłonąć w oczyszczającym je ogniu. Następnie w sposób uro-
czysty zbierano  zachowane kości i składano je w kolejności 
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anatomicznej do glinianej urny (najpierw nogi a na samym 
wierzchu głowa). Urny składano do grobów, które lokalizowa-
no w różnych miejscach – np. w lesie, przy drodze lub nawet 
przy domu. W niektórych kulturach urnę przykrywano ka-
mieniem lub misą. Nad grobem usypywano wielki kopiec 
zwany kurhanem. W prehistorycznych pochówkach bardzo 
ważna była symbolika okultystyczna. Obawiano się wampiry-
zmu, dlatego też przy pogrzebie odbywać się mogły różnego 
rodzaju ceremonie. Do grobu często w trakcie obrzędów 
wkładano różne rzeczy – np. jakieś elementy ozdobne czy 
jedzenie1.  

Z pochówku u Słowian można dowiedzieć się bardzo 
dużo informacji, a mianowicie m.in. na podstawie popielnicy 
określić do jakiej kultury przynależał zmarły, z jakiego materia-
łu w danym okresie prehistorycznym wyrabiano urny (najczę-
ściej była to glina). Pochówek współczesnym badaczom po-
zwala określić stopień rozwinięcia konkretnych kultur oraz ich 
zapatrywanie się na życie pozagrobowe. Na tym etapie symbo-
lika pogrzebowa stanowiła ważny element o czym mogą 
świadczyć sposoby pochówków, np.: urny twarzowe, domko-
we i szereg innych.  

W średniowieczu istniał konflikt pomiędzy pogaństwem 
a chrześcijaństwem. Dotychczasowe palenie zwłok w obrządku 

1 J. J. Pawlik, Sposoby obchodzenia się z ciałem zmarłego z perspektywy antropo-
logii kultury [w:] Popiół i diament. Funeralia lednickie 4, pod red. J. Wrzesiń-
skiego, Wrocław 2002, s. 29 – 40; J. Woźny, Symbolika śmierci i rytuałów 
pogrzebowych w kulturach wczesnotradycyjnych na ziemiach polskich 
[w:] Popiół …, s. 45 – 88; J. Warzeniuk, Grób i jego wartości poznawcze 
[w:] Popiół …, s. 78 – 82; J. Woźny, Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych 
w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich: od środkowej epoki brązu do 
środkowego okresu lateńskiego, Bydgoszcz 2002, passim. 
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słowiańskim zostało potępione przez Kościół katolicki. Na 
pochówek mogli pozwolić sobie tylko najbogatsi. Osoby bied-
ne lub które padły ofiarą klęsk żywiołowych, czy też epidemii 
były chowane przez instytucje, które odpowiadały za godny 
pochówek poza granicami miast. Sama ceremonia pogrzebowa 
dla najbogatszych była z dzisiejszego punktu widzenia bardzo 
interesująca. W dniu, kiedy osoba umierała jej ciało kładziono 
na mary w domu i owijano głowę całunem odsłaniając twarz. 
Następnego dnia pojawiał się kapłan, który odmawiał nad 
zmarłym egzekwie, czyli modlitwy brewiarzowe. W dalszej 
kolejności kondukt żałobników w kapturach i ze świecami 
ruszał do kościoła. Ciało zmarłego wkładano do trumny przy 
ołtarzu, którą następnie zamykano. Po mszy św. kondukt ża-
łobny ruszał w kierunku cmentarza – w przypadku biedniej-
szych mieszkańców. Najbogatsi i duchowni spoczywali pod 
posadzką kościoła. Jeśli zmarły był biedny ciało składano do 
grobu bez trumny, który często był wielokrotnego użytku. Nie 
rzadko zdarzało się, że najbogatsi posiadali w kościele swoje 
kaplice, które fundowali a które potem służyły za ich 
grobowce2. 

Na fundację płyt nagrobnych w średniowieczu mogli 
sobie pozwolić nieliczni. Płyty te często przedstawiały wizeru-
nek osoby zmarłej w pozycji leżącej i zazwyczaj śpiącej z głową 
na poduszce. Wizerunek ten był en face, czyli od przodu. Ręce 
osoby zmarłej były często złożone do modlitwy. Dookoła płyty 
mogły znajdować się łacińskie napisy wyryte np. minuskułą 
gotycką. W inskrypcjach stosowano zazwyczaj skróty w celu 

2 M. Miśkiewicz, Wczesnośredniowieczny obrządek pogrzebowy na płaskich 
cmentarzyskach szkieletowych w Polsce, Materiały wczesnośredniowieczne 
1969, T. 6,  s. 241 – 293. 
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możliwości zapisania jak największej ilości tekstu. Na epita-
fiach mogły znajdować się również wyryte herby od strony 
matki i ojca. Płyty te, choć zachowane do dziś w nielicznym 
stanie, przekazują badaczom kilka informacji m. in. jeśli za-
chowała się płyta, można od razu wywnioskować, iż była osobą 
duchowną lub bardzo bogata, herby umożliwiają przypisanie 
osoby do danej rodziny szlacheckiej i uzupełnienie genealogii 
rodu, napis wyryty na płycie informuje jaki język i jaki rodzaj 
pisma był ówcześnie używany w sztuce pochówkowej oraz jaki 
materiał był dominujący przy wykonywaniu płyt.  

W nowożytności, tak jak i w średniowieczu, na fundację 
płyt nagrobnych mogli pozwolić sobie najbogatsi. Forma żało-
by oraz ceremoniał pogrzebowy w tej epoce nabrał rozmachu. 
Został on nazwany sarmacka pompa funebris. Pogrzeb zaczynał 
przypominać nie tylko ceremonię pożegnania zmarłego, ale 
i również chęć pokazania rodziny żałobników jako osób nie-
skąpiących pieniędzy na wszystko, co związane z pochówkiem. 
Tak więc rozpoczęło się przystrajanie kościołów na pogrzeby, 
organizowanie wystawnych uczt dla rodziny z dalszych części 
kraju, od XVII w. pojawiły się portrety trumienne – i co się 
z tym wiąże sprowadzanie artystów, opłaty mszalne i za posłu-
gę czy chociażby za wymurowanie grobu w podziemiach ko-
ścioła. Jeśli chodzi o przebieg wydarzeń po śmierci osoby to 
rodzina gromadziła się nad ciałem i odprawiała modlitwy. 
Następnie ciało obmywano, ubierano w szykowne szaty i wy-
stawiano w udekorowanej sali na łoże. W dalszej kolejności 
ciało zmarłego wkładano do drewnianej trumny i w nogach 
przybijano portret trumienny zaś za głową tablicę herbową. 
W ten sposób osoby uczestniczące we mszy św. w kościele, 
patrząc na trumnę mogły przypomnieć sobie wizerunek zmar-
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łego. Po mszy św. uroczysty kondukt żałobny zmierzał w kie-
runku miejsca wiecznego spoczynku. Często zdarzało się, że od 
momentu śmierci do pogrzebu mijało kilka miesięcy, co było 
spowodowane czekaniem na przyjazd krewnych. Uczty – sty-
py, mogły mieć charakter nie tylko żałobny ale i wesoły, bo-
wiem trwały bardzo długo i odbywały się już jakiś czas po 
śmierci zmarłego3. 

Wykonanie nagrobku szlacheckiego kosztowało ogromne 
sumy pieniędzy. Kwoty te opiewały w możliwość kupna kilku 
wiosek. Płyty nagrobne przystrajano według upodobań szlach-
ty. Im bogatsza płyta i ozdobiona tym wzbudzała większy po-
dziw. Na epitafium znajdowało się bardzo dużo informacji. Na 
początku nowożytności na płytach znajdować się mogła osoba 
en face, tak jak w średniowieczu, z rękami złożonymi do mo-
dlitwy i trzymającymi różaniec. Rzeźba ta może nam przybli-
żyć wizerunek zmarłego. Na płycie znajdowało się dużo in-
skrypcji – imię i nazwisko zmarłego, data urodzenia i śmierci, 
miejsce narodzin i zgonu, cechy charakteru zmarłego, wymie-
nieni członkowie rodziny (ile dzieci, ile dzieci zmarło lub prze-
żyło daną osobę, ich stan cywilny), cytaty z Biblii, wymieniony 
małżonek czy chociażby też wymowna sentencja. Nagrobki te 
stanowią po dziś dzień skarbnicę wiedzy do poznania genealo-
gii danego rodu szlacheckiego.  

Ceremonia w XIX w. zaczęła się różnić od tego z nowo-
żytności. Kilkudniowe uczty i obrazy trumienne wyszły z mo-
dy. Na koniec XVIII w. na ziemiach zachodnich współczesnej 
Polski pojawili się Prusacy, co jeszcze bardziej wzmocniło do-

3 S. Wiliński, U źródeł portretu staropolskiego, Warszawa 1958, s. 7; 
J. A. Chrościcki, Pompa funebris z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 
1974, s. 43 – 53. 
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minację ewangelicyzmu. Trumny dla najbogatszych zmarłych 
wykonywano z metali z bogato zdobionymi okuciami. Najza-
możniejsi zaczęli fundować nagrobki małym dzieciom, które 
często po urodzeniu lub kilku miesiącach życia umierały. 

Ziemie Zachodnie i cmentarze ewangelickie 

Ziemie Zachodnie Rzeczpospolitej Polskiej przyznane na 
konferencji poczdamskiej zamieszkane były wcześniej przez 
ludność niemiecką. Ówcześni mieszkańcy wyznania luterań-
skiego grzebali swoich bliskich na podobnych cmentarzach jak 
Polacy po drugiej stronie granicy. Co może dziwić, zachowane 
ślady nekropoli wskazują, iż elementy kultury pochówku 
ewangelickiego były bardziej bogate. Piękna ornamentyka płyt, 
kunszt wykonania i wymowne wiersze stanowią dowody 
o wyjątkowości takich miejsc. Detale te mówią nam o kulturze
zamieszkałych tu mieszkańców. Miejsca wiecznego spoczynku
były lokowane najczęściej tuż za wsią, miastem lub rzadziej
wokół budynku kościoła. Po wojnie, gdy Niemców wypędzo-
no, groby ich bliskich pozostały4.

Nowi mieszkańcy w powojennej sytuacji czuli się nie-
pewnie na nowych ziemiach. Objawiało się to w rozbieraniu 
budynków i niszczeniu pozostałości poniemieckich. Cmenta-
rze ze szczątkami poprzednich właścicieli tych ziem były "na-
turalnym" wrogiem. Czasami ludzie szukali w miejscach po-
chówków kosztowności. Szabrownicy zebrali swoje krwawe 

4 R. Kaczmarek, Historia Polski 1914 – 1989, Warszawa 2010, s. 546; 
Cz. Osękowski, Społeczeństwo Polski Zachodniej i Północnej w latach 1945 – 
1956. Procesy integracji i dezintegracji, Zielona Góra 1994, s. 23–24; 
W stronę Odry i Bałtyku. Wybór źródeł. Tom 3, oprac. Z. Dymarski, Z. 
Derwiński, Wrocław Warszawa 1990, s. 12–19. 
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żniwo, często dochodziło do dewastowania i celowego niszcze-
nia pomników, tylko dlatego, że były niemieckie5. 

Na niszczenie cmentarzy „wybierały się” osoby prywatne 
jak i zorganizowane przez państwo polskie grupy. Ich celem 
było zatarcie śladów i pamięci po Niemcach. Decyzje władz 
były wykonywane w dwojaki sposób: jedne cmentarze były 
likwidowane w 100 % i wywożono z nich wszystkie materiały, 
drugie zaś zostawały tylko zamykane. Polityka władz urzeczy-
wistniała się na różne sposoby, np. przy likwidacji cmentarzy 
brała udział młodzież szkolna, która w ramach godzin wycho-
wawczych pomagała przy usuwaniu materiałów z miejsc po-
chówku, za co w zamian miała fundowaną wycieczkę szkolną. 
Nie było mowy o odczuciach religijnych czy etycznych. Ten, 
kto się sprzeciwił, ponosił  konsekwencje. 

Niektórzy "przedsiębiorcy" wykorzystywali ewangelickie 
miejsca pochówku jako surowiec do zdobycia kapitału. Pozo-
stawione samym sobie nagrobki prócz dewastacji padały ofiarą 
rabunku. Polscy kamieniarze wykorzystywali kamienny mate-
riał do nowych grobów. Ze starej płyty ścierano tyle materiału, 
by zetrzeć niemieckie napisy i przygotować ją do ponownego 
wyrycia. Innym procederem było wykorzystywanie pozostało-
ści jako fundamentów do nowych konstrukcji. Czasami zda-

5 Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego 1815 – 1945 T.1 Powiat 
Zielonogórski Zeszyt 2, pod red. A. Górskiego, Zielona Góra 2015, s. 7; 
A. Toczewski, Migracja ludności w Polsce Zachodniej i Północnej w latach
1949 – 1956 [w:]  Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie stalinowskim,
pod red. Cz. Osękowskiego, Zielona Góra 1999, s. 59–67; L. Kosiński,
Procesy ludnościowe na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945 – 1960, War-
szawa 1963, passim; Z. Dulczewski, Społeczne aspekty migracji na Ziemiach
Zachodnich, Poznań 1964, passim; B. Nitschke, Wysiedlenia ludności nie-
mieckiej z Polski w latach 1945 – 1949, Zielona Góra 1999, s. 195.
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rzało się, że wyłożony przed posesją chodnik był w rzeczywi-
stości szeregiem niemieckich pomników nagrobnych. 

W powiecie zielonogórskim zachowało się kilkadziesiąt 
nekropolii ewangelickich. Jedne z nich znajdują się na terenie 
ówczesnych lasów, inne na obecnych cmentarzach katolickich 
(zostały zaadaptowane), a jeszcze inne doszczętnie zniszczono 
w latach 70 – tych.  

Analizują pozostawione płyty nagrobne i zawarte na nich 
informacje można doszukać się bardzo wielu informacji 
o byłych mieszkańcach. Patrząc na płytę nagrobną pierwszą
informacją jest, jaki materiał wybierano najczęściej do powsta-
nia nagrobka (dominował piaskowiec i granit). Następnie
analizując inskrypcję można wywnioskować, jakie rodzaje
pisma były wykorzystywane w inskrypcjach np. neogotyk,
italika, pismo humanistyczne, fraktura itd. Na nagrobku
w inskrypcji pojawiają się takie informacje jak: imię i nazwisko
zmarłego, data urodzenia oraz śmierci, wykonywany zawód
(np. gospodarz, właściciel ziemski, administrator, ziemianin
czy chociażby woźnica), czasami miejsce urodzenia i zgonu
zmarłego, kim był dla fundatorów nagrobka (np. kochany brat
i wujek, mój najwspanialszy małżonek itd.), w jakim wieku
zmarł i ile przeżył dni oraz tygodni, kto opłakuje zmarłego,
jakieś elementy ornamentów i rzeźb – które przybliżyć nam
mogą symbolikę pochówków w XIX/ XX w., można się spo-
tkać z tytułem wojskowym w przypadku mężczyzn. Na od-
wrocie nagrobka można znaleźć krótki wiersz, cytat z Biblii lub
bardzo rzadko sentencję.



48  Aleksandra Makowicz - Kmiecik 

Nagrobki w powiecie zielonogórskim i ich wykorzystanie 
do badań 

Od kilku lat przy Uniwersytecie Zielonogórskim przy 
Pracowni Epigraficznej (przy Instytucie Historii) działa Stu-
denckie Koło Epigraficzne, którego członkowie uczestniczą 
w projekcie: ,,Inwentaryzacja płyt nagrobnych cmentarzy 
ewangelickich województwa lubuskiego od 1815-1945”. Efekt 
ich pracy ostał opublikowany już w serii wydawniczej w posta-
ci dwóch tomów zawierających 32 miejscowości z powiatu 
zielonogórskiego. Zachowane treści inskrypcji z płyt nagrob-
nych są niezwykle ważne, przede wszystkim do badań demo-
graficznych, ale i nie tylko. Wynika to z tego, że z powodu 
działań wojennych, które rozgrywały się na terenie wojewódz-
twa lubuskiego, źródła metrykalne dostępne w archiwach 
są niekompletne, a czasem wręcz szczątkowe. Dlatego też dane 
z płyt mogą być świetnym uzupełnieniem materiałów archi-
walnych. Podczas realizacji projektu do badań zakwalifikowa-
nych jest ok 160 miejscowości z całego powiatu zielonogór-
skiego. Oczywiście nie w każdej miejscowości znajdował się 
cmentarz. Do tej pory cmentarze ewangelickie udało się zloka-
lizować w około 49 na 100 zinwentaryzowanych wsi z powiatu 
zielonogórskiego. Materiał zachowany na niektórych z nich 
jest niewielki, bowiem waha się od 1 płyty, do największych 
nekropoli – około 70 płyt nagrobnych. W dalszej części pracy 
zostaną przedstawione przykładowe płyty epitafijne wraz 
z analizą, do jakich badań można je użyć. 

We wsi Krzywa (gmina Nowogród Bobrzański) do dzi-
siejszych czasów przetrwały 32 nagrobki. To stosunkowo bar-
dzo dużo w porównaniu z innymi miejscowościami. Na przy-
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kładzie zachowanych inskrypcji można wywnioskować, jak 
wyglądał obraz wsi w II połowie XIX w. i I połowie XX w. 
Cmentarz ewangelicki znajdował się w miejscu dzisiejszego 
katolickiego. Do analizy poddane zostaną cztery nagrobki: 

Pierwszy należy do Robert Gustava Bürgera. Płyta wyko-
nana z piaskowca o kształcie prostokąta. Na awersie inskrypcja 
z tekstem śmierci, na rewersie tekst rymowany. Inskrypcja 
brzmi: 

Hier ruhet in Gott, 
Robert Gustav 

Bürger, 
geb(oren)6 d(en) 9 Mai 1885, 

gest(orben) d(en) 14 Juni 1887. 
Nur kurze Zeit musset du, 

Dem Eltern Freunde [ 
Reines] Herzen’s und’s 

gut gewinnt. 

Tłum.: Tu spoczywa w Bogu, Robert Gustav Bürger, urodzo-
ny 9 maja 1885, zmarł 14 lipca 1887. Tak krótko byłeś rado-
ścią swoich rodziców. Czyste serce i dobro zwycięża7. 

Na podstawie powyższego nagrobka można uzupełnić 
drzewo genealogiczne rodziny Bürger. Ponadto dane metry-
kalne mogą zostać użyte w badaniach demograficznych do 

6 (..) litery w nawiasach oznaczają rozszerzenie wyrazu, bowiem na nagrobku 
widnieje np. geb. w tłumaczeniu urodzony/a 
7 B.  Grysztar, A. Makowicz, M. Rakuś, Krzywa, [w:] Cmentarze ewangelickie 
województwa lubuskiego 1815 – 1945. Tom 1. Powiat zielonogórski. Zeszyt 1, 
pod red. A. Górskiego, Zielona Góra 2013, s. 203. 
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stwierdzenia średniej długości życia, umieralności w danym 
miesiącu i roku, urodzeń w danym miesiącu i roku, czy cho-
ciażby podporządkowania zmarłego do kategorii żywotność 
dziecka bądź dorosłego. Wiersz natomiast można przypisać do 
upodobań społeczeństwa w kwestii pochówku.  

Drugi z wybranych nagrobków należy do Johanna Got-
tlieba Buchwalda. Płyta wykonana z piaskowca o kształcie 
prostokąta. Na płycie lilie po prawej i lewej stronie. Górna 
część płyty owalna. Na awersie inskrypcja z tekstem śmierci, 
na rewersie tekst rymowany. Inskrypcja brzmi: 

Hier 
ruhet in Gott 

d(er) frühere Scholtisei- 
besitzer. 

Joh(ann) Gottlieb 
Buchwald 

g(e)b(oren) d(en) 11 Mai 1808 
g(e)st(orben) d(en) 18 Dec(em)b(e)r 1888. 

Lebensatt und Lebensmüde 
Hab ich meinen Lauf 

Vollbracht. 
Viele lange bitter, trübe 

Stunden hat ich durchge- 
macht, 

Nun ich zur Ruhe kom- 
men, 

Hab. aus Gottes Hand 
genommen, 
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Was der Heiland mir Bewart 
Als er an dem Kreuze Starb. 

Tłum.: Tu spoczywa w Bogu dawny dzierżawca sołectwa Jo-
hann Gottlieb Buchwald, urodzony dnia 11 maja 1808, zmar-
ły dnia 18 grudnia. Syty życia i nim zmęczony wypełniłem 
swój bieg. Przeżyłem wiele gorzkich, ciężkich godzin zanim 
odszedłem na spoczynek otrzymany z ręki Boga, który obiecał 
mi niebo umierając na krzyżu8. 

W tym przypadku, oprócz dat narodzin, śmierci, wiersza 
i imienia oraz nazwiska zmarłego, widoczny jest również za-
wód zmarłego – dzierżawca sołectwa, co umożliwia prześle-
dzenie jego roli w społeczeństwie oraz zobrazowanie ówcze-
snych wykonywanych zawodów. Ponadto znów daty  narodzin 
i śmierci ułatwiają przeprowadzenie badań demograficznych. 
Wiersz sugeruje preferencje ówczesnych mieszkańców związa-
nych z pochówkiem. 

Trzecim wskazanym z miejscowości Krzywa przykładem 
jest płyta małżeństwa – Gottlieba i Ernestiny Schulze. Nagro-
bek wykonany jest z piaskowca, w kształcie prostokąta. Zwień-
czenie grobowca w formie dwóch muszli na środku podniesio-
nych z wyrytą gwiazdą. Pole inskrypcyjne stylizowane na awer-
sie na dwie płyty dekalogu ozdobione ornamentem gałązek 
dębowych. Na osi u góry gwiazda sześciopromienna. Na re-
wersie dwie inskrypcje wierszowane obok siebie przedzielone 
linią. Tekst brzmi: 

Hier ruhen in Gott 
d(er) Bauerausg(edinger)  Frau 

8 Tamże, s. 205. 
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Gottlieb    Ernestine 
Schulze   Schulze 

geb(oren) d(en) 17. Mai      geb(orene) Jende 
1819    geb(oren) d(en) 15. Aug(ust) 
g(e)st(orben) d(en) 10. Aug(ust)    1821 
1893  g(e)st(orben) d(en) 1. Juni 1893 

Selig alle, die im     Schlum(m)re süß 
Herrn entschliefen,          Nach allen Sorgen, 

Selig, theure Mut-     Brach dir an der 
ter bist, auch die    Sabbathmorgen, 
Engel brachten dir      Ruh nun aus, 

den Krans u(nd) rufen    ruh nun aus, 
Gehe ein zu Gottes    Selig in des Vaters 

Ewiger Ruh!              Haus. 

Tłum: Tutaj spoczywają w Bogu emerytowany gospodarz 
Gottlieb Schulze, urodzony 17 maja 1819, zmarły 10 sierpnia 
1893. Pani Ernestine Schulze z domu Jende, urodzona 
15 sierpnia 1821, zmarła 1 czerwca 1893. Błogosławieni wszy-
scy, którzy zasypiają w Panu, jesteś błogosławioną, droga mat-
ko, anioły przyniosły Tobie też wieniec i wołają wejdź do Bo-
żego wiecznego spoczynku.// Śpij słodko po wszystkich tro-
skach, odrzuciłaś (je) od siebie w sabbat (w dni modlitwy) 
rano, wypoczywaj teraz, wypoczywaj teraz, błogosławiona 
w domu Ojca9.  

Nagrobek należący do małżeństwa Schulze – Gottlieba 
i Ernestine dostarcza ogrom wiedzy dla badaczy – daty naro-
dzin i śmierci, imiona i nazwiska, zawód Gottlieba – emeryto-

9 Tamże, s. 207-208. 
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wany gospodarz oraz po raz kolejny wiersz charakterystyczny 
dla sztuki nagrobnej XIX w. 

Ostatni przykład należy do Pauliny Schulz. Płyta wyko-
nana z piaskowca. Prostokątna z potrójnym owalnym zakoń-
czeniem na górze i krzyżem w centrum. Na awersie pole in-
skrypcyjne z tekstem śmierci. Inskrypcja brzmi: 

Hier ruht in Gott 
unsere liebe Mutter, 

Gross u(nd) Urgro(ss)mutter 
Ausgedingerin 
Pauline Schulz 

geb(orene) Herzog, 
geb(oren) 8. Mai 1847, 

gest(orben) 14. Jan(uar) 1934. 

Tłum.: Tutaj spoczywa w Bogu nasza kochana mama, babcia 
i prababcia, emerytowana gospodyni Pauline Schulz z domu 
Herzog, urodzona 8 maja 1847, zmarła 14 stycznia 193410. 

Na tej płycie znajdują się dane: imię i nazwisko zmarłej, 
data narodzin i śmierci – uzupełnienie genealogii rodziny 
i demografii wsi. Ponadto na tym przykładzie widzimy pełnio-
ną rolę w społeczeństwie – mama, babcia czy prababcia. 

Kolejną wybraną miejscowością, w której zachowała się 
jednak tylko jedna płyta są Białowice położone w gminie No-
wogród Bobrzański. Interesujący nagrobek należy do Marii 
Dorothei Schulze. Płyta wykonana z piaskowca w kształcie 
prostokąta. W rogach ozdobne krzyże z ornamentem liści. 

10 Tamże, s. 215-216. 
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Pole inskrypcyjne wyraźnie oddzielone od płyty. Użyto pisma 
neogotyckiego i humanistycznego. Napis brzmi: 

Hier ruht 
Maria Dorothea 

Schulze, geb(orene) Tietzin 
Bauerausgedingerswittwe 

aus Nissmenau 
geb(oren) d(en) 31. Dec(em)b(e)r 1802 

gest(orben) d(en) 5. Febr(uar) 1881 
Alter 78 Jahr 10 Monat 

6 Tage 
-.- 

Ruhe sanft! 

Tłum.: Tu spoczywa, Maria Dorota Szhulze z domu Tietz, 
wdowa po emerytowanym gospodarzu z Włostowa, urodzona 
dnia 31 grudnia 1802, zmarła 5 lutego 1881, w wieku 78 lat, 
10 miesięcy, 6 dni. Wieczne odpoczywanie!11 

Na powyższym nagrobku widnieje imię, nazwisko zmar-
łej, ponadto nazwisko rodowe, co umożliwia uzupełnienie 
drzewa genealogicznego obu rodzin, do których przynależała. 
Widnieje również jej rola społeczna – była wdową po emery-
towanym gospodarzu. Dodatkowo podane zostało, ile zmarła 
przeżyła lat – informacja ta jest przydatna do obliczenia śred-

11 B. Grysztar, A. Makowicz, Białowice, [w:] Cmentarze ewangelickie woje-
wództwa lubuskiego 1815 – 1945. Tom 1. Powiat zielonogórski. Zeszyt 2, pod 
red. A. Górskiego, Zielona Góra 2015, s. 9-10. 
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niej życia w tej miejscowości, gdzie zmarła, jak również do 
obliczenia ogółu długości żywota.  

W Cieszowie (gmina Nowogród Bobrzański) zachowało 
się 11 płyt, w tym 6 małych dzieci. Dostarczają one wszystkie 
informacji o długości życia, elementach dekoracyjnych używa-
nych w XIX/XX w. w miejscowości, przynależności rodzinnej 
oraz upodobaniach biblijnych bądź literackich zastosowanych 
w wierszach. Poniżej 3 przykłady wraz  tłumaczeniami:  

Pierwszy należy do Williego Grafa. Płyta wykonana z pia-
skowca o kształcie prostokątnym. Pole inskrypcyjne z czarnego 
szkła. Do inskrypcji użyto dwóch rodzajów pisma – fraktury 
i italiki. Tekst brzmi:  

Hier ruhet in Gott 
uns(eres) liebes Söhnchen 

Willi Graf 
geb(oren) d(en) 10. Juli 1911 

gest(orben) d(en) 28. Juli 1911. 
Früh brach dies Kleine 

Kinderherz u(nd) zo gals 
Engel himmelwärts. 

Tłum.: Tu spoczywa w pokoju nasz kochany syneczek Willi 
Graf, urodzony 10 lipca 1911, zmarł 28 lipca 1911. Wcześnie 
pękło to małe, dziecięce serce i podążyło do nieba jako anio-
łek12. 

12 B. Grysztar, A. Makowicz, Cieszów, [w:] Cmentarze ewangelickie woje-
wództwa lubuskiego 1815 – 1945. Tom 1. Powiat zielonogórski. Zeszyt 2…, 
s. 14.
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Drugi przykład cieszowskiego nagrobka należy do Emmy 
Friedy Stahn. Pomnik wykonany z piaskowca o kształcie pro-
stokąta. Pole inskrypcyjne wykonane z czarnego szkła. Na 
awersie tekst śmierci, na rewersie inskrypcja wierszowana. 
Inskrypcja wykonana italiką, frakturą i pismem humanistycz-
nym. Tekst brzmi:  

Hier ruht in Gott 
unsere liebe, 

gute Tochter u(nd) Schwester, 
Emma Frieda 

Stahn 
geb(oren) 19. Mai 1908, gest(orben) 8. Juli 1912. 

Warst unser Liebling 
alle Zeit, 

Und liebst es auch in 
Ewigkeit. 

Zwar bitter sine die 
Trennungsschmerzen, 
Die uns Dein früher 

Tod gebracht; 
Doch hoffen gläubig 

Unsere Herzen, 
Dass Gott es nur zum 

Besten macht. 

Tłum.: Tu spoczywa w Bogu nasza kochna, dobra córka 
i siostra, Emma Frieda Stahn, urodzona 19 maja 1908, zmarła 
8 lipca 1912. Zawsze byłaś naszą ulubienicą i zostaniesz nią na 
wieki. Choć gorzki jest ból rozłąki, który przyniosła nam Two-
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ja przedwczesna śmierć; nasze serca wierzą, że Bóg czyni tylko 
to, co najlepsze13. 

Trzecim przykładem jest płyta bliźniaków Hansa Joachi-
ma i Eleonory Nippe. Nagrobek wykonany z piaskowca 
w kształcie prostokąta. Pole inskrypcyjne ozdobione w gór-
nych narożnikach rysunkiem listków. Napis wykonany italiką. 
Tekst brzmi: 

Hier 
ruhen in Gott 

unsere liebe Kinder 
Hans Joachim  Eleonore 

Nippe 
geb(oren) 31. 5.1931, 

gest(orben) 24.6 und 25.6 
[19]31

Tłum.: Tu spoczywają w Bogu, nasze kochane dzieci, Hans 
Joachim i Eleonora Nippe, urodzone 31 maja 1931, Hans 
Joachim zmarł 24 czerwca zaś Eleonora 25 czerwca 193114. 

W miejscowości Drągowina (również Nowogród Bo-
brzański) zachowało się 8 płyt. Wśród nich jest jeden interesu-
jących przykład – płyty ku czci zmarłego Karla Riehla. Nagro-
bek wykonany z piaskowca w kształcie prostokąta uszkodzony. 
Tekst inskrypcji brzmi: 

13 Tamże, s. 15-16. 
14 Tamże, s. 19. 
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Zum Andenken 
an meinen an 3.7.1916 gefallen Sohn 

Karl Riehl 

Tłum.: Na pamiątkę mojego poległego w dniu 3 lipca 1916 
syna Karla Riehla15.  

Ciało zmarłego prawdopodobnie nie spoczęło w miejscu 
nagrobka. Rodzina zapewne wystawiła ten pamiątkowy napis 
ku czci zmarłego, aby pamięć o nim przetrwała oraz by móc 
się modlić w tym miejscu za członka rodziny. 

W innej części powiatu, w miejscowości Głuchów (gmina 
Trzebiechów) znajduje się 5 zachowanych tablic nagrobnych. 
Chciałabym przytoczyć w niniejszej pracy 2:  

Pierwsza należy do nieznanej kobiety z imienia o nazwi-
sku Schnee. Nagrobek wykonany z piaskowca w kształcie pro-
stokąta, uszkodzony, W polu inskrypcyjnym cytat z Pisma 
Świętego. Użyte pismo to fraktura i italika. Tekst brzmi: 

[---] Schnee 
geb(orene) Maruschke 

geb(oren) 28. Jan(uar) 1838, 
gest(orben) 9. Juni 1910. 

In deine Hände [be]fehle ich 
meinen Geist, [du hast] mich erlö- 

[st], Herr du [treuer Gott] Psalm 31,6 

15 B. Grysztar, A. Makowicz, Drągowina, [w:] Cmentarze ewangelickie woje-
wództwa lubuskiego 1815 – 1945. Tom 1. Powiat zielonogórski. Zeszyt 2…, 
s. 29.
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Tłum.: Schnee,  domu Maruschke, urodzona 28 stycznia 
1838, zmarła 9 czerwca 1910. W ręce Twoje powierzam, du-
cha mojego: Ty mnie wybawiłeś Panie, Boże wierny!16 

Na powyższym przykładzie widać daty urodzenia i śmier-
ci zmarłej. Dodając do nazwiska rodowego i przyjętego po 
mężu źródła archiwalne (o ile się zachowały) moglibyśmy 
otrzymać imię zmarłej. Zachowanie nazwisk również umożli-
wia umieszczenie jej w drzewie genealogicznym tych rodzin. 
Ponadto użyty tu został cytat z Pisma Świętego, co świadczy 
o preferencjach religijnych społeczności.

Drugi nagrobek należy do Friedricha Hermanna Seiffer-
ta. Płyta wykonana z piaskowca w kształcie prostokąta. Pole 
inskrypcyjne z czarnego szkła. Na cokole podpis kamieniarza. 
Napis wyryty italiką. Tekst brzmi: 

Hier ruht in Gott 
mein lieber 

Mann, uns(er) guter Vater, 
Restgärtner 

Friedrich Hermnann 
Seiffert, 

geb(oren) 11. Mai 1844, 
gest(orben) 8. Nov(ember) 1912. 

Unvergesslich bleibst du 
den Deinen! 

---- 
H. Appelt, Zülichau

16 A. Makowicz, G. Ostrowski, Głuchów, [w:]  Cmentarze ewangelickie woje-
wództwa lubuskiego 1815 – 1945. Tom 1. Powiat zielonogórski. Zeszyt 2…, 
s. 33-34.
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Tłum.: Tu spoczywa w Bogu, mój kochany, mąż nasz dobry 
ojciec ostatni ogrodnik, Friedrich Hermann Seiffert, urodzony 
11 maja 1844, zmarł 8 listopada 1912, niezapomniany pozo-
staniesz dla swoich! H. Appelt, Zülichau17. 

Nagrobek ten również posiada imię i nazwisko zmarłego, 
daty narodzin i śmierci, funkcję sprawowaną w społeczeństwie 
– mąż, ojciec; wykonywany zawód, cytat świadczący o lokal-
nych upodobaniach oraz wykonawcę nagrobka – H. Appelta
z Sulechowa.

W miejscowości Klępsk (gmina Sulechów) zachowało się 
5 płyt. Przytoczona tu zostanie jedna, należąca do Johanna 
Georga Lange. Płyta ta wykonana została z piaskowca 
w kształcie prostokąta. Pole inskrypcyjne stylizowane na 
kształt tablicy dekalogu. Inskrypcja wyryta frakturą i italiką. 
Tekst brzmi: 

Hier ruhet 
der Bauerausgedinger 

Johann George 
Lange, 

geb(oren) den 4 August 1786 
zu Padligar, 

gest(orben) den 13 December 1865 
zu Klemzig 

-- 
Gewidmet von der 

hinterbliebenen Gattin. 

17 Tamże, s. 35-36. 
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Tłum.: Tu spoczywa emerytowany rolnik Johann Georg Lan-
ge, urodzony dnia 4 sierpnia 1796 w Podlegórzu, zmarł dnia 
13 grudnia 1865 w Klępsku. Ufundowany przez opuszczoną 
małżonkę18.  

Na powyższej inskrypcji widnieją dane zmarłego, daty 
narodzin i śmierci, miejsce urodzenia i śmierci. Ponadto znaj-
duje się inskrypcja rzadko spotykana, ponieważ widnieje tylko, 
że fundacji dokonała żona, bez podania jej danych osobowych. 

W Kotowicach (gmina Nowogród Bobrzański) zachowały 
się 3 płyty. Jedna należy do mamy i córki – B. S. Bergmann 
z domu Krauke i Pauliny Berski Bergmann. Płyta wykonana 
z piaskowca w kształcie prostokąta, uszkodzona. Pole inskryp-
cyjne z tekstem śmierci zwieńczone półkolem. Po bokach pola 
inskrypcyjnego zdobienie w postaci liści. Na rewersie tekst 
wierszowany. Pismo zastosowane na płycie to fraktura i pismo 
humanistyczne. Tekst brzmi:  

Hier 
ruhet im Herrn: 

Jungfrau Pauline Berska 
Bergmann 

geb(oren) d(en) 23 Dec(em)b(er) 1858 
gest(orben) d(en) 10 August 1882 

neben Ihr ruht 
Ihre früh verjüngegangene Mutter 
B. S. Bergmann geb(orene) Krauke 
geb(oren) d(en) 30 Februar 1833 

18 M. Dalidowicz, M. Kamiński, G. Ostrowski, Klępsk, [w:] Cmentarze 
ewangelickie województwa lubuskiego 1815 – 1945. Tom 1. Powiat zielonogór-
ski. Zeszyt 2…, s. 37-38. 
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gest(orben) d(en) 20 Oct(o)b(e)r 1871 
Früh vollendet nur Dein Erden- 

edlen 
Früh ist Dir des Toden Loos ge- 

füllen 
Und Dein Engel reichte Dir die Hand. 

Fuhrte Lieben Dich ins seelige 
Land, 

Nicht getrüst Du der Erde 
Träuen, 

Nicht geduldigend [E]ltern Leiden – 
Dich die uns der Himmel nahm 

und gut. 
Legten wir in deines Grab. 

Tłum.: Tu spoczywa w Panu, panna Paulina Berska 
Bergmann, urodzona dnia 23 grudnia 1858, zmarła dnia 10 
sierpnia 1882,obok niej spoczywa jej przedwcześnie zmarła 
matka B. S. Bergmann z domu Krauke, urodzona dnia 30 
stycznia 1833, zmarła dnia 20 października 1871. Wcześnie 
kończy się Twój ziemski żywot, wcześnie przyszła po Ciebie 
śmierć, a Twój anioł podał Ci dłoń. Miłość prowadzi Cię do 
raju, nie trapią Cię ziemskie smutki. Nieutuleni w żalu rodzice 
płaczą po Tobie, którą zabrało nam Niebo, i dobrze Złożyli-
śmy [Cię] do grobu19. 

Rzadko kiedy do grobu zostają złożone matka i córka. 
Najczęściej był to mąż i żona. Na nagrobku widnieją daty 

19 B. Grysztar, A. Makowicz, Kotowice, [w:] Cmentarze ewangelickie woje-
wództwa lubuskiego 1815 – 1945. Tom 1. Powiat zielonogórski. Zeszyt 2…, 
s. 41-42.
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narodzin i śmierci. Imiona oraz nazwiska powodują dopełnie-
nie drzew genealogicznych. Wiersz mówi o upodobaniach 
społeczeństwa.  

W miejscowości Skibice (gmina Nowogród Bobrzański) 
oprócz zachowanych dwóch płyt ewangelickich przy kościele 
pw. św. Marcina uchował się również pomnik poległych pod-
czas I wojny światowej. Płyta wykonana z piaskowca w kształ-
cie graniastosłupa. Inskrypcja wykonana italiką. Tekst brzmi:  

1914-1918 
DEN IM WELTKRIEG 
GEFALLEN HELDEN 

RES(ERVIST) OSKAR HIRSCHMANN 15.11.14 
MUSK(ETIZER) BERNARD HIRSCHMANN 2.5.15 

L(EU)T(NEN) HANS SCHALTZ 17.7.15 
L(EU)T(NEN) D. WILHELM SCHOLTZ 18.7.16 

MUSK(ETIZER) PAUL HUNGER 1. [.]. 16 
WACHTM(EISTER) ROBERT SCHÖNVORN 3.11.16 
UNT(ERO)FF(I)Z(IER) GUSTAV SCHMIDT 5.5.17 
GEFR(EISTER) WILHELM HIRSCHMANN 23.9.17 

RES(ERVIST) OTTO OUTTGE 16.6.18 
KAN(ONIER) WILHELM VECKER 23.7.18 

WACHTM(EISTER) MARTIN MALLER 26.10.18 
GEW. DIE GEMEINNE 

PETERSWALDAU 

Tłum.: 1914-1918, (Poświęcony) poległym w wojnie świato-
wej bohaterom: rezerwista Oskar Hirschmann 15.11.14, str-
zelec Bernard Hirschmann 2.5.15, podporucznik Hans 
Schattz 17.7.15, podporucznik Wilhelm Scholtz 18.7.16, 
strzelec Paul Huner 1.[.].16, wachmistrz Robert Schönvorn 
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3.11.16, plutonowy Gustav Schmidt 5.5.17, starszy szeregowy 
Wilhelm Hirschmann 23.9.17, rezerwista Otto Duttge 
16.6.18, szeregowiec artylerii Wilhelm Uecker 23.7.18, 
wachmistrz Martin Möller 26.10.18. Ufundowała gmina Ski-
bice20. 

Dzięki tak bogatej inskrypcji można uzupełnić wiedzę 
o lokalnej społeczności. Na pomniku widnieje data śmierci
mężczyzn oraz sprawowane przez nich funkcje w armii – in-
formacje przydatne przy dogłębnym badaniu społeczeństwa.

W miejscowości Bogaczów (gmina Nowogród Bobrzań-
ski) obok kościoła pw. św. Warzyńca znajduje się 10 płyt nale-
żących do rodziny von Haugwitz – właścicieli wsi w XIX w. 
Ponadto zachowały się również dwie płyty – grafa Artura Stra-
chwitz i Emmy Comitissymy Strachwitz. Obie wykonane 
z piaskowca w kształcie prosotkąta. Na płycie grafa nad in-
skrypcją herb Strachwitz. Po bokach ornament roślinny. 
U dołu na osi płyty krzyż maltański. Inskrypcja wykonana pi-
smem humanistycznym. Tekst brzmi: 

Hier 
ruht im Herrn 

der Hochgeborene Herr 
Graf Arthur Strachwitz 

von Grosszauche u(nd) Camminetz 
Herr 

auf Reichenau, Paganz u(nd) Poydritz 
K(öni)gl(icher) preussisch(er) Rittmeister a(uᵝe)r D(ienst) 

Ehrenbailli und Grosskreuz 
des souv(eränes) Malteser Ritter Ordnens 

20 Tamże, s. 79. 
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Stiftsprobst von Barschau, 
geb(oren) Gleiwit den 23. Juni 1846 

gest(orben) Grossreichenau den 3. Jan(uar) 1919 
Requiescat in pace! 

Tłum.: Tu spoczywa w Panu wysoko urodzony graf Arthur 
Strachwitz z Suchej Wielkiej i Kamieńca, pan Bogaczowa, 
Pajęczna i Podgórzyc, książęcy pruski rotmistrz w stanie spo-
czynku, członek honorowy i kawaler wielkiego krzyża, suwe-
rennego rycerskiego zakonu maltańskiego, fundator parafii 
w Barszowie, urodzony w Gliwicach 23 lipca 1846, zmarł 
w Bogaczowie 3 stycznia 1919. Niech spoczywa w pokoju!21 

Jest to jeden z nielicznie zachowanych nagrobków wyż-
szego stanu z XIX/XX w. w województwie lubuskim. Sprawo-
wana funkcja w społeczeństwie jest podkreślona – graf, kawa-
ler rycerskiego zakonu maltańskiego. Oprócz imienia i nazwi-
ska zmarłego wyryte zostały posiadane majątki ziemskie. Wid-
nieje również informacja, że jest on fundatorem kościoła 
w Barszowie. 

Na nagrobku jego żony nad inskrypcją, na osi płyty 
krzyż. U dołu skrzyżowane gałązki palmowe. Inskrypcja brzmi: 

HIC IACET 
EMMA COMITISSA STRACHWITZ 

DE MAGNA SUCHA ET 
CAMINETZ 

NATA BARONESSA DE LANDSBERG 
VELLEN 

21 Tamże, s. 11-12. 
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7. II. 1868
5. III. 1940

R(equiescat) I(n) P(ace) 

Tłum.: Tu spoczywa Emma grafina von Strachwitz, z Suchej 
Wielkiej i Kamieńca, urodzona baronowa de Landsberg-
Velen, (urodzona) 7 lutego 1868, (zmarła) 5 marca 1940. 
Niech spoczywa w pokoju!22 

Ten nagrobek, w porównaniu z jej męża, posiada mało 
informacji, bowiem imię i nazwisko zmarłej, sprawowaną 
funkcję, skąd pochodziła oraz daty narodzin i śmierci. 

Ewangelickie płyty nagrobne to skarbnica wiedzy o społe-
czeństwie żyjącym w XIX i XX w. na terenach Zachodniej 
Polski (woj. pomorskie, wielkopolskie, lubuskie i dolnoślą-
skie). W województwie lubuskim zachowało się stosunkowo 
mało nagrobków w stosunku do dawniejszej ich ilości. Zazwy-
czaj do czasów dzisiejszych ocalało na cmentarzach od jednej 
do kilku płyt. Sporadycznie można znaleźć nagrobki w więk-
szej ilości niż 15. Wiele z cmentarzy przykościelnych zostało 
zaadaptowane na cmentarze katolickie, a te na obrzeżach wsi, 
porosły lasy. Zmiana granic Rzeczpospolitej po II wojnie świa-
towej odcisnęła również piętno na dalszych losach nekropolii 
ewangelickich. Ziemie Zachodnie zasiedlili w głównej mierze 
Kresowiacy, którzy przeżyli piekło wojny. Spowodowało 
to w latach 70 – tych masowe dewastacje cmentarzy – wznie-
cone polepszeniem się stosunków polsko – niemieckich i oba-
wą o swoje majątki. Ludzie niszczyli pozostałości po dawnych 
mieszkańcach i wywozili materiał, by powtórnie go użyć. Za-

22 Tamże, s. 12. 
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chowane do dnia dzisiejszego już nieliczne płyty nagrobne 
(zachowane, ponieważ wywrócone zostały porośnięte w ziemi 
lub np. dzięki akcji porządkowania cmentarzy ustawione 
w lapidariach) są doskonałym źródłem do badań nad demo-
grafią wsi, stosunkami społecznymi czy genealogią wybranej 
rodziny. Gdy uzupełni się je o zachowane akta w Archiwach 
Państwowych wyłoni się historia danej społeczności. Dlatego 
tak ważne jest, aby dokonać inwentaryzacji zachowanych 
obiektów. 
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Summary 

Multifaceted use 
of German evangelical cemeteries 

in social, demographic 
and genealogical research 

on the example of the necropolis 
of Zielona Góra country 

Evangelical tombstones are today a remnant of the Ger-
man cultural heritage and the remains of the former inhabit-
ants of certain regions. They are also an excellent source of 
supplementary knowledge in the fields of sociology, demogra-
phy and genealogy. Going down the alleys of old cemeteries 
we do not realize how rich information carrier is the grave-
stone. On the basis of them, one may find out: what was the 
most common material chosen for gravestone, what type of 
writing was used to make inscriptions. There is information 
such as the name of the deceased person, date of birth and 
death, occupation, sometimes the place of birth and death of 
the deceased, who was s/he for the founder of the gravestone, 
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the age of the deceased and how many days and weeks s/he 
lived, who mourns the deceased, some elements of ornaments 
and sculptures - which may bring us closer to burial symbols 
in the nineteenth and twentieth centuries, one may encounter 
the military title in case of men. On the reverse of the grave-
stone one can find a short poem, quotation from the Bible, or 
very rarely a sentence. 
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Zwrot archiwalny oczami archiwisty 
– próba podsumowania

Na pozór może się wydawać, że klasyczna definicja archi-
wum w pełni wyczerpuje zakres znaczeniowy tego terminu. 
Słowniki terminów specjalistycznych podają definicję, którą 
studenci kierunków archiwistycznych poznają już na samym 
początku przygody z nauką. Archiwum możemy zdefiniować 
więc jako miejsce przechowywania dokumentacji, która ma 
czasową przydatność oraz materiałów mających wartość histo-
ryczną i które zarazem są przeznaczone do przechowywania 
wieczystego1. Archiwum również jest miejscem ich przecho-
wywania oraz zarazem jednostką organizacyjną lub samodziel-
ną instytucją powołaną do wykonywania prac archiwalnych. 
Jednak archiwum można rozumieć również inaczej. 

Kierunki badań archiwistycznych prowadzą w stronę 
dziejów zespołów i aktotwórców, z których wypływają metody 

1 Archiwum, [w:] Polski Słownik Archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 
1974, s. 19; H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warsza-
wa 1989, s. 14. 
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porządkowania. Koncentrują się one również na gromadzeniu, 
udostępnianiu i przechowywaniu. Nowe formy dokumentacji 
wymagają refleksji na jej wartościowaniem i metodami prze-
chowywania. Szukamy nowych sposobów na promocje i popu-
laryzację zbiorów. Jednym słowem badania oscylują wokół 
archiwalnej praxis. Badania składają się na wymiar praktyczny 
funkcjonowania archiwów. Wpływają na zmniejszenie czasu 
potrzebnego na dotarcie do poszukiwanej informacji. Dzięki 
temu archiwa wciąż stanowią ważną część administracji pań-
stwowej oraz badań naukowych. Usprawiedliwiają niejako 
wydatki publiczne na sieć archiwalną. Jednak cała ta działal-
ność archiwów odbywa się w określonym kontekście społecz-
nym i kulturowym. 

Jeżeli zaufalibyśmy intuicji, stwierdzilibyśmy zapewne, 
że archiwum kojarzy się z składowiskiem rzeczy niepotrzeb-
nych, jakąś zagrzybioną piwnicą lub zakurzonym strychem. 
Gdy zanosimy coś do archiwum, to znaczy, że możemy o tym 
zapomnieć, zupełnie się tym już nie zajmować. Równocześnie 
nie chcemy tego zniszczyć, musimy być pewni, że gdy w pew-
nych określonych sytuacjach ta konkretna informacja stanie się 
na nowo niezbędna, będzie można ją z archiwum wyciągnąć, 
niejako odzyskać na chwilę, by znów, gdy powróci do archi-
wum, o niej zapomnieć. Jednocześnie uspokajając swoje oba-
wy, że w razie potrzeby na powrót możemy odzyskać, to, 
co znowu stało się niezbędne. Czytelnik archiwum (odkrywca), 
który sięga do archiwum dzięki swojej intuicji i swojej aktem 
swojej woli wyciąga z niebytu wydarzenia – fakty oraz ludzi – 
życie i przywraca ich na powrót do życia – w dyskursie. Archi-
wum staje się bardziej miejscem produkcji wiedzy niż jej gro-
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madzenia i przechowywania2. Nic nie jest tak nie jasne jak 
obecnie znaczenie słowa „archiwum”3. 

Pierwszy „zwrot archiwalny” zapoczątkował Leopold von 
Ranke, kierując uwagę historyków w kierunku dokumentów 
archiwalnych, jako wiarygodnym źródłom historycznym4. 
Badania wykorzystujące metodologiczne podejścia zaczerpnięte 
z nauk społecznych mają korzenie w filozoficznym postmo-
dernizmie. Pogląd ten powstały u schyłku wieku XX głosi 
upadek scjentyzmu i metanarracji – czyli przewodniej myśli 
epoki poprzedniej zwanej modernizmem. Verne Harris uważa, 
że postmodernizm i dekonstruktywizm nie może zostać zdefi-
niowany5, jednak postaram się przybliżyć jego założenia. 
Postmodernizm dąży do upadku każdej filozofii totalnej, 
prawdy objawionej, opresyjnej wizji społeczeństwa. Centryzm 
ustanawia ogół nad jednostkę i idee nad konkretem. Dlatego 
postmoderniści śledzą i demaskują modernizm i to, co uznają 
za rasizm, homofobię i „phallocentryzm”. Postmodernizm 
natomiast gloryfikuje margines, dekonstrukcję i asystemowość. 

2 S. Timcke, The materials of memory: Tracing archives in communication 
studies, Interactions: Studies in Communication & Culture 2017, t. 8, nr 1, 
s. 10; Referat przedstawiony w 2015 r. na ISA Global South Caucus
w Singapurze: A. E. Davis, An Archival Turn for International Relations:
Interrogating India’s Diplomatic History from the Postcolonial Archive, s. 2,
[online] http://web.isanet.org/Web/Conferences/GSCIS%20Singapore%20
2015/Archive/85f43fc4-e708-40ce-90c3-92a03bd1f3c8.pdf [dostęp 21 VIII
2017 r.]
3 J. Derrida, Archive fever, Chicago 1996, s. 90.
4 J. A. Bastian, Moving the margins to the middle: reconciling “the archive”
with the archives, [w:] Engaging with Records and Archives: Histories and
theories, red. F. Foscarini, H. MacNeil, B. Mak, G. Oliver, Londyn 2016,
s. 7.
5 V. Harris, Shaft of Darkness: Derrida in the Archive, [w:] Refiguring the
Archive, red. C. Hamilton, V. Harris, J. Taylor i inn., 2002, s. 46.



74  Marcin Franciszek Rdzak 

Przedstawiciele postmodernizmu uważają również, że Zachód 
wykorzystał wszystkie możliwości twórcze i kreatywne, niejako 
wszedł w stan wyczerpania. Za Nietzschem uważają, że istnieją 
tylko interpretacje. Postmoderniści opracowali także metodę 
„dekonstrukcji”, która polega na rozbijaniu więzi między zna-
kami językowymi, niszczeniu schematów myślowych, interpre-
tacji między wierszami i „na ukos”6. Postmodernizm preferuje 
niespójność, nieokreśloność, a nawet przypadkowość. Jedyną 
wartością dla postmodernistów pozostaje nieskrępowana wol-
ność7. Teksty Derridy charakteryzują się wieloznacznością, 
językową swobodą oraz „grą znaków”8. 

Odkrycie archiwum przez nauki społecznych może bu-
dzić zdziwienie wśród historyków i archiwistów, którzy z ar-
chiwum są w znaczącym stopniu oswojeni. Archiwa pojawiły 
się wraz z administracją. Towarzyszą cywilizacji już od staro-
żytności. Duże nagromadzenie materiałów powodowało nada-
wanie im określonej struktury układu, czym nie rzadko zaj-
mowali się profesjonaliści. Z kolei badanie przeszłości opiera 
się na analizie źródeł, dokumentacji papierowej, cyfrowej, 
fotograficznej, filmowej itp. a ta zazwyczaj przechowywana jest 
w archiwum. Taka „archiwalna apodyktyczność”, czy „reżim 
archiwum”, a szerzej reżim źródeł miałby zostać obalony dzięki 

6 H. Kiereś, Postmodernizm, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. 
A. Maryniarczyk, W. Daszkiewicz, T. Zawojska i in., t. 8, Lublin 2008,
s. 387–391.
7 A. Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 2000, kol.
647–648; zob. S. Richmond, Deconstruction [w:] The Oxford Companion to
Philosophy, red. T. Honderich, Oxford-Nowy Jork 1995, s. 180.
8 J. Sochoń, Derrida Jacques, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, red.
A. Maryniarczyk, W. Daszkiewicz, T. Zawojska i in., t. 8, Lublin 2008,
s. 491.
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literaturze i kreatywności, która rozszerzałaby dostępne źródła 
historyczne i mogła pokazać to, co jest niedostępne poprzez 
ograniczenie źródeł historycznych9. Jednak czy można mówić 
o tym, o czym milczy archiwum? Czy archiwum jest „granica
wypowiedzi”. Dotykamy kwestii naukowości historii jako
dziedziny wiedzy. Historia szczyci się tym, że jest nauką, wła-
śnie dzięki temu, że opiera się na weryfikowalnych i wiarygod-
nych źródłach (archiwalnych). Należy, zatem zadać pytanie czy
można mówić o tym, o czym milczy archiwum? Można, ale
wchodzimy na teren literatury, opuszczając rygorystycznie
zarysowane granicy historii jako nauki.

Postmoderniści nie widzieli archiwum konkretnego, rze-
czywistego. W obrębie ich zainteresowania znalazło się pojęcie 
„archiwum”, któremu nadawano różne znaczenia, niekiedy 
bardzo odległe od realnego archiwum. Archiwum stało się idee 
szeroką, obejmującą różne pola10. Dyskurs teoretyków szukają-
cych różnych znaczeń kulturowych archiwum cały czas się 
rozwija. Archiwum może być zarówno ciało, jak i władza. 
Zwrot archiwalny dotyka także wiele dyscyplin badające prze-
szłość jak i teraźniejszość kultury i sztuki taki jak antropologia, 
literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia sztuki, filozofia 
i inne. Dyskusję nad wielowymiarowością pojęcia archiwum 

9 P. Sadzik, Czy można mówić o tym, o czym mówić nie można? Analiza kate-
gorii archiwum jako figury władzy w pismach Michela Foucaulta, Praktyka 
teoretyczna 2014, 1(11), s. 213. 
10 Zob. D. Sajewska, Körper-Gedächtnis, Körper-Archiv: Der Körper als Do-
kument in künstlerischen Rekon-struktionspraktiken, [w:] Seien wir realistisch. 
Neue Realismen und Dokumentarismen in Philosophie und Kunst, 
red. M. Marszałek, D. Mersch, Zürich 2016, s. 343-370. 

http://www.diaphanes.net/titel/seien-wir-realistisch-3170
http://www.diaphanes.net/titel/seien-wir-realistisch-3170
http://www.diaphanes.net/person/dieter-mersch-hg-435
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rozpoczął w swoim eseju J. Derrida11. Praca Derridy „Gorącz-
ka archiwum”, przedstawia archiwum, jego zadania i funkcję 
w społeczeństwie w taki sposób, jak do tej pory nikt tego nie 
zrobił. Do analizy posłużyła mu metodologia zaczerpnięta 
wprost z psychoanalizy Zygmunta Freuda, o czym świadczy 
podtytuł. W jego wizji archiwum ma podwójne zadanie. 
Z jednej strony zabezpiecza źródła o przeszłości dziś, z drugiej 
zabezpiecza teraźniejszość dla przyszłości12. Wyprowadza zna-
czenie archiwum już z przeszłości, kiedy to tylko archon, który 
dbał o fizyczne zabezpieczenie zbiorów miał prawo interpreta-
cji tekstów archiwum13. Uważa, że każda władza polityczna 
sprowadza się do władzy nad archiwum i pamięcią. Demokra-
cja natomiast jest mierzona dostępem obywateli do zasobu 
archiwalnego14. Archiwum, w myśli Derridy, zawsze jest dzie-
łem władzy, która kształtuje jego zasób i decyduje co należy do 
niego włączyć, a co na to nie zasługuje. Władza podejmując 
taką decyzję kieruje się oczywiście własnym interesem. Dzięki 
temu może decydować o „początku”15. 

J. Derrida w tworzeniu archiwum widzi ścieranie się
dwóch freudowskich sił „popędu śmierci” i „zasady przyjemno-
ści” – sił mających rządzić nie tylko życiem człowieka, ale rów-
nież życiem archiwum. Popęd śmierci przejawia się w znisz-
czeniu archiwum, spuścizny wieków, unicestwieniu historii, 

11 Korzystałem z tłumaczenia na język angielski. Tłumaczenie na język pol-
ski: J. Derrida, Gorączka archiwum. Imresja freudowska, tłm. J. Momro, 
Warszawa 2016. 
12 M. Manoff, Theories of the archive from Across the Disciplines, Libraries and 
the Academy 2004, T. 4 (1), s. 11. 
13 J. Derrida, Archive fever…, s. 2. 
14 Tamże, s. 4. 
15 P. Sadzik, Czy można mówić o tym…, s. 197. 
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porażce teraźniejszości wobec jej obowiązków względem przy-
szłości16. Widzimy to w zniszczeniu archiwów polskich przez 
armię niemiecką w czasie kampanii wrześniowej czy hekatom-
bę archiwów w czasie powstania warszawskiego. Jak to referuje 
Derrida, również w czasie wojny Abchazko-Gruzińskiej 
w 1992 roku zostały zniszczone archiwa regionu. Także wojna 
na Bliskim Wschodzie doprowadziła do zniszczenia wielu bez-
cennych archiwów i zbiorów, szczególnie tych, które świadczy-
ły o starożytnym osadnictwie chrześcijańskim. Jednak równo-
cześnie miały miejsce heroiczne czyny, które uratowały zbiory 
przed całkowitą destrukcją, nawet z narażeniem własnego ży-
cia17. 

W swojej słynnej pracy J. Derrida zauważył również, jak 
duży wpływ na widzenie historii mają sposoby i metody ar-
chiwizacji. Już na początku lat 90. zwrócił uwagę, że rewolucja 
informatyczna będzie miała ogromny wpływ na sposoby wy-
miany informacji i produkcji wiedzy. To właśnie archiwa de-
cydując o tym, co zostanie zarchiwizowane bez względu na 
formę informacji, zadecydują, co będzie przedmiotem badań 
w przyszłości. Derrida uważał, że archiwum musi towarzyszyć 
przemianom18. Informacje, które nie zostaną zarchiwizowane, 
zaakceptowane i przyjęte przez archiwum ulegną zapomnieniu 
lub modyfikacji. Możliwości ciągłej modyfikacji treści infor-
macji cyfrowej, stwarzają ryzyko jej zmiany w zależności od 

16 J. Derrida, Archive fever…, s. 12–13. 
17 Amerykański benedyktyn o. Columba Stewart, zdołał uratować bezcenne 
zbiory przed zniszczeniem ich przez wojska Państwa Islamskiego. Zob. 
M. Fagotto, The Monk Who Saves Manuscripts from ISIS, [online]
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/02/the-monk-who-
saves-manuscripts-from-isis/517611/ [dostęp 8 VIII 2017 r.]
18 J. Derrida, Archive fever…, s. 17.
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okoliczności, co nie było tak łatwo możliwe w przypadku do-
kumentów (publikacji) papierowych19. 

Archiwum wpływa na to, jakie dokumenty będą archiwi-
zowane, a także na dostęp do materiałów (wprowadzając ogra-
niczenia lub je liberalizując) Biorąc pod uwagę władzę, którą 
ma archiwum w kreowaniu badań i nauki jako takiej, należy 
zadać pytanie co jest warte zachowania. Jaka informacja może 
„doznać zaszczytu” zarchiwizowania, a dzięki temu stanowić 
obraz teraźniejszości w przyszłości. Pytanie jest szczególnie 
aktualne wobec ogromu materiału cyfrowego. Podobnie jak 
druk spowodował rozpowszechnienie się publikacji, rozwój 
biurokracji w drugiej połowie wieku XIX zaowocował gwał-
townym wzrostem produkcji aktowej, tak powszechny dostęp 
do komputera i Internetu spowodował wzrost wykładniczy 
w powszechnej produkcji materiałów cyfrowych. Nie można 
równocześnie zaprzeczyć jak istotny wpływ na widzenia rze-
czywistości ma informacja cyfrowa20. 

Materiały przechowywane przez archiwa nie stanowią 
jednak odbicia przeszłości. Nie zobaczymy jej „taką jaka by-
ła”21. Jest to historia zrekonstruowana, naznaczona brzemie-
niem subiektywności „archiwisty”. Zasób zarchiwizowany 
stanowi pewien wybór materiałów, które z czyjejś woli ocalenia 

19 M. Manoff, Theories of the archive…, s. 13. 
20 Przykładem mogą być wybory prezydenckie w Polsce i w USA. Zob. 
M. Nowina Konopka, Czy Andrzej Duda wygrał dzięki Internetowi?, Przegląd
Politologiczny 2015, Nr 2, s. 87–100; The Internet and the 2016 Presidential
Campaign, red. J. Baumgartner, T. Towner, Maryland 2017.
21 ,,Opowiedzieć jak to właściwie było” takie zadanie postawił sobie Leopold
von Ranke, jako przedstawiciel historyzmy uważa za możliwe odbicie dzie-
jów obiektywnie w historiografii. Zob. E. Ozorowski, Prawidłowości historii
w ,,Dziejach Papiestwa” Leopolda von Ranke, Studia Teologiczne: Białystok,
Drohiczyn, Łomża 1993, t. 11, s. 168.
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ich od zapomnienia lub też z innego powodu (np. z przypad-
ku) ocalały. Nowe podejścia metodologiczne takie jak studia 
postkolonialne czy historia kobiet patrzą na archiwa jako 
z natury przekrzywiające rzeczywistość. W pierwszym przy-
padku jako wynik działalności kolonizatorów, w drugim jako 
wynik działalności świata rządzonego przez mężczyzn, gdzie 
rola kobiet była marginalizowana. Co nie oznacza, że badacze 
zajmujący się tymi zagadnieniami nie korzystają z zasobu ar-
chiwalnego. Muszą one jednak zachować pewien dystans 
i zmysł krytyczny22. Na przeciwległym biegunie leży podejście 
zwane „fetyszem archiwalnym”. Badacze charakteryzujący się 
takim podejściem, twierdzą, że archiwum stanowi obiektywne 
odbicie przeszłości. 

Nie wszyscy uważają, że refleksja J. Derridy zawarta 
w „Gorączce archiwum” jest rozwija myśl o archiwum. Wręcz 
przeciwnie uważa Carolyn Steedman, która twierdzi, że takie 
pojęcie archiwum jest zbyt szerokie, a przez to nie przekłada się 
na rzeczywistość archiwalną. Idea archiwum przedstawiona 
przez J. Derrida, według C. Steedman, obejmuje równie do-
brze informatologie jako naukę oraz przechowywanie, wyszu-
kiwanie informacji oraz komunikację23. Steedman zwraca 
uwagę na jeszcze jeden ciekawy aspekt pracy Derridy. Jeżeli 
zastosowalibyśmy dekonstruktywistyczny sposób myślenia 
wobec tytułu „Archiwalnej Gorączki”, można by wziąć ją za 
studium epidemiologiczne, wszak „gorączka” kojarzy się 
z chorobą, jeżeli jest zbyt wysoka, to także może mieć skutek 
śmiertelny. Czytelnicy w archiwach wdychają nie tylko kurz, 

22 M. Manoff, Theories of the archive…, s. 15. 
23 Tamże, s. 17. 
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ale i pył powstały w trakcie produkcji papieru i pergaminu, 
również pochodzenia zwierzęcego. W końcu z brudem naro-
słym w trakcie korzystania z dokumentów w kancelarii, prze-
wożenia ich i przechowywania (nie zawsze w najlepszych wa-
runkach). Takie według Steedmana było by poprawne rozu-
mienie „Archiwalnej Gorączki”, które nie koreluje z analizą 
psychologiczną zaproponowaną przez Derridę24. Steedman 
rozumie archiwum dosłownie, widzi w nim miejsce gdzie 
można zapoznać się materiałami, które mają wartość jako źró-
dła historyczne. 

Innym krytykiem derridowskiego widzenia archiwum 
i możliwości wykorzystania psychoanalizy w wyjaśnieniu idei 
archiwum jest Susan van Zyl25. Archiwum według niej nie 
tylko dokonuje zapisu przeszłych wydarzeń, ale również sta-
nowi przeszłość i daje coś, co można by nazwać prawdą osta-
teczną. Mocno zaznacza, że archiwum to jest konkretne, realne 
miejsce i z tego właśnie wynika jego polityczna siła. Także to 
co może zostać zachowane – zarchiwizowane – może ulec 
zniszczeniu. W tym objawia się dążenie do śmierci, że archi-
wum jest zagrożone zniszczeniem, całkowitą utratą zasobu26. 
Zwróciła także uwagę, że technologia nie zmieniła procesu 
archiwizacje, a to, co może być zarchiwizowane i co chcemy by 
było zarchiwizowane27. 

24 Tamże, s. 18. 
25 S. van Zyl, Psychoanalysis and the Archive: Derrida's Archive Fever, 
[w:] Refiguring the Archive, red. C. Hamilton, V. Harris, J. Taylor i inn., 
2002, s. 39–59. 
26 Tamże, s. 42. 
27 Tamże, s. 46. 
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Archiwum u Foucaulta to jest „prawo tego, co może być 
powiedziane, system rządzący zjawianiem się wypowiedzi jako 
zdarzeń jednostkowych”28. Widzi również w archiwum siłę 
sprawczą do porządkowania wypowiedzi w systemy dyskursów. 
M. Foucalt zaznacza, że nie sposób opisać jakiegoś archiwum,
a już na pewno nie tego, w którym tkwimy, ponieważ to ono
decyduje, co możemy powiedzieć. Jednak jawi się ono we
fragmentach. Według Foucaulta archiwum „zaczyna się tam,
gdzie zaczyna się zewnętrzność naszego własnego języka”29.
Idea ta, tak jak i opracowana przez niego koncepcja relacji
władzy i wiedzy miały ogromny wpływ na pojęcie archiwum30.

Michel Foucault stosuje „selektywną logikę”, gdy przygo-
towuje swoje teksty pokazujące działanie władzy na granicy 
prawa i zbrodni. Badając przechowywane w archiwach akta 
sądowe wychodzi z założenia, że działanie mechanizmu władzy 
objawia się najwyraźniej na granicy prawa i zbrodni. Równo-
cześnie w swojej refleksji nie sięga po źródła narracyjne, po-
nieważ chce opierać się jedynie na suchych faktach, a nie na 
niejako przefiltrowanych informacjach, które zostały już pod-
dane obróbce umysłu i gasnącej pamięci31. 

M. Foucault na przykładzie „Żywotów ludzi niegodzi-
wych” pokazuje, że archiwum jest emanacją władzy nad pa-
mięcią. Stosowany język w omawianych przez filozofa zapi-
sków miał na celu pohańbienie ludzi, których dotyczył. Dla 
potomnych zostali oni już tylko nieszczęsnymi sodomitami 
i zhańbionymi nieszczęśnikami i nikim więcej. W tym również 

28 M. Foucault, Archeologia wiedzy, Warszawa 1977, s. 164–165. 
29 Tamże, s. 168. 
30 M. Manoff, Theories of the archive…, s. 18. 
31 P. Sadzik, Czy można mówić o tym…, s. 200. 
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okazała się władza archiwum nad ludźmi, umieszczonych 
w zapiskach, ale także nad pamięcią ludzkości. Jednak z drugiej 
strony wciągnięcie w tryby władzy stało się także dla tych ludzi 
możliwością ocalenia od zapomnienia. Jednak ich obecność 
tych ludzi w dyskursie, według Foucaulta jest porażką władzy, 
która dokonała ich oceny, penalizacji czynów i pozbawiła do-
brego imienia. Władza, która chciała wymazać skazańców 
z pamięci zachowując ich imienia w archiwum dokonuje aktu 
zdrady wobec samej siebie. „Chwilowy kontakt z władzą” po-
woduje, że zostają oni w pamięci (dyskursie) potomnych32. 
W archiwach są nie tylko materiały sądowe, spuścizny, kore-
spondencje, akta innych urzędów. Oczywiście zawsze jednost-
ka pojawia się w chwili wciągnięcia jej przez mechanizm wła-
dzy (także kościelnej), jednak nie zawsze jest ona potępiana, 
czy skazywana. Siła archiwum w mniejszym stopniu tkwi w tym, 
co ono zawiera, w większym zaś w tym, co zostało z niego wyklu-
czone33. 

W „Żywotach…” Foucaulto dochodzi do wniosku, że nie 
jest możliwe wystąpienie po za archiwum. Za każdym śladem 
archiwalnym stoi konkretne życie, które powinno stanowić 
podmiot zainteresowań, a nie mechanizm władzy, który je 
stłamsił. Tylko dzięki pewnym okolicznością ich imiona znala-
zły się w dokumentach, które znalazły się w archiwum. Stąd 
duży nacisk na przypadkowość – przypadek jedynie sprawił, 
że pewien aspekt ich życia znalazł swoje odbicie w archiwum. 

32 Tamże, s. 201. 
33 W. Ernst, Wolfgang, Archiwum, przechowywanie, entropia: Tempor- 
(e)alność fotografii. O różnicy między przechowywaniem, pamięcią i archiwum,
tłum. Marta Skotnicka, [w:] The Archive as Project. Archiwum jako projekt,
red. K. Pijarski. Warszawa 2011, s. 68.
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Jednak, gdy popatrzymy ze strony instytucji – aktotwórcy – 
zobaczymy celowość, a nie przypadkowość. Osoby te znalazły 
się na kartach ksiąg i dokumentów ze względu na wystąpienie 
przeciwko prawu i moralności. Archiwa skrywają również 
imiona osób, które weszły w zatarg z władzą bez prawną i niee-
tyczną (Rewolucja Francuska, Władza komunistyczna) i zosta-
ły przez nią zmielone oraz obarczone infamią. Jednym słowem 
M. Foucaulto dokonuje niesprawiedliwej generalizacji.
Ci ludzie są dziećmi swojej epoki, ale część z nich również
zostałaby potępiona przez nam współczesnych? Ta przypadko-
wość trafienia do archiwum ma pokazać jego chwiejne grani-
ce34. Stąd gest oporu wobec archiwum, który przyświeca
M. Foucaultowi, który można odnaleźć w książce Pascala Qui-
gnarda „Seksu i trwoga”35. Nie zgadza się on na pojmowanie
historii tylko jako pewnego rodzaju repertorium czy archi-
wum, które zbiera i łączy dokumenty i księgi36.

Fenomen archiwum poruszyła również francuska badacz-
ka dziejów XVIII wieku związana z szkołą Annales Arlette 
Farge. W swojej książce Le Goűt de l’archive37 z wielką erudycją 
przedstawia własne doświadczenie korzystania z archiwum. 
Próbuje się własnym praktykom w obrębie archiwum przypa-
trzeć okiem antropologa. Traktuje archiwum dosłownie, jako 
zbiór dokumentów (w tym przypadku sądowych), z którymi 
musi się zapoznać w trakcie prowadzonych badań i z nich 
znaleźć – odkryć – te, które ożyją w jej historii. „Archiwum 

34 P. Sadzik, Czy można mówić o tym…, s. 211. 
35 P. Quignard, Seks i trwoga, Warszawa 2002. 
36 P. Sadzik, Czy można mówić o tym…, s. 207. 
37 Korzystałem z tłumaczenia na j. angielski A. Farge, The Allure of the Ar-
chives, tłm. T. Scott-Railton, New Haven – London 2013. 
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to nie jest składowisko, które może być opracowane dla czyjejś 
wygody. Ono zawsze pozostaje niekompletne, podobnie jak wiedza 
w definicji Michela de Certeau, która bezkońca się modyfikuje 
przez niezapomnianą niekompletność”38. 

Dzięki przytoczonym przykładom możemy zobaczyć jak 
pojęcie archiwum jest szerokie i jak jego rozumienie może się 
zmieniać. Zarówno J. Derrida jak i M. Foucault rozpoczęli 
nowy sposób myślenia o archiwum. Zapoczątkowali dyskurs 
o tym, czym archiwum jest i czym może być oraz jakie zadania
spełnia. Archiwum, szczególnie w myśli J. Derridy, stało się
pojęciem abstrakcyjnym, abstrahującym od konkretnego rze-
czywistego archiwum. Za jego pomocą próbuje przedstawić
nowe koncepcje, które mają wpływ na sztukę i kulturę.
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Summary 

Archival turn 
in the eyes of archivist-  
an attempt to summarize 

The author of the text wanted to answer questions or 
something like the archival turn in general exist? Can archives 
be examined using anthropological and social methods? The 
article will show the current trials and prospects of such re-
search. 
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Wstęp 

Każda z cywilizacji posiada swoją historyczną genezę, 
związaną z określoną religią albo uwarunkowaniami historycz-
no-politycznymi. W przypadku cywilizacji łacińskiej oba 
czynniki wzajemnie się na siebie nakładają, stąd mamy do 
czynienia z wysoko rozwiniętym kręgiem cywilizacyjnym, 
ukształtowanym ostatecznie przez chrześcijaństwo. Według 
Feliksa Konecznego, twórcy pojęcia cywilizacji łacińskiej, ko-
rzeni cywilizacji łacińskiej należy szukać w kulturze rzymsko-
hellenistycznej, ,,uprawianej na chrześcijańskim podło-
żu”1późnego antyku. Zatem cywilizacja łacińska ,,opiera się na 
trzech filarach: klasycznej filozofii greckiej, tradycji prawa 

1 F. Koneczny, Polskie logos a ethos, Komorów 1996, s. 9. 
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rzymskiego oraz religii chrześcijańskiej”2, lecz nie jest efektem 
syntezy, a jedną spójną cywilizacją.  

Badacze cywilizacji, początków kultury europejskiej upa-
trują w starożytnej Grecji, która w największym stopniu przy-
czyniła się do rozkwitu najważniejszych dziedzin życia jak: 
filozofia, polityka, kultura czy sztuka3, wydając na świat słyn-
nych do dziś filozofów, artystów czy polityków, stając się ów-
czesnym centrum kultury. Grecka myśl filozoficzno-polityczna 
i dokonania na polu kultury wpłynęły na sposób patrzenia na 
etykę, moralność, ideę piękna, sprawiedliwości, dobra, sferę 
sacrum, czy w końcu demokracje. Jej upadek nie nastąpił wraz 
z klęskami z ręki Rzymian, bowiem to kultura hellenistyczna 
w największym stopniu ukształtowała Imperium Rzymskie, 
które z kolei odcisnęło swoje wyraźne piętno w dziedzinie 
prawa na obszarze całego basenu Morza Śródziemnego, prze-
nikając dalej do kolejnych krajów i po dziś dzień wpływając na 
systemy prawne współczesnej Europy. Imperium Rzymskie 
przejęło dorobek kultury hellenistycznej, ,,scalające całą spo-
łeczność helleńską w jedną polityczną wspólnotę w ostatniej 
fazie helleńskiej historii”4 oraz wzbogacając ją o własne usta-
wodawstwo w zakresie sprawowania władzy i myśl prawną, 
która zdominowała prowincje znajdujące się w granicach im-
perium, a spójność języka (łaciny i greki) w znacznym stopniu 
ułatwiła ten proces. Efektem udanej syntezy greckiego helleni-
zmu z państwem rzymskim było przyciągnięcie barbarzyńskie-

2 W. Klag, Cywilizacja łacińska w myśli Feliksa Konecznego, Racjonalista 
2014, nr 4, s. 66.  
3 K. Łastawski, Historyczne i współczesne cechy tożsamości europejskiej, Polityka 
i Społeczeństwo 2004, nr 1, s. 218. 
4 A. Toynbee, Studium historii, Warszawa 2000, s. 29-30. 
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go Zachodu w śródziemnomorski kręg kulturowy i zapewnie-
nie jego ciągłej ekspansji5, wprowadzając na obszarze impe-
rium dualizm prawny, podział na prawo publiczne i prawo 
prywatne. Dzięki temu cywilizacja rzymska w IV w. n.e. po 
przyjęciu chrześcijaństwa za religię państwową wzniosła się na 
najwyższy poziom rozwoju6. Rzym osiąga szczyt moralnego 
i duchowego rozwoju, dając tym samym początek właściwej 
cywilizacji łacińskiej, która zyskując przychylność cesarza mo-
gła w końcu bez przeszkód się rozwijać i zacząć oddziaływać na 
ludy całej Europy. Triumf chrześcijaństwa w starożytnym 
Rzymie tłumaczy fakt wysokiego rozwoju kulturowego miesz-
kańców Imperium oraz dualizm prawny, a także podupadającą 
pozycja cesarza, który przestał już tytułować się bogiem. Świa-
domość polityczno-prawna Rzymian po wiekach prześladowań 
chrześcijan, w końcu stworzyła korzystne warunki dla rozwoju 
nowej religii.  

Chrześcijaństwo w pierwszych wiekach i jego więź 
z cywilizacją łacińską 

Dla prof. Feliksa Konecznego najważniejszym momen-
tem w dziejach ludzkości, było przyjście na świat Jezusa Chry-
stusa i zapoczątkowanie chrześcijaństwa7, które narodziło się 
w kręgu cywilizacji żydowskiej, stając się dla niej w krótkim 
czasie jednym z największych zagrożeń, mimo faktu, że wy-

5 K. Łastawski, Historyczne i współczesne cechy tożsamości europejskiej…., 
s. 220.
6 F. Koneczny, Różne typy cywilizacji, [w:] Obronić cywilizację łacińską!,
Lublin 2002, s. 26.
7 M. Szczęsny, Rola chrześcijaństwa w tworzeniu cywilizacji łacińskiej według
Feliksa Konecznego, Studia teologiczne 2002, t. 20, s. 391.
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znawcy Chrystusa nie rezygnowali z judaistycznej tradycji. 
Sytuacja polityczno-religijna nie sprzyjała w pierwszych wie-
kach rozwojowi chrześcijaństwa, które musiało mierzyć się 
z licznymi prześladowaniami zarówno ze strony Sanhedrynu 
jak i władzy rzymskiej, które osiągnęły apogeum za czasów 
panowania cesarza Nerona. Głównym ośrodkiem chrześcijań-
stwa stała się Antiochia, skąd św. Paweł zaczynał swoje apo-
stolskie podróże8. Dynamiczny wzrost wyznawców Chrystusa 
stawał się zagrożeniem dla władzy i budził niepokój w niejed-
nolitym kulturowo i etnicznie Imperium Rzymskim. Wy-
znawcom wielu bóstw i poganom nie odpowiadał pogląd 
o ofierze złożonej przez Boga z samego siebie, spotęgowany
personalistyczną wizją świata i samym charakterem nowej
religii, nie opartej na gromadności w uczestnictwie w obrzę-
dach oraz prywatny charakter chrześcijaństwa, będący osobistą
więzią między wyznawcą a bogiem. Władza z kolei dostrzegała
uniwersalizm chrześcijaństwa, który trafić mógł do wszystkich
ludów zamieszkujących Imperium. Stąd wyznawców Chrystu-
sa przestano uznawać za odłam w obrębie judaizmu i rozpoczę-
ły się ich prześladowania. Zaczęto od wygnania wszystkich
Żydów z Rzymu w 41 r. n.e. i chrześcijan w 49 r. n. e., by
oskarżyć ich później o podpalenie Rzymu czy inne klęski ży-
wiołowe9. Ostateczne zerwanie chrześcijan z judaizmem i
trwały podział na dwie różne religie nastąpił w 70 r. n.e. po
zburzeniu przez Rzymian świątyni w Jerozolimie. Wiek III i
IV to powolne odchodzenie od prześladowań chrześcijan,
którzy stanowią większą część poddanych. Jednym z powodów

8 M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, Warszawa 1984, s. 21-22. 
9 Zob. tamże, s. 29-31 
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wzajemnej niechęci był stosunek do igrzysk i walk gladiato-
rów, które chrześcijanie potępiali10. Momentem przełomowym 
w dziejach chrześcijaństwa staje się ogłoszenie Edyktu Medio-
lańskiego z roku 313 n.e. przez cesarza Konstantyna Wielkie-
go, umożliwiającego swobodę religijną i stanowiącego kres 
prześladowań, by wreszcie za panowania Teodozjusza I Wiel-
kiego stać się religią cesarstwa i zacząć odgrywać ważną rolę 
w życiu Imperium i kształtowaniu prawa. Cywilizacja łacińska 
,,przyjęła dawną rzymską zasadę, że źródłem prawa jest społe-
czeństwo. W tworzeniu prawa przyjęto zasadę zbliżania się do 
etyki”11. Chrześcijańska etyka nie zamykała się na żadną z grup 
społecznych, dążyła do poprawy warunków życia niewolni-
ków, zwiększenia pozycji kobiet w społeczeństwie12 i troskę 
o dzieci13. Jak zauważa ks. Marian Szczęsny:

Genetyczna więź cywilizacji łacińskiej z chrześcijaństwem, 
według F. Konecznego, oparta była na podkreśleniu wartości 
pracy ludzkiej, łączącej się z afirmacją spraw doczesnych, następ-
nie na realizmie teoriopoznawczym i wreszcie na przenikaniu 
życia społecznego regułami moralnymi14. Wynikało to z faktu, 
że <<cywilizacja łacińska nie tworzyła nowej etyki, lecz katolicką 
przyjęła za swoją>>15. 

10 F. Koneczny, O wielości cywilizacji, Warszawa 2002, s. 297. 
11 M. Szczęsny, Rola chrześcijaństwa w tworzeniu cywilizacji łacińskiej według 
Feliksa Konecznego, Studia teologiczne 2002, t.20, s. 391. 
12 F. Koneczny, Kościół jako polityczny wychowawca narodów, [w:] Kościół 
a cywilizacje, Lublin 1996, s. 45-46. 
13 Tamże.  
14 M. Szczęsny, Rola chrześcijaństwa w tworzeniu cywilizacji łacińskiej według 
Feliksa Konecznego..., s. 392. 
15 F. Koneczny, Państwo i prawo, Kraków 1997, s. 101. 
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Kościół jako polityczny wychowawca narodów 

Angielski historyk Christopher Dawson pisał, że 

Początki kultury zachodniej znajdujemy w nowej wspólnocie 
duchowej, która powstała na ruinach imperium rzymskiego dzię-
ki nawróceniu północnych barbarzyńców na wiarę chrześcijańską. 
Kościół chrześcijański odziedziczył tradycję rzymskiego imperium. 
Przyszedł do barbarzyńców jako przedstawiciel wyższej cywiliza-
cji, wyposażony w prestiż i powagę prawa rzymskiego. Załamanie 
się politycznej organizacji cesarstwa rzymskiego pozostawiło wiel-
ką próżnię, której nie mógł wypełnić żaden barbarzyński król czy 
dowódca; została ona wypełniona przez Kościół, spełniający rolę 
nauczyciela i prawodawcy nowych narodów. Łacińscy Ojcowie 
Kościoła – Ambroży, Augustyn, Leon i Grzegorz Wielki – byli 
w rzeczywistym tego słowa znaczeniu ojcami kultury zachod-
niej16.  

Kościół katolicki od IV w. n. e. podejmuje trud budowy 
nowego porządku na starym kontynencie i wraz z upadkiem 
cesarstwa rzymskiego jest depozytariuszem wartości, które 
reprezentuje cywilizacja łacińska17 i staje się swoistym wycho-
wawcą narodów. Według Arnolda Toynbee’go 

po upadku Cesarstwa Rzymskiego nastąpiło pewnego rodzaju 
interregnum między zniknięciem społeczności helleńskiej 
a wyłonieniem się społeczności zachodniej. Interregnum to jest 

16 C. Dawson, Religia i powstanie kultury zachodniej, Warszawa 1958, s. 26-
27. 
17 M. Szczęsny, Rola chrześcijaństwa w tworzeniu cywilizacji łacińskiej według 
Feliksa Konecznego…, s. 394. 
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wypełnienie działalnością dwu instytucji: Kościoła chrześcijań-
skiego, utworzonego w łonie Cesarstwa i trwającego po jego upad-
ku, oraz pewnej liczby efemerycznych państw sukcesyjnych, po-
wstających na byłym terytorium Cesarstwa w ramach tzw. Völ-
kerwanderung barbarzyńców z ziemi niczyjej poza granicami 
imperium18. 

Zdaniem Toynbee’go upadek Cesarstwa nie położył kresu 
chrześcijaństwa, gdyż Kościół dał ludom Europy swe prze-
wodnictwo i zjednywał lojalność, czego nie zapewniało cesar-
stwo. ,,Tak więc Kościół, pozostałość po umierającej społecz-
ności, stał się łonem, z którego we właściwym czasie narodziła 
się nowa społeczność”19.  

Feliks Koneczny w swych rozważaniach stawiał tezę, 
że Cesarstwo Rzymskie stałe narażone na ekspansję wschod-
nich cywilizacji, zbyt późno przystąpiło do syntezy, a później 
do współdziałania z chrześcijaństwem, co doprowadziło do 
jego upadku20, a z właściwą cywilizacją łacińską ukształtowaną 
przez Kościół katolicki mamy do czynienia od X wieku21. 
Okres ten to początek ścierania się ze sobą różnych kultur 
i tradycji, niezliczone konflikty zbrojne, w tym również na tle 
religijnym, jak krucjaty prowadzone przez kraje chrześcijań-
skie, wymierzone w ziemie, na których dominował islam, któ-
rych rycerstwo ruszyło do Ziemi Świętej na wezwania kolej-
nych papieży, nie osiągając jednak zamierzonych celów, aby po 

18 A. Toynbee, Studium historii, Warszawa 2000, s. 29. 
19 Tamże, s. 30.  
20 F. Koneczny, O wielości cywilizacji, Warszawa 2002, s. 297. 
21 F. Koneczny, Kościół w Polsce wobec cywilizacji, [w:] Obronić  cywilizację 
łacińską,  Lublin 2002, s. 127. 
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upadku ostatniej twierdzy Krzyżowców w Akkce z 1291 r. na 
zawsze zrezygnować z planów odbicia Ziemi Świętej. Już na 
początku drugiego tysiąclecia było jasne, że kraje europejskie 
nie są skore do trwałych rozejmów i odrzucenia lokalnych 
waśni, aby zdobyć się na czyn ponad podziałami, jakim miało 
być odbicie Grobu Pańskiego z rąk muzułmanów. Czas kru-
cjat to drugie wielkie zderzenie cywilizacji, po najeździe Hu-
nów na Europę, który wzmocnił pozycję papieża i naczelną 
rolę Kościoła katolickiego, wpływającego już nie tylko na ety-
kę, lecz także na politykę.  

Pomimo, że Europa wciąż pozostaje kontynentem znaj-
dującym pod wpływem religii chrześcijańskiej, to nie możemy 
uznać, że istnieje jedna, wspólna cywilizacja europejska. Nasta-
rym kontynencieistnieją aż cztery, wielkie rywalizujące ze sobą 
cywilizacje: łacińska, żydowska, bizantyjska oraz turańska. 
Spośród nich jedynie cywilizacja łacińska miała swój początek 
w Europie, pozostałe mają orientalne pochodzenie i według 
Feliksa Konecznego błędnie, rozumują człowieka, jego poten-
cjał i charakter. Stanowiąc w ten sposób przeszkody do jego 
samodoskonalenia, jak: aprioryzm, gromadnościową wizję 
człowieka, dbając jedynie o ogół kosztem jednostki, przesadny 
i nieuzasadniony sakralizm, monizm prawny i rodowy charak-
ter22.  

Cywilizacja łacińska opiera się na personalistycznej wizji 
człowieka, gdzie człowiek stoi na pierwszym planie, a także na 
obecności nauki i prawa, będącego odzwierciedleniem słuszno-

22 Zob. F. Koneczny, Kościół jako polityczny wychowawca narodów, [w:] 
Kościół a cywilizacje, Lublin 1996, s. 45-46. 
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ści i dobra23. Cywilizacja łacińska powstała na skutek ewange-
lizacyjnej misji przedstawicieli Kościoła katolickiego, który 
przyniósł ład dobra i sposób racjonalnego poznania, lecz nie 
odrzuca jednoznacznie pierwiastków dobra, które występują 
w innych cywilizacjach czy wyznawanych przez obce ludu24. 
Piotr Bezat pisze za krakowskim historiozofem, że  

Nieustanne ograniczanie się wymogami etyki bez wątpienia 
wystawia cywilizację łacińską na ryzyko wyparcia tej metody nie 
przebierając w środkach: bizantyńską, turańską, żydowską. 
W każdej chwili może bowiem okazać się, że cywilizowanym 
z łacińska ludziom zabraknie sił i determinacji by wieść życie 
zorganizowane na tak wysokim poziomie25.  

Etyka chrześcijańska jest wymagającym systemem moral-
nym i jak uważał Feliks Koneczny, dzięki temu jej zwolennicy 
mogą ,,osiągnąć wyższy poziom rozwoju człowieczeństwa. 
Etyka motywuje jednostkę do aktywności i pracy nad sobą”26. 
Zdaniem prof. Konecznego cywilizacja łacińska stawia na 
afirmację człowieka, zarówno w życiu indywidualnym jak 
i publicznym oraz rodzinnym. Człowiek ma prawo do realiza-
cji własnych celów i samodoskonalenia się i jest zdolny do 

23 M. Szczęsny, Rola chrześcijaństwa w tworzeniu cywilizacji łacińskiej według 
Feliksa Konecznego…., s. 393-395. 
24„A gdyby także u obcych (tj. pogan) udało się nam znaleźć coś pożyteczne-
go, nie jest to zabronione. Wybierajmy złoto wypróbowane i czyste, a pod-
robione odrzucajmy. Bierzmy od nich myśli niewątpliwie dobre, a (...) 
niedorzeczne mity zostawiajmy psom", Św. Jan Damasceński, Wykład wiary 
prawdziwej, Warszawa 1969, s. 236. 
25 P. Bezat, Poglądy polityczno-prawne Feliksa Konecznego, Krzeszowice 2004, 
s. 40–41.
26 W. Klag, Cywilizacja łacińska w myśli Feliksa Konecznego…, s. 78.
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realizacji dobra27.  Profesor Feliks Koneczny uważał, że rola 
Kościoła katolickiego jest wręcz nie do przecenienia w formo-
waniu się cywilizacji Zachodu.  

Metody życia zbiorowego kształcą się w katolicyzmie, 
doskonalą się w miarę, jak zbliżają się do ideału ,,Civitatis 
Dei”, a gdy się od niego odchylają, obniżają się 
i psują. W każdym razie są niezmienne. Jak wiadomo, Ko-
ściółnie identyfikuje się z żadną specjalną formą rządów, wy-
maga tylko od każdej, żeby zachować moralność według etyki 
katolickiej. Ale pośród wielości najrozmaitszych sposobów 
rządzenia istnieją pewne wytyczne zasadnicze, według których 
Kościół postępuje w swej wielkiej misji wychowawcy politycz-
nego28.  

Zasadniczą różnicą cywilizacji łacińskiej wobec innych 
cywilizacji jest stosunek człowieka do Boga, mający charakter 
osobisty, przez co jest bardziej wyjątkowy i niezwykły, a zara-
zem mistyczny. Występujący jedynie w chrześcijaństwie nie 
dotkniętym przez reformację czy inne nurty. Najlepiej obrazu-
je to sam Koneczny.  

Głębie etyki katolickiej wywodzą się od poczucia osobi-
stego stosunku do Boga i w tym właśnie tkwi największa siła 
moralna katolika. Bo choćby zrzeszenie dopuszczało się naj-
cięższych przewinień, stosunek jednostki do Boga pozostaje 
czystym, skoro tylko nie aprobuje się zła. Ale też za to każdy 
z osobna ponosi osobistą odpowiedzialność za swe myśli, mo-
wy i uczynki czego symbolem jest spowiedź osobista, podczas 
gdy protestantyzm, judaizm i buddyzm znają spowiedzi tylko 

27 M. Szczęsny, Rola chrześcijaństwa w tworzeniu cywilizacji łacińskiej według 
Feliksa Konecznego…, s. 397. 
28 F. Koneczny, Kościół jako polityczny wychowawca narodów,… s. 46. 
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gromadne. Odpowiedzialność gromadna z reguły nie jest od-
powiedzialnością wystarczającą do ułożenia stosunku do Boga. 
Kto na niej chce poprzestać, ten prędzej czy później poderwie 
same zasady etyki29. 

Kościół wpłynął na życie społeczne człowieka w czterech 
ważnych dla niego momentach30. Niosąc ze sobą postulat 
dotyczący dożywotniego, monogamicznego małżeństwa, dążąc 
do zniesienia niewolnictwa przez poszanowanie i moralny 
nakaz pracy, zniesienie zemsty rodowej i niezawisłość kościel-
nej hierarchii od władzy państwowej31.  Monogamia ugrunto-
wała kobiecą godność, a tym samym dała jej zarazem poczucie 
wolności, ponieważ nierozerwalność małżeństwa ochrania 
kobietę i służy dzieciom, które w okresie dzieciństwa potrzebu-
ją wsparcia ze strony obojga rodziców. Zniesienie niewolnic-
twa nastąpiło dzięki nie odmawianiu innym prawa do wolnego 
myśleniai poszanowaniu jego pracy. W tym wypadku najwięk-
szą rolę odegrało chrześcijaństwo, gdyż sam Jezus głosił, 
że wszyscy ludzie są równi, ale dopiero wiele lat później fak-
tycznie zniesiono niewolnictwo na obszarze Europy, lecz nie 
dotyczyło to jeńców wojennych sprzedawanych w jasyr na 
wschód oraz rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej, 
których wciąż nie traktowano jak ludzi. Możliwość pomsty 
rodowej, zakorzenionej wpoczuciu zachodniej sprawiedliwości, 
wymierzanej na własną rękę wyparły sądy państwowe, podle-

29 Tamże.  
30„Każda misja katolicka niesie z sobą cztery postulaty: monogamie doży-
wotnią dążność do zniesienia niewolnictwa, zniesienie msty, wreszcie nieza-
wisłość Kościoła od władzy państwowej, a to w imię niezawisłości czynnika 
duchowego od siły fizycznej", F. Koneczny, Kościół a cywilizacje, Lublin 
1996, s. 37 
31 F. Koneczny, Kościół jako polityczny wychowawca narodów…, s. 46 .

.
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gające władcy lub jego lennikowi32. Stąd też Feliks Koneczny 
widział w Kościele czynnik państwotwórczy, lecz w żaden 
sposób nie sakralizujący prawa czy polityki, na którą przez 
wieki papież miał znaczący wpływ. Koneczny uważał również, 
że niezawisłość Kościoła od władzy świeckiej jest wyraźnym 
wzmocnieniem człowieka i świadczy o prymacie ducha nad 
materią. 

Etyka w cywilizacji łacińskiej 

Cywilizacja łacińska należy według Feliksa Konecznego 
do najwyżej rozwiniętych pod względem duchowym, gdzie 
etyka oparta jest wyłącznie na etyce katolickiej, z której ma 
wypływać33. ,,Etyka cywilizacji łacińskiej jest etyką katolicką, 
bo cywilizacja ta jest dziełem Kościoła, składa się z narodów 
wychowywanych przez Kościół”34. Stąd pogląd Konecznego 
o jej prymacie i teza, że etyka ta jest najwłaściwsza dla wszyst-
kich ludzi35, a żaden katolik nie może żyć według dwóch etyk
i dwóch katechizmów. ,,Nie można trzymać się kilku etyk
jednocześnie. Przy harmiderze etyk nie da się zrobić nic pozy-
tywnego”36. Etyka wyznawców Chrystusa ma pozostać etyką

32 Zob. A. Wybraniec, Zemsta w ujęciu Feliksa Konecznego, Św. Tomasza 
z Akwinu i Jana Jakuba Rousseau 
- porównanie problematyki,Człowiek w kulturze 2014, t. 24, s. 363-364.
33 F. Koneczny, Kościół w Polsce wobec cywilizacji, [w:] Obronić cywilizację
łacińską, Lublin 2002, s. 127.
34 F. Koneczny, O ład w historii, Warszawa 1991, s. 61.
35 F. Koneczny, Etyka a cywilizacje, [w:] Obronić cywilizację łacińską, Lublin
2002, s. 31.
36 F. Koneczny, Prawa dziejowe, Komorów 1997, s. 66–67.
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totalną, którą na łamach ,,Niedzieli” w 1947 roku37, zatem 
u kresu swych ziemskich dni, Koneczny zaczyna wyraźnie 
postulować pisząc, że ,,My chcemy etyki totalnej, to jest żeby 
każdy krok życia, czy to prywatnego, czy też publicznego, 
przejęty był moralnością chrześcijańską. Moralność zwierzch-
niczką wszelkich naszych myśli i czynów!”38. Wspominany 
przez historiozofa totalizm, odwołuje się do totalizmu papieża 
Piusa XI, który wpływać ma na wszystkie dziedziny życia co-
dziennego i zasady zwierzchnictwa moralności i duchowości 
nad własną cielesnością39. Każdy katolik ma zatem obowiązek 
rozwijać i wzmacniać własną moralność, a państwo musi zo-
stać zdominowane przez etykę40, która stawia przed jej wy-
znawcami wysokie wymagania, umożliwiając zarazem wyższy 
niż w pozostałych cywilizacjach rozwój człowieczeństwa. We-
dług Feliksa Konecznego motywuje każdą jednostkę do wzmo-
żonej aktywności i dalszej pracy nad sobą. Z kolei jej totalizm 

37 W roku 1947 na łamach katolickiej ,,Niedzieli”, krakowski historiozof 
wspominał o niej w szeregu swoich artykułów, m. in. [w:] Zwierzchnictwo 
narodu (nr1), Potrójna walka o byt (nr 4), Więcej dobrobytu (nr 10).  
38 F. Koneczny, Więcej dobrobytu, Człowiek w Kulturze 2003, t. 15, s. 313. 
39 ,,Wszelka treść, sama istota rzeczy musi być tu na Ziemi przyobleczona 
w jakąś formę. Jałową jest myśl, której nie odzieje się w słowa w stosownej 
i trafnej formie! Pełnia życia wymaga tego i tamtego obustronnie, równocze-
śnie. Niedomaganie czy to treści czy to formy, sprowadza wykolejenie cało-
ści.” ,,Wszystko, cokolwiek jest ludzkiego, i co pozostaje w jakimkolwiek 
związku z człowiekiem, posiada zawsze dwie strony, cielesną i duchową, bo 
na tym świecie dusza nie obejdzie się bez ciała. Każda sprawa posiada stronę 
wewnętrzną i zewnętrzną treść i formę. Wszelka treść, sama istota rzeczy 
musi być tu na Ziemi przyobleczona w jakąś formę. Jałową jest myśl, której 
nie odzieje się w słowa w stosownej i trafnej formie! Pełnia życia wymaga 
tego i tamtego obustronnie, równocześnie. Niedomaganie czy to treści czy to 
formy, sprowadza wykolejenie całości”. F. Koneczny, Zwierzchnictwo moral-
ności, Niedziela 1947, nr 1.  
40 Tamże. 
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po raz kolejny przypomina o uniwersalizmie chrześcijaństwa 
i przykazaniu miłości, objawiającym się w odrzuceniu duali-
zmu moralności. W etyce katolickiej nie występuje bowiem 
podział na ,,my i oni”, a traktuje ona ,,równo członków cywi-
lizacji łacińskiej jak i członków innych form ustroju życia zbio-
rowego, w opozycji do dualistycznej etyki żydowskiej”41. 
Z totalizmu etyki wynikają także obowiązki katolików wzglę-
dem najbliższych, krewnych czy innych bliźnich. Wzrost ich 
rangi jest równoznaczny ze wzrostem poziomu etyki w cywili-
zacji42. Z pojęciem obowiązku ściśle wiążę się również odpo-
wiedzialność, która jest ,,sankcją obowiązku”43, będącą moral-
nym gwarantem wykonywania prawa czy powinności wzglę-
dem innych44. Wysoki poziom moralności i odpowiedzialności 
wpływa na spojrzenie na życie doczesne, tu na ziemi, a także 
stosunek do dobrobytu oraz metod jego zdobycia i utrzyma-
nia. Cywilizacja łacińska ukształtowana moralnie przez nau-
czenie Kościoła katolickiego, nie należy do cywilizacji, które 
jedyne szanse na własny rozwój widzą w zbrojnym konflik-
cie45. ,,W cywilizacji łacińskiej nigdy wojny nie powiększały 
zamożności ogółu. Dobrobyt zależny nie jest od wojen, lecz od 
pokoju. Produkcja zaś posiada więcej możliwości do rozwoju, 
gdy społeczeństwo jest bardziej zróżnicowane pod względem 
zawodowym. Wszystko, co opóźnia i przeszkadza takiemu 
zróżnicowaniu zwrócone jest przeciwko rozwojowi cywilizacji 

41 W. Klag, Cywilizacja łacińska w myśli Feliksa Konecznego…, s. 78. 
42 F. Koneczny, Rozwój moralności…, s. 38.  
43 Zob. F. Koneczny, Harmider etyk,Człowiek w Kulturze 1998, t. 10, 
s. 207-210.
44 Tamże.
45 Zob. F. Koneczny, Prawa dziejowe,…, s. 194.
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łacińskiej. Wojna powoduje kurczenie się stanu zróżnicowania 
przez zanik wielu zawodów”46. 

Zniesienie pomsty rodowej 

Zemsta towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów 
i miewa różny charakter. Za pierwszy przykład ludzkiej ze-
msty, mającej charakter zbrodni, uznać należy mord Kaina, 
który zazdrosny o względy, jakimi Bóg obdarzył Abla, zabił 
swojego młodszego brata. Sama zemsta od wieków ma moral-
nie negatywny wydźwięk, wiążąc się z najniższymi uczuciami 
jak nienawiść, zazdrość, zawiść i wreszcie z grzechem w oczach 
Boga i karą, którą wymierza sąd. „Powstała msta pod hasłem 
słuszności, ażeby sprawiedliwości działo się zadość, by prze-
stępstwa nie uchodziły bezkarnie”47, która według Feliksa 
Konecznego była troską ludzi o własne bezpieczeństwo i formą 
sprawiedliwości48, łącząc ,,mstę z ustrojem rodowym, najstar-
szym zrzeszeniem pierwotnym. Upatruje praktykowanie ze-
msty właśnie w tych zrzeszeniach”49. Koneczny pisze, że ,,tkwi 
to w samej naturze tego ustroju, jako najwyższy w nim obo-
wiązek”50, który mścił swoje krzywdy albo tracił swoje wpływy, 
aż wreszcie wymierał lub zostawał wymordowany, co sam 
Koneczny porównał do najsłabszych drapieżników51. Każdy 
z rodów pamiętał krzywdy wyrządzone jego członkom, jednak 

46 M. Szczęsny, Rola chrześcijaństwa w tworzeniu cywilizacji łacińskiej według 
Feliksa Konecznego…, s. 392. 
47 F. Koneczny, Etyki a cywilizacje, Krzeszowice 2004, s. 10. 
48 A. Wybraniec, Zemsta w ujęciu Feliksa Konecznego, Św. Tomasza z Akwinu 
i Jana Jakuba Rousseau - porównanie problematyki…, s. 363-366. 
49 Tamże, s. 364.  
50 F. Koneczny, O wielości cywilizacji…., s. 168. 
51 Tamże, s. 169. 
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msta nie obowiązywała wewnątrz rodu i miała charakter 
obronny52.  

To pewnego rodzaju przykład sprzężenia zwrotnego, 
gdzie istnienie msty zależy od solidarności rodowej, a solidar-
ność rodowa od jej wykonywania. Taki ścisły związek po-
twierdza Feliks Koneczny także w przykładach zaczerpniętych 
z historii państw. Akcentuje, że przez mstę nie jest możliwy 
ustrój wyższego typu, jak tylko rodowy. Jako przykład państwa 
wysokiego typu uznaje się Starożytny Rzym, gdzie ją wcześnie 
zniesiono. Tam, gdzie istnieje ustrój rodowy, tam istnieje 
msta. Tam gdzie msta, tam wciąż mamy do czynienia z ustro-
jem rodowym53.  

Największym przeciwnikiem zemsty rodowej staje się 
Kościół katolicki, który w mście widział niekończący się koro-
wód przemocy54, niosący ze sobą niekończące się i wyniszcza-
jące waśnie, grzech i nienawiść, która nie pozwala scalać cywi-
lizacji łacińskiej i jest zaprzeczeniem nauczania Jezusa o wyba-
czaniu nieprzyjaciołom i jest sprzeczna z chrześcijańską ideą 
miłosierdzia55. Zniesienie zemsty rodowej i zastąpienie jej 
państwowym sądownictwem staje się jednym z fundamentów 
cywilizacji łacińskiej i kluczowym czynnikiem państwotwór-
czym.  

52 A. Wybraniec, Zemstaw ujęciu Feliksa Konecznego, Św. Tomasza z Akwinu 
i Jana Jakuba Rousseau - porównanie problematyki…,  s. 365. 
53 Tamże.  
54 F. Koneczny, Etyki a cywilizacje…, s. 10. 
55 F. Koneczny, Chrześcijaństwo wobec ustrojów życia zbiorowego, Krzeszowice 
2003, s. 33. 



Rola kościoła katolickiego…  103 

Rodzina w cywilizacji łacińskiej 

Rodzina będąc pierwszym miejscem naszego życia zbio-
rowego, osiągnęła według prof. Konecznego w cywilizacji ła-
cińskiejswój najdoskonalszy kształt i formę, stwarzając naj-
mniejszy krąg naszego życia, występujący w różnych struktu-
rach i realizujących różne zadania, lecz pojawiającym się 
w każdej cywilizacji56.Zdaniem Konecznego jest naturalną 
instytucją, towarzyszącą człowiekowi od początków jego ist-
nienia, wyróżniającym go na tle innych istot.  

Pierwszym krokiem prowadzącym do nadania rodzinie 
szczególnego znaczenia w życiu każdego człowieka, jest mono-
gamiczne dożywotnie małżeństwo57, które niesie ze sobą dale-
ko idące konsekwencje:  

,,w całej dziedzinie życia zbiorowego człowieka, od zmian 
w prawie familijnym, majątkowym i spadkowym, aż do zrówna-
nia w godności i w statusie kobiety z mężczyzną. Nadto jest głów-
nym czynnikiem w umacnianiu się własności prywatnej i jako 
taka najlepiej służy uzyskaniu dojrzałości przez młodego człowie-
ka” 58.  

Monogamiczne małżeństwo, którego kres następuje do-
piero ze śmiercią jednego z małżonków, wpływa na zacieśnia-
nie silnej więzi w rodzinie, nie tylko zapewniając jej rozwój, 

56 F. Koneczny, Chrześcijaństwo wobec ustroju życia zbiorowego, Ateneum 
Kapłańskie 1932, nr 30, s. 133. 
57 F. Koneczny, Kościół a cywilizacje, Lublin 1996, s. 37. 
58 P. Skrzydlewski, Rodzina w cywilizacji łacińskiej a wolność człowieka. Na 
kanwie rozważań Feliksa Konecznego, Człowiek w Kulturze 1998, t.11, 
s. 204-205.
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lecz również przetrwanie. Monogamiczne rodziny, jak zauważa 
historiozof, pojawiają się głównie w społeczeństwach majęt-
nych i gęsto zaludnionych59.  Feliks Koneczny w swych rozwa-
żaniach nad rodziną zaczyna od struktury rodowej, gdzie 
,,Każdy jest właścicielem swych potomnych i mienia ich. Sto-
sunek ten rozwiązuje dopiero śmierć - albo trzeba wyjść poza 
ród, ażeby założyć ... ród nowy”60. Koneczny rozróżniał pięć 
rodzajów ustrojów rodowych, ,,pierwotny, despocyę, spółkę, 
wspólnotę rodową i grupę popuszczającą używalności czaso-
wych”61, których rozbicie umożliwiła monogamia. Prócz tego 
monogamia wzmacnia pozycję kobiety, która przestaje być 
własnością mężczyzny, który dotąd był jej suwerenem, tłam-
szącym jej wolność osobistą i uniemożliwiającym własny roz-
wój.62 Dla Konecznego poligamia odpowiada za moralny za-

59 „Z reguły towarzyszy temu wspólne gospodarstwo, zazwyczaj tez wspólne 
zamieszkanie. Takim jest ród pierwotny. Dorobek dwóch, trzech pokoleń 
gromadzi się na jednem miejscu - lecz nie jest bynajmniej własnością wspól-
ną. Skoro bowiem dzieci stanowią własność ojca, toć przez prostą konse-
kwencyę nie mogą też posiadać jakiegoś mienia na swą własność. Jeżeli 
zasada ta obowiązywała w późne wieki wspaniałej cywilizacji rzymskiej, cóż 
dziwnego, że obowiązuje dotychczas w chińskiej [...] Na tej zasadzie oparł się 
ród pierwotny w zawiązkach wszelkiej cywilizacyi. Praktyczną zaś już tylko 
konsekwencyę dalszą stanowiła zasada, że ani wnuk, ni prawnuk - póki żyją 
przy rodzie - nie może posiadać mienia. Właścicielem ich dorobku jest 
pradziad, po jego zgonie dziad, potem ojciec.", F. Koneczny, O wielości 
cywilizacji…, s. 77-78.  
60 Tamże. 
61 Tamże., s. 95. 
62 „Następnym, a jak najtrudniejszym warunkiem rozwoju jest porzucenie 
ustroju rodowego, a zamienianie go w rodziny, co się zowiemy emancypacją 
rodziny. Na to nie zdobyło się dotychczas żadne zrzeszenie poligamiczne. 
Jest to ciężki przewrót społeczny, choćby tylko z powodu ustanowienia 
pełnoletności i pełnoprawności syna za życia ojca. Łączy się z tym gruntowne 
zmiany w prawie majątkowym i spadkowym. Walka o emancypację rodziny 
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stój rodziny, deprawuje ją i uwłacza roli i godności kobiety 
w społeczeństwie63. Emancypacja kobiet w cywilizacji łaciń-
skiej umożliwia jej decydowanie o własnym życiu, a przez 
prawo majątkowe posiadać i dziedziczyć majątek64. Według 
Feliksa Konecznego rozwój ten został zahamowany w cywiliza-
cjach, gdzie nie wytworzył się monogamiczny typ małżeń-
stwa65 i uniemożliwił rozbicie rodowego ustroju społecznego66. 

Podsumowanie 

Feliks Koneczny przez całe życie pozostawał wielkim 
orędownikiem łacińskiej wizji państwa i etyki katolickiej, która 
ukształtowała na przestrzeni wieków niemal całą Europę, nio-
sąc jednostkom podstawowe prawa i wolności, z których ko-
rzystają dziś także ateiści czy osoby nieprzychylnie nastawione 
wartościom chrześcijańskim. Podkreśleniu zasługuje fakt, że 
mimo swej wielowiekowej misji i wychowywaniu Europy, 
Kościół katolicki w myśl nauczania prof. Feliksa Konecznego, 
pozostaje w autonomii względem państwa, ,,dzięki czemu sfera 
życia publicznego nie jest zdominowana przez sakralizm, jak w 
innych cywilizacjach np. żydowskiej”67. Cywilizacja łacińska 
dzięki katolickiej nauce ,,oferuje” nam personalistyczną wizję 
człowieka, jego podmiotowość i wolność w decydowaniu 
o samym sobie.

zamienia się nieraz w krwawą rewolucję", F. Koneczny, O ład w historii, 
Warszawa 1991, s. 23. 
63 F. Koneczny, O wielości cywilizacji…, s. 112-118.  
64 P. Skrzydlewski, Rodzina w cywilizacji łacińskiej a wolność człowieka. Na 
kanwie rozważań Feliksa Konecznego…, s. 209.  
65 Tamże.  
66 F. Koneczny, Rozwój moralności…, s. 271-273. 
67 W. Klag, Cywilizacja łacińska w myśli Feliksa Konecznego…, s. 91. 
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Summary 

The role of the Catholic Church 
as a political educator of nations 

- in philosophy of history
prof. Feliks Koneczny

This article presents the influence of the Catholic Church 
as a political educator of nations in the writings of Cracow 
professor Feliks Koneczny, on the canvas of his study of Latin 
civilization, born in ancient Europe. The article points to the 
role of the Catholic Church in the process of the formation of 
nations, the impact of Christian teaching on ethics, the aboli-
tion of slavery, the revenge of the family and the institution 
of monogamous marriage, which has led to the emergence 
of societies, becoming a state-forming factor. 



Kamil Michaluk 
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie 

Biskup inflancki 
Józef Kazimierz Kossakowski  

w staraniach o bogatszą diecezję 
(1781-1789) 

Wstęp 

Józef Kazimierz Kossakowski (1738- 94) znany jest jako 
prorosyjski polityk, biskup inflancki i literat. Uwagę poświęca 
się ostatnim latom jego życia, kiedy zyskał niechlubne miano 
zdrajcy i został powieszony na insurekcyjnej szubienicy. Mniej 
miejsca pozostawia się na opisanie mechanizmów, które spro-
wadziły inteligentnego i zdolnego człowieka na drogę występ-
ku. Zaryzykować warto tezę, że kluczową rolę odegrała jego 
kondycja ekonomiczna. Pochodził z rodziny, która tylko 
w warunkach ,,stanu wyjątkowego’’ mogła zyskać wielkie zna-
czenie. Tak też się stało w dobie targowickiej.  

Kossakowski już wcześniej liczył na dużą karierę i miewał 
chwile powodzenia. Po rozprawieniu się z wrogiem rodziny 
Antonim Tyzenhauzem, został biskupem inflanckim. Prestiż 
i udział w politycznym życiu kraju nie korespondowały jednak 
z przychodami z biednej diecezji. Próbował więc uzyskać do-
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datkowe fundusze lub przenieść się na lepiej uposażone bi-
skupstwo. Okres ten trwał w życiu Józefa Kazimierza Kossa-
kowskiego mniej więcej do lata 1789 roku. Wtedy to, na fali 
klęski polityki rosyjskiej w Rzeczpospolitej, musiał on zrezy-
gnować ze starań o bogatsze biskupstwo. Warto prześledzić 
najważniejsze działania Józefa Kazimierza Kossakowskiego 
w tym czasie. 

Biskupstwo inflanckie i jego specyfika 

Długie dzieje diecezji, którą objął Kossakowski, sięgały 
czasów zakonu kawalerów mieczowych. Jej status czy podle-
głość państwowa przez wieki zmieniały się. Początki chrześci-
jaństwa na tych ziemiach związane były ze wpływami niemiec-
kich kupców, którzy w roku 1158 założyli pierwszą osadę– 
Ikšķile. Meinhard, pierwszy biskup liwoński1, wzniósł tu ko-
ściół2. Tytulatura, której używał3, świadczyła o etnicznym 
i politycznym zróżnicowaniu tych ziem. Jak głosi kronika 
pracującego na tych ziemiach Henryka Łotysza4: trudno przy-
chodziło zmagać się z oporem Liwów, Estów, Łatgallów i ple-
mion bałtyjskich5. Przełomowe okazało się przybycie trzeciego 

1 Nazwa pochodząca od jednej z historycznych krain – Liwonii, zamieszki-
wanej przez Liwów. W późniejszym czasie wchodziła w skład tzw. Inflant 
Szwedzkich. Okazała się jednak bardzo trwała – jej ślady pozostały 
w łacińskich określeniach biskupów inflanckich aż po koniec XVIII stulecia. 
Zob. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich 
[dalej SG], t. III, s. 287; tamże, t. V, s. 357. 
2 SG, t. XII, s. 747. 
3 Henrici Chronicon Livoniae, Hannover 1955, oprac. L. Arbusow, A. Bauer, 
s. 5.
4 Niem. Heinrich von Lettland.
5 J. Lewandowski, Historia Estonii, Warszawa 2001, s. 13.
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z biskupów liwońskich, Alberta von Buxhovden6, który 
w 1202 r. założył kawalerów mieczowych. Rozpoczął się pod-
bój okolicznych plemion i rozbudowa struktur kościelnych 
w Inflantach i Kurlandii, gdy przeniesiono stolicę biskupią do 
Rygi7. W 1255 papież Aleksander VI ustanowił bullą Cum 
universus metropolię Prus, Inflant i Estonii, obejmującą oprócz 
archidiecezji ryskiej również diecezje: dorpacką, ozylijską, czte-
ry pruskie8, kurlandzką i Gotlandię9.  

Wiek XVI przyniósł zmagania pomiędzy Danią, Szwecją 
oraz Rzeczpospolitą i Moskwą o podporządkowanie tych ziem. 
Narastało zniechęcenie szlachty wobec surowych biskupich 
rządów a duchowni prezentowali coraz bardziej życzliwe po-
dejście do nowych idei religijnych10. Po inkorporacji Kurlandii 
do Rzeczypospolitej arcybiskupstwo de facto przestało istnieć11. 
Dojść miało do tego, że w Rydze zaprzestano odprawiania 
nabożeństw katolickich12. Konfesjonalizacja katolicka rozpo-
częła się na tych ziemiach od opanowania miasta przez Stefana 

6 Zob. Henrici Chronicon …, s. 12. 
7 J. J. Jazłowiecki, Wspomnienie o dziejach wiary rzymskiej- katolickiej 
w Rydze, Ryga 1885, s. 11.  
8 Chodzi o diecezje: chełmińską, pomezańską, sambijską i warmińską. Zob. 
Diecezja chełmińska. Zarys historyczno- statystyczny, Pelplin 1928; A. Radzi-
miński, Podziały kościelne, w: Z. H. Nowak, Państwo zakonu krzyżackiego 
w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku, Toruń 
2000; B. Kumor, Granice metropolii i diecezji w Polsce (966-1939), Lublin 
1969, s. 271. 
9 J. J. Jazłowiecki, Wspomnienie o dziejach wiary… , s. 12 – 13; G. Man-
teuffel, Cywilizacja, literatura i Sztuka w dawnej kolonii zachodniej nad 
Bałtykiem, Kraków 1897, s. 9 – 11. 
10 Ibidem, s. 19 - 21. 
11 Ibidem, s. 21; G. Manteuffel, Przewodnik po Rydze i jej okolicach, Ryga 
1906, s. 5.  
12 A. Nowicki, Spór o kościół św. Jakóba w Rydze, Misje Katolickie 1923, t.12 
(XLII), s. 323. 
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Batorego (1582). Po śmierci króla, katolicy zostali zmuszeni 
do oddania kościołów, jednak ważniejsze były przekształcenia 
struktur kościelnych. 4 XII 1582 utworzono nowe biskup-
stwo, ulokowane w miejscowości Wenden (Kieś)13. Przeobra-
żenia miały służyć wyeliminowaniu ,,wewnętrznej niezgody’’, 
panującej w dawnych, arcybiskupich czasach14. Biskupstwo 
posiadało zrazu dość liczne posiadłości i źródła utrzymania15. 
Wojny polsko – szwedzkie i odebranie Rzeczypospolitej Inf-
lant sprawiły, że od lat dwudziestych (prawnie od pokoju oliw-
skiego 1660 r.) biskupstwo wendeńskie przestało istnieć. Bi-
skupi inflanccy, a właściwie inflancko - piltyńscy16, od 1593 
roku obecni w senacie17, pozostawali jednak zwierzchnikami 
katolików w Kurlandii i Inflantach Polskich (kilku ,,powiatów 
katolickich’’)18. I rozbiór Rzeczypospolitej likwidował faktycz-
ny stan posiadania biskupstwa inflanckiego: niemal cała jego 
powierzchnia została wcielona do Rosji19. Tytuł biskupów 
inflanckich utrzymano. Hugon Kołłątaj poświęcił kilka uwag 
sytuacji ordynariusza inflanckiego. Pisał, że ,,[…] bez jurys-
dykcji uważać się mogą jak in partibus. Takie były 
w metropolii gnieźnieńskiej: inflanckie i smoleńskie. Pierwsze 
miało jeszcze rząd nad katolikami w Kurlandii, których tam 

13 SG, t. XIII, 207. 
14 Konstytucye Inflantskie za Stefana Krola w Warszawie r. 1582, Volumina 
Legum, t. II, s. 220, w. 1040.  
15 J. J. Jazłowiecki, Wspomnienie o dziejach wiary …, s. 27- 28. 
16 Od 1641 tylko inflanccy; ostatnim nominalnym biskupem wendeńskim 
był Otton Schenking zmarły w 1637 roku.  Ibidem, s. 28.  Zob. też: SG, 
t. VI, s. 506 – 508.
17 Tamże, t. XIII, s. 207.
18 Tamże, t. III, s. 278.
19 J. J. Jazłowiecki, Wspomnienie o dziejach wiary …, s. 28.
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bardzo mało liczono, drugi miał dwie czy trzy plebanie […]20. 
W takiej też formie zastał swój nowy urząd J. K. Kossakowski, 
od 17 IX 1781 roku biskup inflancko – piltyński. 

Józef Kazimierz Kossakowski jako biskup inflancki 

Po rozprawieniu się z Tyzenhauzem, na Kossakowskich 
spłynęły nagrody i zaszczyty. Z areny publicznej zniknął zacie-
kły wróg a oni zyskali w trakcie ,,podziału łupów’’21. Józef 
Kazimierz otrzymał pisarstwo litewskie oraz ordery św. Stani-
sława i Orła Białego22. Jego brat, Michał, został wojewodą 
witebskim23. Biskupstwo inflanckie gwarantowało miejsce 
w senacie. Środek ciężkości życia dawnego sufragana trockiego 
przesuwał się ku warszawskim salonom. Dotychczas był posta-
cią istotną ze względu na działania lokalne, tylko incydentalnie 
oddziaływał szerzej24. Dostrzegano jego przydatność, ale nie 
liczono się przy ,,podziale łupu’’. Jako biskup inflancki wcho-
dził w intensywne kontakty z Michałem Poniatowskim25- 
filarem polityki prorosyjskiej26. Zacieśniły się jego relacje 
z królem, okazującym przychylność, ale wciąż niepewnym27. 

20 H. Kołłątaj, Pamiętnik o stanie Kościoła polskiego Katolickiego i o wszystkich 
innych wyznaniach w Polszcze w: Tenże, Stan oświecenia w Polsce w ostatnich 
latach panowania Augusta III (1750 - 1764), oprac. J. Hulewicz, Wrocław 
2003, s. 220 – 221. 
21 J. K. Kossakowski, Pamiętniki (…) biskupa inflanckiego 1738 –1788, wyd. 
A. Darowski, Warszawa 1891, s. 116.
22 A. Zahorski, Józef Kazimierz Kossakowski, [w:] Polski Słownik Biograficzny
(dalej PSB), t. XIV, s.  269.
23 J. K. Kossakowski, Pamiętniki… , s. 118.
24 Wyjątkiem był początek jego kariery przy saskich Wettynach.
25 Z. Zielińska, Michał Jerzy Poniatowski, w: PSB, t. XXVII, s. 457.
26 Tamże, s. 464.
27 Zob. J. K. Kossakowski, Pamiętniki… , s. 143.
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Czartoryscy czy Joachim Chreptowicz często jednak utrudniali 
postępy jego kariery. Najcenniejsze były związki z Ottonem 
von Stackelbergiem, który chronił przed niełaską możnych. 
Kossakowski postrzegany zaczął być jako ,,całe życie wyko-
nawca ślepy woli moskiewskiej’’28. Czerpał zyski z samego 
faktu bycia biskupem inflanckim. Ufniej patrzyło się na ordy-
nariusza choćby bez uposażenia, niż na jednego z biskupich 
sufraganów29. Liczyło się też położenie geograficzne terenów, 
gdzie wpływy miał Józef Kazimierz: brał aktywny udział 
w sprawach dotyczących Księstwa Kurlandzkiego. Cieszyło się 
ono uwagą nie tylko Katarzyny II, ale też polskich elit. 
W okresie Sejmu Wielkiego sprawa statusu Kurlandii nabrała 
znaczenia.  

Lata 1782 – 1786 obfitowały w próby zdobycia dodat-
kowych środków na sfinansowanie ambicji politycznych ro-
dziny. Kossakowski chciał utrzymać dobre stosunki z grupą 
możnych, którzy usunęli Tyzenhauza. Konflikt taki mógł być 
dla niego opłakany w skutkach. Zabiegi o pensję dla Joachima 
Chreptowicza, które prowadził na dworze, zakończyły się po-
łowicznym sukcesem. Podkanclerzy uzyskał dwieście czerwo-
nych złotych miesięcznie, ale szybko stracił życzliwość wobec 
duchownego30. Ciosem było pogorszenie stosunków 
z Czartoryskimi i Massalskim31. Kossakowski, obejmując bi-

28 J. U. Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, t. 1, oprac. J. Dihm, War-
szawa 1957, s. 143. 
29 Kołłątaj argumentował wielką liczbę biskupich sufraganii jako fizjokra-
tyczną modę; dzisiaj docenia się w większym stopniu ich rolę dla rozbudowy 
aparatu kościelnego i lepszego jego docierania do ludzi. Zob. H. Kołłątaj, 
Pamiętnik o stanie Kościoła… , s. 221. 
30 J. K. Kossakowski, Pamiętniki… , s.124. 
31 Zob. Tamże, s. 188. 
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skupstwo inflanckie, liczył, że utrzyma uposażenie sufragana 
trockiego32. Ordynariusz wileński nie chciał dzielić się dobra-
mi, co udaremniło plany Józefa Kazimierza33. Kolejne próby 
wzbogacenia się, legły u podstaw konfliktu Kossakowskich 
z rodziną Zyberków34. Przedmiotem zatargu była suma pie-
niędzy, którą otrzymał Kossakowski w zamian za sprzedanie 
ich pałacu. Spór toczył się z zaangażowaniem króla, przebiegał 
przez różne etapy, aż do wypłacenia przez biskupa 21 tys. 
czerwonych złotych kosztem zadośćuczynienia35. 

Rok 1782 przyniósł wizytę w kurlandzkich pozostało-
ściach diecezji i samej Mittawie36. Kossakowski podkreślał, że 
była to kanoniczna wizytacja37, ale kluczową rolę grały sprawy 
majątkowe. ,,Wielka polityka’’ wygrała pomimo spotkania 
biskupa z księciem Piotrem Bironem, faworytem carycy, wo-
bec którego duchowny podkreślił własne prawa do tzw. fundu-
szu piltyńskiego38. Skończyło się na kurtuazji: książę kurlandzki 
nie poczynił żadnych obietnic. Sprawa powracała w publicz-
nych wystąpieniach Józefa Kazimierza, czego dowodem była 
jedna z jego mów na Sejmie Wielkim39. 

32 T. Kasabuła, Ignacy Massalski, biskup wileński, Lublin 1998, s. 167. 
33 J. K. Kossakowski, Pamiętniki… , s. 132. 
34 Tamże, s. 132, 151, 173, 186. 
35 Tamże, s. 188, 
36 Zob. Z. Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1900, 
s. 355- 356.
37 J. K. Kossakowski, Pamiętniki… , s. 132.
38 Zob. B. Dybaś, Wokół przywilejów piltyńskich. Przyczynek do pozycji szlach-
ty inflanckiej w Rzeczypospolitej w: Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice,
t. 1, Społeczeństwo a polityka, Warszawa 2008.
39 Zob. J. K. Kossakowski, Mowa o urządzeniu powiatu piltyńskiego, 9 IX
1790 w: Mowy biskupa inflanckiego 1788- 1790 z księgozbioru Wojtkuskiego.
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Niepowodzenia finansowe skutkowały nowymi próbami 
wzbogacenia się: ,,W tym czasie traktowałem o zabrane fundu-
sze w Litwie do kościołów kurlandzkich należące […]40. Wysi-
łek zaowocował jedynie zadośćuczynieniem w postaci 
,,[…] dwóch probostw w prowincji litewskiej, diecezji wileń-
skiej po kanonikach regularnych […] michaliskiego41 
i widziniskiego42 zwanych […]’’43. Zarzuty odnośnie zajęcia 
dóbr stały się podstawą ,,czarnej legendy’’ Kossakowskiego44. 
Padli zabici i ranni, w zatarg wciągnięto Ignacego Massalskie-
go45, rozjemcą był prymas Poniatowski46. Zmagania, które 
znalazły finał w Rzymie, skomentował Józef Kazimierz: ,,[…] 
poznałem ducha pieniackiego, który pisał ten dekret odsyłają-
cy jeszcze sprawę w pretensjach […] i nikomu z przyjaciół 
nie życzyłbym obierać za sędziów panów wielkich, mało dbają-
cych o kłótnie cudze […]’’47.  Myśl Józefa Kazimierza odno-
śnie prawa i ustroju Rzeczypospolitej czerpała z jego działalno-
ści publicznej. Obok pisarstwa litewskiego, udziału w pracach 
trybunału i procesach majątkowych, biskup zasiadał w latach 
1782- 86 w dwóch składach Rady Nieustającej48. Istotna była 
jego obecność właśnie w jej departamencie sprawiedliwości. 
W istotny sposób odbiło się to w jego dorobku pisarskim 
i w wystąpieniach na Sejmie Wielkim. 

40 J. K. Kossakowski, Pamiętniki… , s. 132. 
41 SG, t. VI, s. 296. 
42 Tamże, t. XIII. S. 296. 
43 J. K. Kossakowski, Pamiętniki… , s. 133. 
44 Zob. A. Zahorski, Józef Kazimierz Kossakowski …,  s. 269. 
45 J. K. Kossakowski, Pamiętniki… , s. 143. 
46 Tamże, s. 196. 
47 Tamże, s. 162. 
48 Zob. A. Zahorski, Józef Kazimierz Kossakowski …,  s. 269. 
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Musiał oprzeć się na najpewniejszej sile, którą dostrzegł 
w osobie Ottona von Stackelberga. Pisał o nim, iż ,, […] ów 
człowiek bystry […] miał wstręt największy do króla i do tych, 
którzy go otaczali […] król nikogo nie kocha i nikomu szcze-
rze jak sobie nie sprzyja […] żadnej pewności pokładać nie 
można i niczemu wierzyć, w każdej pomyślności jest wynio-
słym, w potrzebie podłym […]49. Taki opis ambasadora 
i  monarchy różni się od wspomnień Niemcewicza’’50, który 
pisał o Stackelbergu: ,,[…]niezmierne wyznaczone mu docho-
dy łatwo go wzbiły w dumę i pychę, umiał się jednak miarko-
wać z tymi, którzy sobie uchybiać nie dali; pogarda jego była 
widoczna dla pochlebców i płatnych zwolenników; ci, co god-
ność swoją zachować umieli, zawsze poważanymi byli od nie-
go, więcej nawet jak […] i król sam.’’51. W gąszczu dworskich 
zależności ambasador korzystnie odróżniał się na tle Chrepto-
wicza, Czartoryskich, prymasa czy Izabelli z Poniatowskich – 
Branickiej52- ,, […] oddzielnie i każdy z nich gryźli się nawza-
jem o panowanie absolutne nad królem i o rządzenie nim 
w najmniejszych partykularnościach […]’’53.  

Józef Kazimierz Kossakowski w staraniach o bogatsze bi-
skupstwo 

Starania względem bogatego biskupstwa, mogącego za-
pewnić Kossakowskiemu polityczny byt, zdominowały póź-

49 J. K. Kossakowski, Pamiętniki… , s. 189. 
50 Choć jest bardziej aktualny- Niemcewicz spisywał swoje wspomnienia po 
latach.  
51 J. U. Niemcewicz, Pamiętnik …, t. 1, s. 290. 
52 Zob. A. Zahorski, Józef Kazimierz Kossakowski …,  s. 269. 
53 J. K. Kossakowski, Pamiętniki… , s. 142. 
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niejsze lata. Często przewijały się tu nazwiska prymasa Ponia-
towskiego, Stackelberga, biskupów Sołtyka, Massalskiego, 
Garnysza, Olechowskiego, Szembeka54 czy posła pruskiego 
Buchholtza. Plany urastały do postaci targów względem kolej-
nych diecezji, koadiutorii i sufraganii. Rolę odgrywała Stolica 
Apostolska, jednak klucz do intrat stanowiło odpowiednie 
ułożenie stosunków krajowych. 

Kossakowski myślał o następstwie po podupadającym na 
zdrowiu Kajetanie Sołtyku55. Zastąpienie niedawnego zesłań-
ca56 elektryzowało episkopat i polityków świeckich. Biskup 
krakowski i książę siewierski57 był największym posiadaczem 
ziemskim w Koronie. Dawało to nie tylko zysk, ale i siłę poli-
tyczną. Emocje budził stan Sołtyka, którego od 1782 roku 
uznawano za chorego psychicznie. Michała Poniatowskiego 
ustanowiono administratorem nad diecezją i jej dochodami 
pomimo, że był biskupem płockim a w dwa lata później pry-
masem i arcybiskupem gnieźnieńskim. Kumulowanie obu 
stolic biskupich dla wielu było solą w oku. Prymas rozważał 
trzy koncepcje rozwiązania sprawy: 1) połączenie władzy 
w obu biskupstwach, 2) przedłużanie możliwie najdłużej wła-
snej administracji biskupstwem i czerpanie z niego zysków, 
3) obsadzenie stolicy biskupiej kimś, kto, pozwoli mu osiągnąć
część krakowskich dochodów58.

54 Zob. J. Bartoszewicz, Znakomici mężowie Polscy w XVIII w., t. III. Peters-
burg 1856, s. 129 – 159. 
55 J. K. Kossakowski, Pamiętniki… , s. 173. 
56 Zob. A. M. Skałkowski, O cześć imienia polskiego, Lwów 1908, s. 73- 95. 
57 SG, t. X, s. 602- 603. 
58 Z. Zielińska, Michał Jerzy Poniatowski … , s. 457. 
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Kossakowski już od 1785 roku zdawał sobie sprawę, że 
prymas w końcu będzie musiał ustąpić. Pytanie brzmiało - za 
jaką cenę? Zrozumiał, że jego kandydatura59 upadnie 
z powodu opozycji Chreptowicza, Czartoryskich, niesłowności 
króla. Próbował grać na zwłokę- mając pewne wpływy, pro-
szony był przez Radziwiłłów o wyrobienie w Rzymie sufraganii 
dla niejakiego ks. Bykowskiego60. Sprawy przyśpieszyły w lipcu 
1785 roku, kiedy został zaproszony przez prymasa do Jabłonny 
i rozmawiał o swoich planach ze Stackelbergiem61. Dyplomata 
zdradził mu koncepcję w myśl której biskupem krakowskim 
miał zostać Massalski, jemu pozostawiając Wilno. Plan pozo-
stał w fazie teoretycznej. Józef Kazimierz przebiegle zdradził 
prymasowi treść swoich konferencji ze Stackelbergiem, zysku-
jąc niespodziewaną przychylność arcybiskupa62. Poprosił więc 
o pomoc w uzyskaniu koadiutorii diecezji płockiej, świetnie
wpasowując się w koncepcje prymasa63. I ten plan chybił:
Krzysztof Hilary Szembek, biskup płocki, chciał słyszeć o zgo-
dzie na koadiutorię tylko w wypadku, gdyby jemu podpisano
ją odnośnie diecezji krakowskiej64. Zdesperowany Józef Kazi-
mierz próbował sondować posła pruskiego Buchholtza odno-
śnie pomocy w uzyskaniu następstwa na biskupstwie poznań-
skim65.

59 Był wygodny dla Poniatowskiego o tyle, że obaj byli przedstawicielami 
jednego obozu, za Kossakowskim nie stał zaś wielki majątek czy znany ród, 
swoje wyniesienie i pomyślność zawdzięczał zaś ambasadorowi, co miało 
czynić go podatnym na współpracę czy naciski.  
60 J. K. Kossakowski, Pamiętniki… , s. 179. 
61 Tamże, s., 182. 
62 Tamże, s. 184. 
63 Tamże. 
64 Tamże, s. 186. 
65 Tamże, s. 184. 
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W latach 1786- 87 sprawa koadiutorii przy Sołtyku kil-
kakrotnie pojawiała się w życiorysie Kossakowskiego bez po-
myślnego finału. Skarżąc się na koszty życia u boku dworu66, 
pokłócony z Potockimi w wyniku spraw sejmikowych67, po-
padał w zgorzknienie68. Bywał jednak cennym partnerem. 
Nawet F. K. Branicki chciał go odciągnąć od Stackelberga za 
cenę pomocy w uzyskaniu biskupstwa krakowskiego, mało 
chyba realnej69. Swój stan podsumowywał, pisząc: ,,[…] wy-
stawiały się na mnie przyszłe hazardy, albo spuszczenie zupełne 
z tonu’’70. Spuścić z tonu czy podjąć wyzwanie wraz niebezpie-
czeństwem?- chyba tak wyglądało pytanie, które zadawał sobie 
Józef Kazimierz około roku 1788.  

Biskup inflancki w początkach Sejmu Wielkiego 

Kossakowski zdeterminowany był do nowych działań 
w nadchodzących czasach sejmowych. Najbliżej w dalszym 
ciągu było mu do Stackelberga. Przychylnie odnosił się do 
prymasa, który nie popierał reform71. Od 1787 roku przyj-
mował stałe subwencje od posła rosyjskiego72. Prawo ich nie 
zabraniało73; gdy zostało zmienione - na krótko zaprzestał 

66 Tamże, s. 194. 
67 Tamże, s. 202. 
68 Tamże, s. 197. 
69 Tamże, s. 202. 
70 Tamże, s. 182. 
71 Z. Zielińska, Michał Jerzy Poniatowski … , s. 464. 
72 A. Zahorski, Józef Kazimierz Kossakowski …,  s. 270. 
73 Zob. A. Lityński, Zdrada kraju w polskim prawie karnym końca XVIII w. 
w: Bo insza rzecz jest zdradzić, insza dać się złudzić. Problem zdrady w Polsce 
przełomu XIX i XX wieku, red. Ł. Kądziela, W. Kriegseisen, Z. Zielińska, 
Warszawa 1994, s. 152- 162.  
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procederu74. Z Czartoryskimi i Potockimi skłócały 
go dawniejsze animozje. Jego pomysły reformatorskie wynika-
ły z nastawienia fizjokratycznego i koncepcji literackich. Nie 
kłóciły się z polityką promoskiewską. Biskup pasował 
do koncepcji Stackelberga, której istotą było ,,kondominium 
królewsko- ambasadorskie’’. Król stracił wiele, ale ministrowie 
stracili więcej; możliwe były zmiany usprawniające funkcjo-
nowanie państwa, ale w pewnych granicach75. Wydarzenia 
następujące po wyprawie kaniowskiej Stanisława Augusta do-
prowadziły do krachu tej polityki76, oddając Józefa Kazimierza 
prosto w ręce moskiewskie77. 

Nieco uwagi należy poświęcić przyrównaniu postaci Kos-
sakowskiego do późniejszej tzw. ,,opozycji hetmańskiej’’78. 
Koncepcje uczynienia z Rzeczypospolitej federacji wychodzące 
od Szczęsnego Potockiego79, nadawanie elekcyjności tronu 
starożytnego charakteru u Seweryna Rzewuskiego80 czy stara-
nia o przywrócenie władzy hetmanom, tak charakterystyczne 
dla Franciszka K. Branickiego81, nijak miały się do planów 
Kossakowskiego. Elekcyjność tronu nie była mu  bliska, choć 

74 A. Zahorski, Józef Kazimierz Kossakowski …,  s. 269. 
75 R. Butterwick, Polska rewolucja a Kościół Katolicki 1788- 1792, Kraków 
2012, s. 203 
76 Zob. W. Kalinka, Sejm Czteroletni, t. 1, Warszawa 1991, s. 80 – 84. 
77 R,. Butterwick określił takie postacie mianem ,,jurgieltników Stackelber-
ga’’, choć trzeba przyznać, że wyliczył bezpośrednio Massalskiego, Poniń-
skiego, Sułkowskich i Młodziejowskiego. Zob. R. Butterwick, Polska rewolu-
cja …, s. 203- 204. 
78 Tamże, s. 204. 
79 W. Kalinka, Sejm Czteroletni …., t. 1, s. 101- 102. 
80 Zob. S. Rzewuski, O sukcesji tronu w Polsce rzecz krótka, Warszawa 1789; 
Tenże, O tronie polskim zawsze obieralnym z dziejów i prawa dowody, War-
szawa 1790.  
81 W. Kalinka, Sejm Czteroletni…., t. 1, s. 98- 100. 
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chętnie by widział Sasów na polskim tronie. Posiadaczem 
ziemskim w rodzaju Potockiego nie był, przywracanie rządów 
,,pierwszych familii’’ raczej mu przeszkadzało w awansie. Sam 
był konsyliarzem Rady Nieustającej, mającym wyważony spo-
sób podejścia do zachodnich ,,nowinek’’, co przejawiało się 
w jego pismach82.  

Biskup wypowiadał się w trakcie obrad choćby co do 
reform prawa, dóbr biskupich, sprawy chłopskiej, odwołania 
Rady Nieustającej czy formy rządu. Pierwszym problemem 
była jednak aukcja wojska83. Po sejmikach sierpniowych 1788 
r. wiadome było, że znaczną rolę odegrają elementy opozycyj-
ne do dworu. Zauważalne były sukcesy Czartoryskich, Potoc-
kich i F. K. Branickiego84. Instrukcje poselskie nie odznaczały
się śmiałością tych z 1790 roku, jednak i z nich przezierały
stanowcze postulaty85. Analiza instrukcji koronnych wskazuje
na chęć neutralności w wojnie osmańsko- rosyjskiej, często też

82 Samej Rady bronił później na zasadzie kontrastu z dawną ,,anarchią’’ co 
różnicowało go niemal ,,genetycznie’’ od choćby Rzewuskiego. Jak mówił: 
,,Nie masz z sejmujących żadnego, któryby tej się sprzeciwił prawdzie; nie 
masz przeto, któryby nie znał nieszczęść krajowych osnowy, że te pasmem 
ciągnęły się od nierządu czyli niedostateczności jego w Polszcze pod dawniej-
szą radą sejmową. Możnaby śmiało i wymownie dowieść tego, co światły 
Zamoyski i gorliwy Leszczyński przejrzeli, że Polska przez swój nierząd 
upadnie, że trwożliwość i zbyteczna nieufność, przez którą zdawało się, że co 
się tylko do porządku stanowi, wszystko rząd wolny ściska, staną się niewoli 
narzędziem. Śmiano wszakże w publicznych pod hasłem Patriotyzmu 
oświadczać się głosach, iż u nas krok do porządku, ma być krokiem niewoli, 
że nierządem Polska stoi, że liberum veto jest pupilla libertatis’’. 
J. K. Kossakowski, Mowa, 13 I 1789 w: Mowy biskupa inflanckiego 1788- 
1790 z księgozbioru Wojtkuskiego. 
83 Zob. E. Rostworowski, Sprawa aukcji wojska na tle sytuacji politycznej 
przed Sejmem Czteroletnim, Warszawa 1957. 
84 R. Butterwick, Polska rewolucja …, s.  266- 274. 
85 Tamże, s.  266. 
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zniesienia Rady Nieustającej. Departament Wojskowy Rady 
miał być zastąpiony komisją; akcentowano potrzebę aukcji 
wojska86. Pojawiały się sporne kwestie. Poza problemem 
,,zerwania gwarancji dworów ościennych’’, były to sprawy 
tego, kto będzie rządził wojskiem i skąd będą czerpane środki 
na jego utrzymanie, choć stutysięczną armię proklamowano 
wśród ogólnego zapału87.  

,,Stany sejmujące’’ zajęły się sprawą wojska; główne star-
cie rozegrało się pomiędzy 13 X a 3 XI 1788 roku88. 
W ,,propozycjach od tronu’’ rzecz przedstawiała się ostrożnie: 
król najpierw proponował zapełnić skarb, później starać 
o rekrutowanie żołnierzy. Argumenty racjonalne nie zawsze
brały górę i okazało się, że posłów bardziej interesuje liczeb-
ność armii, niż jej opłacenie. 17 IX Michał Walewski wniósł
o stutysięczny stan osobowy, co spotkało się z aplauzem po-
słów i publiczności89. Kossakowski był przeciwko zniesieniu
Departamentu Wojskowego Rady, sprawującego kontrolę nad
armią90. Jak przemawiał na sesji z 27 X: ,,W tak ważnej materii
rządu nad wojskiem w której rzadko kiedy wolne narody pew-
ną i doskonałą położyć zdołały szalę umiarkowania władzy,
nigdy dosyć nie jest namysłu, nigdy dosyć przezorności91.
Dalej dodawał: Któż z nas jest i być może w tym przekonaniu,
że rząd, czyli władzę wojskową zostawić przystoi samowładną,
niepodległą, i bez czułego zawsze zwierzchnika? że ów potężny,

86 Tamże, s. 267- 268. 
87 W. Kalinka, Sejm Czteroletni … , s. 148- 150. 
88 R. Butterwick, Polska rewolucja …, s. 286- 292. 
89 W. Kalinka, Sejm Czteroletni … , s. 150. 
90 A. Zahorski, Józef Kazimierz Kossakowski …,  s. 270. 
91 J. K. Kossakowski, Mowa, 27 X 1788, w: Mowy biskupa inflanckiego 1788- 
1790 z księgozbioru Wojtkuskiego. 
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już nie mówię sługa, ale przyjaciel, nie widząc właściwego pana 
[…] wielością zabaw zajętego, nie poczuje się zostawać bez 
starszeństwa? że jego kroki zawsze będą zgodne z myślą prawo-
dawców? że na koniec, nie pan do jego woli, ale on do pań-
skiej stosować się będzie?’’92 Nie reprezentował przy tym linii, 
która stała się obowiązującą dla F. K. Branickiego czy S. Rze-
wuskiego93- walczących we własnym interesie o przywrócenie 
władzy hetmańskiej nad wojskiem. Nie była to koncepcja 
popularna- zwłaszcza regaliści upatrywali w niej możliwości 
tyranii94. Ostatecznie, stosunkiem głosów 140 do 129 w gło-
sowaniu tajnym, Departament upadł95. Nastąpił koniec rosyj-
skiej hegemonii; już w dzień później Stackelberg wezwał króla, 
prymasa i innych członków stronnictwa dworskiego do opusz-
czenia Warszawy. Fryderyk Wilhelm II liczył na zamęt w pań-
stwie i możliwość interwencji. Miało to być możliwe przez 
skłócenie się  króla z częścią opozycji z Michałem Ogińskim na 

92 Tamże. 
93 Chętnie za to oskarżał przeciwników Rady o osobiste animozje i brak 
zaufania: ,,Gdy się podnoszą wczesne przesądy, na urzędowania, człowiek to 
sądzi, nie zaś naród, bo ten przed sprawą nikogo nie potępia […]. Gdy na 
koniec słowa, uwagi i ledwo nie myśli, wspólne prawo mających zaradzać 
swojej ojczyźnie, bywają opacznie na posiedzeniach tłumaczone, wyszydzane, 
i niechęć wzajemną do osób wzniecające, z ujmą powagi stanu i wolności; 
człowiek ułomny używa tych przemysłów, nie naród, który prawem zaręczył 
zdania każdego wolność, i urzędową powagę, gdyż te obalone nie zostawują 
nas narodem ani wolnym, ani poważanym, te i tym podobne jątrzące umy-
sły, i drażniące serca braterskie, pomowy, niszczą dobre nadzieje, i wzbudzają 
koniecznie czułość obrażoną, że wzajemnie, domysłem może, dociekać się 
będą ruchy sprężyn każdego zdania, wspominać się muszą zeszłych niemi-
łych sejmów i przyczyny i pobudki, a w nich uczestnictwo osobistych korzy-
ści z powiększonej powagi, tytułów i darów […]’’. Idem, Mowa, 3 XI 1788, 
w: Mowy biskupa inflanckiego 1788- 1790 z księgozbioru Wojtkuskiego. 
94 R. Butterwick, Polska rewolucja …, s. 289. 
95 Tamże, s. 290- 291. 
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czele. Już 6 XI nota Stackelberga do stanów ostrzegała przed 
zmianami rządu, które miały być odebrane przez carycę jako 
pogwałcenie traktatów96. Wypadki potoczyły się lawinowo: 15 
XI żądano od imperatorowej wycofania wojsk z terytorium 
Rzeczypospolitej, sejm został 4 XII przedłużony beztermino-
wo97. 

Podupadało stronnictwo realizujące w Polsce plany cary-
cy czy popierające królewsko- ambasadorski system. Stackel-
berg, prymas Poniatowski, bp Massalski i wreszcie 
J. K. Kossakowski, poczuli się zepchnięci poza główny nurt 
polityki. Przyczyniły się do tego zarówno antyrosyjskie nastro-
je w Izbie Poselskiej, jak nietrafione wypowiedzi i gesty pryma-
sa, czy nastroje ,,warszawskiej ulicy’’. Stronników rosyjskich 
i królewskich zaczęto nazywać ,,moskalami’’ i ,,piecze-
niarzami’’98. Rządy Rady Nieustającej jawiły się jako resztki 
rosyjskiej władzy w Rzeczypospolitej99. Logiczna wydawała się 
chęć dekonstrukcji pozostałości systemu gwarantowanego od 
1775 roku przez Rosję. Opór jego obrońców był dużo mniej-
szy, niż w przypadku departamentu wojskowego100. Rada, 
okrojona o sprawy wojskowe i politykę zagraniczną101, prze-
stawała być ciałem, które funkcjonowało przed zwołaniem 
sejmu. Kossakowski, nieco wytrącony z równowagi bardzo 

96 Tamże, s. 297. 
97 Tamże,  s. 299. 
98 Tamże,  s. 290, 294. 
99 Kossakowski zapamiętale tychże ,,resztek’’ bronił: Nigdy nie będę, i być nie 
mogę za taką Strażą, któraby postać przeszłej bezrządności kraju wyobrażała, 
czyniąc tę magistraturę mniej znaczącą, i mniej pożyteczną krajowi, jak od-
dzielne komisje, bo w tym oczywistą uważam anarchię. J. K. Kossakowski, 
Mowa, 13 I 1788 … . 
100 W. Kalinka, Sejm Czteroletni …, s. 284- 289. 
101 Tamże,  s.230- 238. 
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szybko zmieniającym się stanem rzeczy, był przeciwnikiem jej 
likwidacji102. Bał się jednak radykalnych akcji, nie mogąc się 
spodziewać skutecznej pomocy ze strony prymasa czy ambasa-
dora. Strategia wyczekiwania sprawiła, że starał się najwyżej 
tonować zapędy przeciwników. Ciekawie argumentował swój 
sprzeciw wobec wysyłania posłów do obcych dworów, gdzie 
wyraźnie reprezentował prorosyjski punkt widzenia103. Głośnie 
i słyszalne były jednak przede wszystkim głosy emocjonalnie 
potępiające dotychczasowy ,,rząd’’ a wychodzące z ust postaci 
takich, jak Ignacy i Stanisław Potoccy, z których ostatni był 
autorem projektu zniesienia samej instytucji104, bp Szembek, 
Michał Zaleski i inni. Rada Nieustająca upadła 19 I 1789, 
rozpoczęły się czasy ,,sejmu rządzącego’’105. 

102 Jak zauważał: ,,Nie mam wieszczego ducha dochodzić przyszłych ojczy-
zny losów, lecz to, co znam, śmiało wynurzam, iż rządu międzysejmowego 
ustanowienie jest istotnie potrzebne’’. J. K. Kossakowski, Mowa, 13 I 1789 
… . 
103 ,,W dziejach narodu naszego nie dozieram nigdzie śladów pomyślności 
dla kraju, zjednanych przez naśladowanie innych mocarstw w wysyłaniu 
posłów do innych dworów bez ważnej przyczyny […]. Tymi uwagami prze-
jęty sławny ów mąż z wysokiej nauki i obywatelstwa Stanisław Lubomirski 
Marszałek Wielki Kor. w swoich politycznych maksymach nad próżnością 
i prawdą, te godne przypomnienia zostawił narodowi polskiemu przestrogi: - 
"Chciałbym (mówi on) wiedzieć, na co naszych wysyłamy posłów, mająż oni 
dociekać skrytości gabinetów obcych, czy być od gabinetów dociekanymi? 
jeżeli przyniosą żądane przez cudzych od nas ofiary, zjednają pochwałę od 
przyjmującego, ale od nas naganę; jeżeli nie będą dobrze przyjęci, my ich 
pochwalimy jako gorliwych stróżów, a tym samym liczbę nieprzyjaznych 
sobie powiększyć możemy’’. Idem, Mowa, 9 XII 1788 [w:] Mowy biskupa 
inflanckiego 1788- 1790 z księgozbioru Wojtkuskiego. 
104 Zob. Idem, Mowa, 24 III 1789, w: Mowy biskupa inflanckiego 1788- 
1790 z księgozbioru Wojtkuskiego. 
105 R. Butterwick, Polska rewolucja …, s. 301. 
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W walce o status Kościoła w Polsce 

Sen z oczu biskupa inflanckiego spędzały także zmagania 
o obsadzenie biskupstwa krakowskiego. Śmierć Sołtyka w nocy
z 29 na 30 lipca 1788 roku zaskoczyła prymasa i biskupa wi-
leńskiego106. Poniatowski wyraźnie miał ochotę na wyrobienie
sobie u papieża zgody na łączenie stolic biskupich107, choć
godził się na  oddanie Krakowa w zamian za odpowiedni
ekwiwalent. Stosunek Rzymu wydawał się być przychylny.
Dlaczego więc prymas musiał zrzec się administracji biskup-
stwa krakowskiego? Odpowiedzi należy szukać w stosunku
sejmujących do dóbr Kościoła. Instrukcje poselskie przeraziły
prymasa i jeszcze we wrześniu 1788 roku kontaktował się on
z zaufanymi stronnikami w rodzaju Wojciecha Skarszewskie-
go108 czy z nuncjuszem Saluzzo109. Dyplomata wzywał pryma-
sa do oporu przeciwko rozpowszechnionym w Europie twier-
dzeniom o nieprzydatności zakonów110. Również Józef Kazi-
mierz mocno argumentował historyczny charakter praw ma-
jątkowych kleru. Saluzzo utwierdził się w zdaniu, że nie należy
przedłużać Poniatowskiemu prawa do administracji w Krako-
wie. Obawiano się, że jeszcze bardziej rozsierdzi to posłów,
którym nie ufano, bojąc się, że  odbiorą Kościołowi część ma-
jątku. Prymas zaczął podzielać te obawy.

W sprawę wmieszani byli Fryderyk Wilhelm II i Stackel-
berg; spodziewano się dużych zmian111. Pogłoski o awansie 

106 Tamże, s. 338. 
107 Z. Zielińska, Michał Jerzy Poniatowski … , s. 458. 
108 R. Butterwick, Polska rewolucja …, s. 277- 279. 
109 Zob. J. U. Niemcewicz, Pamiętniki …, t. 1, s. 289. 
110 R. Butterwick, Polska rewolucja …, s. 278. 
111 Tamże, s. 336 i kolejne.  
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Massalskiego i Kossakowskiego spotkały się z niechęcią. Gale-
ria nazwisk obejmowała biskupów Garnysza i Szembeka oraz 
Ignacego Krasickiego; mniejsze szanse dawano Adamo-
wi Naruszewiczowi112. Katalizatorem zabiegów był projekt 
Fundusz dla wojska wniesiony przez Wojciecha Suchodolskie-
go. Dochody biskupie miały przejść na skarb państwa a każdy 
hierarcha- otrzymywać 100 tys. złotych rocznie113. Prymas 
ponaglany przez nuncjusza zrozumiał, że gra nie idzie o połą-
czenie biskupstw w jego rękach, ale o stan posiadania Kościoła. 
Józef Kazimierz przodował w ustępstwach: proponował by, 
poza subsidium charitativum, Kościół opłacał kapelanów woj-
skowych i szpitale114. Bronił własności należącej do Kościoła: 
,,[…] słyszeć się dały w tej Izbie głosy i projekta, pierwszy raz 
od założenia Rzepltej fundamentów […] przywilejom stanu 
duchownego. Mówię pierwszy raz, gdyż ciągłe Konstytucje 
od wieku trzynastego początkowej praw naszych wiadomości, 
i dzieje Narodowe przeświadczają […] zawsze naród polski 
równie bywał dla stanu duchownego przychylny […] i z świę-
tością religii własności kościelnej, bywał stróżem i obrońcą, 
przysięgą czyli traktatem królów z narodem zaręczając pew-
ność, i pomiędzy prawa kardynalne religii panującej, kładąc 
bezpieczeństwo nadań i funduszów kościelnych’’115. 

Targi o finansowanie wojska przyspieszyły zabiegi bisku-
pów w planowanym ,,podziale łupów’’. Na rękę było im szyb-
kie ułożenie się z królem i wysłanie próśb do Rzymu. Stani-
sław August był w trudnej sytuacji- nie chciał uszczuplenia 

112 Tamże, s. 344- 345. 
113 Tamże, s. 333- 335. 
114 Tamże, s. 335.  
115 J. K. Kossakowski, Mowa, 13 I 1789 … . 
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dochodów kleru, ale nie zamierzał przeciwstawiać się sejmowi. 
W galerii potencjalnych następców Sołtyka i ,,następców jego 
następców’’ Stackelberg silnie naciskał na awanse Massalskiego 
i Kossakowskiego. Król pruski miał interes w lokowaniu Kra-
sickiego w Krakowie116 ,,za odszkodowaniem’’ dla Kossakow-
skiego i funduszami dla biskupów chełmskiego, inflanckiego 
czy smoleńskiego. Krasicki pisał do brata: ,,[…] ma nadzieję 
biskup wileński krakowskiego, to my na Wilno; nie uda się 
Wilno, o koadiutorię krakowską z dobrą pensją lub wydziałem 
dóbr […]; nie uda się o krakowskie, to my o koadiutorię wi-
leńską […]’’117. Stanisław August sprzyjał planom ,,księcia 
poetów’’ i Naruszewicza. Stackelberg już w lutym upierał się, 
by Kossakowski otrzymał choć biskupstwo płockie i godził sie 
by prymas pozostał przy zarządzie Krakowa. Konsultacje 
z królem sprawiły, że spuścił nieco z tonu. Nowy podział miał 
pozostawić Józefa Kazimierza jako biskupa inflanckiego, doda-
jąc mu 50 tys. złotych funduszu z biskupstwa krakowskiego118. 
Ciekawe, że w korespondencji pomiędzy Augustynem Debo-
lim a królem, ambasador zaświadczał, że Kossakowski nie jest 
znany na dworze rosyjskim i ma poparcie wyłącznie Stackel-
berga119. Król gubił się w domysłach; wydawało mu się, 
że poparcie okazywane jego bratu było w rzeczywistości forso-
waniem kandydatury Józefa Kazimierza lub prowokacją120. 
Wieści z Petersburga faworyzowały Szembeka, Turskiego 

116 R. Butterwick, Polska rewolucja …, s. 339. 
117 I. Krasicki do A. Krasickiego, 13 XI 1788, w: Korespondencja Ignacego 
Krasickiego, wyd. Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński , t. II, Wro-
cław 1958, s. 403- 405.  
118 R. Butterwick, Polska rewolucja …, s. 341. 
119 Tamże, s. s. 345. 
120 Tamże, s. 346- 347. 
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i Naruszewicza, co przekreślało powodzenie Kossakowskiego; 
szczytem machinacji była chęć uczynienia Massalskiego kardy-
nałem121.  

W lipcu 1789 roku sprawa obracała się jeszcze bardziej 
przeciwko Kossakowskiemu: monarcha bał się reakcji sejmu na 
jego nominację a wpływy Stackelberga malały. Nie pomogły 
zapewnienia Krasickiego, że w zamian za nominację mógłby 
nagrodzić Józefa Kazimierza; niechętny był mu Lucchesini. 
Rozstrzygnięcie przyniosła sesja z 17 lipca, gdy w obecności 
Józefa Kazimierza dokonał się przełom. Choć apelował, 
by dobra kościelne zostały przekazane na sprawy Kościoła, 
dopatrzono się w tym dbania o osobisty interes, co tylko po-
gorszyło jego i tak zszarganą opinię122. Wniosek, by kolejni 
biskupi krakowscy mieli wyznaczoną 100 tys. pensję przeszedł 
pomimo oburzenia Józefa Kazimierza123. Miał za złe, że przyję-
to projekt, gdzie nadanie biskupstwa krakowskiego wymagało 
od kandydata dużych opłat. Miał ulec presji swoich przeciw-
ników, grożących mu szykanami gdyby to on został obrany124.  

Do 24 lipca nastąpiło przeniesienie ustawy na wszystkie 
biskupstwa i zrównanie ich dochodów125. Towarzyszyła mu 
krytyka nadużyć kleru, w kilku przypadkach skierowana prze-
ciw Kossakowskiemu jako kandydatowi na biskupstwo kra-
kowskie. Poseł Suchorzewski doceniał jego pisma, mówiąc 
jednak bez ogródek: ,,Rozumiemy przeto, że sercu WKMci 
sprawiliśmy ukontentowanie, gdy uwolniliśmy niechętne ścią-

121 Tamże, s. 348. 
122 Tamże, s. 439. 
123 Tamże, s. 441. 
124 Tamże, s. 441. 
125 W. Kalinka, Sejm Czteroletni …, s. 413 i kolejne. 
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gnięcie ręki jego od nadania tego intratnego biskupstwa temu, 
który śmiał obcej potencji używać zalecenia […]’’126. Kossa-
kowski wzywał 21 lipca izby do opamiętania. W wyniku 
,,polskiej rewolucji’’ biskup inflancki niewątpliwie jednak 
przegrał. Fiasko poniosły jego plany i nadzieje, zawiedli  pro-
tektorzy. 

Po zrównaniu dochodów, wielu uprzednich kandydatów 
przestało wykazywać zainteresowanie poszczególnymi stolica-
mi. Biskupem krakowskim został Feliks Turski, którego na 
diecezji łuckiej zastąpił Naruszewicz127. Głównym przegranym 
był prymas. Poseł austriacki de Cache128 pisał o nim, że: 
,,[…]książę prymas już od pewnego czasu leży chory w swoich 
dobrach w Jabłonnej, z wielu zgryzot z tak powikłanego i zu-
pełnie pozbawionego dobrych perspektyw obrotu spraw 
w Polsce’’129. Wkrótce udał się on na podróż po Europie130 
a jego tropem podążył Massalski. Kończyły się w Warszawie 
dni ,,prokonsulatu’’ Stackelberga. Dla Kossakowskiego lato 
1789 roku przynosiło znaczący zwrot, tym razem 
na niekorzyść. Został zepchnięty na boczny tor polityki. Głos 
w sejmowych sprawach zabierał rzadziej, schodząc w cień, 
z którego wydobyć miały go dopiero wypadki związane z opo-
zycją wobec planów nowej konstytucji. Zapisał się za to obro-
ną chłopów i propozycją wzięcia ich pod opiekę prawa, 
co miało wydźwięk fizjokratyczny131. Nie zmieniło to faktu, 

126 R. Butterwick, Polska rewolucja …, s. 447. 
127 Tamże, s. 464. 
128 Zob. J. U. Niemcewicz, Pamiętniki …, t. 1, s. 290. 
129 R. Butterwick, Polska rewolucja …, s. 464.  
130 Z. Zielińska, Michał Jerzy Poniatowski … , s. 459. 
131 Zob. J. K. Kossakowski, Mowa, 29 III 1789 … . 
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że podatek w wysokości 20 % z dochodów duchowieństwa 
został uchwalony.  

Zakończenie 

Omawiany okres kariery publicznej Józefa Kazimierza 
Kossakowskiego mocno wpisał się w wydarzenia rozgrywające 
się ówcześnie w Rzeczpospolitej. Biskup inflancki był już 
uznawany za kreaturę Ottona Stackelberga. Pozostawanie 
na biednej diecezji nie dawało mu spodziewanej stabilności 
ekonomicznej zwłaszcza, że dbać musiał o braci. Próbował 
prowadzić delikatną i kompromisową politykę wobec moż-
nych rodów. Bywało to łatwiejsze dzięki zbliżeniu z prymasem 
Poniatowskim i częstym kontaktom z królem.  

Nie pozwoliło mu to jednak zrealizować ambicji. Zawiłe 
targi o inne biskupstwo, koadiutorię czy pensję, spełzły na 
niczym. Lato 1789 roku stało się w życiu Kossakowskiego 
ważną cezurą nie tylko z powodu przegranej rozgrywki we-
wnątrz Kościoła czy ustaw odbierających majątki duchowień-
stwu. Erozji podległa cała polityczna architektura, na jakiej 
oparł się Józef Kazimierz, a która była budowana przez Stac-
kelberga i prymasa. Poniatowski czy Massalski mogli jednak 
wyjechać z kraju. Kossakowski czekać musiał w niepokoju 
na poczynania swoich przeciwników. Tych zaś miał wielu. 
Działalność biskupa po upadku wpływów rosyjskich w Rzecz-
pospolitej stanowiła już jednak zupełnie nowy rozdział w jego 
karierze.   
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Summary 

Bishop of Livonia 
Józef Kazimierz Kossakowski 
in efforts for a richer diocese 

(1781-1789) 

Years 1781-89 were very important for Józef  Kazimierz 
Kossakowski’s carrer, who was a bishop, a politician and 
a writer. His nomination for Livonian bishopric gave him new 
possibilities, but it did not provide the financial means for 
using them. Józef Kazimierz was then trying to assert his posi-
tion based on protection of Otton von Stackelberg. During 
that time he became closer to primate Poniatowski. His aim 
during the whole period was to be promoted and moved to 
a richer bishopric. He tried to realize that goal especially 
thanks to the support of Russian ambassador and his complex 
arrangements. Unfortunately, the realization of further con-
cepts was delayed. Finally, other people benefited from perso-
nel replacements in Polish Church. Not only did Kossakowski 
not improve in any significant way his economic status, but he 
also lost protection. During Summer 1789 it was certain that 
Russian influence in Poland are no longer existent. Kossakow-
ski decided then to move  away from the main course of busi-
ness. He waited for the situation to develop. 
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Archiwa Kościoła katolickiego 
– w służbie kościoła i społeczeństwa

Archiwa kościelne pełnią niezwykle doniosłą rolę nie tyl-
ko względem instytucji Kościoła katolickiego, ale również 
całego społeczeństwa i nauki. Wraz z chrztem Kościół mógł 
powołać swoje instytucje na terenie Polski. Wiele instytucji 
z powodzeniem rozwiniętych w społeczeństwie europejskim 
swoimi źródłami sięga Kościoła katolickiego i jego cywilizacyj-
no-twórczej działalności. Kościół czerpał z cywilizacji starożyt-
nych elementy, które uznał za potrzebne lub niezbędne 
w pracy duszpasterskiej, misyjnej i administracyjnej. Wraz 
z rozwojem terytorialnym i administracyjnym Kościoła, nasta-
ła potrzeba stworzenia ładu prawnego dla administracji i za-
rządzania tak zasobami ludzkimi, jak i składnikami majątko-
wymi. Kościół ochoczo szerokimi garściami czerpał rozwiąza-
nia prawne cesarstwa rzymskiego, by następnie przenieść je na 
nowe tereny, dotąd niepodlegające prawom Rzymu. Tam zaś 
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gdzie administracja, tam też archiwa, które stanowią nieod-
łączny atrybut władzy1. 

Jak wysoce przydatne w bieżącej administracji jest archi-
wum Kościół mógł się przekonać obserwując działanie admini-
stracji rzymskiej. Centralne archiwum cesarstwa rzymskiego 
zwane było tabularium. Miało ono swoją siedzibę u stóp Kapi-
tolu. Już na podstawie nazwy możemy wywnioskować, jakiego 
typu materiały były w nim przechowywane. Przede wszystkim 
były to spisy podatkowe. Dla płynności finansowej informacje 
na temat wysokości podatku i jego uiszczeniu było niezwykle 
ważne dla państwa rzymskiego i miało wymiar ściśle praktycz-
ny. Archiwa administracji niższego szczebla znajdowały się 
w stolicy każdej prowincji imperium. Po upadku cesarstwa 
i zalaniu zachodniej europy przez ludy germańskie archiwa te 
uległy unicestwieniu. Kultura pisma przeżywała regres, a co za 
tym idzie, również praktyka przechowywania dokumentów 
pisanych zanikała. Była one jednak wciąż kultywowana przez 
Kościół. Dokumenty były przechowywane przede wszystkim 
przez klasztory i znaczniejsze kościoły (katedry, kolegiaty). 
Archiwa te miały charakter typowych archiwów odbiorcy. 
Gromadziły one dyplomy fundacyjne, a także przywileje 
i nadania. Często swoje archiwa na przechowanie w bezpieczne 
miejsce, jakim były murowane kościoły i klasztory, oddawali 
również władcy. Archiwa takie często były zwane z francuska 
tresor de Chartes – skarbcami – co wynikało z praktyki prze-
chowywania dokumentów razem z kosztownościami w skarb-

1 J. Derrida, Archive fever. A Freudian impression, Chicago 1996, s. 1–2. 
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cu2. Wiek XIII przyniósł zmianę systemu kancelaryjnego. Jeśli 
do tej pory akta przechowywane w archiwach stanowiły pro-
dukty kancelarii wystawcy, tak teraz archiwalne półki zaczęły 
zapełniać się księgami, do których zapiski były wprowadzane 
w kancelarii wystawcy. Księgi wpisów stanowiły pewne novum 
w praktyce kancelaryjnej. Zachodzące zmiany w afirmacji 
społecznej pisma, powszechnym konsensusie wiarygodności 
dokumentu można zaobserwować jako zwiększenie popularno-
ści piśmiennictwa pragmatycznego. Dzięki rozwojowi admini-
stracji kościelnej i dokumentowaniu jej działalności, archiwa 
zaczęły również narastać przy niższych urzędach kościelnych. 
Można wyróżnić, więc zbiory wyższe, a więc biskupie, konsy-
storskie czy kapituł katedralnych; zbiory średnie należące do 
konsystorzy generalnych i kolegiat, a także niższe – dekanalne 
i parafialne3. Praktyka ksiąg wpisów jako wiodący system kan-
celaryjny z powodzeniem przyjął się w administracji tak ko-
ścielnej jak i świeckiej i dominował w Europie aż do wieku 
XVII. Wówczas jednak administracja kościelna okazała się
bardziej konserwatywna i z oporem wprowadzała nowoczesne
systemy kancelaryjne takie jak akta czynności, a następnie
w na przełomie XVIII i XIX wieku akta spraw.

Polskie prawo synodalne wspomina o archiwach już 
w 1285 roku w statutach Jakuba Świnki. Także Mikołaj Trąba 

2 H. E. Wyczawski, Polskie archiwa kościelne, [w:] Księga 1000-lecia katolicy-
zmu w Polsce, cz. 2, Lublin 1969, s. 59; R. R. Kufel, Kancelaria, registratura 
i archiwum parafialne na ziemiach polskich od XII do początku XXI wieku, 
Zielona Góra 2005, s. 35; E. Casanova, Archivistica, Siena 1928, s. 305–
307. 
3 S. Librowski, Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce, [w:] Encyklopedia 
Katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1973, 
kol. 877. 
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w 1420 roku wprowadził przepisy normujące przechowywanie 
niektórych dokumentów. Natomiast synod prowincjalny 
piotrkowski, który miał miejsce w 1511 roku, zarządził prze-
chowywanie dokumentów z kościołów diecezji w archiwum 
znajdującym się przy katedrze. Także biskup Maciejowski 
w liście pasterskim poleca księżom metropolii gnieźnieńskiej 
pozostawić w archiwum katedralnym oryginały dokumentów 
wraz z ich dokładnym spisem złożyć w archiwum katedralnym 
lub najbliższej kolegiaty, a sobie zostawić uwierzytelnione 
kopie4. Synod poznański z 1738 przypomina, że w każdej 
parafii powinno być archiwum, o które ma się troszczyć pro-
boszcz5. Natomiast biskup kijowski Józef Załuski zarządził na 
synodzie żytomierskim w 1762 roku sposób przechowywania 
i opracowania dokumentów6. Synod chełmiński w 1745 roku 
wprost stanowił „rozkazujemy, aby w każdym kościele parafial-
nym było złożone archiwum, lub przynajmniej w zakrystii sto-
sowna szafa, w zamek i klucz zaopatrzona, na ten jedynie użytek, 
iżby w niej księgi, pisma, spisy inwentarza i inne mieściły się 
dokumenty urzędowe, dotyczące kościelnych dochodów, dóbr, 
przywilejów, obowiązków itp. i tam pilnie strzeżone były. Tu też 
mają być autentyczne dokumenty na relikwie, księgi odprawio-
nych oblig mszalnych, pozwolenia na odpusty, dekrety wizyt, 
a zwłaszcza księgi parafialne, tak dawne jako i nowsze, jako to 
księgi ochrzczonych, zaślubionych, zmarłych i stanu dusz”7. Nie 

4 W. Kietliński, Archiwum, [w:] Encyklopedia kościelna, red. M. Nowodwor-
ski, t. 1, Warszawa 1873, s. 379. 
5 Tamże. 
6 A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich, Toruń 1982, s. 71. 
7 W. Kietliński, Archiwum…, s. 380. 
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był to wyjątek statuty synodalne regularnie przypominają 
o trosce w sposobie przechowywania archiwów.

Widać, więc szczególną troskę biskupów polskich o do-
kumenty wypływającą z jednej strony z obawy przed utratą 
dóbr kościoła, którego własność dokumenty te potwierdzały, 
a z drugiej o księgi metrykalne, poświadczające przyjęcie sa-
kramentów. Aż do XVIII w. archiwa kościelne miały ścisły 
związek z kancelarią i registraturą. Spełniały, więc zadania 
archiwum bieżącego. Powstanie archiwów historycznych, jako 
odrębnych instytucji, które byłyby w pełni niezależne od kan-
celarii wiąże się z Rewolucją Francuską (1789). Rządy rewolu-
cyjne ochoczo kasowały zakony, zamykały instytucje kościelne 
i przejmowały ich zbiory. Znacjonalizowane archiwa kościelne 
zostały scentralizowane i złożone w Paryżu. 

Okres zaborów był niezwykle trudnym czasem dla Ko-
ścioła katolickiego w Polsce. Jeśli w okresie staropolskim przy-
rost dokumentów odbywał się harmonijnie wraz z pracą kan-
celarii, tak państwa zaborcze mocno ingerowały w działalność 
kościoła, co miało również odbicie w funkcjonowaniu archi-
wów. Wraz z nowym podziałem administracyjnym Kościoła 
podziałowi uległy również archiwa. Natomiast archiwa, które 
do tej pory gromadziły akta konsystorskie, przejmowały akta 
biskupie. Tak stało się, gdy w 1818 roku utworzono diecezję 
sandomierską i podlaską z siedzibą w Janowie. W 1867 roku 
rząd carski skasował diecezje podlaską, a teren ten przeszedł 
pod administrację biskupstwa lubelskiego. Archiwum biskupie 
w Janowie działało, więc od 1818 roku do 1867 roku, następ-
nie zostało przewiezione do Lublina, a potem od 1918 roku, 
kiedy diecezja ta została reaktywowana. Jednak akta wywiezio-
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ne do Lublina już tam pozostały8. Bardzo silne ingerencje 
w dosięgły również zakony, które były poddawane zmianom 
granic administracyjnych, a nawet kasowane. Sytuacja to spo-
wodowała częste przemieszczania zasobu, co narażało akta na 
zniszczenie, zagubienie i przemieszanie. Władze zaborcze 
z reguły nie były zainteresowane zasobem archiwów skasowa-
nych klasztorów. Były one przekazywane konsystorzom lub 
bibliotekom seminaryjnym. Nierzadko stawały się łupem ko-
lekcjonerów i szabrowników. Akta luźne zamieniano na maku-
laturę, więc z góry były skazane na zniszczenie. Zdarzało się 
jednak, że klasztory galicyjskie próbowały przejmować archiwa 
skasowanych domów zakonnych z innych zaborów9. Niestety 
wiele cennych archiwów, mogących świadczyć o historii nie 
przetrwało. 

Archiwum papieskie znajdujące się na Lateranie posiada 
korzenie w starożytności i niesie starożytne tradycje archiwalne 
oparte na rzymskiej cywilizacji. Archiwum Watykańskie zwane 
Romanae Ecclesiae chartarium10, scrinium, sacrum scrinium 
Lateranense a wreszcie wraz z powołaniem do życia archiwum 
watykańskiego przez papieża Pawła V w 1611 roku archivum 
secretum11 (łac. archiwum tajne). Osobę sprawującą nadzór 
nad zbiorami nazywano primicerius notariorum lub bibliotheca-
rius, natomiast od XII wieku przyjęła się nazwa thesaurarius12. 
Przechowuje ono akta kancelarii papieskiej. Najstarsze doku-

8 H. E. Wyczawski, Przygotowanie do studiów…, s. 326. 
9 Tamże, s. 328–329. 
10 L. Berra, Archivi, vaticani, [w:] Dizionario ecclesiastico, t. 1, red. A. Boz-
zone, s. 209. 
11 A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów…, s. 19, 21. 
12W. Kietliński, Archiwum…, s. 379. 
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menty znajdujące się w jego zasobie sięgają VIII w. Jednak 
kancelaria posiada ciągłość od czasów Innocentego III (1198–
1216). Archiwum to w okresie wieków średnich było często 
przewożone. Początkowo miało siedzibę w Analni, Perugi, 
Lukce oraz Avignon. Każdorazowe przewożenie archiwum 
powodowało uszczuplenie jego zasobu. Jednak największe 
straty archiwum watykańskie poniosło w trakcie wojen napo-
leońskich (1810–1811), kiedy przeniesiono je do Paryża, 
a następnie z powrotem przez Alpy do Rzymu (w roku 1815 
i 1817)13. Badacze mieli pewny dostęp do akt, jednak dopiero 
papież Leon XIII w 1881 roku otwarł archiwum watykańskie 
dla szerokiego grona badaczy historii14. Należy zaznaczyć, że 
swoje archiwa posiadają również rzymskie kongregacje, które 
działają mając kompetencje papieskie lub głos doradczy. Ar-
chiwa te są również niezwykle bogate w materiały historyczne 
dotyczące w zasadzie każdego zakątka świata. Szczególnie nale-
ży zwrócić uwagę szczególnie na archiwum Kongregacji ds. 
Ewangelizacji Narodów (Congregatio de Propaganda Fide). 

Jak wspomniano kościelna sieć archiwalna ma charakter 
zdecentralizowany i podlega urzędowi, który jest jego akto-
twórcą15. Swoje archiwum posiada także każdy biskup diece-
zjalny. Przechowywane są w nim akta wytworzone w trakcie 

13 Marino Marini twierdzi, że archiwum papieskie przewiezione do Paryża 
zajmowało 28 sal. Zob. A. Volkmer, Archiwum Stolicy św., [w:] Podręczna 
encyklopedia Kościelna, t. 1–2, red. Z. Chełmicki, Warszawa 1904, s. 317; 
F. J. Weber, The Secret Vatican Archive, The American Archivist 1964, t. 27, 
nr 1, s. 64. 
14 Tamże. 
15 Archiwum diecezjalne można uznać za archiwum centralne dla diecezji, 
a prowincjalne dla prowincji zakonnej. Zob. J. Adamczyk, Archiwa kościelne 
w aspekcie kanonicznym, Roczniki nauk prawnych 2012, t. 22, nr 3, 
s. 177, 187–188.
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sprawowania przez niego urzędu. Składają się na nie akta zwią-
zane z administracją, sprawami finansowymi, akta osobowe 
duchowieństwa i dokumentacja związana z prerogatywami 
sądowniczymi biskupa diecezjalnego. Swoje archiwa posiadają 
również parafie, które stanowią podstawową jednostkę organi-
zacyjną Kościoła. Urząd parafialny, na którego czele stoi pro-
boszcz, jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji 
w zakresie działalności parafii. Są to dokumenty administra-
cyjne, związane z działalnością duszpasterską, na którą mogą 
się również składać bractwa, stowarzyszenia, sodalicje. Parafia 
miały obowiązek wpisywać poświadczyć udzielenia sakramen-
tów chrztu i ślubów. W okresie późniejszym wprowadzono 
również rejestracje zgonów16. 

Sama idea wpisywania imion ochrzczonych do specjal-
nych wykazów sięga starożytności. Już w III wieku zapisywano 
imiona ochrzczonych, biskupów i wiernych, którzy należeli do 
wspólnoty17. Księgi metrykalne, w których odnotowano naj-
ważniejsze wydarzenia życia religijnego parafian pochodzą 
z włoskiego Arezzo, gdzie najstarsza księga chrztów sięga 1314 
roku. Kolejne włoskie miasta posiadające średniowieczne księ-
gi metrykalne to Cremony, gdzie metryka rozpoczyna się 
w 1369 roku oraz Siena, która posiada księgę metrykalną 

16 H. Misztal, Miejsce centralnego Archiwum Diecezjalnego w strukturze Ko-
ścioła lokalnego, Poznańskie studia teologiczne 2011, t. 11, s. 292–293; 
J. Adamczyk, Archiwa kościelne…, s.186–187; J. Marecki, Archiwa kościelne
i ich funkcjonowanie w obecnym prawodawstwie Kościoła katolickiego, [w:] Lex
et praxis. Prawodawstwo archiwalne, red. J. Marecki, Kraków 2007, s. 57, 60.
17 M. Dyjakowska, Rejestracja stanu cywilnego w Polsce przedrozbiorowej,
Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stany cywilnego
2012, R. 2, nr 1, s. 19; J. Kurpas, Początki ksiąg metrykalnych, Archiwa,
Biblioteki, Muzea Kościelne 1961, t. 2, z. 1–2, s. 5–41.
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z 1379 roku. Na terenie państw niemieckich najstarsze księgi 
pochodzą z Rheine (1345 r.), Münster (1403 r.) oraz Enders-
dorf (1415 r.). Także Francja może pochwalić się księgą me-
trykalną parafii Givry (Saône-et-Loire), która zawiera zapiski 
o pogrzebach od 1334 roku oraz o ślubach od 1336 roku18.
Najstarsza Polska księga metrykalna pochodzi z krakowskiej
parafii Mariackiej (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny).
Jest to księga ślubów z 1548 roku. Parafia w Bochni posiadała
księgę metrykalną już w 1559 roku. Być może istniały wcze-
śniejsze księgi, które jednak nie zachowały się do naszych cza-
sów.

Prawodawstwo dotyczące prowadzenia ksiąg metrykal-
nych zostało wprowadzone w diecezji krakowskiej już przez 
biskupa Tomasza Strzępińskiego w wydanym przez niego sta-
tucie posynodalnym De regestris sive de metricis habendis 
w 1459 roku. Praktyka dokonywania wpisów poświadczają-
cych przyjęcie sakramentów została rozszerzona na cały Ko-
ściół jako obligatoryjna. Stało się to na soborze trydenckim 
w czasie XXIV sesji w 1563 roku. W Polsce taki obowiązek, co 
do prowadzenia w każdej parafii ksiąg chrztów i ślubów został 
potwierdzony na synodzie prowadzonym przez prymasa Ber-
narda Maciejowskiego w 1607 roku. Natomiast w 1631 roku 
zdecydowano się wprowadzić obowiązek dokonywania wpisów 
do osobnej księgi dotyczących osób zmarłych19. 

18 A. Stachowska-Krzyżankowska, Chrzty szlacheckie w parafii Luzino 
w drugiej połowie XVIII w., Zapiski historyczne 2015, t. 80, z. 3, s. 126. 
19 M. Dyjakowska, Rejestracja stanu cywilnego…, s. 24; B. Kumor, Metryki 
parafialne w archiwach diecezjalnych, Kwartalnik Historii Kultury Material-
nej 1966, 14, z. 1, s. 65-75; R. Kotecki, Rejestracja metrykalna wiernych 
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Wartość historyczna informacji zawartych w księgach jest 
nieoceniona. Pomimo pewnych trudności, jakie niesie ze sobą 
hermetyczny, surowy zapis oraz analiza dużych zbiorów takich 
właśnie danych. Informacje zawarte w księgach metrykalnych 
Kościoła służą analizie demograficznej społeczności parafii, co 
daje wyobrażenie o ruchach naturalnych na tych terenach. Są 
to jedyne źródła mające taki charakter i niosące takie informa-
cje. Dzięki nim są możliwe nie tyle badania genealogiczne, ale 
również prozopograficzne, demograficzne i inne związane na 
przykład z komentarzami, które były wprowadzane przez pro-
boszczów prowadzących księgi20. Archiwa parafialne przecho-
wują dokumenty świadczące o przeszłości lokalnej wspólnoty, 
która działała w konkretnym kontekście społecznym i poli-
tycznym21. 

Miejsce archiwum w systemie administracyjnym kościoła 
normuje prawo kanoniczne. Do czasów ogłoszenia Kodeksu 
Prawa Kanonicznego przez papieża Benedykta XV w 1917 

w świetle potrydenckiego ustawodawstwa Kościoła katolickiego (ze szczególnym 
uwzględnieniem prawodawstwa diecezji chełmińskiej, gnieźnieńskiej, płockiej 
i włocławskiej), Nasza Przeszłość 2009, nr 112, s. 35–75. 
20 Zob. J. Kalinowski, Historyczne zapiski księgach metrykalnych przez ks. 
Józefa Czubka prowadzone, Studia Pelplińskie 1998, t. 27, s. 267–280; 
M. Górny, Przezwiska i nazwiska chłopów pałuckich w XVII wieku: pocho-
dzenie i budowa, Wrocław 1990; J. Gawrysiakowa, Praktyki religijne w XIX
w. (na podstawie metryk parafii Rudka powiat Bielsk Podlaski), Roczniki
Humanistyczne 1970, 18, z. 2, s. 85–99; A. Artymiak, Sieciechowickie zapi-
ski metrykalne z lat 1646–1666 jako materiał do dziejów wsi podkrakowskiej,
Jędrzejów 1946.
21 E. Markowska, Archiwum parafialne i jego zasób na przykładzie archiwum
rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem Świętej Anny w Białej Podlaskiej,
Radzyński Rocznik Humanistyczny 2009, t. 7, s. 12; M. Wyżga, Księgi
metrykalne parafii podkrakowskich z XVI–XVIII w., Rocznik Lubelskiego
Towarzystwa Genealogicznego 2010, t. 2 (2010), 127–128.
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roku, działalność archiwów była regulowana przez prawo par-
tykularne, a jego istnienie wynikało z konieczności i praktyki 
administracyjno-sądowej. Aż do wieku XV i XVI papiestwo 
nie interesowało się zbytni archiwami. Miały one funkcje 
praktyczne i miały służyć podczas spełniania zadań urzędo-
wych. Karol Boromeusz, gorliwy zwolennik reform zapocząt-
kowanych przez Sobór Trydencki w 1565 roku na synodzie 
prowincjalnym w Mediolanie ogłosił statuty dotyczące ochro-
ny archiwów. W 1561 roku papież Pius V zagrodził surowymi 
karami episkopatowi Królestwa Obojga Sycylii (Neapol) za-
wartymi w bulli Muneris nostri w razie zniszczenia przez bi-
skupów archiwów diecezjalnych. Została także opracowana 
instrukcja opracowania archiwaliów kościelnych w 1626 roku 
przez Congregatio Consilii (dzisiejsza Kongregacja ds. ducho-
wieństwa), która została również opublikowana przez Bene-
dykta XIII w 1725 roku w dodatku do uchwał synodu rzym-
skiego22. Dnia 14 czerwca 1727 roku papież Benedykt XIII 
wydając konstytucję apostolską Maxima vigilantia podzielił 
archiwa kościelne na cztery rodzaje: 1) archiwum watykańskie, 
2) archiwum diecezjalne, 3) parafialne, kapitulne, zakonów
(monastici, conventuali) i innych instytutów oraz 4) brackie
i innych dzieł religijnych23.

Kodeks kanoniczny z 1917 roku nie wprowadził jednoli-
tych przepisów archiwalnych. Wzmianki o archiwach były 
rozproszone po różnych kanonach i nie obejmowały wszyst-
kich aspektów jego działalności. Niezbędne było, zatem posłu-

22 A. Krzemińska, Ustawodawstwo kościelne…, s.45. 
23 N. del Re, Archivi, ecclesiastici, [w:] Dizionario ecclesiastico, t. 1, red. 
A. Bozzone, Turyn 1953, s. 209.
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giwanie się przepisami prawa sprzed kodeksu24. Niezwykle 
ciekawym rozwiązaniem był również przepis wprowadzony 15 
kwietnia 1923 roku przez Sekretarz Stanu kardynała Pietro 
Gasparriege, który dawał prawo interwencji w sprawach ar-
chiwalnych biskupom nawet gdyby archiwum nie należało do 
jego jurysdykcji25. Kodeks Prawa Kanonicznego, który został 
wprowadzony przez papieża Jana Pawła II 25 stycznia 1983 
roku precyzuje zadania archiwów w współczesnej administracji 
kościelnej. Po pierwsze zakłada, że każda instytucja kościelna 
będzie archiwum posiadać, aby składać w nim najważniejsze 
dokumenty26. Odpowiedzialność za archiwa na terenie diecezji 
w całości spoczywa na ordynariuszu. Odpowiada on za odpo-
wiednie przechowywanie akt w archiwum diecezjalnym, jak 
również w archiwach kolegiackich i parafialnych i innych ar-
chiwów kościelnych znajdujących się na terenie diecezji27. 
Głównym archiwum diecezji jest archiwum diecezjalne (ar-
chivum seu tabularium dioecesanum)28. Jest ono podzielone na 
trzy części archiwum bieżące, archiwum tajne i archiwum 
historyczne29. Archiwa te muszą charakteryzować się nadanym 
aktom układem według zasad naukowych oraz odpowiednimi 
zabezpieczeniami przed utratą lub zniszczeniem. 

Zupełnie odrębną, niezależną od diecezjalnej, administra-
cję posiadają zakony. Zatwierdzone przez biskupa diecezjalne-

24 J. Adamczyk, Archiwa kościelne…, s. 169–170. 
25 X. Ochoa, Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae, t. 1, Roma 
1966, k. 546. 
26 J. Adamczyk, Archiwa kościelne…, s. 176. 
27 H. Misztal, Miejsce centralnego Archiwum…, s. 291. 
28 Codex Iuris Canonici 486 § 2. 
29 J. Adamczyk, Archiwa kościelne…, s. 172–173; J. Marecki, Archiwa ko-
ścielne i ich funkcjonowanie…, s. 57, 60. 
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go lub papieża, posiadają własną regułę, jako najważniejszy 
dokument prawny, a także konstytucje i ustawy, które regulują 
życie wspólnoty. Zakony w zależności od celu, do jakiego zo-
stały powołane oraz sposób życia przybrały różną formę admi-
nistracyjną. Na czele każdego zakonu stoi przełożony general-
ny, który posiada własną kancelarię i archiwum. W archiwum 
generalnym zakonu znajdują się materiały archiwalne związane 
z sprawowaniem przez niego urzędu. Benedyktyni i cystersi 
żyją w opactwach, w których mnisi składają ślub stałości miej-
sca (stabilitas loci). Każde opactwo jest jurysdykcyjnie nieza-
leżne. Kanonicy regularni tworzą kongregacje opactw. Nato-
miast dla franciszkanów czy dominikanów podstawową jed-
nostką administracyjną będzie prowincja zakonna w skład, 
której wchodzą poszczególne domy. Sposób administracji 
wpływa bezpośrednio na miejsce archiwum w sieci administra-
cyjnej. W przypadku opactw rzecz jest prosta, ponieważ jako, 
że są niezależne całą spuścizna aktowa będzie przechowywana 
w jego murach. Natomiast, gdy mamy do czynienia z zakona-
mi (zgromadzeniami zakonnymi) sprawa może okazać się bar-
dziej skomplikowana. Zazwyczaj w ramach prowincji archiwa-
lia z poszczególnych domów zakonnych są scentralizowane 
w archiwum prowincjalnym. Jednak część materiałów może 
być przechowywana w poszczególnych domach zakonnych30. 

30 Zob. Katalog Archiwum Opactwa w Mogile, opr. K. Kaczmarczyk, 
K. Kowalski, Kraków 1919; Katalog archiwum klasztoru Sióstr Bernardynek
przy kościele św. Józefa w Krakowie, opr. R. Gustaw, K. Kaczmarczyk, Lublin
1970; W. Kolak, Katalog Archiwum OO. Augustianów w Krakowie 1299–
1950, Kraków 1996; W. Kolak, Katalog Archiwum OO. Karmelitów
w Krakowie „Na Piasku” 1398–1945, Kraków 1997; Inwentarz Archiwum
Benedyktynek w Staniątkach, opr. W. Kolak, J. Marecki, S. Radoń, Kraków
2003; Inwentarz Archiwum Bonifratrów w Cieszynie, opr. M. Kuśka, J.
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Archiwa kościelne stanowią niezwykle rozbudowaną sieć 
instytucji. Obejmują swoim zasięgiem wszystkie organy i pu-
bliczne osoby prawne kościoła. Tak jak i w przypadku archi-
wów państwowych, archiwa kościelne przejmują dokumenta-
cję od wciąż działających aktotwórców. W zasobie archiwów 
kościelnych, tak diecezjalnych, jak i zakonnych, znajdują się 
dokumenty świadczące nie tylko o dziedzictwie kościoła, ale 
także całego narodu polskiego. Historycy coraz częściej sięgają 
nie tylko do archiwów najbardziej znanych, ale także do zaso-
bów i zbiorów będących do tej pory mało eksploatowanych 
badawczo. Należy mieć nadzieję, że zbiory kościelne będą 
coraz bardziej popularyzowane i wykorzystywane w badaniach 
naukowych oraz genealogicznych. 
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Summary 

Archives of the Catholic Church-  
in the service of the church 

and society 

The article presents the place of church archives in ar-
chival studies. The author will characterize “the church 
archival network”, stored resource and methodology of the 
study. Thanks to this, it will be possible to draw the thesis that 
church archives contain a resource essential for learning about 
the history of the Polish nation. The author will also present 
the prospects for the development of church archival studies. 



Maciej Wójcik 
Uniwersytet Łódzki 

Organizacja kościelna  
ziemi radomskiej od XI do XIII w. 

Wybrane problemy badawcze 

Instytucja kościelna odgrywała ważną rolę 
w kształtowaniu się filozofii życia, sztuki, a także architektury 
w średniowiecznej Europie. Poza rolą duszpasterską 
i kulturową kościół wpływał na życie społeczne i aspekty 
polityczne, które są doskonale widoczne w historiografii. 
W przypadku państwa piastowskiego, utworzenie instytucji 
kościelnych, zapoczątkowało pierwsze podziały admini-
stracyjne. Powstanie archidiecezji oraz poszczególnych 
biskupstw, stworzyło podstawę do dalszego scalania ziem 
polskich w duchu religii chrześcijańskiej. Przynależność 
diecezjalna wpływa na świadomość lokalnych społeczeństw, 
wiążąc poszczególne grupy osadnicze z miejscem kultu. 
Uczęszczanie na nabożeństwa lub uiszczanie opłat na rzecz 
instytucji kościelnych wpływała na przywiązanie z danym 
regionem. W drugiej połowie X w kształtuje się organizacja 
kościelna na ziemiach władztwa piastowskiego. Jednak 
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prawdziwa konsolidacja i związanie ludności z kościołem 
następuje w drugiej połowie wieku XI i XII.  

W niniejszym artykule zostaną przedstawione aspekty 
kształtowania się organizacji kościelnej na terenach „ziemi 
radomskiej”. Obszar zwany jako terra radomiensis znajdowała 
się w punkcie granicznym pomiędzy Mazowszem połu-
dniowym, ziemiami polski centralnej, a także Małopolską. 
Szczegółowe pogłębienie zwierzchności kościelnej 
i rozpoznanie charakteru osadniczego wsi opłacających 
dziesięciny na rzecz diecezji pozwoli na pełniejsze odtworzenie 
powiązań społecznych. Struktura i rozmieszczenie sieci 
parafialnej zostanie oparta na obszarze byłego województwa 
radomskiego, według podziału administracyjnego z 1975-
1998 roku. Szczegółowo omówiona zostanie struktura 
powiązań kościelnych obszaru położonego po wschodniej 
stronie rzeki Radomki. Z szerszego tła opracowania zostanie 
wyłączone tak zwane zaplicze, którego pierwotna przy-
należność polityczna wiązana jest z dużym prawdo-
podobieństwem z Mazowszem, a zwierzchność kościelna 
z archidiakonatem czerskim i biskupstwem poznańskim lub 
podlegała władzy zwierzchniej z tak zwanych „ziem cen-
tralnych”.  

Podstawową metodą badań, będzie analiza retrogresywna, 
która odnosić się będzie jedynie do wydarzeń lub źródeł 
pochodzących z okresów o niewielkich różnicach czasowych. 
W odniesieniu do metody progresywnej nastąpi użycie 
jednakowej zasady. Jednak wystąpią pewne odstępstwa od 
reguły czasowej, odnoszące się do archidiakonatu radomskiego. 
Zastosowanie obydwu metod badawczych zapewni odpo-
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wiedni stopień obrazu całości źródeł odnoszących się do 
podziału kościelnego. Zaprezentowana zostanie również 
analiza kartograficzna, umożliwiająca prześledzenie 
przestrzennego rozwoju sieci parafialnej regionu oraz położenia 
wsi uiszczających opłaty dziesięcinne na rzecz organizacji 
kościelnej.  

Swoim zasięgiem diecezja krakowska obejmowała makro 
regiony, określane jako Ziemia Krakowska, Sandomierska 
i Wiślicka. Północna granica biskupstwa krakowskiego 
zaczynała się od źródeł rzeki Warty i biegła wzdłuż rzeki Pilicy, 
aż do rejonu kasztelani zapilickich. Obszar położony nad 
środkową i dolną Radomką należał do diecezji krakowskiej, 
której zwierzchność sięgała w rejonie Warki do Pilicy. Obszar 
osadniczy związany ze Skrzynnem i  Opocznem podpo-
rządkowany był jurysdykcji Biskupa Gnieźnieńskiego, a region 
położony na północ od Warki podlegał władzy zwierzchniej 
archidiakonatowi czerskiemu. Ośrodki w Mostowie, Radomiu 
i Kielcach zależne były od diecezji krakowskiej1. 

Termin określany mianem parafia jest problemem 
dyskusyjnym. Zdaniem J. Tazrbirowej przenoszenie określeń 
parrochia dla instytucji kościelnych niższego rzędu niż 
biskupstwa dla XI i XII w jest zabiegiem błędnym. Jednak J. 
Tazbirowa nie wyklucza pewnej dowolności występowania 
łacińskiego sformułowania zamiennie.  Zdaniem autorki, 
określenie kościołów wiejskich w XI i XII w mianem parafii 
jest niepoprawne dla jednostek pełniących role i zadania 

1 K. Potkański, Granice biskupstwa krakowskiego, Kraków 1900, s. 14, 22, 
28; B. Kumor, Granice (archi)diecezji krakowskiej (1000-1939), Prawo 
Kanoniczne: kwartalnik prawno – historyczny 1963, t. 6/1-4, s. 537-538.  
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duszpasterskie w okresie wczesnopiastowskim. Dla tego okresu 
słuszne wydaje się, utworzenie odpowiednich kategorii według 
praw i uposażeń kościelnych2. Dla XIII wieku, wraz 
ze wzrostem źródeł pisanych, definicja parafii staje się 
problemem mniej dyskusyjnym i zdefiniowanym3. 

E. Wiśniowski zauważa słuszność wniosków J. Tazbirowej
w stosunku poprawności metodycznej terminu. Oraz pod-
trzymuje tezę o potrzebie dokładnego przejrzenia źródeł. 
Jednak wykazuje bardziej elastyczne spojrzenie termino-
logiczne, które pozwala łączyć określenie parafii dla jednostek 
duszpasterskich z XII w4. E. Wiśniowski wykazuje, że dla XII 
w, niektóre struktury osadniczo – kościelne w łacińskich 
sformułowaniach noszą cechy uposażeń parafialnych. Źródłem 
dostarczającym informacji jest dokument pacanowski z lat 
1110-1117, w którym biskup Maur nadaje świątyni 
w Pacanowie wyodrębnione dobra5.  

W niniejszym artykule parafię definiuję jako jednostkę 
administracji kościelnej, pełniącą rolę duszpasterską w zakresie: 
niedzielnej mszy, pogrzebów i spowiedzi. Podstawowe trzy 
elementy pełnione przez kościoły dawały możliwości 
wypełniania obowiązków i praw nadanych przez władcę na 
miejscową ludność. W sprawie dalszych problemów 
definicyjnych odwołuję czytelnika do literatury tematu6. 

2 J. Tazbirowa Julia, W sprawie badań nad genezą organizacji parafialnej, 
Przegląd Historyczny 1963, t. 54/1, s. 82-90. 
3 Tamże, s. 87-90. 
4 E. Wiśniowski, Uwagi o początkach organizacji parafialnej w Polsce, 
Przegląd Historyczny 1964, t. 55/3, s. 493-498. 
5 Tamże, s.492-500. 
6 J. Tazbirowa Julia, W sprawie badań ..., s. 82-92; E. Wiśniowski, Uwagi o 
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Powstanie centrum ewangelizacyjnego w Radomiu jest 
podyktowane względami strategicznymi i politycznymi 
pierwszych piastów. Struktury osadnicze w okolicach 
wzniesienia zwanego „Piotrówka” powstają już w VIII/IX w, 
a wcielenie terytorium radomskiego do struktury państwa 
piastowskiego następuje wraz z okresem budowy pierwszych 
umocnień grodowych. Powstanie okręgu grodowego lub 
kasztelani radomskiej jest przejawem umocnienia władzy 
świeckiej nad regionem. Wraz z pojawieniem się władzy 
politycznej pojawiają się pierwsze struktury instytucji 
kościelnych7. Według źródeł w XII w wieku istniała kaplica 
grodowa pod wezwaniem św. Piotra. Dla XIII wieku na 
obszarze osady targowej (st. 3) potwierdzone jest istnienie 
romańskiego kościoła pod wezwaniem św. Wacława, którego 
metrykę fundacyjną można przenieść na XII w.8. W Radomiu 
również powstaje archidiakonat wskazujący na znaczną role 

początkach…, s. 492-500. 
7 A. Teterycz – Puzio, Na rozstajnych drogach. Mazowsze a Małopolska 
w latach 1138-1313, Słupsk 2012, s. 364-365; M. Trzeciecki, Projekt „Park 
kulturowy Stary Radom” - badania Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 
w latach 2009-2012, [w:] Piotrówka. Pamięć rodowodu. Katalog wystawy, 
red. E. Skubicha i M.Kwiatkowska – Rzodeczko, 2013, s. 30-32; 
E. Kierzkowska, Z badań nad Radomiem wczesnośredniowiecznym, Kwart-
alnik Historii Kultury Materialnej 1967, 15/1, s. 120-122; B. Fuglewicz,
Początki Radomia: wczesnośredniowieczny zespół osadniczy nad rzeką Mleczną,
Radom 2013, s. 19-20, tejże, Wczesnośredniowieczne grodzisko Piotrówka w
Radomiu na podstawie badań archeologicznych i źródeł historycznych, Biuletyn
Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 2010, tom XLIV, z. 1-4,
s. 109-122.
8 M. Trzeciecki, Projekt „Park kulturowy Stary Radom”…, s. 30-32;
E. Kierzkowska, Z badań …, s. 120-122; B. Fuglewicz, Początki Radomia
…, s. 19-20; B. Fuglewicz, Wczesnośredniowieczne grodzisko Piotrówka
w Radomiu …, s. 119 – 120.
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wczesnośredniowiecznego Radomia. 
Dla XI w trudno jest udowodnić istnienie jednostek 

parafialnych dla regionu radomskiego. Wraz ze wzrostem ilość 
źródeł pisanych oraz opracowań możliwa staje się 
rekonstrukcja sieci duszpasterskiej okręgu radomskiego dla 
XII w.  

Jak słusznie wykazuje A. Kasperowicz archidiakonaty 
zakładane były w XII w9. Właśnie w tym okresie powstają 
pierwsze źródła, odnoszące się do archidiakonatu radomskiego. 
Są związane z podziałem diecezji krakowskiej na mniejsze 
jednostki duszpasterskie. Według założeń P. Szafrana i E. Wiś-
niowskiego, dywersyfikacja terytorium nastąpiła przed 
1171 rokiem, a na obszarze diecezji powstały cztery 
archidiakonaty: sandomierski, zawichojski, lubelski i rado-
mski10.  

Parafie powstające na północnym krańcu biskupstwa 
małopolskiego związane są dość czytelnie z regionem 
radomskim. Według S. Litaka tworzenie się sieci parafialnej 
następuje przy puszczańskich osadach o wczesnej tradycji 
osadniczej. Ukształtowanie strukturalne ośrodków para-
fialnych dla regionu radomskiego potwierdzone jest najpóźniej 
dla XII w. Archidiakonat radomski został podzielony na cztery 
główne terytoria: ośrodek radomski, ośrodek na Powiślu, 

9 A. Kasperowicz, Najdawniejsza przynależność terytorialna Mazowsza 
Południowego, Przegląd Historyczny 1985, r. 76/1, s. 22-23. 
10 P. Szafran, Rozwój średniowiecznej sieci parafialnej w lubelskim, Lublin 
1958, s. 30-31; E. Wiśniowski, Uwagi o początkach…, s. 29-30; M. Wójcik, 
Grody ziemi radomskiej we wczesnym średniowieczu. Charakterystyka obiektów 
na podstawie źródeł archeologicznych, Kraków 2014, (maszynopis 
w archiwum UJ), s. 16. 
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ośrodek nad Wieprzem oraz wydłużona sieć parafialna 
położona na prawym brzegu Wisły11.  

Dla XII w udokumentowanych jest siedem parafii, dla 
dwóch mikroregionów. Z ośrodkiem na Powiślu związane były 
trzy parafie w Świerżych (1), Kochowie (2) i Sieciechowie (3). 
Natomiast z radomską strukturą osadniczą należy łączyć cztery 
parafie w Radomiu (1), Skaryszewie (2), Kowalach oraz 
w Kowali – Stępocinie (3)12. Szczególnie interesująca są parafie 
powstała we Świerżych i w Kochowie. Według koncepcji 
większości badaczy są to najdalej wysunięte na północ punkty 
osadnicze związane terytorialnie z Małopolską13. Natomiast 
zwierzchność biskupów krakowskich nad parafiami umacnia 
ich powiązania z południem.  

W XIII w trwa dalszy rozwój sieci parafialnej. 
W ośrodku radomskim powstają ośrodki duszpasterskie 
w: Cerkwi (1), Chlewiskach (2), Wierzbicy (3) i Wysokiej (4). 
Na Powiślu zostają założone kościoły w Samogoszczy (1) 
i Stężycy (2). W okolicach rzeki Wieprz powstaje ośrodek 

11 S. Litak, Sieć parafialna archidiakonatu radomskiego w okresie przed-
rozbiorowym, Sprawozdania z czynności wydawniczej i posiedzeń KUL 1959, 
nr 9, s. 102-107; A. Teterycz – Puzio, Na rozstajnych drogach …, s. 364. 
12 S. Litak, Sieć parafialna…, s. 102-107; A. Teterycz – Puzio, Na rozstajnych 
drogach …, s. 364. 
13 T. Lalik, Sandomierskie we wcześniejszym średniowieczu. Prowincja, księstwo, 
województwo, [w:] Studia sandomierskie. Materiały do dziejów miasta 
Sandomierza i regionu Sandomierskiego, Warszawa 1967, s. 41-41, 44, 51-53, 
60; A. Gieysztor, Krajobraz międzyrzecza Pilicy i Wisły, [w] Studia 
Sandomierskie. Materiały do dziejów miasta Sandomierza i regionu 
sandomierskiego (red. T. Wąsowicz i J. Pazdura). Warszawa 1967, s. 18-19, 
26-27; A. Kasperowicz, Najdawniejsza przynależność…, s. 22.
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w Kocku. Na prawym brzegu Wisły zaczyna się kształtować 
wydłużona sieć parafialna, z ośrodkami w: Wilczyskach, 
Tuchowiczach, Łukowie, Korytnicy, Żelechowie14.  

Analizując rozwój sieci parafialnej według powiązań 
diecezjalnych zauważamy, pewne działania scalające obszar 
radomski. Powstające parafie w mikroregionie radomskim 
wskazują na znaczną rolę Radomia, który wpłynął na 
scentralizowanie władzy świeckiej oraz rozwój sieci parafialnej. 
W XII w istnieje cztery okręgi parafialne, a w XIII w dochodzą 
kolejne cztery punkty centralizujące regiony osadnicze. Nowe 
ośrodki powstające w XIII w zajmują południowo – zachodnie 
krańce obszaru regionu radomskiego.  

Osadnictwo związane z ośrodkiem na Powiślu ilustruje się 
podobnym tempem rozwoju zwierzchności kościelnej. W XII 
w powstają trzy okręgi parafialne, a w XIII w kolejne dwa. 
Z jednostką osadniczą na powiślu może być łączony ośrodek 
wieprzański z XIII wieczną parafią w Kocku.  

Położone po wschodniej stronie rzeki Wisły parafie 
wykraczają poza ścisły zasięg ziemi radomskiej, a być może 
i małopolski. Zastanawiające jest jednak przesunięcie 
zwierzchności archidiakonatu radomskiego na prawy brzeg 
Wisły. W XIII w istnieje pięć jednostek duszpasterskich. 
Wpływy ośrodka radomskiego na ten region wynikają jedynie 
z przynależności zwierzchności administracyjne, które 
w pewnym stopniu słabną już w XIII w.  

Ciekawym spostrzeżenie kreuje P. Szafran, kwestionując 
istnienie archidiakonatu radomskiego w XIII w jak i w okresie 

14 S. Litak, Sieć parafialna…, s. 102-107; Teterycz – Puzio Agnieszka, Na 
rozstajnych drogach…, s. 364. 
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późniejszym. Jego zdaniem, ośrodek radomski został włączony 
do dziekanatu kieleckiego, a dobra zostały podzielone 
pomiędzy archidiakonat sandomierski, lubelski i kielecki15. 
Słuszność twierdzeń P. Szafrana wykazuje B. Kumor16, który 
zauważa iż w XVIII i XIX w. występują jedynie archidiakonaty 
(prepozytury): kielecki, lubelski i sandomierski. W strukturze 
powiązań kościelnych natomiast dla XIX w wieku występuje 
dekanat radomski17.  

Pierwsze zmiany administracyjne lub próby zwiększenia 
aktywności politycznej przez nadania ziemskie uwidaczniają się 
w rosnących wpływach Mazowsza bądź Małopolski W połowie 
XII w książę Henryk Sandomierski obdarza kanoników 
regularnych z czerwińska parafią w Kochowie, która 
znajdowała się na terenie diecezji krakowskiej oraz była 
położona na obszarze ziemi radomskiej18. Przeniesiony do 
Strzelna klasztor Norbertanek około XII w, otrzymuje 
uposażenie ziemskie od biskupa Wita, który przekazuje na 
rzecz sióstr zakonnych cztery wsie z obszaru ziemi radomskiej: 
Krasow, Kozienice (1), Osiek(2) i Wargocino (3)19. 

W XII w we wschodnim rejonie ziemi radomskiej zostaje 

15 P. Szafran Przemysław. Rozwój średniowiecznej sieci parafialnej …, s. 30-49; 
T. Lalik Tadeusz, Sandomierskie we wcześniejszym średniowieczu …, s. 66.
16 B. Kumor, Granice (archi)diecezji krakowskiej… .
17 Tamże, s. 544, 550, 553-554.
18 T. Żebrowski, Kościół (X-XIII w.), [w:] Dzieje Mazowsza do 1526 roku,
Warszawa 1994, s. 152, 157; A. Teterycz – Puzio, Henryk Sandomierski
(1126/1133 – 18 X 1166), Avalon 2009.
19 T. Żebrowski Tadeusz, Kościół (X-XIII w.)…, s. 158; A. Teterycz – Puzio,
Geneza województwa sandomierskiego: terytorium i miejsce w strukturze
państwa polskiego w średniowieczu, Słupsk 2001; tejże, Na rozstajnych
drogach …, s. 370.
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założony klasztor benedyktynów. Siedziba zakonu mieściła się 
pobliżu domniemanego grodu w Sieciechowie, a dokładnie 
w miejscowości o nazwie Opactwo20. 

Oprócz dokumentów wskazujących na powstanie sieci 
parafialnej oraz nadań kościelnych w XII i XIII w, istnieją 
przekazy informujące o istnieniu wsi uiszczających opłaty 
dzięsięcinne, na rzecz rożnego rodzaju instytucji kościelnych. 
W „Kodeksie Dyplomatycznym Małopolski” Fr. Piekosiń-
skiego znajduje się dokument wystawiony z okazji konsekracji 
kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sando-
mierzu. Budowla sakralna została wzniesiona dzięki staraniom 
Kazimierza Sprawiedliwego, a konsekracja świątyni odbyła się 
w 1191. Z obszaru ziemi radomskiej pochodziło piętnaście 
wsi, uiszczających opłaty dzięsięcinne. Są to: Bartodzieje (1), 
Bogusławice (2), Goryń (3), Grzmucin (4), Klonów (5), 
Jankowice (6), Lisów (7), Mąkosy (8), Malczów (9), Młodnice 
(10), Niemianowice (11), Pierzchnia (12), Rajec (13), 
Sieciechów (14), Świerze Górne (15)21.  

Na podstawie nadań ziemskich na rzecz nowej świątyni, 
można wyznaczyć dwa główne mikroregiony osadnicze: 
mikroregion związany ze środkową częścią biegu rzeki 
Radomki oraz mikroregion położony nad rzeką Pacynką, 
prawym dopływem Radomki. Trzy jednostki osadnicze 
wychodzą poza ścisły region radomski. Dwa z nich Świerze 
Górne (14) oraz Sieciechów (15) położone są w wododziale 

20 Tejże, Na rozstajnych drogach …, s. 368 
21 F. Piekosiński, Kodeks dyplomatyczny Małopolski, T.1, 1178-1386; Kraków 
1876; M. Krzesiński, Średniowieczna granica Mazowsza i Małopolski na 
terenie województwa radomskiego: jej topografia i Geneza, Studia 
Sandomierskie: teologia, filozofia, historia 1990/1996, t. 6, s. 512. 
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Zagożdzonki i związane z ośrodkiem na Powiślu. Trzeci punkt 
osadniczy Pierzchnia (12) znajduje się po lewej stronie 
zlewiska Radomki, zbliżając się do terenów objętych 
aktywnością osadniczą związaną z Czerskiem.  

Przedstawiona analiza zwierzchności kościelnej regionu 
radomskiego miała na celu wskazanie punktów osadniczych 
w okresie od XII do XIII w. Ich potwierdzona metryka 
w późnej fazie wczesnego średniowiecza daje możliwość do 
postawienia kilku hipotez badawczych. Jednostki 
duszpasterskie ponosiły pewne nakłady finansowe związane 
z utrzymaniem kapłanów, a także pełnieniem posług w duchu 
religii Chrześcijańskiej. Uiszczanie pewnego rodzaju 
zobowiązań na rzecz kościołów było powinnością ludności 
miejscowej. Wspomniane jednostki kościelne oraz nadania na 
rzecz różnego rodzaju instytucji kościelnych wskazują na 
pewnego rodzaju aktywność osadniczą w regionie ziemi 
radomskiej. a także wskazuje na efektywność gospodarczą 
regionu. Analizując opracowania historyczne zauważamy iż 
ludność wiejska obarczana była opłatami dzięsięcinnymi na 
rzecz oddalonych świątyń. Jednakże, wyznaczone punkty 
osadnicze mogą charakteryzować się starszą metryką osadniczą. 
Źródła archeologiczne wskazują na wczesną metrykę Radomia 
jako ważnego ośrodka osadniczego już dla VIII/IX w, 
a instytucje kościelne pojawiają się już we wczesnych fazach 
rozwoju władzy Piastów w regionie – druga połowa X w. 
Stanowisko w Rajcu Poduchownym również posiada wczesną 
metrykę. Na podstawie źródeł zespół osadniczy (domniemany 
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gród i osada towarzysząca) datowany jest na X/XI w22. 
Wystąpienie nazwy w „Kodeksie Dyplomatycznym 
Małopolski” Fr. Piekosińskiego wskazuje na istnienie jednostki 
osadniczej w 1191 roku. Pozostałe punkty osadnicze 
wymienione w źródłach są wskazówką do wyznaczenia linii 
demarkacyjnej pomiędzy Małopolską i Mazowszem.  

Przedstawione studium jest wstępnym zarysowaniem 
problemu dynamizmu rozwoju osadnictwa na terenie ziemi 
radomskiej. Uchwycenie powiązań kościelnych z analizą 
kartograficzną pozwala na pełniejsze rozpoznanie struktur 
i punktów osiedli wczesnośredniowiecznych. Dalsze 
postępowania badawcze będą posiadały charakter rozpoznania 
archeologicznego i koncertować się będą wokół Rajca 
Poduchownego oraz klucza wsi uiszczających opłaty na rzecz 
kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Sandomierzu. 

22 W. Twardowski Wojciech, Sprawozdanie z archeologicznych badań rato-
wniczych w Rajcu Poduchownym pow. Radom, stan.1, Radom 1969. 
(maszynopis w archiwum Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu); 
tenże, Sprawozdanie wstępne z badań ratowniczych w Rajcu Poduchownym 
pow. Radom, stan. 1 i 3, Radom 1973, (maszynopis w archiwum Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu); tenże, Sprawozdanie wstępne z badań 
ratowniczych w Rajcu Poduchownym pow. Radom, stan. 1 i 3, Radom 1974, 
(maszynopis w archiwum Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu); 
tenże, Inwentarz polowy, Radom 1973-1977. 
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Summary 

Church organization 
of the Radom land 

from the 11th to the 13th century 
Selected research problems 

The influence of the church on social life and political 
aspects in medieval Europe are clearly visible. In the case of 
the Piast state, the creation of church institutions initiated the 
first administrative divisions. The creation of the archdiocese 
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and individual bishoprics created the basis for further 
consolidation of Polish lands in the Christian religion. 
Diocesan affiliation affects the awareness of local societies, 
binding individual settlement groups to the place of worship. 
Attending services or paying fees affects attachment to a given 
region. 

In the period of district disruption, attachment to the 
earth becomes even more important. The so-called "Radom 
land" was located at the border point between southern 
Masovia, the lands of central Poland, and also Lesser Poland. 
Detailed deepening of church authority and recognition of the 

settlement character of villages paying tithing for the diocese 
will allow a fuller restoration of social connections. 

The retrogressive method will refer only to the 
assumptions of events or sources from periods with small time 
differences. Regarding the progressive method, the same 
principle will apply. The use of both research methods will 
provide a good picture of all the sources relating to the church 
division. 





Karolina Gomerska 
Uniwersytet Wrocławski 

Stosunki amerykańsko-niemieckie 
w dobie prezydentury Baracka Obamy 

W roku 2008 roku urząd prezydenta objął Barack Oba-
ma. Demokrata oraz człowiek znany ze swojej wysokiej kultu-
ry politycznej. Moment ten to czas zmiany linii postepowania 
Stanów Zjednoczonych wobec Europy. Licząc na większe 
zaangażowanie partnerów europejskich w rozwiązywaniu klu-
czowych problemów na arenie światowej i poniekąd od tego 
uzależniając stopień́ zainteresowania Europą, administracja 
Obamy szczególną uwagę poświęciła właśnie Niemcom. Po-
strzegała je jako państwo, które z racji swego potencjału i po-
zycji na kontynencie powinno stać ́ się inicjatorem i motorem 
rosnącej aktywności Europy/Unii Europejskiej wobec rożnych 
problemów i wyzwań́ globalnych. 

W pierwszym okresie po zakończeniu zimnej wojny rela-
cje między rządem Helmuta Kohla (CDU), a kolejnymi ad-
ministracjami amerykańskimi (George’a Busha seniora oraz 
Billa Clintona) były podporządkowane idei podążania za poli-
tyką zagraniczną USA. Zmiana tego podejścia nastąpiła wraz 
z kryzysem irackim w latach 2002–2003, gdy Niemcy jako 
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niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ wyraziły sprzeciw 
wraz z Rosją i Francją, wobec interwencji amerykańskiej 
w Iraku bez mandatu ONZ. Ochłodzenie stosunków między 
Waszyngtonem, a Berlinem zostało przełamane przez kanclerz 
Angelę Merkel, która od 2005 roku jako szefowa rządu wiel-
kiej koalicji (CDU/CSU–SPD) zabiegała o poprawę bilateral-
nych relacji. Wzmocnienie niemieckiej pozycji w Europie 
(w wyniku przeprowadzonych reform strukturalnych pod 
nazwą Agenda 2010 oraz osłabienia partnerów europejskich 
w trakcie kryzysu) zostało pozytywnie oceniane przez USA1. 
Waszyngton od początku kryzysu (co zbiegło się w czasie 
z objęciem stanowiska prezydenta przez Baracka Obamę) do-
magało się większego zaangażowania Berlina w ratowanie stre-
fy euro oraz większego udziału RFN w rozwiązywaniu pro-
blemów globalnych (m.in. realizacji Milenijnych Celów Roz-
woju ONZ, jak też w kwestiach bezpieczeństwa)2. Ponadto 
Stany Zjednoczone w rozmowach z Europą dążyły do oparcia 
dialogu na liderze UE, pomijając ich zdaniem nieefektywne 
instytucje unijne, czego przykładem było zamrożenie oficjal-
nego dialogu UE–USA (szczyty nie odbywały się od końca 
2011 roku do marca 2014 roku). Niemcy postrzegane były 
również jako jeden ze strategicznych sojuszników NATO, 
a co za tym idzie USA bardzo liczyło na ich wsparcie w prze-
prowadzanych interwencjach3. 

1 J. Drozd, Sprawiedliwe partnerstwo: RFN w poszukiwaniu nowej formuły 
współpracy z USA w polityce bezpieczeństwa, Sprawy Międzynarodowe 
2001,nr 1, s.55-62. 
2 J. Kiwerska, Europa w strategii Baracka Obamy (2009-2012), IZ Policy 
Papers 2013, nr 10, s. 24-28. 
3 Tamże, s. 35 
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Amerykanie liczyli także, iż Niemcy jako uczestnik woj-
skowej misji NATO w Afganistanie w momencie pogarszającej 
się tam sytuacji zwiększą swoje kontyngenty w tym państwie, 
a tym samym wesprą USA. Dlatego też w listopadzie 2009 
roku kanclerz Merkel dostąpiła  szczególnego zaszczytu, wy-
stępując przed połączonymi izbami Kongresu Stanów Zjedno-
czonych (zresztą jako dopiero drugi w historii kanclerz Nie-
miec), a w czerwcu 2011 r. uczestnicząc w specjalnie dla niej 
wydanym State dinner w Białym Domu (ostatnim tak uhono-
rowanym gościem z Niemiec był prezydent Richard von We-
izsäcker w 1992 r.), który poprzedziło wręczenie pani kanclerz 
Prezydenckiego Medalu Wolności4. 

Pierwsza oficjalna wizyta Baracka Obamy jako prezydenta 
USA w Berlinie, która miała miejsce 19 czerwca 2013 roku 
została odczytana jako kolejne podejście do umocnienia sto-
sunków z Europą i wskazanie na Niemcy jako najważniejszego 
partnera USA w strefie euro. Dotychczas Obama był w Niem-
czech trzykrotnie: raz jako kandydat w wyborach prezydenc-
kich w 2008 roku, gdy wygłosił przemówienie przy berlińskiej 
Kolumnie Zwycięstwa oraz dwukrotnie jako prezydent USA 
(odwiedził m.in. Baden-Baden i Drezno, ale nie Berlin). 
Ta wizyta natomiast zbiegła się z rocznicą wystąpienia Johna 
Kennedy'ego w czerwcu 1963 roku oraz odbyła się w kontek-
ście prowadzonej w RFN kampanii wyborczej przed wrze-
śniowymi wyborami do Bundestagu5. 

4 D.A. Jones , Mighty Eagle, Quo Vadis, America? Conceptualizing changes 
in American democracy, Frankfurt am Main 2011, s.167-176. 
5 K. Malinowski, Europa i USA wobec przyszłości Sojuszu Północnoatlantyckie-
go, Przegląd Zachodni 2013, nr 1, s. 151-174. 
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Zmiana geopolitycznych priorytetów Stanów Zjednoczo-
nych w kierunku Azji ( tzw. Pivot to the Pacific6 ) i wzrost 
zainteresowania Niemiec gospodarkami wschodzącymi, skłonił 
obu partnerów do poszukiwania nowych możliwości dla 
umocnienia więzi transatlantyckich oraz przeciwdziałania pro-
tekcjonizmowi. Służyć miały temu negocjacje nad umową 
o wolnym handlu pomiędzy UE i USA (Transatlantyckiego
Partnerstwa w sprawie Handlu i Inwestycji), przez obu partne-
rów interpretowane  w kategoriach gospodarczych, ale i rów-
nież traktowane politycznie jako nowy etap w stosunkach
transatlantyckich 7. Dla Stanów Zjednoczonych pogłębienie
współpracy transatlantyckiej poprzez umowę o wolnym han-
dlu stałoby się zabezpieczeniem dotychczasowych interesów
gospodarczych w stosunkach z Berlinem stanowiąc możliwość
pogłębienia współpracy z mocarstwami wschodzącymi. Byłoby
również projektem politycznym, który uzupełnia stosunki
transatlantyckie (obok kwestii bezpieczeństwa prowadzonych
m.in. w ramach NATO i polityki bilateralnej).

Po okresie częstych napięć w stosunkach amerykańsko-
niemieckich bilateralne kontakty stały są bardziej pragmatycz-
ne, a relacje gospodarcze coraz silniejsze. Nieporozumienia 
natomiast dotyczą kwestii globalnego zarządzania ekonomicz-
nego, gdyż oba kraje różnił stosunek do korzystania z pakietów 
stymulacyjnych i do polityki oszczędzania jako sposobów na 
wyjście z kryzysu. USA i Niemcy dzielił także stosunek do 
sprawy bezpieczeństwa międzynarodowego, a konkretnie za-

6 J.Kiwerska, Europa w strategii Baracka Obamy…, s. 69-73. 
7 M.Götz, Ocena prognozowanej sytuacji gospodarczej USA i wybranych krajów 
UE w latach 2012-2015 z wykorzystaniem metody pięciokąta stabilizacji 
makroekonomicznej, Optimum Studia Ekonomiczne 2011, nr 6, s.61-76. 
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kres użycia siły. Ponadto Amerykanie oczekiwali od RFN, 
dużego zaangażowania oraz wykorzystywania własnego poten-
cjału gospodarczego, politycznego oraz militarnego do rozwią-
zywania konfliktów międzynarodowych8. 

Niemcy jako najważniejszy partner w strefie euro. 

W utrzymaniu lepszych relacji na linii Berlin-
Waszyngton zaszkodziły problemy gospodarcze, wywołane 
kryzysem o skali globalnej. Administracja Obamy liczyła na 
bardziej skuteczne zaangażowanie Niemiec w walkę z recesją, 
a przede wszystkim przezwyciężenie problemów strefy euro. 
Jak wiadomo wzajemne ekonomiczne i finansowe powiązania 
transatlantyckie nie pozwalają̨ separować́ gospodarki amery-
kańskiej od europejskiej. Tymczasem kłopoty Unii Europej-
skiej, którą jeszcze niedawno uważano za potencjalną konku-
rencję dla USA, stały się przedmiotem dużej niepewności po 
drugiej stronie Atlantyku. I vice versa, gdyż̇ sprawie nie służyły 
też rożne recepty na przezwyciężanie kryzysu: europej-
ska/niemiecka tendencja cięć budżetowych, wymuszanych 
także wobec innych państw walczących z kłopotami, i amery-
kańskie „dokładnie” pieniędzy oraz rosnący deficyt budżetowy 
Stanów Zjednoczonych9. Biorąc pod uwagę fakt, że Niemcy 
pozostają̨ w dość powszechnym przekonaniu, także w USA, 
motorem działań w ramach Unii Europejskiej, ich tez ̇ czyni się 
szczególnie odpowiedzialnymi za wszelkie niepowodzenia 

8 L.Pettersson, Changing images of the USA in German media discourse during 
four American presidencies, International Journal of Cultural Studies 2011, 
nr 13, s. 35-51. 
9 R. Grodzki,  Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej a stosunki transa-
tlantyckie, Przegląd Zachodni 2013, nr 1, s. 100-107. 
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w walce z kryzysem. Ponadto Angela Merkel uchodziła ponoć 
w Waszyngtonie za politycznie niezdecydowaną i mało kom-
petentną w sprawach gospodarczych. W ważnych dla siebie 
sprawach Amerykanie nie mogli a nią liczyć. W kuluarach 
mówiło się również ,że Niemiecki rząd – wbrew prośbom 
z Białego Domu – nie chciał przyjąć części więźniów z amery-
kańskiego obozu Guantanamo, a fakt ten także rzucał cień na 
relacje obu rządów10. 

Na relacje amerykańsko-niemieckie w dobie prezydentury 
Baracka Obamy należy także patrzeć przez pryzmat zasadni-
czego przewartościowania priorytetów polityki Stanów Zjed-
noczonych, jakie dokonało się̨ w tamtych latach. Powszechnie 
mówiło się o wspomnianej już wcześniej zmianie amerykań-
skiej orientacji – z atlantyckiej ku Pacyfikowi (pivot to the 
Pacific Rim). Był to także efekt nowej dynamiki współczesne-
go świata, kształtowanej m.in. przez pełne napięć, ale i wza-
jemnego uzależnienia stosunki Stanów Zjednoczonych z Chi-
nami. Dlatego największym wyzwaniem dla polityki Waszyng-
tonu stał się̨ właśnie rejon Azji, z rosnącą̨ potęgą Chin, z prze-
suwającym się̨ centrum gospodarczym z Zachodu na Wschód, 
nasilającym się̨ tam procesem „rozbudzenia politycznego”. 
W takim kontekście Europa, w tym Niemcy przestały być́ 
obiektem szczególnego zainteresowania, a już̇ tym bardziej 
troski ze strony Waszyngtonu. Bardziej oceniano niemieckiego 
partnera przez pryzmat tego, czy i w jakim stopniu może wes-

10 H. Maull, U.S. Foreign Policy and European Public Opinion: An enduring 
honeymoon, [online], http://www.transatlanticacademy.org/blogs/hanns-ma 
ull/us-foreign-policy-and-european-public-opinion-enduring-honeymoon, 
[dostęp: 10.07.2017]. 
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przeć Amerykę̨ w jej wysiłkach uporania się z azjatyckim wy-
zwaniem11. 

Wspólne cele oraz różne środki w polityce zagranicznej 

Stany Zjednoczone postrzegały Niemcy jako potencjalnie 
coraz ważniejsze państwo w rozwiązywaniu konfliktów mię-
dzynarodowych. Waszyngton oczekiwał od Berlina większego 
zaangażowania środków politycznych i militarnych na stabili-
zację regionów pogrążonych w kryzysie, co odpowiadałoby 
głoszonym przez Niemcy aspiracjom stania się stałym człon-
kiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jednocześnie niemiecka 
polityka zagraniczna uwarunkowana interesami gospodarczymi 
oraz parlamentarnym charakterem armii (konieczność każdo-
razowego uzyskania zgody Bundestagu na wysłanie Bunde-
swehry, co de facto uzależnia ekspedycję od nastrojów spo-
łecznych) nie realizowała postulatów USA12. 

RFN podzielała jednocześnie znaczną część celów polityki 
zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Dotyczy to m.in. polity-
ki wobec bliskowschodniego procesu pokojowego, krytyki 
Izraela zarówno ze strony Waszyngtonu, jak i Berlina za bu-
dowę izraelskich osiedli na terenach okupowanych oraz dalsze-
go szkolenia sił zbrojnych w Afganistanie. Amerykanom udało 
się również nakłonić Niemców do pozostania aktywnymi 
w Afganistanie po 2014 roku przede wszystkim w zakresie 
szkolenia policjantów oraz jako donatorów pomocy rozwojo-
wej i humanitarnej. RFN jest również istotnym partnerem 

11 A. Falke, Die große Ernüchterung: Zur Transformation der amerikanischen 
Weltmachtrolle, Aus Politik und Zeitgeschichte 2011, nr. 51, s.23-28. 
12 R. Grodzki, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej …, s 100-105. 
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USA w negocjacjach z Iranem nad rozwojem programu jądro-
wego, biorąc w nich udział jako jedyne państwo oprócz pięciu 
stałych członków RB ONZ13. 

Obaj partnerzy różnili się jednak w podejściu do metod 
rozwiązywania konfliktów zbrojnych w stosunkach międzyna-
rodowych. Widać było to na przykładzie rozmów w sprawie 
ewentualnego dozbrojenia syryjskich rebeliantów, w ograni-
czonej niemieckiej reakcji na konflikt w Mali czy stanowisku 
wobec interwencji w Libii (RFN wstrzymała się jako niestały 
członek RB ONZ od głosu wraz z Rosją, Chinami i Brazylią 
nad rezolucją ustanawiającą strefę zakazu lotów)14. Przeprowa-
dzana reforma Bundeswehry i zmiana jej profilu z sił, których 
celem jest obrona terytorialna na armię ekspedycyjną, została 
potraktowana przez Stany Zjednoczone jako sygnał do zwięk-
szenie możliwości zaangażowania Niemców w konfliktach 
zbrojnych wszędzie tam, gdzie reagują Stany Zjednoczone15. 

Pragmatyczna współpraca w dziedzinie gospodarki 

W latach 2008-2016 dochodziło do sporów na linii Wa-
szyngton-Berlin związanych z kwestiami gospodarczymi. Nie-
mieckie media zarzucały w 2008 roku USA nieodpowiedzialną 
politykę gospodarczą, która doprowadziła do globalnego kry-
zysu finansowego na świecie. W 2010 roku w Niemczech 
ze sceptycyzmem odnoszono się także do sposobów walki ame-
rykańskiego banku centralnego z kryzysem poprzez dodruk 
pieniędzy. Z kolei amerykańscy politycy i ekonomiści w czasie 

13 J. Kiwerska, Europa w strategii Baracka Obamy … , s. 61-70. 
14 Tamże. 
15 K. Malinowski, Europa i USA …, s. 151-174. 
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kryzysu strefy euro zarzucali Niemcom błędną politykę forso-
wania oszczędności w strefie euro. W 2010 roku podczas 
szczytu G20 RFN i Chiny były krytykowane przez amerykań-
skiego sekretarza skarbu Timothy’ego Geithnera i oskarżane 
o nadmierne uzależnienie od eksportu16.

Pomimo różnic co do sposobu prowadzenia polityki go-
spodarczej współpraca w tej dziedzinie układała się bardzo 
dobrze. USA stanowią dla Niemiec drugi po Francji najważ-
niejszy rynek zbytu towarów oraz są trzecim po Holandii 
i Chinach eksporterem na rynek niemiecki. W latach 2006–
2009 niemiecka sprzedaż w USA spadała, by w 2009 roku 
załamać się o 24%. Od tego jednak czasu zbyt niemieckich 
towarów w USA systematycznie zaczął rosnąć. W 2013 roku 
wzajemne obroty handlowe obu krajów były o 16,5% wyższe 
niż w 2008 roku. Eksport Niemiec do USA wzrósł w 2012 
roku o 17,6%, a import z tego kraju o 4,2%. Niemcy notują 
z USA nadwyżkę handlową na poziomie 36 mld euro17. 

Niemcy są także znaczącym inwestorem w USA, przy 
czym przepływ inwestycji zagranicznych w przeciwnym kie-
runku jest dużo niższy. W 2009 roku suma niemieckich inwe-
stycji w USA wynosiła 220 mld euro, a w 2011 już 253 mld 
euro, gdy w odwrotnym kierunku płynęły inwestycje o warto-
ści w 2009 roku 54,9 mld euro, a w 2011 roku 76,9 mld euro. 
Wiele niemieckich firm będąc pod wrażeniem coraz niższych 
cen energii na amerykańskim rynku (dzięki rewolucji łupko-

16 J. Kiwerska, USA – Europa. Wyzwania, trendy, prognozy. Raport z prac nad 
projektem badawczym, Przegląd Zachodni 2013, nr 1, s.1-11. 
17 A. Posen, The United States Needs German Economic Leadership, Peterson 
Institute for International Economics, Policy Brief 2012. 
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wej) rozważało inwestycje w USA bądź przeniesienie tam swo-
jej działalności z Niemiec18. 

Umowa o wolnym handlu i jej konsekwencje 

Niemcy były obok Wielkiej Brytanii głównym orędowni-
kiem umowy o wolnym handlu między USA i UE, dlatego 
jednym z ważniejszych tematów rozmów amerykańsko-
niemieckich w czasie trwania rządów Baracka Obamy były 
kwestie z nią związane. Porozumienie miało na celu głównie 
ujednolicenie regulacji, eliminowanie barier pozacelnych, 
zwiększenie dostępu do rynków. Umowa zakładała ułatwienie 
amerykańskim jak i niemieckim eksporterom i inwestorom 
działalność na obu tych rynkach. Dla Stanów Zjednoczonych 
pogłębienie współpracy transatlantyckiej poprzez umowę 
o wolnym handlu miało być zabezpieczeniem dotychczaso-
wych interesów gospodarczych w stosunkach z Berlinem, sta-
nowiac możliwość pogłębienia współpracy z mocarstwami
wschodzącymi. TTIP (Transatlantic Trade and Investment
Partnership) miała być również projektem politycznym, który
uzupełnia stosunki transatlantyckie (obok kwestii bezpieczeń-
stwa 19. Negocjacje objęte zostały tajemnicą. Aby uspokoić
opinię publiczną Komisja Europejska latem 2014 r. opubli-
kowała wybrane materiały informacyjne i komentarze oraz
obszerne materiały promocyjno-propagandowe, które jednak
nie objęły treści negocjowanych zapisów.

18 Tamże. 
19 J. Vaïsse, H.Kundnani, European Foreign Policy Scorecard 2012, ECFR 
Report, London 2012. 

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Komisja_Europejska
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Od stycznia 2017 r. negocjacje w sprawie Transatlantyc-
kiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) 
pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi zostały 
wstrzymane. Specjaliści nie są w stanie przewidzieć, czy i kiedy 
dojdzie do wznowienia rozmów na temat przyjęcia tej umowy. 
prowadzonych m.in. w ramach NATO i polityki bilateralnej). 

Kryzys zaufania na linii Waszyngton- Berlin. 

Badając relacje na linii Waszyngton-Berlin nie można 
pominąć wydarzenia mającego miejsce jesienią 2013 roku. 
Wtedy to stosunki amerykańsko-niemieckie poddane zostały 
ciężkiej próbie. Niemiecka gazeta „Der Spiegel” powołując się 
na dokumenty ujawnione przez Edwarda Snowdena, ujawniła, 
iż Angela Merkel była co najmniej od 2002 roku podsłuchi-
wana przez amerykańskie służby specjalne20. Rewelacje te do-
prowadziły do ostrego sporu dyplomatycznego pomiędzy Ber-
linem, a Waszyngtonem. Za inwigilację Merkel i innych nie-
mieckich polityków miała być odpowiedzialna komórka Spe-
cial Collection Services działająca przy amerykańskiej ambasa-
dzie w Berlinie. Dowodem na podsłuch założony w telefonie 
kanclerz, miały być tajne dokumenty Agencji Bezpieczeństwa 
Narodowego (NSA) ujawnione przez przebywającego w Rosji 
Edwarda Snowdena. Jeden z nich zawierał wykaz inwigilowa-
nych niemieckich polityków i biznesmenów z 2002 roku, na 
którym widniało nazwisko Merkel21. 

20 M. Schulze, Patterns of Surveillance Legitimization: The German dis-
course on the NSA scandal, vol. 13, nr 2, s. 197-217. 
21 Tamże, s. 199-213. 
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Szpiegowanie przywódczyni Niemiec miało trwać do ma-
ja 2013 roku i zakończyć się dopiero na kilka tygodni przed 
spotkaniem Merkel z amerykańskim prezydentem Barrackiem 
Obamą. Spekulacji na temat podsłuchiwania kanclerz Niemiec 
nie było końca, a sprawa ta  wywołała oburzenie wśród mię-
dzynarodowej opinii publicznej oraz kryzys zaufania między 
partnerami. 

Dostarczone przez Edwarda Snowdena informacje doty-
czące działalności amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Na-
rodowego (NSA) w Niemczech – podsłuchiwania kanclerz 
Angeli Merkel oraz masowego przechwytywania danych – 
stały się przyczyną najsilniejszego od czasu wojny w Iraku 
kryzysu zaufania w stosunkach amerykańsko-niemieckich. Ze 
względu na przewagę technologiczną służb amerykańskich 
Niemcy podtrzymały bliską współpracę ze Stanami Zjedno-
czonymi, jednocześnie zabiegając o zmianę sięgających czasów 
zimnej wojny podstaw prawnych regulujących tę współpracę22. 

Rząd niemiecki chciałby uzyskać część zapisów podob-
nych do tzw. Five Eyes Agreement – porozumień pomiędzy 
USA, Wielką Brytanią, Kanadą, Nową Zelandią i Australią, 
zawartych w drugiej połowie lat czterdziestych i zakładających 
przekazywanie sobie danych wywiadowczych oraz zakaz wza-
jemnego podsłuchiwania23. Podpisanie takiego porozumienia 
mogłoby oznaczać pożegnanie z ostatnim (nie licząc obecności 
wojskowej) "fragmentem" zależności Niemiec od Stanów 
Zjednoczonych, stworzonej po drugiej wojnie światowej 
i rozwijanej w cieniu zimnej wojny. Tym samym rozpoczęty 

22 Tamże, s. 200-205. 
23 Tamże, s. 197-201. 
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po zjednoczeniu Niemiec proces emancypacji RFN w stosun-
kach transatlantyckich zostałby zakończony. Stany Zjedno-
czone nie akceptują jednak proponowanych  zmian i pragnąc 
kontynuacji dotychczasowej współpracy bez jej ograniczania. 
Brak podpisania satysfakcjonujących dla Berlina umów może 
oznaczać przedłużanie się kryzysu zaufania we wzajemnych 
stosunkach RFN–USA24. 

Podsumowanie 

Niestety większość́ z pokładanych w niemieckim partne-
rze  nadziei nie zostało spełnionych. Z  amerykańskiego punk-
tu widzenia Unia Europejska pozostała tworem mało spójnym, 
chwiejnym i wcale nie łatwym do współpracy. Niemcy nie 
przejęły większej ilości obowiązków i odpowiedzialności, w co 
bardzo wierzył Waszyngton. Rozczarowanie Europą, 
a w szczególności niemieckim partnerem wpłynęło również 
częściowo na słynny amerykański „zwrot ku Pacyfikowi”. 

Niemcom nie udało się wejść w rolę impulsu, który zak-
tywowałby Europę do działania. Ponadto na wiosnę 2011 
roku gdy NATO interweniowało w Libii, Berlin nie wziął 
udziału w tej akcji i nie wyraził poparcia dla tych działań na 
forum Rady Bezpieczeństwa. Sytuacja ta została ostro skryty-
kowana przez ówczesnego amerykańskiego sekretarza obrony 
Roberta Gatesa. 

Jakkolwiek Amerykanie mogą czuć się rozczarowani po-
stawą Niemiec, a rząd Merkel  mieć sporo zastrzeżeń co do 
wzajemnej współpracy nie zmienia to aż tak diametralnie roli 

24 Tamże, s. 203-207. 
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i znaczenia, jakie w Waszyngtonie przypisywano i w dalszym 
ciągu przypisuje się Republice Federalnej Niemiec. Unia Eu-
ropejska pozostaje dla Ameryki nadal tworem dość jałowym, 
pozbawionym jasno określonego czynnika decyzyjnego, gdzie 
podejmowanie znaczących kwestii wymaga dogadywania się 
z poszczególnymi stolicami europejskimi. I dlatego takim waż-
nym partnerem dla Waszyngtonu, obok Londynu i Paryża, 
jest i w najbliższej perspektywie będzie Berlin. Pozostał on 
w ocenie administracji Obamy nie tylko istotnym komponen-
tem układu transatlantyckiego, ale przede wszystkim szczegól-
nym partnerem w wymiarze gospodarczym. 
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Summary 

American-German relations 
during the presidency 

of Barack Obama 

In 2008, Barack Obama assumed the presidency. Demo-
crat and a man known for his high political culture. This 
moment is the time of change of the US's course of action 
towards Europe. Counting on the greater involvement of Eu-
ropean partners in solving key problems on the world stage 
Obama administration paid special attention to Germany and 
perceived them as a country which due to its potential and 
position on the continent should become the initiator and the 
driving force behind the growing activity of Europe / the Eu-
ropean Union in the face of various global problems and chal-
lenges. 

Unfortunately, most of the hope in the German partner 
was not met. From the American point of view, the European 
Union remained a little coherent, unstable and not easy to 
cooperate with. The Germans did not take more responsibili-
ties, which Washington believed very much. Disappointment 
with Europe, and in particular with the German partner, has 
also partially affected the famous American "turn to the 
Pacific". 
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W walce o równe prawa –  
formy nacisku wywierane 

na władze państwowe  
przez angielskie sufrażystki 
na przełomie XIX i XX wieku. 

W Wielkiej Brytanii podobnie jak w innych krajach Eu-
ropy kobiety uznawano za osoby niezdolne do decydowania 
o swoim życiu i losach państwa, dlatego nie posiadały prawa
do głosowania. Wykorzystując zmiany w postrzeganiu ról
społecznych jakie zapoczątkowało oświecenie i Rewolucja
Francuska, kobiety pragnące poprawy swojej pozycji w rodzi-
nie i życiu społecznym rozpoczęły w XIX wieku działania na
rzecz równouprawnienia. Ruch jednoczący kobiety w walce
o zrównanie w prawach z mężczyznami nazywany jest dziś
pierwszą falą feminizmu. Zrzeszał głównie kobiety zaliczane do
klasy średniej, ale niewielka jego część tzw. skrzydło radykalne
dążyło do zainteresowania emancypacją kobiety o różnym
statusie społecznym. Za główny cel ruchu uznaje się postulat
przyznania praw wyborczych, choć założenia wczesnego femi-
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nizmu dotyczyły głównie spraw ekonomicznych tj. prawa do 
zarządzania własnym majątkiem. Następnie dochodziły kolej-
ne postulaty związane z możliwością podejmowania pracy 
zawodowej i edukacji. Walka o prawo do głosowania stała się 
z czasem główną kwestią i symbolem ruchu, a kobiety walczące 
o przyznanie praw wyborczych nazwano sufrażystkami,
od łacińskiego słowa suffragium oznaczającego głosowanie1.
Za ojczyznę ruchu sufrażystek uznaje się Wielką Brytanię,
gdzie przed I wojną światową o przyznanie prawa do udziału w
wyborach powszechnych walczyły organizacje kobiece. Wielu
mieszkańców Wielkiej Brytanii nie popierało postulatów su-
frażystek. Niechęć do przyznania praw wyborczych kobietom
jednoczył ich w tzw. ruchu antysufrażystowskim, do którego
należały takie organizacje jak Women’s National Anti –
Suffrage League2 (Kobieca Liga Narodowa Przeciwko Prawu
Do Głosowania).

Za początek ruchów feministycznych i rozwoju idei 
emancypacji uznaje się wiek XIX. Niewątpliwie już w XVIII 
wieku rozpoczął się proces zmian w relacjach między kobieta-
mi i mężczyznami. Bezspornie wpływ na przemiany miało 
oświecenie i idee Rewolucji Francuskiej. W okresie oświecenia 
zdeklarowanym zwolennikiem równouprawnienia był francu-
ski filozof Nicolas de Condorcet3. Nie zgadzał się z dyskrymi-

1 W. Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2005, s. 654. 
2 E. Pawlak – Hejno, Obraz sufrażystek angielskich w prasie polskiej w latach 
1911 – 1914, rozprawa doktorska napisana na Wydziale Politologii 
Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. 
Krzysztofa Stępnika, Lublin 2015, s. 37, (maszynopis niepublikowany).  
3 Nicolas de Condorcet  właściwie Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat 
(1743 – 1794), polityk matematyk i ekonomista, uznawany za ostatniego 
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nacją kobiet i walczył o przyznanie im praw wyborczych. Nie 
popierał poglądu uznającego kobiety za istoty głupsze od męż-
czyzn. Wręcz przeciwnie uważał, że są na takim samym po-
ziomie intelektualnym co mężczyźni i przysługują im takie 
same prawa4.  

W 1789 roku podczas Rewolucji Francuskiej przyjęto 
Deklarację Praw Człowieka i Obywatela przyznającą równe 
prawa mężczyznom, ale dyskryminującą kobiety. Wykluczeniu 
kobiet sprzeciwiła się pisarka i działaczka na rzecz równości 
Olimpia de Gouges5. W 1791 roku opublikowała pracę „Les 
droits de la femme” (Prawa kobiety) zawierającą Deklarację 
Praw Kobiety i Obywatelki. Wzorując się na Deklaracji Praw 
Człowieka i Obywatela autorka domagała się równouprawnie-
nia kobiet. Już w pierwszym artykule deklaracji pisze: „La 
Femme naît libre et demeure égale à  l'homme en droits. Les 
distinctions sociales ne peuvent étre fondées que sur l'utilité 
commune”. (Kobieta rodzi się i pozostaje wolna i równa 
w prawach mężczyźnie. Podstawą różnic społecznych może 
być tylko wzgląd na pożytek ogółu)6. 

Propagatorką równości kobiet i mężczyzn, w poszczegól-
nych dziedzinach życia była także angielska pisarka Mary 
Wollstonecraft. Głosiła jak na ówczesne czasy bardzo postę-

                                                                                                           
filozofa oświecenia, zob. S. Salmonowicz, Sylwetki spod gilotyny, Warszawa 
1989. 
4 N. Condorcet, Sur l'admission des femmes au droit de cité, Journal de la 
société de 1789, Paryż 1790, nr 5, s. 2 – 3  [online], http://gallica. 
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k426734 [dostęp 15.11.2016]. 
5 T. Wysłobocki, Obywatelki. Kobiety w przestrzeni publicznej we Francji 
przełomu wieków XVIII i XIX, Kraków 2014, s. 210.   
6 O. Gouges, Les droits de la femme, Paryż  1791, s. 7 [online], http://gallica. 
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k426138/f12.image.langFR [dostęp 15. 11.2016]. 
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powe opinie na temat roli kobiety w społeczeństwie. W swojej 
pracy „Vindication of the Rights of Women” (Wołanie o pra-
wa kobiety) z 1792 roku przedstawiła normy zachowania jakie 
powinni prezentować wszyscy ludzie oraz argumenty za zrów-
naniem obu płci w różnych sferach życia m. in. w dostępie do 
edukacji7. Praca Mary Wollstonecraft spotkała się z ogrom-
nym zainteresowaniem, ale nie wpłynęła na poprawę sytuacji 
kobiet.  

W Wielkiej Brytanii zgodnie z istniejącym prawem mąż 
decydował o warunkach życia żony. Rozporządzał jej mająt-
kiem oraz czasem, mógł przez całe życie więzić kobietę nie 
ponosząc żadnej odpowiedzialności karnej. Matka nie posiada-
ła żadnych praw do opieki nad swoim potomstwem. Mąż 
decydował o ich edukacji i życiu, a po rozstaniu małżonków 
dzieci zawsze zostawały przy ojcu. Dopiero od 1839 roku sy-
tuacja kobiet trochę się poprawiła. Sądy mogły orzekać opiekę 
nad dziećmi na korzyść matki. Kilkanaście lat później nastąpi-
ły kolejne nieduże zmiany. W 1857 roku kobiety uzyskały 
ułatwienia w otrzymaniu rozwodu. Jednak dopiero w 1870 
roku na podstawie wprowadzonych przepisów prawnych Mar-
ried Women’s Property Act (Akt Własności Mężatek) kobiety 
otrzymały materialną niezależność8. Niezależność w sferze 
wolności osobistej i zarządzania własnym czasem otrzymały 
dopiero w 1891 roku.  

Ważnym elementem w procesie samostanowienia była 
edukacja. Podobnie jak w innych dziedzinach życia, w szkol-
nictwie kobiety również napotykały na problemy. Brak możli-

7 Zob. M. Wollstonecraft, Wołanie o prawa kobiety, Warszawa 2011. 
8 W. Lipoński, Dzieje…, s. 506.  
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wości nauki i zdawania egzaminów na uniwersytetach wpływał 
na brak dostępu do prestiżowych zawodów, dlatego zwolenni-
cy emancypacji walczyli o równouprawnienie na brytyjskich 
uczelniach. Zmiany na uniwersytetach nastąpiły w drugiej 
połowie XIX wieku „W epoce między 1870 a 1894 rokiem 
zdobyły kobiety wstęp na wszystkie wykłady, jak również 
i prawo do zdawania egzaminów, ale bez stopni naukowych. 
Jedynie tylko uniwersytet w Londynie, stanowiący komisyę 
egzaminacyjną, przyznał kobietom prawo do stopni akademic-
kich już w 1878 roku”9. W ślad za uniwersytetem w Londynie 
poszły kolejne uczelnie w Liverpool, Manchester i Leeds. Stu-
dentki mogły bez przeszkód uczyć się, zdawać kolejne egzami-
ny i otrzymywać stopnie naukowe, które uprawniały do zaj-
mowania miejsc we władzach uniwersytetu. Jedynie na uni-
wersytecie w Cambridge i w Oxsford zmiany w równoupraw-
nieniu wszystkich studentów postępowały wolniej i na począt-
ku nie pozwalano kobietom na uzyskanie stopni naukowych10. 

Zmiany wprowadzone na uniwersytetach stanowiły duży 
sukces w rozwoju zawodowym kobiet, ponieważ w XIX wieku 
w Wielkiej Brytanii były one wykluczone z możliwości spra-
wowania  wyższych urzędów w państwie za wyjątkiem godno-
ści królowej. Kobiety mogły pracować tylko fizycznie 
i w mniej prestiżowych zawodach. Ponadto wynagrodzenie za 
wykonywanie takiej samej pracy, na takim samym stanowisku 
jak mężczyzna było mniejsze, gdyż powszechnie uważano, 
że kobiety swoją pracę wykonują gorzej oraz uznawano wyna-

9 L. Braun, Historya rozwoju ruchu kobiecego, Warszawa 1904, s. 124. 
10 J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii 1485 – 1939,  t. 2 1830 – 1939, Wrocław 
1986, s. 378 - 379. 
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grodzenie za pracę kobiety jedynie jako dodatek w domowym 
budżecie11. 

W Wielkiej Brytanii prawo wyborcze przysługiwało tyko 
wybranej grupie mężczyzn. Dopiero przeprowadzona w 1832 
roku reforma12 dała możliwość udziału w wyborach do Izby 
Gmin części mniej zamożnych obywateli i usuwała tzw. zgniłe 
okręgi wyborcze13. Choć dzięki reformie więcej Brytyjczyków 
mogło wziąć udział w wyborach to nie zmieniała ona sytuacji 
kobiet i nie przyznawała im praw wyborczych.  

W drugiej połowie XIX wieku w walkę o prawo kobiet 
do udziału w wyborach powszechnych włączył się filozof 
i parlamentarzysta John Stuart Mill. Głosił równouprawnienie 
obu płci i nie zgadzał się z dyskryminacją. W traktacie z 1869 
roku „On the Subjection of Women” (Poddaństwo kobiet) 
opisał poczucie władzy i wyższości mężczyzn nad kobietami14. 
W parlamencie walczył o równouprawnienie i zmagał się 
z wrogami emancypacji, do których należał m. in. premier 
Wielkiej Brytanii William Ewart Gladstone oraz królowa 
Wiktoria, która oświadczyła, że: „My kobiety (…) nie jesteśmy 
stworzone po to, aby rządzić, a jeżeli jesteśmy dobrymi kobie-
tami, musimy mieć niechęć do tych zajęć czysto męskich”15. 
Premier William Gladstone był zdeklarowanym przeciwni-
kiem emancypacji. W parlamencie głosował przeciw ustawom 
i poprawkom zmieniającym istniejący porządek i przyznający 

11 A. S. Bidwell, Dzieje Wielkiej Brytanii w XX wieku. Od światowego 
imperium do „małego państwa” na obrzeżach Europy, Warszawa 2008, s. 39. 
12 A. S. Bidwell, Blaski i cienie parlamentaryzmu brytyjskiego, Warszawa 
2004, s. 110. 
13 G. M. Trevelyan, Historia Anglii, Warszawa 1965, s. 751 - 755.  
14 Zob. J. S. Mill, Poddaństwo kobiet, Kraków 1887.  
15 J. Z. Kędzierski, Dzieje…, t. 2, s. 379. 
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prawo głosu w wyborach kobietom. Sprzeciwił się poprawce 
do ustawy zgłoszonej przez Johna Stuarta Milla. Wniosek 
filozofa o przyznanie prawa głosu kobietom w 1867 roku 
przepadł podczas głosowania (za było 73 głosy, przeciw 196)16. 

Stwarzane trudności nie zniechęciły kobiet do walki 
o równe prawa wyborcze. W 1897 roku rozpoczęły tworzenie
na terenie całego kraju oddziałów National Union of Wo-
men’s Suffrage Societies (Narodowa Unia na  Rzecz Praw
Wyborczych dla Kobiet, NUWSS). Na czele organizacji przez
wiele lat stała Millicent Garrett Fawcett, która nie chciała
używać przemocy w walce o równouprawnienie wyborcze17.
Starała się, aby kobiety działające w NUWSS przestrzegały
prawa, a żądania przedstawiały w sposób rzeczowy. Stowarzy-
szenie organizowało manifestacje i kolportowało ulotki,
w których starano się zwrócić uwagę na kwestię kobiecą. Milli-
cent Garrett Fawcett organizowała wiece, przygotowywała
artykuły i petycje, w których krytykowała rząd i przedstawiała
swoje merytoryczne argumenty18. Była zwolenniczką prowa-
dzenia dialogu z angielskimi politykami, dlatego regularnie
spotykała się z nimi i korespondowała. NUWSS było zwalcza-
ne przez władze, ośmieszane w prasie i krytykowane przez
Kościół. Uważano je za organizację niszczącą istniejący porzą-
dek społeczny i uznawane powszechnie wartości19.

16 J. Z. Kędzierski, Dzieje…,  t. 1. 1485 – 1830, Wrocław 1986, s. 650. 
17 M. Dąbrowski, Listy z Anglii, Bluszcz 1913, nr 39, s. 432. 
18 P. P. Duarte, Millicent Garrett Fawcett: Writing in the Defence of Women’s 
Emancipation, Anglo – Saxonica. Revista do centro de estudos anglisticos da 
universidade de Lisboa, Lizbona 2008, nr 26, s. 248 [online], http://www. 
ulices.org/images/site/pdfs/anglosaxonica-II-26.pdf [dostęp 17.11.2016]. 
19 M. Bogucka, Gorsza płeć, Warszawa 2006, s. 265. 
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Wbrew istniejącej niechęci części społeczeństwa brytyj-
skiego do NUWSS, działalność organizacji miała niewątpliwie 
wpływ na zmianę poglądów grupy posłów w kwestii przyzna-
nia praw wyborczych kobietom. Efekty starań NUWSS można 
było zaobserwować w 1870 roku, kiedy John Bright zgłosił 
projekt ustawy zrównującej w prawach wyborczych kobiety 
i mężczyzn. Podczas głosowania w parlamencie za zmianami 
było 124 posłów, przeciw 9120. Porównując głosowanie z 1867 
roku i z 1870 widzimy istotną reorientację części posłów 
w kwestii przyznania praw wyborczych kobietom. Projekt 
ustawy przeszedł lecz stanowczy sprzeciw premiera spowodo-
wał zaprzestanie dalszych prac nad aktem prawnym. Kolejny 
raz William Ewart Gladstone sprzeciwił się poprawce przyzna-
jącej prawa wyborcze kobietom w 1884 roku. W latach 1870 
– 1914 co najmniej 7 projektów ustaw dotyczących praw wy-
borczych kobiet przeszło pierwsze i drugie czytanie21. Ozna-
czało to przyjęcie nowych przepisów, ponieważ trzecie czytanie
w parlamencie było tylko formalnością. Niestety powstające
ustawy i poprawki do ustaw przyznających prawo głosu kobie-
tom nigdy nie zostały przyjęte. Spotykały się z ostrą krytyką
przeciwników emancypacji i najczęściej utknęły w urzędowych
procedurach.

Pokojowe manifestacje nie wpływały na zmianę stanowi-
ska posłów. Brak ustawy przyznającej równe prawa kobietom 
spowodowany niechęcią grupy polityków i konserwatywnego 
społeczeństwa zmusił sufrażystki do zmian. Uważając działania 
NUWSS za mało skuteczne Emmeline Pankhurst wystąpiła 

20 J. Z. Kędzierski, Dzieje…,  t. 2, s. 379. 
21 Tamże, s. 379. 
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z organizacji i w 1903 roku, wraz z córkami Sylvią i Christabel 
założyła Women’s Social and Political Union (Społeczno – 
Polityczna Unia Kobiet, WSPU). Działania sufrażystek sku-
pionych WSPU były tak zaplanowane, żeby zwrócić uwagę na 
problem dyskryminacji kobiet jak największej grupy społe-
czeństwa i wymusić na rządzących zmianę postępowania. Sto-
sowały bardziej zdecydowane i brutalne formy walki o swoje 
prawa. Ich działalność zrażała do walki o równouprawnienie 
część brytyjskiego społeczeństwa,22 które z powodu agresyw-
nych zachowań zaczęło je pejoratywnie nazywać sufrażetka-
mi23. Wystąpienie Emmeline Pankhurst z NUWSS spowodo-
wało powstanie dwóch sprawnie działających organizacji: 
umiarkowanej National Union of Women’s Suffrage Societies 
i bardziej radykalnej w swoich działaniach Women’s Social 
and Political Union.  

W maju 1905 roku kobiety zrzeszone w organizacjach 
emancypacyjnych zgromadziły się na posiedzeniu w Izbie 
Gmin, gdzie zaplanowano debatę o przyznaniu im prawa wy-
borczego. Niestety wbrew wcześniejszym ustaleniom posłowie 
nie zajęli się sprawą. Zawiedzione działaczki z WSPU chciały 
rozpocząć publiczny protest przeciwko postępowaniu posłów 
jednak szybko zostały siłą usunięte przez policję.  Wydarzenie 
w Izbie Gmin wpłynęło na dalsze spotęgowanie działań kobiet.  

Początkowo sufrażystki związane były z Partią Liberal-
ną24, której członkowie podczas kampanii wyborczej w 1905 

22 A. S. Bidwell, Dzieje…, s. 25. 
23 E. Pawlak – Hejno, Obraz …, s. 81. 
24 Por. A. Zandberg, Klasa, płeć i demokracja. Relacje między sufrażystkami 
a lewicą społeczną w Wielkiej Brytanii przed wprowadzeniem powszechnego 
prawa wyborczego, [w:] Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… 
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roku deklarowali chęć przyznania im prawa do głosowania. 
Niestety wbrew nadziejom kobiet, na spotkaniu w Mancheste-
rze w październiku 1905 roku ich sprawa nie została podjęta. 
Rozczarowana Christabel Pankhurst razem z Anną Kenney 
zakłócały przemówienia polityków. Kiedy policja próbowała je 
aresztować, manifestantki broniły się krzycząc, kopiąc i gryząc. 
Kobiety zatrzymano i skazano za zakłócanie porządku publicz-
nego. Obie panie odmówiły zapłacenia grzywny i zostały aresz-
towane. Pierwsze głośne wystąpienie sufrażystek z WSPU 
wzbudziło zainteresowanie opinii publicznej i sprawiło, 
że coraz więcej Brytyjczyków usłyszało o sufrażystkach i zainte-
resowało się ich żądaniami.  

Nadzieję na zmiany dał kobietom upadek konserwatyw-
nego rządu Arthura Jamesa Balfoura w 1905 roku. Premierem 
został liberał, zwolennik emancypacji Henry Campbell – Ban-
nerman. Jego rządy wyróżniały się wieloma reformami spo-
łecznymi. Wprowadzono zmiany w opiece społecznej, za-
twierdzono ustawę emerytalną i ubezpieczenia dla robotników. 
Niestety nie spełniono obietnicy i nie wprowadzono równou-
prawnienia politycznego, bowiem do Partii Liberalnej należeli 
również politycy przeciwni przyznania kobietom równych 
praw wyborczych.  

Permanentny brak ustawy spowodował, że wojujące su-
frażystki rozpoczęły dezorganizację obrad parlamentu. Przery-
wały i zakłócały przemówienia nie zwracając uwagi na przyna-
leżność partyjną prelegentów. Zdawały sobie sprawę, że tylko 
głośne prezentowanie swoich postulatów oraz przekonanie do 

Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle 
porównawczym), red. A. Janiak – Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, 
Warszawa 2008, s. 240 - 243.  
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nich najważniejszych osób w państwie może wpłynąć na zmia-
nę ich sytuacji. W związku z tym demonstrowały przed do-
mami ministrów. Próbowały również bezskutecznie wtargnąć 
do siedziby premiera oraz kanclerza skarbu. Sufrażystki o swo-
je prawa walczyły również na ulicach angielskich miast. Orga-
nizowały pokojowe jak również agresywne manifestacje, pod-
czas których krzyczały i rzucały kamieniami. Wybijały szyby 
w witrynach sklepowych i w prywatnych mieszkaniach25. Poli-
cja bezustannie walczyła z sufrażystkami. Za zakłócanie po-
rządku publicznego otrzymywały mandaty. Notorycznie nie 
zgadzały się na zapłatę grzywny za co trafiały do więzienia.  

Kobiet stosujących terror nie było dużo. Wiele z nich nie 
chciało używać przemocy w walce o swoje prawa. W 1907 
roku doszło do rozłamu w organizacji Emmeline Pankhurst. 
Sufrażystki nie zgadzające się z jej sposobami działania założyły 
własną organizację - Women’s Freedom League (Liga Wolno-
ści Kobiet, WFL), na czele której stanęła Teresa Billington 
Greig. Organizacja charakteryzowała się bardziej umiarkowaną 
działalnością niż WSPU i stosowała tzw. opór obywatelski 
polegający m. in. na niepłaceniu podatków. 

Pomimo rozłamu w organizacji Emmeline Pankhurst nie 
przestawała walczyć o prawa wyborcze. Organizowała kolejne 
protesty przeciwko politykom. Chciała również zwiększyć 
wpływy WSPU, dlatego starała się pozyskać robotnice zatrud-
nione w przemyśle tekstylnym. Niewiele jednak kobiet zdecy-
dowało się dołączyć do związku. Większość swój czas poświę-
cała na pracę i wykonywanie licznych obowiązków domowych 
i macierzyńskich. Sprawy dotyczące współdecydowania o lo-

25 W. Lipoński, Dzieje… , s. 654. 



200   Sylwia Maleszak 

sach kraju i prawa do głosowania ustępowały problemom bar-
dziej prozaicznym dotyczącym poprawy warunków pracy 
i większych zarobków. Z tego powodu większość pracownic 
fizycznych wolała przynależeć do Women’s Trade Union Lea-
gue (Kobieca Liga Związków Zawodowych) zajmującej się 
przede wszystkim warunkami pracy i płacy kobiet skupionych 
w gorzej płatnych sektorach przemysłu oraz niedopuszczanych 
do bardziej prestiżowych i lepiej wynagradzanych stanowisk 
i zawodów. 

Sufrażystki upominające się spełnienia obietnicy z kam-
panii wyborczej, wymusiły na politykach Partii Liberalnej 
tylko nieznaczne zmiany. Rządzący aby uspokoić sytuację 
w kraju i zakończyć ciągłą walkę kobiet w 1907 roku zdecy-
dowali się na przyznanie prawa kobietom do udziału w wybo-
rach samorządowych. Zaistniałą sytuację wykorzystała Eliza-
beth Garrett Anderson (siostra Millicent Garrett Fawcett), 
która rok później wzięła udział w wyborach na burmistrza 
Aldeburgha. Wygrała je i przeszła do historii Wielkiej Brytanii 
jako pierwsza kobieta burmistrz26. Sufrażystki mimo wszystko 
domagały się większych uprawnień i możliwości współdecy-
dowania o losach kraju. Niestety na tym zakończyły się ko-
rzystne zmiany. Z powodu złego stanu zdrowia przychylny 
kobietom premier Henry Campbell – Bennerman w 1908 
roku ustąpił ze stawiska. 

Nowym szefem rządu został Herbert Henry Asquith. Na-
leżał do Partii Liberalnej ale był przeciwnikiem równoupraw-
nienia kobiet. Premier zgodził się jednak na przygotowanie 
aktu prawnego przyznającego prawo głosu w wyborach kobie-

26 J. Z. Kędzierski, Dzieje…,  t. 2, s. 379. 
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tom. Ustawa podobnie jak inne wcześniejsze przepisy przeszła 
pierwsze i drugie czytanie, ale do trzeciego nie doszło. Znie-
cierpliwione i wzburzone sufrażystki nasiliły swoją działalność. 
Dochodziło do kolejnych demonstracji, które kończyły się 
aresztowaniem kobiet za naruszanie porządku publicznego. 
Jedna z ulicznych manifestacji w czerwcu 1909 roku skończyła 
się zatrzymaniem 112 sufrażystek27. 

Szukając nowych sposobów na przekonanie rządzących 
do swoich praw i zmianę ich postępowania w czerwcu 1909 
roku przetrzymywana w więzieniu demonstrantka zdecydowa-
ła się na protest głodowy. Wiadomość o głodówce szybko 
rozpowszechniła się w kraju. Do protestu przyłączały się kobie-
ty i mężczyźni aresztowani za działalność w ruchu sufrażystow-
skim. Politycy obawiali się, że śmierć głodowa może spotęgo-
wać działalność sufrażystek, a także przyczynić się do zwięk-
szenia dla nich społecznego poparcia. Z tego powodu podjęto 
decyzję o przymusowym dożywianiu strajkujących, które pole-
gało na unieruchomieniu ciała przez  strażników więziennych 
i umieszczeniu w ustach lub nosie gumowej rurki, którą wle-
wano pokarm28. W 1913 roku w parlamencie przyjęto ustawę 
pozwalającą ministrowi spraw wewnętrznych na wypuszczenie 
z więzienia głodujących. Kiedy odzyskali siły i zdrowie po-
nownie trafiali do więzienia, gdzie mieli dokończyć odbywanie 
kary (tzw. ustawa kot i mysz)29. 

27 Rocznik Łódzki Gebethnera i Wolffa: na rok 1914: kalendarz encyklo 
pedyczno - praktyczny, Łódź 1914, s. 365 [online], http://bcul.lib.uni.lodz. 
pl/dlibra/doccontent?id=1806 [dostęp 18.12.2016]. 
28 Letter: Sylvia Pankhurst describes force feeding [online], http://digital.libra 
ry.lse.ac.uk/collections/thewomenslibrary [dostęp 05.01.2017]. 
29 Hugh Franklin's notice under the Cat and Mouse Act [online], http://digital. 
library.lse.ac.uk/collections/thewomenslibrary [dostęp 05.01.2017]. 
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Sufrażystki wszelkimi możliwymi sposobami starały się 
utrudnić policji aresztowanie i usuniecie z miejsca demonstra-
cji. Przypinały się do płotów łańcuchami zamykanymi na 
kłódki. Często podczas aresztowań policja używała przemocy 
w stosunku do manifestujących kobiet. Wielokrotnie również 
same sufrażystki podczas przepychanek atakowały policjantów. 
Na przekór ciągłym aresztowaniom i nieludzkiemu traktowa-
niu w więzieniu, sufrażystki nie poddawały się i dalej organi-
zowały manifestacje.  

Kulminacyjnym momentem ulicznych protestów był tzw. 
czarny piątek 18 listopada 1910 roku, zorganizowany przez 
Emmeline Pankhurst przeciwko postępowaniu polityków. 
Podczas manifestacji doszło do bójki między policją, 
a kobietami. Sufrażystki były tratowane pod końskimi kopy-
tami, ciągnięte za włosy po ziemi, bite i polewane wodą30. 
Wiele z nich trafiło do więzienia, mnóstwo było rannych, 
a dwie zmarły w wyniku odniesionych ran. Jedną z ofiar była 
siostra Emmeline Pankhurst – Mary Clarke31. W odpowiedzi 
na działania policji sufrażystki zorganizowały kolejną demon-
strację, podczas której masowo wybijały szyby w lokalach 
znajdujących się przy trasie marszu. Kamienie i młotki używa-
ne podczas ataków chowano pod płaszczami i w modnych 
wówczas podłużnych torebkach co uniemożliwiało policji 
zdemaskowanie i powstrzymanie sufrażystek32.  

30 M. Bogucka, Gorsza…, dz. cyt., s. 267. 
31 K. Connelly, The Suffragettes, Black Friday and two types of window smash-
ing [online], http://www.counterfire.org/articles/75-our-history/7697-the-
suffragettes-black-friday-and-the-two-types-of-window-smashing [dostęp 15. 
12.2016]. 
32 M. Dąbrowski, Listy z Anglii, Bluszcz 1913, nr 12, s. 122. 

http://www.counterfire.org/authors/6:katherine-connelly
http://www.counterfire.org/articles/history/7697-the-suffragettes-black-friday-and-the-two-types-of-window-smashing
http://www.counterfire.org/articles/history/7697-the-suffragettes-black-friday-and-the-two-types-of-window-smashing
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Długotrwały brak ustawy powodował nasilenie działań 
sufrażystek. Wystąpienia kobiet z WSPU i stosowanie przez 
nie argumentów siły wzbudzały wiele kontrowersji oraz spo-
rów wśród zwolenników i przeciwników emancypacji33. 
W swoich poczynaniach sufrażystki stawały się coraz bardziej 
nieprzejednane i bezwzględne. Bezkompromisowa Christabel 
Pankhurst usuwała z WSPU wszystkie osoby uznawane za zbyt 
umiarkowane. Za swoją działalność była poszukiwana przez 
angielską policję. W 1912 roku założycielka WSPU Emmeline 
Pankhurst została aresztowana i trafiła do więzienia. Jej córki 
Christabel nie udało się zatrzymać, ponieważ uciekła do Paryża 
skąd kierowała dalszymi działaniami sufrażystek w Wielkiej 
Brytanii34. Wojujące kobiety swoimi zachowaniami utrudniały 
normalne funkcjonowanie państwa, a policja działała zbyt 
wolno i nie była wstanie skutecznie reagować i przeciwdziałać 
ich zaplanowanym atakom. W swojej walce sięgały do metod 
terrorystycznych, podkładając bomby. Jedną z nich umieściły 
pod tronem koronacyjnym w opactwie westminsterskim, 
a drugą w katedrze Św. Pawła w Londynie. Bojowniczki ścina-
ły słupy telegraficzne i podpalały skrzynki pocztowe uniemoż-
liwiając przesyłanie informacji. Wzniecały pożary na stacjach 
kolejowych utrudniając podróżowanie po kraju. Podłożyły 
ogień pod dom wynajmowany przez kanclerza skarbu Lloyda 
George’a. Analogiczny los spotkał pawilon botaniczny w Kew 
Gardens. Nie oszczędzały nawet miejsc kultu. Wzniecały poża-
ry w kościołach, w rezultacie spłonęła świątynia w Wargrave 
niedaleko Londynu. Policji udało się zniweczyć plany wznie-

33 Lloyd George and Garrett Fawcett correspondence [online], http://digital. 
library.lse.ac.uk/collections/thewomenslibrary [dostęp 08.01.2017]. 
34 M. Dąbrowski, Christabel Pankhurst, Bluszcz 1913, nr 28, s. 312 – 313. 
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cenia pożaru w wiejskiej rezydencji ministra kolonii Lewisa 
Harcourta, ale nie wpłynęło to na zmniejszenie działań sufra-
żystek. Celem ich ataków były również galerie i muzea. Nisz-
czyły eksponaty, rozbijały rzeźby i cięły obrazy. W 1914 roku 
aktu wandalizmu dokonała sufrażystka Mary Richardson, 
która pocięła obraz Diego Velazquesa pt. Venus z lustrem. 
W celu zapobiegania dalszym dewastacjom zdecydowano się 
na zamknięcie istniejących muzeów i wystaw. Sufrażystki do-
puszczały się również ataków na polityków. Zaatakowały nie-
przychylnego im ówczesnego ministra spraw wewnętrznych 
Winstona Churchilla, a także spoliczkowały ministra Reginal-
da McKenna. Jednak najczęściej atakowany był znienawidzony 
premier Herbert Asquith. W latach 1908 – 1912 dokonano 
zamachu na jego dom, został napadnięty, pobity i wygwizda-
ny, a jedna z rozgoryczonych sufrażystek rzuciła w niego sie-
kierą35. W walce toczonej z władzą, kobiety nie cofnęły sie 
nawet przed rozkopywaniem pól golfowych i niszczeniem 
pawilonów sportowych. Chciały w ten sposób pokazać, że są 
zdeterminowane i nie cofną się przed niczym, aby osiągnąć 
swój cel i zmusić rządzących do przyznania im praw wybor-
czych.  

W 1913 roku podczas corocznych prestiżowych wyści-
gów konnych w Epsom, zginęła sufrażystka Emily Davidson. 
Kobieta wpadła pod konia w barwach króla Jerzego V 
i w wyniku odniesionych obrażeń kilka dni po wypadku, 
zmarła nie odzyskując przytomności. Niektórzy twierdzili, 
że chciała popełnić samobójstwo, żeby zaprotestować przeciw-
ko postępowaniu posłów i braku ustawy przyznającej kobie-

35 Rocznik…, s. 365. 
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tom równe z mężczyznami prawa wyborcze. Samobójstwo 
jednak trzeba wykluczyć, ponieważ kobieta kupiła bilet po-
wrotny do domu. Ponadto analizując nagranie z wypadku 
można odnieść wrażenie, że sufrażystka chciała raczej  zatrzy-
mać królewskiego konia lub przebiec przez tor i pokazać 
transparent z napisem WSPU, który przy niej znaleziono36. 
Śmierć Emily Davidson była jednym z najtragiczniejszych 
wydarzeń w całej historii walki kobiet o prawa wyborcze 
w Wielkiej Brytanii. Jej pogrzeb stał się demonstracją zwolen-
ników równouprawnienia kobiet.  

Kampania przeciwko niezrozumiałej niechęci, obłudzie 
i wszelkim przeciwnościom tworzonym przez władze Wielkiej 
Brytanii trwała bezskutecznie do wybuchu I wojny światowej. 
Działania członkiń WSPU sprawiły, że ich wołanie o równou-
prawnienie odniosło przeciwny od oczekiwanego rezultat. 
Niszczenie obiektów użyteczności publicznej, próby zama-
chów, a nawet podpalanie listów w skrzynkach pocztowych 
spowodowało, że w społeczeństwie nasiliła się wrogość 
i uprzedzenia do sufrażystek. Wykorzystali to politycy odma-
wiając kobietom przyznania równouprawnienia. Parlamenta-
rzyści głosili publicznie, że nie mogą ustąpić i zmieniać trady-
cyjnych zasad istniejących w kraju pod naciskiem osób używa-
jących argumentów siły i dopuszczających się łamania prawa.  

Podczas I wojny światowej doszło do porozumienia mię-
dzy WSPU, a rządzącymi. Kobiety zaprzestały walki 
o prawa wyborcze w zamian za co z więzień uwolniono sufra-
żystki. Ponadto Emmeline Pankhurst zachęcała mężczyzn do

36Suffragette Emily Davison knocked down by King's horse at Epsom [online], 
https://www.theguardian.com/world/video/2013/jun/01/suffragette-emily-
davison-knocked-down-kings-horse-video [dostęp 19.12.2016]. 
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walki o swój kraj, a sufrażystki włączyły się w pomoc żołnie-
rzom. Narażały swoje życie pracując w szpitalach wojskowych 
przy linii frontu. Kompromisu między politykami, a WSPU 
nie podzielały działaczki WFL, ponieważ w czasie wojny dalej 
dyskryminowano kobiety. Wiele z nich na początku zmagań 
wojennych straciło pracę, gdyż zlikwidowano lub zaprzestano 
produkcji artykułów luksusowych, przy których do tej pory 
pracowały. W innych miejscach pracy w pierwszej kolejności 
przyjmowani byli mężczyźni, co wpływało na pogarszanie się 
sytuacji materialnej samotnych kobiet. Pozostawione same 
sobie musiały sprostać ciężkim warunkom lat wojny, dlatego 
w ich obronie wystąpiły działaczki organizacji kobiecych. 
W celu zwrócenia uwagi na trudną sytuację materialną samot-
nych Brytyjek „W lipcu 1915 roku wzdłuż Whitehall przema-
szerowała demonstracja 30 000 kobiet, na której czele szły 
sufrażystki z Christabel Pankhurst i niosły transparent z napi-
sem <<Żądamy prawa do służby>> (krajowi)”37. Kiedy coraz 
więcej mężczyzn było powoływanych do wojska ich miejsca 
pracy zaczęły zajmować kobiety. Zmuszone zostały do przeję-
cia męskich obowiązków. Stały się głową rodziny, same wy-
chowywały dzieci i troszczyły się o ich los. Rozpoczęły pracę 
w administracji państwowej i biurach. Wykonywały zawody 
do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. Pracowały 
w transporcie jako konduktorki, w przemyśle ciężkim przy 
produkcji broni dla wojska oraz metalurgicznym i chemicz-
nym. Niestety pomoc niesiona ojczyźnie w ciężkich latach 
wojny nie wpłynęła na zmianę stanowiska konserwatywnych 
mężczyzn. Wielu w dalszym ciągu nie zgadzało się na zatrud-

37 A. S. Bidwell, Dzieje… , s. 73. 
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nianie kobiet w fabrykach i pracę razem z nimi. Natomiast 
w zakładach do których je przyjęto, za taką samą pracę otrzy-
mywały wynagrodzenie w wysokości 50 do 66% płacy męż-
czyzny38. Pomimo niechęci do zmian części społeczeństwa, 
skutkiem I wojny światowej była szybka i bezwarunkowa 
emancypacja, która spowodowała, że po zakończeniu zmagań 
wojennych powrót do tradycyjnych ról społecznych nie był już 
możliwy. Kobiety zdobyły pracę, doświadczenie zawodowe 
i stały się samodzielne. 

W 1918 roku w Wielkiej Brytanii uchwalono nową 
ustawę wyborczą39. Przyznawała  prawo wyborcze wszystkim 
mężczyznom powyżej 21 lat i kobietom które ukończyły 
30 rok życia, posiadały wyższe wykształcenie i odpowiedni 
status ekonomiczny. W wyborach w tym samym roku wzięło 
udział 8,5 miliona kobiet. 17 startowało jako kandydatki do 
brytyjskiego parlamentu, ale tylko jedna Constance Markie-
wicz uzyskała wystarczającą liczbę głosów lecz nie przyjęła 
mandatu. Pierwszą kobietą zasiadającą w parlamencie była 
Nancy Astor, która zdobyła wystarczające poparcie w wybo-
rach z 1919 roku40. Pełne równouprawnienie nastąpiło dopie-
ro w 1928 roku41. Wraz z osiągnięciem głównego postulatu – 
uzyskania przez kobiety prawa do głosowania, zaobserwować 
można zmniejszenie działalności ruchów emancypacyjnych 
i kres w latach dwudziestych XX wieku pierwszej fali femini-
zmu. Zrównanie w prawach wyborczych kobiet i mężczyzn 
stanowiło ogromny postęp w kwestii równouprawnienia 

38 Tamże, s. 74. 
39 N. Jastrzębska, Zgon mrs. Pankhurst, Bluszcz 1928, nr 27, s. 12. 
40 M. Bogucka, Gorsza… , s. 270. 
41 A. S. Bidwell, Blaski… , s. 146 – 147. 
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i miało duży wpływ na zmianę postrzegania roli kobiety 
w społeczeństwie. 

Kobiety w Wielkiej Brytanii były dyskryminowane w ży-
ciu publicznym i prywatnym. Nie posiadały prawa do zarzą-
dzania własnym majątkiem. Nie mogły decydować o swojej 
edukacji i losie swoich dzieci. Były wykluczone z możliwości 
piastowania ważnych urzędów w państwie i uczestniczenia 
w wyborach. Oświecenie i Rewolucja Francuska wpłynęły na 
zmiany w postrzeganiu roli kobiety i mężczyzny w społeczeń-
stwie oraz zainicjowały powstanie i rozwój ruchu sufrażystow-
skiego zrzeszającego osoby walczące o prawa wyborcze kobiet. 
Stosunek części konserwatywnego społeczeństwa i nieprzy-
chylnych polityków wpływał na permanentny brak ustawy 
i zrównanie z mężczyznami w prawach wyborczych. Sufrażyst-
ki w Wielkiej Brytanii wykorzystywały różne metody w walce 
o uzyskanie powszechnego prawa wyborczego. Prowadziły
działania pokojowe, polegające na spotkaniach z parlamenta-
rzystami, organizowaniu ulicznych manifestacji, przygotowy-
waniu i kolportowaniu informatorów zawierających ich postu-
laty. Nie wszystkie sufrażystki popierały takie metody działa-
nia, uważając je za mało skuteczne. Z tego powodu część
z nich realizowała bardziej zdecydowane formy walki polegają-
ce na atakowaniu polityków,  prowadzeniu protestów głodo-
wych oraz niszczeniu miejsc użyteczności publicznej. Kampa-
nia na rzecz równouprawnienia zakończyła się przyznaniem
praw wyborczych kobietom.
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Summary 

In Struggle for Equal Rights: Forms 
of Action Used by British Suffragettes 
In thae late 19th and early 20th century 

The article discusses the forms of actions used by British 
suffragettes in their struggle for the universal franchise as well 
as the reaction of the British society and politicians to these 
actions. It details the specific positions the government and 
the ruling class vis a vis the suffragettes’ demands in the late 
19th and the early 20th century. It also describes selected organ-
isations that comprised a larger suffrage movement. The au-
thor notes that women did not initially use violence in their 
struggle and it was only in the early 20th century that various 
groups emerged that postulated more decisive means. The 
campaign for women’s franchise continued until 1914 and the 
outbreak of WWI. 
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