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Wstęp

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu kolejny zbiór pt. „Historia III°”. 
Zawiera on artykuły słuchaczy studiów trzeciego stopnia na kierunku 
Historia: Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego  
im. Pawła Tyczyny w Humaniu, Narodowego Pedagogicznego Uniwersytetu  
im. Mychajlo Drahomanowa w Kijowie, Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego  
im. Iwana Franki, Chersońskiego Uniwersytetu Państwowego, Czarnomorskiego 
Państwowego Uniwersytetu im. Piotra Mohyły w Mikołajowie. Niniejszy tom 
ma charakter przeglądowy, natomiast rozprawy badawcze – charakteryzują się 
tematycznym zróżnicowaniem – dotykają zagadnień z historii powszechnej, 
historii polskiej/ukraińskiej od czasów średniowiecznych po najnowsze. 

Pracujemy już nad przygotowaniem kolejnego tomu zbioru rozpraw  
pt. „Historia III°”. Zachęcamy doktorantów do nadsyłania artykułów naukowych 
opisujących wyniki ukończonych lub trwających prac badawczych poświęconych 
szeroko pojętym dziejom, refleksji historiograficzno-metodologicznej. Chętnie 
widziane będą także recenzje i reportaże z konferencji naukowych.

Mamy nadzieję, że „Historia III°” przyczyni się do integracji polsko-
ukraińskich kontaktów naukowych, a poprzez wymianę zasobów, doświadczeń 
i metod będzie katalizatorem wewnątrzdyscyplinarnego dyskursu badawczego. 
Potencjalnych czytelników zachęcamy do lektury.

Redaktorzy
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Katarzyna Błoch
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ORNAMENTYKA ŚREDNIOWIECZNYCH NACZYŃ 
CERAMICZNYCH Z KLASZTORÓW W STRZELNIE 

I TRZEMESZNIE

Naczynia ceramiczne i ich fragmenty wydobywane w trakcie badań 
archeologicznych zaliczają się do materiału masowego. Bardzo często stanowią 
podstawowe źródło wiedzy na temat badanego stanowiska. Na podstawie wyników 
analizy materiału ceramicznego ustala się chronologię stanowiska, a także jego 
stratyfikację1. W artykule zajmę się estetyczną stroną wyrobów garncarskich, 
jaką jest ich ornamentyka. Kwestia ta jest omawiana przez badaczy ceramiki, 
zwłaszcza późnośredniowiecznej, na marginesie zagadnień dotyczących techniki 
i technologii2. Zarazem zagadnienia te są nierozłączne. Dlatego też w niniejszym 
artykule poruszone zostały kwestie techniki i technologii wyrobu naczyń, jednak 
w niezbędnym zakresie, aby nie odbiegać od zasadniczego tematu. Z reguły 
najwięcej uwagi badacze ceramiki poświęcają asortymentowi i morfologii, 
szczególnie w ostatnich latach3. Dzięki temu można określić funkcję naczyń,  
a także na podstawie wylewów stworzyć pewne ciągi rozwojowe, które w dalszej 
kolejności pozwalają na datowanie, np. stanowiska, z którego pochodzą.

Badane przeze mnie zbiory naczyń pochodzą z dwóch stanowisk 
poklasztornych: kanoników regularnych w Trzemesznie oraz norbertanek  
w Strzelnie. Pierwszy z klasztorów położony jest w województwie wielkopolskim, 
w powiecie gnieźnieńskim, natomiast drugi w województwie kujawsko-

1 J. Dubikajtis, J. Dubikajtis, K. Sulkowska, Charakterystyka stratyfikacji kulturalnej wzgórza 
klasztornego w Strzelnie (woj. bydgoskie), [w:] Z badań nad średniowieczną architekturą Kujaw  
i Wielkopolski wschodniej, red. J. Chudziakowa, Warszawa 1990, s. 31–38.
2 Cf: np. J. Bednarczyk, Ceramika naczyniowa, [w:] Zaplecze gospodarcze konwentu 00. 
Franciszkanów w Inowrocławiu od połowy XIII w. do połowy XV w., red. A. Cofta-Broniewska, 
Poznań 1979, s. 56–117; D. Poliński, Przemiany w wytwórczości garncarskiej na ziemi chełmińskiej  
u schyłku wczesnego i na początku późnego średniowiecza, Toruń 1996, K. Ryszewska, 
Późnośredniowieczna ceramika naczyniowa z opactwa benedyktynów w Mogilnie, Kielce 2001.
3 Cf: np. W. Dzieduszycki, Wczesnomiejska ceramika kruszwicka w okresie od 2 poł. X w.  
do poł. XIV w., Wrocław 1982; K. Sulkowska-Tuszyńska, Technologia, asortyment  
i funkcja średniowiecznych naczyń ceramicznych używanych w klasztorze norbertanek  
w Strzelnie, woj. Bydgoszcz, Rzeszów 1994, s. 121–138; ead., Ceramiczne naczynia na trzech nóżkach 
z klasztoru benedyktynów w Lubiniu, (woj. wielkopolskie), „Acta Universitatis Nicolai Copernici, 
Archeologia XXVIII. Nauki Humanistyczno-Społeczne” 2001, z. 349, s. 139–167.

POLSKO-UKRAIŃSKIE SPOTKANIA MŁODYCH HISTORYKÓW
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pomorskim, w powiecie mogileńskim. Oddalone są one od siebie o około 20 km. 
Oba klasztory należą do jednych z najstarszych na ziemiach polskich. Ich tradycja 
sięga XII w. Funkcjonowały na pograniczu wielkopolsko-kujawskim do początku 
XIX w. Wówczas to uległy kasacie na mocy dekretów władz pruskich. Przez tak 
długi czas zmieniała się ich rola, a także uposażenie, w tym również przedmioty 
ruchome. Jednym z elementów, który w pewien sposób odzwierciedla zmiany, jest 
ceramika naczyniowa.

Celem artykułu będzie zatem zaprezentowanie i omówienie ornamentyki 
naczyń ceramicznych, a w efekcie ukazanie różnic i podobieństw w motywach 
ornamentacyjnych dla obu założeń klasztornych. W wyniku tego będzie można 
wnioskować na temat poziomu wytwórczości garncarskiej w obu ośrodkach, 
zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę estetykę naczyń.

 Poddany analizie materiał, pochodzący z terenu klasztoru kanoników 
regularnych w Trzemesznie, liczy 611 fragmentów ceramiki naczyniowej. 
Wydobyto go z wykopu założonego podczas badań prowadzonych w 1989 r. 
Wykop zlokalizowano po północnej stronie klasztoru, gdzie odsłonięto między 
innymi pozostałości murów gotyckich po krużganku. W celach porównawczych 
w stosunku do ceramiki trzemeszeńskiej wydzielono podobnej liczebności zbiór 
ceramiki pochodzącej z badań prowadzonych w Strzelnie. Zbiór ten liczy łącznie 
653 fragmenty naczyń, które poddano analizie. Na wybrany materiał składa się grupa 
ceramiki pochodzącej z dwóch wykopów i z dwóch różnych sezonów badawczych 
(2001 i 2003 r.). Wykop z roku 2001 oznaczono jako W-6/01 i zlokalizowano go 
na wschód od północno-wschodniego narożnika kościoła Św. Trójcy. Odsłonięto  
w nim m.in. fragment murowanego fundamentu zabudowy klasztornej – 
południową ścianę południowego skrzydła claustrum. Drugi z wykopów, W-3/03, 
z którego pochodzi materiał poddany analizie, założono przy wschodniej ścianie 
północnego ramienia transeptu bazyliki. Wykop ten bezpośrednio przylegał do 
zewnętrznej ściany transeptu. 

Materiał, z uwagi na zakres chronologiczny artykułu, pochodzi z warstw 
średniowiecznych. Datowany jest on na okres od XIII do końca XV w. 

Badania archeologiczne prowadzone na terenach poklasztornych w Strzelnie 
oraz w Trzemesznie przyniosły wiele ważnych odkryć dla historii obu założeń, 
oraz mnóstwo materiału ceramicznego. Systematyczne prace archeologiczno-
architektoniczne prowadzono na tych stanowiskach od lat 80.4. Prace zarówno  
w Trzemesznie, jak i w Strzelnie prowadził Zakład Archeologii Architektury 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w ramach 
Zespołu do Badań Średniowiecznej Architektury Kujaw i Wschodniej Wielkopolski. 
Kierownikiem badań była prof. dr hab. Jadwiga Chudziakowa.

W wyniku wieloletnich badań archeologiczno-architektonicznych 
nagromadzono znaczne ilości materiału ruchomego, w tym ceramiki naczyniowej. 

4 Dokładna historia badań archeologiczno-architektonicznych dla Strzelna, została omówiona 
w publikacjach: K. Sulkowska-Tuszyńska, Średniowieczne naczynia ceramiczne z klasztoru 
Norbertanek w Strzelnie, Toruń 1997; ead., Klasztor norbertanek w Strzelnie (XII–XVI wiek). Sacrum  
i profanum, Toruń 2006. A dla Trzemeszna w: M. Wiewióra, Zespół klasztorny kanoników regularnych 
w Trzemesznie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, Toruń 2000, V.: Sprawozdania 
z badań archeologiczno-architektonicznych w Strzelnie i Trzemesznie (maszynopis w Zakładzie 
Archeologii Architektury Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Katarzyna Błoch
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Jego stan zachowania był bardzo różny, od form zachowanych niemal w całości 
do małych fragmentów naczyń. Analizowana ceramika naczyniowa zachowała się 
w stanie niezadowalającym (ryc.1). Wszystkie naczynia ceramiczne z badanego 
okresu w wykopie z klasztoru w Trzemesznie zachowały się fragmentarycznie5. 
Ponadto, warstwy, z których pochodzi materiał, zostały naruszone przez wkop 
pod mur gotycki. Należy też wziąć pod uwagę czas, który upłynął od momentu 
wydobycia materiału źródłowego do czasu próby jego opracowania, co mogło mieć 
również wpływ na stan jego zachowania. W badanym zbiorze nie zachowało się 
żadne naczynie w całości. Tylko nieliczne fragmenty udało się poddać cząstkowej 
anastylozie6, w tym pięć fragmentów tworzących część misy (ryc. 2).

Podobnie wyglądał materiał z klasztoru w Strzelnie. Również zachował 
się on wyłącznie fragmentarycznie. Jedno z naczyń udało się zrekonstruować  
w całości (ryc. 3). Sklejono także pojedyncze fragmenty, co też ułatwiło 
rekonstrukcję rysunkową.

Jednym z efektów pracy nad ceramiką naczyniową jest rozpoznanie 
jej form. Często jest to bardzo trudne ze względu na wielkość zachowanych 
fragmentów. Formę naczynia rozpoznajemy najczęściej na podstawie wylewów, 
a rzadziej den naczyń. Jednak podział morfologiczny badanego zbioru (611 
fragmentów), tj. na poszczególne części naczyń, przedstawiał się następująco: 
74,80% stanowią części brzuśców naczyń, wylewy to 13,09% zbioru, dna 6,05%, 
pokrywki zaledwie 1,47%, ucha 1,15% oraz inne fragmenty, które stanowią 
3,44%. W klasztorze trzemeszeńskim w okresie średniowiecza używano różnych 
form naczyń, poczynając od powszechnie stosowanych garnków, z pokrywami 
lub bez, z uchami lub też bez, poprzez dzbany, misy, miseczki, po pojedyncze  
w tym czasie formy, jak trójnóżki czy puchary. Można uznać, że były wśród nich 
zarówno naczynia typowo kuchenne, grubościenne, nieornamentowane, silnie 
zużytkowane, jak i naczynia lepszej jakości – cienkościenne polerowane dzbany, 
ornamentowane garnki, szkliwiona trójnóżka czy puchar W klasztorze panien 
norbertanek w Strzelnie wystąpiły podobne formy. W analizowanym zbiorze ceramiki 
naczyniowej wyróżniono takie formy, jak: garnki, pokrywki, misy, dzbany i puchar7. 
Podział morfologiczny dla tego zbioru (653 fragmenty) wygląda następująco: aż 
82,80% stanowią części brzuśców naczyń, dla porównania wylewy stanowią 9,20%, 
dna 6,40%, pokrywki zaledwie 1,20%, a z całego badanego zbioru pochodzi tylko 
jedno ucho (0,20%).

Pomimo że najwięcej informacji o naczyniach możemy zaobserwować na 
podstawie wylewów, a następnie den, to właśnie na brzuścach z reguły zachowują 

5 Kategorie wielkościowe części naczyń przyjęto za A. Buko, Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie 
do badań, Wrocław, 1990, s. 236–243. Cf: id., Problemy analizy opisowej wyrobów garncarskich 
zachowanych fragmentarycznie, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1979, z. 2, s. 187–207. 
6 Anastyloza [gr. Aná ‘na nowo’, stýlos ‘kolumna’], ponowne ustawienie kolumn z zachowanych 
oryginalnych elementów budowli antycznej znajdującej się w ruinie; obecnie termin używany na 
określenie pewnych rekonstrukcji. Odnośnie do naczyń ceramicznych najczęściej jest to sklejenie ze 
sobą fragmentów pochodzących od jednej formy. Brakujące elementy wypełnia się specjalnym gipsem 
konserwatorskim. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. J. Wojnowski, Warszawa 2001, t. 2, s. 16.
7 Na temat form i ich zastosowania w klasztorze norbertanek w Strzelnie pisała: K. Sulkowska-
Tuszyńska, Średniowieczne naczynia ceramiczne…,; ead., Technologia, asortyment i funkcja…,  
s. 121–138.

ORNAMENTYKA ŚREDNIOWIECZNYCH NACZYŃ CERAMICZNYCH...
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się motywy ornamentacyjne. W obu zbiorach największy odsetek fragmentów 
stanowiły brzuśce naczyń. 

Przystępując do badań ornamentyki naczyń, posłużono się metodą 
statystyczną, która najlepiej ukazuje różnice i podobieństwa dla obu ośrodków 
klasztornych. Wyodrębniono następujące rodzaje ornamentów: polerowanie, 
ornament ryty w postaci żłobków oraz linii falistej, plastyczny, stempelkowy, 
malowany, szkliwienie oraz angoba. 

Materiał przed analizą został podzielony według grup technologicznych 
na naczynia stalowoszare, ceglaste, brunatno-beżowe. W obrębie tych grup,  
w poszczególnych klasztorach, opisywano następnie ornamentykę naczyń. 

Motywy ozdobne były umieszczane w górnej części brzuśca naczynia. 
Zdobiono również ucha, najczęściej dzbanów. W okresie późnego średniowiecza 
wykonywano także ornament po wewnętrznej stronie wylewów. Najczęściej 
posiadały go misy, które ze względu na ten ornament najprawdopodobniej 
zaliczały się wówczas do naczyń stołowych. Ornamentyka poza funkcją estetyczną 
miała również funkcję praktyczną. Na przykład angoba, która powodowała, że 
powierzchnia naczynia stawała się chropowata, pozwalała na lepsze uchwycenie 
naczynia wyjmowanego, np. znad paleniska. Angoba jest jednak charakterystyczna 
dla naczyń z połowy XVI w. i późniejszych. 

Najbardziej charakterystycznymi naczyniami okresu średniowiecza są naczynia 
wypalane w atmosferze redukcyjnej, bez dostępu tlenu, czyli naczynia stalowoszare. 
W badanym materiale z Trzemeszna stanowią one 45,00% całego zbioru. W literaturze 
przedmiotu ceramika ta określana jest jako stalowoszara lub „siwa”. Określenie to 
związane jest z barwą powierzchni tych naczyń – szara lub prawie czarna. Wystąpienie 
tego rodzaju ceramiki naczyniowej stanowi wyraźną cezurę w wytwórczości garncarskiej. 
Pierwsze naczynia wypalane w atmosferze redukcyjnej pojawiły się w Trzemesznie  
w trzeciej ćwierci XIII w.8. Występowanie tego zjawiska jest porównywalne w czasie  
ze Strzelnem. W klasztorze norbertanek pojawienie się pierwszych naczyń tego rodzaju 
jest datowane na około czwartą ćwierć XIII w.9. Ceramika stalowoszara z Trzemeszna 
była wykonywana przez obtaczanie metodą ślizgowo-tarczową, a także poprzez 
toczenie. Technika toczenia polega na budowie naczynia przy pomocy przeciwdziałania 
nacisku rąk na glinę poruszającą się dzięki niezależnej rotacji koła10. W ten sposób 
na naczyniu pozostawały ślady palców garncarza, które mogą wprowadzić w błąd co 
do techniki, ponieważ są one charakterystyczne dla wałeczkowej techniki budowy 
naczyń. O sposobie toczenia na ceramice trzemeszeńskiej może świadczyć, między 
innymi, ornament w postaci szablonowych żłobków oraz delikatne ciągi od strony 
wewnętrznej naczynia. Naczynia stalowoszare charakteryzowały się wygładzoną 
powierzchnią, uzyskiwaną w wyniku udoskonalonej techniki produkcji. Ślady 
gładzenia są widoczne w postaci przeważnie pionowych, ale także poziomych 
ciągów po stronie zewnętrznej ścianek. Polerowanie wykonywano za pomocą 
trawy lub słomy (ryc. 4). W poddanym analizie zbiorze ceramiki polerowanie 
zaobserwowano na 35,00% fragmentów cechujących się zdobieniem (tab. I). 
Innym typem ornamentu jest poziome żłobkowanie o różnej głębokości, szerokości  
i częstotliwości. Wykonywano go podczas toczenia naczynia na kole. Ornament 

8 M. Wiewióra, op. cit., s. 131.
9 K. Sulkowska-Tuszyńska, Średniowieczne naczynia ceramiczne…, s. 148.
10 W. Hołubowicz, Garncarstwo wiejskie zachodnich terenów Białorusi, Toruń 1950, s. 145–148.
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ten występuje na naczyniach najczęściej w górnej partii brzuśca bądź w miejscu 
największej wydętości brzuśca (ryc. 4–6). Jeden z fragmentów pochodzący 
od dzbana posiadał ornament plastyczny w górnej partii naczynia (ryc. 7). Na 
sześciu fragmentach ceramiki siwej wystąpił ornament złożony z kilku motywów: 
na czterech fragmentach żłobkom towarzyszyła linia falista, na jednym obok 
żłobków był ornament wykonany stemplem, również na jednym – stempel wraz  
z polerowaniem (ryc. 5, 8, 9). Stempel jest często wykonany niedbale.

Drugim rodzajem wypału naczyń w okresie średniowiecza był wypał 
w atmosferze utleniającej. Pod koniec XV w. w niektórych ośrodkach, np.  
w Warszawie, wypał redukcyjny ustępuje miejsca wypałowi utleniającemu, który 
to w XVI w. uzyskuje przewagę w produkcji garncarskiej. Jerzy Kruppé łączy 
to zjawisko z pojawieniem się w tym czasie szkliwa. Uznał on, że produkcja 
siwaków nie miała sensu funkcjonalnego, ponieważ poprzez nakładanie szkliwa 
na powierzchnię naczynia zyskiwano izolator, który skuteczniej zmniejszał 
przesiąkliwość ścianek11. W Polsce pierwsze naczynia szkliwione pojawiły się już 
w X-XI w., co związane jest z początkami produkcji szkła w naszym kraju. Można 
tu przytoczyć odkrycia na Wolinie (X w.)12, Kruszwicy13, Opolu14, Krakowie15.

Szkliwo było stosowane w produkcji ceramiki od okresu wczesnego 
średniowiecza, jednak w przypadku ceramiki naczyniowej miało to miejsce nie na 
dużą skalę. Częściej pokrywano szkliwem ceramikę budowlaną (płytki posadzkowe 
i ścienne w kościołach). Większe rozpowszechnienie naczyń glazurowanych 
nastąpiło w późnym średniowieczu16. 

W Trzemesznie pierwsze szkliwione naczynia ceglaste pojawiają się na 
początku XV w.17. W badanym materiale ceramika szkliwiona stanowi nieliczny 
zbiór liczący siedem fragmentów, co stanowi 1,10% wszystkich poddanych 
analizie fragmentów naczyń18. Były to głównie części brzuśców naczyń. Jeden 
fragment pochodził od części przydennej prawdopodobnie pucharka, a jeden od 
naczynia na trzech nóżkach, tzw. trójnóżki. Fragmenty były szkliwione zarówno 
jednostronnie, jak i dwustronnie. Dominowało szkliwo barwy pomarańczowej, 
dwa fragmenty posiadały szkliwo brązowe, a jeden zielone.

Swego rodzaju zapowiedzią zmian w garncarstwie było pojawienie się naczyń 
ceglastych. Pierwsze znamiona tego procesu datowane są pomiędzy połową XIII  
a XIV w. Pod względem formalnym i stylistycznym naczynia ceglaste nawiązywały 

11 J. Kruppé, Studia nad ceramiką XIV wieku ze Starego Miasta w Warszawie, Wrocław-Warszawa-
Kraków 1961, s. 151.
12 W. Filipowiak, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Wolinie w latach 1953–1954, 
„Sprawozdania Archeologiczne” 1955, t. 1, s. 182.
13 A. Cofta, Badania archeologiczne w Kruszwicy 1955 r., „Sprawozdania Archeologiczne” 1957,  
t. 3, s. 238–248.
14 W. Hołubowicz, Badania wykopaliskowe w Opolu w 1958, „Sprawozdania Archeologiczne” 1962, 
t. 14, s. 284–286.
15 K. Radwański, Wczesnośredniowieczna ceramika krakowska i zagadnienie jej chronologii, 
„Materiały Archeologiczne” 1968, t. 9, s. 67.
16 A. Wałowy, Późnośredniowieczne garncarstwo krakowskie w świetle źródeł archeologicznych, 
„Materiały Archeologiczne” 1979, t. 19, s. 5–151.
17 M. Wiewióra, op. cit., s. 153.
18 V.: Tabela I, s. 19 i tabela II, s. 20.
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do siwaków, aby około drugiej połowy XV w. zdominować je19. Zbiór naczyń 
ceglastych z Trzemeszna był bardzo zróżnicowany. Różnice były zauważalne  
w barwie czerepu – od jasnokremowej poprzez beżowo-ceglastą, do intensywnie 
ceglastej, a także w barwie przełamów, domieszce oraz grubości ścianek naczyń. 
W związku z powyższym dokonano podziału na dwie grupy: ceramikę ceglastą 
i beżowo-ceglastą. Do pierwszej zaliczono 83 fragmenty, co stanowi 13,60%, 
do drugiej także 83 fragmenty (13,60%). Ceramika ceglasta posiada przełamy 
w większości jednobarwne, najczęściej identyczne z barwą czerepu. Ścianki  
w wyniku stosowania silniejszego obtaczania i techniki toczenia zmniejszyły 
swą grubość (0,30–0,50 cm). W masach garncarskich stosowano drobnoziarnistą 
domieszkę. Powierzchnia naczyń jest gładka. Co do ornamentu tej grupy naczyń, 
występuje on jedynie na nielicznych fragmentach w postaci regularnych płytkich 
dookolnych żłobków. 

Druga z wydzielonych grup naczyń ceglastych, naczynia beżowo-ceglaste, 
znacznie różniła się od wyżej opisanej grupy pierwszej. Naczynia beżowo-
ceglaste charakteryzowały się przebarwieniami czerepu, plamistością oraz 
znaczną grubością ścianek (0,50–1,00 cm). Przełamy były dwu- lub trzybarwne, 
niebieskawoszare, co mogło być uwarunkowane grubością ścianek i temperaturą, 
w jakiej naczynia wypalano. Czasem powierzchnia wewnętrzna była jaśniejsza niż 
zewnętrzna. Być może jest to związane z funkcją naczyń. Powierzchnię naczyń 
ornamentowano niekiedy silnie meandrującą linią falistą oraz gęsto ułożonymi 
poziomymi żłobkami (ryc. 10).

Naczynia ceglaste mogły być pokryte warstwą angoby, szkliwem bądź też 
angobą i szkliwem20. Naczynia angobowane są, obok naczyń ceglastych, nowością 
technologiczną w tym czasie; nazywane tak umownie ze względu na obustronne 
pokrywanie ich angobą. Efekt angoby uzyskiwano poprzez podsuszenie naczynia, 
a następnie zanurzenie go w wodnym roztworze glinki i wypalenie w piecu  
z mniejszym lub większym dostępem tlenu, w wyniku czego uzyskiwano różne 
odcienie szarości21. W badanym zbiorze ceramiki z Trzemeszna naczynia tego 
rodzaju stanowiły najmniejszą grupę (0,30%). Na jednym z ułamków brzuśca 
zachowało się skromne malowanie w postaci dwóch poziomych linii barwy 
brunatnej. Angoba na wszystkich fragmentach ma barwę jasnoszarą. Fakt tak 
nielicznej reprezentacji w badanym zbiorze tego rodzaju naczyń nie powinien 
dziwić, ponieważ są one charakterystyczne dla czasów nowożytnych. Jednocześnie 
ich występowanie poświadcza najmłodszą warstwę i zarazem stanowi górną 
granicę czasową przyjętą w pracy. Pierwsze angobowane naczynia w Strzelnie 
pojawiły się w pierwszej połowie XVI w.22.

Kolejną z wydzielonych grup technologicznych stanowią naczynia 
obtaczane brunatno-beżowe, wypalane w atmosferze utleniającej. Jest to druga, 
co do wielkości grupa fragmentów ceramiki w badanym materiale. Łącznie 
wydzielono 156 fragmentów tego rodzaju ceramiki, co stanowi 25,50% całego 
badanego zbioru (611 fragmentów). Cechy charakterystyczne wskazują na 

19 K. Sulkowska-Tuszyńska, Średniowieczne naczynia ceramiczne…, s. 62.
20 Ibid., s. 14. 
21 Ead., Bydgoski warsztat garncarski z około XVI wieku (część I – naczynia), „Materiały Do Dziejów 
Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu” 2008, z. 13, s. 12.
22 Ead., Średniowieczne naczynia ceramiczne…, s. 64.
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wypał w atmosferze zbliżonej do utleniającej. Do ich wyrobu stosowano 
jeszcze wczesnośredniowieczną technologię. Naczynia brunatno-beżowe 
charakteryzują się znaczną grubością ścianek, mieszczącą się w granicach 
0,50–1,00 cm. Powierzchnia jest przebarwiona, plamista i nierówna. Związane 
jest to głównie z rodzajem domieszki zastosowanej w masie garncarskiej oraz  
z wypałem naczyń. Przełamy naczyń brunatno-beżowych są dwu- lub trzybarwne. 
Naczynia charakteryzują się niedokładnością wykonania, zwłaszcza na grubszych 
fragmentach. W górnej części brzuśców występuje ornament w postaci linii falistej 
nałożonej na pasma poziomych płytkich żłobków lub też same żłobki różnego 
rodzaju (ryc. 11). Naczynia te pochodzące z Trzemeszna datowane są na pierwszą 
połowę XIV w. 

Dokładny udział motywów ornamentacyjnych dla zbioru ceramiki 
naczyniowej z klasztoru w Trzemesznie przedstawiono w tabeli I. Najwięcej było 
fragmentów zdobionych ornamentem rytym, przy czym zaobserwowano wyraźną 
przewagę żłobków nad linią falistą. Równie liczne było polerowanie, co dotyczy 
głównie naczyń wypalanych w atmosferze redukcyjnej. Z innych motywów należy 
wymienić ornament wykonany stemplem (wyłącznie na naczyniach redukcyjnych), 
szkliwo zidentyfikowano na siedmiu fragmentach, natomiast angobę zaledwie 
na dwóch niewielkich fragmentach, z których jeden był dodatkowo malowany 
poziomą linią barwy brunatnej. Na naczyniach używanych w klasztorze kanoników 
regularnych w Trzemesznie wystąpił ornament zarówno pojedynczy, jak i złożony. 

Podobnie jak w przypadku naczyń z Trzemeszna, również dla naczyń ze 
Strzelna stosowano dwa rodzaje wypału: redukcyjny i utleniający. W Strzelnie do 
drugiej – trzeciej ćwiartki XIII w. używane były naczynia o beżowej lub brunatnej 
barwie czerepu, o różnych odcieniach. Były to naczynia wypalane w atmosferze 
określanej jako utleniająca. Naczynia stalowoszare, wypalone w atmosferze 
redukcyjnej, pojawiły się około czwartej ćwiartki XIII w. Ich szerokie zastosowanie 
miało miejsce dopiero w drugiej połowie XIV w. Do pierwszej ćwiartki XVI w. 
siwaki rozpowszechniły się, co było swoistym przełomem w rozwoju garncarstwa, 
kiedy to naczynia stalowoszare wyparły tzw. ceramikę tradycyjną, czyli o cechach 
wczesnośredniowiecznych. Natomiast jeszcze przed drugą ćwiartką XVI w. 
naczynia redukcyjne zaczęły ustępować naczyniom ceglastym23.

Również technika wykonywania naczyń jest zbieżna w obu klasztorach. 
Stosowano technikę ślizgowo-taśmową, obtaczania na kole garncarskim i technikę 
toczenia24. 

Wśród fragmentów naczyń (653 fragmenty) pochodzących ze Strzelna 
wyodrębniono następujące grupy technologiczne: ceramikę toczoną redukcyjną, 
ceglastą, szkliwioną oraz grupę fragmentów, które z uwagi na swój charakter nie 
mogły zostać zaliczone do innych wymienionych grup.

Naczynia wypalane w atmosferze redukcyjnej stanowią 32,30% całego 
badanego zbioru naczyń ze Strzelna. Powierzchnia, tzw. siwaków jest gładka, 
często polerowana, co odnotowano na 51,20% wszystkich zdobionych fragmentów  

23 Ibid., s. 148–149.
24 Pomijam tu dokładniejszy opis wymienionych technik garncarskich ze względu na przyjęty 
temat artykułu. Więcej na temat tych technik pisali: J. Bednarczyk, op. cit.,, s. 56–117;  
W. Dzieduszycki, op. cit., K. Sulkowska-Tuszyńska, Technologia, asortyment i funkcja…, s. 121–138;  
Ead., Średniowieczne naczynia ceramiczne…, s. 64; K. Ryszewska, op. cit., s. 30–80.
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w badanym zbiorze ceramiki strzeleńskiej. Polerowanie na całej powierzchni naczyń 
pojawiło się od około drugiej – trzeciej ćwiartki XIII w. W tym też okresie wystąpiły 
pierwsze stalowoszare naczynia z ornamentem wyciskanym za pomocą radełka 
i stempla25 (ryc. 12, 13). Poza polerowaniem powierzchni i zdobień stemplem 
zaobserwowano również ornament ryty w postaci żłobków i linii falistej (ryc. 14), 
szkliwienie oraz angobę. Ornament był wykonywany w górnej części brzuśca 
naczynia. Na żadnym z zachowanych fragmentów nie zaobserwowano śladów 
malowania.

Największą grupę w badanym materiale z klasztoru w Strzelnie stanowi 
ceramika ceglasta (66,00%). Odnośnie do ornamentyki naczyń ceglastych 
stwierdzono występowanie zdobień na nielicznych fragmentach, głównie w postaci 
płytkich, szerokich żłobków (ryc. 15), na dwóch fragmentach – linii falistej, 
na jednym – pionowych, głębokich kresek. Podobnie, jak w przypadku naczyń 
redukcyjnych, ornament wykonywano w górnej części brzuśca. 

W badanym materiale wystąpiło siedem fragmentów ceramiki ceglastej 
szkliwionej, co stanowi 1,10% całego zbioru. Szkliwo miało barwę jasnobrązową 
i znajdowało się tylko po jednej stronie naczynia – wewnątrz lub na zewnątrz jego 
ścianek.

Statystyczne podsumowanie motywów ornamentacyjnych naczyń z klasztoru 
panien norbertanek w Strzelnie znajduje się w tabeli II. W ceramice redukcyjnej 
wyróżniono ornament ryty w postaci żłobków i linii falistej oraz wykonany 
stemplem. Zdobienie w postaci poziomych rytych żłobków jest charakterystyczne 
dla najstarszych naczyń występujących na terenie klasztoru w Strzelnie. Obok 
tego ornamentu stosowano niekiedy skośne nacięcia lub linię falistą26. Fragmenty 
z ornamentem stanowiły mały ułamek zbioru27. Naczynia ceglaste były 
większych rozmiarów niż naczynia redukcyjne, posiadały także mniej motywów 
ornamentacyjnych. Na jednym z garnków wystąpił ornament ryty w postaci 
dookolnych żłobków, a na innym fragmencie brzuśca – wielokrotna linia falista. 

Badania nad fragmentarycznie zachowanym materiałem ceramicznym 
nie należą do łatwych i są bardzo czasochłonne. Jednak ceramika jest uznawana 
za łatwo dostępny materiał datujący i z tego względu warto poświęcić czas na jej 
analizę. Bardzo dobrze też odzwierciedla życie codzienne ludzi, którzy w przeszłości 
wykorzystywali owe naczynia ceramiczne. 

Analizowany materiał stanowi jedynie niewielki wycinek historii z bogatych 
dziejów obu klasztorów. Jednak na jego podstawie można wysnuć już wnioski 
dotyczące poziomu uposażenia dawnych założeń klasztornych. W materiale  
z Trzemeszna widoczna jest duża różnorodność zarówno pod względem form, jak 
i wykonania naczyń. Analogiczne formy naczyń występujące na innych terenach 
ziem polskich przekonują, że zarysowany w wyniku badań materiału ceramicznego 
obraz asortymentu naczyń używanych w klasztorze przez braci zakonnych nie 
odbiega znacząco od realiów okresu średniowiecza. Ornamentyka jest również 

25 K. Sulkowska-Tuszyńska, Średniowieczne naczynia ceramiczne …, s. 152.
26 Ibid.
27 Łącznie wszystkie zdobione fragmenty z badanego materiału ceramicznego z klasztor norbertanek 
w Strzelnie stanowiły 17,00%. K. Błoch, Średniowieczne klasztory w Trzemesznie i Strzelnie w świetle 
wybranych źródeł archeologicznych i pisanych, (maszynopis w Zakładzie Archeologii Architektury 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), tab. 12, Toruń 2012, s. 194.
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charakterystyczna dla badanego okresu i dla poszczególnych rodzajów naczyń 
ceramicznych.

Podsumowując wyniki badań prowadzonych nad zbiorem ceramiki 
naczyniowej z klasztoru w Trzemesznie, należy stwierdzić, że jest on bardziej 
urozmaicony od zbioru strzeleńskiego zarówno pod względem ornamentyki, 
technologii i techniki, jak i morfologii. Również ze zbioru trzemeszeńskiego 
wydzielono znacznie więcej różnych form naczyń z motywami ornamentacyjnymi 
niż ze zbioru pochodzącego ze Strzelna. Analiza wykazała, że norbertanie posługiwali 
się dobrej jakości naczyniami stalowoszarymi oraz cienkościennymi naczyniami 
ceglastymi. Motywy zdobnicze również były liczniejsze i bardziej różnorodne niż 
na naczyniach ze Strzelna. 

Materiał z klasztoru norbertanek jest mniej zróżnicowany w stosunku 
do ceramiki trzemeszeńskiej. Ceramika ze Strzelna stanowi zbiór naczyń silnie 
zużytkowanych, zwłaszcza jeżeli chodzi o garnki. Formy tych naczyń w całym 
badanym zbiorze są mało urozmaicone. Na uwagę zasługują jednak misy: płytka 
polerowana misa wypalona w atmosferze redukcyjnej, druga – głęboka ceglasta 
misa szkliwiona po stronie wewnętrznej, trzecia – głęboka misa cienkościenna  
z dziobkiem, polerowana, wypalana w atmosferze utleniającej (ryc. 3), a także 
puchar ceglasty typu śląskiego, będący importem. Wyraźnie widoczną różnicę 
można zauważyć w ornamentyce – naczynia zdobione stanowią niewielką część 
całego zbioru, a motywy są mało urozmaicone. 

W uzyskaniu pełniejszej analizy porównawczej pomógłby szerszy zakres 
materiału archeologicznego, na przykład analiza szkła. Jednak ceramika jest 
materiałem wystarczająco czułym na zmiany zachodzące w gospodarstwie,  
w którym jest używana. Już na tym etapie badań można wnioskować, że naczynia 
z klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie były ładniejsze i lepszej jakości 
niż te pochodzące z założenia norbertanek w Strzelnie. 

Tabela I. Trzemeszno, woj. wielkopolskie, stan. 1, ar ćw. 190 A, wykop XXXIII  
z 1989 r. Fragmenty ceramiki naczyniowej charakteryzujące się ornamentem (liczba 
fragmentów)

Rodzaj ornamentu Liczba fragmentów %

Ryty Żłobki 62 48,44
linia falista 8 6,25

Polerowanie 45 35,16
Plastyczny 1 0,78
Stempel 3 2,34
Malowany 1* -
Szkliwo 7 5,47
Angoba 2 1,56
Razem: 128 (21,00%) 100,00

Źródło: opracowanie własne.
* na niektórych fragmentach wystąpił ornament złożony. Takich fragmentów było 
7 (4 – żłobki + linia falista, 1 – angobowany z malowaniem, 1 – stempel + żłobki, 
1 – stempel + polerowanie). Dlatego też razem jest 128, a nie 129.
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Tabela II. Strzelno, woj. kujawsko-pomorskie, stan. 1, ar ćw. 317A/C, wykop 6/2001 
oraz 315A/314B, wykop 3/2003. Fragmenty ceramiki naczyniowej charakteryzujące 
się ornamentem (liczba fragmentów) 

Rodzaj ornamentu Liczba fragmentów %

Ryty Żłobki 38* 32,43
linia falista 3 2,70

Polerowanie 57 48,65
Plastyczny - -
Stempel 8 7,21
Malowany - -
Szkliwo 7 6,31
Angoba 3 2,70
Razem 111 (17,00%) 100,00

Źródło: opracowanie własne.
* na niektórych fragmentach wystąpił ornament złożony. Takich fragmentów było 
5 : 2 – linia falista + żłobki, 3 – angoba + polerowanie, dlatego też razem mamy 
111, a nie 116 (2 fragmenty z linią falistą i żłobkami są wliczone do fragmentów  
z ornamentem rytym żłobkowym, natomiast 3 fragmenty angobowane wliczone 
są też do polerowanych, tym samym w obu przypadkach liczone są one tylko raz 
do sumy).

 
Ryc. 1. Trzemeszno, woj. wielkopolskie, stan. 1. Klasztor kanoników regularnych. 
Wybrane fragmenty ceramiki naczyniowej z różnych grup technologicznych (fot.  
K. Błoch).

Katarzyna Błoch



21

Ryc. 2. Trzemeszno, woj. wielkopolskie, stan. 1. Klasztor kanoników regularnych. 
Misa głęboka – wypał redukcyjny, średnica wylewu 25 cm, średnica dna 14 cm, nr 
inw. 401 (rys. K. Błoch).

Ryc. 3. Strzelno, woj. kujawsko-pomorskie, stan. 1. Klasztor norbertanek.  
Rekonstrukcja naczynia misowatego z dziobkiem, wypał utleniający, nr inw. 53 (fot. 
K. Błoch).
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Ryc. 4. Trzemeszno, woj. wielkopolskie, stan. 1. Klasztor kanoników regularnych. 
Fragment brzuśca, ślady polerowania, wypał redukcyjny, nr inw. 393 (rys. K. Błoch).

Ryc. 5. Trzemeszno, woj. wielkopolskie, stan. 1. Klasztor kanoników regularnych. 
Fragment brzuśca, ornament wykonany stemplem, wypał redukcyjny, nr inw. 401 
(rys. K. Błoch).

Ryc. 6. Trzemeszno, woj. wielkopolskie, stan. 1. Klasztor kanoników regularnych. 
Garnek – wypał redukcyjny, średnica wylewu 12 cm, ornament ryty – poziome 
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dookolne żłobki, nr inw. 395 (rys. K. Błoch).

Ryc. 7. Trzemeszno, woj. wielkopolskie, stan. 1. Klasztor kanoników regularnych. 
Dzban – wypał redukcyjny, ornament plastyczny, średnica wylewu 11 cm, nr inw. 392 
(rys. K. Błoch).

Ryc. 8. Trzemeszno, woj. wielkopolskie, stan. 1. Klasztor kanoników regularnych. 
Fragment brzuśca, ornament ryty (linia falista), wypał redukcyjny, nr inw. 390  
(rys. K. Błoch).

Ryc. 9. Trzemeszno, woj. wielkopolskie, stan. 1. Klasztor kanoników regularnych. 
Fragment brzuśca z ornamentem rytym, wypał redukcyjny, nr inw. 397 (rys. K. 
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Błoch).

Ryc. 10. Trzemeszno, woj. wielkopolskie, stan. 1. Klasztor kanoników regularnych. 
Fragment garnka, ornament żłobkowy i linia falista, średnica wylewu 20 cm, nr inw. 
395 (rys. K. Błoch).

Ryc. 11. Trzemeszno, woj. wielkopolskie, stan. 1. Klasztor kanoników regularnych. 
Fragmenty brzuśców, ornament ryty (rzadko ułożone żłobki), nr inw. 395 (rys.  
K. Błoch).
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Ryc. 12. Strzelno, woj. kujawsko-pomorskie, stan. 1. Klasztor norbertanek. Fragment 
garnka, ornament wykonany stemplem, wypał redukcyjny, średnica wylewu 10 cm, 
nr inw. 89 (rys. K. Błoch).

Ryc. 13. Strzelno, woj. kujawsko-pomorskie, stan.1. Klasztor norbertanek. Fragment 
brzuśca, ornament wykonany stemplem, wypał redukcyjny, nr inw. 53 (rys. K. Błoch).
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Ryc. 14. Strzelno, woj. kujawsko-pomorskie, stan.1. Klasztor norbertanek. Fragment 
brzuśca „kulistego” naczynia, ornament ryty, wypał redukcyjny, nr inw. 89 (rys.  
K. Błoch).

Ryc. 15. Strzelno, woj. kujawsko-pomorskie, stan.1. Klasztor norbertanek. Fragment 
garnka, ornament ryty (żłobki), wypał utleniający, średnica wylewu 25 cm, nr inw. 89 
(rys. K. Błoch).
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DECORATIVE ART OF MEDIEVAL CERAMIC VESSELS FROM 
MONASTERIES IN STRZELNO AND TRZEMESZNO

Monasteries in Strzelno and Trzemeszno have long history that dates back 
to the beginning of the 12th century. Both of them belong to the group of the 
oldest objects of this kind. They were located on the borderlands between Greater 
Poland and Cuiavia until the beginning of the 19th century. During this long period 
their role along with their fittings, i.e. their ceramic vessels among others, had 
changed several times. Archeological research included in post-monastic area in 
Strzelno and Trzemeszno led to numerous important discoveries and revealed a lot 
of ceramic material. Systematic archeological and architectural works have been 
included on the same sites since the 80‘s. Ceramic vessels from aforementioned 
sites are subject of this article. Ornamental motifs and their changes in meantime 
were highlighted. The material that was examined and which comes from area 
of regular canons‘ monastery in Trzemeszno consists of 611 pieces of ceramic 
vessels. In order to make comparison to vessels from Trzemeszno, there was  
a similar collection of vessels from Strzelno (according to quantity) that were 
discovered during research in that area. This collection consists of 653 pieces of 
vessels, which were examined. Material, due to the chronological result, dates back 
to medieval era. Type of decorative art, multitude of motifs and their workmanship 
can tell a lot about vessels’ function, origin and value. Thanks to the analysis of 
decorative motifs of vessels coming from two separate monastic centres we can 
have a knowledge about monasteries origin, material condition in that period of 
activity.
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Олексій Савченко
Національний педагогічний університет
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ПОЛЬСЬКІ ТА ЛИТОВСЬКІ ТАТАРИ НА 
ПІВДЕННО-РУСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА 
ЛИТОВСЬКОГО Й КОРОНИ ПОЛЬСЬКОЇ В XIV–XVII СТ.

Останнім часом у вітчизняній науці виникла необхідність  
у дослідженні історії України як частини світової історії. У свою чергу розвиток 
методології та введення в науковий обіг нових джерел, дало можливість 
переглянути ті сторінки, що стосувались її зв’язків із найближчими сусідами. 

У першу чергу це стосується й зв’язків зі степовими народами. 
Ця складова в нашій історії традиційно подавалась із позиції взаємного 
антагонізму, де останні відігравали виключно деструктивну роль в історії 
України, Росії, Молдови та інших їх сусідів. У результаті, степовий простір 
поставав в уявлені як «вороже середовище», а при дослідженні історії 
кочівників, акцентувалась увага на примітивності їх політичної культури  
й економіки, а також агресивності по відношенню до осілих народів. 

У той же час менше уваги зверталось на те, що населення степу мало 
давні зв’язки з предками сучасних українців. Значна ж частина слов’янського 
населення проживала в тюркському середовищі, як і кочівники жили 
серед слов’ян, формуючи стан «своїх поганих». Тому більш ґрунтовного 
дослідження в українській науці потребують не лише сторінки військового 
протистояння зі степом, а й етапи мирного з ним співіснування. 

Прекрасним його прикладом є так звані «західні», або «литовські» 
татари – потомки тюркських родів, які були на службі у Великому 
князівстві Литовському та Королівстві Польському. Хоча значна їх частина 
й розселялась на сучасних українських землях, у вітчизняній історіографії 
вони досліджені набагато менше, ніж, наприклад, у Польщі, Литві, Білорусії. 

Практика вступати в політичні союзи та заселяти кочівниками свої 
південні кордони відома ще з Київської Русі. Колонії з торків, берендеїв, 
печенігів створювали на землях Київського, Чернігівського, Переяславського 
князівств із метою підвищити власний військовий потенціал. 

Яскравим прикладом такої практики були «чорні клобуки» – союз 
тюркських племен, основною функцією яких стала оборона рубежів від 
інших кочівників. Існували вони з кінця XI й до середини XIII ст. Із часом 
вони почали відігравати помітну роль у політичних процесах та являлись 
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відчутною військовою силою в державі. Центром їх було м. Торческ у Поросі 
– важливий форпост в системі оборони Русі від половців1.

У результаті монгольського завоювання Київської Русі зв’язки  
зі степом посилились, так як кочівники отримали більше політичного 
впливу в Східній Європі. У степу також виникають Золотоординські міста, 
які мають мечеті, керамічні водопроводи, лазні, печі для обігріву оселі, та 
інші монументальні споруди, які свідчать про «цивілізованість» степових 
мешканців2. Населення їх, за даними антропології, являється поліетнічним  
– тюркським, слов’янським3.

Важливе значення для взаємодії з кочовими народами мали походи 
Ольгерда й Вітовта в др. пол. XIV – на початку XV ст., у результаті яких 
значна частина Причорноморських степів була приєднана до Литовсько-
руського князівства. Був здобутий вихід до Чорного моря, закладено низку 
поселень, наприклад, Хаджибей, та провадилась політика колонізації цього 
регіону4.

Окрім того, продовжилась практика активно заселяти землі й вихідцями 
зі степу, що відобразилось на демографічній ситуації та етнічному складі 
населення сучасних українських земель та деяких їх сусідів – Польщі, Литви, 
Білорусії. Як зазначив Петрунь, до кінця XIV ст. значна частина степового 
порубіжжя Південно-Руських земель залишалась у складі татарських 
улусів5. Деякі з них переформувалась у литовські феоди договірним шляхом, 
а попередні власники зберігали свої права, визнавши зверхність литовського 
князя. Тюркський елемент на цих землях виразно фіксується навіть  
у XVI–XVII ст.

Розміщення кочівників на окремих територіях стає доволі поширеними 
явищем по всій Східній Європі протягом XIV–XVII ст. Розселялись вони на 
володіннях Великого князівства Литовського і корони Польської, до складу 
яких увійшли й Південно-Руські землі. На території сучасної України їх 
компактно селили на Волині, Брацлїавщині, Поділлі, Київщині6. 

У результаті цих соціальних зв’язків на стику цивілізацій виникали 
нові унікальні народності, що поєднували риси азійської і європейської 
культури. До них варто віднести і татар на службі у литовських і польських 
володарів. 

Зазвичай вони відомі як «литовські татари», так як приходили вони  
зі степу спочатку на територію Великого князівства Литовського, а вже 
звідти – до інших країн. Поширені й інші назви – польські, білоруські (та ін.) 
татари – у залежності від земель, на яких вони в результаті осіли.

1 С. Плетнева, Древности чёрных клобуков, [в:] Свод археологических источников,  
ред. С. Плетнева,Москва 1973, c. 30.
2 Н. Бокій, I. Козир, Золотоординського часу біля с. Торговиця на Кіровоградщині, Київ 2005, 
c. 41–84. 
3 Л. Литвинова, Антропологічний склад населення центральної України доби середньовіччя 
(за матеріалами ґрунтового могильника Торговиця), Київ 2005, c. 84–93.
4 Я. Гришин, Польсько-литовськие татары: вигляд через века, Казань 2000, c. 11.
5 C. Плетнева, op. cit., c. 134.
6 M. Якубович, «Острожский Коран» 1804 года как уникальный памятник религиозной 
культуры западных татар, Москва 2000, c.165.
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Рідше їх називають «західними татарами» (цей термін більш  
сучасний). Вони являються прекрасним прикладом взаємин між слов’янським 
осілим населенням східної Європи й тюркськими мешканцями степу. Від 
Кримських, Волзьких і Сибірських татар їх відрізняє те, що розмовляють 
вони не тюркськими, а слов’янськими мовами.

Як вважає низка дослідників, литовські татари сформувались  
у XIV–XV ст. під час розпаду Золотої Орди й постанням тюркомовних 
народностей під загальною назвою «татари»7. Перші переселенці відомі ще 
при Гедиміні, та найбільшого поширення ця практика набула за правління 
Ольгерда та Вітовта.

Походження цих татар було різним. Однією з основних причин їх появи 
була втеча з батьківщини через політичні мотиви – поразки від опонентів  
у боротьбі за владу або втрата земель.

До них, наприклад, відносився хан Тохтамиш, якого Литовсько-Руська 
держава підтримала в боротьбі за повернення престолу. Навіть після смерті 
Тохтамиша, його син Джелаль-ед-Дін відновив союз із Вітовтом і допомагав 
у боротьбі з Тевтонським орденом, командуючи загонами під Грюнвальдом 
у 1410 р8.

Разом із ханом у вигнанні на Литовсько-Руські землі прийшли  
і його прихильники. За різними даними, загальна кількість татар прийнятих 
на службу князя Вітовта, становила від 109 до 40 тисяч чоловік10. Саме за 
його правління відбулось їх і нормативне закріплення11.

Хвиля переселенців прибула й після завоювання Казані (1552) та 
Астрахані (1556). Частина з них осіла на Поділлі й Волині. Згодом подібне 
практикували з утікачами й із Кримського ханства в XVI–XVII ст. Загалом, 
на початок XVII ст. кількість татар у Речі Посполитій сягала близько 100 
тис12.

Татар розселяли й у районах, віддалених від степів. Вони компактно 
проживали як у містах, так і в селах навколо них. Найчисельніші общини  
в Литві були у Вільно, Тракаї, Гродно. У Польщі вони жили в районі Білостока, 
Гданська, с. Бохоніках, с. Крушинянах, Малавіче, Гурне, Лужане, Драхле та 
ін., де їх потомки проживають і по нині13.

Це робилося з метою залучення їх до військових кампаній, які вели 
на інших військових напрямках. Зокрема татарські ескадрони брали участь  
у численних війнах Польщі й Литви, а окремі їх підрозділи збереглись  
у складі армій цих країн аж до XX ст.

Татарські війська значно прославились на королівській службі, 

7 И. Канапацкий, Белорусские татары: историческая судьба народа и культуры,  
[в:] Кумыкский мир. Культура, история, современность, [электронный ресурс], pежим 
доступа: kumukia.ru/article – 9186.html.
8 Ibid.
9 И. Житецкий, Смена народностей в южной России, „Киевская старина”, 1894, № 11, c. 378.
10 Акты, издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, т. 31, Вильно 1906, c. 26.
11 M. Якубович, op. cit., c.140.
12 Акты, издаваемые Виленскою комиссиею …, c. 27.
13 P. Borawski, A. Dubinski, Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje, Warszawa 1986,  
s. 272.
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здобувши авторитет і повагу. Так, за однією з версій, у Битві під Грюнвальдом 
1410 р. саме від рук татарина Багардіна загинув магістр Ордену Ульріх фон 
Юнгінген. За заслуги в Лівонській війні Сигізмунд Август у 1561 р. навіть 
відмінив для татар-мусульман заборону виступати проти християн у суді14.

Проявили вони себе і в битві за Варшаву в 1656 р., де ледве не вбили 
Карла Густава – короля Швецького, під час облоги табору Бродно15. Згодом 
їх кавалерійські ескадрони брали участь й у війнах Речі Посполитої проти 
Туреччини, Росії та в Наполеонівських війнах. 

Більше всього серед монархів їм «проявляли милість» Сигізмунд ІІ 
Август (1520–1572), Ян ІІ Казимир (1609–1672) і Ян ІІІ Собеський (1629 
–1696)16. «Служиві татари» займали різне положення в Польській і Литовській 
державах17. Султани, хани, беї, мурзи прирівнювались до панівних станів 
суспільства. Ті, хто не мав благородного походження, із часом за свою службу 
отримував привілеї й пожалування разом з земельними наділами. Більша 
частина татар могла прирівнюватись до дрібного дворянства. Головним їх 
обов’язком була військова служба.

Збереглись і документи, які дають змогу прослідкувати їх юридичний 
статус майже до кінця XVIII ст. Переважно це пожалування та привілеї, що 
видавали польські й литовські володарі. Зокрема в 1588 р. Стефан Баторій 
дозволив їм мати кріпосних селян, а в 1639 р. «служивих татар» перевели на 
виплату жалування з казни.

Із 1662 р. за бойові заслуги їм дозволили присвоювати ранг хорунжого. 
У 1673 р. вони отримали звільнення від «усіх податків і утисків», а в 1768 
р. – пожиттєве й спадкове право на володіння наділами. Усі ці привілеї 
й пожалування були підтверджені навіть Катериною ІІ після поділів 
Польщі18. За ними залишалось право зберігати й власну релігію – іслам.  
У 1519 р. представники мусульман Литви звертались у листі до Сигізмунда 
Августа, згадуючи з вдячністю про Вітовта такими словами: «Він не казав 
забути Пророка (Мухаммеда), а ми до святих місць (Мекки і Медини) очі 
повертаючи, ім’я його повторювали як наших халіфів»19.

Вірогідно, що мусульманське населення сприймало своїх нових 
християнських покровителів як частину їх традиційної ієрархії, адже  
є згадки про те, що деяких королів династії Ягеллонів вони величали «білими 
ханами»20.

Існували в місцях проживання татар-мусульман і мечеті. Їх відкривали 
там, де селилась татарська община, – «джамаат». Так, за підрахунками 
білоруських учених, на території Речі Посполитої в кінці XVI ст. знаходилось 

14 P. Кадыров, Литву приняли за собственное отечество и сделались собратьями, „Гасырлар 
авазы”, 2012, № 1, c. 305–308.
15 P. Borawski, A. Dubinski, op. cit, s. 97.
16 P. Кадыров, op. cit., c. 305–308.
17 B. Щербак До витоків українського козацтва, „Чорноморська минувшина”, 2009, Вип. 4,  
c. 145.
18 P. Кадыров, op. cit., c. 307.
19 P. Borawski, A. Dubinski, op. cit, s. 272.
20 Я. Гришин, op. cit., c. 35.
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близько 400 мечетей і молитвеник будинків21. Хоча деякі дослідники називали 
40–6022. Наявність мусульманських молитовних будинків у християнському 
середовищі середньовічної Європи являється дуже цікавим та маловідомим 
явищем.

Також існували землі з особливим статусом, які передавали  
у володіння татарським князям. Гарним прикладом цього є Яголдаєвщина 
(або тьма Яголдая) – тюркське володіння в складі ВКЛ, засноване  
у 1438 р. вихідцями з Золотої Орди, що існувало до XVI ст. як васал князя 
Литовського23. 

Варто також згадати й князівство Мансура-Кіята (1381–1392), сина 
темника Мамая, який після смерті батька оселився в районі сучасних 
Полтавської й Сумської області, створивши там князівство у 80. роках XIV 
ст., та відбудував кілька містечок, таких як Глинськ, Глинниця, Полтава. 

Його син прийняв християнство (разом з іменем Олександр)  
і визнав у 1392 р. себе васалом князя Вітовта, а також одружив свого сина 
Івана на Анастасії Данилівні Острозькій, аби закріпити своє становище серед 
знаті на Південно-Руських землях24. Від потомків Мансура-Кіята ведуть 
своє походження Глинські – впливовий князівський рід, який мав значні 
землеволодіння на Чернігівщині й Київщині. Схожа практика зустрічалась 
і в ряді інших країн, які межували зі степом. Наприклад, у Московському 
князівстві, де існувала Касімовська земля – автономне утворення татарських 
князів на царській службі.

Можна спостерігати, що «степова діаспора» становила значну 
частину південних рубежів Польсько-Литовської держави. Як зазначає 
Н. Яковенко, серед місцевих боярсько-шляхетських родин Київщини  
і Брацлавщини, приблизно 62 – мали тюрко-татарське походження А серед 
панських родів (з 448 шляхетських – 105 родин були панські) на XVI ст. 
– 50,00% походили з місцевого руського елементу, в той час як тюркський 
складав близько 20,00%  –  тобто був другий за чисельністю25.

Серед князів і шляхти тюркського походження на Південно-Руських 
землях, мабуть, найвідомішими були: Глинські, Долголдатовичі, Домонти, 
Половці-Рожиновські, Темрюки, Пятигорські (черкеси, кабардинські князі), 
Усай та Яголдай26.

Таким чином, тюркське населення становило приблизно третину 
жителів Київщини, Поділля, Волині. Тому не дивно, що це знайшло своє 
відображення й у топоніміці регіону. Так, вірогідно, тюркське походження 
мають назви таких українських міст, як, наприклад, Черкаси й Чигирин.

Показовим є те, що навіть асимілювавшись, колишні кочівники 
зберегли певні зв’язки зі сходом. Дуже цікавим у цьому відношенні  

21 З. Канапацкая, Мечети татар-мусульман в Белоруссии, „Гасырлар авазы”, 2012, 
№.1, c. 27–30.
22 Акты, издаваемые Виленскою комиссиею…, c. 28.
23 О. Русина, Яголдай, Яголдаевичи, Яголдаева «тьма», [в:] Славяне и их соседи. Славяне  
и кочевой мир, Вып. 10, Москва 2001, c. 145.
24 P. Borawski, A. Dubinski, op. cit., s. 97.
25 M. Якубович, op. cit., c. 167.
26 Ibid.
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є шляхетський рід Кірдеїв, що походив із «Перекопських царьків». На 
середину XIV ст. вони вже займали значне місце серед Галицького боярства 
(Грицько з Поморян займав навіть посаду Львівського каштеляна). 

Один із потомків цього роду – Ян Саїд (1490–1557) у 1498 р. потрапив 
під час татарського набігу на їх родовий замок у полон, був Проданий 
у Туреччину, де згодом відданий до школи й виховувався як яничар. 
Привернув увагу Ібрагім-паші – Великого візиря (1523–1536), знаходився на 
дипломатичній службі, на якій представляв, окрім візиря, ще й Сулеймана І.  
Також був придворним Роксолани та неодноразово їздив із посольствами  
в Польщу й Литву27.

Окрім дворянства й шляхти, значний відсоток татар був і серед 
простого населення. Про те, що вони були другими за чисельністю на 
Київщині наголошував і Халимоненко, розглядаючи витоки козацтва28.

Також поширеною була практика залучення на службу тих татар, яких 
захоплювали в полон. Особливо це практикувала шляхта прикордонних 
земель. Так, є свідчення, що в 1512 р. після битви під Вишнівцем, князь 
Костянтин Острозький захопив певну кількість полонених татар, яких  
і розселив поблизу Острога29.

Загалом для князів Острозьких були характерні часті зв’язки  
з мусульманами. Так, в Острозі вони мали власний квартал, мечеть й общину 
з імамом (до речі, одна з вулиць міста й досі носить назву – «татарська»). 
Якубович наводить данні, що на початок XVII ст. у місті Острог проживало 
близько 50-ти татарських сімей. Мешкали вони й у навколишніх селах: 
Розважне, Подлуж’є, Старокостянтинів. Відомі й інші татарські села, які 
розташовувались у районах Хмельницької, Вінницької, Рівненської областей 
сучасної України30. 

Є згадки, що практику розселення полонених використовували й інші 
князі. Зокрема, у 1506 р. Михайло Глинський розбив татар біля Клецька,  
а захоплених у полон розселив на власних землях31. Татари виступали й у ролі 
особистої охорони або, свого роду, «двірцевої міліції». Практика залучення 
іноземців до такого виду роботи довгий час була розповсюджена в багатьох 
країнах, адже вважалось що іноземці залежать лише від свого сюзерена,  
а тому більш йому віддані. Також вони часто здійснювали кур’єрську чи 
посольську службу32. 

Мусульманська община зустрічалась і в інших містах, особливо  
з розвиненою торгівлею. Так, у Львові ще за часів Казимира Великого в місті 

27 Ibid., c. 140
28 A. Халимоненко, Інститут козацтва тюркського й українського, „Східний світ”, 1993, № 1, 
c. 108–115.
29 Акты, издаваемые Виленскою комиссиею …, c. 19.
30 E. Титовец, На стыке двух культур: рукописные книги белорусских татар,  
[в:] Книжная культура пограниччя Славии Восточной и Западной. Международная 
электронная конференция, Национальная библиотека Беларуси 2007, [электронный 
ресурс], pежим доступа: http://knizhkult.narod.ru/Titivetc.htm.
31 Акты, издаваемые Виленскою комиссиею..., c. 19.
32 E. Титовец, op. cit.
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існувала мечеть, у якій дозволялось здійснювати богослужіння33. У привілеях 
для національних громад міста згадують й інших «сарацин», або «бусурман» 
– персів, арабів, турків34.

Один зі священників, хвалебно згадуючи короля Владислава Ягайло 
в 1453 р. відзначив, що той привів близько двох тисяч татар, розселивши 
їх у королівських містах і селах, намагаючись хрестити їх дружин і дітей35. 
Цей та багато інших випадків тільки підтверджу те, що практика розселення 
та прийому на службу татарського населення зустрічались досить часто, 
особливо на пограничних землях, де завжди існувала потреба в «робочих 
руках» та посиленні власного війська. 

Окремо слід зазначити про письмові пам’ятки, які залишили по собі 
«західні татари». Це так звані «кетаби» (від арабського – «китаб»-книга)  
– мусульманські рукописні тексти релігійного характеру, які записувались 
арабськими літерами з використанням елементів місцевих слов’янських мов 
(польської, білоруської, української)36.

Особливий інтерес як пам’ятка культурної спадщини литовських татар 
викликає й арабський рукопис Корана 1804 р. Він був віднайдений у 1992 р.  
в Україні (у м. Острог, Рівненської області) у сім’ї острозьких татар, та 
переданий краєзнавцями до місцевого історико-культурного заповідника 
(Більш детально про нього йдеться у статті В. Якубовича)37.

Таким чином, татарське населення проживало на землях Польщі, Литви, 
Білорусії та України протягом 600 років, перейнявши слов’янські мови та 
елементи побуту. Деякі їх общини збереглись і до сьогодні, продовжуючи 
підкреслювати культурну й історичну спільність із Кримом і Татарстаном.

Вони внесли свій значний вклад й у формування сучасного українського 
народу, його мову, матеріальну й духовну культуру. Потомки вихідців  
зі сходу відігравали помітну роль у знакових подіях нашої історії й історії 
сусідніх країн. З їх числа був Туган-Барановський – міністр фінансів УНР  
в 1917–1918 рр., який походив з давнього тюркського роду Баргини, а також 
Агатангел Кримський – видатний українознавець і сходознавець.

33 P. Borawski, A. Dubinski, op .cit, s. 130.
34 М. Капраль, Національні громади Львова ХVI – XVIII ст. (соціально – правові взаємини), 
Львів 2003, с. 49.
35 P. Borawski, A. Dubinski, op. cit, s. 130.
36 A. Халимоненко, op. cit., c. 109.
37 М. Якубович, Ислам в Западной Украине: историко-культурный екскурс, „Ислам в 
Содружестве Независимых Государств” 2012, № 1, [электронный ресурс], pежим доступа: 
http://www.idmedina.ru/books/islamic/?4623.
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САРМАТИЗМ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ РЕЧІ 
ПОСПОЛИТОЇ У XVI–XVII СТ.

Постановка проблеми покликана до життя необхідністю дослідження 
інституційних чинників, за рахунок яких на зламі епох країни Західної 
Європи зробили рішучий поступ до суспільно-економічних реформ на 
відміну від країн Східної Європи, які розпочавши їх у себе, втілити в життя 
зміст цих реформ не змогли.

Тема ґенези європейського середньовічного суспільства від 
традиційного до капіталістичного Нового часу викликає постійний інтерес 
вчених: як економістів, так Й істориків, соціологів, політологів тощо. Серед 
них треба назвати Я. Тазбіра, Т. Маньковського, Л. Горкіну, М. Крикуна, 
М. Вебера, Д. Норта, К. Маркса, І. Агапову, Ф. Броделя, Н. Яковенко. 
Особливістю наукового підходу інституціональної та нової інституціональної 
шкіл є усвідомлення існування глибоких інституційних відмінностей країн 
Східної Європи від країн Західної Європи в процесі ринкових трансформацій 
у XVI–XVII ст.

Метою статті є вивчення впливу шляхетської ідеології сарматизму на 
розвиток інститутів держави, релігії та культури Речі Посполитої.

XVI – перша половина XVII ст. були одними з переломних періодів  
в історії Європи. Головним його змістом було протиборство двох тенденцій 
соціально-економічного розвитку. У найрозвинутіших країнах західної 
частини континенту зароджувалися та утверджувалися капіталістичні 
відносини, що визначали характер еволюції регіонів, розташованих на захід 
від Лаби (Ельби). Країни на схід від Лаби відчували на собі впливи цих змін, 
але їхні суспільства не були підготовлені для капіталістичної перебудови. Тут 
феодальний лад виявився життєздатним, зміцнив свої позиції, а означений 
період став початковим етапом пізнього феодалізму1. Це явище знайшло  
в Польщі своє втілення в шляхетській ідеології «сарматизму», як її влучно 
назвали діячі польського Просвітництва. Під сарматською ідеологією 
розуміють сукупність соціально детермінованих і закріплених у політико-
правовому устрої держави Речі Посполитої поглядів, політичних традицій, 

1 Л. Зашкільняк, Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів, Львів 2002, c. 106.
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станових норм і моральних ідеалів.
Системи інститутів ринкового господарства склалися шляхом більш-

менш еволюційного розвитку тільки в Західній Європі, виникнувши в межах 
європейської феодальної системи. Саме тут мали місце ті передумови, які 
забезпечили потужний економічний розвиток «західного» суспільства  
й дозволили говорити про особливу «західну» цивілізацію2.

До відмінних рис, які стоять у витоків її формування, слід віднести: 
верховенство права; представницьку владу, що свідчить про наявність 
громадянського суспільства; розвиток та самоврядування міст. Та, 
можливо, найбільш суттєве, що відрізняє західну цивілізацію – це філософія 
індивідуалізму, де свобода розглядається як найвища цінність. Прихільність 
індивідуальній свободі й зараз відрізняє Захід від інших цивілізацій, 
що проявляється в пріоритеті «я» перед «ми», те що в економічній теорії 
й виражається принципом методологічного індивідуалізму. Філософія 
индивідуалізму, виражена в концепції «природних, невід’ємних» прав  
і свобод стала основою як економічних (приватна власність), так і політичних 
(контрактна держава) інститутів західноєвропейського суспільства.

«Східна» ж цивілізація у своїй основі представляє собою те, що  
К. Маркс назвав «азіатським способом виробництва» (східним феодалізмом). 
Тут замість громадянського суспільства з верховенством законів  
й розвинутою представницькою владою мали місце сильні, централізовані, 
бюрократичні імперії з панівною ідеологією «не держава для людини,  
а людина для держави». У рамках неоінституціонального аналізу такий тип 
держав трактується як експлуататорська держава3.

Більшою мірою, ніж на Заході, історія Центрально-Східної й Південно-
Східної Європи зумовлювалася процесами, які проходили на селі. Упродовж 
кількох століть (до середини XIX ст.) аграрному розвиткові Європи був 
властивий дуалізм: на Заході сільське господарство поступово звільнялося 
від феодальних пут; на Сході ж існував аграрний лад, якому було притаманне 
панування феодальних відносин. Глибинні причини цього дуалізму зародилися 
задовго до XVI ст., у часи розвинутого феодалізму. Одним із показників 
ефективності рослинництва було співвідношення між посіяним зерном та 
зібраним на одиницю площі врожаєм. У Східній Європі воно складало 3–4 
рази, натомість у Британії та Нідерландах – 9 : 144.

Країни на схід від Лаби стосовно XVI – першої половини XVII ст. можна 
поділити типологічно на декілька значних регіонів на підставі врахування 
тенденцій розвитку феодального господарювання. Найбільшу країну Східної 
Європи – Річ Посполиту, що включала в себе польські та українські землі, 
Білорусь, південну Прибалтику можна загалом віднести до «класичного» 
або «традиційного» регіону, де в системі аграрних відносин панувало 
панське (фільваркове) господарство, що базувалося на визискові безоплатної 
праці селян5. Це призвело до аграрізації культури, наслідком якої стала 

2 И.И. Агапова, Институциональная экономика: учеб. пособие [для студентов экономических 
специальностей], Москва 2006, c. 216.
3 Ibid.
4 А.С. Филипенко, Экономическое развитие: цивилизационный подход, Москва 2002, c. 185.
5 Л. Зашкільняк. op. cit., c. 106.
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самобутня польська ідеологія, сарматизму. Склалася модель життя, коли 
сільська провінційність породжувала косність та обмеженість. Мова не 
йде про небажання наслідувати чужі приклади, як добрі, так і погані, але 
про втрату зв’язку між подвір’ям, палацом, приходом та й цілим регіоном 
із самою Річчю Посполитою як чимось цілим. Сарматизм, без сумніву, не 
був ідеологією, що охоплювала увесь шляхетський стан, але він відображав 
дезінтеграцію політичного життя та закріплення за магнатами домінуючої 
позиції в суспільстві.

Прослідкуємо ґенезу шляхетської ідеології сарматизму в період 
XVI – першої половини XVII ст. у Речі Посполитій, коли відбувалось 
бурхливе ідеологічне зіткнення в політично-релігійних питаннях, а саме: між 
представниками Реформації та Контрреформації. Традиційне суспільство 
найбільшої країни Східної Європи потребувало реформ і постало перед 
питанням суспільного вибору. Одним із проявів переходу до капіталізму 
в сфері ідеології стало розповсюдження протестантського вчення  
в Християнстві на противагу католицькому6.

Догмат про вибраність до спасіння ліг в основу одного з напрямків 
протестантизма – кальвінізму. Згідно з цим вченням, на людині, яка прийшла 
у світ, уже лежить печатка – вибраності або прокляття, і людина своїми 
справами нічого не в силах змінити. Але вона може побачити божествений знак: 
економічний успіх – знак милості божої, а неуспіх – знак відкинутості. Мораль 
учення Кальвіна полягає в зосередженні енергії віруючого на збільшенні та 
накопиченні багатства на Славу Божу. Згідно з його вченням, ні людина, ні 
капітал не мають перебувати в безділлі, вони мають працювати, збільшуючи 
багатство. У свою чергу багатство, окрім матеріального достатку, приносить 
відчуття досягнутого, і більш того – стає свідченням про вибраність людини. 
Перетворення ділового успіху в показник обраності тих, кому подаровано 
спасіння, слугувало потужним стимулом ефективного раціонального 
господарювання, орієнтованого на отримання прибутку7.

Саме в цих умовах формується тип ділової людини, яка чесне ім’я 
ставить вище миттєвої наживи. А різного роду спекуляціям, які обіцяють 
швидке збагачення, вона віддає перевагу помірному, але постійному прибутку 
від повсякденної, буденної праці. Як вже відзначалося, зростаюче багатство  
її поєднується з помірністю в споживанні, простим способом життя, скромністю 
в одязі й звичаях, оскільки для протестантів багатство як капітал являє собою 
виключно засіб виконання релігійного обов’язку. Відродження й Реформація 
постають як дві пишні та довготривалі культурні революції, які спалахнули 
одна після другої. Для християнської цивілізації повернути назад Рим та Грецію 
вже було операцією вибухонебезпечною; розірвати ж плаття церкви, що не мало 
швів, було другою, ще гіршою. Адже все кінець кінцем вгамувалося, вписалося 
в існуючий порядок, і рани загоїлися. Реформація вивільнила нову домінуючу 
Європу у вищому ступені капіталістичну8.

6 История и философия экономики: пособие для аспирантов, ред. М.В. Конотопова, Москва 
2006, c. 93.
7 И.И. Агапова, op. cit., c. 26.
8 Ф. Бродель, Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв.: в 3 т., пер.  
с фран. Л.Е. Куббеля, 2-е изд., Москва 2007, т. 3: Время мира, c. 695.
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Значення Реформації в Речі Посполитій загалом виходить за державні 
кордони. Вона помітно вписалася в загальноєвропейську Реформацію, внесла 
до неї свій досвід і своєрідність. Однак шляхетська Реформація була явищем 
поверхневим, не мала під собою серйозного теологічного фундаменту. Саме 
це вважається причиною того, що багато представників шляхти поверталися 
в лоно католицизму9. Загалом Реформація в Речі Посполитій не набула такого 
розмаху й глибини, як у деяких інших країнах Центральної й Західної Європи 
(Англії, Шотландії, Ірландії, Голландії, Німеччині, Швейцарії, Франції, 
Чехії, Данії, Балтських державах, Семиградді, Угорщині тощо)10.

Реакцією на Реформацію була Контрреформація, або наступ сил, що 
за всяку ціну намагалися відновити підірвані позиції католицької церкви, 
вивести її з кризи, у яку вона потрапила внаслідок поширення протестантства. 

Про великий вплив верхівки католицької церкви в державі промовисто 
свідчить, зокрема, той факт, що в сенаті сейму засідали всі вищі достойники, 
архієпископи та єпископи. Із часу утворення Речі Посполитої католицька 
церква в ній адміністративно поділялася на Ґнєзненську й Львівську 
архієпископії, причому глава другої підпорядковувався главі першої. 

Захищаючи свої позиції, католицтво було змушене вдатися до 
організаційної та ідейної перебудови. Неабияке значення мало заснування 
у 1534 р. і затвердження папою в 1540 р. ордену єзуїтів («Societatis Jesu»  
— «Товариства Ісуса»), що став одним із головних бастіонів Контрреформації. 

Кульмінацією політично-релігійної боротьби за ствердження нових ідей 
на державному рівні був скликаний у Варшаві на березень 1606 р. сейм. На 
сеймі головна боротьба розігралася у зв›язку з розробленим протестантами 
проектом постанови, спрямованої проти призвідців релігійних незгод. За 
намовою єзуїта П. Скарги, король рішуче спротивився ухваленню цього 
проекту, що опозиція розцінила як вияв підготовки замаху на шляхетські 
вольності.

У серпні 1606 р. пройшов з›їзд шляхти в Сандомирі (її зібралося 
кількадесят тисяч). З›їзд перетворився на конфедерацію, учасники якої 
проголосили рокош. Рокошани ухвалили свої вимоги з 64 статей (артикулів), 
що охоплювали широке коло питань – від тих, що стосувалися державного 
устрою, до економічних. Вони виступали також проти підтримання 
тісних зв›язків Речі Посполитої з Габсбургами й Римською курією, 
контрреформаційної політики короля, проти всього, що загрожувало 
«золотим вольностям». Король рішуче відхилив вимоги рокошан і виступив 
проти рокошан з кількатисячним військом.

Таке завершення конфлікту означало кінець ілюзій здійснити державні 
реформи, за проведення яких виступали рокошани. Для державно-
політичного устрою рокош, як і період після нього, мав переломний характер. 
Середня шляхта, двигун опозиції королівській владі, зазнала поразки.  
З її планів перетворити започаткований рух у наступний етап боротьби за 
екзекуцію прав нічого не вийшло. Натомість під прикриттям фразеології про 

9 М. Тымковский, История Польши, пер. с польск. В.Н. Ковалев, М.А. Корзо, М.В. Лескинен, 
Москва 2004, c. 180.
10 Г. Кіндер, Всесвітня історія: dtv-Atlas, пер. с нім. під наук. ред. А.Г. Слюсаренка,  
О.Ф. Іванова, Київ 2001, c. 241.
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«золоті вольності» почала просуватися до влади – чим далі, тим настирливіше 
– магнатська олігархія. І загальний напрям реформ, і їх тактика опиняються 
в заручниках опортуністичної поведінки групи осіб, які контролюють 
державний апарат11.

Післярокошова ситуація характеризувалася ігноруванням 
королівською владою інтересів шляхти. Остання це сприймала як наступ на 
свої історичні права, закріплені в привілеях. Така ситуація тривала впродовж 
чотирьох десятиріч. Не випадково на цей час припадає наступний важливий 
етап формування шляхетської ідеології сарматизму й суспільної поведінки 
шляхти.

Треба засвідчити, що багатство та благополуччя, основою для яких 
було більш ніж столітній розвиток панщинного фільваркового господарства, 
послабили підприємницькі інстинкти. Стан самозадоволення не сприяв 
формулюванню інноваційних підходів12. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі 
– це ще не все, постає питання: що відбувалося з грошима, які текли до Речі 
Посполитої в обмін на польське зерно. Значна їх частина йшла на надмірне 
споживання. Річ Посполита отримала силу, у повній мірі використала переваги 
нової економічної ситуації, створила самобутню форму державного устрою,  
у рамках якого мала в повній мірі реалізувати свої спрямування. Почалось усе  
з привнесення на польській ґрунт західної системи цінностей. Власна шляхетська 
й польська ренесансна культура формувалася в процесі пристосування до 
західних польських умов шляхом вирощування в себе західноєвропейських 
інститутів13.

Та чим складніше, як зазначалося, пробивалися паростки європейських 
реформ на польських теренах, тим виразніше проявлялись елементи ідеології, 
названої сарматизмом. Сама ідея про походження польської шляхти від 
давніх сарматів йде з XV ст., і вона нічим не відрізнялась від аналогічних 
генетичних міфів, розповсюджених в інших країнах. 

Сарматизм – це найбільш оригінальна польська ідеологія, більше всього 
пов’язана з місцевою культурою. Вона не була виключно консервативною за 
своїм характером. Найбільший дослідник самосвідомості польської шляхти 
– Януш Тазбір. Він розглядав сарматизм як ідеологію польського дворянства  
й вивчав становий світогляд шляхти й національну своєрідність культури 
Речі Посполитої14. У сарматизмі поєднувались запозичення елементів 
барочної культури та східна любов до розкошів. Польському шляхтичеві 
був властивий становий нарцисизм. Благородне походження надавало йому  
у власних очах особливий психофізіологічний стан, який робив його духом  
і тілом відмінним від плебея. Основними заняттями поборників «сарматських 
традицій» були: війна, полювання, полонез. Розвинений був галантний звичай 

11 А.Н. Олейник, Институциональный трансферт: субъекты и ограничения (российский случай 
в глобальном контексте), [в:] Модернизация экономики и выращивание институтов: в 2 кн., 
отв. ред. Е.Г. Ясин: 6-я междунар. науч. конф., 5– апр. 2005 г.: сборник статей, Москва 2005, 
кн. 1, c. 296.
12 M. Тымковский, op. cit., c. 195–196.
13 Ibid., c. 172.
14 Г. Міщук, Польський сарматизм, [в:] Матеріали Волинської міжнародної історико-
краєзнавчої конференці, Житомир 2012, c. 1–4.
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цілування жіночої руки15. Розумові й фізичні достоїнства, доброчинність  
і сила, свобода й відповідальність знаходили в ньому, як вважали шляхетські 
ідеологи, гармонійне поєднання. Недоліки шляхти – і ті розглядались як 
продовження її достоїнств, якийсь надлишок сил і здібностей, дарованих їй 
небесами16.

Свідомість шляхти й значної, якщо не переважної частини маґнатерії 
була позначена подальшою догматизацією. Усе, що не відповідало їхнім 
поглядам, у тому числі й корисне для країни, відкидалося як неслушне. До 
найбільш важливих шляхетських догматів належали такі: (1) переконаність 
у тому, що Захід не може обійтися без польського хліба, а отже, економічно 
залежить від Речі Посполитої; тому нема потреби вдаватися до кардинальних 
змін у вітчизняному господарстві («Річ Посполита – шпихлір Заходу»);  
(2) впевненість у тому, що Річ Посполита має ідеальний державно-політичний 
устрій, відбитий у «золотих вольностях», і що його потрібно постійно 
захищати від «псування» будь-якими змінами; (3) переконаність у винятковій 
місії Речі Посполитої як бастіону, «підмурівку» християнства (ортодоксального 
католицизму), найбільш заглибленого на Схід. 

Сукупність догм мислення шляхти підкреслювала вигадані нею вищість, 
перевагу шляхетської Речі Посполитої, її законів і звичаїв над рештою світу, 
приписувала Речі Посполитій особливу над нею Божу опіку. Цю систему 
шляхетського способу мислення діячі польського Просвітництва на початку 
XIX ст. назвали, з позиції її розвінчання, сарматизмом. Слід мати на увазі, 
що в ширшому розумінні сарматизм – це спосіб життя шляхти, система  
її життєвих установок, котрі виникли на ґрунті її виняткового становища  
в Речі Посполитій.

Вихідним ідейним пунктом сарматизму була характерна для епохи 
Відродження XV–XVI ст. і пов›язана з розвитком історичного мислення 
загальноєвропейська тенденція, що виявлялася в пошукові родоводу держав 
і народів. Починаючи від Яна Длугоша («Історії славного Польського 
королівства»)17 та Мацея з Мєхова («Про дві Сарматії» (1517 р.)18, польські 
історики-хроністи джерелом родоводу Речі Посполитої вважали давніх 
сарматів, приписуючи їм низку особливих рис, насамперед, виняткову 
мужність. 

Підкреслював це й Марцін Бельський у «Польській хроніці»  
(1551 р.)19. Причому сарматів від того часу, коли вони начебто підкорили 
слов›ян, ототожнювали з ними. Згодом сарматами почали вважати 
тільки поляків. А в XVII ст. виняткова приналежність до сарматів стала 
приписуватися польській шляхті, як про це писали Мацей Стрийковський, 

15 Ibid..
16 Л. Зашкільняк, op. cit., c. 136.
17 Я. Тазбир, Привилегированное сословие феодальной Польши, „Вопросы истории”, 1977, № 
12, c. 156.
18 М. Меховский, Трактат о двух Сарматиях, Москва-Ленинград 1936, c. 288.
19 А. Васильев, Сарматизм: исторический миф и его роль в формировании польской 
национальной идентичности, „Диалог со временем”, 2007, № 21, [eлектронний ресурс], pежим 
доступу: http:// blogrosjanieopolsce.pl/ наука/сарматизм -исторический-миф-и-его-роль/.
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Станіслав Сарницький та Олександр Гваньїні в кінці XVI ст.20 Ще на рубежі 
ХІХ–ХХ ст., зазначає Януш Тазбір21, польські селяни називали поляками 
тільки шляхтичів.

Таким чином, еволюція сарматського міфу породила й вкорінила 
уявлення про шляхту як польський народ (націю). Ідеологія шляхетського 
сарматизму логічно включала в себе й нехіть до чужоземців та їхнього 
впливу на Річ Посполиту, інакше кажучи, ксенофобію. Остання мала головним 
чином антизахідний характер. Шляхта вороже ставилася до проникнення в Річ 
Посполиту західної культури. Це поглиблювало недоброзичливе ставлення до 
королівського й магнатських дворів, які жили на західний манер. До цього 
треба додати самозадоволення, консерватизм та низку інших рис, пов’язаних 
зі структурними елементами або ідентичністю Речі Посполитої. До них 
відноситься й «орієнтальність» Речі Посполитої.

Сарматська міфологія посилювала, поряд зі становою, і родинно-
родову самосвідомість польської шляхти. У XV–XVII ст. значно зріс інтерес 
до генеалогії. Шляхтич був надзвичайно гордий, якщо знаходив згадку про 
свій герб або рід в «Історії славного Польського королівства» Я. Длугоша, 
написаного в другій половині XV ст. Але й той шляхтич, хто не міг цим 
похизуватися, тим не переймався. З›являлося чимало фальшивих і фантастичних 
генеалогій. Шляхта замикалася в собі, її кругозір обмежувався двором,  
у якому вона мешкала, фільварком, де вона господарювала, визискуючи своїх 
підданих. То був прояв самоутвердження шляхти, який зводився до солодких 
спогадів про минуле, коли шляхта перебувала на поверхні політичного життя 
країни, задавала йому тон і навіть робила спроби диктувати свою волю.

XVII ст. стало епохою найбільш повного втілення життєвого ідеала 
шляхти. Це була епоха бароко та Контрреформації, у яких знайшли 
відображення оригінальні польські риси, епоха остаточного установлення 
(упрочення) позицій католіцизму. Саме тоді були закладені основи 
національної самоідентичності, сформувалися принципи особливості 
польської ідентичності, вперше знайшла своє відображення польська 
самобутність.

Річ Посполита цієї епохи народжувалась з оригінальної форми 
республіканського правління, при якій переважало почуття зверхності 
народу-шляхти над державою, її сарматський характер не дозволяв Речі 
Посполитій підкоритися ані Сходу, ані Заходу.

Існує різниця між сарматизмом як ідеологією та сарматизмом – як 
способом життя шляхтича-землевласника. Останньому були притаманні 
смут’янство, марновірство, агресивність. Складніше зрозуміти, звідки 
і яким чином отримала розповсюдження така риса, як безпечність або 
заздрість. Сарматизм виріс на грунті антимонархізму, республіканства  
й аристократизму. Тоді звідки в сарматизмі пристрасть до помпезності та 
чопорності?

Річ Посполита пишалася своєю свободою, яка відрізняла її від Австрії, 
Туреччини або Росії – своїх східно- і ценральноєвропейських сусідів. 

20 Ibid.
21 Ibid.
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«Республіка Сарматів» склалася з небажання здійснювати зовнішню 
експансію й намагання насолоджуватися життям як втіленням реальної 
свободи людей, не пов’язаних контролем держави.

Як тип широко взятої культури, сарматизм знайшов своє відлуння  
в усіх складових найбільшої країни Східної Європи – Речі Посполитої – Литві, 
Білорусі, українських землях. Щодо останніх, то тут під час національного 
відродження, яке на повну силу розвивалося з 20. років XVII ст., сарматська ідея 
в її українському варіанті набула дещо несподіваної модифікації. Узагальнено 
це можна окреслити як проекцію сарматського міфу на власне – руське  
– минуле, а звідси ототожнення метафори Сарматія з поняттям конкретно-
географічним Русь22. До сказаного слід додати, що, підкресливши правову 
рівність усіх членів шляхетського стану, сейм 1641 р. олосив недійсними 
здобуті (очевидно магнатами) з-за кордону (головним чином даровані 
імператором Священної Римської імперії) князівські титули.

Річ Посполита не була країною, де робилися винаходи й розвивалися 
науки, але вона активно використовувала всі європейські досягнення. Треба 
сказати, що шляхта створила свій світ, який заперечував реальність і ставив Річ 
Посполиту в центр universum’a. Правильніше визнати те, що шляхта створила 
власну, оригінальну культуру, активно використовуючи чужі зразки. У цій 
культурі перепліталися західне (точніше, італійське) натхнення й місцева 
традиція, яка укріплювалася по мірі того, як збільшувався матеріальний 
достаток шляхти.

Річ Посполита XVI–XVII ст. формувалася в географічному просторі між 
майбутнім Сходом і Заходом – у просторі, де перетиналися західні та східні 
мотиви. Але Річ Посполита була більшим, ніж просто простором, де ці два 
світи протистояли один одному. Східні елементи, які рахувалися «своїми», 
надали сарматизму неповторні риси. Невирішенним залишається питання: 
чому для самовизначенності польська шляхта звернулася не тільки до свого 
західного спадку, але й намагалась скористатися східною традицією?

На думку багатьох істориків, на долю Польщі випало завдання 
об›єднання слов›янського миру. Саме шляхта як носій сарматської 
ідеї вибраності й «католицької» догматично-репресивної, тоталітарної 
нетерпимості не тільки зірвала цей об›єднавчий проект, але й надалі 
визначила крах своєї державності.23

Землі Корони за багатьма параметрами відповідали європейським 
стандартам. Поляки цієї епохи багато в чому були схожі з європейцями. 
Італія та Європа на порозі Нового часу були для них зразком, але на межі  
XVI–XVII ст. беззастережний тріумф отримала прив’язаність до 
«самобутнього», «польського». Європа була близько, між нею й Річчю 
Посполитою не пролягало ніяких кордонів, але Європа перестала бути 
системою, із якою співвідносила себе Річ Посполита. 

Таким чином, відмінності між «західною» та «східною» цивілізаціями 
обумовлені множинністю внутрішніх та зовнішних чинників, а саме тим, 

22 Н. Яковенко. Розтятий світ: культура України-Руси в переддень Хмельниччини, 
„Сучасність”, 1994, № 10, c. 66.
23 Г. Міщук, Польський сарматизм [в:] Матеріали Волинської міжнародної історико-
краєзнавчої конференції, Житомир 2012, c. 1–4.
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що в основі «східної» інституційної матриці лежить інша, ніж у «західній», 
сукупність економічних, політичних та ідеологічних інститутів. Ця тема 
потребує подальшого дослідження задля поглиблення розуміння необхідності 
наукового обґрунтування методів вирощування західноєвропейських 
інститутів на українських теренах. 
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SARMATISM IN THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT 
RZECZPOSPOLITA IN 16th and 17th CENTURIES

The article considers features of institutional changes in the advanced 
countries of Western Europe compared with institutional provision in the 
Rzeczpospolita in 16th – 17th centuries in the context of Polish Sarmatism. 16th  
and the first half of 17th century were one of the critical periods in the history of 
Europe. It was the time of confrontation between the two trends of socio-economic 
development. In most developed countries of the west part of the continent the 
capitalist system was determine of the evolution of the character of regions located 
in west side of the Elbe river. Countries to the east of the Elbe felt the impact of 
these changes, but their societies were not prepared for capitalist reconstruction. 
Feudal system was viable in these countries, strengthened position and this period 
became the phase of late feudalism. This phenomenal was embodied in Poland in 
the ideology referred to as “Sarmathism“ which concerned the leaders of the Polish 
Enlightenment. Sarmatian ideology fixed in the political and legal structure of the  
Republic of Poland, in views, political traditions, norms. and moral ideals. The 
difference between “western” and “eastern” parts of Europe is double of internal 
and external factors, namely the fact that the basis of “eastern” institutional matrix is 
different than the “western” set of economic, political, and ideological institutions.
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Z DZIEJÓW MEBLARSTWA W WIELKIM KSIĘSTWIE 
LITEWSKIM W XVII WIEKU

Na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w dawnych czasach istniało 
i działało wiele znaczących ośrodków stolarskich, w których wykonywano 
także meble. Szczególnie interesujące, ze względu na dzieje związane z historią 
i rozwojem meblarstwa, są niektóre miejscowości znajdujące się na ziemiach 
dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stawiając pytanie dotyczące 
wczesnych przykładów meblarstwa na omawianym terenie, należy zwrócić uwagę 
między innymi na następujące ośrodki: Alba, Dawidgródek, Łachwa, Nieśwież, 
Miszkowicze, Mohylew, Słuck, Smorgoń, Timkowicze1. Większość tych dóbr 
należała do Radziwiłłów. Znane nam stolarnie i wytwórnie mebli wykształciły 
się zasadniczo w XVIII w. Istnieją natomiast wzmianki dotyczące wczesnych 
przykładów powstałych tam przedmiotów.

Istotne znaczenie dla rozwoju rzemiosła miały organizacje cechowe. Cech 
stolarski w Wilnie powstał w 1579 r. Wydany wtedy został przywilej króla Stefana 
Batorego z dnia 16 października. Właściwie istniał on już wcześniej, czyli od  
26 sierpnia 1562 r. Wówczas król polski Zygmunt August ustanowił cech na prośbę 
siodlarzy, rymarzy, paśników i stolarzy wileńskich. Tej organizacji cechowej 
został nadany także statut. W 1579 r. cech stolarzy wileńskich wyodrębnił się  
i nabrał większego znaczenia2. Wcześniej od wileńskiego – dla porównania – 
powstał cech stolarzy w Krakowie, który został założony w 1419 r.3. Z 1357 r. 
pochodzi najstarsza wzmianka dotycząca stolarzy gdańskich4. Oprócz organizacji 
cechowych działali również pojedynczy stolarze i cieśle.

Nikłe przykłady zabytków z okresu przed wiekiem XVIII nie dają 
pełnego obrazu historii meblarstwa na omawianych terenach. Brak przykładów 
zachowanych sprzętów z wczesnego okresu komplikuje prowadzenie badań 
nad poruszonym zagadnieniem. W takiej sytuacji szczególnego znaczenia 
nabiera badanie dokumentacji archiwalnej i wszelkiego rodzaju materiałów 
źródłowych. Podstawę źródłową do napisania niniejszego artykułu stanowiły 

1 Dawne ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Obecnie Białoruś.
2 I. Grzeluk, Stefana Narębskiego uwagi o meblarstwie wileńskim, „Kwartalnik Historii Kultury 
Materialnej”, R. XLIV, 1996, nr 4, s. 416.
3 B. Maszkowska, Z dziejów polskiego meblarstwa okresu oświecenia, Warszawa 1956, s. 20.
4 Cz. Betlejewska, Meble gdańskie od XVI do XIX wieku, Warszawa–Gdańsk 2001, s. 12.
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źródła rękopiśmienne przechowywane w Archiwum Radziwiłłów w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Materiały archiwalne z Państwowego 
Historycznego Archiwum Białorusi w Mińsku oraz Litewskiego Państwowego 
Archiwum Historycznego w Wilnie występują w postaci źródeł drukowanych.

Istotne znaczenie dla badań nad historią meblarstwa mają z pewnością 
informacje zawarte w dokumentacji źródłowej. Pomocne są różnego rodzaju 
materiały archiwalne, inwentarze dóbr oraz inne. W tego typu dokumentach 
jednymi z najważniejszych są rejestry ruchomości. Znaczenie szczególne mają 
fragmenty, które dotyczą bezpośrednio mebli. Często są to jedyne informacje na 
temat urządzenia określonego pałacu czy dworu, ponieważ w wielu inwentarzach 
meble nie są uwzględniane przy opisie poszczególnych pomieszczeń. Właśnie z tej 
dokumentacji można dowiedzieć się o tym, jakie meble znajdowały się na zamku 
czy w pałacu i ile ich było. Czasem też można znaleźć cenne szczegółowe opisy 
sprzętów. Wspominane są także meble uszkodzone i ich części5. Problematyka 
niniejszego artykułu obejmuje XVII w. Z tego właśnie czasu pochodzą dokumenty 
źródłowe, w których zostały zawarte informacje dotyczące wyposażenia dawnych 
wnętrz oraz meblarstwa. W siedemnastowiecznych źródłach archiwalnych 
pojawiają się także wzmianki odnoszące się do rzemieślników. Istnieją natomiast 
wcześniejsze informacje, pochodzące z końca XVI w. Znane są między innymi 
szesnastowieczne wzmianki tyczące wyrobów stolarskich w Nieświeżu.  
W drukowanych źródłach archiwalnych, dotyczących tego miasta, odnotowano 
stolarza o imieniu Dymitr. Wspomniany mistrz wykonał w latach 1599–1600 
schody na ambonę w kościele benedyktynek pw. św. Eufemii w Nieświeżu. Cieśla 
Stanisław oraz jego syn wykonali ławki do tegoż kościoła w 1600 r.6.

Alba
Wśród dokumentów źródłowych z XVII w. warto zwrócić uwagę na 

inwentarze – należącej do Radziwiłłów – Alby. Informacje na temat umeblowania 
wnętrz są oszczędne. Można natomiast odnaleźć wzmianki o wyrobach stolarskich 
oraz meblach w materiałach źródłowych dotyczących Alby. Najstarszy ze znanych 
inwentarzy pochodzi z lat 1628–1629. Pojawiają się informacje dotyczące wyrobów 
stolarskich: drzwi stolarskiej roboty oraz schody z toczonymi balasami7. Alba  
i pałac albeński w niektórych dokumentach zostały opisane dosyć szczegółowo, 
wraz z elementami wyposażenia wnętrz. Dotyczy to jednak w większym stopniu 
źródeł osiemnastowiecznych. W inwentarzu z 1636 r. umeblowanie prezentuje 
się stosunkowo skromnie. Były to niezbędne w codziennym użytku meble, a ich 
liczba ograniczona. Działo się tak w wieku XVII w wielu pałacach i dworach. 
Wspomniane są jedynie ławy, zydle oraz stoły. W jednej z izb na przykład stały 
tylko dwie ławy. W kolejnej izbie umeblowanie składało się z ustawionych 

5 W. Bohatyrewicz, Meble od XVIII do połowy XX wieku na terenie obecnej Białorusi. Zbiory mebli 
w muzeach i kolekcjach białoruskich, Lublin 2013 [maszynopis pracy doktorskiej], s. 42.
6 T. Bernatowicz, Monumenta Variis Radivillorum. Wyposażenie zamku nieświeskiego w świetle 
źródeł archiwalnych, cz. 1, XVI–XVII wieku, Poznań 1998, s. 23.
7 Id., Alba. Od renesansowej willi do kompozycji krajobrazowej. Z dziejów badań źródłowych nad 
architekturą ogrodów na kresach, Warszawa 2009, s. 8–11.
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dookoła ław, dwóch stołów z drewna sosnowego i dwóch zydli z poręczami8. 
Dopiero osiemnastowieczne materiały źródłowe wskazują na różnorodne i bogate 
urządzenie ruchome.

Na dworach kresowych w omawianych czasach mebel występował jako 
przedmiot zbytku. Liczba przedmiotów i sprzętów była niewielka. Dla podróżnika, 
zatrzymującego się po drodze w domach prywatnych, nie zawsze było dodatkowe 
łóżko. Często też z tego względu wożono ze sobą meble składane9. Jedynie  
w większych i bogatych siedzibach sytuacja mogła wyglądać inaczej. Można 
powiedzieć, że mebel w dawnych czasach w pewnym stopniu był przywilejem ludzi 
zamożnych, elity społecznej10. W wieku XVII urządzenie ruchome, jak wynika  
z opisów źródłowych, było raczej proste. Wykonanie mebli oraz różnego rodzaju 
sprzętów stolarskiej roboty zapewne należało do rzemieślników radziwiłłowskich. 
Byli wśród takich przeważnie cieśle i stolarze.

W inwentarzu Włości Albeńskiej, a dokładniej wchodzącego w jej skład 
sioła Zausze, w roku 1636 jest wymieniony stolarz Konon Kolbik: „Konon 
Kolbik na stolarstwie”11. Kuźma Kolbik prawdopodobnie także był zatrudniony 
na stolarstwie12. W dokumentacji źródłowej nie zaznaczono jednak, czy byli 
to bracia, czy ojciec i syn. Kolejny rzemieślnik został odnotowany jako Iwan 
Stolarz13. Wspomniany został także cieśla Anton: „Anton cieśla na Ciesielstwie”14. 

8 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Archiwum Radziwiłłów (dalej: AR), Dz. XXV, 
Inwentarz Albenskiej Maiętności Jaśnie Oświecone[go] [Księcia Jego Mości] Pana a Pana Albrychta 
Władysława Radziwiłła [Księcia] na Ołyce i Nieświeżu, Hrabi na Szydłowcu i Miru, kasztelana 
wileńskie[go], szereszowskie[go] [etc.] starosty, to jest budowania dwornego, obor, gumna, bydła 
rogatego i nierogatego, ptastwa dwornego, tamże wsi do tej majętności należących, poddanych 
synow i dobytkow ich (...) dannego i wszelakich innych pozytków do tej majętności należących. 
[Przeze mnie] Stanisława Mogilnickie[go] Wojskie[go] Mielnickiego sługi [Księcia Jego Mości] 
Pana me[go] miłościwe[go] spisany w roku teraźniejszym 163[6], miesiąca aprila 23 [dnia], sygn. 
11 [mkf. 11 282], k. 1 v.
9 X. Kitowicz, Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III, t. 1, Lwów 1883, s. 151.
10 A. Basista, Notatki z historii meblarstwa, Kraków 1999, s. 7.
11 AGAD, AR, Dz. XXV, Inwentarz Albenskiej Maiętności..., sygn. 11 [mkf. 11 282], 
k. [14–15]; ibid., Inwentarz Folwarku Jaśnie Oświeconego [Księcia Jego Mości] Pana 
Albrychta Władysława Radziwiłła Księcia na Ołyce i Nieświeżu, Hrabie na Szydłowcu i Miru, 
Kasztelana wilenskiego, starosty szereszowskiego Alba nazwanego w Xięstwie Nieświskim  
a nowogrodzkim województwie leżącego, to jest budowania dwornego, gumna, obor bydła rogatego 
i nierogatego, ptastwa domowego, także wsi do tego folwarku należacych, poddanych synow 
i dobytkow ich (...) kta dannego i wszelakich innych pozytków do tego folwarku Alby nalezących 
przy podaniu w dzierżenie i spokoine [używ/trzym]anie Arędownym sposobem na lat pięc po sobie 
idących od dnia trzynastego julii w roku tym tysiąc szescset trzydziestym szostym az do takowego 
dnia trzynastego julii w roku tysiac szescset czterdziestym pierwszym przypadającego tej majętności 
albeńskiej [Jego Mości] Panu Mikołajowi Swinarskiemu za własnym rozkazanie [Jego Mości] 
Pana Wilenskiego Pana naszego (...) przez nas Macieja Samuela Strubicza i Stanisława z Leżenic 
Leżeńskiego, Namiestnika [Jego Książęcej Mości] Nieswizkiego spisany w Albie dnia szesnastego 
julii roku tysiąc sześćset trzydziestego szóstego, sygn. 12 [mkf. 11 283], k. 7–8.
12 Ibid., Inwentarz Albenskiej Maiętności..., sygn. 11 [mkf. 11 282], k. [15]; ibid., Inwentarz 
Folwarku..., sygn. 12 [mkf. 11 283], k. [8].
13 Ibid., Inwentarz Albenskiej Maiętności..., sygn. 11 [mkf. 11 282], k. [16]; ibid., sygn. 12 [mkf. 
11283], k. 8–8 v.
14 Ibid., sygn. 11 [mkf. 11 282], k. [15]; ibid.,, sygn. 12 [mkf. 11 283], k. 8.
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Na podstawie rejestrów mebli, znajdujących się w późniejszych inwentarzach, 
dowiadujemy się o tym, jakie przedmioty znajdowały się wówczas we wnętrzach.
Wspomniane siedemnastowieczne inwentarze dotyczące Alby występują w formie 
źródeł drukowanych15. Nie pojawiają się natomiast informacje odnoszące się do 
wyrobów stolarskich oraz rzemieślników. W inwentarzu, sporządzonym w 1660 
r., znajduje się wzmianka dotycząca syna Konona Kolbika. Prawdopodobnie 
był to znajdujący się na służbie domowej „Chiluk Kolbik Stolarz”16. Oprócz 
wspomnianych rzemieślników znani są także: cieśla Andrzej Ant[…] z sioła 
Zausze oraz stolarz Hryszko z tegoż sioła17. Można przypuszczać, że wykonawcami 
większości, a przynajmniej niektórych przedmiotów, zostali wyżej wymienieni 
miejscowi rzemieślnicy. Mogli być to także ich uczniowie i następcy, ponieważ 
wspomniane dokumenty pochodzą z różnych lat. Większość mebli w XVII 
wieku zapewne została wykonana przez wspomnianych stolarzy. Nie można też 
wykluczać, że wyroby stolarskie sprowadzano z innych ośrodków i warsztatów, 
w tym także radziwiłłowskich. Można jednak przypuszczać, że w wieku XVII 
korzystano zasadniczo z umiejętności wspomnianych wyżej miejscowych 
rzemieślników. Prawdopodobnie na terenach omawianych dóbr po pewnym czasie 
wykształcił się swego rodzaju warsztat stolarski.

Dawidgródek i jego rzemieślnicy
Dawidgródek znajduje się w obecnym obwodzie brzeskim, w rejonie Stolin. 

Miejscowość ta jest położona na prawym brzegu Horynia, w pobliżu ujścia do rzeki 
Prypeć. Początki historii Dawidgródka sięgają czasów wczesnośredniowiecznych. 
W wiekach XII i XIII był on siedzibą księstwa horodeckiego18. W źródłach 
rękopiśmiennych pojawia się od 1382 r. Na przełomie XIV i XV w. należał do 
księcia Dawida Dmitrijewicza, od imienia którego miejscowość otrzymała obecną 
nazwę (wcześniej nazywano ją Gródek). W ciągu XVI i XVII w. wielokrotnie 
zmieniał właścicieli. Warto także zaznaczyć, że w XVII–XVIII w. Dawidgródek 
był znaczącym centrum handlowym i rzemieślniczym. W roku 1653 pracowało 
tam 29 rzemieślników w 17 zawodach19. Możliwe jest, że działali wśród nich 
między innymi stolarze i cieśle.

Znane drukowane źródła pochodzą z czasów późniejszych. W Archiwum 
Głównym Akt Dawnych w Archiwum Radziwiłłów zachowały się trzy inwentarze 
z XVII w., które dotyczą zamku w Dawidgródku. Zawierają one m.in. opisy 
zamku (najstarszy pochodzi z 1675 r. – zob. AGAD, AR, Dz. XXV, sygn. 674)20. 
Meble zamkowe nie zostały wspomniane w opisie ogólnym. Umieszczono je  

15 T. Bernatowicz, Alba..., s. 8–11, 55.
16 AGAD, AR, Dz. XXV, Inwentarz Folwarku y Wlosci Albenskiey sprawiony w roku 1660, sygn. 13 
[mkf. 11 284], k. [6 v.].
17 W. Bohatyrewicz, Historia meblarstwa oraz mebli przechowywanych w zbiorach muzealnych 
na Białorusi. Stan badań i ich perspektywy, [w:] Między prawdą a zwątpieniem. W poszukiwaniu 
obrazów przeszłości, t. 2, red. R. Majzner, Ł. Cholewiński, Częstochowa 2014, s. 101–102.
18 G. Rąkowski, op. cit., s. 44; W. Mikulski, J. Zawadzki, op. cit., s. 37.
19 Давид-Городок, [в:] Города, местечки и замки Великого Княжества Литовского. 
Энциклопедия, ред. Т.В. Белова, В.П. Саламаха, Л.В. Календо et al., Минск 2009, с. 133.
20 W. Mikulski, J. Zawadzki, op. cit., s. 37.
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w części pt. „Rynsztunki i sprzęt zamkowy”21. Wśród umeblowania zamkowego 
wymieniono dwa okrągłe i dwa długie stoły oraz sześć ławeczek22. Wykonawcami 
wymienionych mebli zapewne zostali rzemieślnicy z Dawidgródka lub jego okolic. 
Zamek, opisywany w materiałach źródłowych, istniał w wiekach XIV–XVIII23. 
Przypuszczalnie były tam bardzo stare meble, sięgające czasów średniowiecznych. 
Nie zostały one jednak uwzględnione w znanych inwentarzach, możliwe, że  
z powodu ich zniszczenia nie występują w dokumentach źródłowych.

Następny inwentarz pochodzi z roku 1692 (AGAD, AR, Dz. XXV, sygn. 
676). Przy opisie zamku dawidgródeckiego wspomniano istniejącą tam wówczas 
drewnianą budowlę: „[…] przed którym ganok bez balasów, drzwi idąc do sieni na 
zawiasach dembowe, z klamką i antabką, okna dwa w ołów robione całe, po lewej 
ręce izba stołowa, drzwi do niej na zawiasach z klamką, zaszczepką i antabą. W tej 
izbie okien ośm szk[l]anych z zaszczepkami w ołów robionych, szyb wybitych na 
dwóch oknach dziewięć”24.

Jak wynika z opisu, był to dosyć skromny budynek. Na umeblowanie 
składały się następujące meble: jeden duży stół, dwa mniejsze stoły oraz 14 stołków 
i długi zydel. W pokoju, znajdującym się przy izbie stołowej, stało stare krzesło 
obite skórą25. Należy zaznaczyć, że już w 1691 r. w Dawidgródku pracowało 52 
rzemieślników26. Przypuszczalnie meble, znajdujące się wówczas na zamku, były 
dziełem miejscowych rzemieślników. Prawdopodobnie byli to między innymi 
stolarze i snycerze oraz cieśle zamkowi.

W innych pokojach zamkowych, wspomnianych w opisach źródłowych, 
urządzenie ruchome było bardziej różnorodne. W jednym z nich stały dwa okrągłe 
stoły, krzesło obite skórą i cztery stołki27. W drugim pokoju znajdował się stół 
przykryty okrągłym blatem i malowany na zielono. Jak wynika z opisu, był to stół 
składany na zaszczepkach. Oprócz tego były w tym samym pomieszczeniu dwa 
stołki i łóżko, również składane, na zawiasach. W pomieszczeniu położonym przy 
sieniach stały dwa zydle oraz mały stół, prawdopodobnie przykryty wielobocznym 
blatem, ponieważ w inwentarzu został zapisany jako graniasty. W domu słusznym, 
znajdującym się przy pałacu, umeblowanie także było skromne. W jednej  
z jego izb mieściły się dwa małe stoły i ława, a jeszcze jeden stół stał w alkierzu. 
W domu kuchennym stał stary stół i dwie ławy. Jeszcze jeden stół, który był 
mniejszy i również opisany jako stary, znajdował się w jednej z izb tego domu.  
W piekarni znajdował się okrągły stół bez nóżek28. Urządzenie ruchome stanowiły 
pojedyncze przedmioty, jak to wynika ze wzmianek źródłowych tyczących mebli 
zamkowych. Wiadomo, że w XVI–XVII w. meble na omawianych terenach 
wykonywano w specjalnych cechach29. Natomiast meble z zamku w Dawidgródku 

21 Ibid., s. 39.
22 Ibid.
23 Давид-Городокский Замок, [в:] Города, местечки и замки ..., c. 133.
24 W. Mikulski, J. Zawadzki, op. cit., s. 39.
25 Ibid..
26 Давид-Городок, [в:] Города, местечки и замки..., с. 133.
27 W. Mikulski, J. Zawadzki, op. cit., s. 40.
28 Ibid.
29 I.П. Харламаў, Я.М. Сахута, Мэбля, [в:] Беларуская ССР. Кароткая энцыклапедыя, рэд.  
I.П. Шамякiн, Мiнск 1981, с. 381.
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mogły powstawać właśnie dzięki stolarzom zamkowym, jak to miało miejsce 
między innymi w Nieświeżu. Na podstawie zamieszczonych opisów źródłowych 
nie można jednak uzyskać dalszych informacji na temat konstrukcji tych mebli 
bądź ich dekoracji.

Następny siedemnastowieczny inwentarz pochodzi z 1696 r. (AGAD, AR, 
Dz. XXV, sygn. 678). Z tego dokumentu można dowiedzieć się o umeblowaniu 
poszczególnych pomieszczeń zamku w czasach późniejszych. W izbie stołowej 
zamku znajdowały się następujące meble: dwa stoły, jeden duży, a drugi mniejszy, 
długi zydel oraz 14 stołków30. W pokoju przy izbie stołowej stały dwa krzesła ze 
skórzanym obiciem. W drugim pokoju – dwa okrągłe stoły, a w ostatnim, przy 
sieniach – mały graniasty stół i dwa zydle. Z mebli, które znalazły miejsce w domu 
słusznym, wymieniono dwa stoły i dwa zydle. W alkierzu stały dwa małe stoły 
i ława, a w kuchni, w jednej z izb był stary stół z dwiema ławami31. Jak można 
wnioskować na podstawie danych archiwalnych, umeblowanie zamkowe, nawet 
pod koniec XVII w., wyglądało dosyć skromnie. Ograniczało się do podstawowych 
sprzętów niezbędnych w codziennym użytku.

Początki stolarstwa w Łachwie
Łachwa – położona na terenie obecnego obwodu brzeskiego – należała 

w dawnych czasach do Radziwiłłów. Dla przedstawianej problematyki istotne 
znaczenie mają inwentarze miejscowego pałacu. Z wieku XVII znanych jest kilka 
dokumentów źródłowych tego typu, a przy opisie wnętrz pałacowych pojawiają 
się wzmianki dotyczące umeblowania poszczególnych pomieszczeń. Najstarsze 
informacje, do których udało się dotrzeć, pochodzą z pierwszej połowy XVII 
w. Z inwentarzy można się dowiedzieć, jakie meble stanowiły dawny wystrój 
wnętrz. Pojawiają się również informacje dotyczące m.in. cieśli. W dokumentach 
źródłowych odnotowany został Iwan Cieśla32. W tym samym dokumencie 
wspomniano jeszcze jednego rzemieślnika, który w inwentarzu występował jako 
Paweł Bułka [Cieśla]33. W roku 1691 w kolejnym inwentarzu Łachwy odnotowano 
także: „Daniło Bindas [...] wolny Cieśla do dworu”34. Wyżej wspominani 
rzemieślnicy przyczynili się zapewne do wykonania mebli w Łachwie oraz 
pobliskich miejscowościach.

Pierwszy, ze znanych inwentarzy, sporządzony w został w 1626 r.  
W spisie mebli wymieniono kilka sprzętów: stoły, zydle i ławy35. W roku 1672 na 
urządzenie ruchome poszczególnych izb pałacu łachewskiego składały się meble 
podobne do wspomnianych w poprzednim dokumencie. Były to między innymi 
ławy i zydle36. W ciągu kilkudziesięciu lat najprawdopodobniej nie zaszły istotne 
zmiany w umeblowaniu dworu. Zresztą sytuacja w Łachwie, jak i w większości 
innych dworów, wyglądała podobnie. Umeblowanie poszczególnych siedzib 
nie różniło się w zasadniczy sposób. Jak w większości ówczesnych dworów 

30 W. Mikulski, J. Zawadzki, op. cit., s. 41.
31 Ibid., s. 42.
32 AGAD, AR, Dz. XXV, Inwentarz majętności Łachwa z roku 1626, sygn. 2162 [mkf. 13881], k. 7.
33 Ibid., s. 9.
34 Ibid., Inwentarz majętności Łachwa z roku 1691, sygn. 2168/2 [mkf. 13888], k. 18.
35 Ibid., Inwentarz majętności Łachwa z roku 1626, sygn. 2162 [mkf. 13881], k. 5.
36 Ibid., Inwentarz majętności Łachwa z roku 1672, sygn. 2166 [mkf. 13885], k. 3‒4.
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urządzenie ruchome wnętrz stanowiły niezbędne przedmioty: ławy, stoły oraz 
stołki do siedzenia lub zydle37. Meble tego typu są często wymieniane w źródłach 
rękopiśmiennych. W jednym z inwentarzy wyszczególniono na przykład siedem 
różnych stołów, dwa długie zydle oraz cztery zydliki38. Z czasem umeblowanie 
dworu łachewskiego zapewne stało się bardziej różnorodne i bogate. Wniosków 
takich można dokonać na podstawie badań dokumentów źródłowych z czasów 
późniejszych. W inwentarzach tych nie są jednak podawane opisy mebli. Zapewne 
w większym stopniu pokoje siedziby zostały wyposażone w sprzęty miejscowej 
roboty. Wzrost różnorodności mebli jest zauważalny już w inwentarzach z lat 
90. XVII w. Można jednak się domyślać, że urządzenie dworu nadal wyglądało 
skromnie. Meble te w większości zapewne były proste, stolarskiej roboty. Można 
jednak się domyślać, że już wtedy pojawiały się wyroby stanowiące wartość 
artystyczną.

Dalszy rozwój wnętrz siedziby niewątpliwie nastąpił w wieku XVIII. Było 
to – można powiedzieć – zjawisko powszechne, związane z rozwojem kultury 
wnętrz architektury świeckiej. Zatem również stolarstwo rozwinęło się na większą 
skalę około połowy XVIII w. Z lat 40. tegoż wieku znane są informacje dotyczące 
stolarni w Łachwie39. W XVIII i XIX stuleciu działała tam zorganizowana 
pracownia stolarska. Początków stolarstwa i meblarstwa w mieście należy 
natomiast poszukiwać w czasach wcześniejszych, sięgających co najmniej wieku 
XVII. Dokładna liczba działających wówczas rzemieślników nie jest znana.

Miszkowicze
Z roku 1647 znamy inwentarz dworu „Miszkiowskiego y Włosci do tego 

dworu należącey połowice Trockiey i dzierżawy Bobruyskieskiey”40. Wymieniono 
w nim między innymi meble znajdujące się wówczas we wnętrzu budynku. Wśród 
tych mebli było „stołów stolarskiej roboty – [6], w kuchni prostych stołów – [2], 
zedlów roboty stolarskiej – 4, poiedynkowych zedlikow stolarskich – 2, zedlow 
roboty prostej – 3”41. Prawdopodobnie wspomniane przedmioty wykonano  
w miejscowej stolarni lub w innym ośrodku znajdującym się blisko Miszkowicz. 
Najwcześniejsze informacje o dworze w Miszkowiczach, w obecnym obwodzie 
mohylewskim (rejon Kirowsk), pochodzą właśnie z 1647 r. W inwentarzu został 
podany spis przedmiotów znajdujących się w budynku dworu. Jak wynika  
z dokumentów źródłowych, umeblowanie dworu było skromne. Ograniczało 
się ono do podstawowych, niezbędnych w codziennym użytku mebli. Świadczy 
o tym także rejestr mebli, który uwzględnia między innymi zydle i stoły42. 
Prawdopodobnie nie była to duża siedziba, więc taka liczba mebli, którą podano 
w rejestrze, była wystarczająca. Należy również zaznaczyć, że na danym etapie 

37 Ibid., Inwentarz majętności Łachwa z roku 1691, sygn. 2168/1 [mkf. 13887], k. 6.
38 Ibid., k. 12.
39 S. Mieleszkiewicz, Łachwa – ośrodek stolarski w dominium książąt Radziwiłłów, [w:] Stan badań 
nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. 4, red. W. Walczak, K. Łopatecki, 
Białystok 2013, s. 991–993.
40 AGAD, AR, Dz. XXV, Inwentarz dworu Miszkowskiego Miszkiowskiego y Włosci do tego dworu 
należącey połowice Trockiey i dzierżawy Bobruyskieskiey z roku 1647, sygn. 2477 [mkf. 14300], k. 1.
41 Ibid., k. 12.
42 Ibid.
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badań przedstawiony dokument źródłowy jest jedynym znanym inwentarzem 
Miszkowicz.

Mohylew
Miasto Mohylew, położone nad rzeką Dniepr, znajduje się w obecnym 

obwodzie mohylewskim43. Zachowały się informacje archiwalne dotyczące 
mebli zamku mohylewskiego (źródła drukowane pochodzą z inwentarzy 
przechowywanych w AGAD, AR, Dz. XXV). Jedyny szczegółowy opis zamku 
zawarto w inwentarzu pod sygn. 2025, sporządzonym w latach 1635–1636. Przy 
opisie domu i innych budynków podawano także informacje odnoszące się do 
mebli. W jednym z wnętrz zamkowych znajdowało się osiem stołów stolarskiej 
roboty i trzy zydle, także stolarskiej roboty. Przy opisie wnętrz jednego z domów 
wymieniono trzy stoły i dwa zydle. Zaznaczono, że były to meble stolarskiej 
roboty. Kolejno podano opisy poszczególnych pomieszczeń. W sieni stały dwa 
stoły i dwa zydle stolarskiej roboty. Jeszcze jeden dom odnotowano w inwentarzu 
jako domek z sienią. Na jego umeblowanie składały się między innymi jeden stół 
i jeden zydel stolarskiej roboty44. Z wyżej podanych informacji można dowiedzieć 
się o umeblowaniu poszczególnych pomieszczeń zamkowych lub innych 
budynków. Daje to też pewne pojęcie ogólne na temat mebli będących wówczas  
w użytku. W przypadku Mohylewa można również hipotetycznie przyjąć, że 
sprzęty wymienione w źródłach wykonali stolarze zamkowi.

Meble na zamku w Nieświeżu
W siedemnastowiecznych opisach źródłowych wnętrz zamku nieświeskiego 

pojawiają się wiadomości dotyczące mebli. Są wzmianki o meblach tzw. 
stolarskiej roboty oraz o tych, które należały do wyrobów artystycznych45. Można 
przypuszczać, że owe meble wykonano na miejscu, na potrzeby Radziwiłłów. 
Meble, które posiadały wartość artystyczną, można również zaliczyć do autorstwa 
miejscowych warsztatów. W znacznym stopniu jednak powstawały one dzięki 
rzemieślnikom oraz mistrzom sprowadzanym z zagranicy. O meblach zamkowych 
z XVII w. dowiadujemy się między innymi ze źródeł drukowanych.

W inwentarzach z wieku XVII znajdujemy informacje o tym, że na zamku 
funkcjonowały typowe dla tej epoki meble: szafki, stoły, zydle, krzesła, szafy, 
ławki. Były to w większości sprzęty drewniane, w dokumentach archiwalnych 
określane jako meble stolarskiej roboty. Na przykład w apartamentach księcia, 
mieszczących się na drugim piętrze, znajdowały się meble, które zaliczano do 
wyrobów artystycznych. Stoły często określano jako marmurowe, sadzone lub 
alabastrowe. W roku 1650 takich stołów było 12, a w 1673 około dziewięciu. 
Niektóre z nich zdobiono inkrustacjami. W roku 1658 w pokoju marmurowym 
znajdował się stół inkrustowany różnymi rodzajami marmuru, w sąsiedniej 
kaplicy stał stół z kości słoniowej, prawdopodobnie przykryty wielobocznym 
blatem. Na jednym z tych mebli znajdowały się herby książęce. Lustra były 
ujęte w ramy dekorowane marmurem, masą perłową i hebanem. W roku 1658  
w pokoju księcia znajdowała się także szafa, dekorowana złotem i masą perłową, 

43 Могилёв, [в:] Города, местечки и замки..., с. 212.
44 W. Mikulski, J. Zawadzki, op. cit., s. 19–20.
45 T. Bernatowicz, Monumenta Variis..., s. 22.
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z umieszczoną „posrzodku tej szafy figurą na kształt ślimaka”46. W dokumentach 
źródłowych wspomniane są także skrzynie. Informacje na ten temat zawiera 
„Regestr spisania rzeczy Księcia J. Mci skarbowych, pokojowych, ceykhausu 
w zamku nieświeskim, w roku 1626, dnia 3 augusta” (AGAD, AR, Dz. XXVI, 
sygn. 36). Wśród tego typu mebli wymieniono skrzynię wielką i dwie skrzynie 
cyprysowe. Skrzynia w kolorze zielonym, która znajdowała się w jednym z pokoi, 
zapewne była przeznaczona do przechowywania różnych rzeczy. Wspomniana 
natomiast została także skrzynia, w której trzymano różne lekarstwa, oraz skrzynia 
wielka skarbowa, również w kolorze zielonym47. W omawianych czasach skrzynie 
były bardzo rozpowszechnionymi sprzętami. Na terenie Wielkiego Księstwa 
Litewskiego meble malowano przeważnie na kolor zielony lub biały. Dotyczy to 
także mebli z czasów późniejszych, pochodzących z XVIII w.48.

W źródłach pojawiają się także inne rodzaje mebli. Przy opisie alkierza 
marmurowego wspomniano między innymi o niewielkim drewnianym toczonym 
stojaczku, „w nim effigies srebrnych, maluczkich n-o dwie”49. Podane są także 
informacje o szkatułach hebanowych, zwierciadłach i stołach. Na urządzenie 
pokoi składało się pięć stołów marmurowych inkrustowanych kamieniami. Jeszcze 
jeden, szósty, znajdował się w alkierzu. W pokoju księżnej również znajdował się 
stół marmurowy. Lustra i zwierciadła także stanowiły istotny element wystroju 
wnętrz. Są wymieniane w informacjach źródłowych: „(…) zwierciadło perłową 
macicą oprawne, za kratą mosiążną, złocistą, w hebanie, wielka; zwierciadło 
drugie marmurem i perłową macicą oprawne, wielkie”50. Już na podstawie tych 
pierwszych wzmianek z siedemnastowiecznego inwentarza można stwierdzić, 
że wystrój zamku nieświeskiego różnił się od innych siedzib, pałaców. Zamożna 
rodzina Radziwiłłów przez pokolenia gromadziła różnego rodzaju zbiory i dzieła 
sztuki51. Nie zabrakło tam zapewne również cennych mebli.

W kolejnym dokumencie: „Spisanie rzeczy zamkowych, skarbcu, armaty, 
biblioteki po nieboszczyku Mateuszu Rudzińskim, horodniczym nieświeskim Anno 
1650, 21 febr[uarii]” (AGAD, AR, Dz. XXVI, sygn. 68). Zawarte w nim zostały 
dosyć dokładne informacje na temat umeblowania poszczególnych pomieszczeń. 
Wśród sprzętów, znajdujących się na przykład w alkierzu marmurowym, 
wspomniano o trzech drewnianych stolikach. W alabastrowym, białym pokoju 
znajdowała się szafa na przechowywanie szkła. Pozostałe urządzenie tegoż 
pokoju stanowiły różnego rodzaju stoliki inkrustowane. Interesujące jest to, że  
w dokumencie uwzględniono pewne uszkodzenia owych stolików: „(…) stolików 
sadzonych dwa, u których naroża miejscami się popadała, a mianowicie u białego, 
słoniowego co na pośrzodku stoi, kamyszczka jednego nie masz, także u drugiego 
jednego kamyka. Osobliwie marmurowych stolików dwa, u jednego stolika 
lisztwa odkleiła się i pół się rozpadło. Nakrycia do tych stołów trzy, paklakowe, 
czerwone, pospołu z suknem błękitnym, płótnem podszyte”52. Przy szafie,  

46 Ibid., s. 22–23.
47 Ibid., s. 35.
48 I. Grzeluk, Stefana Narębskiego..., s. 417.
49 T. Bernatowicz, Monumenta Variis..., s. 36.
50 Ibid.
51 T. Mańkowski, Mecenat artystyczny Stanisława Augusta, Warszawa 1976, s. 117.
52 T. Bernatowicz, Monumenta Variis..., s. 39–40.
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w której przechowywano szkło, stał stół. W tym pokoju znajdowały się ponadto: 
„zedlik farbowy, piękny, jeden; stołków bez poręcza, farbowych dziewięć”53. Jak 
wynika z opisów mebli, w inwentarzach często uwzględniano meble uszkodzone 
lub ich części. W niektórych siedemnastowiecznych źródłach pojawiają się dosyć 
szczegółowe opisy przedmiotów oraz uwzględniane są sprzęty uszkodzone. 
Zapewne większość mebli została wykonana przez miejscowych rzemieślników. 
Z wieku XVII znamy przynajmniej dwóch stolarzy zamkowych działających  
w Nieświeżu. Jeden z nich to Ciwinski Jakub, wymieniony w źródłach jako stolarz 
z zamku w Nieświeżu. Drugi, również o imieniu Jakub [Chiluk], został również 
zapisany jako stolarz zamkowy z Nieświeża. Kolejnym był Krzysienia Hryszko. 
Rzemieślnik Woytko natomiast występuje jako malarz i zarazem cieśla zamkowy54. 
Nie posiadamy możliwości ustalenia autorstwa jakichkolwiek przedmiotów. Na 
tym etapie badań wiemy jedynie, że na zamku w tym okresie zatrudniano m.in. 
stolarzy. Najprawdopodobniej już w wieku XVII w Nieświeżu było więcej 
rzemieślników pracujących w różnych zawodach.

Dalsze wyposażenie pomieszczeń zamkowych było podobne do wyżej 
podanych informacji. Pojawiają się natomiast pewne szczegółowe informacje. 
Urządzenie ruchome tak zwanego drugiego pokoju marmurowego także składało 
się z różnego rodzaju mebli. Była tam między innymi szafa, przeznaczona zapewne 
– jak wynika z informacji źródłowych – do przechowywania naczyń. Przy szafie 
stał stolik, na którym leżało nakrycie ze starego adamaszku w kolorze czerwonym, 
podszyte złotym płótnem. Kolejnymi elementami urządzenia ruchomego wnętrz 
zamkowych były lustra i zwierciadła: „(…) zwierciadło perłową macicą oprawne, 
za kratą mosiądzową, złocista w hebanie, wielkie, która perłowa macica kamieniami 
sadzona, nie dostaje na perłowej macice kamieni siedm, nalazło się dwa kamieni  
w srebro oprawne, same zwierciadło całe, po bokach plamy jakieś”55.

W tym pokoju stała jeszcze jedna drewniana szafa oraz marmurowe stoliki. 
Przed tym pokojem znajdował się stół marmurowy, prosty, z nakryciem paklakowym 
podszytym płótnem oraz stół drewniany w kolorze zielonym. W stołowej izbie, do 
której się trafiało, wychodząc z przedpokoju, umeblowanie składało się między 
innymi z sześciu stołów i dwóch zydli. Przechodząc z izby stołowej, po prawej 
stronie znajdowało się pomieszczenie, którego umeblowanie stanowiły cztery stare 
krzesełka obite skórą oraz jeden stół. W alkierzyku, przy tym pokoju, znajdował 
się stół kwadratowy, określony w ten sposób w źródłach zapewne ze względu na 
kwadratowy blat. W kolejnym pokoju stały dwa stoły, z których jeden znajdował 
się przy piecu, a także skrzynia z szufladami. Przypuszczalnie mógł być to sprzęt 
w postaci komody, jednak nie można tego stwierdzić z całą pewnością ze względu 
na brak szczegółowego opisu tego mebla. Przy tym pokoju był mniejszy alkierz, 
w którym stał drewniany stolik. W tak zwanej izbie panieńskiej wśród mebli 
wymieniono następujące przedmioty: jeden stół, jeden zydel oraz mały stolik  
z listwami do napojów. W przedpokoju stały dwie szafy i jeden stół, zaś altanie 
przedpokoju – mały stolik inkrustowany marmurem. Kolejnym pomieszczeniem, 
wspomnianym w archiwaliach, był pokój z alkierzykiem, w którym stały: dwa 

53 Ibid.
54 W. Bohatyrewicz, Historia meblarstwa..., s. 101–102.
55 T. Bernatowicz, Monumenta Variis..., s. 40–41.
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stoły, jeden zydel z poręczami, jedna ławka z poręczami oraz dwa proste zydle56. 
Z umeblowania wyżej wspomnianych pomieszczeń zamku nieświeskiego można 
wywnioskować, że było ono dosyć bogate i różnorodne. Obszerny tekst na 
temat zamku w Nieświeżu wraz z uwzględnieniem umeblowania zawarty został  
w monumentalnym dziele Romana Aftanazego57.

Z opisów źródłowych innych pokoi zamkowych wynika, że ich umeblowanie 
przypominało wcześniej omówione pomieszczenia. W tak zwanym drugim 
pokoju, dolnym, stał stół w kolorze zielonym i stolik biały z szufladami. Stoliki te 
prawdopodobnie były zdobione inkrustacjami. Mieściła się w tym pomieszczeniu 
także szafa z półkami, mały zielony stolik oraz dwa małe, stare krzesła ze skórzanymi 
obiciami. W izbie znajdującej się przy wyjściu z tego pokoju znajdowały się dwa 
proste drewniane stoliki oraz stolik dla służby, pomalowany na zielono, dwie 
szafy i zydlik bez poręczy, który został wykonany z polecenia P. Pawlukowskiego, 
pełniącego funkcję zarządcy zamku. W alkierzu przy tym pokoju stał zielony stolik 
z pulpitem. Do pomieszczenia, określonego jako dolna izba stołowa, wchodziło 
się z przedpokoju Księżnej J. Mci. W pokoju stołowym stały: trzy stoły, czwarty, 
mniejszy, był przeznaczony dla służby, dwa zydle farbowane z poręczami i mały 
zydlik z poręczą, szafa, dwie ławki farbowane z poręczami oraz ławka nowa, która 
została wykonana również na polecenie Pawlukowskiego. W jednej z kamienic 
zinwentaryzowano podobne meble. Były to różnego rodzaju szafy, szafki, zydle, 
ławki z poręczami i bez poręczy, stołki oraz stoły. Stoły, wspomniane materiałach 
w źródłowych, zapewne posiadały różne kształty i wymiary. Niektóre z tych 
sprzętów zostały wykonane na zlecenie Pawlukowskiego, prawdopodobnie przez 
miejscowych stolarzy. Wśród tych mebli było wiele przedmiotów malowanych na 
kolor zielony58.

Jak wynika z opisów źródłowych, meble poszczególnych pokoi  
i pomieszczeń zamkowych były sprowadzone do niezbędnych przedmiotów.  
W porównaniu jednak z innymi siedzibami czy dworami zamek nieświeski posiadał 
najbogatsze urządzenie ruchome, szczególnie jeżeli chodzi o meble. Wiadomo, 
że na terenach dawnej Rzeczypospolitej zamożni magnaci starali się dostosować 
wówczas do gustów królewskich59.

Kolejny dokument źródłowy to „Inwentarz zamku J. Ks. Mci, Nieświeskiego, 
z 1658 roku” (AGAD, AR, Dz. XXV, sygn. 2695/1). W pomieszczeniach budynków 
przeznaczonych dla służących umeblowanie składało się z najprostszych mebli. 
Najczęściej całe urządzenie ruchome ograniczało się do ustawionych przy 
ścianach ław i stołów oraz ewentualnie stołków, rzadziej zydli60. W skarbcu 
pałacu starego mieściły się różnego rodzaju skrzynie i szkatuły. W drugim skarbcu 
także przechowywano skrzynie. Niektóre posiadały okucia lub były malowane, 
przeważnie na zielono. W pokoju jadalnym, do którego wchodziło się z sieni, 
stały dwa duże stoły. W jednym z przedpokoi książęcych znajdowała się zielona 
szafka, prawdopodobnie z zamkiem. Wspomniana także przy opisie jednego  

56 Ibid.
57 R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 2, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1992, s. 275–305.
58 T. Bernatowicz, Monumenta Variis..., s. 42.
59 S. Sienicki, Historia architektury wnętrz mieszkalnych, Warszawa 1954, s. 165.
60 T. Bernatowicz, Monumenta Variis..., s. 44.
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z pomieszczeń szafa, znajdująca się w murze, również została pomalowana na 
kolor zielony. Najczęściej pojawiające się w źródłach meble to sosnowe stoły 
oraz szafy i szafki malowane na zielono. Pojawiają się również wzmianki o szafie 
zdobionej dekoracją snycerską i złoceniami oraz inkrustowanej masą perłową. 
Mebel ten znajdował się w pokoju marmurowym. Stosowano różne gatunki drewna,  
w tym także heban i mahoń, które służyły przeważnie do wykonania elementów 
dekoracyjnych. Masą perłową były inkrustowane także stoły. Wzmiankowano 
ponadto stoły przykrywane suknem oraz stoły i szafy stolarskiej roboty. W jednym 
z pokoi znajdowały się na przykład dwie szafy, z których jedna – szafa stolarskiej 
roboty – przeznaczona była do przechowywania szklanych naczyń. Na pozostałe 
urządzenie składały się dwa marmurowe stoły i zydel. Są także informacje o stole 
wykonanym z kości słoniowej i szafie w murze, która była zdobiona dekoracją 
snycerską61. Różnego rodzaju stoły, o których wspomniano w uwzględnionych 
materiałach archiwalnych, występują także w źródłach drukowanych dotyczących 
Alby62. Pojawiają się również pewne informacje w literaturze przedmiotu63.

Na pozostałe urządzenie ruchome, wspomniane w omawianych źródłach, 
składały się następujące meble: sosnowy stół i prosty zydel, które znalazły 
miejsce w przedpokoju altany; stół graniasty64 z szufladą stał w alkierzu na wieży, 
a na najwyższym poziomie znajdował się stół przykryty kwadratowym blatem. 
Biblioteka zamkowa była wyposażona w dwie zielone ławy i jeden pulpit do 
rozkładania graduału, również w kolorze zielonym. Księgi przechowywano  
w ośmiu szafach z kratami i drzwiczkami na żelaznych zawiasach, zaopatrzonymi 
w zamki wewnętrzne. Oprócz wymienionych mebli w bibliotece znajdowały 
się różnego rodzaju skrzynie i skrzynki, z których dwie były większe, a osiem 
mniejszych65.

Następnym dokumentem źródłowym jest inwentarz zamku nieświeskiego  
z 1673 r. (AGAD, AR, Dz. XXV, sygn. 2695/2). W skarbcu pałacu starego 
znajdowały się między innymi dwie skrzynie lipowe oraz duże zwierciadło 
oprawione w hebanową ramę. Lustro to, jak wynika z inwentarza, było inkrustowane 
kamieniami i masą perłową. Zapisano uszkodzenia masy perłowej oraz brak 
kamieni. Omawiane źródła zawierają dosyć szczegółowe opisy poszczególnych 
przedmiotów. Na przykład drzwiczki jednej z szaf zostały wykonane z drewna 
dębowego i ozdobione marmurem. Biały marmurowy stół był zdobiony herbami 
Księcia J. Mci. W dekoracji inkrustacyjnej tego stołu, według inwentarza, 
brakło sześciu kamieni oraz była uszkodzona krawędź blatu. Wspomniany 
został również stół kwadratowy, także dekorowany marmurem, z uszkodzonym 
narożnikiem blatu, bez nóg. Podane są także informacje odnośnie stołu z kości 
słoniowej, stołu alabastrowego i różnego rodzaju skrzyń. Wymieniono między 
innymi białą skrzynię sosnową bez pokrywy, przeznaczoną do przechowywanie 
papierów, skrzynię lipową oraz inne66. Wiadomo również, że skrzynie powstały  
w wiekach XVII–XVIII, między innymi w wytwórniach gdańskich, kieleckich oraz 

61 Ibid., s. 50–54.
62 T. Bernatowicz, Alba..., s. 68–87.
63 J. Gostwicka, Dawne stoły, Warszawa 1981, s. 23–27, 34.
64 Przypuszczlnie chodziło o wieloboczny blat tego stołu.
65 T. Bernatowicz, Monumenta Variis..., s. 55, 57–58.
66 Ibid., s. 61–63.
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kolbuszowskiej67. Możliwe, że meble, w tym także skrzynie, były sprowadzane  
z niektórych wyżej wspomnianych ośrodków, na przykład z Gdańska. Większość 
mebli niewątpliwie była autorstwa miejscowych rzemieślników. Zapewne 
występowały też importy, które mogły pełnić funkcję wzornika.

Następnie informacje o meblach pojawiają się przy opisie przedpokoju 
księcia, w którym znajdowały się zielona szafka oraz szafka sosnowa umieszczona 
w murze. Szafki te były uwzględnione w poprzednim inwentarzu. Pojawiają się 
znowu informacje o zydlach i drewnianych stołach, o szafach w murze i o szafach 
zwykłych. Urządzenie ruchome wyglądało więc podobnie. Dalsze informacje 
dotyczą stołów, stolików oraz zydli składających się na umeblowanie kolejnych 
pomieszczeń zamkowych. Uwzględniono materiał, który dostarcza wiadomości 
o sposobie wykonania oraz ewentualnych uszkodzeniach i brakach; wspomniane 
zostały m.in. dwa zydle bez nóg. Umeblowanie było podobne do omówionego 
wyżej: stoły, ławy, szafy w murze, stoliki oraz zydle z poręczami i bez poręczy.  
W piekarni znajdowały się jeden stół, jeden zydel i ława68. W bibliotece 
stały nowe szafy, jedna zielona ława oraz cztery inne szafy także w kolorze 
zielonym, z drzwiczkami wymagającymi naprawy. Szafy te były przeznaczone 
do przechowywania ksiąg i zapewne były zaopatrzone w półki. W inwentarzu 
ponownie podano informacje na temat skrzyń. Sprzęty te uwzględniono  
w poprzednich źródłach, w danym dokumencie natomiast wspomniano 15 różnego 
rodzaju przedmiotów tego typu69. Pełniły one wiele funkcji i przeznaczone były 
do przechowywania różnych przedmiotów, jak to można ustalić w oparciu  
o poprzednie opisy źródłowe.

Jak wynika z przedstawionych fragmentów źródeł, niektóre przedmioty 
można zidentyfikować w inwentarzach z różnych lat. Większa część mebli  
i sprzętów powtarza się w źródłach spisanych w znacznych odstępach czasowych. 
Informacje te są cenne ze względu na możliwość pewnej obserwacji zmiany stanu 
zachowania mebla czy też ewentualnej jego naprawy. Z danych przedstawionych 
w omówionych źródłach uzyskamy informację o zmianach urządzania pokoi 
zamkowych w trzeciej ćwierci XVII w. Zmiany te jednak nie są znaczące, ze 
względu na stosunkowo krótki przedział czasowy, w którym zostały spisane 
wspomniane inwentarze.

Zamki w Słucku i wzmianki dotyczące mebli
Słuck, miasto położone nad rzeką Słucz, w latach 1395–1612 było siedzibą 

książąt Olelkowiczów Słuckich, którzy wywodzili się z dynastii Giedyminowiczów. 
Miejscowość znajduje się w obecnym obwodzie mińskim, w rejonie Słuck70. 
Znane są trzy inwentarze siedemnastowieczne zamku słuckiego, przechowywane 
w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Pierwszy z nich został 
sporządzony w 1687 r. (AR, Dz. XXV, sygn. 3834)71. Należy zaznaczyć, że  
w Słucku w XV–XVIII w. istniały trzy zamki: Górny, Dolny i Nowy. Wszystkie 

67 I. Grzeluk, Słownik terminologiczny mebli, Warszawa 2000, s. 135.
68 T. Bernatowicz, Monumenta Variis..., s. 64–67.
69 Ibid., s. 68.
70 G. Rąkowski, op. cit., s. 221.
71 W. Mikulski, J. Zawadzki, op. cit., s. 57.
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zostały wybudowane nad rzeką Słucz72.
Pierwsze wzmianki o meblach, we wspomnianym wyżej inwentarzu, 

znajdują się w części dotyczącej budynków zamku niższego: „Przyjeżdżając do 
zamku od miasta, most przez row, na którym po końcach lwy rzezane z orłami, 
snicerskiej roboty, ław dwie z obu stron balasami ogrodzone (...) Przeszedszy ten 
most, brama nowo wystawiona z wieżą, w tej bramie izdeb białych dwie dla gwardiej 
zamkowej, w nich okien szklanych w ołów robionych, w ramach z kwaterami  
i pręcikami zelaznemi cztery, ław pięć, piece z kominami murowanemi”73.

W opisie pałacu wielkiego wspomniano jedynie drzwi stolarskiej roboty. 
Informacje o meblach pojawiają się dopiero przy opisie budynku mieszczącego 
się po lewej stronie pałacu: „(…) przy samym wale domek niewielki, gontami 
pokryty. Do sieni drzwi na zawiasach, okien dwie bez błon. Po prawej ręce do izby 
drzwi na zawiasach z hantabą z sieni a z zaszczepką zewnątrz. W tej izbie okien 
dwie w ołów robionych po dwie kwatery na zawiasach, z kruczkami, piec kafli 
zielonych, komin dla niecenia ognia, ław trzy74. Podobnie wyglądało wyposażenie 
drugiej izby, której umeblowanie składało się między innymi z trzech ław. Bardziej 
różnorodne okazało się natomiast urządzenie domu kuchennego: „W kuchni komin 
wielki, murowany, na czterech słupach drewnianych, ognisko wielkie, za którym 
szafa kuchenna z dwiema drzwiczkami na trzech zawiasach z zaszczepkami 
dwiema, stoły kuchenne dwa. W izbie okien w drzewą robionych trzy, stół jeden, 
ław dwie”75.

W kolejnej izbie stały dwie ławy, a w sieni znajdowała się: „szafa stara ze 
dwojgiem drzwi, u niej zawias cztery, zaczepek dwie”.76 Naprzeciwko „domku 
kuchennego” został wzniesiony jeszcze jeden budynek. Urządzony był również 
skromnie, jak na to wskazuje krótki opis jednego z pomieszczeń: „(…) ław trzy, 
piec kafli zielonych z kominem”77. Widocznie żadnych innych mebli w tym 
budynku nie było. Możliwe także, że nie zostały one uwzględnione w inwentarzu. 
Zapewne każde pomieszczenie w domu miało znaczenie szczególne i pełniło 
określone funkcje78.

Umeblowanie innych budynków gospodarczych również nie reprezentowało 
sobą nic wyjątkowego. Urządzone były podobnie. W jednym z domków znajdowały 
się: „(…) ław dwie, piec kafli zielonych z kominem (...) Domek drugi, pod tymże 
dachem, (...) ław dwie, piec kafli zielonych, polewanych, z kominem”79.
Przy opisie skarbca zostały wspomniane wielokrotnie ławy stolarskiej roboty. 
Nieco szerzej przedstawiono umeblowanie domu kancelaryjskiego, który 
znajdował się nad wałem. Przy opisie wspomniano o drzwiach stolarskiej 
roboty, które prowadziły do sieni. Były to drzwi na zawiasach, zaopatrzone  
w zamek wewnętrzny zamykany na klucz, klamkę i dwie antaby. W izbie, do której 
wchodziło się z sieni, stały dwie ławy oraz kilka innych sprzętów: „W komorze 

72 Słuckie zamki, [в:] Города, местечки и замки..., c. 277.
73 W. Mikulski, W. Zawadzki, op. cit., s. 58.
74 Ibid., s. 62.
75 Ibid.
76 Ibid., s. 63.
77 Ibid.
78 A. Sieradzka, Przechadzki po dawnych wnętrzach, Warszawa 2001, s. 14‒16.
79 W. Mikulski, W. Zawadzki, op. cit., s. 64.
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przy alkierzu szaf wielkich przy ścianach, z przegródkami do chowania liczeb 
i kwitów staroscinskich, wiela rachunków skarbowych, trzy. Przy sieni szafa 
stolarskiej roboty, zamczysta do chowania kwitów, tamże szafa druga, stolarskiej 
roboty, do składania rachunków”80. Meble, które nie zostały wspomniane podczas 
prezentacji wnętrz, spisano osobno: „W tymże wyszym zamku stołów wielkich  
w skarbcu no 2, stołów wielkich w kancelarii no 2, stołów w alkierzu no 2, stolik  
w komorze, pisarski no 1, zedlów szerokich no 3, ławek pojedynkowych no 6, 
stołów w kuchni, sosnowych no 3”81.

W Zamku Nowym znajdowały się między innymi: „[…] stół lipowy jeden, 
ław z lisztwami stolarskiej roboty, dwie, połap i pawiment z tarcic” oraz „stół 
niewielki, ław dwie”82. O tych ostatnich meblach wzmianki pojawiły się przy 
opisie dalszego wyposażenia wnętrz mieszczących się w izbie przy alkierzu.

Kolejnym budynkiem był „domek dla gwardiej zamkowej gontami pokryty”, 
w którym znajdowały się między innymi ławy z pomostami, jeden sosnowy stół  
i jeden zydel. Sprzęt zamkowy w starym, niższym zamku składał się z następujących 
mebli: „[...] krzesieł czerwonych z frędzlami 4, krzeseł czarnych 5, stół okrągły 1, 
stołów wielkich, lipowych i sosnowych, zedlów bez paręczow 5, zedel z paręczem 
1, zedlików z paręczami pojedynkowych 15, zedlikow bez paręczow 10, stolik  
z lisztwami do stawiania szkła 1, stół [?] kamienny 1”83.

Stolarze folwarku Smorgoń
W siedemnastowiecznych rękopiśmiennych źródłach archiwalnych zostały 

odnotowane imiona stolarzy. W jednym z opublikowanych inwentarzy Smorgoni, 
sporządzonym w 1622 r., wspomniano Aleksieja Stolarza84, a w dokumencie z lat 
40. XVII w. – Dmitrija Stolarza85. Zapewne wykonywali oni meble oraz wszelkiego 
rodzaju prace stolarskie.

Miejscowość Smorgoń jest położona w granicach obwodu grodzieńskiego, 
rejon Smorgoń86. W wieku XV należała do rodziny Zienowiczów87. Pierwsze 
znane wzmianki zapisane w źródłach zostały odnotowane w 1503 r.88. Spośród 
nielicznych opublikowanych inwentarzy pochodzących z archiwum wileńskiego 
znamy dokumenty z wieku XVII i XVIII. Pierwszy z takich dokumentów 
pochodzi z samego początku wieku XVII. Inwentarz został sporządzony  
17 października 1601 r. pt.: „Inwentarz dworu pańskiego i folwarków majętności 
Smorgoń powiatu oszmiańskiego, należącej do wojewody brzeskiego Krzysztofa 
Zenowicza” (Archiwum Państwowe w Wilnie, f. 525, оp. 8, d. 1194, s. 1–11). 
Informacje dotyczące mebli nie są szczegółowe. W jednym z pomieszczeń, 
naprzeciwko piekarni, wymieniono następujące meble – „mały stolik i ławy wzdłuż 

80 Ibid., s. 66–67, 70–71.
81 Ibid., s. 71.
82 Ibid., s. 71–72.
83 Ibid., s. 73.
84 Инвентари магнатских владений Белоруссии XVII–XVIII вв. Владение Сморгонь,  
ред. Е.М. Карпачев, П.Г. Козловский, З.Ю. Копысский, А.И. Азаров, Минск 1977, с. 35, 39.
85 Ibid., s. 65.
86 G. Rąkowski, op. cit., s. 224.
87 R. Aftanazy, op. cit., t. 4, s. 492.
88 Сморгонь, [в:] Города, местечки и замки..., с. 280.
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ścian”. Przy opisie naczyń i sprzętów drewnianych wspomniano między innymi  
o czterech skrzyniach89. Urządzenie ruchome musiało więc wyglądać oszczędnie, 
jak można wnioskować na podstawie informacji źródłowych. Istnieje jednak 
prawdopodobieństwo, że nie wszystkie meble uwzględniono przygotowując 
inwentarz wnętrz. Możliwe, że zostały one spisane w rejestrach mebli.

Kolejny dokument pochodzi z 1621 r. i został sporządzony 28 czerwca. Jego 
tytuł brzmi następująco: „Inwentarz dworu pańskiego i folwarków majętności 
Smorgoń powiatu, należącej do Teodory, żony wojewody brzeskiego Krzysztofa 
Zenowicza” (Archiwum Państwowe w Wilnie, f. 525, op. 8, d. 1192, s. 1–13). 
Według informacji źródłowych w sieni znajdowała się nieduża skrzynia na 
zawiasach. Z tej sieni wchodziło się do dużego pokoju stołowego. Na urządzenie 
pomieszczenia składały się ławy, ustawione wzdłuż ścian, trzy stoły i taboret.  
W pokoju stołowym był także zielony kredens oraz stół z zamkiem wewnętrznym  
i czterema drzwiczkami. Jedne z drzwiczek zamykano na zamek wewnętrzny, dwoje 
nie posiadały zawiasów, a czwarte były na zawiasach. Kredens, jak wspomniano  
w opisie, był ogrodzony balasami. Przy piecu kaflowym stały dwie ławy. Następnie 
wchodziło się do pokoju Krzysztofa Zenowicza, pana domu. Znajdował się tam 
m.in. kamienny stół, drugi stół był inkrustowany drewnem różnych gatunków  
z wklejoną deską do szachów. Na dalsze urządzenie składały się dwie ławy oraz 
jeszcze jeden, trzeci stolik, który był mały i prosty. Na poddaszu stało m.in. małe 
biurko. Jeden z pokoi wyposażono w stół stolarskiej roboty i mały stolik90.
Na umeblowanie pokoju pani domu składały się między innymi ławy ustawione 
wzdłuż ścian, stół stolarskiej roboty, drugi stół przy piecu, z szufladką zamykaną 
na zamek wewnętrzny, a przy kominku ceglanym – trzeci stolik. Odnotowano 
również ławeczkę niską, stolarskiej roboty. Przy wyjściu z tego pomieszczenia 
zlokalizowano małą świetlicę. Wśród mebli został wymieniony taboret. Z tego 
pokoju wchodziło się do alkowy pani domu, w której stał mały zielony stolik 
z szufladkami zamykanymi na zamki wewnętrzne. Zostały w nim ustawione 
ponadto dwie ławeczki do siedzenia oraz zielone krzesełko z małymi balasami. 
Siedzenie obito zielonym suknem z frędzlami, a samą alkowę – czarnym. Szafa 
miała drzwiczki zamykane na zamki wewnętrzne. Na poddaszu znajdowały się 
dwie świetlice, w jednej z nich umieszczono dwie ławy, w drugiej – stół prosty  
z ławami ustawionymi dookoła91.

Dom w ogrodzie także był urządzony meblami przypuszczalnie stolarskiej 
roboty. Sień prowadziła do świetlicy, gdzie znajdowały się ustawione dookoła 
ławy. W jedną ławę wbudowano pięć szufladek zaopatrzonych w proste żelazne 
zameczki, a w dwie inne – po jednej szufladce. Duży stół został wyposażony  
w szufladki bez zamków, drugi – mały stolik z szufladką na zamku wewnętrznym, 
a na dole mieściła się szufladka do przechowywania narzędzi do pisania. Przy 
piecu kaflowym stały kolejne dwie ławy. Osobno ustawiono ławeczkę dla jednej 
osoby oraz fotel obity skórą z dwiema kulami, ze złoceniami i częściowo złoconym 
rysunkiem. Skóra przybita była za pomocą gwoździ miedzianych. Pokój obity był 

89 Инвентари магнатских владений..., с. 16–17.
90 Ibid., s. 24–25.
91 Ibid., s. 25.
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czarnym suknem92. Z tego pokoju wiodło wejście do alkowy pani domu, na której 
ruchome urządzenie składały się różnego rodzaju meble. Wśród nich były: stolik 
zielony z zamkiem wewnętrznym, dwie nieduże ławeczki obite czarnym suknem, 
fotel ze złoconym rysunkiem, jedna biała ławeczka, łóżko pani domu obite 
płótnem, małe łóżeczko księżnej Potockiej, zielona szafa z trzema szufladkami 
o zamkach wewnętrznych. Z tego pomieszczenia można było przejść do pokoju 
dziewczęcego, w którym znajdowały się następujące przedmioty: szafa prosta, 
dwie ławki oraz dwie ławeczki. W drugiej świetlicy, w pokoju stołowym, dookoła 
stały ławy, oprócz tego umieszczono tu dwa duże stoły i dwa małe taborety oraz 
jeszcze jeden, trzeci taboret obity czarnym suknem. Nieduży kredens podzielony 
na cztery części, z zamkami wewnętrznymi; piec wyłożony kolorowymi kaflami. 
Pokój ten był obity czarnym suknem. Za nim znajdował się następny, w którym 
stały: duży stół, duże łóżko na pasach, fotel ze skórzanym obiciem, dwa taborety 
obite suknem kolorowym, dwa małe dębowe taborety i trzy ławeczki. W spiżarni 
również znajdowały się dwie ławy93. Warto zaznaczyć, że tego typu umeblowanie 
było bardzo rozpowszechnione w wiekach XVII i XVIII. Ustawione dookoła lub 
wzdłuż ścian ławy były elementem wyposażenia niemal każdego pomieszczenia. 
Często ławy występowały jako stały, nieruchomy element wnętrza – mocowano je 
do ścian lub podłogi94. W większym stopniu dotyczyło to pokoi stołowych.

Budynek dużego domu posiadał różnorodne umeblowanie. Z sieni 
wchodziło się do dużego pokoju stołowego. W tym pomieszczeniu stał kredens 
zdobiony dekoracją snycerską. Miał sześć drzwiczek, z których jedna para na 
zawiasach była pomalowana na biało, jedna para zwykła i jeszcze jedna były 
bez zawiasów. Przy kredensie stał stół posiadający malowane na biało zawiasy, 
i dwie szuflady z zamkami wewnętrznymi. Kredens był ogrodzony balasami.  
W pokoju tym znajdowało się siedem stołów stolarskiej roboty, pięć taboretów  
– trzy obite suknem czarnym i dwa proste, wzdłuż ścian stały ławy. Następnie 
można dowiedzieć się, że cały pokój oraz ławy obito czarnym suknem. W kuchni 
mieściły się: jedna ławka, dwie ławy i prosty stół; w piekarni – ławy wzdłuż 
ścian i prosty stół. W tak zwanym starym domu również stały proste meble.  
W dużym pokoju, do którego wchodziło się z sieni, był jeden stół i ława. Przy 
opisie pozostałych pomieszczeń, które miały funkcje gospodarcze, wspomniano 
jedynie ławy95.

Informacje o umeblowaniu karczem są częstym elementem, który 
pojawia się w dawnych inwentarzach. Wystrój wnętrza niemal wszystkich tego 
typu budynków był prawie identyczny. Umeblowanie składało się zazwyczaj  
z jednego stołu i ustawionych wzdłuż ścian ław. Przy opisie wnętrz domu folwarku 
Gaucewicz oprócz ław wspomniano dwa trójnogi96.
Wyżej wspomniane meble przypuszczalnie mogły powstać dzięki stolarzom 
miejscowym. Wiadomo, że w latach 40. XVII w. 1/5 mieszkańców Smorgoni 
zajmowała się rzemiosłem97. Zapewne wśród nich byli stolarze i cieśle. Natomiast 

92 Ibid., s. 25–26.
93 Ibid., s. 26.
94 I.П. Харламаў, Я.М. Сахута, op. cit., с. 381.
95 Инвентари магнатских владений..., с. 27–28.
96 Ibid., s. 29–30.
97 Сморгонь, [в:] Города, местечки и замки..., с. 280.
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meble dla omawianego dworu Radziwiłłów w Smorgoni mogli wykonać 
rzemieślnicy stolarni radziwiłłowskich. Aktualnie są to informacje, które należy 
traktować jako hipotezę, ponieważ z dokumentów źródłowych znane są jedynie 
imiona pojedynczych stolarzy98. Prawdopodobnie pracowali oni tylko dla 
Radziwiłłów.

Następny dokument: „Inwentarz m. Smorgoń i Smorgońskiej woł. należącej 
do księcia Michała Kazimierza Radziwiłła” powstał 30 czerwca 1672 r. (Archiwum 
Państwowe w Wilnie, f. 525, op. 8, d. 1191, s. 1–13). Przy opisie domu pańskiego 
zostały wspomniane znajdujące się w sieni ławy ustawione dookoła dużego stołu 
stolarskiej roboty. W pokoju obok sieni był stół, dwie ławy i taboret99.

Z 5 lipca 1689 r. pochodzi „Inwentarz m. Smorgoń i Smorgońskiej woł. 
(„rewersalnyj”) należącej do księcia Karola Radziwiłła” (Narodowe Archiwum 
Historyczne Białorusi w Mińsku, f. 694, op. 2, d. 8263, s. 1–23). Kolejność 
opisywanych wnętrz jest podobna do tej z poprzednio przedstawionych 
dokumentów. Z sieni domu wchodziło się do pokoju stołowego, w którym 
znajdował się stół sosnowy z łączynami, jedna długa ława prostej roboty i siedem 
krzeseł z poręczami. W jednym z kolejnych pokoi stała długa ława i dwa krzesła. 
Z tego pomieszczenia wchodziło się do przedsionka, gdzie znajdował się nieduży 
sosnowy stół z łączynami i jedno krzesło. W alkowie był nieduży sosnowy stół 
również z łączynami i sześć krzeseł. Następnie przechodziło się do drugiego 
pokoju, na którego urządzenie składały się: podłużny sosnowy stół na nóżkach, 
jedna ława, trzy krzesła, u progu trzy półki z listwami i ława. Z tego pokoju 
wyjście prowadziło do sieni, a z niej przez dwoje drzwi i ganek, schodki i wejście 
do kuchni, w której stały dwie ławy, trzecia mała, nieduży stolik kuchenny. Przez 
drugie drzwi można było przejść z kuchni do piekarni, gdzie znajdowały się dwie 
ławy, sosnowy stół, jedna ława z poręczami100.

W drugim budynku na ganku stała jedna ława. Z tego ganku wchodziło 
się do sieni, a następnie do kuchni. Z kuchni było wejście do pokoju, w którym 
znajdowały się trzy ławy, sosnowy stół z nóżkami zespolonymi łączynami, a przy 
progu dwie półki z listwami. W pokoju obok były cztery ławeczki z poręczami 
i jedna bez poręczy. Z pokoju wyjście prowadziło na korytarz oraz do pokojów 
bocznych. W jednym umieszczono długą ławę, w drugim stał stół sosnowy i jedna 
ława. Z tego bocznego pomieszczenia można było wejść do następnego pokoju,  
w którym stało jedno łóżko. W kolejnym pokoju: dwa stoły sosnowe, u jednego  
z nich odłamany róg, nieduży taboret, dwie ławy, trzy ławeczki. Z tego pokoju wejście 
prowadziło do sieni, a dalej do pomieszczenia gospodarczego. W pomieszczeniu 
dla koniuszych znajdowały się dwie ławy. Dalej wznosił się folwark przy dworze 
pańskim. W jednej piekarni były ławki i nieduży stolik, a w drugiej jedna ława101. 
Przy opisie folwarku wsi Sukniewicze, gdzie mieszkali ziemianie podlegający 
dworowi pańskiemu, podano informacje dotyczące umeblowania piekarni. Były 
tam wówczas cztery ławy i jeden stół102. Podobnie wyglądało urządzenie ruchome 
wszystkich pomieszczeń gospodarczych w większości miejscowości.

98 W. Bohatyrewicz, Historia meblarstwa..., s. 101–102.
99 Инвентари магнатских владений..., с. 69.
100 Ibid., s. 81–83.
101 Ibid., s. 83–86.
102 Ibid., s. 97.
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Dobra Timkowicze
Miejscowość Timkowicze znajduje się w obwodzie mińskim, rejon Kopyl. 

Od roku 1499 miejscowość znajdowała się w składzie Księstwa Kopylskiego. 
Najpierw Timkowicze należały do Olelkowiczów, od 1585 r. do Chodkiewiczów, 
a od pierwszej połowy XVII w. były we władaniu Sapiehów. Następnie, w drugiej 
połowie XVII w., dobra te należały już do Połubińskich. Od końca XVII i w wieku 
XVIII Timkowicze były własnością Radziwiłłów103.

W inwentarzu z 28 lipca 1638 r., dotyczącym folwarku Skiepiewo  
i „Skiepiewskiej wołości” w dobrach Timkowicze, został opisany nowy dom 
mieszkalny. Oprócz ław nie wspomniano o żadnych innych meblach104.

Dnia 10 lipca 1670 r. został sporządzony Inwentarz dóbr Timkowicze 
należących wówczas do księcia Aleksandra Hilarego Połubińskiego (1627–1679) 
pisarza polnego litewskiego, podstolego Wielkiego Księstwa Litewskiego (od 
1654 r.), starostę generalnego żmudzkiego oraz marszałka wielkiego litewskiego 
(od 1669 r.), starostę wołkowyskiego105. Informacje na temat mebli są oszczędne. 
Oprócz ław i stołów nie zostały wspomniane żadne inne przedmioty. Podobnie 
wyglądała sytuacja w odniesieniu do wszystkich opisanych pokoi i dużego domu, 
stojącego po lewej stronie budynku gospodarczego. Z sieni tego domu wchodziło 
się do pokoju stołowego. W tym pokoju stał kredens z czterema drzwiczkami 
na żelaznych zawiasach. W kolejnym pokoju stał stół. W alkowie przy tym 
pokoju także był stół, w drugiej alkowie jeszcze jeden stół. W jednym z pokoi 
bocznych oraz w alkowie przy pokoju panieńskim również stały stoły. W budynku 
znajdowało się 12 długich ław oraz 15 mniejszych, jednoosobowych. Ostatnie ze 
wspomnianych prawdopodobnie miały wygląd taboretów bądź zydli. Jak wynika 
z inwentarza, umeblowanie było stosunkowo skromne. Obok tego dużego domu 
mieścił się tzw. domek panieński. W każdym pokoju znajdowały się ustawione 
przy ścianach ławy i jeden stół. W pokoju zarządcy urządzenie ruchome również 
nie wyróżniało się niczym szczególnym. Znajdowały się tam jedynie podstawowe, 
przeznaczone do codziennego użytku meble: ustawione wkoło ławy, stół i trzy 
półki. W drugim pokoju także ustawiono przy ścianach ławy106. Wyżej wymienione 
meble najprawdopodobniej zostały wykonane przez miejscowych rzemieślników.
Wiadomo, że w Timkowiczach w XVII w. działali między innymi stolarze. Znamy 
przynajmniej trzech rzemieślników siedemnastowiecznych aktywnych na terenie 
dóbr Timkowicze w siole Buczatino: Piłatienia Griszko, Piłatienia Grigorij, 
Piłatienia Ostap. Każdy z nich pracował w zawodzie jako stolarz107.

Ostatni ze znanych siedemnastowiecznych inwentarzy dóbr Timkowicze 
został sporządzony 23 kwietnia 1691 r. (Narodowe Archiwum Historyczne 
w Mińsku, f. 694, op. 2, d. 8420, s. 1–29). Według tego dokumentu dobra 
Timkowicze należały wówczas do Dominika Mikołaja Radziwiłła (1643–1697). 

103 Тимковичи, [в:] Города, местечки и замки..., с. 285.
104 Инвентари магнатских владений Белоруссии XVII–XVIII вв. Владение Тимковичи,  
ред. П.Г. Козловский, Е.П. Шлоссберг, С.А. Щербаков, В.В. Лашкевич, Минск 1982, с. 21.
105 Аляксандр Гiляры, [в:] Вялiкае Княства Лiтоўскае. Энцыклапедыя ў двух тамах, т. 2, рэд. 
Г.П. Пашкоў, Ю.М. Бохан, Г.Я. Галенчанка et al., Мiнск 2007, с. 393.
106 Инвентари магнатских владений Белоруссии XVII–XVIII вв. Владение Тимковичи...,  
с. 31–33.
107 W. Bohatyrewicz, Historia meblarstwa..., s. 101–102.
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W tym inwentarzu szczegółowo opisano wnętrza domu pańskiego, jednak nie 
uwzględniono mebli. Urządzenie ruchome pojawia się dopiero przy opisie 
drewnianego domku zarządcy, znajdującego się w ogrodzie. Wyposażenie wnętrza 
wydaje się bardziej bogate niż w latach poprzednich. Znajdowały się tam dwie 
ławki, jeden stół oraz trzy ławy, z których jedna była mniejsza i stała przy piecu. 
Wspomniana tu jest także szafa, o której nie ma wiadomości w poprzednim 
inwentarzu. W części dolnej tej szafy zostały zamontowane drzwiczki stolarskiej 
roboty, na zawiasach i z haczykami do zamykania. Drzwiczki górne tej szafy 
występowały w postaci kratek, które także były na zawiasach. W pokoju, w którym 
znajdowały się piec i komin palenisko, stał jeden stół i ława. W piekarni folwarku 
Czernieckiego, położonego w granicach dóbr Timkowicze, stał stół zbity z desek 
i dwie ławy. W tym samym budynku mieścił się mały pokoik, w którym także stał 
stół zbity z desek. W karczmie drewnianej przy młynie skiepiewskim stały: stół 
z desek, dwie ławy i jedna ławka. Karczma drewniana w Czarnogubowie została 
wyposażona w identyczne meble. Zaznaczono natomiast, że stół wykonano z desek 
heblowanych108. Jak wynika z przekazów źródłowych, umeblowanie pomieszczeń 
niczym szczególnym się nie wyróżniało. Wszystkie sprzęty były stolarskiej roboty, 
proste i zapewne pozbawione walorów artystycznych.

Zakończenie
Podsumowując należy zwrócić uwagę na fakt, że informacje zawarte 

w niniejszym artykule nadal nie wyczerpują tematu. W związku z tym należy 
szczegółowo opracować dzieje początków meblarstwa w innych ośrodkach 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Warto także poszukiwać jakichkolwiek 
informacji dotyczących stolarzy, cieśli czy rzemieślników innych zawodów 
działających w poszczególnych miejscowościach. Znamy obecnie imiona dwóch 
rzemieślników funkcjonujących pod koniec XVI w.: Dymitr i cieśla Stanisław. 
Łącznie znanych jest w omówionym okresie 28 rzemieślników. Wśród nich 
znaleźli się cieśle z Bielicy: Horod Stanisław, Siemion Siemieniaka, Jan Karkiel 
(miernik i cieśla dworny), Dawid Kry[c]zewicz z synem Chniedorem (wolny 
cieśla dworny), Łukasz Łazowski cieśla ze wsi Łazowo[a], Bielica. Cieśla Fiodor 
Panas prawdopodobnie pochodził z Bielicy. Jan Sko[rilis] z zięciem występuje 
w dokumentach źródłowych jako cieśla dworny109. Stolarzami meblowymi  
i snycerzami byli I. Drakuła oraz P. Tarasau z Witebska. Wiadomo, że w drugiej 
połowie XVII w. przeprowadzili się do Moskwy. Znani są także Ipalit, stolarz 
meblowy i snycerz z Orszy, oraz stolarz meblowy i zarazem snycerz – K. Michajłau 
ze Szkłowa. Również ci ostatni w drugiej połowie XVII w. przeprowadzili się 
do Moskwy. Wymienieni rzemieślnicy wykonywali wówczas ikonostasy, szafy, 
skrzynie i inne sprzęty. Znamy także takich stolarzy, jak: Jan Ambroszewicz  
i Jan Kobyliński z Brześcia110. Nie posiadamy informacji na temat wykonanych 
przez nich wyrobów. Wynika to w znacznym stopniu z braku zachowanych bądź 
rozpoznanych przedmiotów zabytkowych. Zapewne jednak powyżsi rzemieślnicy 
przyczynili się do rozwoju stolarstwa meblowego w swoich miejscowościach 

108 Инвентари магнатских владений Белоруссии XVII–XVIII вв. Владение Тимковичи...,  
с. 52–54.
109 W. Bohatyrewicz, Historia meblarstwa..., s. 101–102.
110 Ibid.
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oraz innych ośrodkach. Obecna baza źródłowa oraz stan badań nad wybranym 
zagadnieniem wymagają dalszego rozwoju.
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FURNITURE FORMED HISTORY IN THE GREAT  
LITHUANIAN KINGDOM IN 17TH CENTURY

Many significant carpentry shops, which created fine furniture, were operated 
in the Great Lithuanian Kingdom, many years earlier. Particular places are of additional 
importance for history and development of furniture-making industry. When early 
furniture-making factories came into existence the owners had particular interest  
in: Alba, Dawidgródek, Łachwa, Nieśwież, Miszkowicze, Mohylew, Słuck, 
Smorgoń, and Timkowicze. Majority of these lands and productions belonged 
to Radziwiłł family. The rare examples of historical findings dated back the era 
before the 18th century do not give a good picture of furniture-making industry 
of that time. The lack of preserved examples from the early periods complicates 
conducting further research. In this situation, it is especially important to examine 
archival documents and hand accounts. It must be noted, however, that the current 
state of first hand accounts and research still needs further work.
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ДО ГЕНЕАЛОГІЇ ПРИКАРПАТСЬКОЇ ШЛЯХТИ. 
РІД ПЕРЦОВИЧІВ БЕРЕЗОВСЬКИХ НАПРИКІНЦІ 

XVI – XVIII СТ.

Генеалогія дрібної шляхти Прикарпаття на сьогоднішній час вивчена 
мало і по значній кількості родів потребує грунтовних досліджень фактично 
«з чистого листа». Об’єкт і предмет таких студій, хоча і досить цікавий, однак 
дуже трудомісткий та потребує від дослідника значної концентрації уваги 
та великої ретельності при систематизації матеріалу. Все через те, що сотні  
і навіть тисячі осіб враз постають в актах земських і гродських судів зі своїми 
різноманітними прізвиськами, різними місцями осілості та, часто, без жодної 
вказівки на походження та родинну приналежність. Додаткову складність при 
ідентифікації представників дрібної шляхти додає висока мобільність цього 
суспільного прошарку. Прослідкувати часту міграцію дрібношляхетських 
родин з одного місця на інше зазвичай доволі проблематично1. 

До певного часу основним широко вживаним джерелом відомостей 
про дрібну шляхту Речі Посполитої були польські гербівники, серед яких 
найвідомішими є роботи Каспра Нєсєцького і Адама Бонєцького2. Однак  
і вони містять, як правило, фрагментарні дані, та й не всі дрібношляхетські 
роди там згадані. Перші серйозні дослідження генеалогії дрібної шляхти 
Прикарпаття були зроблені на початку XX ст. на основі виданих на той 
час земських і гродських актів3. Так, Владислав Семкович зібрав дані про 

1 Про особливості генеалогічних студій дрібношляхетського середовища Прикарпаття див.: 
В. Кіцелюк, Проблематика генеалогічних досліджень дрібної шляхти Прикарпаття на основі 
джерел гродських і земських судів у XVII–XVIII ст., „Музейний вісник. Науково-теоретичний 
щорічник” 2013, № 13–2, c. 395–408.
2 V.: K. Niesiecki, Korona Polska przy złotey wolnosci starożytnemi Rycerstwa Polskiego y Wielkiego 
Xięstwa Litewskiego kleynotami naywyższymi Honorami Heroicznym, Męstwem y odwagą, Wytworną 
Nauką a naypierwey Cnotą, nauką Pobożnością, y Swiątobliwością ozdobiona Potomnym zaś 
wiekom na zaszczyt y nieśmiertelną sławę Pamiętnych w tey Oyczyźnie Synow podana, t. 1–4, Lwów 
1728–1743; A. Boniecki, Herbarz Polski. cz. 1: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach 
szlacheckich, t. 1–17, Warszawa 1899–1913. 
3 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego 
bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego (далі AGZ), wyd.  
K. Liske, A. Prochaska, W. Hejnosz, t. 1–25, Lwów 1868–1935. 
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виводи шляхетства в Галичині4. Пізніше Л. Виростек фактично започаткував 
реконструкцію генеалогії дрібної шляхти у своїй праці про рід Драго-Сасів5. 
Після цього на довгий період дослідження історії дрібної шляхти Прикарпаття 
фактично завмерли і переважно не виходили за рамки публіцистики. 
Лише останнім часом з’явилися нові студії в даній царині. Р. Марцінек 
і К. Слюсарек звернули увагу на генеалогію галицької шляхти періоду 
проходження легітимації наприкінці XVIII – на початку XIX ст.6 Дрібна 
шляхта перемишльської землі стала предметом ґрунтовних досліджень 
І. Смутка7, якому вдалось реконструювати генеалогію та історію багатьох 
дрібношляхетських родів цього регіону від епохи пізнього середньовіччя. 
Вивченню генеалогії прикарпатського шляхетського роду Березовських 
присвячено кілька наших публікацій.

В даній розвідці ми власне спробуємо відтворити генеалогію та 
історію родини Перцовичів Березовських – однієї з гілок численного роду 
Березовських та показати на її прикладі суспільний та господарський уклад 
життя дрібної шляхти Галицької землі впродовж XVII–XVIII ст. 

З кінця XVI – по кінець XVIII ст. представники цієї гілки роду 
Березовських вживали для своєї ідентифікації декілька прізвиськ. Основним 
було Перцович, яке зустрічаємо з 1589 р., та близькі до нього. У документах 
їх записували як «Perczicz», «Perczewicz», «Pirczewicz», «Pyrczewicz», 
«Percowicz», «Pircowicz», «Pyrkowicz» тощо. Друге прізвисько – Степанкович 
– кілька разів було вжито у документах 1630-их рр. для означення Степанового 
сина Івана. І, нарешті, третім та таким, яке виникло найпізніше, прізвиськом 
було – Герцик чи то Герчик: його активно вживали члени родини у другій 
половині XVIII ст. 

Першу відому нам згадку про представника родини Перцовичів 
Березовських маємо з 1589 р. Тоді Івашко Перчіч Березовський з Вижнього 
Березова записав у посаг своїй дочці Чарнусі, що була заміжньою за Семеном 
Жураківським, 100 флоринів на своїх добрах і на соляній бані8. Запис був 
зроблений у Коломиї, а потім облятований у галицькому земському суді. 
Можемо припустити, що саме цей Івашко став родоначальником Перцовичів 
Березовських. 

Наступного разу Перцовичі Березовські з’являються на сторінках 
документів аж у 1622 р. Тоді Васько Перцович Березовський, як опікун 
онуків свого рідного брата Степана, відступив від їх імені якусь власність 

4 W. Semkowicz, Wywody szlachectwa w Polsce XIV–XVII w., „Rocznik Towarzystwa 
Heraldycznego we Lwowie”, 1913, t. 3, s. 355. 
5 V.: L. Wyrostek, Rod Dragow-Sasow na Węgrzech i Rusi Halickiej, „Rocznik Polskiego  
Towarzystwa Heraldycznego" 1932, t. 9.
6 V.: R. Marcinek, K. Ślusarek, Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej, cz. 1, A-K, Kraków 
1996; K. Ślusarek, Szlachta w Galicji Wschodniej na przełomie XVIII i XIX wieku. Rozmieszczenie 
terytorialne i liczebność, „Studia Historyczne” 1991, z. 2; K. Ślusarek, Drobna szlachta w Galicji 
1772–1848, Kraków 1994.
7 V.: І. Смуток, Вступ до генеалогії шляхти Самбірського повіту XVI – початку XVII ст., 
Львів 2008. Л. Сливка, Галицька дрібна шляхта в Австро-Угорщині (1772–1914 рр.), Івано-
Франківськ 2009.
8 Центральний державний історичний архів України, м. Львів (Далі: ЦДІАЛ), ф. 6, oп. 1,  
cпр. 61, aрк. 1048.
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Івану Гурбичу Голинському9. З документів відомо, що син Степана Іван, 
пропавши у татарській неволі, залишив по собі двох малолітніх дітей  
– Семена і Анастасію10. Їх матір та вдова Івана – Катерина з Жураківських 
– вдруге вийшла заміж за Івана Гурбича Голинського, який став для сиріт 
вітчимом. Васько ж, оформивши уступку майна, фактично збувся опікунських 
обов’язків. Того ж 1622 р. Васько Перцович Березовський подарував свою 
частку у Нижньому Березові Григорієві Фіцичу Березовському11. 

Інших згадок про Васька віднайти не вдалося, однак листопадом 
1622 р. датовано запис про те, що до сиріт Івана Перцовича Березовського  
– Семена і Анастасії, перейшли у власність частки у с. Березові із двома 
кметами Федором Бойком і Петром. Відбулося це згідно із заставним записом 
на 70 флоринів, колись зробленим Павлом Березовським ще їх покійному 
батькові Іванові12. Майже через десятиліття, у 1631 р. Іван Гурбич Голинський 
від імені своїх прийомних дітей Семена і Анастасії відписав якісь їх частки  
у с. Вижньому Березові із підданими, кметами, загородниками, а також 
соляну криницю (жупу) галицькому каштеляну Яну Белжецькому13. Після 
цього Семен і Анастасія регулярно з’являються на сторінках актових книг 
уже не як мешканці Березова, а близько розташованого с. Грабовця14. 
Очевидно, перебралися туди вони невдовзі після того, як їх матір вдруге 
вийшла заміж, оскільки саме звідти походив їх вітчим. Після настання 
повноліття Семен Перцович Березовський у судових справах не раз виступав 
разом із вітчимом, а пізніше той навіть відписав йому землю. У 1633 р. вони 
особисто позивали у суді чотирьох підданих шляхтича Івана Жураківського 
з Грабовця (Ігната і Гриця з синами Іванком та Андрієм) за те, що ті, напавши 
вночі на двір Гурбича Голинського, викрали різну живність, зокрема кіз  
і півня15. Роком пізніше вітчим подарував Семену Перцовичу Березовському 
частку в с. Грабовці по покійному Іллі Грабовецькому16. Невдовзі по тому 
згадки про Івана Гурбича Голинського зникають, а у 1643 р. його дружина 
Катерина зазначається в документах як вдова17.

Починаючи із 1637 р. Семен Перцович Березовський вів свої справи  
в гродському суді самостійно. Аж до самої смерті (а прожив він досить 
довго – останній раз за життя згадується аж у 1687 р.) Семен не раз укладав 
численні угоди або ж виступав учасником шляхетських спорів. Лише  
в галицьких гродських актах нами віднотовано понад 70 такого роду записів. 
Майнові справи Семен вів чи не з усіма шляхетськими родинами с. Грабовця, 
як то з Жураківськими, Голинськими, Скільськими, Зубрами, Речинськими, 

9 Ibid., ф. 5 (Галицький гродський суд), oп. 1, cпр. 17, aрк. 1105-6.
10 Ibid., ф. 165 (Крайовий комітет, м. Львів), oп. 3, cпр. 284, aрк. 89.
11 Ibid., ф. 5, oп. 1, cпр. 17, aрк. 1104.
12 Ibid., cпр. 121, aрк. 992, ф. 165, oп. 3, cпр. 284, aрк. 89.
13 Ibid., ф. 5, oп. 1, cпр. 21, aрк. 516. Ян Белжецький – польський шляхтич, політичний та 
військовий діяч, обіймав посади галицького каштеляна і белзького старости. V.: Polski Słownik 
Biograficzny, t. 1, s. 414. 
14 Грабовець – тепер село в Богородчанському р-ні Івано-Франківської обл.
15 ЦДІАЛ, ф. 5, oп. 1, cпр. 128, aрк. 327.
16 Ibid., c. 24, aрк. 939–40.
17 Ibid., c. 136, aрк. 377.
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Княгницькими, Кропивницькими, Височанськими, іншими Березовськими 
тощо. Договори і різні оборудки укладалися ним на значні для тодішньої 
дрібної шляхти суми. Не було йому рівних серед інших представників 
роду Березовських тих часів за частотою звернень до суду і інтенсивністю 
майнових операцій. В той же час Семен Перцович Березовський фігурує 
учасником всього лише декількох конфліктів, які він мав замолоду, і які 
швидко вдалось залагодити полюбовно. Більшість угод укладених Семеном 
– це заставні або уступні записи на різні частки у с. Грабовці. При цьому якщо 
за молодих років Семен переважно заставляв свої маєтки, то на схилі віку він 
здебільшого відписував свої частки шляхтичам Михайлові Жураківському, 
Іллі Речинському, Івану Малковичу Березовському, Прокопові Княгницькому, 
братам Михайлу та Семену Скільським та Михайловому синові Степану, 
синам Олександра Редьки Голинського, синові Луки Княгницького Семену 
тощо. Більшість угод була укладена Семеном Перцовичем Березовським 
із місцевою дрібною шляхтою, і лише декілька документів стосувалися 
інтеракцій із магнатерією.

Почав свої самостійні фінансові справи Семен із повернення 
батьківських маєтків і їх подальшого поділу із сестрою. У 1637 р. вони, 
здається, отримали назад якусь земельну власність, що була заставлена 
у Павла Куропатви за 600 польських злотих18. Саме ця частка, судячи  
з усього, стала приданим для Семенової сестри Анастасії, оскільки навесні 
того ж року вона квитувала свого брата за отриманий посаг і зреклася всіх 
інших батьківських маєтностей на його користь19. Анастасія вийшла заміж 
за Михайла Жураківського. Той також записав їй на половині своїх маєтків 
600 польських злотих20, а Семен Перцович позичив своєму швагрові 200 
польських злотих під заставу підданого Кунаша і майна, на якому він сидів21. 
Оскільки в подальшому (у 1638–1649) згаданий Кунаш, а потім і його син 
Андрій значаться як піддані саме Семена Перцовича Березовського, можна 
стверджувати, що позичені гроші Михайлом не були повернуті. 

Протягом наступних п’ятдесяти років спостерігаємо бурхливу 
фінансово-господарську активність Семена Перцовича Березовського, добре 
задокументовану у різноманітних судових матеріалах. Умовно поділивши  
її на конфлікти і мирну частини, почергово розглянемо їх детальніше. 

Щодо перших, то маємо, як вже було згадано, всього декілька 
представлених в судових документах епізодів, які стосуються Семена 
Перцовича Березовського. Так, у 1638–1639 рр. він конфліктував у с. Грабовці 
із Костем Скільським. На початку травня 1638 р. Кость Скільський заявив  
у суді, що Семен Березовський підмовив свого підданого Кунаша Горенчика 
(чи інакше Горильчака) і слугу Василя Катерининого, аби ті «зневажали» 
Костя як тільки його побачать. Згадані особи нібито напали і побили його 
при дорозі, потім вчинили напад на дім, ломилися з сокирами всередину, 
повибивали вікна, кидали каміння, завдали інших збитків22. Через деякий час 

18 Ibid., c. 26, aрк. 991.
19 Ibid., aрк. 1036.
20 Ibid., aрк. 1038.
21 Ibid., aрк. 1036–37.
22 Ibid., c. 132, aрк. 211–212.
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Кость Скільський із сином Михайлом помстилися Перцовичу Березовському, 
напавши і добряче побивши палицями згаданого Василя Катерининого 
та поранивши сокирою Семенового підданого Кунаша Горильчака23.  
У подальшому Семен Перцович Березовський, очевидно, помирився  
із родиною Скільських, оскільки синам Костя у 1658–1670 рр. він кілька 
разів заставляв різні частки своєї маєтності і то на довготривалі терміни. До 
цього ж конфлікту можемо віднести якусь ворожнечу, яка існувала в Семена  
із Рашковичами Грабовецькими. У 1641 р. Семен був побитий палицею 
Федьком Рашковичем Грабовецьким24. Але конфлікт вдалось швидко владнати. 
Вже у 1642 р. Семен Березовський квитував Федька Грабовецького сина Леся  
з приводу завданих побоїв у тому, що не має до нього претензій, а з самим 
Лесем Грабовецьким уклав мирову угоду з приводу усіх претензій, які вони 
один до одного мали25. 

Ще один конфлікт виник у 1639 р. Семен брав у ньому участь на 
боці свого тестя Станіслава Грабовецького. 12 вересня 1639 р. Андрій 
Височанський скаржився у суді на Станіслава Грабовецького, його сина 
Івана і Семена Березовського, що ті напали на нього, коли він перебував на 
землі Івана Грабовецького, образили безчесними словами і сокирою завдали 
ран на голові і на туловищі26. Сам Іван Грабовецький та його підданий 
Андрій з Тисменичан навзаєм оскаржували Станіслава Грабовецького і його 
зятя Семена Березовського у крадіжці скошеного сіна та завданні тілесних 
ушкоджень сокирою27. 15 вересня 1639 р. Станіслав Грабовецький оскаржив 
Андрія Височанського у тому, що той п’яним увірвався в дім його підданого 
Маська, а потім і до нього додому, погрожував рушницею і пістолем його 
сину Івану і зятю Семену Березовському, а потім вистрілив йому самому  
у ліву руку, поранивши великий палець28. Тут варто зазначити, що у судових 
записах, які стосуються даного конфлікту, ніде не вказано прізвиська 
Семена. Але оскільки про інших Семенів Березовських з Грабовця в той час 
нічого невідомо, то швидше за все, що йдеться саме про Семена Перцовича 
Березовського.

Відомий поодинокий епізод, коли Семен Перцович Березовський 
виступив в числі іншої дрібної шляхти с. Грабовця проти сусіднього великого 
землевласника Івана Кухарського. Трапилося це у 1641 р. Тоді Олександр 
Грабовецький Рашкович, Станіслав Грабовецький, Василь Грабовецький, 
Іван Грабовецький, Олександр Голинський, Семен Березовський, Роман 
Голинський, Юрко Голинський позивали згаданого Івана Кухарського за те, 
що він нібито наслав підданих з с. Богородчан і Ляхівців на їхні землі, а ті 
викрали та вивезли до володінь останнього сіно29.

На цьому конфліктна сторона стосунків Семена Перцовича 
Березовського із іншими шляхтичами на сторінках давніх актів вичерпується. 

23 Ibid., aрк. 215.
24 Ibid., c. 134, aрк. 369.
25 Ibid., c. 30, aрк. 1491.
26 Ibid., c. 132, aрк. 798.
27 Ibid., aрк. 799.
28 Ibid., aрк. 803.
29 Ibid., c. 134, aрк. 601.
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Натомість маємо цілий потік різних його угод і квитів, які подаємо тут 
у хронологічному порядку як ілюстрацію ділової активності дрібного 
шляхтича впродовж його життя.
1637
- Заставив Яцеві Жураківському половину частки у с. Грабовці, на якій сидів 
підданий Артим, із двома лазами і одним ланом, а також пустошак нижче 
церкви Василя Гурбича Голинського за суму 400 польських флоринів30. Через 
рік Яцеві Жураківському зазанчена сума була повернута31. 
1639
- Із Юрком і Остафієм Голинськими, синами Василя Голинського Гурбича 
(ймовірно, близькими родичами вітчима) домовився про сплату 200 польських 
злотих (обставини трансакції в документі не зазначені)32. 
1642
- Віддав у трирічну заставу свою частку в с. Грабовці («Над Криницею»), 
Луці Жураківському за 20 польських злотих33.
1643
- Квитував Ієроніма Куропатву з приводу сплати боргу 1000 польських 
злотих34. Того ж року Михайло Дрогомирецький квитував самого Семена  
з приводу сплати боргу 300 злотих35.
1644
- 10 лютого віддав у річну заставу Івану Березовському сіножать у Грабовці 
звану «на Ставиську» за 25 флоринів36. Щоправда через рік Семен так і не 
повернув гроші, а тому Іван Березовський перезаставив згадану сіножать 
Георгію Зуброві на ту суму37. У 1646 р. Семен (очевидно, віддавши перед тим 
заставний борг) повторно заставляє згадану сіножать Георгію Зуброві, однак 
вже за 20 флоринів38.
- Заставив поле зване «Полік» у Грабовці Павлові Березовському за  
40 флоринів39. 
1645
- Віддав у річну заставу Іллі Речинському лан званий «Лукавець» у с. Грабовці 
за 300 флоринів40. 
- Заставив свого підданого Яхима із половиною лану у с. Грабовці магнату 
Станіславу Яблоновському41 за 100 злотих на один рік42 та позичив цю  

30 Ibid., c. 26, aрк. 992.
31 Ibid., c. 27, aрк. 85.
32 Ibid., aрк. 611.
33 Ibid., c. 30, aрк. 686.
34 Ibid., c. 31, aрк. 129.
35 Ibid., aрк. 130.
36 Ibid., c. 32, aрк. 757.
37 Ibid., c. 33, aрк. 40.
38 Ibid., c. 34, aрк. 568.
39 Ibid., c. 32, aрк. 760.
40 Ibid., c. 33, aрк. 46.
41 Станіслав Ян Яблоновський – польський державний і військовий діяч. Представник 
магнатського роду Яблоновських, батько Яна Яблоновського, дід короля Станіслава 
Лещинського. V.: Polski Słownik Biograficzny, 1963, t. 10/2, z. 45, Wrocław 1963, s. 232–239.
42 Ibid., ф. 5, oп. 1, cпр. 33, aрк. 54.
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ж суму Георгію Зуброві теж на один рік43. 
- Наприкінці 1645 р. заставив Іллі Речинському ще одне півдворисько за  
100 злотих44.
1646
- Уступив Іллі Речинському частку звану «Осада» біля річки Млинівської45.
1647
- Заставив Роману Голинському Риловичу частку, на якій колись мешкав 
працьовитий Давид, і дві частки на Верхньому і Нижньому полі за  
100 флоринів46.
1648
- Заставив Олександру Голинському частки «Верхній лан» і «Нижнє поле» 
зване «Корабіч» у с. Грабовці за 100 злотих47.
- Заставив Луці Жураковському порожню осаду в с. Грабовці за 40 злотих48. 
- Уступив Михайлові Жураковському (можливо швагрові) половину пустого 
дворища званого «Над криницею» у с. Грабовці49. 
- Заставив своєму родичеві Степану Березовському підданого Кунаша 
Горинчика із добрами, на яких той сидів, за 100 злотих50. 
- 27 липня заставив Андрію Височанському у с. Грабовці сад званий «Воля» 
із домом і луку біля греблі за 60 злотих51.
1649
- 8 червня заставив чотири частки поля у с. Грабовці Прокопові 
Кропивницькому52. 
- Заставив свого підданого Андрія Кунашового із добрами, на яких той сидів, 
в с. Грабовці Олександру Голинському за 30 флоринів53. 
- Разом із дружиною Анною відступив кілька часток у с. Грабовці Івану 
Малковичу Березовському54.
1652
- 31 грудня Георгій Зубр із Грабовця квитував Семена Перцовича Березовського 
на суму 100 флоринів55. 
- Уступив Іллі Речинському поле у с. Грабовці зване «Давидовське»56. 
1653
- 4 лютого заставив півфальші57 на Верхнім і Нижнім полю Івану Малковичу 

43 Ibid., aрк. 55.
44 Ibid., aрк. 536.
45 Ibid., c. 34, aрк. 572.
46 Ibid., c. 35, aрк. 45–46.
47 Ibid., c. 36, aрк. 500–501.
48 Ibid., aрк. 502–503.
49 Ibid., aрк. 511–512.
50 Ibid., aрк. 558.
51 Ibid., aрк. 859.
52 Ibid., c. 37, aрк. 110.
53 Ibid., aрк. 131.
54 Ibid., aрк. 210.
55 Ibid., c. 39, aрк. 302.
56 Ibid., aрк. 304.
57 Фальш – давня міра площі земельних наділів, дорівнювала 80 прутам.
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Березовському за 15 злотих58. 
- 7 травня був квитований Станіславом Грабовецьким з приводу сплати  
30 злотих. 
- Тоді ж заставив свого підданого Федора Кудлатого, що сидів на половині 
дворища разом із сіножаттю на «Березовиці» у с. Грабовці, якомусь 
Грабовецькому (очевидно, Станіславові)59.
1655
- Юрко Зубр уступив заставлені йому Семеном Перцовичем Березовським 
кілька часток у с. Грабовці Яцкові Сулятицькому за 200 флоринів60.
1657
- Олександр Голинський Редька квитував Семена Перцовича Березовського 
на суму 15 флоринів, за яку було заставлено луку на Ставиську у с. Грабовці, 
Семен Перцович Березовський відступив Олександру Голинському 
Сліпцевичу Качору кілька часток у c. Грабовці, а саме луку звану «На 
ставищу» в Нижнім і Верхнім полях по фальші, на Березовиці півфальші 
сіножаті61. (Запис про інтромісію у ці добра датовано аж 1669 р.)62. 
- 3 липня Семен Перцович Березовський із своєю дружиною Анною 
Васильківською відступив Івану Березовському декілька часток у с. Грабовці63.
1658
- Заставив кілька своїх часток у с. Грабовці («на Долішнім полю» за 
потоком Лукавцем і «на Горішнім полю» на урочищі Березовиця) Григорію 
Скільському за 20 флоринів64. 
1660
- 12 червня відступив півтори фальші в урочищі Березовиця біля потоку 
Лукавець Іллі Речинському65.
- Уступив частку на 30 прутів66 звану Погорілець і на Гробищах на Нижнім 
Полю півфальші чи то 40 прутів Прокопу Кропивницькому67. 
- Відступив півтори фальші поля у с. Грабовці Семену Княгницькому68. 
- 3 грудня уступив Іванові Березовському кілька часток у с. Грабовці (в осаді 
півфальші біля свого власного двору і в іншім місці на Березовиці від потока 
Лукавця аж до лісу)69. 
- Віддав у річну заставу Івану Княгницькому ниву на горі на Верхньому полі, 
сіножать на Березовиці в Березняках і під Березняком і фальш на Крикавцю 
від потока Лукавець до ріки Бистриця за 21 флорин70.

58 Ibid., ф. 5, oп. 1, cпр. 39, aрк. 354.
59 Ibid., aрк. 495.
60 Ibid., c. 40, aрк. 1373–1374.
61 Ibid., c. 41, aрк. 1901.
62 Ibid., c. 166, aрк. 281.
63 Ibid., c. 41, aрк. 2103.
64 Ibid., c. 42, aрк. 168.
65 Ibid., c. 43, aрк. 1449.
66 Прут – давня міра довжини та площі земельних часток, дорівнювала приблизно 4,22 м.
67 Ibid., ф. 5, oп. 1, cпр. 43, aрк. 1530–1531, cпр. 43, aрк. 1410.
68 Ibid., cпр. 43, aрк. 1533.
69 Ibid., aрк. 1691–1692, cпр.152, aрк. 168–169, 171.
70 Ibid., cпр. 43, aрк. 1694.
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1662
- На початку року відступив свого підданого Федора Кудлая та деякі частки 
(вверху на Гудковім чотири ниви, інше поле на Перчовіце та ін.) братам 
Михайлу і Семену Скільським71. В свою чергу згадані брати надали боргове 
зобов’язання Семену і його дружині Анні на 200 флоринів. Через рік вони 
повинні були повернути подружжю Березовських зазначену суму або  
ж відшкодувати її своїм майном72. У 1669  р. було проведено інтромісію 
Скільських у згадані маєтності73.
1663
- 30 січня Станіслав Грабовецький з Грабовця квитував Семена Перцовича 
Березовського у тому, що той повернув суму 60 флоринів, під яку було 
заставлено підданого Федора Кудлатого і землі, на яких той сидів74. 
- 11 травня відступив кілька часток у різних частинах с. Грабовця (на верхнім 
полю в Березовиці, нива за монастирем на Поповім лазі, і три півдворища 
на кінці Лукавця потока та в інших місцях) Івану сину Івана Малковича 
Березовського75.
1670
- Григорій Скільський з Грабовця квитував Семена Березовського за  
20 флоринів, позичених у 1658 р. під заставу кількох часток у с. Грабовці76.
1677
- Відступив свою частку біля потока Млинівки у с. Грабовці Павлові 
Княгницькому77.
1678
- Відступив частку звану Юрковською у с. Грабовці Івану Ільницькому78.
1683
- 26 січня надав половину від якихсь певних маєтків Івану Кропивницькому, 
а саме: на 42 прути біля церкви і осаду Давидишинську на 54 прутів, під 
Кунашем фальш одну і прутів 30 і аршинів 5, під Артемихою півтори фальші 
і 5 прутів та ін. В той же час в документі перераховано частки і підданих, які 
залишились у власності Семена – осада під Савечком на 55 прутів, Юрковська 
осада на одну фальш і 7 прутів, під Федором одна фальш, під Грицаком одна 
фальш79. Можна припустити, що мова йшла про поділ власності, успадкованої 
як придане по їхніх дружинах.
1686
- 4 лютого відступив двір і город біля осади Івана Малковича Березовського 
у с. Грабовці вдові коронного підскарбія Домініка Потоцького Констанції80.
1687

71 Ibid., c. 44, aрк. 500.
72 Ibid., aрк. 503.
73 Ibid., c. 166, aрк. 483.
74 Ibid., c. 45, aрк. 905.
75 Ibid., aрк. 1144.
76 Ibid., c. 52, aрк. 480.
77 Ibid., c. 56, aрк. 1646.
78 Ibid., aрк. 1688.
79 Ibid., c. 186, aрк. 1019.
80 Ibid., c. 59, aрк. 237, 239.
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- 10 січня відступив свого підданого Івана Калиняка із двома нивами 
Данилові, Іванові, Павлові і Олександрові Голинським, синам Олександра 
Редьки Голинського і Катерини Кропивницької81, ниви в Грабовці Степану 
Скільському82.

Що стосується родинних пов’язань та сім’ї Семена Перцовича 
Березовського, то можна припустити, що одружений він був двічі. Така 
наша обережність пов’язана з тим, що у всіх документах, які стосуються 
його першого шлюбу та нащадків від нього, згаданий Семен фігурує без 
прізвиська чи по-батькові. Наш висновок, що йдеться саме про Семена 
Перцовича Березовського, а не когось іншого, базується на тому факті, що 
відсутні дані про інших Березовських у с. Грабовці з таким самим іменем 
на середину – кінець XVII ст. Першою дружиною була донька Станіслава 
Грабовецького Єва, у шлюбі з якою народились сини Прокіп і Василь. 
Василь помер у молодому віці, не залишивши нащадків, а Прокіп згадується 
декілька разів у документах, переважно в зв’язку з успадкуванням майна 
по материнській лінії. Так, у 1677 р. батько уступив йому по своїй покійній 
дружині рухоме і нерухоме майно, як наявне, так і заставлене83. У 1678 р. 
Прокіп Березовський, в числі інших спадкоємців, бере участь у поділі маєтку 
по своєму дідові Станіславу Грабовецькому84. Востаннє Прокіп згаданий 
у 1703 р., коли позивав у гродському суді галицького старосту Юзефа 
Потоцького85 за якийсь борг, який той мав ще перед його дідом Станіславом 
Грабовецьким, та який був заповіданий на церкву і монастир у с. Грабовці86. 
Нащадків Прокопа відслідкувати не вдалося. 

Другою дружиною Семена Перцовича Березовського була Анна 
Васильківська, згадана вперше у 1644 р.87 У цьому шлюбі у них, здається, 
було двоє синів – Павло і Іван. Павло фігурує на сторінках актових книг 
лише одного разу. У 1681 р. він, від імені свого батька, оскаржив Олександра 
Редьку Голинського у присвоєнні пари волів і продажу їх за 130 флоринів88. 
У генеалогії Перцовичів Березовських від 1772 р. значиться, що Павло 
помер безпотомним89. Більше відомостей маємо про Івана, проте нами не 
було віднотовано жодної згадки, де б біля його імені значилось прізвисько 
«Перцович» або хоча б по-батькові. В документах він фігурує виключно 
як Іван Березовський. Ідентифікувати його як сина згаданого Семена 
вдалося лише завдяки легітимаційній справі його нащадків (1780-ті).  
У ній читаємо, що для підтвердження свого шляхетського походження 
Перцовичі подали серед інших документів реляцію з січня 1685 р.  

81 Ibid., aрк. 425– 426.
82 Ibid., aрк. 427–428.
83 Ibid., c. 56, aрк. 1648–1649.
84 Ibid., c. 179, aрк. 200, 628, 716, 830, c. 180, aрк. 1336–1337.
85 Юзеф Потоцький – військовий і політичний діяч Речі Посполитої, представник польського 
магнатського роду, меценат. Див.: Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. (Ziemie 
halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy, oprac. K. Przyboś, Wrocław 1987, s. 380; Polski 
Słownik Biograficzny, 1983, t. 28/1, z. 116., s. 59–72.
86 Ibid., ф.5, oп.1, cпр. 199, aрк. 1294–1295.
87 Ibid., c. 32, aрк. 1331.
88 Ibid., c. 184, aрк. 446.
89 Ibid., c. 305, aрк. 13.
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У ній Іван Березовський із дружиною Оленою Голинською звинувачували 
Андрія Гурського та його дружину Христину Шумлянську у привласненні 
добр першого чоловіка Олени Степана Голинського90. Стверджувалося, 
що саме згаданий Іван Березовський був предком Перцовичів. Цієї версії 
притримуватимемося й ми. Із поданого для легітимації документу очевидно 
і було взято інформацію для укладення генеалогії Перцовичів Березовських 
у 1772 р., облята якої збереглася серед фасцикулів галицького гродського 
суду за 1776 р. Із згаданої реляції, мабуть, було взято й ім’я дружини Івана. 
То ж в генеалогії вийшло, що Олена Голинська була матір’ю Олександра 
Перцовича Березовського91. Проте з інших судових документів відомо, що  
у Івана Березовського і Олени Голинської було лише двоє дітей – син Теодор 
і дочка Софія92, а про сина Олександра жодних згадок немає. Іван зі своєю 
дружиною Оленою Голинською, очевидно, мешкали в с. Перерісль93. Так, 
2 серпня 1683 р. подружжя Іван Березовський і Олена Голинська, власники 
дібр в селах Прерісль і Старуня, та їхній слуга Василь Голинський подали 
протестацію, у якій звинувачували Олександра Бжиського в нападі на їх двір 
в Старуні, побитті Олени, вибитті вікон і пошкодженні дверей94. Їх шлюб був 
достатньо короткий: вперше вони згадані як подружжя в 1683 р.95, а влітку 
1686 р. Іван значиться у документах як вдівець із двома сиротами – Теодором 
і Софією96. Можливо Олександр Перцович Березовський був сином Івана  
у його наступному шлюбі, але не можна виключити й помилки при написанні 
імені в судовому документі. У всякому разі ніяких подальших згадок про 
Теодора Перцовича чи Софію Перцович ми не зустріли, їхня доля невідома, 
натомість Олександр Перцович Березовський, син Івана, згаданий у 1766 р.97 

Наступна після 1687 р. більш-менш певна згадка про Перцовичів 
Березовських з’являється через півстоліття, у 1739 р., коли Анна, вдова по 
Михайлові Бодругу Березовському, відступила сіножать звану «Груник» 
над річкою Ратунзєвою у с. Вижньому Березові Анні Горчичці Березовській, 
вдові Леся Герчика Березовського98. З подальших записів знаємо, що 
Перцовичі в середині XVIII ст. вживали прізвисько Герцик або ж Герчик. 
Його, зокрема, зустрічаємо в документах із 1739 по 1767 р. (Чи належав до 
родини Перцовичів Петро Ґерчук чи то Ґерчак Березовський декілька разів 
згаданий в документах у 1737 р.99 – невідомо, так само як невідомо чи мав 
якийсь стосунок до Перцовичів Михайло Герчик Березовський згаданий 
у 1630 р100. Швидше за все, два останні шляхтичі були представниками 
якоїсь Нижньо-Березівської гілки Березовських, що користувалася схожим 

90 Ibid., cпр. 186, aрк. 1166, ф. 165, oп. 3, cпр. 284, aрк. 87.
91 Ibid., ф.5, oп.1, cпр. 305, aрк. 13.
92 Ibid., cпр. 59, aрк. 358.
93 Перерісль – тепер село Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл.
94 ЦДІАЛ, ф.5, oп.1, cпр.186, aрк. 652, 654.
95 Ibid., aрк. 652, 654.
96 Ibid., cпр. 187, aрк. 410.
97 Ibid., cпр. 304, aрк. 601–602.
98 Ibid., cпр. 73, aрк. 1228.
99 Ibid., cпр. 238, aрк. 563, 564, 825, 2695.
100 Ibid., cпр. 20, aрк. 717.
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прізвиськом, але не була кровно пов’язана з Перцовичами Березовськими. 
Про це свідчить той факт, що у судових документах вони фігурують разом 
із шляхтичами з с. Нижнього Березова). На жаль ми не знаємо із наявних 
документів які події відбувалися із сім’єю Перцовичів Березовських  
у відтинку часу із 1687 р. до 1739 р. Якимсь чином ця родина переселилася 
із с. Грабовця чи то з с. Переросля назад до Вижнього Березова, звідки 
вони й походили. Нам не вдалось відшукати жодних прижиттєвих згадок 
про Іванового сина Олександра Перцовича Березовського. Натомість із 
документів гродського і земського судів добре відомими є представники 
наступного покоління, а саме двоє синів Олександра – Михайло і Семен. Про 
третього сина Федора маємо досить скупі та плутані відомості із облятованої 
генеалогії і легітимаційної справи та жодної згадки в документах гродського 
чи земського судів. Ще якийсь Василь Перцович Герцик Березовський, що 
разом з Михайлом Перцовичем Герциком Березовським у 1751 р. згаданий 
у одній з протестацій шляхти Березова, а у 1764 р. з тим же Михайлом 
Перцовичем Герциком Березовським підписався як свідок під тестимоніями 
Телепанів Березовських та Карповичів Малковичів Березовських, міг бути 
четвертим сином Олександра101. Однак про нього окрім цих згадок інших 
відомостей не виявлено. Немає його і в генеалогії Перцовичів від 1776 р. 

Михайло Перцович Березовський – мабуть, найстарший син 
Олександра, – вперше згаданий у 1751 р. у позові березівської шляхти 
проти магната Христофора Мержеєвського102 та його адміністратора Андрія 
Раковського103. З цього часу він, аж до своєї смерті в 1780 р., доволі часто 
укладав різноманітні угоди та брав участь в майнових суперечках, будучи 
одним з найактивніших представників шляхетської громади с. Вижнього 
Березова. За три десятиліття (з 1751 по 1780) він 32 рази фігурував у різних 
записах Галицького гродського і земського судів, в той час як, наприклад, 
його брат Семен – лише декілька разів згадується побіжно, а про ще одного 
брата Федора, про якого вже йшла мова, взагалі жодної згадки в судових 
документах віднайти не вдалося. 

Таку асиметрію даних щодо представників однієї і тієї ж самої 
сім’ї важко пояснити. Однією з причин могла б бути різниця у майнових 
статках, оскільки бідні шляхтичі не могли собі дозволити ані якихось 
значних майнових операцій, ані дорогих судових процесів. Однак сини 
ділили спадок по своїх батьках порівну. Тому розбагатіти можна було або за 
рахунок вдалого шлюбу, або внаслідок власної праці і ділової активності, або  
ж насильно захоплюючи майно родичів і сусідів, посилаючись при цьому на 
суперечки з приводу успадкування землі чи іншого майна. Щодо першого, 
то дружина Михайла Перцовича Березовського Маріанна, яка походила  
з Романчичів Березовських, 5 вересня 1763 р. отримала в посаг від своєї матері 
Анни землі, що були дані їй самій колись як придане від батьків (землю і сад 

101 Ibid., c. 284, aрк. 79–81, 83–84.
102 Андрій Христофор Мержеєвський – син каштеляна закрочимського Валенти Казимира 
Мержеєвського і Софії Ячимірської. Займав уряди каштеляна лєнчицько-конарського (1746), 
а потім каштеляна сохачевського (1748).
103 Ibid., ф. 5, oп. 1, c. 260, aрк. 1123–1127.
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звану «Під черешнями», половину іншого саду і ще одну сіножать)104. Це 
було не так вже й багато як на тодішні реалії, але все ж таки це були земельні 
частки, а не просто посаг грошима і худобою. Також знаємо із декількох 
згадок у судових справах, що сини Михайла Перцовича Березовського,  
а, очевидно, й він сам, займались торгівлею сіллю (чумакуванням), що було 
на той час доволі прибутковим105. Щодо іншого, то загалом у другій половині 
XVIII ст. Перцовичі Березовські були втягнуті в чотири тривалих конфлікти 
із місцевою березівською шляхтою: один – з Романчичами Березовськими, 
другий – з Томичами Березовськими і Дахненками Березовськими, третій  
– з Урбановичами Березовськими, і четвертий – з Негричами Березовськими. 
Причиною трьох перших конфліктів були майнові суперечки, при чому 
із Романчичами Березовськими і Урбановичами Березовськими це була 
боротьба за успадкування земель, які Перцовичі намагалися утримати силою.

Причиною першого конфлікту став договір застави. З його обляти 
дізнаємось, що у 1760 р. Григір (в документах його також іменовано 
Георгієм) Романчич Березовський, син Олександра від першого шлюбу, 
віддав Михайлові Перцовичу Герцику Березовському в заставу за 410 золотих 
так званий «Великий город» під горою Ратундул (пізніше в документах ця 
частка фігурує також як «Велика левада»). Віддав з тією умовою, що право 
викупу матимуть лише сам Григір або ж його молодший брат Степан. Якби 
ж до Михайла мав якісь претензії брат Степана через його половину, то 
спочатку брат повинен був сплатити ще батьківський борг у сумі 9 талерів. 
Далі в договорі, очевидно через якийсь час, була зроблена приписка від імені 
Єви, вдови по померлому Григору, про те, що Михайло сплатив євреям та 
іншим кредиторам борги покійного чоловіка в сумі 6 талерів106. З іншого 
боку у 1761 р. Маріанна, вдова по Олександру Романчичу Березовському, 
скаржилася в суді, що після смерті чоловіка його син від першого шлюбу 
Георгій (Григір) відібрав у неї та її сина Степана частки у с. Березові та 
різне рухоме майно. Згадані частки він віддав у заставу Михайлу Герцику 
Березовському і Степану Якубовському і ті, нібито, користуються ними та не 
повертають їй107. У 1766 р. Михайло судився вже із братами Іваном і Йозефом 
Романчичами Березовськими та їх дядьком Георгієм за цю взяту раніше  
в трирічну заставу у покійного Григора Романчича частку. Іван і Йозеф були 
рідними братами дружини Михайла Перцовича Березовского Маріанни,  
а Георгій Романчич Березовський був їх дядьком. Романчичі старалися силою 
відібрати наділ, що належав колись їх родині, перешкоджаючи Михайлу 
Перцовичу Березовському користуватися ним, хоча той і володів письмовим 
контрактом застави і квитом Григорової вдови про сплату боргів небіжчика108. 
У свою чергу Романчичі заявляли, що 20 лютого 1764 р. Григорів брат Степан 
Романчич Березовський (на момент наступних судових розборів у 1767 р. був 
покійним) уступив власну половину частки званої «Велика левада» своїм 

104 Ibid., c. 284, aрк. 820–821.
105 Ibid., c. 314, aрк. 394. 
106 Ibid., c. 284, aрк. 822.
107 Ibid., c. 276, aрк. 3641–3642.
108 Ibid., c. 290, aрк. 2180.
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двоюрідним братам Івану і Йозефу та дядькові Георгієві109. Цього ж року 
Михайло Перцович Березовський повторно скаржився у суді на Романчичів, 
що ті не віддають належне придане для його дружини Маріанни, сестри 
Романчичів, та спричинилися до крадіжки у позивача опришком Іваном 
Жупником 60 талерів, 40 возів дерева, 10 кварт110 вівса, винесли до себе 
додому 60 сіток сіна, привласнили його землю і наводять неправдиві докази, 
ніби це їх власність111. 

Суперечка щодо згаданої землі тривала ще довго. У 1772 р. Михайло 
Перцович Березовський позивав сина Григора Романчича Степана і його 
рідню112. Через рік виявилося, що і у Романчичів є претензії до Перцовичів. 
Так, на початку 1773 р. Анна вдова по Петру Романчичу Березовському 
із своїми дітьми подала позов проти іншої частини сімейства Романчичів, 
а також Михайла Перцовича Березовського з синами. Йшлося про те, що 
Олександр і Георгій Романчичі Березовські після вбивства їх рідного брата 
Петра забрали коня вартістю 14 талерів, 10 волів, грошей готівкою 200 
золотих, пістолі і рушниці та ще багато чого іншого. Михайло Перцович 
Березовський із дружиною Маріанною привласнили і уживають вже 8 років 
якусь землю Романчичів, крім того Михайло із синами напав на її сина Івана, 
коли той їхав мажею упряженою волами до соляної бані щоб купити сіль, 
побив його, а потім разом із своєю дружиною Маріанною ще й увірвався  
в дім Романчичевої вдови та облаяв і побив там іншого її сина113. Більше того, 
Перцовичі продовжили свої напади і на інших Романчичів. Дещо пізніше,  
у лютому 1773 р. Михайло Перцович із синами Григором і Іваном, та 
Григоровою дружиною напали на дорозі на дружину Юрка Романчича 
Березовського Єву з Куничичів Березовських, їх сина Івана та Семена 
Куничича Березовського, коли ті поверталися з присілка Баньок114, та 
сильно побили їх палицями. Так, що Семен Куничич не міг явитися в суд, 
бо лежав на ліжку вдома із побитою головою і саднами по всьому тілі,  
а в дружини Юрка Єви був вибитий зуб і поставлені синець під оком та гуля на 
чолі115. Зрештою у березні 1773 р. між Михайлом Перцовичем Березовським 
та його дружиною Маріанною з Романчичів Березовських та Анастасією 
вдовою по Георгію Романчичу із її синами Андрієм, Михайлом та Василем 
було укладено мирову угоду. Сторони квитували одна одну з приводу шкод  
і більше претензій обіцяли не пред’являти116.

Інший конфлікт прослідковується в судових актах із 26 січня 1761 р., 
коли галицький гродський субделегат Михайло Томич Березовський від 
імені свого дядька (теж Михайла) і Георгія Дахненка Березовського заявляв  
в суді, що Михайло Герцик Березовський, не задовольняючись тим, що раніше 

109 Ibid., ф. 6, oп. 1, c. 98, aрк. 950–951, 994.
110 Кварта – давня міра об’єму, становила ¼ діжки.
111 Ibid., ф. 6, oп. 1, cпр. 98, aрк. 999–1000.
112 Ibid., ф. 5, oп. 1, cпр. 299, aрк. 157.
113 Ibid., aрк. 343–345.
114 Баньки – тепер Баня Березівська, село Косівського р-ну Івано-Франківської обл., виділилась 
в XVIII ст. із с. Вижнього Березова спочатку як присілок, а потім як окреме село.
115 Ibid., ф. 5, oп.1, c. 299, aрк. 495–496.
116 Ibid., c. 497, aрк. 964.
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захопив значну частину городу у Михайла Томича Березовського, зібрав 
своїх поплічників більше 20 осіб і напав на двір Михайла Томича, сильно 
його побивши обухами сокир. Потім згадані особи напали на двір Георгія 
Дахненка Березовського, племінника Томича, і не заставши господаря, 
розігнали всю родину з дому, забрали з собою пару волів і шість корів. Крім 
того Перцович, заявив, що віддасть худобу тоді, як Дахненко напише йому 
донацію на сіножать, а як не дасть донацію, то буде продовжувати його 
грабувати117. Михайло Перцович Березовський домігся свого, бо 28 березня 
1764 р. Георгій Дахненко син Василя Дахненка Березовського таки надав 
донацію, уступивши Михайлу Герцику Перцовичу Березовському сину 
Олександра Герцика Перцовича Березовського сіножать біля р. Ратунзєви 
коло урочища Круглий Ольшаник у Вижньому Березові118. На цьому конфлікт, 
очевидно, себе вичерпав.

Про початок третього конфлікту дізнаємось із реляції возного, що 
прибув 14 червня 1772 р. у с. Вижній Березів, щоб оглянути разом із двома 
свідками з поміж місцевої шляхти і описати відібрану Михайлом Перцовичем 
Березовським частину маєтку Михайла Урбановича Березовського. Згідно 
опису Перцович захопив двір, огороджений плотами, із хатою, частиною 
саду, що налічував 140 дерев, а в іншій частині саду, яку не захопив зніс плоти 
і напустив кіз і худобу, що б ті випасли все. Самого Михайла Урбановича 
Березовського, коли той прийшов з’ясувати ситуацію, його супротивник 
наказав побити своєму слузі і той накинувся на Урбановича з сокирою119. 
Контекст ворожнечі стає більш зрозумілим із судового позову 1776 р. 
Михайло Урбанович Березовський із своєю дружиною Анастасією з Симчичів 
Березовських скаржились, що після того як помер безпотомним рідний брат 
Анастасії Петро, Михайло Перцович Березовський захопив його двір званий 
«Моцоковка» із хатою і садом та з 1768 р. утримував його у власності, а саму 
Анастасію не лише звідти вигнав, але й побив до крові120. Тут треба згадати, 
що тещею Михайла Перцовича, як випливає з документів, була рідна сестра 
Андрія Моцока Філійовича Березовського, котрий приходився дідом згаданій 
Анастасії. То ж спір ішов за спадок по материнській лінії. Квит Михайла 
Урбановича Березовського від 29 липня 1774 р., даний Михайлу Перцовичу 
в повітовій канцелярії м. Надвірна свідчить, що Урбанович отримав 20 
золотих з рук Перцовича як присуджене відшкодування за побиття, мабуть, 
дружини Урбановича121. Але пристрасті навколо спірної землі після цього не 
вляглися. У 1776 р. Маріанна, дружина Михайла Перцовича, за відсутності 
свого чоловіка, разом із сином Петром та дочкою Анною та племінником 
Іваном Перцовичем Березовським скаржились у суді на Михайла Урбановича 
Березовського та його дружину Анастасію з Симчичів Березовських.  
Зі свідчень наданих у суді Урбановичі силою відібрали у Перцовичів двір 
званий Моцоковка із хатою, якими останні володіли близько 10 років, самих 
Перцовичів з хати вигнали, а Анну дочку Перцовичів, що була заміжньою за 

117 Ibid., c. 274, aрк. 155–156.
118 Ibid., c. 495, aрк. 292, c. 304, aрк. 601.
119 Ibid., c. 304, aрк. 603.
120 Ibid., ф. 6, oп. 1, c. 103, aрк. 800–801.
121 Ibid., ф. 5, oп. 1. c. 306, aрк. 1059.
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Іваном Геником Березовським, побили і облаяли та розірвали на ній сорочку, 
кидали камінням, захопили урожай тощо. Все це було зроблено не зважаючи 
на отримання 20 золотих відшкодування у 1774 р122. У даному епізоді 
маємо першу персоніфіковану згадку про двох із відомих 14 дітей Михайла 
Перцовича. На цьому історія конфлікту між Перцовичами і Урбановичами 
навколо спірного маєтку «Моцоковка» обривається, подальшого перебігу 
подій у цій справі судові документи не зафіксували.

Щодо останнього конфлікту, то він був доволі специфічним. Із судової 
справи за 1772 р. відомо, що Михайло Перцович із дружиною Маріанною 
були одними із зачинщиків і підбурювачів дивної ексгумації тіла покійної 
дружини Якоба Негрича Березовського Анастасії. Тоді, з дозволу пароха 
і місцевого священика, громада села, як шляхта, так і піддані, видобули 
із могили тіло покійниці, віднесли його далеко від цвинтаря і спалили123. 
Негричі Березовські, очевидно, довго не пробачали цього Перцовичам 
Березовським, що вилилось пізніше в переслідування ними дружини та синів 
Михайла Перцовича Березовського.

Оборудок Михайла Перцовича, до яких по судових документах 
не прослідковувалися б якісь супутні конфлікти, не так вже й багато, але 
все ж вони є. Так, у 1766 р. Петро Редька Голинський відступив Михайлу 
частку біля соляної бані під лісом звану «Лазок»124. У березні 1775 р. Микола 
Філійович Березовський продав Перцовичу Березовському частку звану 
«Лаз» у с. Вижньому Березові за 91 золотий125. Пізніше в жовтні цього ж року 
Михайло викупив у Івана Малковича Березовського за 104 золотих ще одну 
частку у с. Вижньому Березові звану «Великий лазок»126.

У 1780 р. Михайло Перцович Березовський уже був покійним. Про 
це ми дізнаємося з судової справи, яку провадила його вдова Маріанна, 
котра огородила поле «Лаз Протасов’ят», що з давніх часів було у власності  
її чоловіка, та посіяла там просо. Її сини в цей час поїхали продавати сіль, 
а тому давнім ворогам родини випала нагода відплатити за завдані кривди. 
Василь з сином Йосипом і Іван з сином Михайлом Негричі Березовські, 
Василь Урбанович Фіцак Березовський і Якоб Гошовський порубали огорожу 
на згаданому полі та напустили худобу. В результаті було витолочене посіяне 
просо. Спроба Маріанни відновити загорожу закінчилась невдачею – її знову 
порубали і понищили. Маріанна звернулась зі скаргою до Коломийського 
повітового суду, суддя якого дав завдання шляхетському наміснику 
с. Вижнього Березова Степану Урбановичу Березовському розібратися  
в цій справі на місці. Однак оскільки Степан Урбанович Березовський був ще  
й родичем позваних, то це не вирішило ситуацію. Як стверджувала Маріанна, 
намісник написав якийсь неправдивий тестимоній, згідно з яким це поле було 
громадським, а Перцовичева вдова самовільно зайняла його. Коломийський 
суддя виніс вирок не на користь Маріанни та заборонив користуватись цим 
полем. Постанову було зачитувано у корчмах і різних публічних місцях. Далі 

122 Ibid., aрк. 1057, 1117–1118.
123 Ibid., c. 298, aрк. 627–629.
124 Ibid., c. 304, aрк. 601–602.
125 Ibid., c. 497, aрк. 171.
126 Ibid., aрк. 240.
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Петро і Іван Васкули і Михайло Романчич Березовські напали на дорозі на 
Петра Перцовича Березовського, сина Маріанни, і побивши його відібрали 
шапку і одяг. Василь Негрич Березовський з сокирою напав на дорозі на дочку 
Маріанни Анну, дружину Якова Геника Березовського, та зірвав з її голови 
завиття, що коштувало 4 золотих. Син Георгія Романчича Березовського 
Іван та Георгій Вертополан Березовський напали на Григорія Перцовича 
Березовського, котрий їхав з с. Баня Березівська, а у самої Маріанни відібрали 
жито (Іван і Степан Урбановичі Березовські 8 ділеток жита по 6 золотих 
кожна, а Вертополан – 4 ділетки жита по 6 золотих кожна)127.

У 1780 р. маємо ще одну згадку про синів Михайла – Григорія і Петра 
Перцовичів в позові Василя і Георгія Малковичів Березовських з Грабовця. 
Йшлося про те, що в діда Малковичів, хоча він і мешкав у с. Грабовці, 
залишалась якісь частки у с. Вижньому Березові, якими, очевидно, 
користувався дядько Малковичів Василь Малкович Березовський, котрий 
помер не залишивши потомства. Після його смерті кілька родин Березовських, 
серед них і брати Перцовичі, присвоїли собі володіння Малковичів і не 
віддавали законним власникам128. У тому ж році маємо згадку і про інших 
синів Михайла Перцовича Березовського – Федора, Михайла і Василя129.

Про дочок Михайла і Маріанни Перцовичів Березовських відомо  
зі збереженого в легітимаційній справі заповіту останньої з 1796 р. Цікаво, 
що у них було по дві доньки із іменами Анна і Олена. Перша Анна була 
заміжня за Якубом Геником Березовським130, а друга Анна – за Іваном 
Геником Березовським131. В свою чергу перша Олена була віддана за Гаврила 
Скільського, а друга Олена – за Дмитра Геника. Те, що це не помилка, 
підтверджують нам легітимаційні справи Геників і Скільських. Інші  
їх дочки: Маріанна була дружиною Іллі Негрича Березовського, Софія  
– Семена Кузича Березовського, Тереза – Якуба Симчича Березовського, 
Анастасія – Івана Голинського132. У заповіті згадано чотирьох синів 
Маріанни і Михайла Перцовичів Березовських, а саме двох старших Петра  
і Григора, котрі вже були давніше одружені і жили окремо, та двох молодших, 
неодружених Василя і Федора, котрі жили разом із матір’ю. Ще один син 
– Михайло, згаданий в документах з 1780 р., очевидно помер безпотомним 
у молодому віці. Про ще одного Михайлового сина Івана, котрий помер 
в молодому віці не залишив нащадків, розповідали свідки виставлені 
Перцовичами у 1830. рр. підчас чергового етапу легітимації.

Ще одного з синів Олександра Перцовича Березовського Семена 
(інакше Самуеля) вперше в документах згадано у 1772 р. Обидва брати 
– Михайло і Семен – були тоді свідками угоди між Лазаровичами 
Березовськими і Куничичами Березовськими133. З 1776 р. маємо згадку 
про Семенового сина Івана, одруженого на Олені Гошовській. Починаючи  

127 Ibid., c. 314, aрк. 394–396.
128 Ibid., ф. 6, oп. 1, c. 107, aрк. 518.
129 Ibid., ф. 5, oп. 1, c. 314, aрк. 364.
130 Ibid., aрк. 394.
131 Ibid., c. 306, aрк. 1057.
132 Ibid., ф. 165, oп. 3, c. 284, aрк. 74–75.
133 Ibid., ф. 5, oп. 1, c. 317, aрк. 1423.
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з 1760 р. майже два десятиліття між двома гілками родини Гошовських 
тривали судові тяжби з приводу поділу майна, ворожнеча, взаємні напади, 
побиття та грабунки. Спір, зокрема, йшов за частку звану «від Лунги до 
Лумшори». У 1776 р. Олена разом з чоловіком і тестем позивали Василя, 
Георгія і Якоба Гошовських через побиття ними до смерті матері Олени 
Маріанни, а також грабунок різних речей та худоби, привласнення спірної 
землі134. У 1778 р. Якоб Мороз Гошовський, не зважаючи на постанову суду, 
знову увірвався в маєток Григорія Мороза Гошовського, де погрожував 
йому і його зятеві Івану Перцовичу Березовському135. Загалом відомості про 
Семена Перцовича Березовського і його нащадків на сторінках давніх актів 
доволі скупі. Нам вдалося віднайти всього три судові документи, у яких він 
фігурує. Семенів син Іван згадується починаючи із 1776 р., про інших синів 
ніяких відомостей у актах галицьких гродського і земського судів, окрім 
облятованої генеалогії, немає. Можна припустити, що на момент коли ці 
інстанції перестали існувати, вони були ще неповнолітніми.

Варто зазначити, що коли була потреба, не зважаючи на наявні 
внутрішні суперечки і конфлікти, різні родини березівської шляхти разом 
протистояли проти зазіхань великих землевласників на землі їх родового 
гнізда. Так, Михайло Перцович Березовський, як вже згадувалось, разом 
із іншою шляхтою с. Березова судились із магнатом Христофором 
Мержеєвським та адміністратором його березівських володінь Андрієм 
Раковським. Конфлікт тривав ціле десятиліття. Раковський нібито намовив 
Бодругів Березовських, які після вбивства Петра Романчича Березовського 
стали очевидно під його протекцію, викрасти давній привілей на с. Березів, 
наданий братам Шандру, Станку і Ваську королем Владиславом Ягайлом. 
Цей привілей для березівської шляхти, яка вела свій родовід від згаданих 
трьох братів, неодноразово служив доказом їх прав на займані маєтки при 
різних межових спорах із великими землевласниками. У 1751 р. місцевим 
шляхтичам вдалось утримати привілей у своїй власності і перестраховуючись, 
вони навіть ще раз його облятували у галицькому гродському суді136.  
У 1760 р. Раковський намовив опришків, котрі напали на цілий ряд березівських 
родин. Потерпів і Михайло Перцович Березовський. Його витягнули з хати, 
пов’язали і забрали кудись з собою до лісу, де тримали день і ніч, вимагаючи 
100 золотих137. У 1765 р. Михайло Перцович Березовський, в числі іншої 
шляхти с. Вижнього і Нижнього Березова, судився із белзьким воєводою 
Миколаєм Потоцьким138 за ліси і землі с. Березова з боку Печеніжина, які той 
захопив139. У 1767 р. його слуги, піддані та дворові козаки з боку с. Слободи 
Рунгурської здійснили напад на маєтки шляхти Вижнього Березова, багатьох 

134 Ibid., cпр. 305, aрк. 1290, cпр. 306, aрк. 964–965, 1118.
135 Ibid., cпр. 310, aрк. 1333.
136 Ibid., cпр. 260, aрк. 1123–1127.
137 Ibid., cпр. 272, aрк. 2064–2067.
138 Микола Василь Потоцький – польсько-український магнат, меценат, скандаліст XVIII 
століття, урядник Речі Посполитої. Староста Канівський,корсуньський,богуславськ
ий, воєвода белзький, мальтійський кавалер. Polski Słownik Biograficzny, t. 28, z. 1-4, Wrocław 
1984-1985, s. 113–115.
139 Ibid., ф. 5, oп. 1, c. 286, aрк. 273.
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побили і пограбували. Постраждали і Михайло Перцович Березовський  
із своєю дружиною Маріанною – їх обох тяжко побили140. Потоцькі очевидно 
хотіли захопити частину лісів і пасовищ березівської шляхти зі сторони 
так званого Печеніжинського ключа. Дрібна шляхта продовжувала вперто 
відстоювати свої права, правда із перемінним успіхом. Через деякий 
час, у 1780 р. шляхта с. Вижнього Березова, серед них і Семен Перцович 
Березовський із племінниками Григорієм, Петром, Федором, Михайлом 
і Василем Перцовичами Березовськими, знову судилися із власниками 
Печеніжина Миколаєм і Теодором Потоцькими та їх урядниками, слугами, 
смоляками та підданими через напад на с. Березів та пограбування багатьох 
родин141. Спори про межі володінь шляхти Березова тривали довго і після 
того, навіть в середині XIX ст. При цьому Березовські незмінно посилалися 
на привілей як на основоположний документ, що доводив їх право власності 
і шляхетство.

Підсумовуючи, варто підкреслити, що історія родини Перцовичів 
Березовських – це лише один з фрагментів у мозаїці багаточисленних 
дрібношляхетських родів Галицької землі, котрий проте намічає загальні 
вектори до розуміння цілісної картини історії і генеалогії дрібної шляхти. 
Події та обставини, які впливали на життя представників цієї родини  
у XVII–XVIII ст. є загальними для всього краю. Це і потрапляння до  
татарської неволі, з якої очевидно мало хто повертався, і часті переїзди 
дрібної шляхти з одного місця мешкання в інше, які зазвичай були пов’язані 
із набуттям якоїсь нової власності внаслідок укладення шлюбів між 
представниками різних родів чи просто успадкування або купівлі, це також  
і тривалі конфлікти між різними дрібношляхетськими сім’ями, які виступають 
своєрідним тлом цілої маси судових актів впродовж XVII–XVIII ст. Це 
і типові майнові оборудки дрібної шляхти, як то уступки, застави, позики 
тощо, суми яких коливаються зазвичай в межах кількохсот, а часто і кількох 
десятків золотих. Загальною для інших родів дрібної шляхти Галицької 
землі є і проблематика генеалогічних реконструкцій. Тоді як на початок  
– середину XVII ст. і впродовж XVIIІ ст. маємо в судових актах доволі багато 
генеалогічного матеріалу, то в другій половині XVII ст. спостерігається 
зменшення кількості справ, які стосуються дрібної шляхти, прізвиська  
в цей період в документах часто відсутні, а тому і детальна реконструкція 
генеалогії багатьох гілок дрібної шляхти в цей період є проблематичною. 

140 Ibid., c. 291, aрк. 1085.
141 Ibid., c. 314, aрк. 364.
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GENEALOGY OF THE PRECARPATHIAN GENTRY. 
PERTSOVYCH BEREZOVSKI FAMILY FROM THE LATE 16TH 

TO THE LATE 18TH CENTURY

In the article, on the basis of study of archival materials of Halych's 
zemsky and grodzky courts, the history of noble family of Pertsovych Berezovski 
is shown, its social and economical activity, and ways of migration are traced, 
and its genealogy during eight generations is studied. This research is one of the 
fragments of the whole history and genealogy of the Halych region gentry. The 
first reference of Iwashko Perchich, who lived in Vyzhniy Bereziv, is made in the 
court manuscript from 1589. Later on, two brothers Wasko and Stepan, which 
perhaps were sons of Iwashko. The only son of Stepan named Ivan Pertsovych was 
caught by the Tatars during one of their attacks on Halychyna. After that, his two 
children – Semen and Anastasia - were adopted by Wasko Pertsovych and next by 
his stepfather, Iwan Gurbich Holynskyi. During this period, in 1620th, the family 
moved from Bereziv to Grabovets, where we can trace its members till early 18th 
century. From the court documents we were not able to find out the exact time and 
place when and where Semen’s son Ivan moved from Grabovets, and then how one 
branch of the family reappeared in their native nest in Bereziv in 1730. In the later 
documents, several generations of Pertsovych Berezovski clan were mentioned, 
who lived in Vyzhniy Bereziv in the 18th century. They were Ivan’s son, Olexandr 
Gertsyk Pertsovych, his sons, Mykhailo, Semen, and perhaps Fedir with Vasyl, and 
quite a lot of Olexander’s grandchildren – at least 24 of them are known. Research 
on the history of this family also gave an opportunity of better understanding of 
economic and social activity of Precarpathian gentry during the studied period. 
Over 50 property transactions of Semen Pertsovych are available among court 
manuscripts and could be analyzed. In the late 18th century, the family was also 
actively dealing with trade of salt. Another part of relationships traced by us were 
different conflicts in which members of this family were involved. It was robbery, 
attacks on the road, beating, strife for the division of property left by the dead 
relatives, etc.. These conflicts should be noted as a very typical for that time.

Володимир Кіцелюк 
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РІД СКАДОВСЬКИХ В ІСТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ
(1780 РР. – ПОЧАТОК ХІХ СТ.)

Польським магнатським родинам належить особлива роль в історії 
Південної України. У кінці ХVІІІ ст., з огляду на геополітичні зміни в регіоні, 
зросла економічна діяльність цієї верстви, передусім у хлібній торгівлі. 
Частина поляків поступово перейшла до постійного проживання в регіоні. 
Процес освоєння нових соціокультурних та ментальних умов відбувався  
в тісному зв’язку з уже сформованими стереотипами поведінки та власним 
баченням шляхів самореалізації.

Рід Скадовських (спочатку прізвище вживалася як Скодовські) 
належав до польської шляхти, зокрема до гербу «Доленга»1. Протягом 
1780. рр. – 30. рр. ХХ ст. представники роду були успішними господарями, 
вдало реалізували себе на державній службі (у ролі маршалків дворянства, 
піклувальників навчальних закладів), організували культурні заходи 
(ініціатори створення товариств, навчальних закладів), займалися опікою 
релігійних установ, проводили археологічні, природничі дослідження. 
Проекти сім›ї демонстрували особисте розуміння перспектив розвитку 
регіону (наприклад, заснування порту Скадовськ2). Формування основних 
принципів, мотивів і установок роду слід шукати в початковій історії. 

Відомості про походження роду фрагментарні. Гербівники XVI–
XVIII ст. не згадують Скадовських, зокрема вони не увійшли до видання 
С. Уруського3. Разом із тим представники родини потрапили до найбільш 
популярного свого часу гербовника К. Несецького4. Найдавніші документи 

1 K. Niesiecki, Korona Polska przy złotey wolnosci starożytnemi Rycerstwa Polskiego y Wielkiego 
Xięstwa Litewskiego kleynotami naywyższymi Honorami Heroicznym, Męstwem y odwagą, Wytworną 
Nauką a naypierwey Cnotą, nauką Pobożnością, y Swiątobliwością ozdobiona Potomnym zaś 
wiekom na zaszczyt y nieśmiertelną sławę Pamiętnych w tey Oyczyźnie Synow podana, t. 2, Lwów 
1738, s. 49–50.
2 Скадовськ розташований в Херсонській області, отримав статус курорту в 2011 р. (V.: 
Закон України «Про оголошення природних територій міста Скадовська Херсонської області 
курортом державного значення» від 6 вересня 2011 р.).
3 C. Uruski, Herbarz szlachty Polskiej, t. 1–15, Warszawa 1904–1931, s. 49–50.
4 K. Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839–1845, [eлектронний ресурс], 
pежим доступу до гербовника: http://www.przodkowie.com/niesiecki/s/skodowski/10387.php. 
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про походження зосереджені в справах про отримання дворянства5. 
Засновником роду вважається Іван, єдиним сином якого був Балтазар. Балтазар 
Іванович мав двох синів – Балтазара і Якова. Першими представниками роду 
Скадовських на Півдні України стали Балтазар Балтазарович і його племінник 
Яків Якович. Доля Якова Балтазаровича залишається невідомою. Саме вони 
стали засновниками херсонської й таврійської гілок роду. Назви відповідно 
до регіонів проживання запропонувала нащадок роду Марина Миколаївна 
Строганова6. 

Балтазар Скадовський народився приблизно у 1752 р. в Радоми-
сельському повіті7. У 1780-х рр. Б. Скадовський виступав довіреною особою 
землевласників Могильова, зокрема представляв їхні інтереси під час 
поставки деревини до Херсона8. Зацікавленими в налагодженні торгівлі були 
варшавські банкіри й власники маєтків в південно-східній Польщі9. 

У 1783 р. польський магнат Прот Потоцький заснував Польську 
торгову компанію в Херсоні10. Протягом 1783–1795 рр. Б. Скадовський 
служив у компанії на посаді «директора комерційної компанії». Компанія 
орієнтувалася на ринки Західної та Південної Європи11 і була однією  
з найбільших в південноукраїнському регіоні12. За оцінкою австрійського 
вченого й мандрівника, професора Львівського університету Б. Гакета, який 
у1797 р. подорожував Південною Україною, «добрі тутешні торговельні 
будинки можна перерахувати на пальцях однієї руки й будинків стає все 
менше. Значні – Альбрандт, Г. Дом. Салака, Балт. Скадовського»13. Компанії 
належала нерухомість поблизу Херсона14. 

У часи російсько-турецької війни (1787–1792) Балтазар 
Балтазарович займався організацією закупівлі спорядження для російської 
флотилії. До проекту також були залучені голова Чорноморського 
адміралтейського правління адмірал Микола Семенович Мордвинов, 

5 М.Н. Строганова, История рода Скадовских герба «Доленга», его потомки и родственники  
в России (Век XVIII – век XXI). Документы и воспоминания современников, Москва 2001, c. 370.
6 Ibid., c. 2.
7 Повіт був утворений після третього поділу Речі Посполитої. В 1795 р. Радомишль став 
повітовим містом Волинської, з 1797 р. – Київської губерній.
8 J.P.B. Weber, Die Russen oder der Versuch einer Reisebeschreibung nach Russland und durch das 
russische Reich in Europa, Innsbruck 1960, p. 112. 
9 T. Ciesielski, Polskie spuścizny rodowe i osobiste jako źrodła do dziejów guberni Chersonskiej ХІХ 
– pocz. XX, „Південний архів. Історичні науки”, 2006, вип. 22, c. 17.
10 I. Кривошея, Польські аристократи Потоцькі в культурно-освітньому просторі Підросійської 
України кінця XVIII – початку XX ст., [в:] Програма Міжнародної науково-практичної 
конференції «Поляки на Чернігово-Сіверщині «свої»/«чужі», приуроченої до 350-ї річниці 
східного походу Яна ІІ Казимира, 21 лютого 2014 р., Ніжин, 2014, c. 18; id., Польські графи 
Потоцькі та політика Російської імперії на півдні України, [в:] Поляки на півдні України: 
історія та сьогодення у 2-х т., т. 1, Жешов-Київ-Миколаїв 2008, c. 328. 
11 Н. Дейвіс, Боже ігрище: історія Польщі, пер. з англ. П. Таращук, Київ 2008, c. 438.
12 M. Marek, Z dzialalności handlowej Polaków w Odessie w pierwszej połowie XIX wieku,  
[в:] Поляки на Півдні України, Одеса 2006, c. 79.
13 Бальтазар Гакет і Україна. Статті і матеріали, aвтор-упорядник Марія Вальо, Львів 1997, c. 57.
14 Державний архів Херсонської області (далі: ДАХО), ф. 14, oп. 1, cпр. 282, aрк. 6–7.

Чорноіваненко Інна



91

майор Федір Іванович Марков і підполковник С.І. Бентон15. У 1790 р. 
Б. Скадовському було надано право на «non praeciso scartabelatus» – повне 
шляхетство16. Це право походило від інституту скартабелят, що гарантував 
можливість неповного шляхетства як перехідного стану для нобілітованих 
родин17. Право на отримання такого статусу (скартабелят) належало особам, 
які мали видатні заслуги перед державою. Вони могли користуватися 
обмеженим колом привілеїв, позбавлялися права займати державні посади 
(до третього покоління), бути членами Сейму. 

До 1791 р. Б. Скадовський служив при канцелярії Подимних податків 
у Варшаві. З 14 грудня 1791 р. був призначений на місце Марушевського 
(посада та ініціали не вказані). На новій роботі його затвердив Рох 
Коссовський (1737–1813) – останній скарбник Речі Посполитої. Також 
Р. Коссовський і Б. Скадовський належали до одного гербу. 1 січня 
1795 р. Балтазару Балтазаровичу надали чин «надвірного радника в ранзі 
підполковника обох народів» за сумлінну службу18.

Яків Якович Скадовський народився в 1775 р19. Проживав  
у Вармінському князівстві, територія якого була приєднана до Пруссії 
після першого поділу Речі Посполитої. Навчався в Піярському колегіумі, 
місцезнаходження якого невідоме20. Спочатку служив у комісії коронного 
скарбу, згодом перейшов на службу в торговельну контору, очолювану 
дядьком. 12 грудня 1793 р. його нагородили чином «майора військ обох 
народів»21. 

Таким чином, після третього поділу Речі Посполитої, Балтазар  
і Яків Скадовські, як представники польської шляхти, стали безпосередніми 
учасниками процесів, що відбувалися в Російській імперії22. В умовах складних 
геополітичних змін Скадовські розпочали процес юридичної інкорпорації до 
дворянського стану. Залучення до нової верстви вимагало від представників 
родини зміни поведінкової моделі, звичного стилю життя23. Спочатку 
Скадовські сповідували католицтво. 2 грудня 1796 р. вони склали присягу 

15 Архив графов Мордвиновых: [в 10 т.], предисл. и примеч. В.А. Бильбасова, т. 2: Указатель 
личных имен, С.-Петербург 1901, c. 474; А.Г. Сацкий, Корсары под андреевским флагом, 
„Летопись Причерноморья. Литература, история, археология”, 2006, № 6, [eлектронний 
ресурс], pежим доступу: // http://www. mycity. kherson. ua /journal/letopis6.html.
16 K. Niesiecki, op. cit.
17 O. Balzer, Skartabelat w ustroju szlachectwa Polskiego, Kraków 1911, s. 363; P. Bajer, Polish 
Nobility and іts Heraldry: An introduction P. Bajer, [eлектронний ресурс], pежим доступу: http:// 
podolska. neostrada.pl/ teksty/ heraldry .htm#1. 
18 Державний архів Автономної Республіки Крим (далі: ДААРК), ф. 100, oп. 1, cпр. 471, aрк. 21.
19 Российский государственный исторический архив (далі: PГИА), ф. 1343, oп. 29, д. 3634, 
aрк. 6.
20 ДААРК, ф. 100, oп. 1, cпр. 471, aрк. 121.
21 РГИА, ф. 1343, oп. 29, д. 3634, aрк. 245.
22 М.М. Паньків, Російська імперія у польській перспективі: огляд сучасної польської 
історіографії (1989–2007 рр.), Наукові праці історичного факультету Запорізького державного 
університету, вип. 22, Запоріжжя 2008, c. 228.
23 А.В. Бойко, Соціальна історія Південної України останньої чверті XVIII ст. (проблема 
суспільних груп), [в:] Наукові праці історичного факультету ЗДУ, вип. 11, Запоріжжя 2000, 
c. 102.
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на вірність російському імператорові Павлу ІІ24. У 1798 р. Б. Скадовський 
придбав села Білозерку (також називалася Іванівка, Скадовка), Херсонка, 
Покровське та Малоолександрівка Херсонського повіту Херсонської 
губернії, загальною площею 13 тис. дес25. Білозерка стала родовим маєтком 
Скадовських. Також Б. Скадовському належала ділянка поблизу Одеси, яку 
він придбав у Маврокордато (ім›я невідоме)26. 

Початок російської служби для Б. Скадовського збігся в часі  
з призначенням друга та ділового партнера Миколи Мордвинова на 
посаду морського міністра Російської імперії (1802). У березні 1803 р. 
Б. Скадовський очолив Одеську портову митницю27. 24 липня 1804 р. він 
отримав статус надвірного радника28. Перебував на службі до 1811 р.29, вільно 
володів французькою мовою30. У 53 роки одружився з Євдокією Іванівною 
(рік народження і дівоче прізвище невідомі, померла 4 липня 1839 р.). Помер 
12 квітня 1814 р., похований на Білозерському кладовищі31. 

Яків Якович став депутатом Дніпровського повіту Таврійської 
губернії займався збором коштів на потреби земства (1811–1814), служив 
начальником прикордонної варти під час епідемії морової виразки (1813). 
У 1815 р. (в інших джерелах вказано 1812 р32. Я. Скадовського як «людину, 
освічену в науках, яка може цінувати труди вчителів та успіхи учнів» було 
призначено почесним доглядачем Олешківского повітового училища33.  
У 1820 р. він отримав чин надвірного радника34, у 1829 р. – колезького 
радника. Служив маршалком дворянства Дніпровського повіту (1830–
1837)35. Мав нагороди: Найвищу милість (1834), подяку за зразкову службу 
протягом 20 років (1838), орден св. Анни 3 ступеня (1840)36.

У Дніпровському повіті заснував село Скадовку (Шкадовка), 
Мар›янівський та Олександрівський хутори (всього 23 695 дес.)37. У 1814 
придбав шість державних ділянок землі поблизу села Маячка площею  
1 113 дес.38 У результаті поділу маєтку М.С. Мордвинова «Чорна Долина» 
отримав 11 тис. дес.39. У 1814 р. одружився з Марією Михайлівною Кващенко 

24 ДААРК, ф. 49, oп. 1, c. 5735, aрк. 8.
25 ДАХО, ф. 14, oп. 2, c. 8, aрк. 14 – 26 зв.
26 Ibid., ф. 14, oп. 1, c. 662, aрк. 20.
27 Державний архів Одеської області, ф. 1, oп. 218, c. 10, aрк. 3.
28 Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на лето от 
Рождества Христова, С-Петербург 1811. aрк. 58, 61 зв.
29 Ibid., c. 449.
30 М.Н. Строганова, История рода Скадовских герба «Доленга», его потомки и родственники  
в России (Век XVIII – век XXI). Документы и воспоминания современников, Москва 2001, c. 30.
31 Білозерка розташована у Херсонській області.
32 ДААРК, ф. 100, oп. 1, c. 18, aрк. 14.
33 С. Сысуев, Историческая записка об Алешковском уездном и городском 4-х классном 
училище с 1812 по 1912 г., Одесса 1912, c. 270.
34 ДААРК, ф. 49, oп. 1, c. 915, aрк. 30 зв. – 31.
35 Ibid., ф. 49, oп. 1, c. 989, aрк. 191.
36 Ibid., ф. 49, oп. 1, c. 1763, aрк. 4; РГИА, ф. 91, oп. 2, c. 885, aрк. 2.
37 РГИА, ф. 91, oп. 2, cпр. 885, aрк. 2.
38 ДААРК, ф. 377, oп. 2, c. 312, aрк. 5.
39 Ibid., ф. 14, oп. 2, c. 141, aрк. 5.
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(1799–невід.). Її батько, Михайло Юхимович, був колегою Балтазара 
Скадовського під час служби в Одеській митниці. Мали п’ятьох дітей. 

У 1813 р. Балтазар і Яків Скадовські отримали російське дворянство  
– Київське дворянське депутатське зібрання прийняло рішення про внесення 
їхніх імен у першу частину родовідної книги40. Доказами дворянського 
походження стали документи про службу та присвоєння чинів у Речі 
Посполитій та Російській імперії (1791, 1793, 1795, 1804), свідчення 12 осіб 
про походження Балтазара Балтазарович і Якова Яковича від «благородного 
Івана», наявність родинних зв›язків по лінії «дядько-племінник», належність 
до гербу «Доленга»41. Згодом депутатське зібрання визнало права Балтазара 
та Якова на спадкове дворянство (1820). У 1838 р. Якова Скадовського та 
його дітей внесли до третьої книги дворян Таврійської губернії42. У 1840 р. 
завершується процес нобілітації – Тимчасове Присутствіє Сенату остаточно 
затверджує дворянство Скадовських43. 31 грудня 1843 р. відбулася чергова 
перевірка доказів шляхетного походження роду44.

Отже, становлення роду Скадовських розпочалося в Речі Посполитій. 
Заняття торгівельною діяльністю стало першим кроком до знайомства 
роду з Південною Україною. Геополітичні та соціально-економічні зміни 
кінця XVIII ст. зумовили прийняття вибору на користь цього регіону як 
місця постійного проживання сім›ї. Інтеграція перших представників роду  
в суспільство відбувалася за допомогою служби в державних і громадських 
органах. Протягом 1795–1803 рр. відбулося «прикріплення» сім›ї в регіоні 
шляхом придбання нерухомості. у 1803–1813 рр. фіксуємо зростання 
службової активності перших представників роду. На сьогодні актуальним 
залишається дослідження інформаційних можливостей польських архівів 
щодо початкової історії роду, встановлення кола родинних та службових 
зв’язків, що мали місце в кінці XVIII ст.

40 Державний архів Київської області (далі: ДАКО). ф. 782, oп. 2, cпр. 376, aрк. 285.
41 ДААРК, ф. 49, oп. 1, cпр. 5735, aрк. 2.
42 Ibid., aрк. 38.
43 ДААРК, ф. 49, oп.1, cпр. 4996, aрк. 2 зв.
44 ДАКО, ф. 481, oп. 1, cпр. 270, aрк. 270; C. Лисенко, Правобережна шляхта (Кінець XVIII-
перша половина XIX ст.): список шляхти Волинської, Київської та Подільської губерній, 
дворянські права Якої перевірила Центральна Ревізійна комісія, Київ-Біла Церква 2007, c. 362.

РІД СКАДОВСЬКИХ В ІСТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ...



94

Inna Chornoivanenko
Kherson State University
(Kherson)

THE FAMILY OF SKADOVSKY IN HISTORY OF SOUTHERN 
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The article deals with the events of the history of the Skadovsky family that 
took place in the South-Eastern region of Europe in the last third of the eighteenth 
– first quarter of the nineteenth century (the settling of Southern Ukraine, the 
foundation of Kherson, the division of the Republic of Poland). The basic facts of 
their official activities are analyzed, the steps in the process of obtaining the Russian 
nobility are highlighted, and the formation of service and familial relationships is 
shown in the article. It is shown that the acquisition of real estate in Southern 
Ukraine became the basis of financial support for the family, and the service in the 
government and public bodies ensured the maintenance of their privileged status.
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ДИПЛОМАТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ЗІ 
СХІДНОЮ ЄВРОПОЮ (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Сучасний стан розвитку української історичної науки обумовлює 
необхідність комплексного дослідження історії дипломатичних зв’язків 
України з іншими країнами, серед яких важливе місце займають відносини 
з країнами Східної Європи періоду Російської імперії, які формувалися  
в умовах складного етапу світового розвитку, конфронтаційної політики на 
міжнародній арені. 

Термін «Східна Європа» є умовним, оскільки чітких кордонів між 
західним, центральним і східним регіонами Європи до сьогодні не існує. 
Тому автор до даного поняття відносить такі країни (стан державності 
досліджуваного періоду) як Річ Посполиту, Румунію, Болгарію, Австро-
Угорщину й Османську імперію (оскільки та мала до початку ХХ ст. значні 
території в Європі).

Приєднання наприкінці XVIII ст. Північного Причорномор’я до 
Російської імперії створило умови для прискореного заселення та розвитку 
даного краю. За Кючук-Кайнарджийським договором 1774 р., укладеним 
між Туреччиною та Росією, до останньої відійшли землі між Дніпром 
і Південним Бугом, а також дві смуги узбережжя на Азовському морі. Це 
були території, де згодом з’явилися міста Миколаїв, Херсон, Маріуполь  
і Бердянськ, які в подальшому відіграли провідну роль у розвитку російської 
зовнішньої торгівлі в чорноморсько-азовському басейні. За цим договором 
Крим було передано під нестійке правління Кримського ханства. Свою 
повну владу на півострові Катерина ІІ проголосила в 1783 р., коли Російська 
імперія прибрала до рук усе Азовське узбережжя, включаючи й вигідну 
в стратегічному відношенні Керченську протоку, що відкрила шлях до 
Чорного моря.

Аби убезпечити територію від можливих нападів, російська влада 
вирішила спорудити нову потужну фортецю, а заодно створити надійний 
флот. У результаті, імператорським указом від 18 червня 1778 р. на Дніпрі 
було засновано місто Херсон, який став єдиним морським портом Російської 
імперії на той час. Місто досить швидко розвивалося та почало відігравати 
важливу роль у розвитку внутрішніх і зовнішніх економічних зв’язків 
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Російської імперії.
Наприкінці XVIII ст. царський уряд відкрив широкі можливості для 

переселення на терени чорноморсько-азовського басейну іноземців, значна 
частина яких була купцями. У результаті відбулося масове переселення 
німців, болгар, греків, сербів, вірмен, поляків (які прибули з Речі Посполитої1) 
та інших народів.

Хоча успішний розвиток цього міста цілковито залежав від 
можливостей і розпоряджень російських правителів, проте в його піднесенні 
не останню роль відігравали торгівельні зв’язки з заморським світом, які 
сприяли розвитку правобережних районів і визначенню попиту на товари 
для навколишніх районів. Так, через декілька років після заснування Херсона 
польське купецтво вже активно діяло в місті. Упродовж 1781–1788 рр.  
у місті вже діяли п’ять польських компаній2, а з наданням 22 лютого 1784 р. 
Херсону права безмитної торгівлі – «порто-франко», була заснована велика 
купецька контора «Польська», що пожвавила торгівельну діяльність у місті3.

Саме поява польського капіталу привела до відкриття тут польського 
торгівельного агентства в 1783 р. на чолі з Антоні Заблоцьким, яке пізніше 
перетворилося на консульство4.

Відкриття консульств було пов’язано необхідністю присутності 
наділеної певним авторитетом і владою особи, яка б підтримувала купців  
у дебіторських і кредиторських претензіях до російських торговців, а також  
в інших випадках могла стати захисником їхніх прав.

З 1785 р. у місті почало діяти австрійське генеральне консульство, 
куди за поданням австрійського державного канцлера Каунітца імператору 
Йозефу ІІ було призначено Йоганна фон Розаровича, який обіймав цю посаду 
до кінця своїх днів (1787)5. З 1792 р. австрійським консулом був призначений 
Ігнац Руттер6.

Відкриття саме генерального консульства (найвищий дипломатичний 
рівень консульської служби), пояснюється високою активністю австрійських 
компаній. Важливість Херсонського порту для Австрії полягала в тому, 
що саме там у море впадає Дніпро, який протікає крізь найбагатші регіони 
країни, а відтак це давало можливість Австрії доставляти всі її вироби до 
Росії, а сільськогосподарську сировинну продукцію – у середземноморські 
порти, навіть до Анатолії та Персії; у зворотному напрямку імпортувати 
російські та польські товари, які, у залежності від обставин, переправлялися 
до інших європейських країн, що для австрійського прапора було значною 

1 Є. Сінкевич, Т. Срогош, Контакти Речі Посполитої з Новоросійською губернією (в контексті 
анексії Криму), „Чорноморський літопис”, 2011, вип. 4, c. 80–86.
2 П. Герлігі, Одеса. Історія міста 1794–1914, Київ 1999, c.176.
3 История Херсона: Малая Иллюстрированная энциклопедия. Часть первая. XVIII век. 
«Благополучный град Херсон», сост. П.Е. Осьминин, И.Н. Илиади, ред. С.Н. Черевко; предисл. 
В.В. Сальдо, Херсон 2009, c.10.
4 Є. Сінкевич, Т. Срогош, op.cit., c. 85.
5 H. Halm  Johann Rosarowitz, der erste österreichische Generalkonsul in Cherson (geb.1739, 
+1789), Eisgnstads 1952, p. 77.
6 Р. Агстнер, Про цісарів, консулів і купців – Австрія і Україна 1785–2010, Wien-Berlin 2011, 
c. 227.
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перевагою. Враховуючи, що на той час Російська імперія практично не мала на 
Чорному морі торгових суден, а прохід через Босфорську протоку залишався 
заблокованим для інших держав, то всі вантажоперевезення для інших країн  
і далеких земель здійснювалися також під австрійським прапором, що 
надавало їм великих прибутків7.

Що стосується розвитку зовнішньоторговельних зв’язків між Австрією 
та Херсоном, то провідну роль тут відіграв австрійський підданий Антон 
Франц Віллесгофен, який 10 червня 1782 р. на «Патріоті», завантаженому 
товаром загальною вартістю близько 182 тис. гульденів, прибув до Херсона 
вниз по Дунаю з Відня. Це було перше судно, яке безперешкодно дісталося 
Херсона з Відня через гирло Дунаю та Чорне море. У 1782 р. Віллесгофен 
став засновником торгового дому у Відні, який користувався великою 
підтримкою імператора Йозефа ІІ. А на початку ХХ ст. у Херсоні почало 
діяти турецьке віце-консульство, інтереси якого представляв Е. Каруана8.

У 1778 р. було засновано азовське портове місто Маріуполь, який 
наприкінці ХІХ ст. став одним із найбільш розвинених і важливих торгових 
портових міст Азовського моря. 

21 травня 1779 р. імператриця Катерина II дарувала грамоту, відповідно 
до якої «переселенцям із Криму дарувались привілеї та свободи». У результаті, 
у липні 1780 р. у місті оселилася значна кількість греків, які в подальшому 
відіграли провідну роль у розвитку зовнішньої торгівлі Російської імперії та 
заснуванню тут перших консульських установ.

Створення митниці в 1799 р. та відкриття в 1809 р. у Маріуполі 
портового управління сприяли перетворенню міста в значний торговий 
центр, де щорічно проводилося чотири ярмарки, на яких торгували хлібом, 
худобою, шкірами, вовною, рибою та вином. 

У 1820 р. із метою прискорення економічного розвитку приазовського 
краю російським урядом було організоване переселення хрещених євреїв  
і німців-менонітів. Тому в цей час у Маріуполі, окрім греків, було дозволено 
селитися євреям, а також італійцям, стосовно яких російський уряд проводив 
протекціоністську політику.

У результаті, поступовий економічний і культурний розвиток 
міста, створення перших торговельних компаній, збільшення чисельності 
населення сприяли появі в Маріуполі перших консульських установ. Так,  
у 1845 р. було відкрите австрійське почесне консульське агентство, де посаду 
консульського агента зайняв Йоган Драсковіч9. 

Починаючи з 1862 р., австрійськими консульськими агентами  
в місті були: Ойген Драсковіч (23.04.1862–23.07.1866), Марко Попповіч 
(23.07.1866–21.08.1872), Ніколо Тріпковіч (вересень 1872 – консульський 
агент – 17.02.1878, 26.12.1896–5.11.1906), Антон Маццорана (16.02.1873–
17.02.1878), Ді Поллоне (5.11.1906–6.08.1914).

7 Ibid., c. 224.
8 «Таврические горизонты» напомнят историю Херсона [Электронный ресурс]  
//0552ua: сайт города Херсона. – Режим доступа: http://www.0552.com.ua/
article/193503.
9 Р. Агстнер, op.cit., c. 303.
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Приєднання в 1783 р. Кримського півострова до Російської імперії 
сприяло розвитку важливих у подальшому для Росії портових міст у Чорному 
морі, насамперед Феодосії, Євпаторії та Керчі.

Довгий час Керч залишалася невеликим провінційним містечком, 
у якому нараховувалося всього декілька сотень мешканців. Проте зі 
створенням у 1821 р. Керч-Єнікальського градоначальства та побудовою 
порту та митниці місто починає досить швидко розвиватися й у ХІХ ст. стає 
одним з найгарніших у Росії. Економічному розвитку міста сприяло також 
відкриття у XVIII ст. у Керчі покладів залізної руди, яку керченські купці 
вдало продавали як на вітчизняних, так і закордонних ринках.

Тому вже з 1835 р. у місті було відкрито австрійське консульське 
агентство, обмежене завданням стягування тарифних консульських зборів, 
де агентом був призначений уродженець Трієсту Георг Ніколіч10. 

Враховуючи стрімкий економічний розвиток Керчі, у результаті 
проголошеного в 1836 р. російським урядом принципу вільного судноплавства 
вздовж усього узбережжя Азовського моря та введення в Керчі карантинного 
контролю для всіх суден, призначених для плавання у його водах, австрійське 
консульство в Керчі було перетворене на почесне віце-консульство11.

Іншим важливим портовим містом для Росії стала Феодосія, якій  
у 1798 р Павлом I було даровано право безмитної торгівлі (порто-франко), 
а вже в 1802 р. Феодосія стала повітовим містом Таврійської губернії, що 
ознаменувало собою початок нового етапу її стрімкого розвитку.

На початку XIX ст., використовуючи сприятливу торговельну 
кон’юнктуру, наділена пільгами та привілеями, Феодосія перетворилася 
на одну з головних торгових гаваней Новоросійського краю. Тому,  
у 1840 р. тут починає діяти австрійське консульське агентство, де посаду 
консульського агента до кінця своїх днів – до 1859 р. – займав Ф. Лагорія. 
Після нього консульським агентом був призначений Людвіг Куліссіч (Ludwig 
Culissich), який у 1864 р. за станом здоров’я склав свої повноваження та 
виїхав до Швейцарії на лікування (у подальшому більше 20 р. Л. Куліссіч 
був на дипломатичній роботі в Миколаєві)12. На думку Р. Агстнера, 
що обґрунтовується відсутністю в архіві австрійського МЗС будь-яких 
документів, які б стосувалися консульських установ у Феодосії, то швидше 
за все, не знайшовши підходящої кандидатури, консульське агентство 
припинило свою діяльність.

Отримавши в 1784 р. статус повітового міста, Євпаторія також починає 
досить стрімко розвиватися. У 40. рр. ХІХ ст. у місті було встановлене 
австрійське консульське агентство, інтереси якого представляв Франц Бонне 
(Franz Bonnet), який, враховуючи його французьке підданство, займав цю 
посаду до початку Кримської війни (1853–1856). У подальшому це консульське 
агентство рахувалося вакантним. Офіційно воно було ліквідоване лише  
в 1908 р., а Франц Бонне, вочевидь, є саме тією особою, що й Франсуа Бонне 
(Francois Bonnet), який із 1858 по 1863 р. і з 1879 по 1887 р. був французьким 

10 Ibid., c. 294–295.
11 Ibid., c. 295.
12 Ibid., c. 293.
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консульським агентом у Бердянську13.
На початку ХХ ст. у південнокримських містах активно діяли турецькі 

дипломатичні представництва. У 1900–1912 рр. консульство Туреччини діяло 
у Феодосії, де консулами були: Алі-Бей (1900–1902), Людвіг Олександрович 
Бертрен (тимчасово виконуючий обов’язки віце-консула в 1903 р.; у 1910–
1911 рр. – віце-консул), Рефат Бей (1905), Шугот Бей (1908)14. Упродовж 
1901–1914 рр. діяло турецьке консульство і в Євпаторії15.

Значні зміни на консульській мапі чорноморсько-азовського регіону 
відбулися в результаті підписання 29 грудня 1791 р. в Ясах мирної угоди, що 
завершила російсько-турецьку війну 1787–1791 рр. Туреччина підтвердила 
умови Кючук-Кайнарджийської мирної угоди 1774 р., погодилася на 
приєднання до Росії Кримського півострова, Тамані та Кубані, відмовилася 
від зазіхань на Грузію. До Російської імперії відійшли землі між Дніпром 
і Південним Бугом, міста Хаджибей та Очаків. Угода посилила позиції 
Росії на Балканах і Кавказі та відіграла значну роль у подальшому освоєнні 
країною Чорного моря, посиленні військового та торгового флоту на ньому 
та подальшого розвитку суднобудування на Півдні Росії.

У результаті, у 1794 р. за наказом Катерини ІІ було засновано місто 
Одеса, яке швидко розвинулося до важливого портового міста й до кінця 
ХІХ ст. стало найкрупнішим в Україні та четвертим у Російській імперії, 
після Санкт-Петербурга, Москви та Варшави. Розташування Одеси на березі 
Чорного моря зробило її свого роду комерційною та культурною межею між 
Російською імперією та іншим світом16.

Тому в 1804 р. в Одесі було засноване австрійське консульство17, де 
на посаду австрійського консула було призначено Й. Тома (J. Thom), який 
присвятив цій роботі 25 р. свого життя й зарекомендував себе як професійний 
дипломат та культурно-громадський діяч. Із 31 січня 1837 р. генеральним 
консулом був призначений син Й. Тома – Карл фон Том, який пробув на цій 
посаді до своєї смерті – 24 січня 1845 р.

У подальшому найбільш відомими австрійськими генеральними 
консулами в Одесі були: Людвіг фон Гутманншталь (Dr. Ludwig von 
Gutmannthgal) (1845–1852), Йозеф Ріхтер фон Цішіні (Joseph Ritter von 
Cischini) (1854–1872), Карл Прінціг (Dr. Carl Princig) (1872–1886), Сигізмунд 
Ріттер фон Пйомбацці (Sigismund Ritter von Piombazzi) (1886–1891), Гайнріх 
Мюллер фон Рогой (1891–900), Рудольф Водіянер фон Маглода(1900–1905), 
Алоїз Погачар (1905–1912) та Йоган Паумгартнер (Johann Paumgartner) 

13 Ibid., c. 294.
14 Памятная книжка Таврийской губернии на 1900 год., изд. Таврического Губернского 
Статистического Комитета, Симферополь 1900, c. 182.
15 Памятная книжка Таврийской губернии на 1901 год., изд. Таврического Губернского 
Статистического Комитета, Симферополь 1901, c. 141; Памятная книжка на 1914 год, изд. 
Таврического Губернского Статистического Комитета, pед. Г.Н. Часовников, Симферополь 
1914, c. 213.
16 П. Херлихи, Одеса. История 1794–1914, Одесса 2009, c. 9.
17 P. Агстнер, op.cit., c. 229.
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(1913–1914)18.
З 1891 р. в Одесі почало діяти й сербське нештатне консульство, 

інтереси якого до 1917 р. представляв Гугон Семенович Суппічич19. У 1909 р.  
в Одесі було відкрите болгарське генеральне консульство, яке очолив 
Борис Пантелеймонович Кісімов20, який займав цю посаду до 1914 р.,  
а з 1915 р. генеральним консулом був призначений Дмитрій Іванович  
Влахов21.

На початку 30. рр. ХІХ ст. постало питання, ініційоване знатними 
маріупольськими торговцями, про створення ще одного азовського портового 
міста, яке б полегшувало процес транспортування вантажу до ринків 
Середземного моря. Тому на Бердянській косі було засновано нове містечко 
– Ново-Ногайськ, яке в 1835 р. отримало статус міста й 1 січня 1841 р.  
указом царя Миколи I було перейменоване в Бердянськ22.

У 1836 р. там було завершено будівництво порту. Місто починає 
досить швидко розвиватися й вже в 1842 р., з населенням більше ніж  
у 3 200 жителів, стає центром Бердянського повіту. На 1848 р. у Бердянську 
працювало 6 парових млинів, 3 маслоробні, макаронна та галетна фабрики, 
15 рибообробних підприємств, салотопний і свічковий, 15 цегельних  
і 7 черепичних заводів. У Бердянську йшла жвава торгівля, яку вели 
200 зернових магазинів-складів, 70 купецьких крамниць. Щорічно 
проводилися три великі ярмарки23.

Усі ці фактори сприяли появі в місті австрійського віце-консульства, 
де, починаючи з 1841 р., віце-консулами були: Йоган Каспар Іванчіч 
(26.06.1841–14.01.1884), Наталє Лупі (12.07.1884–5.02.1894), Мікаель 
Орсеро (також був датським віце-консулом) (26.12.1896–31.08.1903), 
Енріко Далль’орсо (01.09.1903 – 18.03.1904), Ромуло Тубіно (18.03.1904–
06.08.1914). Наприкінці ХІХ ст. відкривається турецьке віце-консульство, де 
віце-консулами були: Едуард Якович Ерам-Ефенді (1892–1901) та Дмітракі 
Ефенді-Іонідіс (1902–1903).

Реформаторські тенденції середини ХІХ ст. привели до відкриття 
в 1862 р. у Миколаєві торгового порту та митниці, що спричинило значне 
економічне піднесення міста та сприяло відкриттю консульських установ. 
Уже в листопаді 1862 р. Генеральний консул в Одесі Цішіні (Cischini) 
натякав на необхідність «задля врахування інтересів австрійської торгівлі та 
судноплавства запровадити в Миколаєві посаду консульського агента».

До свого наступного звіту від 4/16 травня 1866 р. Цішіні додав 

18 Л.А. Вовчук, Російсько-австрійські дипломатичні зв’язки 1785–1919 рр. (на матеріалах 
австрійських представництв на Півдні України), „Наукові праці: Науково-методичний журнал. 
Історія" 2012, т. 180, вип. 168, c. 62–68.
19 Адрес-календарь Одесского градоначальства на 1891 г., Одесса 1890, c. 234–238; Адрес-
календарь Одесского градоначальства на 1917 г., Одесса 1917, c. 60–63.
20 Державний архів Одеської області, ɸ. 2, oп. 1, cпр. 3345.
21 Адрес-календарь Одесского градоначальства на 1914 г., Одесса 1914, c. 302–307; Адрес-
календарь Одесского градоначальства на 1915 г., Одесса 1915, c. 287–291.
22 Л. Яруцкий, История итальянской улицы, [в:] Старый Мариуполь. История Мариуполя 
[Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://old-mariupol.com.ua/italyanskaya-ulica/.
23 Історія Бердянська [Електронний ресурс], [в:] Вікіпедія: Вільна енциклопедія. – Режим 
доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki.
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надзвичайно змістовний «Огляд судноплавства та торгівлі в Миколаєві за 
1865 рік», який засвідчував дійсну важливість міста у сфері міжнародної 
торгівлі. Також у своєму рапорті до Відня він зазначав, що «з огляду на те 
піднесення, яке пережила тамтешня торгівля, мені здавалось невідкладним 
вжити відповідних заходів вже зараз, а оскільки в особі громадянина 
Австрії Людвіга Куліссіча (Ludwig Culissich) знайшлась цілком прийнятна 
кандидатура для ведення цих справ, я не оминув нагоди призначити його 21/3 
квітня 1866 р. консульським агентом у Миколаєві та звертаюсь водночас до 
посланника Його Величності в Санкт-Петербурзі з проханням розпорядитись 
про вчинення необхідних заходів у зв’язку з визнанням Куліссіча у цій якості 
з боку офіційних органів Росії»24.

У зв’язку з похилим віком 71-річний австрійський консульський агент 
у Миколаєві Л. Куліссіч 26 березня (7 квітня) 1891 р. передавав тимчасово 
свої службові обов’язки німецькому віце-консулу в Миколаєві пану Францу 
Фрішену (Franz Friachen), власнику місцевого комісійного й експедиторського 
підприємства. 27 квітня того ж року син консульського агента Л. Куліссіча, 
який мешкав в Одесі, проінформував Генеральне консульство в Одесі про 
смерть свого батька, яка настала 17. (5.) квітня 1891 р.

Німецький уряд уповноважив свого віце-консула Фрішена (був 
призначений на цю посаду у 1882 р.) «до заміщення посади голови тутешнього 
Австрійського Консульського агентства продовжити виконувати взяті ним 
на себе обов’язки цього відомства», хоча тоді ніхто не міг передбачити, що 
це тимчасове заміщення триватиме ще цілих десять років.

З 25 травня 1901 р. на посаду австрійського консульського агента 
в Миколаєві був призначений громадянин Німеччини Густав Віндшайд 
(Gustav Windscheid), який обіймав цю посаду до початку лютого 1914 р.  
У подальшому виявилося, що Г. Віндшайд брав активну участь у німецько-
австрійській шпигунській мережі та проводив розвідувальну діяльність на 
суднобудівних заводах Південної України25.

У якості свого заступника Віндшайд запропонував Пауля Гойє (Paul 
Geue), представника фірми «Н. Нойфельд і Ко.» (експорт зерна, Берлін), 
який працював у цій компанії з 1893 р. У 1900 – 1903 рр. Гойє представляв 
інтереси своєї фірми в Софії та Варні, із 1903 р. – у Миколаєві. 

3 липня 1914 р. австрійське Міністерство закордонних справ остаточно 
схвалило призначення Гойє почесним консульським агентом у Миколаєві, 
якому, щоправда, судилось представляти Австро-Угорщину в цьому місті 
не більше чотирьох тижнів26, оскільки, з оголошенням Австро-Угорщиною 
війни Росії, австрійське консульство в Миколаєві було закрите.

Окрім австрійського віце-консульства, у 70 рр. ХІХ ст. у Миколаєві, як  
і в більшості чорноморсько-азовських портових міст Південної України, також 
діяло турецьке віце-консульство. Упродовж 1871–1919 рр. віце-консулами 
були: Марьян Чиконьяні (1871–1875), Мехмед-Садик Бей (15.04.1880–?), 
Генрі Бей (18.07.1886–?), Раканій Еффенді (?–23.02.1894); в.к.–Ахмед Фазіль-

24 P. Агстнер, op.cit., c.253.
25 А.П. Тригуб, Л.А. Вовчук, Шпионская деятельность немецко-австрийских консулов на Юге 
Украины (начало ХХ в.), „Сборник научных трудов SWorld" 2014, вып. 2, т. 22, c. 7–11.
26 Адрес-календарь Одесского градоначальства..., c. 287–291. 
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Бей (23.02.1894–02.09.1902), Спиридон Дмитрович Філоксенідіс Ефенді 
(2.09.1902–1904), Франц Іванович Фришен (1911– 1914)27.

Таким чином, упродовж ХVIIІ – початку ХХ ст. дипломатичні 
відносини між Російською імперією та країнами Східної Європи на 
Півдні України досягли значного розвитку, у результаті чого урядами 
східноєвропейських країн: Речі Посполитої, Австрії (пізніше – Австро-
Угорщини), Османської імперії, Болгарії та Сербії було відкрито консульства 
в чорноморсько-азовських портових містах: Херсоні, Маріуполі, Керчі, 
Феодосії, Євпаторії, Одесі, Бердянську та Миколаєві. Активна співпраця 
між країнами дозволили створити на Півдні України сприятливу економічну 
кон’юнктуру для швидкого збагачення та виведення її на міжнародну арену. 
Такий перебіг дипломатичних відносин між Росією та східноєвропейськими 
країнами посприяв подальшій співпраці між ними. На сучасному етапі  
з країни Східної Європи, зокрема з Польщею, Україна активно співпрацює 
та розвиває динамічні двосторонні відносини в політичній, економічній  
і культурній сферах.

27 Л.А. Вовчук, Консули іноземних держав у громадсько-культурному житті Миколаєва 
(друга половина ХІХ–1919 р.), [в:] Аркасівські читання: матеріали I Міжнародної наукової 
конференції (14–15 квітня 2011 р.), Миколаїв 2011, c. 168–171.

Людмила Вовчук
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SOUTH UKRAINE DIPLOMATIC RELATIONS WITH 
EASTERN EUROPE (END OF 18TH - BEGINNING  

OF 20TH CENTURIES)

The current state of Ukrainian historical science necessitates  
a comprehensive study of the history of diplomatic relations of Ukraine with 
other countries, among which the most important were relations with countries 
in Eastern Europe. The most important relations with other countries in Eastern 
part of Europe were an important issue during the period which the complex of 
the world development, policies of the confrontation formed in Russian Empire 
outside of international arena. The term «Eastern Europe» is conditional as clear 
boundaries between the western, central and eastern regions of Europe do not exist 
up till now. The author of this concept relates to the following countries (as of 
statehood study period) as the Republic of Poland, Romania, Bulgaria, Austrian-
Hungarian Empire, and the Ottoman Empire (from the beginning of the twentieth 
century it filled large area in Europe).

Joining the Northern Black Sea coast to the Russian Empire created 
conditions for an accelerated settlement and development of this region in the late 
18th century. For Kucuk-Kainardji agreement in 1774 between Turkey and Russia. 
This agreement changed the land between the Dniepr and Southern Bug, and two 
lanes on the Azov Sea coast. At this territory the cities of Mykolayiv, Kherson, 
Mariupol, and Berdyansk were established, which later played a leading role in the 
development of Russian foreign trade in the Black Sea-Azov basin.

Although the successful development of the city entirely dependent on the 
capabilities and orders of Russian rulers, for in order to implement good principles 
of the trade exchange so that people inhabit these areas and grew rich.

The opening of consulates was associated with the presence of necessity 
endowed with a certain prestige and authority of the person who would support 
merchants in payables and claims to Russian merchants, as well as in other cases 
could be the defender of their rights. During 18th – 20th centuries, diplomatic 
relations between the Russian Empire and the Eastern European countries in the 
South of Ukraine significantly developed, which led to the fact that the Eastern 
European governments, the Republic of Poland, Austria (later – the Austro-
Hungarian Empire), Ottoman Empire, Bulgaria, and Serbia opened their consulates 
in the Black Sea-Azov port cities: Kherson, Mariupol, Kerch, Feodosia, Yalta, 
Odessa, Berdyansk, and Mykolayiv.

Thus, the author concludes that active cooperation between countries 
helped to create the South Ukraine favourable economic conditions for the swift 
introduction of its enrichment on the international arena. The said diplomatic 
relations between Russia and the Eastern European countries contributed to further 
cooperation between the mentioned countries. At the present, the Eastern European 
countries, including Poland, and Ukraine, cooperate and develop dynamic bilateral 
relations in political, economic and cultural spheres.

ДИПЛОМАТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ЗІ СХІДНОЮ ЄВРОПОЮ
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KOBIETY W CZASIE WOJEN NAPOLEOŃSKICH

Kobiety od zawsze udawały się wraz ze swoimi mężczyznami na wojnę, 
kierując się przeważnie miłością i pragnieniem przebywania przy mężu, bracie 
czy ojcu. Wybierały tę drogę również ze względu na miłość do ojczyzny, choć – ze 
względu na swoją płeć – nie mogły brać w niej czynnego udziału. Znamy kobiety, 
które jak mężczyźni stawały do walki. Takimi polskimi żołnierzami-niewiastami 
były: Teofila Chmielecka, żona Stefana Chmieleckiego, która uczestniczyła  
w wyprawach razem z mężem jako adiutant, a niekiedy sama umiała poprowadzić 
oddział zbrojny1, czy Anna Dorota Chrzanowska – obrończyni Trembowli w 1675 r.2.

Podobnie było w innych państwach, choć długa była droga do tego, aby 
kobiety znalazły swoje miejsce w wojsku. We Francji w armii królewskiej pojawił 
się handlarz obozowy, czyli markietan, który mógł sprzedawać żołnierzom alkohol, 
tytoń, żywność, itd. W tych czynnościach markietanów wyręczały ich żony, często 
radząc sobie lepiej niż mężowie, którzy dzięki temu mogli poświęcić się sprawom 
wojskowym. I tak powstał żeński odpowiednik tego zajęcia – markietanka3. 
Władysław Kopaliński tak wyjaśniał to pojęcie: ,,markietanka – to handlarka 
obozowa, ciągnąca za wojskiem; kramarka obozowa”4. „Mała encyklopedia 
wojskowa” podaje, że markietanki pojawiły się po raz pierwszy już w wojskach 
zaciężnych włoskich republik miejskich, a funkcja taka rozpowszechniła się w 
okresie francuskich wojen rewolucyjnych. Za przykładem zaś wojsk francuskich 
pojawiły się w Legionach Polskich i Księstwie Warszawskim5.

Kiedy po Rewolucji 1789 r. upadła armia królewska, a pojawiły się 
bataliony ochotników, liczba kobiet w szeregach wojska niespodziewanie szybko 
wzrosła. Kobiety towarzyszyły swoim mężom, braciom, ojcom oraz kochankom, 
a swoją obecność usprawiedliwiały, pełniąc różne funkcje, m. in. piorąc, gotując. 
Niektóre dopuszczały się nierządu, co było surowo karane6. Robert Bielecki pisał, 
że takie kobiety rozbierano do naga, strzyżono, smarowano smołą lub sadzą, 
przeprowadzano przed frontem oddziału, a na koniec oddalano je jak najdalej od 

1 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Rycerki i samarytanki, Warszawa 1988, s. 35.
2 Ibid., s. 77.
3 R. Bielecki, Wielka armia, Warszawa 1995, s. 362; Uniwersalny słownik języka polskiego,  
red. S. Dubisz, t. 2, Warszawa 2003, s. 565.
4 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1999, s. 317.
5 Mała encyklopedia wojskowa, t. 2, Warszawa 1970, s. 267.
6 R. Bielecki, op. cit., s. 362, 366.
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stacjonującego pułku7.
Markietanki, zwane we Francji również wiwandierkami lub kantynierkami, 

najczęściej były żonami podoficerów lub oficerów. Zapewniły sobie tym samym 
bezpieczeństwo, dzięki temu nie spotykał ich los kobiet, które po stracie męża 
zostawały bez środków do życia, a jedynym sposobem na przeżycie było 
cudzołóstwo. Oprócz funkcji, jakie przejęły od handlarzy obozowych – czyli 
dostarczania żywności, tytoniu, alkoholu, odzieży, lekarstw – markietanki 
zajmowały się również gotowaniem posiłków, praniem ubrań, naprawą mundurów, 
bielizny i opatrywaniem ran. Pocieszały też rannych i załamanych żołnierzy, 
zastępując im matki, żony, siostry czy kochanki, dzięki czemu zyskiwały sobie 
szacunek i sympatię żołnierzy8. Wiwandierki były często powodem opóźniania 
się marszu wojska, gdyż ich tabory tarasowały drogę, przez którą przechodziło 
wojsko. Czasami takie zdarzenia armia przypłacała utratą porzuconych taborów 
oraz armat9.

Wózki markietanek służyły głównie do przewożenia zgromadzonych 
zapasów i prowadzenia handlu, znajdowały się na końcu kolumny marszowej, 
zaraz przy straży tylnej. W czasie postoju wiwandierki dołączały do swojego 
oddziału, wówczas wózki pełniły funkcje baru szybkiej obsługi, były miejscem 
rozmów, wymiany ważnych informacji oraz zwykłych pogaduszek10.

Liczba kobiet w rewolucyjnej armii francuskiej, niekoniecznie markietanek, 
stale rosła. Spowodował to dekret wydany 8 marca 1793 r., na mocy którego 
wolno było żołnierzowi bez żadnych przeszkód wstępować w związek małżeński. 
Robert Bielecki podawał, że w jednym z miast północnej Francji stało garnizonem 
300 żołnierzy, a znajdowało się w tym miejscu dziesięć razy więcej kobiet, które 
oczekiwały powrotu swoich ukochanych walczących w Belgii. Wszystkie one 
zaliczane były do składu półbrygad i regimentów11. Następne dekrety z 1793 r.  
dotyczyły pozbycia się z armii zbędnych kobiet, m.in. wiwandierek, praczek 
(ich liczbę ograniczono do 4 lub 6 na batalion). Z kolei dekret z 30 kwietnia 
1793 r. wprowadzał specjalne żetony z napisem ,,kobieta wojskowa”, z którym 
markietanka mogła wykonywać swój zawód bez żadnych przeszkód12. W 1805 r.  
– w czasach napoleońskich – kantynierki zostały już całkowicie zaakceptowane 
przez armię, mogły bez przeszkód korzystać z opieki medycznej, jaką zapewniało 
im wojsko, jak również mogły uzyskiwać te same nagrody, które otrzymywali ich 
koledzy z pułku13. Pięć lat później doszło do kolejnych zmian, a markietankami 
mogły już zostać tylko kobiety zamężne14. Obowiązkowo musiały nosić strój  
w barwach pułku, w którym w danym czasie służyły, a strój ten składał się z koszuli 

7 Ibid., s. 366–367.
8 Id., Encyklopedia wojen napoleońskich, Warszawa 2001, s. 396; D. Wawrzykowska-Wierciochowa, 
op. cit., s. 212, 214; id., Wielka armia…, s. 366; Mała encyklopedia wojskowa..., s. 267.
9 R. Bielecki, Wielka armia…, s. 362.
10 J. Pacholski, Korpus oficerski Legionów Polskich 1796–1807, Kraków 1999, s. 177.
11 R. Bielecki, Wielka armia …, s. 362–363.
12 Ibid., s. 364.
13 Ibid., s. 367.
14 L. Kaltenbergh, Kopczyk zacny chwały żołnierskiej w dawnej legendzie, dokumencie, porzekadle, 
opowieści, przekazie, gadce i pamiętniku, Warszawa 1966, s. 382.

Katarzyna Bednarska



107

i spodni, na co nakładano krótką suknię do kolan oraz spencer15. W każdej armii 
wiwandierki były pod ścisłym dozorem komendy16.

Od Stanisława Wasylewskiego, który opowiadał swoją historię „wedle 
kapitana Hempla”, dowiadujemy się, że nie było łatwo zostać markietanką. 
Większe szanse miały kobiety, które już wcześniej brały udział w wyprawach 
wojennych. Aby brano je pod uwagę, musiały uzyskać zgodę od dowódcy pułku, 
a te, którym się to nie udało, były od razu odsyłane do domu. Kobiety działające 
w wojsku bardzo różniły się od innych, m.in. naśladowały prostą mowę żołnierzy 
swoich pułków, ich zachowanie i zwyczaje, czasami zdradzając swoich mężów,  
a nawet kochanków. Musiały też być bardzo wytrzymałe na trudy tego typu 
wypraw i sposobu życia17. Dalej Stanisław Wasylewski pisał na temat podziałów 
wewnątrz markietanek: 

,,Dzieliły się one na stopnie: i tak widziałeś najzasłużeńsze, a przeto  
w lepszym bycie, jadące w małych wózkach okrytych ceratą, z biczem w ręku, 
a na głowie w czapce z wielkimi kokardami; druga konno i przy ostrogach,  
w pantalonach obcisłych, ale w damskim kapeluszu; inne zaś, świeżo przybyłe, 
przykrywszy lekką sukienkę dołmanem husarskim lub spencerem wielkim 
grenadiera, z utrefionym lokami biegły piechotą, niosąc baryłkę na plecach. 
Przybierały one do swego imienia zwykle nazwisko pułku, do którego szczerze 
były przywiązane”18. 

W czasie wojen markietanki udowadniały, że oprócz prania i gotowania 
potrafiły również walczyć. Przykładem jest bitwa pod Austerlitz w 1805 r., w której 
francuskie wiwandierki – zamiast trzymać się własnego zaplecza – walczyły razem 
z żołnierzami w pierwszej linii, same atakując i zagrzewając do walki. Dzięki ich 
ciężkiej pracy, np. przy znoszeniu rannych z pola bitwy na własne wozy, ocalono 
życie wielu żołnierzy19.

Były w armii markietanki, które ratowały życie żołnierzy kosztem narażania 
swojego, ale również takie, które widziały w wojnie tylko własny interes, bogacąc 
się łupami zebranymi w czasie walk i jednocześnie zachęcając swoich kolegów 
– żołnierzy z pułku – do grabieży20. Jak różne były markietanki, przedstawiał 
Henryk Brandt:

„Niektóre z tych markietanek miały lichy towar, sprzedawały go drogo, 
nie odznaczały się naiwnością i były ogólnie, nienawidzone. Inne sprzedawały 
tanio, miały zawsze dobry towar, były lubiane przez oficerów i żołnierzy  
i robiły doskonałe interesa. Ale prawie wszystkie w chwili niebezpieczeństwa 
zachowywały się mężnie, szły z wojskiem wszędzie, pielęgnowały rannych, nie 
kryły się nawet przed ogniem, widywałem je nieraz, jak pod gradem kul nosiły 
ranionym wino i wodę. Ale mężowie ich byli najczęściej marnymi żołnierzami 
i pod różnemi pozorami wykręcali się od służby. Byli to wszystko tędzy, ładni 

15 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, op. cit., s. 214–215. Spencer – krótki damski kaftanik  
z długimi rękawami, noszony na sukni w XVIII i XIX w. Cf: Encyklopedia PWN w trzech tomach, 
t. 3, Warszawa 1999, s. 381.
16 Encyklopedya. Zbiór wiadomości z wszystkich gałęzi wiedzy, t. 2, Lwów 1898, s. 114.
17 S. Wasylewski, Zerwana kokarda, Kraków 1965, s. 145–146.
18 Ibid., s. 146.
19 R. Bielecki, Wielka armia …, s. 367–368.
20 Ibid., s. 368; id., Encyklopedia wojen napoleońskich …, s. 396.
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chłopcy, których widywało się zwykle tylko na paradach”21.
 Markietanki najbardziej odznaczyły się w czasie odwrotu Wielkiej Armii 

Napoleona spod Moskwy22, czasami lepiej znosząc trudy od mężczyzn. Oto 
historia jednej z nich:

„Obok ogniska siedział jakiś stary żołnierz w pełnem uzbrojeniu; spytałem 
się go, co by to miało znaczyć. Odpowiedział mi śmiechem. Był on chory, śmiech 
ten był śmiechem śmierci, gdyż w nocy umarł. Żona jego była markietanką, 
straciła wszystko: wozy, konie, pakunki i dwoje dzieci. Pozostała jej tylko rozpacz 
i umierający mąż. Nieszczęśliwa, jeszcze młoda, siedziała na śniegu, trzymając 
głowę umierającego męża na kolanach. Nie płakała, bo boleść jej była już za 
wielką. Wsparta o jej ramię, stała młoda, trzynastoletnia dziewczyna, piękna jak 
anioł. Było to ostatnie jej dziecię, płaczące gwałtownie. Łzy jej kapały i zamarzały 
na ojcowskiej twarzy. Ubrana była w szary żołnierski płaszcz i kożuch. Nikogo nie 
było obok, coby je mógł pocieszyć. Zrobiliśmy wszystko, aby je uratować, lecz czy 
udało się to, nie wiem. A podobne sceny widzieć można było na każdym kroku. 
(…) Kobiety i dzieci rozpaczały i głośno płakały. Zauważono, że mężczyźni o wiele 
więcej cierpieli tak moralnie, jak i fizycznie, niż kobiety. Widziałem je, znoszące 
z godną podziwu odwagą wszystkie niewygody i trudy. Przynosiło to nam wstyd, 
że nie umieliśmy znosić tego z taką odwagą i rezygnacją. To też zginęło nie wiele 
kobiet, nie licząc tych, które potopiły się w Berezynie”23. 

Bardzo przychylnie o markietankach francuskich wypowiadał się Franciszek 
Gajewski: 

„Warto wspomnieć o życiu i działalności markietanek francuskich; nic 
podobnego nie widziałem w innych wojskach europejskich; chociaż markietanki 
innych narodów także żywią wojsko, kupują i sprzedają, są powiernicami 
żołnierzy, wszakże nie posiadają owego daru markietanek francuskich ulżenia losu 
nieszczęśliwego rekruta lub rannego, przyniesienia ulgi cierpiącemu żołnierzowi, 
a przede wszystkim, nie posiadają tyle szlachetności w charakterze swoim. (…) 
Widziałem owe markietanki, roznoszące wódkę czy wino wśród gradu kul,  
a pokrzepiające bezpłatnie żołnierzy, osłabionych utratą krwi; widziałem je wśród 
śniegów moskiewskich, noszące ratunek zmarzniętemu wojakowi, zabierające go 
na wozik i uwożące ze sobą; widziałem je z karabinkiem w ręku, broniące się 
odważnie w razie napadu”24.

Jeżeli chodzi o kobiety polskie, to w naszych dziejach pojawiały 
się przykłady walczących u boku swoich mężczyzn niewiast. Zresztą już  
w Rzeczypospolitej szlacheckiej prawo pozwalało żonom towarzyszyć mężom 
na wojnie25. W XVII w. za wojskiem wyruszały też kobiety lekkich obyczajów, 
gdyż był to dla nich często jedyny sposób utrzymania się przy życiu. Artykuły 
wojskowe, wprowadzające zakaz trzymania w obozach prostytutek, nic nie dały. 
Mężczyźni – zarówno bogaci magnaci, jak i zwykli żołnierze – w czasie wojny  

21 H. Brandt, Pamiętniki oficera polskiego (1808–1812), cz. 2, Warszawa 1904, s. 94–95. 
22 R. Bielecki, Encyklopedia wojen napoleońskich …, s. 396.
23 [A.J. Bourgogne], Pamiętniki sierżanta Bourgogne’a o wyprawie do Rosji w r. 1812, przekł.  
i przed. W. Przyborowski, t. 2, Warszawa 1899, s. 55–57.
24 [F. Gajewski], Pamiętniki Franciszka z Błociszewa Gajewskiego, pułkownika wojsk polskich 
(1802–1831), do druku przysp. przez St. Karwowskiego, t. 1, Poznań 1913, s. 108.
25 Z. Gloger, Encyklopedia Staropolska Ilustrowana, t. 3, Warszawa 1972, s. 342.
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i tak robili, co im się żywnie podobało, nie kryjąc swoich kontaktów z kobietami, 
wożąc swoje kochanki karetami czy obsypując je różnymi prezentami. Prowadziło 
to często do umniejszania budżetu na utrzymanie armii, a w najgorszym razie – do 
rozpowszechnienia się w wojsku chorób wenerycznych26. Wiele kobiet w armii 
polskiej pojawiło się w czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1792 r. Ukrócone zostało 
to rozkazem, który głosił, że w armii pozostać mogą tylko żony żołnierzy i to 
wyłącznie te, które aktualnie piorą żołnierzom, przy czym nie może ich być nie 
więcej niż po trzy przy każdym korpusie27. Dwa lata później Tadeusz Kościuszko 
wydał „Odezwę do kobiet” (24.03.1794). Wzywał w niej kobiety, by w chwili, 
gdy ich mężowie będą służyć ojczyźnie, wspierały ich pomocą medyczną. Pisał: 
„Bracia, synowie, mężowie wasi bić się idą … krew nasza musi wasze upewnić 
szczęście, kobiety! Niech onej wylew wasze wstrzymają starania! Raczcie, proszę 
was o to na miłość ludzkości, robić szarpie i bandaże dla wojska; ofiara ta rąk 
pięknych, ulży cierpieniom i męstwo samo zachęci”28.

Na stałe „markietanka polska” pojawia się jednak wraz z utworzeniem 
Księstwa Warszawskiego. Oczywiście wzorce zaczerpnięte zostały z Francji 
(dekrety – 1793, instrukcja – 1810). Żołnierzom polskim towarzyszyły markietanki 
Włoszki, Francuzki, Hiszpanki. Najbardziej znana była historia hiszpańskiej 
wiwandierki Dolores, której imię zostało przekształcone przez grenadierów 
nadwiślańskich na Dorotę29. Porucznik z batalionu Józefa Chłopickiego Niczko-
Sochacki w czasie najazdu na jedną z dzielnic Saragossy uratował życie młodej 
Hiszpance o imieniu Dolores, która właśnie w tym ataku straciła rodzinę. Zakochali 
się w sobie, a kiedy Niczko-Sochacki postarał się później o przeniesienie z Legii 
Nadwiślańskiej do własnej ojczyzny, tutaj się pobrali. Z czasem Dorota z pomocą 
męża została markietanką 8 pułku piechoty, z którym obydwoje odbyli kampanię 
w 1812 r.30. 

Jak już wcześniej wspomniano, wzorce dla naszych markietanek zaczerpnięte 
zostały z francuskich przepisów i na wzór tego instrukcja polska wprowadzała: 
„spencery w barwach pułkowych przy szekszerach (hajdawerach) noszących pod 
suknią dla wygody do kolan krótką” oraz regulowała sprawę asortymentu towarów, 
jakie ,,w wozie od pociągów pułkowych czy to batalionowych niezależnym, 
we dwa konie dobre zaprzężonym, na furażu własnym, w przepisanej obfitości 
znajdować się mają”31. Najsłynniejszą polską markietanką była markietanka 
Baśka. Nie znamy jej nazwiska, wzięła udział w kampanii hiszpańskiej, następnie 
odbyła kampanię 1812 r., w czasie której – po ciężkiej chorobie – umarł jej mąż, 
w kilka dni po urodzeniu się ich pierwszego dziecka. Był to dopiero początek 
nieszczęść kobiety. W czasie odwrotu armii udało jej się przedostać na brzeg 
Berezyny. Trzymając w ręku niemowlę, próbowała dotrzeć do przeciwległego 

26 T. Srogosz, Żołnierz swawolny. Z dziejów obyczajów armii koronnej w XVII wieku, Warszawa 
2010, s. 119.
27 A.M. Skałkowski, Książę Józef, Bytom 1913, s. 54.
28 Kościuszko. Listy, odezwy, wspomnienia, zebrał H. Mościcki, Warszawa 1917, s. 47–48.
29 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, op. cit., s. 216–218.
30 L. Kaltenbergh, op. cit., s. 383.
31 Ibid., s. 382. Hajdawery – dawniej szerokie, długie, bufiaste spodnie; szarawary; żartobliwie 
portki, pantalony. Cf: Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1996, s. 284; W. Kopaliński,  
op. cit., s. 204.
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brzegu. Zdecydowała się na poważny krok: „odcinając konia od wózka, rzuca się  
w nim nurty Berezyny”32. Niestety, doszło do tragedii, koń – tracąc siły pod ciężarem 
– upadł i w tej chwili markietanka utraciła swoje dziecko. Jak relacjonował Lew 
Kaltenbergh, załamana na duchu, ,,skostniała od zimna, przywlekła się wieczorem 
do naszego pułku”, żołnierze próbowali pocieszyć jakoś markietankę, lecz po 
chwili sami mieli płakać33. Kaltenbergh pisał także, że po tych traumatycznych 
przeżyciach markietanka Baśka udała się do Warszawy34.

W armii znajdowały się również kobiety podające się za mężczyzn, 
ponieważ nie mogły żyć bez swoich mężów, gotowe na poświęcenie byle tylko być 
przy boku ukochanego. Przeważnie podawały, że są bratem któregoś z żołnierzy. 
Jeszcze inne, by być przy ukochanym, obejmowały pracę markietanki. We Francji 
wiele kobiet walczyło w kampanii Wielkiej Rewolucji. Louise Antonini służyła 
jako prosty marynarz w wyprawie na San Domingo, zaś Rose Barreau walczyła 
w Armii Pirenejów35. Przykładami innych walczących kobiet francuskich były: 
Katarzyna Rohmer – biorąca udział w bitwie pod Waterloo36 oraz Maria Teresa 
Figueur (1774–1861), córka młynarza z Pontoise, żona leśniczego, która w młodym 
wieku (mając zaledwie 18 lat) zaciągnęła się do wojska, najpierw do batalionu 
federalistów burgundzkich, następnie przeszła na stronę republikanów. Walczyła 
w bitwie pod Austerlitz, z kolei przed samą bitwą pod Waterloo przedstawiono ją 
podobno samemu Napoleonowi. Wystraszona nazwała Bonapartego generałem, co 
miało przekreślić jej dalszą karierę. Żołnierskie zachowanie i bezpretensjonalny 
język wypowiedzi przyniosły jej przydomek Madame Sans-Gene, czyli „Pani 

32 S. Wasylewski, op. cit., s. 147.
33 Ibid.
34 L. Kaltenbergh, op. cit., s. 382.
35 R. Bielecki, Wielka…, s. 365; J. Pacholski, op. cit., s. 177.
36 V.. biografię Katarzyny Rohmer w „Kurierze Warszawskim”: „(…) Katarzyna Rohmer 1782  
w Kolmarze urodzona, jej ojciec był sierżantem, a jej matka markietanką; przy zajęciu Kalabrii 
widziała jak jej ojciec poległ, w batalii kula urwała głowę jej matce; w roku 1802 ożenił się 
z nią Franciszek Girard, dobosz, i została markietanką tak jak jej matka; z generałem Donadieu 
pomaszerowała do Hiszpanii; była przy wzięciu Saragossy, posunęła się z dywizją do Portugalii,  
i wróciła z nią do Barcelony; w tych czasach urodziła 8 synów; wszystkie dzieci żołnierskie;  
z dywizją poszła z Barcelony do Austrii, i była pod Wagram lancą ranioną; była przy wzięciu Wiednia 
i w bitwach pod Lützen i Bautzen; poszła potem z generałem Rapp do Gdańska, była długi czas  
w Dreźnie, i stała kilka miesięcy garnizonem w Neapolu; zawsze z ochotą dzieliła trudy wojenne  
i pielęgnowania rannych; przybyła na powrót do Hiszpanii i była przy wzięciu Gerony, gdzie jej mąż 
został ozdobiony krzyżem wojskowym, później obok męża walczyła muszkietem; w czasie kampanii 
z Rosją, była aż w Moskwie i wróciła przez Berezynę. Później była w potyczkach pod Szalon, 
była przy abdykacji; towarzyszyła Napoleonowi na Elbę; w ten czas miała 10 synów w wojsku,  
z cesarzem wróciła do Paryża i była w bitwie pod Waterloo; w roku 1823 towarzyszyła znowu 
mężowi do Hiszpanii; gdzie tenże pod Barceloną zabitym został; powróciła do Francji, gdzie z nią 
ożenił [się] sierżant Antoni Warin, z którym kampanie w Algierze odbyła wspólnie z 10-ciu swemi 
synami; była przy wzięciu Algieru, Bony, Maskary, Oranu i Konstantyny; pod ostatniem miastem 
straciła męża i 2 synów, pod Budszia, i w potyczce przy Maison, 2 ma kulami była ranioną (…)”. 
„Kurier Warszawski”, 1846, nr 169, s. 811–812.
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Bezceremonialna”. Zmarła w wieku 87 lat37. 
Wśród kobiet niemieckich warto wymienić Eleonorę Prochaską. Urodzona 

11 marca 1785 r. w Poczdamie, wstąpiła do korpusu ochotniczego majora Adolfa 
Ludwika Wilhelma von Lützowa w przebraniu mężczyzny jako August Renz. Ciężko 
ranna w bitwie pod Göhrde (16.09.1813), została przeniesiona do Dannenbergu, 
gdzie 5 października umarła. Nazywano ją „Poczdamską Joanną d’Arc”38. 
Najsłynniejszą Polką-żołnierką była Joanna Żubr (zm. 1852). Uczestniczyła 
w kampanii 1809 r., służąc w 2 pułku piechoty razem z mężem Maciejem: pod 
Raszynem (19 kwietnia), pod Górą (3 maja), w szturmie Zamościa (20 czerwca)  
i pod Wrzawami (12 czerwca)39. W tej kampanii odznaczyła się przede wszystkim  
w szturmie Zamościa. Jak pisał gen. Michał Sokolniki: „(…) na grad sypiących się 
gęsto pocisków nie zważając, z mężnym spokojem jedna z pierwszych znalazła się 
na szańcu lunety środkowej, a tak za sobą pociągnąwszy heroicznym przykładem 
innych, do skutecznego opanowania w tym miejscu umocnień przyczyniła  
się (…)”40. W kampanii 1812 r. wraz z mężem walczyła w 17 pułku piechoty,  
w dywizji gen. Józefa Dąbrowskiego. Pułk wsławił się przede wszystkim podczas 
przeprawy przez Berezynę41. Sama Joanna zasłynęła w tej kampanii w potyczce pod 
Bychowem nad Dnieprem (13.11.1812), ratując z opresji męża42. Pisał o tym Prot 
Lelewel: „Razu pewnego Lalewicz wysłał na rekonesans porucznika Żubra, ten  
z połową swego oddziału ruszył wprzód, a w rezerwie zostawił swego sierżanta.  
Na silniejszy oddział nieprzyjaciela napadłszy, został otoczony i już miał być 
zabrany, gdy sierżant z rezerwą dognał i oswobodził go. Sierżantem tym był też Żubr, 
ale Żubr niewiasta, żona porucznika. W służbie, w akcji zawsze była wzorowym 
podoficerem”43. Za ten czyn – na wniosek gen. Dominika Dziewanowskiego  
– odznaczona została krzyżem srebrnym Virtuti Militari, a udekorował ją  
osobiście gen. Edward Żółtowski44. 

Kobietami-żołnierzami były przede wszystkim niewiasty wywodzące 
się z najniższej warstwy społecznej. Były to córki chłopów albo robotników, 

37 W. Łysiak, Markietanka ze Starówki, „Stolica”, 1972, nr 9, s. 5; P. Gruszczyński, Próby korekcyjne, 
„Dialog”, 1996, nr 9, s. 176; A.Z. Makowiecki, Słownik postaci literackich, Warszawa 2000, s. 453; 
W. Kopaliński, Encyklopedia „drugiej płci”, Warszawa 1995, s. 76; W. Kopaliński, Słownik mitów  
i tradycji kultury, Kraków 1985, s. 632.
38 S. Orgelbrand, Encyklopedia powszechna z ilustracjami i mapami, t. 12, Warszawa 1902, s. 321; 
R. Kisiel, Korpus Lutzowa – wojsko z tradycji wrocławskiej Almae Matros, „Śląski Kwartalnik 
Historyczny. Sobótka” 2002, nr 3, s. 367, 379; Eleonore Prochaska: http://www.potsdam-abc.de/
verzeichnis/objekt.php?mandat=41383, 2014–01–04 [dostęp: marzec 2015].
39 B. Snoch, Słownik encyklopedyczny regionu częstochowskiego, t. 2, Częstochowa 2001, s. 117; 
Słownik biograficzny kobiet odznaczonych orderem wojennym Virtuti Militari, red. E. Zawacka, t. 3, 
Toruń 2007, s. 250; B. Gembarzewski, Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od 
roku 1717 do roku 1831, Warszawa 1925, s. 53–54.
40 Cit.: L. Kaltenbergh, Kopczyk zacny chwały żołnierskiej w dawnej legendzie, dokumencie, 
porzekadle, opowieści, przekazie, gadce i pamiętniku, Warszawa 1966, s. 379.
41 B. Gembarzewski, Wojsko polskie. Księstwo Warszawskie 1807–1814, Warszawa 1905, s. 104;  
R. Bielecki, Encyklopedia wojen napoleońskich…, s. 618.
42 A.M. Skałkowski, O cześć imienia polskiego, Lwów 1908, s. 288; Słownik biograficzny kobiet…, 
s. 251.
43 P. Lelewel, Pamiętniki i diariusz domu naszego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, s. 164.
44 Słownik biograficzny kobiet…, s. 251.
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przyzwyczajone do ciężkiej pracy, stąd też dawały sobie radę z trudami wojennego 
życia. Tak jak markietanki, cieszyły się dużym szacunkiem żołnierzy, którzy 
dbali o nie, zwłaszcza w czasie bitwy czy potyczki, by nie dostały się w ręce 
wroga. Kobiety walczące postępowały podobnie jak markietanki – gdy umierał 
ich ukochany, wybierały sobie za nowych towarzyszy również podoficerów45. Ale 
były sytuacje odwrotne, kiedy to oficerowie zabiegali o względy markietanek46.

Z kolei inne kobiety, także z bogatszych warstw społecznych, które nie 
miały bezpośredniego kontaktu z wojną i działaniami zbrojnymi, w okresie wojen 
napoleońskich nie tylko pojedynczo, ale również w licznych grupach organizowały 
się dla niesienia pomocy rannym żołnierzom. Niektóre z nich decydowały się na 
założenie stowarzyszeń pomocy żołnierzom. Pierwszą taką organizacją w państwie 
pruskim było ,,Stowarzyszenie Pomocy Rannym” utworzone przez niemieckie 
kobiety z inicjatywy A. Schaffer z Kołobrzegu (instytucja ta w niektórych 
prowincjach funkcjonowała pod nazwą „Stowarzyszenia Kobiet Pracujących dla 
Dobra Ojczyzny”). Celem stowarzyszenia było niesienie pomocy rannym i chorym 
żołnierzom, pielęgnowanie ich, dostarczanie żywności, ubrań oraz pieniędzy.  
W szeregach armii pruskiej Niemki kontynuowały swoją pracę humanitarną 
podczas kampanii przeciwko Francji w latach 1813–1815. Działalność większości 
takich stowarzyszeń została zlikwidowana po kongresie wiedeńskim, część 
przetrwała, zmieniając tylko cel aktywności na pomoc dla biednych czy sierot47.

Także na ziemiach polskich, jeszcze zanim powstało Księstwo Warszawskie, 
polskie kobiety włączały się w pomoc dla rannych żołnierzy walczących u boku 
Napoleona, skubiąc szarpie, szyjąc bieliznę i robiąc opatrunki. Były też niezwykle 
pomocne w wojsku Księstwa Warszawskiego, chociaż służba zdrowia nie wyglądała 
w nim najgorzej, do czego przyczynił się książę Józef Poniatowski, tworząc 
Generalny Inspektorat Służby Zdrowia w wojsku. Kiedy wybuchła wojna polsko-
austriacka w 1809 r., brakowało personelu medycznego. W większości składający 
się z cudzoziemców personel ten nie przykładał się do swojej pracy. Na wysokości 
zadania stanęło wówczas społeczeństwo warszawskie (przede wszystkim kobiety), 
organizując opiekę nad rannymi oraz miejsca dla nich, gdyż lazarety mogłyby nie 
pomieścić ich wszystkich. W dniu 19 kwietnia 1809 r. stoczono krwawą bitwę pod 
Raszynem48. O udziale w niej kobiet pisała Anna Nakwaska: 

„Dobroczynne i szlachetne niewiasty stoją przy otwartych podwojach 
swych domów, oczekując na przejeżdżające wozy z rannymi, ażeby ich do siebie 
przyjmować i opatrywać kazać. Wyszłam i ja naprzeciw tylu niedoli; pasmo fur 
rannymi napełnionych toczyło się powoli od Jerozolimskich rogatek, Królewska 
ulicą, naznaczając wszędzie swój przejazd krwi śladem; oddaliśmy cośmy 
mieli z sobą pieniędzy najpotrzebniejszym, (…) Odtąd pielęgnowanie i starania 
około naszych rannych z najchwalebniejszą gorliwością warszawian zajęły Pani 
[Henriette] de Veauban, której w tym względzie chlubne wspomnienie się należy, 
zapomniała o spazmach i innych delikatnej francuzki słabościach; stanęła na czele 
stowarzyszenia kobiet wyższego towarzystwa. Tysiące funtów szarpi kobiecemi 
rękami skubanych nieustannie lazaretom dostarczano u pani de Veauban 

45 R. Bielecki, Wielka…, s. 365.
46 J. Pacholski, op. cit., s. 177.
47 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, W kręgu miłości i bohaterstwa, Warszawa 1965, s. 9.
48 Ibid., s. 26.
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składałyśmy płótna i przez nas szyte bandaże i kompresy, co ona porządnie  
i sumiennie, podług potrzeby, do lazaretów odsyłała; inne zaś kobiety zajmowały 
się wewnętrzną lazaretową służbą, i żadnych nie odmawiały usług dla ulżenia 
chorym. Zagraniczne dzienniki oddały nam wtedy należną sprawiedliwość i nie 
jeden artykuł brzmiał ówcześnie polskich kobiet pochwałą”49.

Kobiety, opatrując rany, skubiąc szarpie, przygotowując kompresy, chciały 
chociaż w ten sposób pomóc rannym żołnierzom broniącym terenów niedawno 
odzyskanych. Tak samo postąpiły w czasie przygotowań do wojny z Rosją w 1812 r.,  
z myślą o całkowitym odtworzeniu państwowości polskiej50.

 

49 A. Nakwaska, Z pamiętników współczesnych, „Gazeta Warszawska” 1852, nr 213, s. 4; ibid., 1852, 
nr 214, s. 5. 
50 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, W kręgu..., s. 29.
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WOMEN IN THE NAPOLEONIC WARS

Women in the Napoleonic wars it is primarily a camp followers to 
organizations providing food, clothing, medicines, deal with laundry, cooking. The 
most famous shopkeeper camp is Dolores. In Napoleon’s army is also a woman’s 
claim to be a man, the most famous is the French Catherine Rohmer, Tables of  
a Polish woman awarded the Order of Military Virtue Joanna Żubrowa, Germany 
Eleonora Prochaska, Spain Agustina Zagarosa, Russia Nadezhda Durova, awarded 
the Cross of St. George. Other women have served in the military hospitals, in 
health care, helping the wounded soldiers, plucking lint, sewing underwear and 
making dressings or compresses preparation, as they did in 1809 and 1812.
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МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСЛАВНОГО 
ПАРАФІЯЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 

ХІХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ)

В умовах розбудови Української держави важливим є інтерес до 
минулого, історичного досвіду, зокрема історії церкви. Закономірною  
є увага до з’ясування ролі духовенства як соціального стану в українському 
суспільстві на різних етапах його розвитку, тим більше, що дослідження 
історії церкви на українських землях тривалий час перебувало під забороною 
і стало можливим лише aз набуттям незалежності.

Проблемі матеріального забезпечення православного парафіяльного 
духовенства серед сучасних українських досліджень присвячені праці  
О.П. Крижанівського1, А.Л. Зінченка2, Ю.В. Коптюха3,Т.В. Кузнець4, однак 
це питання все ще викликає науковий інтерес.

З приєднанням Правобережної України до Російської імперії 
становище православного духовенства на цих територіях кардинально 
змінилося. Політика уряду спрямовувалась на відродження домінуючих 
позицій Православної церкви, яка отримувала статус державної релігії. 
Духовенство поступово перетворювалось на привілейований стан 
тогочасного суспільства, імперська влада одразу ж почала опікуватись його 
матеріальним забезпеченням, прагнучи, в тому числі і через церкву, зміцнити 
своє становище на новоприєднаних землях.

Головними джерелами матеріального забезпечення православного 
духовенства були: доходи від землі, пожертви парафіян за здійснення треб 
та утримання від казни.

На інкорпорованих правобережних землях влада зберегла старе 

1 V.: О.П. Крижанівський,  Церква у соціально-економічному розвитку Правобережної України 
(XVIII – перша половина ХІХ ст.), Київ 1991.
2 V.: А.Л. Зінченко, Церковне землеволодіння в політиці царизму на Правобережній Україні 
наприкінці XVIII – першій половині XIX століття, Київ 1994.
3 Ю.В. Коптюх, Реформування матеріального забезпечення православного кліру у Право-
бережній Україні (наприкінці XVIII – першій половині ХІХ століть, [в:] Вісник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка: Серія „Історія”, Київ 2004, Вип. 74, c.16–19.
4 V.: Т.В. Кузнець, Сільське парафіяльне духовенство Київської єпархії: узагальнений портрет 
кінця ХVІІІ – початку ХХ століття, Умань 2013.
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церковне землеволодіння, але за польськими законами православний клір 
залишав за собою лише земельні угіддя станом на 1792 р., однак втрачав 
повністю власність, що була забрана в нього поляками впродовж ХVІІІ 
ст., через те православна церква в питанні землезабезпечення перебувала  
в значно гіршому становищі ніж католицька5. Тому забезпечення кліру землею, 
постійно перебувало в полі зору державного керівництва. В указі Павла І 
від 18 грудня 1797 р. зазначалося що, «попечение о благоустройстве Церкви  
и призрение служащих ей почитаю одной из главнейших обязанностей своего 
царствования» і передбачалося наділення землі архієрейським будинкам  
60 дес., монастирям 30 дес., а сільським церквам 33 дес., священики яких не 
перебували на державному утриманні6. Указ від 11 січня 1898 р. обов’язок 
обробляти церковні угіддя перекладав на прихожан, які мали виділяти середню 
кількість урожаю або грошей по «справочним» цінам, для духовенства  
ж обробіток землі вважався «делом с саном их не совместным»7. 

Але на місцях реалізація цього закону відбувалася з великими 
труднощами. Поміщики захоплювали земельну власність духовенства, 
масовими були випадки відчуження земель, які перевищували встановлену 
норму 33 дес., адже на Правобережжі у багатьох причтів наділи перевищували 
цю пропорцію. В Київській єпархії така ситуація склалася в Київському, 
Васильківському, Богуславському, Чигиринському, Уманському, 
Липовецькому, Сквирському, Махновському повітах8. Крім того, виникали 
конфлікти між духовенством і парафіянами при визначенні кількості урожаю 
чи грошового еквіваленту, до того ж селяни обтяжувалися додатковою 
повинністю на церкву.

Також поширеним явищем була ситуація, що склалася в ряді сіл 
Васильківського повіту, зокрема Лосятин, Блощинець, Храпачі, Лопатинщина 
та ін., де економія графині Браницької церковні землі перенесла в інші місця 
і в зменшеній кількості9.

3 квітня 1801 р. Олександр І відмінив положення про обробіток 
церковних угідь прихожанами. Праця на землі покладалася на священно-  
і церковнослужителів, вважалася не лише сумісною з церковним саном,  
а й «прикрашала» його і зближувала з прихожанами. Також цим указом 
плата за треби була збільшена у два рази, від встановленої у 1765 р.  
в імперії Катериною ІІ. Вона складала за хрещення дитини 6 коп., а весілля та 
поховання 20 коп., але прихожани за бажанням могли давати і більше10. Та це 
не вирішувало питання забезпечення причту, хоча таксація треб була умовною  

5 Ю.В. Коптюх, Реформування землеволодіння Православної Церкви на Правобережній 
Україні в першій половині ХІХ ст., [в:] Вісник Київського славістичного університету”, Київ 
2003, Вип. 14, c. 95.
6 Полное собрание законов Российской империи (далі – ПСЗ), cобр. 1, т. 24, № 18273, c. 821–823.
7 Ibid., cобр. 1, т. 25, № 18316, c. 24–26.
8 П. Лебединцев, О способах содержания, коими пользовалось православное сельское 
духовенство, в пределах Киевской губернии в 18-м веке и первой половине 19 века (до 1842) 
„Руководство для сельских пастырей” 1860, т. 1, № 9, c. 205–209.
9 Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі: ЦДІАК України), ф. 127, 
oп. 372, cпр. 133, aрк. 15–19.
10 ПСЗ, cобр. 1, т. 26, № 19816, c. 605–606.
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і часто на місцевому рівні ці тарифи збільшувались. Спроби вирішити 
питання забезпечення духовенства казенним утриманням розпочалися  
з 1807 р., коли було розроблено проект, яким передбачалося встановлення 
окладів для духовенства від 700 до 1000 р. на рік. А у 1829 р., було вирішено 
фінансувати лише найбідніші причти, але через нестачу коштів питання 
забезпечення духовенства вирішено не було11.

Протидія поміщиків-католиків і затягування з наділенням церков 
землею спричинили появу указів 1804 р.12 і 1809 р.13, якими передбачалося 
остаточно вирішити питання наділення сільських церков 33 дес. землі  
(30 дес. орної та 3 дес. сінокосу).

Від несправедливого розподілу притчових земель часто страждали 
церковнослужителі. Так 1811 р. до Київської духовної Дикастерії надійшла 
скарга від церковнослужителів сіл Яструбинець, Яблуновиці, Малої 
Ростовки, Олександрівки, Зарубинця, Купчинця, Кошланів і містечка 
Дашева Липовецького повіту «о неуделении им тамошними священниками 
никакой ружной земли». Священики мотивували це отриманням 
причетниками роковщини від кожного двору, яка складала від 7 до 25 коп. 
в залежності від чисельності приходу, ніби взамін користуванням землею, 
хоча загалом роковщина складала невелику суму14. Це призводило до того, 
що «дячки, а паче пономари, коих труды не малы а доходы самоскудейные 
… одни заробатывают хлеба на чужих полях, другие предпринимая 
непозволительные отлучки нанимаються к различным людям за погонщиков, 
другие еще хуже впадали в лень, пянство другие пороки»15. Така ситуація 
була характерною для більшості причтів повіту, крім градських церков м. 
Липовця. А тому Київська духовна Дикастерія ухвалила рішення, щоб з усіх 
священиків повіту взяти підписки, якими зобов’язувала з церковних орних, 
сінокосних земель, городів та інших угідь виділили принаймні п’яту частину 
церковнослужителям16. У 1817 р. Дикастерія розглядяла скаргу диякона 
Георгія і дячка Василія Гордієвських на новопризначеного священика 
Іосифа Бутовського «за самоправное недопущение их к пользованию 
церковной ружной землей». Священик підпискою був зобов’язаний виділити 
церковнослужителям землю і доходи від треб17.

Для зменшення фінансового тягаря духовенства вводились фінансові 
пільги для кліру, розширювалися його права і привілеї: звільнення від 
подушної податі (1804)18, знято заборону набуття приватної власності кліру 
(1818), відміна збору з нерухомого майна (1819). І у цьому ж 1819 р. були 
розроблені правила надання допомоги духовенству, що постраждало від 
пожеж, священиків було звільнено від постоїв та військової служби (1821), 

11 Всеподданнейший отчет обер-проурора Святейшего Синода по відомству православного 
исповедания за 1914 год, Петроград 1916, c. 152–153.
12 ПСЗ, cобр. 1, т. 28, № 21149, c. 70–72.
13 Ibid., cобр. 1, т. 30, № 23994, c. 1276.
14 ЦДІАК України, ф. 127, oп. 365, cпр. 85, aрк. 1–2.
15 Ibid. ф. 127, oп. 365, cпр. 85, aрк. 3.
16 Ibid. ф. 127, oп. 365, cпр. 85, aрк. 52–53.
17 Ibid. ф. 127, oп. 105, cпр. 6, aрк. 1, 8.
18 Історія православної церкви в Україні: Збірка наукових праць, Київ 1997, c. 207.
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уряд Миколи І поширив практику надання пільг і на юнаків, що вирішили 
обрати духовну кар’єру19. Однак, за указом 1825 р. з моральних міркувань 
духовенству заборонялося покращувати своє матеріальне становище 
«торговими промислами», оскільки ця справа вважалась «непристойною для 
їх звання» і суперечила стародавнім апостольським правилам20.

У 1823 р. положенням «Про піклування про бідних духовного стану» 
на законодавчому рівні регламентовано допомогу соціально незахищеним 
представникам духовного стану – хворим, вдовам, сиротам, заштатному 
духовенству (пенсійний статут був прийнятий лише в 1866), за яким 
передбачалося утворення єпархіальних опікунств21. У цьому ж 1823 р. 
створене Київське єпархіальне опікунство, яке перебувало під патронатом 
митрополита і взяло на себе турботу опікуватися бідним духовенством.

Щодо розмірів плати за треби, то вони залежали від їх характеру. 
Причти не дотримувались встановлених владою тарифів, а дохід від треб 
залежав від чисельності приходу та його забезпечення. Найбільш дорогими 
вважались вінчання та поховання. Наприклад, у 1820 р. в селах Юрполе, 
Кобринова Гребля, Янківка, Багва, Березівка Уманського повіту духовенство 
«по добровольному с прихожанами условию получает»: за хрещення дітей 
священик 2,5 коп., дячок 1 коп., паламар 1 «деньгу», за поховання дітей – 
священик 30–50 коп., диякон (за наявності) 15–20 коп., дячок 10–20 коп., 
паламар 5–10 коп., за поховання дорослих – священик 50 коп.–1 руб. міддю, 
диякон 30–50 коп., дячок 20–30 коп., паламар 10–15 коп., за одруження 
отримують стільки як за поховання22.

У червні 1819 р. Синодом був виданий указ про те, щоб з усіх соборних 
і приходських церков за особистими підписами кліриків, подати інформацію 
про розподіл доходів. Дані відомості дають можливість з’ясувати, яким чином 
відбувався розподіл доходів від треб в Київській єпархії. Із 998 однопричтових 
церков при 526 розподілу доходів не було «но священники, а где положено 
и есть диаконы и причетники без роптания довольствуются подаяниемь 
прихожанским по рукам особо каждому». При 219 церковнослужителі 
отримують третю частину, 87 – четверту, 86 – священик проти церковників 
отримує півтори, 37 – священики двом церковникам відділяють половину, 
19 – дячок проти паламаря, а священик проти дячка вдвоє, 12 – п’яту, 4 – із 
7 частин священик отримує 4, а церковники 3 частини, 4 – через бідність 
прихожан треби здійснюються безплатно і доходи не розділяються, 4 – 
шосту. При однопричтових церквах, де за штатом передбачалися диякони, 
якщо відбувався розподіл, то вони отримували в переважній більшості третю 
частину23.

Київська духовна Дикастерія на основі цих даних рапортувала 
Синоду, що розподіл між священиками і церковнослужителями доходів за 
треби відбувається «не единообразно» та «не уравнительно» і невідповідно 
указам Синоду від 10 квітня 1785 р., за яким диякони мали отримувати «со 

19 Ю.В. Коптюх, Реформування матеріального забезпечення…, c. 17.
20 ЦДІАК України, ф. 127, oп. 378, cпр. 152, aрк. 2.
21 ПСЗ, т. 38, № 29583, c. 1172.
22 ЦДІАК України, ф. 127, oп. 373, cпр. 6, aрк. 63.
23 Ibid.:, ф. 127, oп. 373, cпр. 6, aрк. 3–4.
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уменьшением против священников третей части, а именно когда священники 
возьмут каждый по тридцати, то диаконы получали 20 рублей или копеек,  
а по той же пропорции и землю церковную разделять» та від 11 серпня 
1799 р., за яким передбачалось Духовним Правлінням отримувати із казни 
щорічно жалування для церковно- і священнослужителів десяти градських 
соборів по 110 руб., які розділяти наступним чином: «против частей 
причитающихся дячку и пономарю, для диакона полторы, для священника 
две, а для протопопа три части, согласно чему и во всякое время поступать»24. 
Тому, Дикастерія чітко регламентувала розподіл доходів між священо-  
і церковнослужителями «в отвращение единожды и навсегда … различностей 
и дабы священники по своему произведению не обижали диаконов  
и церковников». Передбачалось при всіх градських соборах доходи розділяти 
на основі указу від 11 серпня 1799 р. При трипричтових церквах, де служать 
3 священики, 2 диякони і 6 церковнослужителів із 100 рублів чи копійок 
передбачалося священикам по 15, дияконам – 10, дячкам – 7, двом паламарям 
– 5, третьому – 4. Де при трипричтових церквах було два священики і чотири 
причетники, то із 100 рублів чи копійок священики отримують по 30, диякон 
– 20, дячки – по 6, паламарі – по 4, за відсутності диякона священики мають 
отримувати по 35, дячки по 10, паламарі по 5. Такий розподіл передбачався 
і при двопричтових церквах, але якщо замість чотирьох церковників буде 
два, дячку передбачалось 18, а паламарю 12. При однопричтових церквах, 
де за штатом передбачений диякон, із 100 рублів чи копійок священик має 
отримувати 45, диякон – 25, дячок – 18, паламар – 12, за відсутності диякона, 
священик – 60, дячок – 25, паламар – 15. Та й земельні угіддя обов’язково 
мали бути розділені між членами причту25.

Незважаючи на намагання влади вирішити питання забезпечення 
кліру землею, на кінець 20. років ХІХ ст. не всі церкви Київської єпархії 
мали встановлену пропорцію землі. Наприклад, в с. Псярівка Уманського 
повіту церковні угіддя складалися з 20 дес. орної землі і 7 дес. сіножаті,  
в с. Кищенці того ж повіту – 13 дес. орної та 14 дес., 325 сажнів сіножаті26.

До питання наділення церков землею влада звернулася у 1829 р., коли 
6 грудня Миколою І було видано «Положення про способи покращення 
становища духовенства», за яким передбачалося у державних маєтках, де 
на особу припадало більше 15 дес., наділити церкви потрійною пропорцією 
землі, тобто 99 дес., від 12 до 15 дес. – подвійною (66 дес.), від 8 до 12 дес.  
– півтори пропорції (49,50 дес.), менше 8 дес. – зробити надбавку, яку 
можливо, передати на розсуд Міністра фінансів27. Але в Київській губернії-
єпархії в державних маєтках не було жодного населеного пункту, в якому 
землі на кожну ревізьку душу було більше 15 дес. і невелика кількість, де 
на одну особу припадало від 8 до 15 дес., а відтак земельна власність зросла 
лише в поодиноких приходах. Церквам с. Мостищ передбачалося додати до 
33 дес. 16,50 дес., м. Білогородки – до 37 дес. 12,50 дес., с. Боярка – до 33 дес. 

24 Ibid., ф. 127, oп. 373, cпр. 6, aрк. 2, 5.
25 Ibid., ф. 127, oп. 373, cпр. 6, aрк. 5–6.
26 Ibid., ф. 127, oп. 383, cпр. 247, aрк. 29–30.
27 Ibid., ф. 127, oп. 383, cпр. 247, aрк. 4–6.
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16,50 дес.28.
Для покращення матеріального забезпечення за митрополита Євгенія 

було здійснено спробу укрупнення парафій, що збільшувало дохід за треби29, 
але це викликало невдоволення як серед духовенства, так і парафіян.

Питання про забезпечення причтів казенним жалуванням було піднято 
знову в кінці 30. років ХІХ ст., коли почав роботу спеціальний комітет 
під керівництвом обер-прокурора Св. Синоду М. Протасова та Міністра 
державних маєтностей П. Кисельова. Указом від 4 квітня 1842 р. усі сільські 
причти розподілялись на сім класів, в залежності від чисельності приходу  
і встановлювалися чіткі ставки платні причту.

таблиця I. Розподіл церков Київської єпархії на класи.
Повіти кількість причтів

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас Всього
Київський 1 5 7 51 28 20 112
Радомишльський 5 14 36 17 14 86
Васильківський 1 6 22 33 8 10 80
Сквирський 13 46 21 28 108
Бердичівський 3 33 31 42 109
Липовецький 1 7 40 27 31 106
Таращанський 2 11 39 27 23 102
Уманський 5 36 25 31 97
Звенигородський 1 14 52 18 24 109
Чигиринський 2 12 35 14 18 81
Черкаський 2 5 13 40 17 13 92
Канівський 4 11 48 19 20 102
Всього 1 4 30 134 489 252 274 1184

Джерело: Т.В. Кузнець, Сільське парафіяльне духовенство Київської єпархії: 
узагальнений портрет кінця ХVІІІ – початку ХХ століття, Умань 2013, c. 78.

.

Таким чином, п’ятикласних парафій було найбільше, вони становили 
41,30% від загальної кількості, шести-семикласні відповідно 21,30%  
і 23,10%. Тобто, абсолютну більшість складали парафії малолюдні – п’яти-
семирозрядні, які становили 85,70%. Великих парафій в єпархії було небагато: 
чотирикласних 11,49%, трикласних 2,50%, першо-другокласних 0,40%.

За затвердженими штатами сільських причтів при церквах Київської, 
Подільської і десяти південних повітів Волинської єпархії встановлювався 
чіткий розпис окладів залежно від класу парафії.

28 Ibid., ф. 127, oп. 383, cпр. 247, aрк. 117–120.
29 С.М. Карпов, Евгений Болховитинов как митрополит Киевский, Київ 1914, c. 88.
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таблиця II. Pозпис окладів залежно від класу парафії
Клас Чисельність 

прихожан
Штат Оклад в руб.

1 клас 2000-3000 2 священики по 160
Диякон 70
2 дячка по 36
Паламар 30
просфірня 16

2 клас 1500-2000 2 священики по 160
Диякон 70
2 дячки по 36
просфірня 16

3 клас 1000-1500 священик 150
Диякон 70
Дячок 36
просфірня 16

4 клас 700-1000 священик 140
дячок 36
паламар 30
просфірня 16

5 клас 400-700 священик 120
дячок 36
паламар 30
просфірня 16

6 клас 300-400 священик 100
дячок 36

7 клас 100-300 священик 80
дячок 36

Джерело: ПСЗ, cобр. 2, т. 18, oтд. 2, c. 168.

20 липня 1842 р. Микола І затвердив «Положення про забезпечення 
православного сільського духовенства землею, будинками і одноразовою 
допомогою в Західних губерніях»30. Селяни зобов’язувались виділити 33 дес. 
землі (30 дес. орної та 3 дес. сінокосу) за умови, якщо на кожну ревізьку душу 
припадало не менше 4 дес., а у разі нестачі такої кількості землі, прихожани 
мали компенсувати її продуктами або грошима. Церковний наділ вважався 
службовим наділом, тому не дозволялося його продавати, дарувати, міняти 
тощо. Також за «Положенням…» парафіяни мали безкоштовно обробляти  
10 дес. священицької землі або трудова повинність могла замінюватись 

30 ПСЗ, cобр. 2, т. 17, oтд. 1, № 15872, c. 771–780.
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сплатою священику грошей. Крім того, селяни були зобов’язані забезпечувати 
клір житлом та господарськими будівлями. Взамін духовенство мало 
безкоштовно здійснювати треби, однак духовенство проігнорувало це 
урядове розпорядження.

Таким чином, забезпечення духовенства покладалося на і без того 
переобтяжене селянство, адже в результаті реалізації «Положення…» на 
плечі селянства лягала додаткова повинність. Особливо обтяжливим це було 
для малолюдних п’яти-семикласних парафій, які становили 85,70% Київської 
єпархії (з них 44,40% складали шести-семирозрядні з чисельністю прихожан 
100-400 осіб). Яскраво ілюструє додаткові повинності мирян на клір проект 
забезпечення причту церкви Воскресіння м. Липовця. Для обробітку 18 дес. 
орної землі та 2 дес. сінокосу (за штатом передбачалося два священики) 
виділялося 160 тяглих і 228 піших робочих днів, але так як деякі прихожани 
жили від церкви на відстані 10 верст, то пропонувалося трудову повинність 
замінити грошовим еквівалентом: за кожен день тяглий 40 коп., піший  
20 коп., всього 126 руб. сріблом, які розділялися між священнослужителями. 
Крім того, прихожани викупили будинки з господарськими будівлями 
священиків, диякона передбачалося поселити в громадський будинок 
і планувалось побудувати житло для причетників. Також парафіяни 
зобов’язувались забезпечувати опаленням будинки кліру, але замість 26 сажнів 
соломи мали сплачувати 78 руб. (3 руб. за кожен сажень). В проекті зазначалось, 
що «економії не мають перешкоджати селянам найматися до священиків за 
обумовлену плату, і щоб священно- і церковнослужителі по затвердженні 
проекту не вимагали від прихожан плати за здійснення треб»31. Це не могло 
не призвести до ускладнення стосунків між духовенством та прихожанами. 
З цього приводу у 1857 р. київський генерал-губернатор І. Васильчиков 
повідомляв обер-прокурору Св. Синоду, що «відчувається охолодження, 
неповага і незадоволення селян у стосунках з приходськими священиками»  
і причина цього полягає «в обов’язковій праці селян на священиків, яка в їх уяві 
набула вигляду панщини». До того ж, духовенство часто зловживало працею 
селянства, І. Васильчиков повідомляв, що священики «майже повсюдно 
вимагають від селян обробляти всю землю», «вимагають від парафіян всіх 
робочих днів улітку», коли селяни переобтяжені панщиною, виконуючи при 
тому різні повинності (поставку возів для військ, ремонт доріг тощо) і «не 
мають часу працювати на своїх ланах і часто змушені працювати в святкові 
дні»32. Тому, генерал-губернатор пропонував для укріплення стосунків 
між парафіянами і духовенством замінити трудову повинність грошовими 
платежами33. Але лише у січні 1867 р. уряд видав закон, який з 1 січня 1868 р.  
скасовував «Положення…» 1842 р. і відповідно трудову повинність селян 
церкві. Загалом, завдяки його реалізації духовенство отримало пристойне 
матеріальне забезпечення.

Виділення коштів на духовне відомство постійно зростало, виплата 
додаткових коштів стала регулярною і постійно збільшувалася. З 1842 р. по 
1846 р. на ці потреби виділялося 250 тис. руб. сріблом, а з 1846 р. по 100 тис.  

31 ЦДІАК України, ф. 127, oп. 822, cпр. 205, aрк. 5–6.
32 Ibid., ф. 442, oп. 363, cпр. 431, aрк. 4.
33 Ibid., України, ф. 442, oп. 363, cпр. 431, aрк. 7.
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руб., на причти Київської, Подільської, Волинської єпархій у 1838 р., 
виділено суму 77 300 руб., а в 1848 р. – 602 740 руб. 45 коп., що було більше  
у 8 разів. Допоміжні оклади на причти становили в 1838 р. у Київській єпархії 
– 7 100 руб., у Подільській – 29 900 руб., у Волинській – 40 300 руб.), в 1848 р.  
у Київській єпархії – 218 959 руб. 12 коп., у Подільській – 186 496 руб.,  
у Волинській – 197 285 руб. 33 коп.34.

Отже, одразу з приєднанням Правобережжя влада почала здійснювати 
комплекс заходів для матеріального забезпечення духовенства, серед них 
збільшення церковного землеволодіння, забезпечення житлом, державне 
фінансове забезпечення. Безумовно поліпшенню матеріального становища 
духовенства сприяла реалізація «Положення…» 1842 р., але з іншого боку 
це призводило до зростання відчуження між кліром та мирянами. Все 
ж остаточно на середину ХІХ ст. питання матеріального забезпечення 
духовного стану вирішено не було.

34 Ю.В. Коптюх,  op. cit., c.18.
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MATERIAL SUPPORT OF ORTHODOX PARISH CLERGY IN 
EARLY XX CENTURY

(BASED ON THE MATERIALS OF KYIV EPARCHY)

The article studies material support of Orthodox parish clergy in Kyiv 
eparchy in the first part of the 20th century as a main component of its social 
status. The general tendencies of main supporting sources have been revealed. 
They are income from land, donations of parishioners for religious rites, deduction 
from treasury, and money distribution among the clergy. It is stated that realization 
of the “Statute …” of 1842 contributed to improvement of clergy material status 
but it could lead to complication of relations between the clergy and parishioners. 
Nevertheless, in the middle of 20th century in spite of government actions the 
problem concerning material support of the clergy was not solved.
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Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Україна 
Умань

ДУХОВНІ СЕМІНАРІЇ В СИСТЕМІ ОСВІТИ XIX 
– ПОЧАТКУ XX СТ.

В даній статті на основі офіційних звітів по духовному відомству 
аналізуються основні параметри функціонування Духовних семінарій, 
які в системі духовної освіти були середньою ланкою і давали середню 
освіту. Підкреслюється, що система духовної освіти почала складатися  
з початку ХІХ ст. і реформувалася упродовж усього досліджуваного періоду. 
Етапними віхами в історії семінарської освіти були статути Духовних 
семінарій, кожен з яких не лише вносив зміни в організацію навчально-
виховного процесу, а й суттєво змінював засади устрою семінарій. Мається 
на увазі перехід від демократичних порядків 60. років ХІХ ст., серед яких 
були виборність керівництва, заміщення учительських посад, превалювання 
предметів загальноосвітнього рівня і т. д., до чіткої централізації, уніфікації 
навчального процесу, звітності та згортання демократичних засад в період 
впровадження нового семінарського статуту після 1884 р.

Здійснено аналіз статистичних показників, які ілюструють збільшення 
учнівського контингенту семінарій, рівень успішності, освітній рівень 
керівного складу та учительського корпусу семінарій, джерела фінансування 
семінаристів. Деякі аспекти з історії Київської духовної семінарії показують, 
що вона була типовим єпархіальним навчальним закладом і статистичні 
показники її функціонування були співвідносними із середньостатистичними 
по усій системі семінарської освіти.

В умовах реформування системи освіти, пошуку оптимальних форм 
її функціонування важливе значення має вивчення історичного досвіду 
усіх її ланок. Тому актуальним бачиться узагальнення відомостей про стан 
семінарської освіти в цілому та увиразнення особливостей цього типу 
навчальних закладів на прикладі однієї семінарії – Київської. Такий підхід 
сприятиме виявленню загальних тенденцій розвитку духовної освіти та 
виокремленню особливого в діяльності цих навчальних закладів.

Метою даної статті є узагальнення офіційних статистичних показників 
для з’ясування динаміки розвитку семінарської освіти, висвітлення процесу 
уніфікації навчально-виховного процесу в цих навчальних закладах та 
увиразнення деяких аспектів в історії Київської духовної семінарії.

З початку ХІХ століття на інкорпорованих Російською імперією 
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українських землях почала складатися загальноросійського зразка система 
духовної освіти. У межах імперії вона включали три ланки – початкова, 
середня і вища. А відтак формувалися три типи навчальних закладів:  
1) парафіяльні та єпархіальні чоловічі духовні училища, до яких відносились 
і жіночі єпархіальні училища та 13 жіночих училищ духовного відомства, 
що перебували під опікою російської імператриці; 2) духовні семінарії;  
3) духовні академії, яких у межах імперії діяло чотири: Казанська, Київська, 
Московська і С.-Петербурзька.

Керівництво усіма ланками духовної освіти поступово централізувалось 
та уніфікувалось. За розпорядженням імператора 29 листопада 1807 р. був 
створений спеціальний орган – «Комитет о усовершенствовании духовних 
училищ». Його завданням була підготовка проекту реформи духовної освіти 
, для чого збирались і узагальнювались відомості про усі наявні навчальні 
заклади. У тому ж 1807 році з’явився проект удосконалення змісту духовної 
освіти. Він називався «Начертания правил о образовании духовных училищ  
и о содержании духовенства при церквах»1 і складався з двох частин:  
у першій йшлося про духовні школи, а у другій – про духовенство. 

У першій частині документу визначена «вся организация духовно-
учебного строя: указаны органы управления (Комиссия Духовных Училищ, 
академические и семинарские правления) и их взаимоотношение, типы 
заведений (академии, семинарии, уездные и приходские училища), предметы 
преподавания, условия приема и содержания учеников, служебные права 
их по образованию, права и обязанности преподавателей и др.»2. Після 
підготовки проекту реформи Комітет було ліквідовано і 26 червня 1808 р. 
створена Комісія Духовних Училищ, на яку покладалось завдання 
реалізовувати реформу духовної освіти. Комісія діяла до 1839 р., коли при 
Святійшому Синоді з’явився центральний орган для вищого завідування  
духовно-навчальними закладами Росії – «Учебный Комитет при Св. 
Синоде», створений 14 травня 1867 р. Його створення, як і проведення 
реформ системи духовної освіти в 60. р. ХІХ ст., пов’язане з діяльністю 
Обер-прокурора Св. Синоду графа Д. Толстого. Саме тоді були підготовлені 
нові статути духовних семінарій та училищ. І з часу свого створення Комітет 
почав відати функціонуванням духовних семінарій та училищ. У його 
компетенції перебували такі питання: зміни статутів семінарій та училищ, 
внесення змін в навчально-виховний процесс, розробка програм викладання 
навчальних дисциплін, підготовка навчальних посібників, поширення книг 
та періодичних видань в цих навчальних закладах, складання річних звітів 
про стан семінарій та училищ, ревізування навчальних закладів, відкриття 
училищ для дівчат духовного стану тощо. Єдине чим не займався Комітет, 
то це були господарсько-фінансові питання. Справа в тім, що ще в 1864 р. 
в процесі загального впорядкування державної звітності завідування коштами 
духовно-навчального відомства було зосереджене в Господарському 

1 Богословская энциклопедия, т. 12, ред. Н.Н. Тлубоковского, д-ра богословия ординарного 
професора С.-Петербургской Духовной Академии. Издание приемников професора  
А.П. Лопухина, С.-Петербург 1911, c. 458.
2 Ibid., c. 460.
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Управлінні при Св. Синоді.
Функціонування духовних семінарій упродовж ХІХ ст. умовно 

поділяється на два періоди. Перший – до 1884 р., коли діяли нововведення 
реформи 1867 р. і другий – з 1884 р., коли діяльність семінарій відбувалася 
за вимогами нового статуту. Реформу 1867 р. характеризували такі риси: 
широка самостійність духовно-навчальних закладів, система виборів 
керівного складу, участь єпархіального духовенства у справах семінарій, 
а у навчальному процесі – перевага загальноосвітніх предметів з широким 
викладанням класичних мов, математики і зосередженням богословських 
дисциплін на двох останніх курсах семінарського навчання. Статут 1884 р. 
відмінив виборні начала і запровадив адміністративний порядок призначення 
посадових осіб, підпорядкував правління семінарій єпархіальним архієреям, 
обмежив права з’їздів духовенства. А стосовно навчального процесу, то 
було скорочено загальноосвітній курс (обмежене вивчення стародавніх мов 
та математики, відмінно обов’язкове вивчення нових мов) і розширено блок 
богословських наук, частина яких перенесена з двох останніх років навчання 
на молодші класи семінарій і т. д. Впровадження статуту 1884 р. вимагало 
багато пояснень і в 1887 р. Комітет видав збірник постанов Св. Синоду,  
а з 1888 р. усі синодальні тлумачення статуту і розпорядження по духовно-
навчальному відомстві Комітет друкував у спеціальних «Циркулярах по 
духовно-учебному ведомству». Тобто весь процес функціонування духовних 
семінарій уніфікувався єдиним статутом і перебував у віданні спеціально 
створеного Комітету при Св. Синодові. 

Та умови багатонаціональної Російської імперії диктували необхідність 
відступу від єдиного статуту Духовних семінарій. Так, наприклад  
в Оренбурзькій, Казанській, Астраханській та інших єпархіях виявилось 
необхідним введення в курс семінарій т. зв. чужорідних мов, а для деяких 
єпархій стало необхідним створення особливого типу семінарій. Мається на 
увазі, що в Грузинському Екзархаті колишнє Осетинське духовне училище  
в 1895 р. було перетворене в Ардонську місіонерську семінарію, яка у 1908 р. 
реформована в нормальну духовну семінарію. Досвід реформування 
семінарій в Якутську (1904) та Благовєщенську (1905) підводив до розуміння 
внесення деяких змін в семінарський статут. Суспільно-політична ситуація 
теж вимагала змін в освіті. 

У 1906 р. Комітет вніс деякі зміни в статут Духовних семінарій. Це: 
збільшення кількості уроків з таких предметів як словесність та історія 
літератури, філософських та фізико-математичних наук і зменшення кількості 
занять з вивчення класичних мов. В семінарський курс були введені нові 
предмети – тригонометрія і космографія. Відмінено викладання біблейської 
історії як окремого предмета.

Саме вчасним є перехід до того, що в духовних семінаріях навчалась 
чимала кількість молоді. У 1900 р. в Російській імперії діяло 58 Духовних 
семінарій, у яких навчалося 19 112 учнів. У їх складі переважали діти 
духовенства, але 4 047 осіб, що складало 21,10% від загальної кількості, були 
представниками інших суспільних станів

До 1. вересня 1909 р. кількість семінаристів збільшилась до 21 075 
осіб, з яких 20 772 особи були «русскими» і 17 618 з них належали до 
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духовного стану. Інші суспільні стани представляло 3 154 особи (15,20% від 
загальної кількості семінаристів), серед яких родових дворян та чиновників 
було 649 осіб, почесних громадян і купців – 487, міщан – 683, козаків – 128 
і селян – 1 207 осіб. Інородців навчалося 247, іноземців – 56 осіб13. Такий 
склад семінаристів дає підстави твердити про відкритість та, навіть, умовну 
всестановість цих навчальних закладів.

Більшість семінаристів мешкали в гуртожитках – 62,50%, або 1 3176 
осіб. На квартирах проживали 7 899 учнів, з яких 2 722 мешкали з батьками 
чи родичами, а 5 188 осіб винаймали житло у приватних осіб.

Щодо оплати освітніх послуг, то джерела фінансування були різні. На 
повному казенному утриманні було 4 505 осіб, або 21,30%, на половинному 
– 1 948 (9,20%), на повному єпархіальному – 404 (1,90%). Стипендіатів 
було 774 осіб, матеріальну допомогу з єпархіальних коштів отримували 
1 416 семінаристів, а інші 1 151 учень (5,40%) навчались за власні кошти. 
Як показують підрахунки найбільша кількість учнів духовних семінарій 
перебувала на повному казенному утриманні.

Про якість навчання семінаристів, деякою мірою, можуть свідчити такі 
данні: з 21 075 учнів упродовж 1909–1910 н. р. звільнено 2 527 осіб (11,90%) 
і закінчили семінарський курс 2 221 особа. З числа відрахованих упродовж 
року: 489 осіб вступили у світські навчальні заклади, 635 осіб вибули  
з різних причин, які, до речі, не залежали від успішності і поведінки. Після 
канікул не з’явились на навчання і були звільнені ще 213 осіб. А 1 403 учні 
були звільнені з семінарій. Серед них: 805 осіб через низьку успішність (до 
екзаменів 223 і за результатами екзаменів та їх перескладання – 582 особи), 
521 – через незадовільну поведінку і 77 – з інших причин. До екзаменів дійшло 
19773 семінаристи. З них: успішно склали екзамени 13 336 осіб (67,40%)  
і 3 725 осіб перескладали іспити, що в сумі складає 17 061, або 86,20%. На 
повторний курс було залишено 2130 осіб (10,8 %), а 582 особи звільнено4.

У тому ж 1909–1910 н.р. до випускних випробувань було допущено 
2 232 особи. З них закінчили повний курс 2 221 особа (99,50%), серед яких: 
829 осіб (37,30%) отримали звання студента, 1385 осіб (62,40%) закінчили 
навчання по другому розряду і 7 осіб (0,30%) – по третьому, абобез розряду.
Із загальної кількості випускників у духовному відомстві залишилось 1 664 
особи (52,40%), а саме: 178 осіб (8,00%) вступили на навчання до Духовних 
академій, 566 (25,40%) були прийняті на єпархіальну службу, 420 осіб 
(18,90%) розпочали вчителювання в початкових церковних школах. Вибуло  
з духовного відомства 810 осіб (36,5%), а саме: 578 (26,00%) вступили до 
вищих світських навчальних закладів, 178 (8,00%) осіб стали вчителями 
шкіл, що не підвідомчі Св. Синодові, на державну службу визначились  
54 особи (2,50%), не визначились 245 випускників і 2. померло5 .

До 1-го вересня 1 913 року кількість учнів семінарій збільшилась до 
22 734 осіб. Серед них 22 355 осіб рахувались «русскими», що складало 

3 Число учащихся в духовних семинариях в начале учебного года, Всеподдайнейший отчет за 
1909–1910 годы, [в:] Обер-прокурор Св.Синода К.Победоносцев по ведомству православного 
исповедания, С.-Петербург 1911, c. 202–203.
4 Ibid., c. 204.
5 Ibid., c. 204–205.
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переважну більшість – 98,30%, 283 особи (1,30%) належали до інородців  
і 96 осіб (0,40%) були іноземцями. Стосовно соціального складу, то  
у цифровому виразі він виглядав так: із загальної кількості «русских»  
– 18 839 осіб, або 84,30%, представляли духовний стан і тільки 3 516 осіб,  
або 15,70%, були вихідцями з інших суспільних станів. Переважна більшість 
семінаристів мешкали в гуртожитках (62,00%). І на повному казенному 
утриманні здобували освіту 4 265 осіб, що складало 18,70% від загальної 
кількості семінаристів. Варто звернути увагу, що у 1 909 році аналогічний 
показник становив 21,30%6.

У 1913–1914 н.р. керівний склад семінарій був таким: 57 ректорів, 
57 інспекторів, 140 помічників інспекторів, 694 викладачі обов’язкових 
пердметів, викладачів нових мов було 41, викладачів церковного співу  
– 55. Викладачів не обов’язкових предметів налічувалось 172, наглядачів  
– 48 і 185 осіб інших посадовців. Усього 1 448 осіб7. 

Цікавим виглядає співвідношення духовенства та світських осіб серед 
керівного та навчально-виховного корпусу семінарій. Із загальної кількості 
керівників, інспекторів та викладачів обов’язкових предметів (947 осіб) 
духовенства було 136 осіб, або 14,40% (з них: у чернецтві перебували 39 осіб, 
або 4,10%, і білого духовенства налічувалось 97 осіб, що становило 10,30%),  
і світських осіб налічувалось 811 осіб, що складало 85,60%. Тобто 
переважну більшість керівного складу духовних семінарій складали світські 
особи. Та все ж, ключові посади обіймало духовенство. Так, ректорами 
усіх Духовних семінарій були представники православного духовенства,  
в т.ч. 42,10% перебували у чернецтві і 57,90% належали до білого духовенства. 
А найменше духовенства було серед викладачів семінарій – всього 9,30%.

Освітній рівень керівного викладацького складу семінарій був 
таким: 39 осіб мали вчені ступені магістра богослов’я (4,10%) і 817 осіб 
(86,30%) – кандидата богослов’я, або звання дійсного студента духовної 
академії – 13 осіб (1,40%), або мали вищу світську освіту – 58 осіб (6,10%)  
і 20 осіб (2,10%) – середню богословську освіту. Тобто абсолютна більшість 
керівників та викладачів Духовних семінарій мали достатньо високий рівень 
богословської освіти.

Викладання навчальних предметів в духовних семінаріях на початку 
ХХ ст. здійснювалася у відповідності зі статутом семінарій. Головними 
навчальними предметами, звичайно були богословські. Їх викладання 
супроводжувалось читанням першоджерел та писань святих отців, які були 
проникнуті і мудрістю, і глибоким повчанням, а відтак окрім навчальної 
мети, сприяли і моральному вдосконаленню учнів. З метою розвитку 
інтересу до історії рідного краю, пропонувалося в навчальні дисципліни 
вкраплювати відомості з локальної історії. Так, на уроках з історії Російської 
церкви, викладачам пропонувалося ознайомлювати учнів з персоналіями 
подвижників, що служили в тій чи іншій єпархії.

6 Всеподдайнейший отчет за 1914 год, [в:] Обер-прокурор Святейшего Синода  
К. Победоносцев по ведомству православного исповедания, Петроград 1916, c. 221.
7 О лицах, состоящих на службе в духовных семинариях. Всеподдайнейший отче за  
1914 год, [в:] Обер-прокурор Святейшего Синода К. Победоносцев по ведомству  
православного исповедания, Петроград 1916, c. 219–220.
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Серед наук семінарського курсу, які прямо чи опосередковано 
готували семінаристів до пастирського служіння, особливе значення мали 
уроки гомілетики чи проповідництва. Завдячуючи практичній постановці 
цього предмета, значна частина вихованців закінчувала навчання зі 
сформованими навиками проповідництва та пастирського учительства. 
Практику проповідництва семінаристи додатково опановували і в гуртках, 
які діяли в 17. семінаріях, в т.ч. і в Київській. У звітах багатьох семінарій хоч 
і нема інформації про проповідницькі гуртки, але повідомляється, що учні 
долучаються до проповідництва та релігійно-моральних читань і співбесід  
в парафіяльних храмах, в школах тощо.

Готуючи майбутніх пастирів, духовні семінарії серед іншого 
озброювали вихованців усіма прийомами боротьби з народним п’янством. 
Відповідні елементи організації такої роботи вводились в такі семінарські 
дисципліни як «Практичне керівництво для пастирів» та «Гомілетика». 
А найбільше уваги цьому приділялось в ході вивчення медицини та 
гігієни, а частково, і психології (при вивченні нервової системи людини). 
Практикувалось і читання спеціальних лекцій про шкідливість п’янства. 
Використовувалась науково-популярна література, учням роздавались 
брошури і листівки на тему тверезості.

У звітах багатьох духовних семінарій є інформація про заняття ручною 
працею в позанавчальний час, а також – бджолярством, садівництвом та 
городництвом.

Керівництво семінарій піклувалось про розвиток позакласного 
читання учнів, що мало і освітнє, і виховне значення. Після запровадження  
у відповідності із законом від 12 липня 1913 р. інституту класних 
вихователів, організація позакласного читання була покладена на них. Саме 
класні наставники підбирали відповідну літературу та контролювали процес 
позакласного читання.

Окрім читання та бесід в позаурочний час, які організували по класах 
класні вихователі, в семінаріях влаштовувались читання з нагоди історичних 
дат чи важливих подій. Наприклад, 14 вересня 1914 р. відбувалися 
урочистості з нагоди 1600-ліття з часу видання Міланського едикту, які 
включали загальні збори з виголошенням промов, спів семінарського хору, 
читання семінаристами віршів та рефератів. 

Не заглиблюючись в історію Київської Духовної семінарії, все  
ж варто підкреслити, що основні етапи її становлення та розвитку відбувалися  
в загальному річищі функціонування семінарської освіти в Російській імперії.

Урочисте відкриття Київської духовної семінарії відбулося 27 жовтня 
1817 р. Ректор семінарії і професор Богословських наук архимандрит 
Мойсей відправив Божественну літургію, після якої учні та запрошені 
гості проспівали спеціально складений з такої нагоди кант. Загальні збори 
були відкриті читанням царського указу, даного Комісії Духовних Училищ  
30 серпня 1814 р. Потім проголошувалося многоліття вінценосним особам. 
А далі були виголошені такі промови: 1) Ректором семінарії про сутність 
перетворення двох училищ; 2) Інспектором семінарії та професором 
церковної історії і грецької мови Михайлом Леонтовичем про виховання 
молоді взагалі і, зокрема, духовне; 3) Професором філософії, математики  
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і фізики Іваном Скворцовим про відношення філософії до релігії (латинською 
мовою); 4) Професором загальної та російської історії і єврейської мови 
Олександром Максимовичем про достатки службовців на ниві духовної 
освіти; 5) Учителем словесності соборним ієромонахом Кирилом про 
корисність словесних наук. Після прослуховування доповідей було зачитано 
список зарахованих до семінарії учнів і урочистості завершено духовним 
співом8. У складі семінарії налічувалось 237 учнів9.

Упродовж ХІХ ст. Київська Духовна семінарія реформувалася  
у відповідності зі змінами семінарського статуту. Якісно відмінними були 
три періоди в її історії: до 1867 р.; розвиток на основі статуту 1867 р.;  
функціонування на основі статуту 1884 р. Реформування на основі змін 
статутів торкалося усіх боків функціонування семінарії: адміністративно-
управлінського, змістового наповнення навчального процесу, організації 
виховного процесу тощо. Семінарія мала статус єпархіального навчального 
закладу, який давав середню спеціальну освіту. Кількість її вихованців 
невпинно зростала і до початку ХХ ст. практично подвоїлась.

Як і в інших духовних семінаріях, в Київській навчалися діти переважно 
православного духовенства єпархії, які закінчили духовні училища. Так,  
з 29 випускників семінарії 1879–1880 н. р. 16 осіб були дітьми священиків, 
3 – дияконів і 10 – інших членів причту. Троє з випускників були 
родом з Черкаського повіту, 4 – з Чигиринського, 4 – зі Сквирського, 
2 – з Канівського, 1 – з Радомишльського, 5 – з Бердичівського,  
1 – з Таращанського, 1 – із Звенигородського, 3 – з Уманського, 3 – з 
Васильківського, 1 – з Липовецького повітів, 1 – з Києва і 1 – з Тверської 
області (син армійського священика). З 29 випускників 14 навчались  
в семінарії за рахунок повного казенного фінансування, стільки ж навчалися 
за власні кошти і один семінарист мав стипендію від армійського відомства10.

На зміну цим випускникам влилося поповнення у складі 75 вихованців 
духовних училищ, 66 з яких були уродженцями Київської єпархії,  
4 – Полтавської, 3 – Варшавської і 3 болгарини. Переважну більшість 
першокурсників складали діти духовенства, а саме: 48 синів священиків, 
4 – дияконів, 16 – причетників, 1 син дворянина, 4. дітей чиновників,  
1 купецький син і 1 – селянський. Тобто з 75 першокурсників представників 
духовного стану було 68 осіб, що становило 90,60%.

У 1909–1910 н.р. в Київській духовній семінарії навчалосчя 476 
осіб. Соціальний склад семінаристів був таким: 399 дітей духовенства, 24 
представники родових дворян і чиновників, 7 дітей почесних громадян  
і купців, 12 дітей купців і цеховиків, 1 учень з сім’ї військових і 27 дітей 
селян.

Тобто усього 470 осіб, а шестеро семінаристів були представниками 
інородців. 

З 476 семінаристів 418 осіб мешкали в гуртожитку, 54 особи жили  
з батьками та родичами і тільки 4 особи винаймали житло у приватних 

8 ЦДІАК України, ф. 127, оп. 370, cпр. 246, aрк. 1зв.
9 Ibid., aрк. 3.
10 К отчету о состоянии Киевской духовной семинарии за 1879-80 учебный год, „Киевские 
епархиальные ведомости” 1880, № 44, c.7.
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осіб. Щодо фінансового утримання, то 280 (58,80%) семінаристів навчалися 
за власні кошти, 154 перебували на повному казенному утриманні,  
16 користувались половинним утриманням і 26 осіб отримували стипендію11.

Упродовж 1909–1910 н. р. з семінарії вибуло 50 осіб, з яких  
17 семінаристів V і VI класів вступили до світських навчальних закладів. Інші 
вибули з різних причин: 1 через відсутність коштів для навчання, 2 померли, 
3 не повернулися після літніх канікул і т. п. Через неуспішність з семінарії 
було звільнено 14 осіб: 13 до екзаменів і 1 після перескладання екзаменів. 
Ще 2 особи звільнено через не задовільну поведінку і 5 осіб з інших причин.

Щодо якості навчання, то її можуть ілюструвати такі дані: до екзаменів 
було допущено 450 осіб. Успішно склали і пересклали екзамени 392 особи, 
що становило 87,10%. Загальний показник по усіх духовних семінаріях 
імперії становив 86,20%. Як видно, показник успішності в Київській духовній 
семінарії був дещо вищим.

У 1909–1910 н. р. повний семінарський курс закінчили 52 особи, з них 
по першому розряду 13 і по другому 39 осіб. З 52 випускників у духовному 
відомстві залишились 23 особи (44,20%), в той час як по 57 духовних 
семінаріях в цілому такий показник становив 52,40%. З 23 осіб тільки  
2 вступили до духовної академії, 8 – були прийняті на єпархіальну службу  
і 13 стали учителями церковних шкіл. У відсотковому виразі це виглядає так: 
8,60%; 34,70%; 56,50%. Аналогічні підрахунки по усіх семінаріях виявили такі 
показники: 15,20%; 48,60%; 36,00% відповідно. З 52 випускників Київської 
духовної семінарії 19 вибуло з духовного відомства, що становило 36,30%.  
З них: 13 осіб (63,10%) вступили у вищі світські навчальні заклади, 3-є 
(15,70%) стали вчителями у школах поза духовним відомством, 3 (15,7%) 
поступили на державну службу тощо. В цілому по імперії: 810 випускників 
духовних семінарій залишили духовне відомство, що становило 36,40%.  
З них у вищі світські навчальні заклади вступило 26,00%, стали учителями 
не церковних шкіл 8,00% і були прийняті на державну службу 2,40% 
випускників. Здійснені підрахунки свідчать, що більшість випускників 
духовних семінарій залишались у духовному відомстві і поповнювали ряди 
священиків чи учителів церковних шкіл. На прикладі одного навчального 
року видно, що здобувати вищу духовну освіту охочих було не багато:  
з 52 випускників Київської духовної семінарії вступили до Духовної академії 
2, що склало 3,8%, а з 2221 випускника 57 семінарій імперії продовжили 
здобувати вищу, академічну освіту 178 випускників, що склало 8,00%12.

Таким чином, підсумовуючи усе вищевикладене, варто наголосити, 
що духовні семінарії були однією із ланок духовної освіти, яка складалася 
з початку ХІХ ст. і уніфікувалася упродовж усього часу її функціонування. 
Для керівництва семінарською освітою створювались спеціальні органи при 
Св. Синоді, які виробляли і впроваджували однотипні умови функціонування 
усіх семінарій на теренах Російської імперії. Віховими подіями в історії 

11 Всеподдайнейший отчет за 1910 год, [в:] Обер-прокурор Святейшего Синода  
К. Победоносцев по ведомству православного исповедания, С.-Петербург 1910, c. 76–77.
12 Ibid., c. 84–87.
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семінарської освіти були статути семінарій. Запроваджені ними зміни суттєво 
змінювали семінарське життя і означували шлях руху від демократичних 
засад внутрішнього устрою та широких загальноосвітніх програм до 
централізованих, уніфікованих, суворо контрольованих богословських 
навчальних закладів.

 Аналіз чисельності учнів семінарій дає можливість твердити про 
постійне збільшення охоплюваності молоді системою духовної освіти. 
Якість навчання та розподіл випускників свідчать, що розгалужена мережа 
семінарій готувала кадри середньої ланки в основному для духовного 
відомства. Тому вище церковне керівництво чітко контролювало навчально-
виховний процес і опікувалось про найширше залучення дітей духовенства 
до здобуття середньої освіти. Одним із свідчень тому є джерела фінансування 
семінарської освіти. Як видно з наведених у тексті підрахунків, зовсім не 
велика частина учнів семінарій навчалися за власний кошт.

Наведені підрахунки керівного складу та педагогічного корпусу 
семінарій показують, що не дивлячись на наявність світських осіб  
в організації освітнього процесу, все ж ключові посади (ректори, викладачі 
обов’язкових предметів тощо) обіймало православне духовенство.

Київська духовна семінарія була, як і інші, єпархіальним навчальним 
закладом середньої ланки, у якому продовжували освіту випускники 
духовних училищ. Вона, як і переважна більшість інших, була відкрита  
в перші десятиліття ХІХ ст., була частиною єдиної системи семінарської  
освіти, її функціонування відбулося в річищі загальноімперського 
законодавства, а тому основні показники були співвідносними із 
середньостатистичними по імперії в цілому.
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SEMINARY EDUCATION SYSTEM XIX 
- EARLY XX CENTURY

In this paper, based on official reports on the spiritual department analyzes 
the basic parameters of the seminaries that the system of theological education 
were given managers and secondary education. It is emphasized that the system of 
spiritual education began to emerge from the early nineteenth century. and reformed 
throughout the study period. Landmark milestones in the history of seminary 
education statutes were seminaries, all of which not only made changes to the 
organization of the educational process, but also significantly changed the structure 
of seminaries principles. This refers to the transition from the democratic order 
60 years of the nineteenth century., Including election management, replacement 
of teachers’ posts educational level and so on. E., To clear the centralization and 
unification of the educational process, reporting and curtailment of democratic 
principles during implementation new seminar statute after 1884. 

The analysis of statistical indicators that illustrate the increase of student 
contingent seminaries, success rate, educational level and the leadership of the 
teacher corps seminaries, seminarians funding sources. Some aspects of the history 
of the Kiev Theological Seminary show that it was a typical diocesan institution 
and its functioning statistical indicators were correlate with averages across the 
system seminary education. 
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АЛЬДОНА ГРУЖЕВСЬКА – ПОЛЬСЬКА 
РЕВОЛЮЦІОНЕРКА

В історії Російської імперії небагато знайдеться родин, які б плідно 
працювали на державній, економічній та культурній ниві. Однією з таких 
родин були Симиренки – рід промисловців, цукрозаводчиків, меценатів, 
науковців, патріотів, які розуміли й поділяли потребу створення та 
існування національної держави. Члени родини відчули соціальну нерівність 
та несправедливість. Майже всі її представники працювали на благо 
національної ідеї. Деякі з них були активними учасниками політичних рухів.

У Російській імперії в період підйому масових рухів кінця 50  
– початку 60. рр. ХІХ ст. як частина російського громадського руху епохи 
падіння кріпосного права виникає жіночий рух. Починаючи з 1860. рр. 
жінки у Російській імперії нарівні з чоловіками почали брати участь  
у студентських виступах, були членами радикальних молодіжних гуртків. 
Жінок, як і чоловіків, почали залучати до політичних процесів, піддавати 
суду, кидати у в›язниці, відправляти на заслання, ставити під нагляд поліції. 
Із кінця 1860. рр. в імперії не було жодної великої революційної організації, 
у якій би не брали участь жінки. Жодна країна світу не може зрівнятися  
в цьому відношенні з Російською імперією. Специфіка жіночого руху була 
обумовлена особливостями російського історичного розвитку.

Після придушення польського національного визвольного повстання 
1863–1864 рр. поляки не полишали ідею національного самовизначення. Це 
й пояснює високий відсоток представництва в російському революційному 
русі кінця ХІХ ст. польських студенток, переважно з литовсько-українських 
земель. 

Активною учасницею російського й польського рухів була польська 
революціонерка Альдона Гружевська, дружина відомого українського 
помолога Лева Платоновича Симиренка. Донині проблема, порушена  
в нашій статті, не була об’єктом спеціального наукового осмислення. Так, 
історик П. Жук, що одним із перших започаткував дослідження життя та 
діяльності представників родини Симиренків, уникає питання сімейного 
життя Лева Платоновича, а ім’я Альдони Емилівни Гружевської навіть 
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не згадуєтьс1. Більшість дослідників оминають увагою тему її життя  
й діяльності, згадуючи лише про Альдону як про польську революціонерку 
та дружину Л. Симиренка, із якою він познайомився в засланні. Більш 
детальніші відомості про Гружевську знаходимо в працях Ю. Ковтуна2, 
М. Слабошпицького3 та спогадах її внучки, доньки Володимира Симиренка, 
Тетяни4. Джерелами до більш глибокого вивчення долі Альдони Емилівни 
стали документи, що знаходяться на збережені в Державному архіві 
Черкаської області5.

Мета нашого дослідження полягає в тому, щоб на основі наявних 
архівних матеріалів більш детально проаналізувати життя й діяльність 
Альдони Емилівни Гружевської як польської революціонерки й дружини 
Лева Платоновича Симиренка. 

На основі численних і різноманітних джерел реконструйовано 
біографію польської революціонерки, визначено й охарактеризовано основні 
віхи її біографії. В основу періодизації покладено географічний критерій та 
виділено такі етапи: Ковенський – життя в батьківському домі, формування 
патріотичної особистості; Петербурзький – час активної революційної 
діяльності; Красноярський – період заслання; Мліївський та Київський  
– повернення з заслання та створення повноцінної родини.

Альдона Гружевська та її сестра Гражина, яка також була активною 
учасницею польського національного руху, походили з заможного польсько-
шляхетського роду, який у XVI ст. осів на Жмуді. Родина Гружевських  
у складі чотирьох братів, серед яких був і батько Альдони – Еміль Гружевський, 
володіли у 60–80 рр. ХІХ ст. численними й непогано впорядкованими 
маєтками Бержани, Кельми й Крушани, а також селами Пілемонт і Млодзянів. 
Еміль започаткував млодзянівську гілку роду Гружевських6.

Родина Гружевських виховувала своїх дітей не лише в дусі рома-
нтизму, характерному більшості дворянських родин цієї епохи, а й в дусі 
патріотичному та революційному. Еміль Гружевський брав участь разом 
із селянами у Січневому повстанні 1863–1864 рр. Дякуючи мовчанню 
жмудських селян, йому пощастило уникнути покарання. Відсидівши 
тривалий період у Ковенській та Вільнюській в’язницях, заплатив чималу 
контрибуцію, але врешті-решт його відпустили7. 

Точної дати народження Альдони Емилівни Гружевської не 
встановлено, а в документах називається дата 1856 і 1857 рр.8. Відомо, що 
вона була старшою дитиною в сім’ї, окрім неї в родині було ще двоє дітей 

1 П. Жук, Ренет Симиренка, „Вітчизна” 1958, № 10, c. 143–153.
2 Ю. Ковтун, Сузір’я Симиренків, Київ 2009, c. 382.
3 М. Слабошпицький, Феномен одного роду, „Чумацький шлях”, 2006, № 3, c. 9–11.
4 T. Симиренко, Очима пам’яті, [в:] Із забуття Генеалогічні дослідження, Львів 2002, c. 90–95
5 Державний архів Черкаської області (далі: ДАЧО), ф. 5799, oп. 1, cпр. 141, 12 арк.; ibid.,  
ф. 5799, oп. 1, cпр. 142, 31 арк; ibid., ф. 5799, oп. 1, cпр. 140, арк. 45
6 Ibid., aрк. 10.
7 Ю. Ковтун, op. cit., c. 149.
8 V.: Деятели революционного движения в России: Биобиблиогр. словарь: От предшественников 
декабристов до падения царизма, Москва 1927–1934, т. 2: Семидесятые годы: Вып. 1:  
А – Е, cоставлен А.А. Шиловым, М. Г. Карнауховой 1929, XXIV с., 406 стб.: фот., портреты: 
Гружевская (Гласко, Симиренко) Альдона Эмилиевна (Емельяновна), c. 320.
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– Густав (1859) і Гражина (1860). Здобувши домашню освіту, Альдона була 
віддана в 1869 р. до монастирського пансіону візиток у Вільнюсі, а незабаром 
переведена до приватного жіночого пансіону Клечковсьської. Відомо, що 
близько 1874 р. вона потрапила до привілейованого жіночого закладу, так 
званого Маріїнського інституту в м. Вільнюс9.

Модернізаційні реформи в Росії стримували піднесення суспільного 
руху. Вони певною мірою демократизували суспільство, залучили 
до громадського життя багатомільйонні верстви, розширили рамки  
й урізноманітнили форми суспільної активності. Проте їхня послідовність, 
обмеженість, незавершеність посилювали соціальне напруження.

Цілком закономірно, що суспільна думка цього періоду не тільки 
висувала моделі майбутнього суспільного розвитку, а й пропонувала різні 
шляхи досягнення поставленої мети. Найвпливовішими політичними силами 
того періоду стали течії народників, соціал-демократів, лібералів, активними 
учасниками яких були молодь та жінки.

Перебуваючи у Вільнюсі, Альдона Гружевська бере активну участь  
у діяльності руху студентської молоді та молодої інтелігенції, де плекалися 
гасла про самостійний заробіток на життя дівчат та боролись із недоречними 
спільними упередженнями, які обмежували життя молоді. У 1875 р. у Вільні 
утворюється російський молодіжний гурток для ведення антиурядової 
пропаганди, учасницею якого була Альдона Гружевська. Незабаром гурток 
викрили, а більшість членів заарештували та відправили в заслання. Альдоні 
пощастило уникнути арешту та репресій.

Після закінчення в 1875 р. Маріїнського інституту Альдона складає 
іспити на отримання подвійної матури (атестату зрілості) за класичною та 
реальною програмами, яка необхідна була жінкам для вступу на вищі жіночі 
медичні курси. І восени 1876 р. вона вступила до медичного інституту при 
військовій медико-хірургічній академії в Петербурзі10.

Альдона Гружевська переїхала до Петербургу разом із сестрою, яка 
також готувалась до матури та вступного іспиту. Сестри поєднують навчання 
з активною громадською діяльністю. У столиці вони швидко освоїлися  
в прогресивних колах студентської молоді. Альдона бере участь у діяльності 
напівлегальних літературних гуртків. Тут вона починає вивчати роботи 
вождів революційно-демократичного руху 60. р. ХІХ ст. – М. Чернишевського,  
М. Добролюбова, О. Писарєва, М. Щедріна, які стояли на чолі всього ідейного 
життя того часу.

Першим зіткненням із соціальною дійсністю в Росії, яке викликало 
глибокі переживання Гружевської, була участь у казанській демонстрації 
1876 р. Це була перша політична маніфестація робітників у Російській імперії, 
організована й проведена народниками-землевольцями та пов’язаними з ними 
членами робітничих гуртків, у ході якої прозвучала революційна промова  
Г. Плеханова, було розгорнуто червоний прапор. Влада жорстоко розправилася 
з учасниками демонстрації. Було заарештовано більше 30 людей, багатьох 
було засуджено й винесено вироки тривалих каторжних робіт, ув’язнень, 

9 ДАЧО, ф. 5799, oп. 1, cпр. 142, aрк. 5.
10 Ibid., aрк. 9.
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заслань до Сибіру11. Альдона в даній акції не постраждала лише завдяки 
швидкій орієнтації та самоопануванню. Але ці події справили на неї глибоке 
враження й послужили орієнтацією в подальшій революційній діяльності: 
вона встановлює контакти з польською та російською соціалістичною 
молоддю.

На початку 70. рр. ХІХ ст. у всіх вищих навчальних закладах 
Петербурга вже існували соціалістичні гуртки. Спочатку це були виключно 
російські, до яких належали й поляки, що навчались у тих закладах. Однак із 
часом поляки почали утворювати власні соціалістичні гуртки12. У Петербурзі 
існувала Соціалістична комуна, організована на засадах комуністичного 
співіснування. До неї належали переважно слухачки вищих акушерських 
курсів, у тому числі Альдона та Гаджина Гружевські.

Темпераментна, сповнена революційного запалу Альдона Емилівна 
вже на початку 1877 р. організовувала незаможним подругам допомогу, 
опікувалася новоприбулими людьми, яким пізніше допомагала вступити 
до Польської Соціалістичної Комуни. У цей же час знайомиться з Марією 
Вериго, яка пізніше стане активною учасницею російського революційного 
руху.

Хоча Альдона Гружевська й була ватажком дівчат, які належали до 
Польської Соціалістичної Комуни, але при цьому не втрачала зв›язок із 
політично невизначеною молоддю. У 1876–1878 рр. із метою залучення 
до своєї організації нових членів, вона досить часто відвідувала найбільшу 
молодіжну польську бібліотеку.

Із 1877 р. проводить бесіди просвітительського змісту серед російських 
мотальниць і ткачих у Петербурзі. Однак ці жінки виявились політично 
незрілими, а одне з зібрань, про яке повідомили владі робітниці, мало не 
закінчилось арештом Гружевської13. Цей випадок глибоко її вразив, так що 
вона на певний період відмовилась вести соціалістичну пропаганду серед 
робітниць.

Обертаючись у колах польської «національної» молоді, Альдона все 
більше їх критикувала, гостро засуджувала сепаратизм та ворожість.

Із 1877 р. у Російській імперії розпочалися перші великі процеси 
влади проти революціонерів, які поширилися й на поляків. У березні 1877 р.  
розпочався суд над учасниками «Всеросійської соціально-революційної 
організації» відомий як «процес 50-ти»14. Активними учасниками цієї 
організації були й польські революціонери. Альдона Гружевська була єдиною 
полькою, яка намагалась дістатися до зали суду, щоб публічно засвідчити 
солідарність з обвинуваченими й таким чином вплинути на пом’якшення 
покарання15. Серед обвинувачених був член Польської Соціалістичної 
Комуни, один із перших організаторів польських соціалістичних гуртків Ян 
Гласко, у майбутньому – перший чоловік Альдони. Так як актив Комуни 

11 Большая советская энциклопедия в 30 т., Москва 1969–1978, [электронный ресурс], pежим 
доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/124665.
12 ДАЧО, ф. 5799, oп. 1, cпр. 142, aрк. 12.
13 Ibid., aрк. 7.
14 Большая советская энциклопедия в...
15 ДАЧО, ф. 5799, oп. 1, cпр. 140, aрк. 31.
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значно зменшився, то на Альдону покладалося все більше організаційних 
обов’язків. 

Улітку 1877 р. після того, як вона успішно склала іспити в інституті 
за перший курс, а Гражина – вступний іспит до академії, сестри поїхали 
відпочивати до батьківського дому в Жмуді. 

Під час літніх канікул Альдона намагалася вести соціалістичну 
пропаганду серед селян. Підтримувала контакти з товаришами-соціалістами 
Б. Мондшайном і М. Данилевичем, які проводили агітацію в Полоцькому 
повіті. Зустрічалась із членом Варшавського революційного гуртка, 
П. Абрамовичем, який перебував із візитом у Ковенській губернії. Вела 
активне листування з Я. Гласко, який був на Балканах. Їздила з сестрою 
до Лібави, де проводила агітацію серед робітників, встановила контакт  
з організатором робітничого соціалістичного гуртка Герасимом Рибинським.

Повернулися сестри до Петербурга восени 1877 р. Перебуваючи на 
практиці в Миколаївському шпиталі, Альдона також не полишала суспільно-
політичну роботу. Остаточно порвавши з польськими «патріотами», 
організувала другу польську бібліотеку. Її зусиллями було відкрито їдальню 
для незаможних студентів, організовано збір коштів для студентської каси 
взаємодопомоги. Вона опікувалася ув’язненими соціалістами, а серед них  
– і поляками, причетними до «справи 193-х», суд над учасниками «ходіння  
в народ»16. Постачала необхідні речі ув’язненим двоюрідній сестрі М. Вериго 
– Катерині Брешко-Брешковській та її невістці Вірі Вериго.

У лютому 1878 р. разом із прогресивною російською та польською 
молоддю взяла участь у маніфестації на похороні студента Падлевського, 
який помер у в’язниці17. Проводила агітаційну роботу з дівчатами на 
педагогічних курсах Вишнєградського та фельдшерській школі для 
жінок. Саме тут Альдона шукала потенційних кандидаток до Польської 
Соціалістичної Комуни.

Перехоплені жандармерією листи свідчать про те, що Альдона 
підтримувала зв›язок з віленською та київською молоддю. Намагалася 
зав’язати контакти між усіма польськими жінками, які навчалися на «вищих 
курсах» у різних містах Росії18. Із листів Я. Гласко до А. Гружевької видно, 
що в останньої були знайомства, які могли бути корисними варшавській 
організації соціалістів. 

У квітні – травні 1878 р. у Варшаві відбулися збори, які намітили 
перші форми співпраці російських та польських революціонерів. Альдона 
Гружевська, маючи вже контакти з молоддю інших міст, увійшла разом 
із Яном Глоско, Казімєжем Длуським та Александром Вєнцековським до 
спеціального «Кола порозуміння з іншими соціалістичними осередками  
в Царстві й Королівстві». Окрім того, на пропозицію Філіпіни Пласковицької, 
їй доручили залучити їх до праці в Королівстві як вчительок і фельдшериць. 

Наприкінці травня 1878 р. Гружевська приїздить до Петербурга, складає 
потрібні іспити та знову повертається до активної громадської діяльності на 

16 Большая советская энциклопедия в 30 т., Москва 1969–1978, [электронный ресурс], pежим 
доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/124660.
17 ДАЧО, ф. 5799, oп. 1, cпр. 142, aрк. 9.
18 Ibid., aрк. 8.
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батьківщині. Вела активне листування, її листи, датовані переважно червнем 
і липнем 1878 р., цитувалися потім у звітах жандармерії19. 

На початку серпня у Варшаві відбулися перші арешти соціалістів. 
Після втечі однодумця Казимежа Длуського за кордон, адресований йому 
лист від Альдони був перехоплений жандармерією. Влада негайно вислала 
цілий спеціальний загін до Ковна, який, посилений численним ескортом 
місцевої жандармерії, у ніч із 16 на 17 серпня 1878 р. несподівано напав на 
маєток у Млодзянові та провів ретельний обшук. Під час трусу виявлено 
компрометуючі листи. Альдону й Гражину заарештували й привезли до 
Варшави, де їх ув’язнили у Варшавській цитаделі.

Гружевські відмовились давати пояснення щодо змісту листів 
жандармам, які частково розшифрували інформацію.

Обидві Гружевські намагалися рятувати ситуацію, відмовляючись 
давати зізнання, чим наражалися на небезпеку на кшталт карцеру, 
позбавлення прогулянок. Під час слідства Альдона бунтувала й намагалася 
налагодити зв’язок з ув’язненими товаришами.

Батько Альдони, Еміль Гружевський, одразу прибув до Варшави та 
всіляко намагався домовитися про звільнення доньок. Спочатку просив 
звільнити їх під заставу, пізніше пропонував себе в заручники. Прокурор 
відмовився, заявивши, що його дочки «належать до найзапекліших 
злочинців, які звинувачуються в злісній антитиурядовій пропаганді, і якщо 
петербурзькі суди засуджують і відправляють на каторгу змовників із-поміж 
російської молоді, то тим більш суворим мають бути вироки для поляків, 
оскільки кожний поляк із самої колиски починає бунтувати й долучається до 
змов. Тому про звільнення Альдони й Гражини Гружевських не може бути  
й мови»20. Батько в розпачі подався до Петербурга, де доручив захист доньок 
відомому адвокату Спасовичу.

Перебуваючи в ув’язненні, Альдона продовжила самоосвіту – вивчала 
медицину та іноземні мови. Восени й взимку 1878–1879 рр. Марія Вериго 
постійно висилала Альдоні з Петербурга необхідну літературу.

Після понад піврічного перебування дочок у цитаделі Емілю 
Гружевському вдалося звільнити під заставу в 5 тис. крб. лише неповнолітню 
Гражину.

У звіті прокурора Трахимовського зазначено: «Альдона Гружевська не 
тільки належить до соціально-революційної партії, але й підтримує стосунки 
з діячами варшавського соціалістичного товариства. Під час минулорічного 
перебування в Петербурзі вона належала до гуртка вихідців із Західних 
губерній російської держави, які брали участь в антиурядовій пропаганді»21. 
Крім того, Альдоні закидали, що в Петербурзі вона підтримувала зв’язки  
з київськими революціонерами.

У квітні 1880 р. зі столиці надійшов вирок, за якими її засудили до 
багаторічного заслання до Сибіру. Перебуваючи у в’язниці, на початку травня 
1880 р. Альдона бере фіктивний шлюб з однодумцем, хворим на сухоти Іваном 
Гласко. У такий спосіб вона здобуває право хоч якось доглянути товариша 

19 Ibid., ф. 5799, oп. 1, cпр. 140, aрк. 17.
20 Ю. Ковтун, op. cit., c. 151.
21 ДАЧО, ф. 5799, oп. 1, cпр. 142, aрк. 15.
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по підпіллю. У 1880 р. їх обох у кайданах відправляють адміністративним 
шляхом до Східного Сибіру. Шлюб був єдиною запорукою, що обох зашлють 
до однієї місцевості, так як російське законодавство забороняло розділяти 
подружжя.

17 травня 1880 р. у складі першої партії подружжя Гласко  
відправили на заслання маршрутом Брест–Смоленськ–Москва–Нижній 
Новгород–Перм–Красноярськ. 

Кожна партія засланців повинна була вибирати старосту. Старостою 
дівочої партії було обрано Альдону Гружевську. Її група складалася  
з кількох десятків жінок, подружніх пар та дітей, що супроводжували батьків. 
Альдона рідко коли брала участь у дискусіях засланців під час подорожі.  
У неї було безліч адміністративно-господарських обов’язків. Для полегшення 
тривалої подорожі організовувала культурне життя в різних формах – хори, 
літературно-декламаторські виступи.

Старостою польсько-російської групи з пересильної в’язниці  
у Вишньому Волочку був Володимир Короленко, український письменник, 
журналіст, публіцист та громадський діяч. Лідером третьої, мценської 
групи, яка складалася з засуджених до каторги російських революціонерів із 
Південних губерній, був Лев Платонович Симиренко22. 

Альдона Гружевська з жертовним ентузіазмом виконувала важкі 
обов’язки групового старости, доглядала хворого чоловіка, була лікарем  
і медсестрою, опікуючись хворими й виснаженими тюремним ув’язненням 
товаришками та дітьми. 

Упродовж подорожі погіршувалися побутові умови засланців, 
вичерпувались гроші та запаси харчів. Альдона в супроводі конвою 
випереджала свою партію, для того щоб закупити харчі та приготувати 
гарячу їжу на етапній станції.

Проте далі, за Уралом, засланців накрила сибірська зима з довгими 
дощами, приморозками та снігом. Коли в Тюмені їх знову навантажили на 
брудну баржу, під час довгої подорожі розпочалися епідемії. Дощі та холод 
зганяли засланців з палуби до переповнених задушливих приміщень, що 
сприяло поширенню тифу, дифтерії. Альдона працювала на різні фронти. 
Ситуація погіршувалася ще й тому, що на цій баржі везли кримінальних 
злочинців. Альдона за таких умов знаходила ще й час опікуватися жінками 
та дітьми кримінальних злочинців23. 

Після важкої й тривалої подорожі Альдону з чоловіком було призначено 
на поселення в селі за кілька кілометрів від Красноярська. Однак на численні 
прохання їм дозволено залишитися в Красноярську.

Гружевська швидко пристосувалася до сибірських умов. Її чоловік 
хворів, цілими днями лежав у ліжку. Грошова допомога від батька надходила 
вкрай рідко та ще й довго. Горда донька й не просила її ніколи, навіть 
відмовлялася від цих грошей. Альдона давала приватні лекції та доглядала 
хворих, таким чином заробляла кошти.

У липні 1881 р. Я. Гласко помер від серцевого нападу. У цей час  

22 Ю. Ковтун, op. cit., c. 148.
23 ДАЧО, ф. 5799, oп. 1, cпр. 142, aрк. 19.
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у Петербурзі, Москві, Києві та Одесі вже почала діяти таємна спеціальна 
організація «Червоний хрест». У сферу її діяльності входила опіка в’язнями 
та їх родинами, допомога засланцям. Власне, до такого кола революційного 
«Червоного хреста» в 1882 р. у Красноярську увійшла й Альдона Гружевська. 
Вона працювала там пліч-о-пліч із Левом Платоновичем Симиренком. 
Красноярське коло Червоного хреста передусім опікувалось місцевою 
пересильною в’язницею, постачаючи засоби лікування, продукти харчування 
та білизну до тюремної лікарні. Непомітно опікувалися поселенцями, 
організовували чи допомагали при втечах, забезпечуючи втікачів фальшивими 
документами та грішми24.

За свідченням Марії Вериго, у 1882 р. Альдона працювала фельдшером 
у Тюремному замку. Чи довго вона там працювала, невідомо. Наприкінці 
1882 р. було викрито існування Червоного хреста. Альдона та Лев, як  
і решта активних учасників, були ув’язненні. За вироком від 17 жовтня 
1883 р. Л. Симиренко отримав додатковий вирок, за умовами якого мав 
залишити Красноярськ й оселитися під суворим поліцейським наглядом  
у найвіддаленіших місцевостях Східного Сибіру, далеко від усяких трактів 
та заїзних шляхів.

У 1882 р. в Альдони Емилівни закінчився строк заслання, але так як вона 
доглядала важко хворого Л. Симиренка, у якого був суглобний ревматизм, 
тиф і цинга, тому просила дозволу залишитися біля Симиренка, хоч сама 
боролася з плевритом та недокрів’ям. Для того, щоб мати можливість поїхати 
з Левом Платоновичем до Балаганська, вона знову виходить заміж. У 1883 р. 
їх вінчають у тюремній церкві.

У Лева Платоновича й Альдони Емилівни було четверо дітей: Платон 
(1886–1886), Тетяна (1887–1973), Платон (1888–1952), Володимир (1891–
1938).

Перший син Платон, названий на честь діда, народився в подружжя 
в Сибіру в 1886 р. і помер ще немовлям. Його смерть викликала затяжну 
депресію в матері, і Лев побоювався, що вона накладе на себе руки25.

У Лева Платоновича загострилися хвороби, набуті по етапах  
і в’язничних казематах. Навіть для такої загартованої, стійкої людини та 
вродженого оптиміста, яким був Лев Симиренко, останній рік сибірського 
заслання виявився найдовшим і найбільш нестерпним.

У листі від 3 червня 1886 р. Альдона Емилівна вперше за вісім років 
звернулась до влади, у якому вона просить іркутського генерал-губернатора 
дозволити їй із чоловіком виїхати до Красноярська 15 серпня26. «Наше 
подальше перебування в Балаганську, – пише вона, – через особисте горе 
– смерть нашої єдиної дитини – стало до найвищого ступеня важким, а для 
мене особисто – просто небезпечним»27.

Постійні звернення матері Лева Симиренка Тетяни Іванівни до високих 
урядовців також посприяли поверненню з Сибіру сина та незнайомої для 

24 Ю. Ковтун, op. cit., c. 294.
25 ДАЧО, ф. 5799, oп. 1, cпр. 43, aрк. 19.
26 Ibid.
27 Т. Симиренко, Очима пам’яті, „Родовід”, 1995, № 1, c. 19..
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неї невістки28. Вона забезпечила дітей необхідними коштами на дорогу. 
12 грудня 1886 р. Леву та Альдоні дозволено було повернутися до Млієва29.

Тетяна Іванівна зустріла невістку немовби рідну дочку. Вони відразу 
сподобались одна одній. Тепло, ніжність і шанобливе ставлення до невістки 
Тетяна Іванівна зберегла аж до самої смерті.

У Млієві в подружжя народилося троє дітей. Альдону Емилівну гнітила 
бездіяльність, вона все більше почувалася ніяково в ролі поміщиці. Тому 
вона з дітьми виїхала з Млієва й почала працювати в підпільній організації 
«Червоного хреста» спочатку в Полтаві, а згодом у Києві30. Як вдалося 
з’ясувати завдяки джерелам, Альдона Емилівна з дітьми проживала в Києві 
за такими адресами: вул. Жилянська, 31, вул. Тарасівська, 23–2531, Львівська 
14 а32.

Революціонерка свято вірила в соціалістичні ідеали, з оптимізмом 
і надією зустріла Жовтневий переворот, навіть передала до відділів 
«Народництво» та «Народна воля» Музею революції цінний дарунок – 
особисті фотокартки33. Її заслуги високо цінувалися на державному рівні: Рада 
політкаторжан призначила пенсію, а Всеукраїнська рада Високосоюзного 
товариства політкаторжан і засланців у 1931 р. пропонували Альдоні 
оселитися в Домі ветеранів Революції в Одесі34.

Після арешту сина, Володимира Симиренка, усе змінилося. Альдона 
Емилівна ставала щораз стриманішою й мовчазнішою. Удень вона вже 
майже не вставала з ліжка, а в ночі сиділа мовчки в кріслі перед вікном  
і дивилася на вулицю. 

Померла Альдона Емилівна Гружевська (Симиренко) 19 березня 
1934 р.35, встигнувши побачити й «чорні ворони», і трупи знищених голодом 
селян, які шукали порятунку в Києві. Прекрасні ідеали революційної 
молодості Альдони Емилівни боляче зіштовхнулися з тим кошмарним 
дійством, що відкривалося її очам.

Отже, життя й діяльність Альдони Гружевської, як й інших 
представників родини Симиренків, може слугувати зразком для наслідування. 
Вона була авторитетом і порадником, людиною чуйною, порядною, глибоко 
розуміла потреби оточуючих її людей, ладна пожертвувати собою заради 
них. Людина, яка прожила чесне й достойне життя, повністю присвячене 
звершенню добрих справ.

28 ДАЧО, ф. 5799, oп. 1, cпр. 42, aрк. 116–117.
29 Ibid., aрк. 120–124.
30 Із забуття. Генеалогічні дослідження, Львів 2002, c. 92.
31 Адресная и справочная книга «Весь Киев» на 1906 г., Київ 1906, cтовп. 431. окр.  
паг.; Адресная и справочная книга «Весь Киев» на 1907 г., Київ 1907, cтовп. 442, 55 окр.  
паг.; Адресная и справочная книга «Весь Киев» на 1911 г., Київ 1911, паг. 613, 144.
32 Д. Малаков, Київські адреси родини Симиренків: архівна розвідка, „Родовід”, 1995, 1, c. 81.
33 ДАЧО, ф. 5799, oп. 1, cпр. 141, aрк. 6.
34 Ibid., aрк. 7.
35 Ibid., aрк. 10.
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ALDONA HRUZHEVSKA – POLISH REVOLUTIONARY

In the present article the life and career of an outstanding participant of 
social movement in the Russian Empire in the years of 1870 – 1880 of 19th century, 
wife of famous Ukrainian scientist Lev Platonovich Symyrenko, Aldona Emylivny 
Hruzhevskoyi was discussed. The mentioned person was not the subject of  
a separate scientific research in the Ukrainian historiography, whilst its contribution 
to Russia’s social and political processes, including Polish, was significant. 
Based on existing literature reveals some historical touches portrait, an attempt 
to supplement his little-known facts (the features of formation of ideological 
positions, leadership traits and social activity). Formation her personality started 
in the difficult period of stay in Poland belonging to the Russian Empire (in that 
time), which could not affect its outlook and activities. However, the realities of 
life changed: arrests, exile and her personal analysis of reality did not break the 
revolutionary spirit. There was a man with an active lifestyle who sorely perceived 
injustice and hypocrisy, was ready to test and fight for her beliefs and values.
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PENETRACJA I EKSPLOATACJA CHIN OD ZAKOŃCZENIA 
WOJEN OPIUMOWYCH DO WOJNY CHIŃSKO-JAPOŃSKIEJ

Wojna opiumowa stała się kamieniem węgielnym ekspansji ekonomicznej  
i militarnej Zachodu, a później również i Japonii w Chinach. Ugruntowała pozycję 
tych krajów, które miały już swoje wpływy w Cesarstwie Chińskim, m.in.: 
Anglii, Francji, Rosji oraz USA. Umożliwiła ponadto wejście na rynek Państwa 
Środka Niemiec, Japonii oraz innych narodów1. Jednocześnie po powstaniu 
tajpingów zaczęto sobie zdawać sprawę, że aby czerpać jak najwięcej korzyści 
z Chin, należy podtrzymać istniejącą dynastię, a nawet ją wzmocnić. Ponadto 
między Państwem Środka a mocarstwami istniało niepisane prawo, by w miarę 
możliwości unikać otwartych konfliktów, choć nie oznaczało to, że wyrzeczono 
się przemocy w stosunku do strony chińskiej, co szczególnie wykorzystywali 
Europejczycy. Ekspansja dotknęła nie tylko Chiny, lecz także kraje zależne od 
nich: Królestwo Joseon (Korea), Cesarstwo Wietnamu, Birmę oraz inne państwa. 
Szczególne zainteresowanie wszystkie mocarstwa wykazywały Koreą, o którą 
toczyły rywalizację. Penetracja Państwa Środka skupiła się głównie na ekspansji 
ekonomicznej i tworzeniu koncesji, które miały uzależnić Chiny od mocarstw2. Do 
najważniejszych wyzwań należały: problem z cłami, które nie zadowalały mocarstw, 
gdyż uznano, że ich wysokość hamuje rozwój handlu, uzyskanie dostępu do terenów 
cesarstwa zamkniętych przed cudzoziemcami oraz polityka imigracyjna Pekinu. 
Ta ostatnia nie zadowalała Europejczyków i Amerykanów, którzy w Chińczykach 
widzieli tanią siłę roboczą, którą można by było wykorzystać w swych krajach 
lub koloniach. Najistotniejszym elementem ekspansji ekonomicznej stosowanej 
wobec Państwa Środka były bezpośrednie inwestycje kapitału w Chinach, 
kredytowanie rządu Qingów przez banki, tj. Bank Honghong-Szanghaj, Parsen 
Banking Corporation, Jokohama Specie Bank oraz Bank Indochiński. Banki te 
udzielały niezbędnych Pekinowi pożyczek gotówkowych, a w zamian uzyskiwały 
różnego rodzaju koncesje dla swych krajów3.

 Obroty handlowe w latach 1864–1897 wynosiły 1 460,80 mln liangów,  

1 Historia nowożytna Chin, red. S.L. Tichwiński, Warszawa 1979, s. 254, 275–280.
2 M. Sładkowski, Chiny i Japonia, Warszawa 1975, s. 89; W. Rodziński, Historia Chin, Wrocław 
1992, s. 446–448; H. Cunow, Chiny. Rozwój społeczny i ekonomiczny, Warszawa 1900, s. 24.
3 Nowożytna Historia Chin, red. R. Sławiński, Kraków 2005, s. 45–49; P. Picquart, Imperium Chińskie: 
historia i teraźniejszość chińskiej diaspory, Warszawa 2006, s. 37–39; Historia nowożytna..., s. 254–
255, 274–275, 286, 311–312.
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w tym w roku 1864 – 105,30 mln liangów (import 51,30; eksport 54,00), w 1870 
r. – 130,90 mln (import 69,30; eksport 61,60), w 1876 r. – 151,00 mln (import 
70,20; eksport 80,80), w 1887 r. – 188,00 mln (import 102,20; eksport 85,80),  
w 1891 r. – 234,90 (import 134,00; eksport 100,90), w 1894 r. – 291,00 mln (import 
162,10; eksport 128,90), a w 1897 r. już 359,70 mln liangów, z czego 177,90 to 
import, a 181,80 eksport4.

Do najważniejszych obiektów wymiany handlowej między mocarstwami 
a Państwem Środka należały: chińskie płody rolne, herbata, jedwab, bawełna  
i jej wyroby oraz broń. Handel opium, który ułatwił Europejczykom wejście na 
rynki chińskie, od 1888 r. spadł, gdyż Chińczycy sami zaczęli produkować ten 
narkotyk. Jedwab do 1870 r. wywożony z Chin był wyłącznie przędzony ręcznie, 
co spowodowane było brakiem przędzalni parowych. W Szanghaju w 1895 r. 
istniały tylko cztery takie przędzalnie. Inaczej wyglądała sytuacja z bawełną. Do 
Chin sprowadzano bawełnę z zagranicy, a wywożono już gotowe produkty, które 
trafiały na rynki świata.

Handel herbatą w latach osiemdziesiątych uległ spadkowi, co było 
spowodowane brakiem zapotrzebowania na ten artykuł ze strony Wielkiej 
Brytanii, gdyż w tym czasie zaczęto uprawiać herbatę w Indiach i na Cejlonie. 
Miejsce Anglików zajęli Rosjanie, którzy zwiększyli import tego produktu. Wielka 
Brytania zdominowała chiński rynek dzięki kanałowi Sueskiemu i Hongkongowi, 
co odzwierciedlało się w tym, że większość mocarstw chciała mieć własny 
odpowiednik Hongkongu na terytorium Chin.

W pożyczaniu pieniędzy Cesarstwu Chińskiemu uczestniczyły wszystkie 
mocarstwa. Koncesje, które pozyskały, zaczęły się tworzyć od lat siedemdziesiątych, 
a do najważniejszych należała angielska w Szanghaju, która była wzorem dla 
pozostałych5. Spośród krajów prowadzących w tym okresie ekspansję w Chinach 
najbardziej zaangażowane były: Wielka Brytania, Francja i Rosja. Po zakończeniu 
trzeciej wojny opiumowej Anglicy ugruntowali swą pozycję w Chinach. W handlu 
zdominowali 80% jego importu i eksportu. Posiadali najwięcej koncesji, z których 
najważniejszą był Szanghaj. Wykazywali ponadto rosnące zainteresowanie Koreą, 
Turkiestanem (Kaszgarią), Birmą oraz Tybetem. W 1882 r. Wielka Brytania 
podpisała z Koreą traktat o przyjaźni i handlu. Jednak trzy lata później Londyn 
podjął agresywne działania wobec Korei, przejmując wyspę Geomun i zakładając 
tam bazę o nazwie Port Hamilton. Dopiero w 1888 r. doszło do ponownego 
uregulowania wzajemnych stosunków w zamian za uzyskanie przez Londyn 
koncesji na handel w portach prowincji Gyeongsang. Zacieśnienie współpracy 
między Wielką Brytanią a Japonią pod koniec XIX w. spowodowało wycofanie 
się Brytyjczyków z Korei6.

Kolonialne władze Wielkiej Brytanii wysyłały do Chin Zachodnich z Indii 
dla Jakuba-bega broń i pieniądze. Dzięki pomocy swych szpiegów oraz dyplomacji 
nawiązali z nim kontakt, posłużywszy się do tego procederu tureckim sułtanem. Za 
pierwszym razem Jakub-bega nie przyjął angielskiego poselstwa. Dopiero drugie 
poselstwo zostało przez niego przyjęte w lecie 1873 r. Brytyjski poseł wręczył 

4 W. Rodziński, op. cit., s. 447; E. Bard, Chińczycy u siebie, Warszawa 1900, s. 126.
5 E. Bard, op. cit., s. 64–67, 69, 72–73, 110–111; H. Cunow, op. cit., s. 18; J. Fenby, Chiny: upadek  
i narodziny wielkiej potęgi, Kraków 2009, s. 71; Nowożytna historia..., s. 40.
6 J.P. Rurarz, Historia Korei, Warszawa 2009, s. 283, 290; J. Fenby, op. cit., s. 84.
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Jakubowi listy od królowej oraz od wicekróla Indii Brytyjskich. Przywieziono 
także dary, tj. baterię artyleryjskich dział, partię karabinów oraz pokaźną kwotę 
pieniędzy. Broń formalnie pochodziła od tureckiego sułtana.

Jakub-bega zawarł z posłami angielskimi układ handlowy przyznający im 
prawa eksterytorialności. Od tej chwili posłowie podróżowali po niezbadanej 
Kaszgarii, pilnie studiując drogi prowadzące do rosyjskiej granicy. Anglicy 
zbudowali w tej krainie (niby to dla Jakuba-bega, lecz przede wszystkim z myślą  
o swych potrzebach) kilka niewielkich fabryk broni, które mogłyby być 
wykorzystane zarówno przeciw Chinom, jak i Rosji. Jakub-bega nie zadowalał 
się jednak władzą w swej krainie i już po kilku latach panowania planował je 
rozszerzyć bardziej na północ. Z tego rozwiązania skorzystaliby również Anglicy. 
Nie zdążył jednak urzeczywistnić swego planu z powodu niezadowolenia 
kaszgarskiej ludności. Kiedy w 1877 r. zmarł, rząd chiński zlikwidował państwo, 
które było „ulubionym dziecięciem Anglików”7.

Anglików szczególnie interesowało w Chinach dorzecze Jangcy. Handel 
brytyjski i to zarówno pod względem importu, jak i eksportu zajmował pierwsze 
miejsce w Państwie Środka. Ponieważ od 1859 r. urząd Generalnego Inspektora 
Chińskich Morskich Komór Celnych zajmowali brytyjscy obywatele, to 
kontrolowali oni jedno z najważniejszych źródeł dochodu chińskiego. W rękach 
brytyjskich w 1864 r. znajdował się Bank Hongkong-Szanghaj, który wywierał 
wpływ na operacje bankowe, obrót pieniędzmi i kredyty w całych Chinach, 
oraz żegluga na rzece Jangcy. Brytyjskie statki zajmowały pierwsze miejsce  
w transporcie z Chin do Europy oraz z Europy do Chin.

Wielka Brytania rozporządzała także (jako jedyne obce mocarstwo) na 
wodach chińskich dobrze zaopatrzoną, wielką bazą wojskowo-morską, czyli 
Hongkongiem. To właśnie Anglicy uważali się za władców wszystkich mórz 
otaczających środkowe i południowe Chiny. Pomimo że pozycja Londynu  
w Chinach była wysoka, nie wydawała się jednak zadowalająca. Z Anglii dochodziły 
głosy domagające się przekształcenia Chin w kolonię. Tak oto pisał Charles Dilke: 
„Chiny niechybnie dostaną się nam jak Indie, jeśli tylko... Amerykanie nas nie 
wyprzedzą”. Najchętniej widziałby on cały Daleki Wschód podzielony między 
Anglię i Amerykę8.

W latach siedemdziesiątych wiele uwagi rząd Wielkiej Brytanii poświęcił 
na rozpoznanie drogi lądowej przez Górną Birmę i Chiny Południowe, który 
to szlak otworzyłby przed Anglikami rynek jednego z wewnętrznych obszarów 
Państwa Środka. Kiedy wywiadowcy podczas badania drogi z Bhama do Junnan 
na początku roku 1876 napotkali na zbrojny opór, musieli zawrócić. 21 lutego 
podczas starć został zabity współpracownik misji w Pekinie – A.R. Margary. 
Jego zachowanie nie przysporzyło mu przyjaciół wśród Chińczyków, gdyż zwykł 
mówić: „Kopniak i parę słów o tym, że jest ciemnym chamem, spowodują, iż 
przeciętny Chińczyk będzie Cię uwielbiał”9.

Anglicy wykorzystali ten incydent, domagając się od władz w Pekinie 
nowych ustępstw, tj. dopuszczenia angielskiego handlu po rzece Jangcy.  
W tym celu posłużyli się nawet kłamstwem, grożąc bombardowaniem wybrzeży 

7 W.M. Chwostow, Historia dyplomacji, t. 2, Warszawa 1973, s. 52–53.
8 Ibid., s. 199–200.
9 W. Rodziński, op. cit., s. 454.
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chińskich przez zbliżający się pokaźny oddział wojsk angielsko-indyjskich oraz 
zerwaniem stosunków dyplomatycznych. Następnie – aby wzmocnić swą groźbę – 
poseł Thomas Francis Wade przeniósł się na okręt wojenny stacjonujący w porcie 
Czyfu, skąd kontynuował pertraktacje. W Czyfu 13 września 1861 r. podpisano 
konwencję angielsko-chińską (zwaną konwencją Czyfu), w której rząd chiński 
zobowiązał się zapłacić odszkodowanie oraz otworzyć na wybrzeżu jeszcze jeden 
port dla handlu z cudzoziemcami i kilka punktów na szlaku Jangcy.

Anglicy otrzymali również prawo wysłania misji do prowincji Junnan, co 
umożliwiło im dalszą penetrację Syczuanu, oraz uzgodniono warunki do badań 
Tybetu10. Londyn miał natomiast wyrazić zgodę na podwyższenie ceł importowych 
na opium, co wywołało protest i skłoniło rząd do odwlekania ratyfikacji konwencji 
aż do 1885 r.11. Otwartymi portami dla obcego handlu były Iczang (Hubei), Wuhu, 
Wenczon i Pakhoi (Beihai).

Dopiero wojna francusko-chińska toczona latach 1884–1885 ułatwiła 
Anglikom wytargowanie od Chin korzystniejszych warunków na import opium,  
a tym samym zmianę warunków konwencji z Czyfu ratyfikowanej w 1885 r.  
W tym samym roku Brytyjczycy postanowili przystąpić do zaboru Górnej Birmy. 
W tym celu wysłano nad rzekę Irawadi ok. 10 tys. wojska, które bez większych 
trudności zajęły ten obszar. Do niewoli angielskiej dostał się król Birmy,  
a 1 stycznia 1886 r. ogłoszono jej aneksję. Obyło się to bez żadnych protestów 
ze strony Chin, mimo że Birma była uważana za ich wasala. W 1888 r. Anglicy 
zajęli także księstwo Sikkim leżące w Himalajach. Również ta aneksja została 
zatwierdzona przez Chiny w 1891 r.12.

Ekspansja Francji skupiała się na dwóch kierunkach wobec cesarstwa Chin 
oraz krajów podległych Państwu Środka. Rząd francuski wspierał penetrację 
kupców francuskich na rynku chińskim, jednocześnie Paryż wspierał politycznie  
i finansowo katolickich misjonarzy oraz chińskich neofitów. Za czasów Napoleona 
III Francja uważała się za obrończynię katolicyzmu na Dalekim Wschodzie, ale 
nie rezygnowała ze zbrojnej interwencji w celu zabezpieczenia swych wpływów 
polityczno-ekonomicznych. Do tego celu wykorzystywała wsparcie innych państw 
europejskich, najpierw Wielkiej Brytanii, a później carskiej Rosji13, co łączyło się 
m.in. z powiązaniem kapitału francuskiego z kapitałem rosyjskim.

 Gospodarczemu zaangażowaniu się Paryża w Cesarstwie Chińskim nie 
towarzyszyły spektakularne sukcesy zarówno w handlu, jak i w inwestycjach. 
Francja zajmowała miejsce za Wielką Brytanią i Niemcami, wyprzedzała jednak 
USA w inwestycjach swego kapitału w Chinach, a także w udzielaniu Pekinowi 
pożyczek, które były większe od amerykańskich o 59,32 mln14. 

Po wojnach opiumowych wzrosła ilość misji chrześcijańskich. Pośród nich 
najbardziej aktywne były misje katolickie wspierane przez Francję. Ich liczba stale 
rosła, a od 1812 r. do 1912 r. liczba katolików w Chinach osiągnęła 1,40 mln 
wiernych. Zaniepokoiło to konserwatystów konfucjańskich, którzy doprowadzili 

10 Ibid., s. 455.
11 W.M. Chwostow, op. cit., t. 2, s. 200–201.
12 Ibid., s. 212.
13 Ibid., t. 1, Warszawa 1973, s. 801; J.R. Budzyński, Polityka zagraniczna Rosji 1907–1914, Toruń 
2001, s. 94.
14 Nowożytna historia..., s. 40.
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do pogromu chrześcijan. Najbardziej dramatyczny incydent miał miejsce w 1870 r.  
w Tiencinie, gdzie podburzony tłum zmasakrował katolickich misjonarzy 
prowadzących tam sierociniec. W zajściu tym zginęło także 20 Europejczyków 
wraz z konsulem francuskim, który podjudził tłum, każąc otworzyć do niego ogień.

Pogromy chrześcijan zostały wykorzystane przez Francję przeciw Chinom, 
na których wymuszono 250 tys. liangów odszkodowania oraz oficjalne przeprosiny. 
Cesarstwu francuskiemu udało się także pozyskać uprzywilejowane pozycje  
w rejonach, z których wycofywali się Anglicy15. Ekspansja wobec lenników 
Państwa Środka skupiała się głównie na Indochinach oraz Korei.

Propagatorami penetracji w Wietnamie już w XVIII w. byli Alexander 
de Rhodes i Francis Pall. Od tego momentu penetracja ta ciągle postępowała. 
Wietnam w XIX w. był cesarstwem składającym się z wielu pomniejszych 
królestw, co ułatwiło Francuzom kolonizację Indochin. Już w 1787 r. francuski 
król udzielił pomocy Nguienanhowi w odzyskaniu tronu w królestwie Annamu. 
Ekspansja nasiliła się dopiero za panowania Napoleona III, który w 1859 r. nakazał 
admirałowi Rigavlitowi de Genovilly zabezpieczenie interesów cesarstwa w tym 
rejonie. W rezultacie zajęto część Wietnamu po uprzednim zbombardowaniu 
Toranu. Opanowano też Sajgon. Z obawy przed dalszą ekspansją cesarz Tự Ɖức 
(Tu Doc) podpisał w 1861 r. traktat, w którym przekazał stronie francuskiej 
prowincje Sajgon, My Tho, Dienhon. Paryż narzucił też protektorat nad Kambodżą,  
a w 1874 r. wymusił na Wietnamie nowy układ, który dawał Francji nieograniczone 
możliwości. Zaniepokojony cesarz Tự Ɖức zwrócił się o pomoc do Pekinu. 
Mandżurowie z obawy przed wdaniem się w otwarty konflikt z Francją wstrzymali 
się od jakichkolwiek działań. W wyniku osłabienia wewnętrznego Wietnamu 
spowodowanego śmiercią cesarza Tự Ɖức w 1882 r. Paryż wysłał nową zbrojną 
ekspedycję pod przywództwem pułkownika Henriego Riviereia, któremu udało 
się zająć Hanoi.

Sytuacja zmieniła się dopiero w 1884 r., kiedy to nowy cesarz Hiêp Hòa 
został zmuszony do podpisania traktatu formalnie przekształcającego Wietnam 
we francuski protektorat. Mianowany wtedy gubernatorem Indochin Jules 
Feery rozpoczął zaborczą politykę, zmuszając wietnamski rząd do podpisania 
kolejnego układu, po czym Francuzi zniszczyli cynową pieczęć będącą oznaką 
lennictwa wobec Chin. Tym samym złamano negocjowany od 1882 r. traktat  
z Pekinem, który miał – w mniemaniu Państwa Środka – przekształcić Wietnam 
we wspólny protektorat. Dla Paryża zaś oznaczał tyle, że Francja ma zgodę na 
swe działania w Wietnamie16. Zaniepokojony utratą Indochin Zuo Zongtang pisał: 
„Wietnam należy do Chin... Toteż Chiny obowiązane są bronić całego terytorium 
Wietnamu”. Jego memoriał spowodował dyskusję na dworze cesarskim w Pekinie. 
Możliwość zmiany stanowiska przez Państwo Środka zaniepokoiła Francję, która 
– korzystając z pretekstu, jakim było niewycofanie z Wietnamu chińskich wojsk 
– podjęła kroki zmierzające do wymuszenia kolejnych ustępstw. 12 lipca zażądała 

15 W.S. Morton, Ch.M. Lewis, Chiny. Historia i kultura. Kraków 2007, s. 189–191; W. Rodziński,  
op. cit., s. 451–452; E. Bard, op. cit., s. 117.
16 M. Ferro, Historia kolonizacji, Warszawa 1997, s. 106–107; W. Rodziński, op. cit., s. 458–460; 
E. Brodzianka, Historia nowożytna krajów Azji i Afryki, Warszawa 1980, s. 487–489; Historia 
nowożytna..., s. 280–282; E. Słuczański, Konkwistadorzy, korsarze, kupcy. Kartki z historii ludów 
azjatyckich, Warszawa 1981, s. 198–213.
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natychmiastowego wypełnienia porozumienia oraz wypłacenia 200 mln franków 
odszkodowania, grożąc w przeciwnym wypadku zaatakowaniem chińskich portów. 
Mandżurowie byli gotowi spełnić francuskie warunki, lecz Francuzi 4 sierpnia  
– bez formalnego wypowiedzenia wojny – ostrzelali ze swych okrętów fort Kedung. 
W ten sposób rozpoczęła się wojna francusko-chińska. 23 sierpnia sukcesem 
okazał się atak na Fuczou. Francuska flota pod dowództwem adm. Amédée 
Courbeta zatopiła 23 okręty z floty południowej, w tym 11 nowoczesnych. Sukces 
wynikał m.in. z tego, że chińscy dowódcy zlekceważyli ewakuację przedstawicieli 
zachodnich mocarstw z Fuczou.

 Porażką okazały się też działania wojenne w Wietnamie. Pomimo posiadania 
przewagi pięćdziesięciu tysięcy żołnierzy chińskich przeciw szesnastotysięcznym 
oddziałom francuskim Chińczykom nie udało się wyprzeć stamtąd wrogich 
żołnierzy. Co gorsza, wojna przeniosła się na teren Państwa Środka. 28 sierpnia, 
tracąc zaledwie 58 ludzi, Francuzi opanowali forty na przylądku Kimai. Francuski 
sztab rozważał zajęcie portów Waihaiwei lub Port Artur.

1 października Courbetowi udało się przeprowadzić desant na Tajwanie. 
W tym samym miesiącu rozpoczęła się zbiórka pieniędzy wśród chińskich 
emigrantów. W San Francisco udało się zebrać 5 mln liangów, a w Japonii  
10 mln liangów na działania wojenne przeciw Francji. Równocześnie Pekin podjął 
nowe działania, które w lutym 1885 r. przyniosły pewne sukcesy dzięki gen. Feng 
Tzu-ts’aia, lecz mimo to cesarzowa Cixi dążyła do zawarcia pokoju. Przy okazji 
zdymisjonowała wielkiego księcia Kunga, którego obwiniała o porażkę.

6 czerwca 1885 r. w Tiencinie podpisano pokój, w wyniku którego Chiny 
zrzekły się ostatecznie Wietnamu oraz miały zapłacić kontrybucję. Francuzi 
uzyskali też koncesję na budowę linii kolejowej z Wietnamu do Chin Południowych 
oraz ułatwienia w penetracji Chin Południowo-Zachodnich17. Kolejnym państwem 
zagrożonym przez francuską penetrację było królestwo koreańskie. Francja 
zaangażowała się w nim w działalność misyjną wcześniej, bo już w 1831 r., kiedy 
to w Watykanie Grzegorz XVI ustanowił episkopat w tym kraju.

Masakra francuskich misjonarzy spowodowała, że Paryż w latach 1846–
1847 dwukrotnie wysyłał swe okręty wojenne, grożąc wojną, jeśli rząd koreański 
nie otworzy swych portów. Groźby nie odniosły skutku i spowodowały jedynie 
poprawę w traktowaniu misjonarzy francuskich, których od tego czasu traktowano 
jak posłów. Sytuacja ta zmieniła się w 1866 r. Sprawujący władzę w imieniu 
swojego syna wielki książę Daewongun – zaniepokojony rosnącym wpływem 
katolików – rozpoczął ich prześladowanie. W odpowiedzi francuski ambasador  
w Pekinie Henri de Bellonet zagroził rozprawieniem się z Koreą. W tym samym 
roku Napoleon III wysłał karną ekspedycję. W sierpniu 1866 r. trzy francuskie 
okręty przeprowadziły zwiad, który doprowadził do dalszych działań. We wrześniu 
siedem okrętów wojennych z 2 700 załogi przeprowadziło desant na wyspie 
Genghwe. W wyniku braku zdecydowanej obrony udało się Francuzom zająć fort 
i miasto. Jednak próba opanowania klasztoru Jeongdenne okazała się porażką,  
w wyniku której Francuzi zmuszeni zostali do wycofania się.

Sytuacja w Europie sprawiła, że Napoleon III nie mógł wysłać następnej 

17 P.P. Wieczorkiewicz, Historia wojen morskich. Wiek pary, t. 2, Londyn 1995, s. 193; W. Rodziński, 
op. cit., s. 460–462; Historia nowożytna..., s. 283–286.
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ekspedycji, a po upadku Drugiego Cesarstwa rząd Trzeciej Republiki nie był 
zainteresowany dalszą ekspansją w tym rejonie, w którym od lat siedemdziesiątych 
XIX stulecia zaczęły angażować się inne mocarstwa18. Zwycięska wojna francusko-
chińska pomogła ugruntować Francji swą pozycję w Chinach, zaś zbliżenie  
z Rosją umożliwiło dalszą penetrację.

Imperium rosyjskie – podobnie jak inne mocarstwa – także było 
zainteresowane ekspansją w Chinach. Dlatego w XIX w. Piotrogród był 
zaniepokojony wynikiem pierwszej wojny opiumowej. Jak zauważył Tadeusz 
Dmochowski, cała ekspansja rosyjska wobec Chin w latach pięćdziesiątych XIX 
stulecia opierała się na przekonaniu o cudzoziemskim zagrożeniu interesów 
Piotrogrodu na Dalekim Wschodzie. Dlatego też, gdy wybuchły dwie następne 
wojny opiumowe, car i rząd rosyjski postanowili je wykorzystać do uzyskania 
przywilejów dla swego kraju na równi z Wielką Brytanią, Francją i USA19. 

Penetracja Chin została oparta na sile i dyplomacji. Mimo że rosyjscy 
kupcy opanowali handel lądowy, to nie mogli konkurować w Chinach  
z kupcami angielskimi z powodu braku portów na Pacyfiku. Głównymi terenami 
rosyjskiej ekspansji w latach 1851–1895 były Mandżuria, Amur, Mongolia, 
Korea i Turkmenistan20. Jednocześnie zaczęto obawiać się upadku dynastii Qing 
i opanowania Chin przez Anglię i Francję. Dlatego podjęto decyzję o pomocy 
Pekinowi polegającą na przekazaniu broni i rosyjskich instruktorów.

Pierwszym rosyjskim etapem penetracji Chin było wymuszenie na Pekinie 
podpisania w 1851 r. traktatu z Kuldży, który wprowadził bezcłowy handel. Ze 
strony rosyjskiej traktat podpisał pułkownik E. Kowalewski. Następnie w 1858 r.,  
korzystając z osłabienia cesarstwa chińskiego spowodowanego toczeniem się 
wojen opiumowych oraz powstaniem tajpingów, podpisano, tzw. traktat ajguński. 
Traktat ten łamał postanowienia traktatu nerczyńskiego z 1689 r. Rosja wymusiła 
na Mandżurach odstąpienie terenów na lewym brzegu Amuru aż do Morza 
Japońskiego oraz wspólny protektorat nad krajem Ussuri21. Wywołało to problem  
z określeniem wspólnych granic rosyjsko-chińskich. Kwestia ta była podejmowana 
od 1861 r. aż do 1869 r. pomimo podpisania przez księcia Aleksandra Michajłowicza 
Gorczakowa protokołu Czuguczakańskiego w 1864 r. oraz podpisania traktatu 
pekińskiego22. 

Rosja była także zainteresowana Mongolią. Jej penetracja rozpoczęła się 
w 1861 r. wraz z pojawieniem się w Urdze (Ułan Bator) rosyjskiego konsula 
oraz kupców. Pozycja Piotrogrodu w Mongolii ugruntowana została w 1881 r.,  
kiedy Pekin zgodził się na bezcłowy handel w Mongolii. Zainteresowanie 
Turkmenistanem wiązało się z ekspansją Wielkiej Brytanii na tym terenie oraz 

18 J.P. Rurarz, op. cit., s. 279–283; E. Brodzianka, dz. cyt., s. 121–124; W.M. Chwostow, op. cit., t. 1, 
s. 813–814.
19 L. Bazylow, Dzieje Rosji 1801–1917, Warszawa 1977, s. 353–354; T. Dmochowski, Rosyjsko-
chińskie stosunki polityczne (XVII–XIX wiek), Gdańsk 2001, s. 240–242, 250.
20 W.M. Chwostow, op. cit., t. 1, s. 793–798; W. Rodziński, op. cit., s. 355; Rosya a Chiny, „Nowa 
Reforma. Numer Popołudniowy”, 20.04.1911, nr 179, s. 1–2.
21 Encyklopedia Historyczna Świata, t. 10, red. M.M. Dziekan, Kraków 2002, s. 129; T. Dmochowski, 
op. cit., s. 241–245; W.M. Chwostow, op. cit., t. 1, s. 644–645, 777–779; L. Bazylow, op. cit.,  
s. 355–358.
22 T. Dmochowski, op. cit., s. 246–258; W.M. Chwostow, op. cit., t. 1, s. 803–804.
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jej wsparciem powstania Jakuba-bega. W celu przeciwdziałania Londynowi carat 
postanowił wysłać ekspedycję wojskową, która zajęła w 1871 r. kraj Ili. Kwestia 
ta pogorszyła stosunki rosyjsko-chińskie.

Pekin wysłał do Rosji w 1879 r. posła Chong Hou, który miał przeprowadzić 
rokowania w sprawie oddania Cesarstwu Chińskiemu kraju Ili. Ostatecznie kwestia 
ta została rozwiązana 20 lutego 1881 r. podpisaniem traktatu, w którym Rosjanie 
zwrócili Ili w zamian za 9 mln rubli23. Od lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
XIX wieku można zauważyć wzrost zainteresowania ekspansją Rosji w Chinach, 
co wiązało się z rozpoczęciem budowy kolei transsyberyjskiej, rozbudową 
rosyjskich portów na Pacyfiku (1891) oraz zbliżeniem Francji i Rosji.

W tym okresie w Piotrogrodzie szczególnie zaczęto interesować się 
Mandżurią, dla której – po przejęciu – przewidziano specjalny status i nazwę „Żółta 
Rosja”24. Rosję interesowało również królestwo koreańskie. Rozpoczęto tam 
naciski już w 1854 r., w momencie uzyskania przez Rosję bezpośredniej granicy 
z Koreą. Po otwarciu Korei przez Japonię, wzorem innych państw, imperium 
rosyjskie podpisało w 1884 r. układ w celu uregulowania wzajemnych stosunków. 
Jednak już rok później doszło do międzynarodowego skandalu wpływającego na 
wzajemne relacje Korei, Chin i Rosji. Spowodował go chiński doradca w Seulu 
Paul Georg von Möllendorff, który wyruszył do Władywostoku, aby uzyskać 
opiekę i pomoc Rosji dla Korei, co mogło w konsekwencji doprowadzić do 
ustanowienia nad nią rosyjskiego protektoratu. Gdy wieści o poczynaniach 
posła dotarły do Pekinu, cesarz zdjął go ze stanowiska, a następnie mianował 
na nie bardziej wiernego Pekinowi Amerykanina. Wydarzenie to uregulowało 
wzajemne kontakty, choć Piotrogród nie zrezygnował z królestwa koreańskiego, 
co doprowadziło do konfliktu z Japonią25.

Amerykanie znaleźli się w Państwie Środka już pod koniec XVII w. i od 
samego początku była to ekspansja ekonomiczno-handlowa będąca istotnym 
czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy trzynastu amerykańskich kolonii. 
Ówczesna wymiana handlowa stanowiła 1/7 całego eksportu amerykańskiego. Od 
tego momentu Amerykanie nieprzerwanie angażowali się w Chinach. Jednakże od 
zakończenia trzeciej wojny opiumowej, w której Ameryka – pomimo neutralności 
– wymusiła na chińskim rządzie kolejny nierównoprawny traktat, aż do ogłoszenia 
przez Johna Hay w 1899 r. polityki otwartych drzwi, prowadzący swe interesy  
w cesarstwie chińskim Amerykanie niemal pozbawieni byli wsparcia rządu USA26. 
Ich ekspansja oparta była na wolnym handlu i swobodnej konkurencji z państwami 
europejskimi, a później i z państwem Wschodzącego Słońca. Jednocześnie 
Waszyngton zdawał sobie sprawę z konieczności utrzymania równowagi  

23 L. Bazylow, Historia Mongolii, Wrocław 1981, s. 200–201; E. Brodzianka, op. cit., s. 142;  
W.M. Chwostow, op. cit., t. 2, s. 201–203; W. Rodziński, op. cit., s. 455–457; Historia nowożytna...,  
s. 276–277.
24 J.R. Budzyński, op. cit., s. 94; Do 1879 r. Rosjanie mieli zakaz osiedlania się na terenie Mandżurii.; 
T. Dmochowski, op. cit., s. 264–266; tenże, Mandżuria i Przyamurze w okresie zmierzchu dawnych 
potęg, Toruń 2000, s. 24–25; W. Wowczuk, op. cit., s. 60–61; L. Bazylow, Dzieje..., s. 421;  
W.M. Chwostow, op. cit., t. 2, s. 205–206.
25 J.P. Rurarz, op. cit., s. 276–277, 283, 290; T. Dmochowski, Mandżuria..., op. cit., s. 16.
26 Ch.P. Fitzgerald, Chiny. Zarys historii kultury, Warszawa 1974, s. 529–535; P.W. Nugent,  
H. Parafianowicz, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1848–1917, t. 3, Warszawa 1993, s. 282–283.
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w Chinach. Wspierał dynastię Qing w zachowaniu integracji terytorialnej, chcąc  
w ten sposób uniemożliwić pozyskiwanie terenów przez mocarstwa, które mogłyby 
zagrozić amerykańskim interesom w tym regionie. Amerykanie jednak nie 
odrzucali popierania wysiłków wszystkich mocarstw zmierzających do uzyskania 
wspólnych korzyści kosztem Chińczyków. Z drugiej strony Mandżurowie uznali, 
że USA można wykorzystać przeciw Wielkiej Brytanii, dlatego do Ameryki 
został wysłany Amerykanin Anson Burlingame pozostający w chińskiej służbie 
dyplomatycznej. Z pewnością – w mniemaniu rządu chińskiego – jego pochodzenie 
miało ułatwić mu misję, która polegała na zawarciu nowego traktatu między 
Chinami a USA. W rezultacie w 1868 r. został zawarty, tzw. traktat Burlingama. 
Stanowił on uzupełnienie traktatu tiencińskiego z 1858 r. 

Sprawa nowej umowy jest kontrowersyjna, gdyż nie wiadomo, czy 
Burlingame działał za pełną zgodą Pekinu, czy też z własnej inicjatywy. Umowa 
otwierała całe Chiny dla handlu i kapitału amerykańskiego. W zamian USA 
zobowiązały się formalnie nie ingerować w wewnętrzne sprawy Chin oraz 
uszanować ich suwerenność i integralność terytorialną27.

W latach 80. XIX stulecia udział kapitału amerykańskiego w Chinach  
– wobec wzrostu niemieckiego – spadał. Ową stratę pokrywała jednak pozycja 
USA w Japonii. Waszyngton próbował też pozyskać nowe rynki zbytu na swe 
towary w Korei. Terytorium tym USA zainteresowały się w latach 60. XIX w. 
Pierwsze kontakty okazały się jednak niefortunne. W maju 1866 r. należący do 
Amerykanów statek „Surprise” rozbił się w rejonie Korei Północnej. Ocalałych 
rozbitków dobrze przyjęto i otoczono opieką, a następnie odesłano do Pekinu.

Ten pozytywny akcent został zaprzepaszczony już w czerwcu tego samego 
roku przez załogę kupieckiego statku „General Sherman”. Jego załoga chciała 
nawiązać kontakty handlowe wbrew władzom koreańskim. Wykorzystała warunki 
pogodowe i wpłynęła na wody rzeki Daedong, którą dotarła aż do Phyong-
yang (Phenian). Rozmowy w sprawie handlu toczyły się tak długo, że warunki 
pogodowe zmieniły się i statek nie mógł wpłynąć z powrotem na morze. Jego 
kapitan, Preston, z powodu braku żywności pozwolił na akcję wypadową w celu 
zdobycia zakładnika, którego Amerykanie chcieli wymienić na żywność. W wyniku 
akcji życie straciło dwóch koreańskich żołnierzy. Wzięto do niewoli Yi Hyon-ika, 
będącego pośrednikiem w rozmowach z Phyong-yangiem. Na skutek tego zajścia 
zerwano rozmowy, co w konsekwencji doprowadziło do kolejnej próby wypadu 
po żywność. W trakcie tego zdarzenia znowu zginęło kilku Koreańczyków. 
Gubernator Phyong-yangu, Bak Gyusu, podjął decyzję o ostatecznym rozwiązaniu 
kwestii amerykańskiej. Statek spalono, a załogę wymordowano.

Zdarzenie związane ze statkiem „General Sherman” było dla Waszyngtonu 
dobrym pretekstem, aby wywrzeć nacisk na Koreańczyków. Zarządzono też  
w tej sprawie śledztwo. Kwestia ta powróciła w 1871 r. Do Seulu wystosowano 
amerykańską depeszę żądającą wyjaśnienia zajścia z 1866 r. Nie czekając na 
odpowiedź, Waszyngton wysłał ekspedycję zbrojną złożoną z pięciu statków, na 
których znalazło się 1 230 ludzi. Dokonali oni desantu w południowo-zachodniej 
Korei. Doszło do walk, w których Amerykanie doznali strat i musieli zarządzić 

27 P.W. Nugent, H. Parafianowicz, op. cit., t. 3, s. 299; W.M. Chwostow, op. cit., t. 1, s. 789, 798, 
802–803.
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odwrót. Klęska spowodowała, że USA wycofały się na jedenaście lat z Korei28.
Po otwarciu Korei dokonanego przez Japonię w 1876 r. za pośrednictwem 

Li Hung-czanga kontradmirałowi Robertowi Wilsonowi Schufeldtowi 22 maja 
1882 r. udało się podpisać traktat pomiędzy USA a Królestwem Joseon regulujący 
wzajemne stosunki handlowe i polityczne29. W celu zabezpieczenia swych 
wpływów w Chinach Stany Zjednoczone zaczęły prowadzić politykę kolonialną 
w stosunku do państw rejonu Pacyfiku. Rozpoczęła się ona od zajęcia w 1867 r. 
dwóch wysp w pobliżu Hawajów, tzw. Wysp Brooksa. Zaczęto też rywalizować  
w tym rejonie z innymi mocarstwami. Szczególnie wiele uwagi poświęcono 
kwestii Samoa30.

Stany Zjednoczone były krajem, który – zaraz po Francji – coraz bardziej 
angażował się w finansowanie i kredytowanie misjonarzy. W przeciwieństwie 
jednak do niej nie wykorzystywano misjonarzy w celach politycznych. Wśród 
amerykańskich misji największą była Amerykan Board. Nie mniej ważną kwestią, 
która zaprzątała uwagę Waszyngtonu, była polityka imigracyjna względem 
Chińczyków. Po zakończeniu wojny secesyjnej Amerykanie potrzebowali siły 
roboczej, głównie w Kalifornii. Uwagę swą zwrócili w stronę Chin. Wspomniany 
traktat zawarty przez Ansona Burlingana zobowiązywał Mandżurów do ułatwienia 
Chińczykom wyjazdu za granicę, tzw. kulisy. Amerykańscy biznesmeni zyskali 
tanich pracowników. W latach siedemdziesiątych XIX stulecia w Kalifornii było 
już 75 tys. Chińczyków, w efekcie czego w 1882 r. w Kongresie uchwalono 
przepisy zakazujące na okres dziesięciu lat imigrować Chińczykom do USA.  
W 1892 r. przepis ten przedłużono na dwanaście lat, choć przetrwał on aż do  
II wojny światowej.

W latach dziewięćdziesiątych nastąpiła zmiana podejścia Waszyngtonu 
do polityki związanej z Chinami. Spowodowane było to wzrostem ekspansji 
Europejczyków w Państwie Środka. Zaobserwować też można zbliżenie USA  
i Wielkiej Brytanii do Japonii, w której upatrywano siłę, którą można się posłużyć 
przeciwko Rosji i Chinom. Liczono też, że dzięki rywalizacji chińsko-japońskiej 
zostanie w większym stopniu otwarty dla Zachodu rynek chiński, a Państwo 
Wschodzącego Słońca miało być „taranem”, który to uczyni31.

W penetrację Państwa Środka były również zaangażowane Niemcy, których 
obywatele zaczęli przypływać do Chin jeszcze przed powstaniem Drugiej Rzeszy 
Niemieckiej. Byli to głównie kupcy, awanturnicy i misjonarze. Pierwszym 
Niemcem, który odniósł sukces na tym terenie, był Rickard von Rahowitz. 
Otworzył on w 1846 r. pierwszy niemiecki dom handlowy, a w 1847 r. został 
pruskim i saksońskim konsulem handlowym w cesarstwie chińskim. Tym samym 
przetarł szlak dla niemieckich kupców.

Handlem zajmowali się także misjonarze, uzyskujący w ten sposób środki 
na działalność misyjną. W Państwie Środka prym wiodło powstałe 23 września 
1828 r. Towarzystwo Misyjne Rheinische Mission Sgeselischaft oraz Kongregacja 

28 J.P. Rurarz, op. cit., s. 278–283, M. Peterson, P. Margulies, A brief history of Korea, New York 
2009, p. 119–200.
29 P.W. Nugent, H. Parafianowicz, op. cit., t. 3, s. 302; W.M. Chwostow, op. cit., t. 2, s. 195–197.
30 P.W. Nugent, H. Parafianowicz, op. cit., t. 3, s. 298–299.
31 W.S. Morton, Ch.M. Lewis, op. cit., s. 189; Nowożytna historia..., s. 40; W. Rodziński, op. cit.,  
s. 449; P.W. Nugent, H. Parafianowicz, op. cit., t. 3, s. 283–284, 300–301.
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Propagandy Wiary i stowarzyszeni w niej werbiści. Pierwsi z nich dotarli do Chin 
w 1879 r., ale działalność misyjną rozpoczęli dopiero w 1882 r., co trzy lata później 
doprowadziła do ustanowienia przez Stolicę Apostolską wikariatu Południowo-
Szantuńskiego. Jego pierwszym biskupem został Niemiec, Johan Baptist Anzel. 
Wzrost wymiany handlowej spowodował, że kolejne państwa niemieckie 
mianowały swych konsuli: w 1851 r. – Brema, a w 1852 r. – Hamburg.

Wykorzystując osłabienie Chin tuż po wojnie opiumowej, Prusy  
– dzięki nowo powstałej flocie wojennej – na przełomie lat 1860–1861 wymusiły 
podpisanie prusko-chińskiego traktatu handlowego, który dla Niemców szerzej 
otwierał rynek chiński32. W latach 60. XIX stulecia kraj ten pragnął zdominować 
handel przybrzeżny. Jednocześnie Berlin zaczął obawiać się dominacji Wielkiej 
Brytanii, która dzięki Hongkongowi oraz zwycięskim wojnom z Chinami 
zdominowała handel Państwa Środka. Owe poczucie zagrożenia spowodowało, 
że wśród niemieckich przemysłowców, kupców i wojskowych zrodziło się 
przekonanie o konieczności pozyskania odpowiednika Hongkongu dla Berlina 
na Dalekim Wschodzie. Zwolennikiem takiego rozwiązania był Friderick List, 
który już w 1840 r. w swej książce „Das natsimale. System del politizchen” 
pisał, że kolonie są Niemcom potrzebne, gdyż stanowią najlepszy sposób na 
rozwój przemysłu, eksportu i importu33. Pomimo atmosfery kolonialnej jej 
zwolennikom nie udało się dojść do porozumienia, czy należy przyszłe kolonie 
pozyskiwać w Chinach (głównie Tajwan), czy też w Japonii (wyspa Ezo). Obie 
wyspy obfitowały w surowce, były słabo zaludnione i ufortyfikowane. Zwolennicy 
opanowania Tajwanu upatrywali w nim niemiecką Jawę lub Indie, zaś zwolennicy 
Ezo pragnęli budować na wyspie niemiecką bazę wojskową na Dalekim 
Wschodzie. Orędownikiem tej ostatniej był Marks von Brand. Od stycznia 1867 r.  
pisał on do Otto Bismarcka memoriały, w których wymieniał korzyści płynące  
z opanowania wyspy. Obie koncepcje nie miały jednak możliwości zaistnienia 
przed zjednoczeniem Niemiec w 1871 r34.

Impulsem dla niemieckiego kolonializmu i penetracji Chin było zwycięstwo 
w wojnie francusko-pruskiej toczącej się w latach 1870–1871, a właściwie 
ogromna kontrybucja narzucona przez Bismarcka przegranej Francji, sięgająca  
5 mln franków. Ostatnia transza tej ogromnej sumy wpłynęła do Berlina w zaledwie 
dwa lata po zakończeniu działań wojennych. Spowodowała ona debatę wśród elit 
nowo powstałej Drugiej Rzeszy Niemieckiej. Nie wiedziano, co należy zrobić 
z uzyskaną kontrybucją. Ostatecznie wygrała koncepcja rozbudowy gospodarki 
Rzeszy, co z kolei pociągnęło powstanie wielu spółek akcyjnych. Do 1877 r. aż 
873 z nich miały charakter spekulacyjny, co – wraz z kłopotami spowodowanymi 
załamaniem się eksportu – stało się przyczyną kłopotów gospodarczych Rzeszy 
Niemieckiej. Apogeum kryzysu przypadło na lata 1880–1885, w których każdego 
roku emigrowało z Niemiec 130 tys. osób. Jednocześnie kryzys pozwolił na 
rozkwit wielkich korporacji, tj.: Kruppa, Thyssena, Lathenana, Stroussberga, dla 
których niezbędne było pozyskanie przez Niemcy tanich surowców oraz rynków 

32 P. Szlanta, Niemiecki sen o Chinach, „Mówią Wieki” 1997, nr 3, s. 26; M. Czapliński, Niemiecka 
polityka kolonialna, Poznań 1992, s. 20, 190.
33 M. Czapliński, op. cit., s. 27–29.
34 P. Behrend, Modernizacja Japonii. Niemieckie wzorce, „Torii” 2009, nr 4, s. 21; M. Czapliński,  
op. cit., s. 182; P. Szlanta, op. cit., s. 26.
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zbytu. Zaczęły one popierać politykę kolonialną, w której upatrywały szansę dla 
swojego rozwoju35. Jednakże Bismarck przeciwstawiał się angażowaniu państwa 
w rywalizację kolonialną, choć nie odrzucał samego kolonializmu. Niewątpliwie 
uważał, że Niemcy nie są jeszcze na to gotowe, o czym świadczy jego wypowiedź 
z 1871 r., w której uzależniał rozwój kolonializmu od opinii publicznej i warunków 
gospodarczych36. Bismarck był zwolennikiem koncepcji indywidualnego 
kolonializmu. Pozyskiwaniem, utrzymaniem oraz administrowaniem kolonii 
mieli, według niego, zajmować się kupcy lub specjalnie powołane do tego celu 
przedstawicielstwa spółek handlowych. O tych ostatnich wypowiadał się: „Moim 
celem są rządy spółek kupieckich, nad którymi ma być tylko nadzór i ochrona 
cesarza i Rzeszy”37. Kiedy Bismarck był gotowy zaangażować się w kolonizację 
Samoa, posłowie Reichstagu w kwietniu 1880 r. przeciwstawili się kanclerzowi. 
Samo podejście do kolonializmu zaczęło się zmieniać w latach 1884–1885 dzięki 
sytuacji w Afryce, aby rozwinąć się w latach 90. XIX stulecia w, tzw. weltpolitik 
w stosunku do Państwa Środka. Aż do 1895 r. w eksploatacji dominował 
kapitał prywatny oparty na handlu, który od lat 60. XIX w. systematycznie rósł. 
W 1885 r. wynosił on 16,50 mln marek, w 1893 r. – 48,60 mln, a w 1897 r.  
wyniósł już 97,20 mln marek. W latach 1893–1897 Niemcy zajęły drugie 
miejsce w handlu z Chinami, tuż za Wielką Brytanią, tym samym wyprzedzając 
Amerykanów. Choć ich obroty wynosiły 97,20 mln w stosunku do całego handlu 
szacowanego na 1,08 mld marek, to stanowiły tylko 8,00% obrotów na rynku 
chińskim. Dla porównania Wielka Brytania miała aż 80,00%. Największy udział 
w wymianie handlowej miały niemieckie firmy zbrojeniowe Mausera i Kruppa,  
a także przemysł stalowy odpowiedzialny za budowę mostów i torów oraz przemysł 
maszynowy. Poza handlem od lat dziewięćdziesiątych coraz większą rolę odgrywał 
powstały w 1889 r. Bank Niemiecko-Azjatycki. Wojna japońsko-chińska stała się 
punktem zwrotnym, od którego w ekspansję w Chinach bezpośrednio angażował 
się niemiecki rząd z cesarzem Wilhelmem II na czele. Jednocześnie w Berlinie 
upatrywano wspólnej interwencji i szansy na odciągnięcie Rosji od Francji38.

Ostatnim mocarstwem, które najpóźniej zaangażowało się w ekspansję 
w Chinach, była Japonia. Chciała ona przede wszystkim podpisać pierwszy 
równoprawny traktat z innym krajem, a ponadto – uzyskać rynek zbytu na swe 
produkty. Po restauracji Meiji Japonia coraz śmielej spoglądała na kontynent 
azjatycki. Nie było to niczym nowym w dziejach Nipponu, ale teraz wynikało  
z sytuacji, jaka panowała wskutek interwencji obcych mocarstw na kontynencie. 
Cesarstwo Japońskie w tamtym okresie znajdowało się w niewiele lepszej sytuacji 
od Chin. Dlatego też do najważniejszych zadań ówczesnej japońskiej polityki 
zagranicznej należało określenie i umocnienie pozycji Tokio w rejonie Dalekiego 
Wschodu oraz rewizja nierównoprawnych traktatów. W 1871 r. Japonia i Chiny 
podpisały pierwszy równoprawny układ w swej historii, zwany zasadami przyjaźni 
między Japonią a Chinami, w którym oba państwa otwarły dla siebie porty oraz 

35 J. Figura, J. Kujawa, Władcy Świata. Dzieje Imperiów Nowożytnych, Warszawa 1989, s. 177–179.
36 M. Czapliński, op. cit., s. 31.
37 Ibid., s. 65; J. Figura, J. Kujawa, op. cit., s. 179–180.
38 P. Behrend, Stosunki niemiecko-japońskie w latach 1894–1914, „Torii” 2010, nr 6, s. 30–31.;  
M. Czapliński, op. cit., s. 43–45, 84, 182–186, 188–189; P. Szlanta, op. cit., s. 26; J. Figura,  
J. Kujawa, op. cit., s. 180–185.
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zgodziły się na zasadę eksterytorialności39. Po stronie chińskiej układ ten podpisał 
Li Hung-czang, będący wtedy jednym z najbardziej wpływowych ludzi w Chinach 
i ekspertem od rozmów z zagranicznymi posłami. Pomimo nawiązania nowych  
i początkowo dobrych stosunków z Chinami apetyt terytorialny Japonii nieustannie 
rósł. Kwestia sporna między tymi państwami zaostrzyła się w sprawie wysp 
Ryukyu i Tajwanu40. Prawdziwym punktem zapalnym pomiędzy Pekinem a Tokio 
stała się jednak kwestia Korei. Japonia była pierwszym krajem, który otworzył 
Półwysep Koreański na świat. W 1876 r., wykorzystując metody amerykańskie, 
udało się Nipponowi nawiązać stosunki z Koreą. Posłużono się do tego celu 
pretekstem, jakim było ostrzelanie japońskich okrętów przez Koreańczyków  
w pobliżu wyspy Kanghwanzakoduro, położonej u wybrzeży Korei. W tym samym 
roku w Tokio rząd podjął decyzję o odwecie, a następnie rozpoczął negocjacje. 
Na czele misji stał Itō Hirobumi (który w ten sposób na stałe połączył swe losy  
z Koreą). W wyniku rozmów 26 lutego został podpisany traktat będący pierwszym 
nierównoprawnym traktatem narzuconym przez Japonię innemu państwu.  
W owym traktacie o przyjaźni i handlu Korea traktowana była jak państwo wolne 
i niepodległe41. Powstała w ten sposób sytuacja prowadziła do nieustannych napięć 
pomiędzy Chinami a Japonią, które rzutowały na sytuację wewnętrzną Królestwa 
Joseon. Dopiero podpisanie 18 kwietnia 1885 r. między Chinami a Japonią traktatu 
– zwanego paktem Li-Itō – unormowało na krótko sytuację, przekształcając Koreę 
we wspólny protektorat42. Japonia taką sytuację uważała za czasową, czekała 
tylko na odpowiednią porę, aby móc przejąć bezpośrednią kontrolę nad Koreą. 
Doprowadziło to do wybuchu, toczonej w latach 1894–1895, wojny chińsko-
japońskiej, w wyniku której zapoczątkowany został upadek ówczesnych Chin  
i dalsza ekspansja mocarstw.

39 E. Pałasz-Rutkowska, Najważniejsze kierunki w polityce zagranicznej Japonii w latach 1854–
1919, „Japonica” 1999, t. 11, s. 48.
40 N. Bociański, U źródeł potęgi. Oblicze japońskiego ekspansjonizmu na przełomie XIX i XX wieku, 
„Studencki Biuletyn Historyczny” 2010, nr 2, s. 82–83; W. Rodziński, op. cit., s. 452-453.
41 J.P. Rurarz, op. cit., s. 281–282; M. Łuczko, Itō Hirobumi i Yamagata Aritomo. Czołowi politycy 
Japonii okresu Meiji (1868–1912), Warszawa 2006, s. 57–60, 63–64.
42 N. Bociański, op. cit., s. 83–84; J.P. Rurarz, op. cit., s. 289–290.
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POCHWAŁA NOWOCZESNOŚCI A ZACHOWANIE TRADYCJI. 
DRZEWORYT SENSŌ-E JAKO MEDIUM PROPAGANDY  

W OKRESIE MEIJI

Japonia weszła w nowoczesność bardzo gwałtownie. Zachwyt nad 
zdobyczami techniki, następnie zmiana ustroju i plany tworzenia „nowej Japonii” 
spowodowały, że w pierwszej kolejności Japończycy zaczęli odrzucać wszystko, 
co dawne i zacofane. Szybko zreflektowano się jednak co do własnej oryginalnej 
kultury i zachowania tradycji, tworząc niespotykane w innych miejscach na 
świecie fuzje. Jedną z nich był drzeworyt sensō-e.

Okres Edo (1603–1868) miał przynieść Japonii wytchnienie i stabilizację 
po latach wojen domowych1. Podtrzymywany sztucznie ustrój wojskowy, polityka 
izolacjonizmu i wywyższanie rolnictwa ponad handel2 miały na celu zapewniać 
pokój w całym kraju. W istocie w dużych ośrodkach kwitła kultura mieszczańska, 
rozwijało się rzemieślnictwo i sztuka. Samuraje z czasem przestali być potrzebni  
w kraju bez wojen – budziło to kolejne niepokoje i otwarte napaści na 
przedstawicieli klasy wojowników. Dodatkowo pogłębiał się kryzys gospodarczy. 
Lokalni panowie feudalni nakładali na podwładnych kolejne podatki, a zyski 
szybko się rozchodziły. Bogacili się tylko kupcy i rzemieślnicy, którzy poprzez 
liczne restrykcje, np. dotyczące wyglądu strojów i domostw, zmuszani byli do 
ukrywania ogromnych majątków.

Kontakty handlowe z Zachodem zerwano w XVII w. ze względu na 
agresywną chrystianizację i strach przed stopniowym przejmowaniem kraju 
siłą. Obcokrajowcy zostali wówczas wypędzeni i wymordowani, a Japonia 
ogłosiła całkowitą izolację. Wyjątkiem były wyznaczone miejsca handlowe, 
gdzie wymiana odbywała się na prawach japońskich. Najsłynniejszym była 

1 J. Tubielewicz, Historia Japonii, Wrocław 1984, s. 257; M. Nishiyama, Edoculture. Daily life and 
diversions in urban Japan, 1600–1868, Honolulu 1997, p. 23. Okres Edo, zwany jest też Okresem 
Tokugawa, od nazwiska ówcześnie rządzącego rodu. Nazwa Edo wzięła się od nazwy stolicy, którą 
było miasto Edo, a obecne Tokio. Edo [w:] Japan Encyklopedia, ed. L. Frederic,, Cambridge 2002, 
p. 167.
2 Do tego stopnia, że zubożały samuraj nie widział nic zdrożnego w zakasaniu rękawów i uprawie 
poletka ryżu, natomiast kupcy znajdowali się na ostatnich szczeblach drabiny społecznej. Dość 
podkreślić, że samurajom nadal wypłacano żołd w ryżu (koku), a nie w pieniądzach. T. Furushima, 
The Village and Agriculture during the Edo Period, [w:] The Japanese Economy in the Tokugawa 
Era, 1600-1868, ed. M. Smitka, New York 1998, p. 34 –35.
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sztuczna wysepka Dejima, gdzie handlowano głównie z Holendrami. Od tego 
czasu nie interesowano się resztą świata, a docierające do kraju informacje były 
znikome. Gdy, więc w tych coraz bardziej niespokojnych czasach, w 1854 r. na 
horyzoncie pojawiły się „czarne statki”, czyli dymiące parowce dowodzone przez 
komodora Mattew Perry’ego3, można wyobrazić sobie przerażenie oglądających 
je ówczesnych Japończyków. Władze dyskutowały jeszcze o możliwościach 
odmowy, ale nieuniknione nastało rok później4. Otwarcie granic, podpisanie 
traktatów handlowych, napływ obcokrajowców, krótko mówiąc gwałtowne 
wejście w nowoczesność spowodowało, że Japończycy nagle zachłysnęli się 
zdobyczami techniki i zaczęli myśleć o stworzeniu nowoczesnego państwa na wzór 
zachodni. Głównymi przesłankami ku temu, by pójść w stronę nowoczesności, 
były wieści z Chin, gdzie zachodnie mocarstwa wymuszały korzystne tylko dla 
siebie ustępstwa. Podobne działania rozpoczynały się w Japonii, choćby poprzez 
niekorzystne traktaty handlowe. Odpowiedzialnością za taki obrót spraw obarczano 
ówczesnego, coraz mniej poważanego szoguna.

Przez kilka następnych lat Japonia zyskała m.in. oświetlenie gazowe, 
kolej, mosty, drogi, prasę, pocztę, telegraf, zachodnią medycynę, architekturę 
oraz przejęła elementy mody i obyczajów5. W 1871 r. państwo przejęło wszelkie 
grunty i zlikwidowało podziały klasowe,; w tym samym roku wprowadzono jena 
jako jednolitą walutę6 oraz pierwszą dłuższą linię telegraficzną7. W roku 1871 
zreformowano armię, a w 1872 wyodrębniono marynarkę wojenną8. W 1872 r. 
powstała pierwsza linia kolejowa. W 1873 r. przeprowadzono reformę podatku 
gruntowego, w wyniku, której samuraje utracili ostatnie przywileje9. Stała się 
ona jednym z bezpośrednich powodów wybuchu w 1877 r. powstania ostatnich 
samurajów z Satsumy, zwanego też seinan-sensō, krwawo stłumionego przez 
Armię Cesarską10. Sam wymiar tej wojny wzbudził jednak na tyle silne emocje, że 
postać dowódcy – Saigō Takamoriego – choć pierwotnie przedstawiana jako obraz 
zacofania, wskutek dużej popularności wśród społeczeństwa musiała być szybko 
wyniesiona na piedestał jako uosobienie głównego japońskiego bohatera i patrioty 

3 V.: W.G. Beasley, The Perry Mission to Japan, 1853–1854, Richmond 2002. 
4 L. Frederic, Życie codzienne w Japonii u progu nowoczesności (1868–1912), Warszawa 1988, s. 24; 
The Cambridge History of Japan, Volume 5, The Nineteenth century, ed. M.B. Jansen, Cambridge 
2008, p. 270. 
5 K.H. Henshall, Historia Japonii, Warszawa 2011, s. 97–98; J.W. Dower, Throwing off Asia I, 
Woodblock prints of domestic “westernization” (1868–1912), MIT Visualising Cultures, http://ocw.
mit.edu/ans7870/21f/21f.027/throwing_off_asia_01/toa_essay02.html. (dostęp 15.08.2014).
6 Zarys rozwoju gospodarczego Japonii w latach 1603–1913, [w:], Takahashi Korekiyo 1854–1936 a 
gospodarka międzywojennej Japonii, red. M. Kołodziejski, Warszawa 2004, s. 18.
7 S. Partner, Assembled in Japan. Electrical goods and the making of the Japanese consumer, 
Berkeley 1999, p. 11.
8 R.S. Chaurasla, History of Japan, New Delhi 2003, p. 41; T. Rogacki, Japońsko-rosyjska wojna 
morska 1904–1905, Zabrze 2011, s. 37.
9 Chłopi otrzymali uprawiane ziemie, ale zostali zobowiązani do odprowadzania podatków na rzecz 
państwa. Najbardziej stracili na tym spadkobiercy rodów wojskowych buke, którzy praktycznie 
wyrzuceni zostali z łańcucha zależności. Zarys rozwoju gospodarczego Japonii …, s. 19. 
10 K.H. Henshall, op. cit., p. 124; M.B. Jansen, op. cit., p. 393. Bunt z Satsumy rozpatrywany jest 
przez samych Japończyków w kategorii wojny wewnętrznej i tak określany w języku japońskim: 
„Seinan Sensō” (Wojna południowo-zachodnia). M. Iokibe, The Diplomatic History of Postwar 
Japan, London 2011, p. 6.
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tego okresu11. 
Liczne przemiany zakończyło powstanie skierowane przeciw szogunowi  

w 1866 r. i ostateczna restauracja władzy cesarskiej w 1868 r., a co za tym idzie  
– początek okresu Meiji. Na tronie zasiadł młody cesarz Mutsuhito. Zwieńczeniem 
ciągu wydarzeń i reform było ogłoszenie Konstytucji Meiji w 1889 r.12. 

Szybciej niż można się było spodziewać, Japonia dorównała kroku zachodnim 
mocarstwom. Jednak mimo zapatrzenia na możliwości, jakie przyniosło otwarcie 
granic, nie wszystkie zdobycze nowoczesności były przyswajane bezkrytycznie. 
Dowodem była chociażby wybiórczość wpływów z poszczególnych państw13 
i działanie zgodnie z hasłem wakon-yōsai – „japoński duch i zachodnia 
technologia”14. Dzięki tej filozofii, a raczej pragmatyczności, Japonia zachowała 
dużą część kultury, czego nie udało się powtórzyć w innych częściach świata. 

W świetle przemian Japonia zaczęła dostrzegać korzyści płynące  
z kontaktów międzynarodowych. Już w 1867 r. zaprezentowała się po raz pierwszy 
na Wystawie Światowej w Paryżu15. Kilka lat później wielu Japończyków regularnie 
podróżowało do Europy i Ameryki, by kształcić się na najlepszych uniwersytetach. 
Po powrocie znajdowali zatrudnienie w armii i administracji. W krótkim czasie 
Japonia wykształciła na Zachodzie własnych artystów, lekarzy, naukowców  
i tłumaczy. Tłumaczenia dzieł zachodnich pisarzy, a przede wszystkim strategów 
wojennych, były dostępne już u progu okresu Meiji i miały znaczący wpływ na 
wyszkolenie Armii Cesarskiej16.

Jeśli mowa o kontaktach międzynarodowych, bardzo istotnym jest fakt, że 
dopiero u progu nowoczesności Japonia zaczęła interesować się krajami ościennymi 
i postrzegać wszelkie kontakty i wpływy handlowe w kategoriach korzyści  
i zagrożeń. Co więcej, odkąd Japończycy zaczęli postrzegać swój kraj, jako nową 
jakość, zaczęli rozważać również plany powiększenia granic Cesarstwa. Ucząc się 
na doświadczeniach Chińczyków, Japonia nie miała zamiaru pozostawać krajem 
biernym. Swoją pozycję zamierzała stopniowo budować, a następnie umacniać  
w kolejnych latach agresywnej polityki ekspansywnej. 

Pierwsza wojna z Chinami – Nisshin-sensō [日 清 戦 争] (1894–
1895) – miała być próbą siły. Oficjalnym powodem jej wybuchu była potrzeba 
ochrony obywateli japońskich w Korei po wybuchu powstania ludowego 
Tonghak17. Tymczasem obydwa państwa od dawna łakomie spoglądały na 
Półwysep Koreański, jako potencjalną strefę wpływów. Wojna nie trwała nawet 
pełnego roku. Chińska flota została niemal całkowicie rozbita. Japonia zyskała 
półwysep Liaotung, Niuzhuang, Tajwan i Peskadory, wyegzekwowała otwarcie 

11 A. Germer, V. Mackie, U. Wöhr (red.), Gender, Nation and State in Modern Japan, London 2006, 
p. 60.
12 P. Olender, Wojna japońsko-chińska na morzu, 1894–1895, Warszawa 1997, s. 9.
13 Choćby z tego powodu Japonia przyjęła ruch lewostronny oparty na wzorcach brytyjskich 
(wyspiarskich), a armię wzorowała na armii pruskiej (ówcześnie najsilniejszej w Europie)  
– L.G. Perez, Japan at War: An Encyclopedia, Santa Barbara 2013, p. 338
14 K.H. Henshall, op. cit., p. 92. 
15 D. Sato, Modern Japanese art and the Meiji state. The politics of beauty, Los Angeles 2011, p.108.
16 L.G. Perez, op. cit., p. 337.
17 E. Kim, H. Kim, Korea and the Politics of Imperialism 1876–1910, Berkeley-Los Angeles-London 
1968, p. 77.
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siedmiu głównych miast oraz tras żeglugi śródlądowej z portami oraz wypłaty 
odszkodowań wojennych18. Wojna udowodniła, że Japonia jest państwem na tyle 
silnym, by pokonać dużo starsze i dużo większe Chiny. Była nierówna i brutalna, 
ale osiągnęła zamierzony efekt. 

Do kolejnej wojny, z Rosją – Nichiro-sensō [日 露 戦 争], doszło przez 
niejasny podział wpływów. Rosja kontynuowała budowę kolei transsyberyjskiej 
w Mandżurii19 oraz wycinała lasy w Korei. Zabiegi dyplomatyczne nie przyniosły 
rezultatów, więc Japonia zaatakowała Port Arthur w lutym 1904 r.20. Działania 
rosyjskie niepokoiły główne nacje europejskie na tyle, by nie wtrącać się do 
konfliktu. Po półtorarocznej wojnie Japonia rozbiła rosyjską flotę pod Cuszimą 
i na mocy traktatu z Portsmouth uzyskała Mandżurię, Dalian, część Sachalinu. 
Dodatkowo Korea stała się japońską strefą wpływów21. Wojna z Rosją miała 
być wejściem na kolejny poziom strategii i taktyki. Ponieważ była to pierwsza 
wojna prowadzona z państwem zachodnim, żołnierzom zakazano dopuszczania 
się grabieży, tortur, morderstw i gwałtów na ludności cywilnej, a rannym jeńcom 
nakazano udzielania opieki medycznej22. Wojna z Rosją prowadzona była już 
bardziej humanitarnie i z widocznym szacunkiem dla przeciwnika.

 W takich okolicznościach narodził się nowy typ drzeworytu określany 
mianem sensō-e, czyli dosłownie „obrazy wojny”. Były to ilustracje typowo 
propagandowe przedstawiające sceny batalistyczne, pojedynki oraz postacie 
bohaterów wojen chińsko-japońskiej i rosyjsko-japońskiej. Tworzone były przez 
kilkunastu artystów, w większości w prostej linii spadkobierców klasycznego 
drzeworytu wywodzącego się z Edo, zwanego ukiyo-e. Pozostali zaczęli swoją 
twórczość już w okresie Meiji. Najmłodsi byli dopiero nastolatkami, najstarsi – 
już w podeszłym wieku. Łącznie stworzyli około 4 tys. ilustracji, w większości 
horyzontalnych tryptyków oraz cykli, z których niemal 3 tys. to przedstawienia  
z wojny chińsko-japońskiej23. Wojna z Rosją, jako wojna „cywilizowana” – poza 
drzeworytami –dokumentowana była także za pomocą litografii i fotografii24.

Za najwybitniejszych artystów tego gatunku uważani są: Migita Toshihide 
(1863–1925), Mizuno Toshikata (1866–1908) i mniej znany Kobayashi Toshimitsu 
(aktywny ok. 1876–1904) – których nauczycielem był Tsukioka Yoshitoshi25 – oraz 
Kobayashi Kiyochika (1847–1915), Ogata Gekkō (1859–1920), Adachi Ginkō 
(czynny ok. 1870–1897), Watanabe Nobukazu (1874–1944), Utagawa Yoshiiku 
(1833–1904), Utagawa Kokunimasa (1874–1944), Ōkura Kōtō (czynny 1894–

18 S.C.M. Paine, The Sino-Japanese War of 1894–1895: perceptions, power, and primacy, Cambridge 
2006, p. 265–266.
19 G. Jukes, The Russo-Japanese war 1904–1905, Oxford 2002, p. 16–17.
20 T. Rogacki, op. cit., s. 50.
21 Pełny tekst traktatu, V.: Мирный договор между Россией и Японией, Портсмут, 23 августа/5 
сентября 1905 г, http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/portsmth.htm, (dostęp 19.08. 2014).
22 J.W. Dyskant, Port Artur 1904, Warszawa 1996, s. 32–33.
23 L.G. Perez, op. cit., p. 375.
24 Ibid.
25 H. Merritt., N. Yamada, Guide to modern Japanese woodblock prints : 1900–1975, Honolulu 1999, 
p. 207, i 247.
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1904) czy Kubota Beisen (1852–1906)26.
Postrzegając Japonię, jako kraj, który dążył do odcięcia od zacofania i miał 

ambicje stać się najnowocześniejszym państwem Azji, zastanawiać może fakt 
zakorzenienia się drzeworytu, jako głównego medium ilustracji propagandowej 
jeszcze u progu XX w. Artyści, którzy tworzyli te grafiki, nierzadko pracowali 
jako ilustratorzy gazet, gdzie tworzyli w medium litografii: techniki dużo tańszej  
i szybszej niż drzeworyt. Dodatkowo, drzeworyty sensō-e to ilustracje stosunkowo 
duże, najczęściej wydawane w formacie ōban (24,10 cm wysokości na 36,80 cm 
szerokości), a każdy tryptyk składał się z trzech takich kart.

Prawdziwe wytłumaczenie jest bardziej prozaiczne; japońskie 
społeczeństwo nie podążało za zmianami tak szybko, jak życzyłyby sobie tego 
ówczesne władze. Zwłaszcza mieszkańcy stolicy, przyzwyczajeni do dużych, 
barwnych drzeworytów, które przez cały XIX w. prezentowane były na zewnątrz 
budynków, jako reklamy przedstawień kabuki lub domów publicznych, niechętnie 
sięgali po gazety. Drzeworyt opatrzony tytułem i komentarzem był wystarczającą 
informacją. Śledząc kolejne ilustracje, przeciętny odbiorca wiedział, jak wyglądają 
losy Japonii na froncie. Zachowały się ilustracje pokazujące zgromadzony tłum 
skupiony na nowych drzeworytach, które wywieszano nad wejściem budynku 
wydawcy27. 

Poza tym artyści sensō-e tworzyli również drzeworyty przedstawiające 
dawne wydarzenia historyczne i legendarne takie, jak: wojna Gempei, historia  
47 rōninów, czy bardziej aktualna rebelia ostatnich samurajów. Ilustracje te 
cieszyły się dużym powodzeniem. 

Formalnie przedstawienia te nie odbiegały od klasycznych ilustracji  
z gatunku musha-e, czyli wizerunków wojowników, które usamodzielniły się  
w Edo w latach 30. XIX w.28. Gatunek ten wykształcił się na bazie portretu aktora 
ze scen teatralnych kabuki, zwanego yakusha-e (dosłownie „wizerunki aktorów”). 
Yakusha-e przedstawiały słynnych aktorów w swoich najlepszych kreacjach 
teatralnych, zazwyczaj w dynamicznej, wykrocznej pozie, w charakterystycznym 
stroju, z rekwizytem i przede wszystkim z przerysowanym grymasem twarzy. Po 
reformach okresu Tempō (1830–1844)29 restrykcje dotknęły także drzeworytu, 

26 V. wykaz artystów: Ibid., H.D. Smith II, Kiyochika: Artist of Meiji Japan, Santa Barbara 1988; 
S. Okamoto, D. Keene Impressions of the Front. Woodcuts of the Sino-Japanese War, 1894–95, 
Philadelphia Museum of Art, April 23–June 26 1983, katalog wystawy, Philadelphia 1983; 山田

俊幸、アンティーク絵はがきの誘惑、産経新聞 2007；J.W. Dower, Throwing Off Asia II, 
Woodblock Prints of the Sino-Japanese War (1894–95), Massachusetts Institute of Technology, 2008 
Visualizing Cultures, http://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/ throwing_off_asia_02/toa_essay01.
html, (dostęp 19.08.2014); J.W. Dower, Throwing Off Asia III, Woodblock Prints of the Russo-
Japanese War (1904-1905), Massachusetts Institute of Technology, 2008 Visualizing Cultures, http://
ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/throwing_off_asia_03/toa_essay02.html, (dostęp 20.08.2014); 
The Lavenberg Collection of Japanese Prints, http://www.myjapanesehanga.com/home/artists/, 
(dostęp 20.08.2014). 
27 Cf: H.W. Wilson, Japan’s Fight for Freedom. The Story of the Fight between Russia and Japan, 
London 1904, p. 74.
28 Wizerunki wojowników w drzeworycie powstawały już 100 lat wcześniej, lecz dopiero ok. lat 30. 
XIX w. Kuniyoshi zaczął tworzyć samodzielne ilustracje przedstawiające historycznych wojowników 
w takich ilościach i na tyle ekspresyjnie, że zaczęły być traktowane jak odmienny gatunek. 
29 J.W. Hall, The Cambridge history of Japan. Vol. 4, Early modern Japan, Cambridge 1997, p. 22. 
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przez co m.in. portrety aktorów zostały wycofane z obiegu30. Część artystów 
zwróciła się wówczas w stronę musha-e, a najlepsze wzory wykonywał Utagawa 
Kuniyoshi (1789–1861)31. Wykształcił również wielu uczniów i kontynuatorów, 
wśród których za najwybitniejszego uważa się Tsukiokę Yoshitoshiego (1839–
1892). Yoshitoshi jeszcze bardziej niż mistrz zainteresowany był takimi odkryciami 
zachodniej sztuki, jak perspektywa i anatomia, dzięki czemu wprowadził drzeworyt 
w nowoczesność. Jego uczniowie to już pokolenie artystów sensō-e.

W dużym uproszczeniu, sensō-e jest naturalnym przedłużeniem gatunku 
musha-e i jego naturalnym następstwem. Musha-e w czasach szogunatu również 
służyło propagandzie. Były to czasy pokoju i rozkwitu kultury mieszczańskiej, 
gdy system feudalny był już tworem przestarzałym i nie sprawdzał się od dawna,  
a samuraje nadal zachowywali wszystkie przywileje (mogli m.in. nosić broń i zabić 
człowieka niższej klasy bez konsekwencji) mimo oczywistej bezużyteczności. 
Nic, więc dziwnego, że środowiska miejskie nie traktowały przedstawicieli buke 
z szacunkiem; co więcej, uważano ich za darmozjadów32. By powstrzymać takie 
nastawienie, rząd decydował się na kolejne restrykcje, które przynosiły raczej 
marne skutki. Cenzura drzeworytu, czyli zakaz przedstawiania demoralizujących 
portretów aktorów, scen teatralnych i prostytutek, miała nakierować artystów na 
tematy wzniosłe. W istocie, część drzeworytników zwróciła się ku pejzażom, 
scenom rodzajowym i ilustracjom do wierszy. Część zaczęła specjalizować się  
w portretach wojowników, którzy w istocie byli tylko aktorami w słynnych sztukach 
opartych na tematach historycznych. Większość postaci z prac z tego okresu cechuje 
się makijażem kumadori typowym dla aktorów kabuki oraz charakterystycznym 
teatralizowaniem przedstawień (poprzez gesty, pozy, rekwizyty i budowę pola 
obrazowego). Postaci nie były jednak podpisane; pojawiało się tylko imię 
postaci historycznej i opis sceny w komentarzu. Jednak sam fakt dopuszczenia 
takich prac do obiegu i stempel cenzorski świadczy o tym, że takie zabiegi były 
powszechnie akceptowane. Z czasem wizerunki wojowników upowszechniły się 
w stolicy. Poza jednopostaciowymi portretami oraz przedstawieniami walczących 
samurajów zaczęły pojawiać się wielopostaciowe sceny batalistyczne w formie 
tryptyków oraz cykle składające się z kilku, kilkudziesięciu lub nawet stu kart. 
Niemal wszystkie przedstawiały słynnych wojowników w ogniu walki lub po 
walce, w geście zwycięstwa, w dynamicznym wykroku, z obnażonym mieczem 
wzniesionym ponad głową. Postaci miały wydawać się nieśmiertelne, nieczułe na 
ból i zimno. Pojawiają się portrety konne, portrety bogate w herby rodowe, sceny 
walki na statkach i skałach. Musha-e staje się nowym gatunkiem.

U progu epoki Meiji musha-e wciąż były jednymi z najlepiej sprzedających 
się drzeworytów. Konkurującym nowym gatunkiem stało się jedynie yokohama-e, 

30 V: Ukiyo-e – dawny drzeworyt japoński ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, kolekcja 
Feliksa Jasieńskiego; Ukiyo-e - old Japanese woodblock print from the National Museum in Cracow, 
Feliks Jasieński collection, catalog wystawy, ed. Z. Alberowa, Kraków 1988, s.112. 
31 V: W.B. Robinson, Kuniyoshi, London 1961; 悳俊彦, もっと知りたい歌川国芳―生涯と作
品; アート・ビギナーズ・コレクション, 東京美術 2008出版; W. Pearl, A Brief Biography 
of Utagawa Kuniyoshi, Kuniyoshi Project, http://www.kuniyoshiproject.com/Kuniyoshi%20
Biography.htm, (dostęp 21.08.2014); O. Mądrowska, Utagawa Kuniyoshi i portret japońskiego 
wojownika, Bydgoszcz 2011. 
32 J.A. Michener, The floating world, Honolulu 1983, p. 15.
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czyli wizerunki obcokrajowców i wizje zagranicznych miast33. Interesujący 
zwrot nastąpił po rebelii samurajów z Satsumy, kiedy pojawiły się drzeworyty 
dokumentujące to wydarzenie. Grupy samurajów w tradycyjnych strojach 
zestawiano wówczas z regularną, uporządkowaną Armią Cesarską. Były to 
pierwsze i prawdopodobnie jedyne drzeworyty, w których zdarzało się przedstawić 
samuraja w złym świetle. Ich celem nie było jednak wywyższenie jednej ze stron, 
ale przedstawienie ich w opozycji do siebie.

Sensō-e miało być zupełnie nowym gatunkiem. Miały być to ilustracje 
dokumentujące losy Japonii, żołnierzy japońskich w Chinach, a następnie w walce 
z Rosją. O ile pierwsze drzeworyty mogły spełniać rolę dokumentacyjną, gdyż 
wizje artystyczne opierano na informacjach reporterów i szkicach wysyłanych 
na front rysowników34, o tyle kolejne pozwalały artystom na więcej fantazji  
i wyolbrzymień. Tego z resztą oczekiwali kolejni nabywcy tego typu grafik. 

Celem tego typu drzeworytów było pokazanie nowej armii w kontraście 
do przeciwnika i udowodnienie odbiorcom, jaką potęgą jest Japonia na arenie 
międzynarodowej. Podobnie jak w drzeworytach przedstawiających stłumienie 
powstania Satsumy, w opozycji do japońskiej armii, Chińczycy przedstawiani są 
w tradycyjnych strojach, uzbrojeni niekiedy tylko we włócznie i rozpierzchający 
się w popłochu jak zwierzęta. Gdy pojawiają się broń palna lub działo – są 
zawsze dużo starszej generacji niż japońskie. Stosy ciał, groteskowe postaci 
w geście paniki i ucieczki miały za zadanie potęgować oczywisty kontrast. 
Armia japońska obrazowana jest, jako walcząca w szyku, uzbrojona w miecze  
i karabiny, w schludnych czarnych mundurach. W słynnym drzeworycie Mizuno 
Toshikaty z listopada 1895 r. przedstawiającym kapitulację, zatytułowanym 
,,Po upadku Weihawei dowódca chińskiej floty, admirał Ding Junchang poddaje 
się”, Chińczycy i zachodni obserwatorzy ukazani są w ukłonie naprzeciw 
wyprostowanych, wysokich japońskich zwierzchników. Twarze dowódców pełne 
są dostojeństwa i opanowania. Inny drzeworyt Mizuno Toshikaty, wyobrażający 
tę samą scenę, przedstawia chińskich generałów klęczących w ukłonie przed 
japońskimi dowódcami, którzy siedzą w pełnym umundurowaniu na krzesłach 
przed namiotem i zasłużenie przyjmują hołd. Dokładnie tak miało się prezentować 
najsilniejsze i najnowocześniejsze państwo Azji.

Tymczasem sensō-e nie było niczym innym, jak reedycją musha-e sprzed 
50 lat, tylko w nowej szacie graficznej. Oglądając kolejne drzeworyty, zauważyć 
można powtarzające się schematy. Przedstawienia w ogromnej części występują 
w formie tryptyku, formacie typowym dla batalistyki. Gdyby zedrzeć z postaci 
mundury i ubrać je w zbroje, nie różniłyby się niczym od klasycznych tryptyków 
z okresu Edo. Postaci są dynamiczne i pełne siły. Dowódcy często przedstawiani 
są konno, gestem wskazując kierunek ataku. Biorą czynny udział w walce, tak 
jak przedstawiano wojowników XII-wiecznych. Gdy wojsko przedstawiane jest 
w chwili oblężenia, dowodzący występują naprzód, w silnym, dynamicznym 
wykroku. Zgodnie z oczekiwaniami, poza umiejętnościami strategicznymi 
i taktycznymi, mieli cechować się również siłą fizyczną, jak przystało na 

33 F. Harris, Ukiyo-e. The art of the Japanese print, Tokyo-Rutland 2010, p. 169.
34 J.W. Dower, Throwing Off Asia II, Woodblock Prints of the Sino-Japanese War (1894–
95), Massachusetts Institute of Technology, 2008 Visualizing Cultures, http://ocw.mit.edu/
ans7870/21f/21f.027/ throwing_off_asia_02/toa_essay01.html, (dostęp 20.08.2014).
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doskonałych wojowników. Powinni jawić się, jako dowódcy zdolni przykładnie 
poprowadzić wojsko oraz stoczyć indywidualne pojedynki. 

Sensō-e miało również tworzyć mit nowych bohaterów narodowych, 
takich, jak kapitan Awata, który na Peskadorach walczył z miejscowym siłaczem 
uzbrojonym w halabardę i pokonał go jedynie przy pomocy swojego miecza35. 
Obraz pojedynku Awaty do złudzenia przypomina walkę Dawida z Goliatem. 
Innym bohaterem stworzonym przez drzeworyt jest kapitan Higuchi, który w bitwie 
o Weihawei zauważył zagubione chińskie dziecko, wziął je na ręce i walczył dalej. 
Po bitwie miał zwrócić dziecko rodzicom. Postać brnącego w śniegu z dzieckiem 
na ręku i wyciągniętą szablą nieustraszonego Higuchi, którego omijają kule, 
wielokrotnie wyobrażana była w drzeworycie. Stał się symbolem nieustraszoności 
i lojalności, które przeciwstawiano nieodpowiedzialnym Chińczykom, zdolnym 
do porzucenia dziecka na polu walki36.

Drzeworyty były również bogate w symbole. Charakterystyczna flaga 
Kyokujitsu-ki [旭日旗] – tzw. Sztandar Wschodzącego Słońca, który został przyjęty 
w 3 r. ery Meiji, czyli w 1870 r.37 – pojawia się na większości drzeworytów. Miała 
być symbolem nowej ery i wzrostu Imperialnej Japonii ponad inne kraje Azji. 
W kwestiach wizualnych nie tylko zastąpiła sashimono, czyli symbole rodowe 
w formie wertykalnych sztandarów, które w czasach samurajskich mocowane 
były do zbroi na plecach, ale stała się zupełnie nową wartością. Wielu dowódców 
przedstawianych jest, jako dzierżących flagę w chwili ataku lub pojawia się ona  
w pobliżu znaczących dla sceny postaci, trzymana przez współwalczących. Istotne 
były również sceny mocowania flagi na zdobytych pozycjach wroga. Sztandar Meiji 
był od razu rozpoznawalny. Na drzeworytach pojawiają się również wachlarze 
(dawne symbole dowódców) oraz oczywiście obnażone miecze.

Część scen to przedstawienia nostalgiczne, gdzie dowódca obserwuje 
konwój lub rozmyśla, siedząc pod drzewem. To również nawiązanie do klasycznego 
portretu wojownika, na którym nie brakowało samurajów obserwujących kwiaty 
wiśni lub piszących wiersze przed wyruszeniem na wyprawę wojenną. Nie brakuje 
również scen rodzajowych, np.: odpoczynku wojsk, musztry i opatrywania ran. Te 
ostatnie znajdujemy jednak tylko wśród przedstawień z wojny rosyjsko-japońskiej, 
kiedy Japonia miała prowadzić wzorową wojnę cywilizowaną. Dzięki temu mamy, 

35 Jest to bardzo interesujące przedstawienie. Ówczesne miecze lub raczej szable japońskiej 
armii były syntezą mieczy japońskich i wzorców szabli europejskich (zwłaszcza w rękojeściach, 
zawieszeniu, itp.). Fuzje te zwano guntō (miecze armii) i produkowano przeważnie fabrycznie.  
O ile typowy miecz japoński mógł być chwytany oburącz, o tyle szabla z kabłąkiem już nie,  
a mimo to tak przedstawiana jest w dwóch najpopularniejszych przedstawieniach kapitana Awaty. 
W przypadku tryptyku Toshihide postać wykonała cięcie z góry na dół i trzyma szablę oburącz, ale 
jedynie posiłkując się lewą ręką. Natomiast u Toshikaty rękojeść i kabłąk są wyjątkowo obszerne, by 
kapitan Awata swobodnie trzymał broń oburącz (!). Świadczy to o nieznajomości ówczesnej broni w 
środowisku artystów tego okresu i daleko posuniętej wizji artystycznej. – Cf: R. Chartrand, Japanese 
War Art. And Uniforms, 1853-1930, Atglen 2011, p. 151
36 J.W. Dower, The Compassionate Hero: Captain Higuchi, Massachusetts Institute of Technology, 
2008 Visualizing Cultures, http://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/throwing_off_asia_01/
compassionate_hero.html, (dostęp 21.08.2014). 
37 T. Fujitani, Emperor, nation, pageantry – a historical ethnography of modern Japan, Berkeley 
1996, p. 49. 
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więc całą galerię drzeworytów przedstawiających Japoński Czerwony Krzyż38  
i opatrywanych rosyjskich żołnierzy. 

Pozornie nowym typem w gatunku sensō-e wydają się jedynie 
przedstawienia bitew morskich, gdzie postaci ludzkie zostały usunięte na dalszy 
plan, a główny ciężar starć przeniesiony został na okręty. Drzeworyty te miały za 
zadanie przedstawiać militarną siłę Cesarskiej Marynarki Wojennej wraz z całym, 
najnowocześniejszym wyposażeniem. Walki przedstawiają zazwyczaj momenty 
zatopienia statków chińskich i rosyjskich, oddawanie strzałów i wybuchy na 
kadłubach lub torpedy na chwilę przed uderzeniem, a co za tym idzie, wielkie 
zwycięstwa japońskiej floty. Postaci ludzkie to zazwyczaj spokojnie obserwujący 
akcję dowódcy, umieszczani na pierwszej lub trzeciej karcie. Inne przykłady 
to m.in.: ładowanie i celowanie dział pokładowych, wydawanie rozkazów czy 
heroiczne śmierci po stronie japońskiej (np. kapitan Hirose). Na pierwszy plan 
zazwyczaj wysuwane jest działo lub ustawiane w tle za postaciami. Wiele ilustracji 
to popis kunsztu i pomysłowości artystów, gdyż stosuje się po raz pierwszy nowe 
rozwiązania formalne, jak widok okrętu po zatopieniu, opadającego na dno lub ataki 
torpedowe z wybuchami spod powierzchni wody. Ponieważ tego typu ilustracje 
nie zawsze pozwalały na jednoznaczne określenie położenia japońskich jednostek, 
są one oznaczane flagą Meiji, opatrywane komentarzem oraz odpowiednio 
tytułowane. 

Choć zmieniło się wyposażenie i sposób prowadzenia wojen, drzeworyty 
te również są jedynie zapożyczeniem rozwiązań z klasycznego musha-e. Mimo 
że Japonia nie wykształciła silnej floty przed okresem Meiji, bitwy morskie miały 
miejsce w historii. Najsłynniejsze to bitwa pod Yashimą z 1185 r. i bitwy w wojnie 
japońsko-koreańskiej. Kluczową była jednak bitwa w cieśninie Dan-no Ura z roku 
1185, która zdecydowała o losach wojny Gempei39. Przedstawiana była przez 
wielu artystów dojrzałego drzeworytu. Choć walki prowadzone były w mniejszej 
skali i postaci wojowników są doskonale widoczne i rozpoznawalne na każdej 
karcie, a statki dużo mniejsze i drewniane, główną rolę zarówno w musha-e, jak  
i starszym o 50 lat sensō-e odgrywają morze i wzburzone fale. Statki giną wśród fal, 
płoną od strzał zapalających, dymią, a wojownicy walczą, przeskakując pomiędzy 
nimi i tocząc boje na łuki i miecze. W tej barwnej kotłowaninie postaci i statków, 
dodatkowo pełnej kartuszy z imionami bohaterów, konieczne było oznaczenie 
jednostek flagami i herbami rodowymi40. Wzburzone fale mają też znaczenie 
propagandowe – bitwy morskie przedstawiano w niekorzystnych warunkach 
pogodowych, by podnieść heroizm postaci i uwydatnić zwycięstwa.

38 W tym cała gama ilustracji erotycznych. L.G. Zatlin, „Comfort Women” and the Cultural Tradition 
of Prostitution in Japanese Erotic Art”, [w:] Legacies of the comfort women of World War II,  
ed. M.D. Stetz, B.C. Oh, London – New York 2015, p. 35–37; O. Mądrowska, Shunga z frontu czyli 
erotyka w służbie wojska, „Torii. Japonia znana i nieznana”, nr 23, 2014, s. 26–27.
39 W. Nowakowski, Kurikara 1183, Warszawa 2004, s. 61.
40 Ponieważ były to przedstawienia scen już historycznych w stosunku do XIX w., w oznaczeniach 
pojawiały się błędy, jak np. stosowanie herbów niezgodnie z historią (ówcześnie jeszcze nieużywanych 
lub zniekształconych), a także broni czy strojów. W części wynikało to z niewiedzy, ale z całą 
pewnością w niektórych przypadkach było to działanie podobne do malarstwa historyzującego, gdzie 
niezgodności ze stanem realnym tworzone są świadomie mimo wiedzy artystów i mają uwydatniać  
i podkreślać przedstawione sceny - Y. Iwakiri, Japanese warrior prints, 1646–1905, Leiden 2007, 
p. 25.
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Wieści z frontu oraz chęć wizualizowania zwycięstw utrzymywały stały 
popyt na takie ilustracje. Wspominane 3 tys. wzorów powstało w czasie niespełna 
roku. Obrazy chwały tytułowane były przykładowo: „Wielkie zwycięstwo naszej 
armii w bitwie o Pyongyang”, ,,Banzai! Zwycięska pieśń nad Pyongyang”, ,,Hurra, 
Hurra na cześć Wielkiego Imperium Japońskiego! Obraz walki pod Songhwan  
i wielkie zwycięstwo naszych wojsk” czy “Wielkie zwycięstwo i okupacja naszych 
wojsk pod Juliancheng”. 

Rys. 1. Kiyochika Kobayashi-Banzai dla Japonii! Zwycięska pieśń nad Pyongyang 1894. 

Drzeworyty z wojny rosyjsko-japońskiej nie były już tak egzaltowane, 
jednak nadal miały udowadniać, że Japonia cały czas jest stroną dominującą.  
W przeciwieństwie do podobnych ilustracji z obydwu wojen, zwycięstwa w wojnie 
z Rosją nie były pokazywane jako powód do szalonej radości. Mimo całej gamy 
wypracowanych obrazów miażdżących zwycięstw nad Chińczykami zdecydowanie 
rzadsze są przedstawienia leżących Rosjan – zazwyczaj są to jedynie polegli  

Rys. 2. NZ-Bitwa Japonii i Rosji o Port Arthur â Hurra dla Japonii za wielkie zwycięstwo 1905.

Olga Yoshida-Mądrowska
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w walce żołnierze. Nie przedstawiano też Japończyków w pogardliwym geście 
deptania wrogów. W chwili poddania się japońscy żołnierze nie wznoszą już rąk  
i mieczy w górę, ale jedynie dają sygnały i wznoszą sztandar. Niewiele jest również 
przedstawień Rosjan w chwili ucieczki. Twarze nie są też zdeformowane; dbano 
o większy realizm. Pojawiają się nawet tryptyki w całości poświęcone rosyjskim 
dowódcom – np. drzeworyt, którego głównym bohaterem jest Aleksiej Kuropatkin 
– o długim tytule „W bitwie pod Liaoyang nasz wróg, generał Kuropatkin popełnił 
znaczące błędy taktyczne, przez które armia została pokonana w krwawej batalii” 
autorstwa Getsuzō– lub wiceadmirał Stiepan Makarow przedstawiony przez 
Ikedę Terukatę w „Wielkim zwycięstwie Japońskiej Floty Imperialnej” z 1904 r.  
Zauważyć można jednak nieścisłości w obrazowaniu rosyjskich mundurów  
– zapewne artyści nie mieli możliwości oprzeć się na wzornikach, a krótki czas,  
w jakim należało wydać drzeworyty, nie pozwalał na szukanie informacji. Świadczyć 
mogą o tym wszelkie niedociągnięcia i niezgodności w wyglądzie uzbrojenia  
i wyposażenia wojsk przeciwnika, a także otwarte kopiowanie fragmentów lub 
całych wcześniejszych układów kompozycyjnych, by wykorzystać je do nowych 
grafik. Część drzeworytów była oparta na wzorcach z wojny chińsko-japońskiej, 
gdzie kompozycja pozostawała taka sama, a zmieniały się jedynie detale, jak  
strój poległych postaci (strój chiński zmieniał się w rosyjski mundur) lub wygląd 
wrogiego okrętu w tle. Takim drzeworytom nadawano oczywiście nowy komentarz 
i tytuł.

Gatunek sensō-e stał pomiędzy nowoczesnością a tradycją. Miał zarówno 
spełniać oczekiwania odbiorców, jak i służyć budowaniu wizerunku Armii 
Cesarskiej. Dowodzący oraz szeregowi żołnierze mieli być nowymi samurajami, 
którzy tym razem mieli przynieść chwałę w walkach z innymi nacjami. Sensō-e 
tworzone były jednak nie tylko dla Japończyków, ale również dla wrogów. Część 
grafik opisywana była dodatkowo w alfabecie łacińskim. Pierwsze drzeworyty 
uderzały intensywną, przesadzoną kolorystyką i zagmatwanymi układami 
walczących, przysadzistych postaci ludzkich i koni. Na pierwszy rzut oka nie 
jest łatwo odróżnić je od innych przedstawiających obcokrajowców prac, które 
produkowane były w ogromnych ilościach u progu epoki Meiji. Ich jakość była 
wątpliwa, a twórcy nie należeli do elity ówczesnych artystów. Drzeworyty tworzono 
wówczas głównie w celach zarobkowych, nie zwracano, więc szczególnej uwagi 
na ich jakość. Wraz ze śmiercią ostatnich wielkich artystów nastąpić miał upadek 
klasycznej szkoły drzeworytu. Nowa jakość powróciła wraz z garstką artystów 
wykształconych w pracowniach drzeworytniczych oraz obeznanych w nowych 
środkach artystycznych, dostępnych ówcześnie w Tokio. Przekonująca anatomia 
postaci, przemyślana kompozycja, stonowana kolorystyka i estetyka wykonania 
sprawiały, że również po wojnie drzeworyty te zaczęły być sprowadzane przez 
kolekcjonerów do Europy i Ameryki.

Główną rolą musha-e oraz sensō-e było przedstawiać bitwy i ich bohaterów 
tak, jak tego oczekiwano. Dlatego właśnie dowódcy prowadzą armie osobiście, 
a żołnierze bez strachu występują naprzeciw kulom wroga, dobywając mieczy. 
Już Kuniyoshi przedstawiał słynnych historycznych wojowników, tak jak mieli 
wyglądać – pełni dumy, silni i honorowi. Wiadomo jednak, że nie zachowywał 
wierności historycznej – zdarzało mu się umieszczać bitwy w innej scenerii,  
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a bohaterów prezentować inaczej niż podają źródła pisane41. Nie wynikało to jednak 
z bagatelizowania faktów, ale było świadomym podtrzymywaniem i budowaniem 
obrazu dawnego wojownika. Wydawało się to szczególnie potrzebne w czasach 
pokoju, gdy chwile chwały były tylko wspomnieniem. Sztuka „ku pokrzepieniu 
serc” miała wzbudzać zrozumienie i poparcie dla systemu wojskowego, który 
sprawdzał się od stuleci. Choć efekt nie był taki, jakiego oczekiwano, drzeworyty 
przedstawiające samurajów oraz ilustrujące dawne historie i legendy cieszyły się 
ogromnym, niesłabnącym zainteresowaniem. Można zaryzykować stwierdzenie, 
że to Kuniyoshi i jego uczniowie stworzyli mit japońskiego wojownika jako wzór 
wizualny, za którym podążała Armia Cesarska. Mimo pochwały nowoczesności 
wzorce pozostały takie same.

41 Choćby na najsłynniejszym przykładzie Tomoe, która w kronice Heike-monogatari opisywana 
jest jako kobieta walcząca mieczem. Kuniyoshi i inni artyści przedstawiali ją jednak uzbrojoną  
w naginatę – jako broń przynależną kobiecie. – S.R. Turnbull, Samurai women, 1184–1877, Oxford-
New York 2010, p. 22.
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IN PRAISE OF MODERN TRADITION OR TRADITION SAVING? 
SENSŌ-E WOODCUT AS A MEDIUM OF PROPAGANDA DURING 

THE MEIJI ERA

Japan suddenly entered the Modern Era and in the first instance rejected 
all the outdated and backward aspects: clothes, weapons, and ways of thinking. 
The aim was to abolish the feudal system, however Japan has never uncritically 
accepted everything that were brought by foreigners. They searched an inspiration 
in the achievements of the West. Over the decades, Japan has become the most 
advanced country in Asia, being able to fight with China, and even with powerful 
Russia. 

Fortunately, during the rush to modernity Japan’s politics noticed a very 
important issue of their own history and national identity. Even during the Meiji 
Era, Japanese, for example, valued their own way of relax more than exclusive 
home entertainment with music and dance, and the Japanese kimono more than the 
dresses with corset. Political and technological progress did not keep up to ordinary 
citizens. For this reason, woodcut remained main source of communication, 
advertisement and popular tool of propaganda in late Edo, Meiji and even Taishō 
Era. However, about 1894, Japan needed a new form of propaganda, which could 
combine powerful samurai and modern soldier – easy to understand for every 
Japanese citizen. That type of print is called sensō-e, “pictures of war”. Former 
warriors often depicted on the prints were replaced by silhouettes of soldiers. 
Stories of ancient battles and legends were also converted into situations from the 
front of Sino- and Russo-Japanese wars. 

Prints called sensō-e were produced since 1894 to about 1905. Almost 
all of the pictures were designed by very young artists, which studied classical 
printmaking in the beginning of Meiji Era. Two of the most famous: Mizuno 
Toshikata and Migita Toshihide were students of a famous artist Tsukioka 
Yoshitoshi, and Yoshitoshi was a student of Utagawa Kuniyoshi – the creator of 
the “warrior print” genre in Edo Era. This strange artistic direction started about 
1830’s and continued in modern war pictures to prove that Japan is permanently 
powerful and a courageous nation.
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ПОЧАТКОВІ ЦЕРКОВНІ ШКОЛИ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ  
XX СТОЛІТТЯ ЗА ДАНИМИ ЦЕРКОВНОЇ СТАТИСТИКИИ

Упродовж ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. функціонувала 
система церковної освіти, нижчою ланкою якої були початкові школи 
(церковнопарафіяльні та школи грамоти). Особливого розвитку вони набули 
з 60. р. ХІХ ст., але в історії церковного шкільництва виділяються і 90. р. та 
початок ХХ ст. Це пов’язано зі створенням керівних структур, впровадженням 
статуту семінарії та училищ 1884 р. та прийняттям спеціального положення 
про управління церковними школами тощо. Ці заходи та збільшення казенних 
видатків на освітянські потреби зумовили розширення мережі церковного 
шкільництва.

Метою даної статті є аналіз показників церковної статистики, що 
уможливлює здійснення найпростіших підрахунків для ілюстрації процесу 
розширення церковного шкільництва. Виокремлення відповідних показників 
по розвитку церковних шкіл в українських губерніях уможливлює виділення 
лідерів серед них. А з’ясування динаміки виділення казенних коштів для 
церковної освіти є своєрідним показником розуміння державою важливості 
цієї справи.

19 лютого 1885 р. при Св. Синоді була утворена Училищна рада під 
головуванням єпископа Германа, якій підпорядковувались церковні школи 
усіх єпархій Російської імперії, окрім Ризької та князівства Фінляндського. 
Загальне управління школами в кожній єпархії належало єпархіальним 
архієреям та єпархіальним училищним радам. У повітах школами опікувались 
повітові відділення єпархіальних училищних рад, яких у 1892–1893 н. 
р. налічувалось 525, та призначені архієреями спостерігачі-священики, 
чисельність яких складала 2 298 осіб.

Упродовж 1894–1895 н. р. Училищною радою при Св. Синоді були 
вирішені такі важливі питання функціонування системи церковної освіти: 
запроваджені посади наглядача за церковними школами у «не земських» 
губерніях; визнано доцільним вивчення в школах садівництва та городництва; 
розподілено кошти одноразової допомоги, яка була «Высочайше пожалована» 
з державного казначейства у сумі 350 тис. руб. у 1893 р. та 700 тис. руб.  
у 1894 р.; про забезпечення шкіл навчальними посібниками в кількості до  
900 тис. примірників; про проведення в Києві з 15 липня 1894 р. з’їзду 
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представників училищних рад Південно-Західного краю Росії; про 
використання грошової допомоги Св. Синоду на влаштування та утримання 
церковнопарафіяльних шкіл та шкіл грамоти з коштів державного 
казначейства щорічно в сумі 3 279 645 руб.; про видання при Училищній 
раді щомісячного педагогічного журналу «Народное образование» і т. д.1.

Увага державного та церковного керівництва до шкільної справи не 
зменшувалась і 26 лютого 1896 р. «Высочайше» затверджено положення 
про управління церковними школами. У відповідності з ним з квітня 1896 р.  
була реорганізована Училищна рада при Св. Синоді, яку з січня 1896 р. 
очолив єпископ Гурій. У полі діяльності Училищної ради перебували 
питання про виділення коштів на влаштування і утримання церковних шкіл, 
рекомендування книг для шкільних бібліотек, клопотання про виділення 
державних коштів для шкіл, відкриття двокласних шкіл, влаштування курсів 
для вчителів тощо. З 1896 р. Училищна рада за свої кошти почала видавати 
щомісячний журнал «Народное образование». Училищній раді при Св. Синоді 
підпорядковувались 64 єпархіальні Училищні ради, які відповідно керували 
576. повітовими та окружними відділеннями Єпархіальних Училищних рад.

Положення про управління церковними школами від 26 лютого 1896 р.  
внесло зміни в церковно-шкільну інспекцію. Зокрема, в кожній єпархії 
були призначені єпархіальні «наблюдатели» (спостерігачі, наглядачі),  
а у повітах призначено по одному наглядачу із осіб, котрі мали священий 
сан, і їм встановлювалась платня від 240 до 1,20 тис. руб. кожному. Деякі із 
повітових наглядачів були звільнені від обов’язків парафіяльного священика, 
або числилися в парафіях з двома і більше причтами. очолював церковно-
шкільну інспекцію, у відповідності з положенням від 26 лютого 1896 р., 
наглядач церковних шкіл, який мав двох помічників.

Діяльність центральної інспекції церковних шкіл зводилась до ревізії 
єпархіальних Училищних рад, їх повітових відділень та церковних шкіл, 
та до керівництва єпархіальними і повітовими наглядачами. Обов’язки 
єпархіальних і повітових наглядачів зводились до якомога частішого 
відвідування церковних шкіл, турботу про їх матеріальний стан і, загалом, 
розвитку церковно-шкільної справи. Своїм рішенням від 5 червня 1896 р. Св. 
Синод надав право спостерігачам завідувати зразковими школами, що діяли 
при духовних семінарія. Спостерігачі зобов’язані були щорічно складати 
звіти про стан церковнопарафіяльних та шкіл грамоти.

У 1891–1892 н. р. в Російській імперії церковнопарафіяльних шкіл 
налічувалось 10 421, а шкіл грамоти 12 839, тобто усього 23 260 шкіл, в яких 
навчалося 721 892 учні. У 1892–1893 н. р. кількість церковнопарафіяльних 
шкіл збільшилась до 11 342, а кількість шкіл грамоти до 15 922, всього 
шкіл стало 27 264. Учнів обох статей в них налічувалось 860 206 душ, в т.ч.  
в церковнопарафіяльних школах – 420 208 і в школах грамоти – 379 998. 
На одну церковнопарафіяльну школу припадало 42 учні, а на одну школу 
грамоти – 25.

Що стосується такого показника, як кількість учнів церковних шкіл 

1 Церковно-приходение школы и школы грамоты. Всеподданейший отчет за 1894-1895 
годы, [в:] Обер-прокурор Сватейшего Синода К. Победоносцев по відомству православного 
исповедания, С-Петербург 1897, c. 361.

Михайло Янчук



175

на 1 тис. православного населення, то серед 60-ти єпархій на першому 
місці була Київська. За офіційною статистикою, на її території діяло 856 
церковнопарафіяльних та 724 школи грамоти, в яких навчалося у 1892–1893 
н. р. 79 731 учень. А серед 2 517 976 православних мешканців єпархії на 
кожну тисячу припадало 31,50 учня. У 1888–1889 н. р. аналогічний показник 
становив 22,50. Стосовно інших українських губерній, то зростання у ці  
ж роки було таким: в Подільській – з 19,70 до 27,90, у Волинській  
– з 11,30 до 21,10, у Херсонській – з 7,30 до 11,10, у Полтавській  
– з 3,70 до 8,70, у Чернігівській – з 2,70 до 7,10, у Катеринославській  
– з 3,80 до 6,90 і в Харківській – з 2,10 до 4,90. Тобто, у Київській 
єпархії такий показник зріс у 1,4 рази, у Подільській теж у 1,40,  
у Волинській в 1,80, в Херсонській в 1,50, в Полтавській в 2,30, в Чернігівській 
в 2,60, в Катеринославській в 1,80, у Харківській у 2,30 рази. Офіційна 
статистика та здійснені нами підрахунки виглядають доволі обнадійливо, та 
свідчать про швидкі темпи поширення церковної освіти.

Як вказувалось у звіті Обер-прокурора Св. Синоду за 1890–1891 
рік, найуспішніше розвивались церковні школи в Київській єпархії: за рік 
їх кількість зросла на 100, а кількість учнів – на 15 841 особу. В інших 
єпархіях кількість шкіл поставала більшою, але охоплюваність ними учнів 
була меншою. Так, наприклад, у Подільській єпархії за аналогічний період 
кількість шкіл збільшилась на 118, але збільшення кількості учнів становило 
тільки 12 120 осіб; у Волинській єпархії кількість шкіл зросла на 186,  
а кількість учнів – на 7 831; у Подільській єпархії кількість шкіл збільшилась 
на 226, а кількість учнів – на 7 943 і т.д.2.

 Та швидка динаміка показників церковних шкіл та охоплюваності 
ними учнів була далекою від ідеальної. За офіційним рядком звіту «дело 
народного образования находится в состоянии далеко несоответствующем 
нуждам и запросам жизни» стояли такі цифри: до 7,70 млн православних 
дітей шкільного віку залишалися поза системою освіти, а в школах навчалися 
тільки до 30,00% від 

загальної кількості дітей шкільного віку. Особливо катастрофічною була 
ситуація щодо навчання дівчаток. Із загальної кількості дівчаток шкільного 
віку – 5 млн осіб – в церковних школах у 1892–1893 н. р. навчалося лише  
150 364 особи і школах інших відомств до 350 000 осіб, тобто всього 0,5 млн, 
що складало 10,00% від загальної кількості. А решта – 90,00% залишалися 
поза стінами школи.3

У 1893–1894 н. р. церковних шкіл в імперії налічувалося 27 264,  
а учнів в них – 860 206 осіб, в т.ч. – 709 842 хлопчиків і 150 364 дівчинки. 
У наступному 1894–95 н .р. шкіл налічувалось 31 835, а кількість учнів 
збільшилась до 981 076 осіб, тобто кількість шкіл збільшилась на 4 571, або 
більше 16,00%, а учнів – на 120 870 душ, або на 14,00%. Лідируюче місце 
серед 61 єпархії продовжувала зберігати Київська. Послуговуючись тим 
самим показником – кількість учнів церковних шкіл на 1 тис. православного 
населення – підкреслимо, що він був найвищий і складав 31,60. Усього шкіл 

2 Всеподданейший отчет за 1892–1893 годы, [в:] Обер-прокурор Святейшего Синода  
К. Победоносцев по ведомству православного исповедания, С-Петербург 1895, c. 509.
3 Ibid., c. 510.
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налічувалося 1 638 (913 церковнопарафіяльних і 725 шкіл грамоти). В них 
навчалося 79 293 учні (70 466 хлопчиків і 8 827 дівчаток), а православного 
населення в Київській єпархії налічувалось 2 506 912 осіб. В інших 
українських губерніях такий показник становив: у Подільській – 27,60,  
у Волинській – 21,70, у Херсонській – 12,40, у Полтавській – 9,5, в Харківській 
– 9,40, в Катеринославській – 9,10, в Чернігівській – 8,10.

У 1895–1896 н. р. кількість церковних шкіл зросла до 34 836, а учнів 
в них – до 1 116 492 осіб. А станом на 1 січня 1898 р. церковних шкіл 
налічувалось 38 475, а учнів у них було 1 338 598 осіб обох статей.

До 1901 р. церковних шкіл налічувалось уже 43 602, у складі яких 
було: 15 церковно-учительських, 373 другокласних, 411 двокласних, 21 323 
однокласних, 21 364 шкіл грамоти та 116 зразкових при духовних семінаріях 
і жіночих духовного відомства училищах. Кількість учнів у всіх типах шкіл 
досягла 1 764 912 осіб (1 271 598 хлопчиків та 493 314 дівчаток)4.

У звітах Обер-прокурора Св. Синоду відмічалося, що церковні школи 
прагнули в більшій чи меншій мірі досягти головної мети – утвердження 
серед народу православного вчення, віри та християнської моралі. 
Привчені до обов’язкового читання вранішніх перед початком уроків  
і вечірніх молитов, учні церковнопарафіяльних шкіл зобов’язані обов’язково 
відвідувати храм Божий і у недільні та святкові дні. У хороших школах 
учителі збирали учнів за годину-другу до початку вечірнього богослужіння, 
готували їх до читання та співу в церкві, супроводжували, керували ними та 
слідкували за їх поведінкою. У багатьох школах старші учні, з благословіння 
єпархіальних преосвященних, одягали в церкві стихарі і прислужували 
при богослужінні. При багатьох церковнопарафіяльних школах в недільні 
та святкові дні проводились позабогослужбові бесіди, які, до того  
ж, супроводжувались співом. Користь від них очевидна, але важливо і те, 
що багато людей не зловживали своїм вільним часом. У великих парафіях 
при церковнопарафіяльних школах відкривались ще й недільні школи для 
дорослих.

Таким чином, церковні школи ставали не тільки розсадником 
грамотності серед народу, а й центром виховання підростаючого покоління 
в дусі віри та церкви православної. Школи впливали і на дітей, і на їх батьків. 
У звіт Обер-прокурора Св. Синоду потрапили слова спостерігача за школами 
3-го округу Уманського повіту, який підкреслив, що «в той семье, где есть 
мальчик, учившийся в школе, уже нельзя встретить таких членов, которые 
бы читали молитвы не правильно, а тем более искаженно»5. В офіційних 
звітах наголошувалось, що селяни люблять церковну школу і в першу чергу 
за те, що в ній діти навчаються читати часослов і псалтир, співати молитви, 
привчаються до відвідування храму Божого, засвоюють добрі звички тощо.

Підтримуючи школи, єпархіальні училищні ради забезпечували їх 
додатковою літературою для позакласного читання. Київська єпархіальна 
училищна рада в 1889 р. розіслала у 115 шкіл спеціальні бібліотеки, кожна  

4 Всеподданейший отчет за 1901 год, [в:] Обер-прокурор Святейшего Синода по ведомству 
православного исповедания, С-Петербург 1905, c. 285.
5 Всеподданейший отчет за 1888–1889 годы, [в:] Обер-прокурор Святейшего Синода  
К. Победоносцев по ведомству православного исповедания, С-Петербург 1891, c. 358.
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з яких складалася з 130 назв книг для позакласного читання.
В наступні роки виховна мета церковної освіти все більше 

конкретизувалась. «Главная и самая важная забота законоучителей, 
заведующих школами и учителей состояла в том, чтобы пробудить, 
развить и утвердить в учащихся чувства любви к Богу, Св. Церкви, ея 
уставам и священнодействиям, чувства верноподданнической преданности  
и любви к Царю и отечеству, любви к родителям, вежливое и почтительное 
обращение со старшими и кроткое, ровное – со сверстниками и младшими», 
– підкреслювалось в офіційному документі6. Для досягнення цієї мети 
сам спосіб викладання головного предмета в школах – Закону Божого  
– мав характер релігійно-виховний. Законовчителі старались, щоб істини 
християнської віри сприймались не лише розумом, а й серцем; священна 
історія викладалася в живих оповіданнях, з яких діти могли б винести моральні 
уроки; особливо законовчителі мали турбуватися, щоб в серцях учнів ясно  
і твердо закарбувалися фрагменти життя Ісуса Христа, як взірець праведного 
життя. При вивченні молитов мала звертатись увага на їх розуміння і малось 
на увазі таке налаштування дітей, щоб молитва стала потребою їх душі.  
В школах вводились щоденні молитви перед навчанням та по його завершенні.

Неослабна увага приділялась влаштуванню шкільних бібліотек. 
Станом на 1894–1895 н. р. Київська єпархія відносилась до трьох єпархій 
(ще Архангельська і Донська), на території яких усі церковні школи мали 
бібліотеки. Для забезпечення церковних шкіл підручниками та посібниками 
ще у 1891 році Училищна рада при Св. Синоді сформувала книжковий склад, 
що передбачало здешевлення книг та цільову їх доставку у шкільні бібліотеки. 
У 1894 р. з цією метою була створена спеціальна Видавнича Комісія, яка  
в перший рік свого існування безкоштовно розіслала в єпархіальні училищні 
ради 1 607 000 примірників навчальних книг на суму 192 325 руб., а потім на 
вимогу училищних рад було розіслано ще 939 949 примірників підручників 
загальною вартістю 131 848 рублів. Окрім безплатних поповнень бібліотек, 
училищні ради закупили ще 862 854 примірники книг на суму 159 356 
рублів. У 1894 і 1895 р. Видавнича Комісія безплатно розіслала для шкільних 
бібліотек 64 тис. примірників книг під назвою «Приходская Библиотека» 
загальною вартістю 15 610 рублів.

Та навчання дітей не вичерпувало завдань церковної освіти. Як 
підкреслювалось в офіційних документах, «церковно-приходская школа 
ставит себе задачей не только обучение детей, но и в особенности воспитание 
их посреди скудной крестьянской среды и грубой обстановки: сообщение им 
добрых религиозных и нравственных начал и стремлений, добрих привычек, 
приучение их к порядку и опрятности, возбуждение в них умственного  
и нравственного интереса в соответствии с той жизнью и деятельностью, 
какая предстоит им. Главным средством для возвышения духа в детях 
полагается – церковное богослужение, с сознательным в нем участием,  
и пение действие коего в особенности благодетельно и простирается не 
только на детей, но чрез них на родителей их и на всю деревню. Чрез учеников 
благотворное влияние церковной школы распространяется и на взрослое 

6 Всеподданейший отчет за 1892–1893 годы…, c. 517.
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население. Внимательным церковным стоянием дети подают добрый пример 
прежде всего членам своей семьи, а участие детей в церковном чтении радует 
родителей, привлекает и к разумному чтению»7.

П’ятиріччя запровадження нових правил для церковнопарафіяльних 
шкіл (13 червня 1889) відзначалося особливо: під головуванням знову 
призначеного очільника училищної ради при Св. Синоді Преосвященного 
Германа відбулося засідання, після якого усі члени ради побували  
в Ісакіївському соборі Санкт-Петербургу на спеціальному богослужінні  
з нагоди такої події.

Посилена увага державно-церковного керівництва до 
церковнопарафіяльної освіти спричиняла її розвиток. Для 70-мілліонного 
православного населення Російської імперії (окрім Ризької єпархії та 
Фінляндії) у 1889 р. діяло 8 498 церковнопарафіяльних шкіл, у яких навчалось 
294 097 учнів, та 9 217 шкіл грамоти, які охоплювали 179 178 учнів. Тобто, 17 
715 шкіл давали освіту 473 275 особам8.

Функціонували школи за правилами 13 червня 1884 р. та за  
однотипними програмами, затвердженими в 1886 р. Святішим Синодом.

В офіційних звітах про розвиток церковної освіти відзначалося, що 
школи «имеющие целью утверждать в народе православное учение веры  
и нравственности христианской» позитивно впливають і на місцеве населення, 
яке повсюдно своїми пожертвуваннями підтримує церковне шкільництво. 
Піднесення церковної освіти впливало і на навчальні заклади інших відомств, 
які стали більше уваги приділяти вивченню Закону Божого. Активно діяла  
і Училищна рада при Св. Синоді. Вона вивчала звіти єпархіальних 
училищних рад; призначала кошти на утримання зразкових шкіл при 
духовних семінаріях та жіночих духовних училищах, а також на допомоги 
церковнопарафіяльним та школам грамоти; рекомендувала навчальні 
посібники, книги для позакласного читання, різні ілюстровані матеріали 
та ноти для церковного співу; розглядала клопотання про нагородження за 
сумлінне ставлення до церковних шкіл; готувала для Св. Синоду подання 
про затвердження почесних попечителів церковнопарафіяльних шкіл тощо.

На основі єпархіальних статистичних звітів про стан 
церковнопарафіяльних шкіл у 1888–1889 н .р. була складена таблиця про 
кількість учнів церковних шкіл на 1 тис. душ православного населення  
в 60. губерніях Росії. На першому місці у цій таблиці значилась Київська 
губернія, у якій з 2 427 138 православних жителів обох статей 54 819 осіб 
навчалися в церковних школах, що становило 22,50 на 1 тис. душ. Це був 
найвищий показник.

В інших українських губерніях цей показник становив: в Подільській  
– 19,70, у Волинській -11,30, в Херсонській – 7,30, в Катеринославській  
– 3,80, в Полтавській – 3,70, в Чернігівській – 2,70, в Харківській – 2,10. 
В коментарях до таблиці підкреслювалось, що більш-менш задовільним 

7 Всеподданейший отчет за 1896–1897 годы, [в:] Обер-прокурор Святейшего Синода  
К. Победоносцев по ведомству православного исповедания, С-Петербург 1899, c. 239.
8 Церковно-приходение школы и школы грамоты. Всеподданейший отчет за 1888–1889 
годы, [в:] Обер-прокурор Святейшего Синода К. Победоносцев по ведомству православного 
исповедания, С-Петербург 1891, c. 341. 
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є співвідношення кількості учнів церковних шкіл до загальної кількості 
православного населення у губерніях Київській, Могилівській, Подільській, 
Мінській, Литовській, Волинській, Тверській та Ярославській, а не 
задовільним у Костромській, Псковській, Чернігівській, Харківській, 
Камчатській, Пермській, Грузинській, Сибірській, Холмсько-Варшавській 
та Якутській губерніях. Загальний показник по 60. губерніях Росії становив  
7 учнів церковних шкіл на 1 тис. православного населення9.

У відповідності з положенням про школи від 13 червня 1884 р. 
фінансову підтримку їм мали забезпечувати місцеві парафії, сільські та міські 
громади, парафіяльні попечительства, братства, земські та інші громадські 
організації, приватні особи і частково казна. За звітом 1888–1889 н.р.,  
церковні школи отримали 1 948 000 рублів. Джерелами фінансування були: 
1) кошти від місцевих парафій – 160 тис. руб. та монастирів – 35 тис. руб.; 
2) матеріальна підтримка від сільських товариств (в Київській губернії 
це 113 тис. руб., в Подільській – 68 тис. руб., у Волинській – 51 тис. руб.  
і т.д.); 3) кошти від міських дум та управ – 23 тис. руб.; 4) кошти від  
12 тис. парафіяльних попечительств – 460 тис. руб.; 5) допомога від земств 
– 104 тис. руб.; 6)добровільні внески від приватних осіб – 180 тис. руб.;  
7) кошти від батьків – 83 тис. руб. До того ж єпархіальні училищні ради  
мали залишкові кошти від попереднього навчального року10. Та, не дивлячись 
на таке фінансування церковної освіти, все ж брак коштів називався одним  
з перших гальмуючих чинників розвитку системи церковної освіти.

Джерелами фінансування системи церковної освіти залишались ті 
самі, але кількісні показники щорічно збільшувались. Так, у 1892–1893 н. р.  
загальна сума коштів для фінансування церковних шкіл Російської імперії 
збільшилась до 3 564 131 руб., з яких було витрачено 2,50 млн руб. Та 
загальні показники не зовсім адекватно відображали справжній стан справ. 
Адже разом із збільшенням загальної суми витрат на церковні школи,  
збільшувалась і кількість шкіл. А в розрахунку на одну школу явного 
збільшення коштів не було. В 1890–91 н.р. на 21 626 шкіл було втрачено  
2,00 млн руб., тобто в середньому по 92 руб. на школу, в 1892–1893 н.р. на  
27 264 школи використано 2,50 млн руб. що в середньому теж дає біля 92 руб. 
на школу. Та середньостатистична цифра насправді була нижча від реальної. 
Адже з 2,50 млн руб., витрачених на школи, значна частина використана 
на будівництво нових шкільних приміщень, яких у 1892–1893 н .р. було 
споруджено 903. Таким чином, матеріальне забезпечення системи церковної 
освіти продовжувало залишатись не достатнім.

 В наступні роки кількість коштів збільшувалась. Продовжуючи 
залишатись основним джерелом фінансування церковної освіти, так звані 
місцеві кошти у 1893–1894 н. р. склали 2 464 609 руб. 18 коп., а у 1894–1895  
н. р. – 2 685 343 руб. 96 коп. Якщо до них додати урядові дотації, як постійні так 
(175 500 руб.), так і одноразові (у 1893–1894 н.р. – 350 тис. руб. і у 1894–1895 
н. р. 700 тис. руб), то загальна сума фінансування церковних шкіл складала: 
у 1893–1894 н. р. – 3 461 174 руб. 11 коп., а у 1894–1895 н.р. – 4 020 573 руб. 

9 Ibid., c. 347.
10 Ibid., c. 352–353. 
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36 копійок. В перерахунку на одну школу коштів припадало: у 1893–1894 н.р.  
– 100 руб., у 1894–1895 н.р. – 116 руб. Тобто динаміка росту є очевидною, але 
знову ж таки, не всі ці кошти витрачались на фінансування існуючих шкіл, 
частина з них йшла на нове будівництво.

Державне фінансування шкіл збільшувалось. З 1896 р., у відповідності 
з рішенням Державної Ради від 5 червня 1895 р., асигновано в доповнення до 
175 тис. руб. ще 3 279 145 руб. З травня 1895 р. ця сума була збільшена ще 
на 150 тис. руб., що стало результатом додаткового рішення Держради від 
26 травня 1897 р. Таким чином, упродовж 1896–1897 н.р. церковним школам 
було асигновано 4 954 645 рублів. Кошти на церковні школи поступали  
ще й з інших джерел. Так, Обер-прокурор Св. Синоду в 1897 р. виділив із 
благодійницьких внесків одноразову допомогу школам в розмірі 28 995 
рублів. Так званих місцевих коштів на утримання церковних шкіл в 1895–
1896 н.р. поступило 3 041 119 руб. 53 коп., а в 1897 р. – 3 634 152 руб. 12 коп. 
По джерелах фінансування у відсотковому виразі ці кошти розподілились 
так: 16,30% – від церков, 3,30% від монастирів, 1,30% від брацтв, 0,90% 
від місій і місіонерських товариств, 9,60% від земств, 2,60% від міського 
управління і міських громад, 31,70% від сільських товариств, 3,60% від 
парафіяльних попечительств, 13,70% від попечителів та благодійників, 3,00% 
від духовенства, 6,30% плата за навчання, 7,70% з інших місцевих джерел.11  
З наведених цифр видно, що з місцевих коштів найбільше надійшло грошей 
від сільських товариств (31,70%), менше від церков та монастирів (19,60%), 
ще менше від попечителів та благодійників (13,70%).

Якщо співвіднести загальну суму коштів (державних і місцевих)  
з кількістю церковних шкіл, що діяла на 1 січня 1898 р., то середня вартість 
однієї школи складе 215 руб. 37 коп., а один учень обходитиметься в 6 руб. 
19 копійок. Таким чином, зазначалося у звіті Обер-прокурора Св. Синоду 
за 1896–1897 н. р., збільшення казенного фінансування і зумовлене цим 
збільшення місцевих надходжень, дало змогу Єпархіальним Училищним 
радам забезпечити церковні школи більш-менш задовільно у порівнянні  
з попередніми роками.

На початку ХХ ст. джерела фінансування церковної освіти залишались 
ті самі, але коштів з них поступало більше. Так, у 1901 р. загальний бюджет 
церковних шкіл імперії склав 14 360 877 руб. Це були кошти з державного 
казначейства – 6 707 884 руб. Місцеві кошти збиралися від: церков  
– 1 101 125 руб., від монастирів – 232 730 руб., від церковних брацтв  
– 57 657, від міських Дум і міських громад – 136 433 руб., від сільських 
товариств – 1 773 659 руб., від парафіяльних попечительств 313 647 руб., від 
духовенства – 219 960 руб., від попечителів – 687 866 руб., від благодійників 
(приватних осіб) – 498 945 руб., плата за навчання склала 400 011 руб. і т.д12. 

Таким чином, здійснені на основі офіційних статистичних показників 
підрахунки показують, що в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. нижча ланка 
системи освіти (церковнопарафіяльні школи та школи грамоти) перебувала 
під неослабним контролем державно-церковного керівництва. Керівництво 

11 Всеподданейший отчет за 1896–1897 годы …, c. 229.
12 Всеподданейший отчет за 1901 год, [в:] Обер-прокурор Святейшего Синода К. Победоносцев 
по ведомству православного неповедания, С-Петербург 1905, c. 289.

Михайло Янчук



181

шкільною справою здійснювала Училищна рада при Св. Синоді, яка 
уніфікувала організацію навчально-виховного процесу, вела звітність про 
стан церковної освіти та виділення казенних коштів на її розвиток. Прості 
математичні підрахунки показують, що з усіх російських губерній лідером 
у розвитку церковної освіти була Київська губернія. Свідченням тому  
і кількість існуючих шкіл, і чисельність учнів, і такий показник, як кількість 
учнів на 1 тис. православного населення тощо. Не ставлячи за мету завдання 
з’ясування якості церковної освіти, варто підкреслити, що кількісні показники 
розвитку шкільної справи виглядали втішними. Створення керівної вертикалі 
освітою, видання спеціальних положень та програм, фінансова підтримка 
церковних шкіл нижчої ланки, щорічна звітність та її аналіз у звітах Обер-
прокурора Св. Синоду, які подавались імператору, підкреслюють розуміння 
державними мужами важливості освіти та виховання простого люду.
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THE ORIGINAL CHURCH SCHOOL LATE 19th – EARLY 20th 
CENTURY, ACCORDING TO CHURCH STATISTICS

On the basis of the data statistics of the church of the late 19th – early 20th 
century main parameters that characterize the development of religious schools 
(parish and school diplomas). It is emphasized that in the ninetieth of the 19th 
century. accounted for another surge in the development of the original church 
education. He led both the administrative and organizational measures of state-
church leadership (publication of a new charter in 1884 to seminaries and religious 
schools, the new regulation on the management of church schools, the increase 
in public funds for the primary church schools, establishing clear accountability) 
and practical motivation education rural youth. From the statistical indicators 
of primary education in the Russian Empire distinguishes data on Ukrainian 
provinces, which strongly suggests that the leader in the creation of a network of 
church schools was Kiev province. Its territory is not just increasing the number of 
primary church schools in the period, and was the highest such rate as the number 
of students per thousand’s Orthodox population. This mean a high percentage of 
children in primary education.

As shown in official documents defined educational purpose of church 
education. Named the primary sources of funding religious schools and state-
owned shows the dynamics of increasing spending on education. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ АРА В СХІДНІЙ ЄВРОПІ: УКРАЇНСЬКО-
ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД 

(НА ПРИКЛАДІ ОДЕСИ ТА ГДАНСЬКА)

Після закінчення Першої Світової війни Сполучені Штати Америки, 
програвши дипломатичний фронт у розподілі сфер впливу в Європейському 
світі, але маючи надію зберегти важелі тиску, вирішили діяти перевіреним 
методом «батога та пряника», запропонувавши «пряник» у вигляді 
гуманітарної допомоги Європейським країнам, які потерпали від розрухи 
Першої світової війни. 

Для цього, за розпорядженням президента США Вудро Вільсона, 
була створена Американська Адміністрація Допомоги (англ. American 
Relief Administration, ARA) для практичної реалізації завдань, зумовлених 
прийнятим 13 січня 1919 р. Палатою Представників та 25 лютого 1919 р. 
Сенатом США «Законом про допомогу голодуючій Європі» (European 
Famine Relief bill). Згідно з ним США виділяли 100 млн доларів на поставку 
продовольства та медикаментів для постраждалих країн Європи (спочатку – 
за винятком Німеччини, Австрії, Угорщини, Болгарії й Туреччини, які були 
включені в кінці 1919 р.). Керівником новоутвореної міжнародної організації 
Президентом Вільсоном був призначений Герберт Гувер, який уже мав досвід 
поставок продовольства до Бельгії з 1914 р. Основне завдання організації 
полягало в наданні американської продовольчої допомоги країнам Європи, 
у першу чергу дітям і старим. Гувер користувався величезною підтримкою  
в американських політичних, урядових і суспільних колах, що забезпечувало 
проходження його гуманітарних ініціатив через законодавчі органи.

Із 1 грудня 1918 р. по 30 червня 1919 р. допомогу отримали 20 країн від 
Атлантики (Північна Франція) до Каспію (Вірменія). Одним із найбільших 
отримувачів була відновлена Річ Посполита, яка за обсягами вантажів за 
вказаний період займала п’яте місце (312 565 тон)1. У грошовому еквіваленті 
найбільшим одержувачем виявилася також Польща – 56,90 млн доларів, 
потім ішла Вірменія (ще не радянська) – 10 млн, Чехословаччина – 6,70 млн,  
Росія (колчаківської уряд) – 4,60 млн, Фінляндія – 3,90 млн, Естонія  

1 Vastness of Hoover’s Work Realized As He Returns, „The New York Times”, 1919, September 14.
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– 2,30 млн, Латвія – 2,90 млн, Литва – 700 тис. доларів. Окремою статтею 
витрат числилася допомога дитячому населенню, тут список країн був 
ширший: Польща – 5,30 млн, Чехословаччина – 2,90 млн, Сербія – 0,90 млн, 
Румунія та Фінляндія – по 500 тис., Естонія – 600 тис., Латвія – 350 тис., 
Литва – 300 тис. доларів. Росія (колчаківський уряд) – 100 тис.. Казначейства 
країн – одержувачів (у тому числі Вірменія і колчаківська Росія) виписали 
боргових зобов’язань на суму 88,75 млн з умовою погашення до середини 
1924 р2.

Крім «дитячої програми», діяла спеціальна програма допомоги для 
широких верств інтелігенції та студентів. Найдовше допомогу отримувала 
Річ Посполита – програма допомоги інтелігенції Польщі та вільного міста 
Данциг тривала до червня 1923 р., хоча остання велика поставка була  
26 червня 1922 р. – 46 тонн консервованого молока.

Розглянемо детальніше допомогу Польщі та безпосередньо роль  
м. Данциг (Гданськ) у даному процесі. 

Рішення про гуманітарну допомогу Польщі було прийнято в грудні 
1918 р. Головою місії було призначено доктора Вернона Келлога (Vernon 
Kellog), який до того працював у Комісії з допомоги Бельгії. До польської 
місії увійшли також досвідчені адміністратори: полковник Уїльям Гров 
(William R. Grove)3 та капітан Чонсі МакКормік (Chauncey McCormick). 
Місія прибула до Варшави 4 січня 1919 р. і почала свою роботу з аналізу 
ситуації в країні та попереднього визначення обсягів допомоги4.

Оскільки новоутворений польський уряд не мав досвідчених 
адміністраторів, то на прохання прем’єр-міністра Ігнація Падеревського 
прибула низка експертів-консультантів для урядових департаментів фінансів, 
залізниці, вугілля та продуктів харчування. Окрім того, було зміцнено склад 
місії, куди 9 лютого 1919 р. прибули капітани Франклін Бейкс (Franklin 
R. Baackes) та Френк Новак (Frank Nowak), лейтенанти Джеймс Беккер 
(James H. Becker) і Моріс Пейт (Maurice Pate), громадянський фахівець Роско 
Батлер (Roscoe C. Butler)5. 

Поставки їжі до Польщі розпочалися 18 січня 1919 р. і вже до весни 
сягнули 70 тис. тон на місяць. Як писав Г. Гувер у своїй праці «Американський 
епос», що присвячена допомозі США європейським країнам у часи Першої 
світової війни й подоланню її наслідків, то «цього було зовсім недостатньо, 
але брак транспорту та загальна деморалізація залізниць у Польщі завадили 
нам зробити більше»6.

Ключову роль у постачанні продовольства до Польщі грало морське 
портове місто Данциг (Гданськ), яке ще називали «Вільним містом». Протягом 

2 Американская Администрация Помощи. Деятельность в Европе, [электронный ресурс], 
[в:] Википедия. Свободная энциклопедия, pежим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Американская_администрация_помощи.
3 У 1922 р. саме полковник У.Р. Гров очолить «Український відділ АРА» в Одесі, про що буде 
сказано далі.
4 H. Hoover, An American epic. Famine in Forty – Five Nations. The Battle on the Front Line 1914–
1923, [в:] The Hoover Institution on War, Revolution, and Peace, Chicago 1961, p. 64.
5 Ibid., p. 68.
6 Ibid., p. 69.
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чотирьох років (1919–1922) порт здійснював поставки до Польщі, Верхньої 
Балтії та Радянської Росії, а офіс АРА в Данцигу активно реалізовував різні 
заходи організації, такі як розподіл продовольчих пакетів, дитяче харчування, 
допомога інтелігенції в межах «Вільного міста» та продаж «Харчових 
грошових переказів» до Росії.

Перші вантажі через Данциг пішли в березні 1919 р. Протягом березня-
липня АРА планувала перевантажити через порт 300 тис. продовольчих 
товарів, що складалися з цінних вантажів борошна, жирів, молока тощо. 
Щоденно з порту вантажі вивозилися 120 машинами. Лише в рамках дитячої 
програми було розвантажено 15 829 338 тон харчових вантажів:

Таблиця I.
Вантаж Обсяг, тон

Борошно пшеничне 858 183
Рис 2 176 091
Квасоля та горох 2 887 763
Молоко 6 276 432
Цукор 1 643 010
Какао 765 668
Бекон 765 000
Мило 436 901
Риб’ячий жир 20 290

Усього: 15 829 338
Джерелo: A Summary of the Work of the American Relief Administration, European 
Children’s Fund. Danzig Port Mission 1919–1922, Warsaw 1922, p. 9.

Окрім доставки вантажів АРА, Офіс АРА в Данцигу дбав і про вантажі, 
що надходили від імені інших гуманітарних організацій, що діяли в Польщі, 
наприклад: Міжнародного Червоного Хреста, YMCA, Американських друзів 
та Американського єврейського розподільчого комітету «Джойнт». Усе це 
перевантажувало роботу порту, оскільки таких обсягів він ніколи не знав до 
1919 р. 

Із Данцига вантажі поставлялися баржами та залізницею до місць 
кінцевого розподілу. Місцеві комітети допомоги забезпечували необхідні 
поставки продуктів харчування для дітей, включаючи кухні, їдальні, пальне 
тощо.

Місцеві комітети були відкриті в кожному місті, промислових центрах 
і багатьох селах. Комітети підтримували місцеве населення, і кожен член 
надавав особисту допомогу в роботі. Американською Адміністрацією 
Допомоги були встановлені стандарти харчування, оскільки організація 
нічого просто не витрачали й організовували систему, переконавшись, що 
вона діяла згідно зі стандартами АРА.

Протягом осені 1919 – весни 1920 р. основна допомога АРА була 
направлена на дитячу програму допомоги. Місія у Варшаві, яка отримувала 
вантажі з Данцига, доставила за цей період понад 300 тис. тон американських 
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продуктів харчування, які були надані в кредит для уряду Польщі. 
Ще більші об’єми гуманітарних вантажоперевезень були в сезоні 1920–

1921 рр. Критична ситуація в країні потребувала в рамках програми дитячого 
харчування збільшення поставок від 500 до 900 тис. протягом осені й до 1,30 
млн тон взимку 1920–1921 р. Окрім того, польський уряд почав імпортувати 
тисячі тонн селітри й інших хімічних добрив із метою відновлення свого 
сільського господарства. Ці поставки взяли верх над усіма іншими товарами, 
і час від часу це погрожувало розірвати відносини між АРА та польським 
урядом. Варшавська місія, а також американська технічна місія АРА 
постійно співпрацювали, намагаючись вирішити проблеми транспортування 
гуманітарних вантажів.

Після хорошого врожаю 1921 р. Програма дитячої допомоги в Польщі 
швидко зменшується з 1,30 млн до 0,50 млн тон. Тому потік поставок із 
Данцига стали пропорційно слабшими. Але АРА провела велику програму  
з надання допомоги одягом. Уже в липні почала прибувати вовняна тканина, 
а потім сотні пар взуття, ґудзиків і т.д. У цілому прибуло більше 300 тис. пар 
взуття, 350 тис. пар панчіх і тканина, із якої було виготовлено близько 300 
тис. пальто. 

19 жовтня 1921 р. до порту Данциг прибула остання партія  
в рамках гуманітарної допомоги Польській Республіці від Американської 
Адміністрації допомоги, але остання пожертва – 480 тон молока прибула 
26 червня 1922 р., а також декілька незначних поставок продовольства для 
польської та данцигської інтелігенції в листопаді 1922 – червні 1923 рр.

У 1921–1923 рр. порт міста Данциг грав важливу роль у поставках 
продовольства до Радянської Росії через Мінськ (див. мапу 2). Так, лише  
в 1921 р. до Росії було поставлено через порт 15 617 729 тон вантажів та  
214 369 пакунків.

Подібне велике значення для гуманітарних постав відігравав порт 
Одеси в Україні. 

Початок шляху «соціалістичного будівництва» в радянській 
Україні був відзначений жахливим голодом у Південних губерніях. Його 
першопричиною був природний катаклізм – жахлива посуха, яка вразила 
найбільше ці губернії, де становище невпинно погіршувалося. Однак про 
голодуючих українських селян держава забула. Газетам було заборонено 
писати про голод. «Братерська допомога хлібом» формально незалежної 
України сусідній державі виглядала б дивно, якби всі знали, що українські 
селяни також умирають від голоду.

ЦК КП(б)У дістав дозвіл зняти інформаційну блокаду тільки  
в січні 1922 р., коли в Південних губерніях почалася масова смертність 
людей. Не втрачаючи часу, голова Раднаркому УСРР X. Раковський 
й Уповноважений АРА в Росії Вільям Хаскел 10 січня 1922 р.  
у Москві підписали договір про надання допомоги голодуючим України 

з боку АРА, що в Росії діяла з серпня 1921 р.
Натомість інтерес американців до Одеси проявився ще в кінці 1921 р.  

Для з’ясування потреби в допомозі неврожайним районам, на початку 
грудня 1921 р. до Запорізької та Одеської губерній адміністрацією АРА 
було направлено спеціального інспектора професора Л. Гудчинсона. 
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Уже 10 грудня 1921 р. із Москви до Одеси приїхала місія АРА на чолі  
з Джоном Г. Хайнесом, який до цього працював керівником місії АРА 
в Австрії. Разом з Хайнесом прибули його найближчі співробітники, 
які працювали до цього в Поволжі. У місцевій пресі було оголошено, що 
місія АРА займеться «допомогою бідуючим від недороду в південному 
(Одеському) районі» і що вона відкриє в Одесі й на місцях у найближчий час 
продовольчі склади, столові й харчувальні пункти.

На жаль, до укладання окремого договору між АРА та УСРР 
здійснення допомоги голодуючим у повному обсязі було неможливим. У листі 
Раднаркому УСРР від 16 грудня 1921 р. на адресу Одеського губвиконкому 
було вказано, що до рішення питання про укладання угоди між урядом 
УСРР та АРА, робота місій АРА повинна носити тимчасовий характер  
і торкатися винятково розподілу посилок, що надходили на територію 
України. Вже у наступні два тижні посилочним відділом АРА в Одесі було 
розподілено перші 12 посилок.

Протягом першої половини 1922 р. відбулася адміністративна 
організація відділень АРА в Україні. На початку квітня всі голодуючі 
регіони американці поділили на «дистрикти» (від англійського слова 
‘district’ – округ, район), або відділення. Вони не завжди збігалися  
з адміністративно-територіальним поділом країни. Їхній вибір пояснювався 
факторами наявності залізниць, річок і розташуванням складів. Відповідно 
Одеська губернія склала Одеський дистрикт, але фактично до нього 
відносилася лише голодуюча частина губернії: Одеський повіт та південні 
частини Тираспольського та Вознесенського повітів.

На чолі дистрикту стояв окружний супервайзер, у рамках свого 
дистрикту він мав вищі повноваження. Офіційно ця посада звучала так: 
«Уповноважений АРА по Одеській губернії». З відкриттям офісу й до серпня 
1922 р. Уповноваженим по Одещині був Джон Г. Хайнес (John H. Hynes), 
якого змінив Стюарт Форбес (C. Stewart Forbes), а згодом, після відозви  
С. Форбеса в США, – Конвей Говард (Conway R. Howard). У дистрикті діяло 
5–6, максимум – 10–12 американських рятувальників. Усі інші працівники  
– вільнонаймані з місцевого населення. Величезні відстані, погані 
комунікації, якість стосунків із місцевими жителями – усе це приводило до 
багатьох імпровізацій, відходів від «канонів», сприяючи різноманіттю видів 
діяльності АРА.

Одеське відділення АРА мало досить розгалужену структуру. Так, 
на 1 листопада 1922 р. до його складу входили: 1) відділ посилок – 146 чол.,  
2) відділ дитячого харчування – 34 чол., 3) відділ портових операцій – 103 чол.,  
4) відділ харчування дітей у провінції – 42 чол., 5) відділ харчування 
студентів – 56 чол., 6) медичний відділ – 53 чол., 7) медичний підвідділ 
відділу дитячого харчування – 45 чол., 8) адміністративний відділ – 55 чол.,  
9) підвідділ постачання – 40 чол., 10) фінансово-розрахунковий відділ  
– 12 чол., 11) статистичний відділ по загальних відділах – 12 чол.,  
12) статистичний відділ по відділу дитячого харчування – 8 чол. Крім того,  
у дитячих їдальнях працювало 96 чол., зав. складами відділу дитячого  
харчування налічувалося 14 чол. Таким чином, відділення АРА складалося 
з 736 чол., що перебували безпосередньо в Одесі. Окрім цього, лише на 
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території Одеського й Тираспольського повітів Одеської губернії, де була 
розгорнута мережа пунктів харчування АРА для дітей, до місцевих комітетів 
АРА було залучено 1 466 осіб.

Окрім того, для координації дій районних відділень АРА у квітні  
– травні 1922 р. головна московська контора АРА організувала в Одесі так 
званий «Український відділ АРА», на чолі з полковником Вільямом Р. Гров 
(William R. Grove), що включав до 60 осіб. До складу АРА входило управління 
«Джойнт», до складу якого в Одесі входило 55 осіб.

Отже, можна констатувати, що для забезпечення допомоги 
голодуючому населенню Американська адміністрація допомоги створила на 
Одещині добре структуровану та розгалужену організаційну структуру.

Першим завданням, яке стояло перед АРА, нагодувати дітей  
у їдальнях. За планом, для Одещини надавалося 90 тис. пайків щоденно: 
Одеси – 38 тис., Одеського повіту – 30 тис., Вознесенського – 15  
і Тираспольського – 7 тис.

Першу їдальню в Одесі було відкрито 30 квітня 1922 р. по вул.
Дальницькій, ріг Степової, яка була розрахована на 2,30 тис. обідів щоденно. 
Із них 1,20 тис. обідів надавалися дітям безпосередньо в їдальні, інші 
передавалися до найближчих пунктів харчування. Обід складався з солодкої 
маїсової кукурудзяної каші, здобреної жиром, чашки какао й порції білого 
хліба. Наступна їдальня була відкрита в колишньому будинку Трудолюбія 
по вул. Лісній на 2500 осіб, згодом на Сл.-Романівці, Ярмарковій площі, по 
Судовому провулку 2, приміщенні Вознесенської гімназії та інші. 

Протягом трьох тижнів (30 квітня–20 травня 1922 р.) АРА відкрила 
в Одеському повіті 70 їдалень для харчування дітей, де отримували 
обіди 31 118 голодуючих. По волостям пункти харчування розподілялися 
так: Маріїнська – 36 (15 456 осіб), Зельцська – 8 (5 394), М. Буялінська  
– 25 (9 128) та Севериновська – 1 їдальня на 600 осіб.

Згідно з правилами, встановленими АРА, їжу в їдальнях могли 
одержувати діти у віці до 14 р., що пройшли медичне обстеження (там, де це 
було можливо) і визнані голодуючими. Кожна дитина, прикріплена до їдальні 
АРА, повинна була мати спеціальну вхідну картку з персональним номером 
(Admission Ticket), на якій робилися спеціальні позначки про відвідування 
їдальні. Також по кожному пункту складалися поіменні списки. Дані списки 
ретельно перевірялися й без довідки з лікарні до списку потрапити було 
практично неможливо. Гарячий обід видавався в певний час. Порція повинна 
була бути з’їдена в їдальні й нести її додому не дозволялося.

Усього на одну дитину доводилося їжі енергетичною цінністю 
близько 5,00 тис. калорій у тиждень або близько 700 калорій на добу. Цього 
було недостатньо, тому що для нормального розвитку дитячого організму 
було необхідне 1,5–1,7 тис. калорій на добу. Однак подібні умови годівлі 
обумовлювалися угодою: пайок, одержуваний у їдальнях АРА, міг бути 
тільки додатковим. На практиці це було найчастіше єдине харчування дітей.

У подальшому основним принципом, яким керувалася АРА при 
проведенні плану харчування дітей, було те, щоб долучити до харчування 
всіх найбільш голодуючих дітей без якої-небудь різниці від 0 до 14 р.  
11 місяців. Уже пізніше було віддане розпорядження про те, щоб включити 
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на харчування також дітей в інтернатах, хворих у госпіталях і в інвалідних 
будинках, а також жінок у період вагітності від 6 до 9 місяців по довідках 
лікаря.

У зв’язку з відсутністю коней вирішено було для полегшення 
роздачі й для прискорення справи харчування дітей територію Одеського 
повіту й південну частину Тираспольського повіту розбити на 7 районів 
дитячого харчування АРА, причому в центрі кожного з них улаштувати 
базисний склад таким чином, щоб кожному селу не було занадто важко  
й обтяжливо їздити за одержанням продуктів. Зважаючи однак на можливості 
доставки продуктів на базисні склади, центри були обрані по можливості 
близько до якої-небудь залізничної станції або морського пункту. Такими 
центрами виявилися: 1 район – с. Маріїнське на ст. Аккаржа; 2 – с. Зельц 
на ст. Кучурган; 3 – с. Северинівка на ст. Буялик; 4 – с. М. – Буялик на ст. 
Кремидівка; 5 – с. Адамівка у пристані Матіясово на Березанському лимані; 
6 – м. Тирасполь на ст. Тирасполь; 7 – с. Цебриково на ст. Веселий Кут. До 
15 червня 1922 р. у цих районах було розгорнуто 320 пунктів харчування, що 
охоплювали 448 населених пунктів, де харчувалося 10 2573 дитини.

У кінці травня АРА прийняла рішення про розширення мережі 
харчування для охоплення частини найбільш голодуючого дорослого 
населення. За твердженням полковника Хаскеля, АРА протягом червня 
1922 р. в Одеській губернії планувала годувати 150 тис. дітей та 75 тис.  
дорослих.

Окрім цього, за ініціативою окремих груп громадян та меценатів 
через АРА надавалася допомога лікарям, студентам-медикам, медперсоналу, 
професурі та працівникам сценічного мистецтва. Так, для медиків у квітні 
1922 р. американськими медичними організаціями було надіслано 350 
продовольчих посилок. Для одеської професури вантаж продовольства 
надіслала американка Шуман. Нью-Йоркський театральний діяч Моріс Гест 
зібрав 250 продовольчих посилок для одеських сценічних працівників.

Окремо відбувалося харчування студентів Одеси практично всіх 
вищих навчальних закладів міста. До 1 червня 1922 р. було організовано  
2 студентські їдальні, де харчувався 2 691 студент.

Іншою формою діяльності АРА була доставка продуктових посилок. 
Ця схема була випробувана у Центральній Європі в 1920–1921 рр. Угода 
АРА з радянським урядом про посилки була підписана 19 жовтня 1921 р. 
Задум полягав у тому, що ті, хто жили за межами ураженої голодом країни, 
хто бажав надати допомогу, купував продуктовий купон за 10 доларів  
в американському банку або в офісах АРА в Європі. Потім купон посилав 
поштою через АРА в країну голоду, де АРА знаходила людину-одержувача, 
якому призначалася посилка. Одержувач відносив купон у найближчий 
склад АРА й обмінював його на продуктову посилку. Посилка складалася  
з 49 фунтів борошна, 25 ф. рису, 3 ф. чаю, 10 ф. жиру, 10 ф. цукру, 20 банок 
згущеного молока. У перерахуванні на кілограми, вага посилки становила 
приблизно 53 кг. Це були продукти вищої якості, вони обходилися АРА в 6,50 
доларів плюс 1 долар за перевезення й страховку. Різниця між собівартістю 
й продажною ціною йшла до фонду, що використовувався на харчування 
дітей. Згідно з підрахунками АРА, один типовий набір продуктової посилки 
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забезпечував родину з 5 чол. харчуванням на тиждень.
Для управління посилковими операціями був створений 

спеціальний відділ в АРА. На місцях діяли пункти розподілу посилок. Для 
повідомлення громадян про існування програми продовольчих посилок 
АРА поширила в Росії через свої офіси й поштові відділення близько 
півтора мільйони листівок. Російські громадяни вписували свої імена  
й адреси в ці листівки; опісля АРА відправляла їх до Європи та Америки. 
Так забезпечувалася адресна персональна допомога конкретної людини за 
межами України конкретній людині в Україні. Крім цього, відновлювалися 
порушені війною й революцією зв’язки між країнами й людьми. 

Як це виглядало для стороннього спостерігача, дає уявлення спогад 
одного одесита про Одеську контору: «Біля закритих воріт завжди юрбиться 
народ, що спостерігав за щасливцями, що виходили звідти з зашитими  
в парусину пакетами з написом «АРА». Іноді ворота розкривалися, звідти 
виїжджали величезні вантажівки. Тоді можна було побачити двір, завалений 
ящиками й тюками, і якихось спритних хлопців у зеленій уніформі».

Окрім того, надавала АРА й медичну допомогу. Постачання лікарських 
установ медикаментами почалося в кінці квітня – на початку травня 1922 р. 
При губернському відділі АРА діяло окреме відділення медичної допомоги, 
на чолі якого стояв доктор Мак-Ельрой. Усі медикаменти, що отримувалися, 
розподілялися між шпиталями, лікарнями, лазаретами та інтернатами.

Улітку 1922 р. критична фаза голоду залишилася позаду, був зібраний 
гарний урожай. Більшовикам заважала присутність АРА. Голод переходив  
у нестаток і недоїдання. На офіційному сленгу становище характеризувалося 
як «последгол». Однак Ради потребували політичного визнання США, тому 
місію доводилося терпіти, хоча почався виявлятися ввічливий, але твердий 
натиск. І все-таки, незважаючи на офіційний оптимізм, багато селян як  
і раніше голодували й волали про допомогу.

Починаючи з 1 вересня 1922 р. АРА почала згортати свою 
активну діяльність в Україні. На Одещині з даного числа припинялося 
годування дорослого населення, а кількість дітей зменшувалася на 50,00%.  
У подальшому їдальні АРА поступово переходили під контроль «Джойнту», 
Місії Нансена та Українського товариства Червоного Хреста.

Улітку 1922 р. радянська влада оголосила про припинення голоду, 
заявивши про завершення голоду, Москва замінила Допгол іншою 
структурою – Післяголом. Мета цього заходу, що став по суті зміною вивіски, 
полягала в тому, щоб сховати реальність триваючого голоду, але в той же 
час дозволити Заходу й далі направляти допомогу в Україну. У січні 1923 р.  
жителі Одеси стали свідками дивної картини – американський корабель 
Манітоба розвантажував у порту вантаж з поставками допомоги АРА, у той 
час як поруч радянський сухогруз Володимир завантажувався українським 
зерном, що направлявся до Гамбурга.

25 червня 1923 р. Одеський окружний комітет АРА було офіційно 
закрито, 15 липня 1923 р. рішенням Раднаркому України було ліквідовано 
український осередок організації, а 20 липня був закритий центральний 
офіс місії в Москві. Залишаючи країну, Адміністрація вручила російським  
й українським співробітникам, що найбільше відзначилися в справі спасіння 
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голодуючих, іменні сертифікати «Вдячне визнання вірних і самовідданих 
послуг, зроблених А.Р.А., у її прагненні полегшити страждання голодуючого 
населення Росії». Усього таких сертифікатів було видано 5 тис.. Керівництво 
АРА вважало, що вони послужать збереженню в країні пам’яті про 
американську допомогу.

Таким чином, ми констатуємо, що роль портів Одеси та Данцига 
(Гданська) у програмі допомоги голодуючим і злиденним після Першої 
світової війни дуже схожа. Обидва міста перетворилися не лише на важливий 
транспортний вузол, а й на центр адміністрування та координації зусиль 
АРА.

Можна тільки припустити, що у свідомості поколінь, що пройшли 
через голод та американську допомогу, пам’ять про АРА суперечила тому 
офіційному уявленню, яке їм намагалася зверху нав’язати радянська влада. 
Розуміючи, що АРА занадто сильно вплинула на суспільну свідомість, 
офіційна влада спробувала викорінити всяке згадування про неї, зробити  
її зовсім невідомою для наступних поколінь. 
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ARA ACTIVITIES IN EASTERN EUROPE: UKRAINIAN-POLISH 
EXPERIENCE

(ON THE EXAMPLE OF ODESSA AND GDANSK)

In this research, the author notices an important role of the American Relief 
Administration (ARA) in supplying food and medicines to European countries that 
suffered from the First World War. In 1918–1919, 20 countries received relief. They 
were located within the territory from the Atlantic (Northern France) to the Caspian 
Sea (Armenia). The restored Second Polish Republic (Rzeczpospolita) was one of 
the largest recipients. The quantity of cargo in this case was fifth in size (312 565 
tones) during the mentioned period. The resolution about the humanitarian relief 
for Poland was adopted in December 1918. Dr. Kellogg Vernon, who also worked 
at the Commission of Aid for Belgium, was appopinted as The Head of Mission. 
The Polish mission was also composed of experienced administrators: Colonel 
William R. Grove, and Captain Chauncey McCormick. The mission arrived in 
Warsaw in January 4, 1919. On January 18, 1919 the supply of food to Poland was 
commenced, and it reached 70 000 tons per month.

The sea port city Danzig (Gdansk) played a primary role in supplying food 
to Poland. The port was used to supply products to Poland, Upper Baltic, and 
Soviet Russia for four years (1919–1922).

Odessa port in Ukraine also played an important role in humanitarian 
shipping. December 10, 1921 ARA mission led by John H. Hynes came from 
Moscow to Odessa. As a result, ARA established the grocery stores, dining, and 
food points in Odessa and local areas. With the establishing of the office, until 
August, 1922, the Commissary of the Odessa region was John H. Hynes, who 
replaced Stewart C. Forbes, and after that Howard R. Conway. To coordinate 
regional offices, the Head’s Moscow office of ARA organized the so-called 
«Ukrainian department of APA» in Odessa in April – May, 1922, which was led by 
Colonel William R. Grove.

Thus, we can conclude, that aid for starving population in form of an 
assistance from the American Relief Administration established in Odessa region 
was well structured, and covered an extensive organizational structure. All 
cargo delivered by ships through the Odessa port. In June 25, 1923 the District’s 
Committee of the ARA was officially closed.

 The author stated that the role of the ports of Odessa and Danzig (Gdansk) 
in the programme of famine relief and after the First World War is very similar. 
Both cities have become not only an important transport hub, but also the center of 
administration and coordination of ARA.
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ІНТЕГРАЦІЯ ТА АДАПТАЦІЯ «КОЛИШНІХ ЛЮДЕЙ»
У СУСПІЛЬСТВО РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 

20–30. РP. ХХ СТОЛІТТЯ

Сучасна історична наука розглядає вивчення історичного минулого 
через його носія й суб’єкта – людину. Дослідження різних аспектів соціальних 
змін є одним із пріоритетних напрямів вітчизняної історії, і з цим пов’язана 
актуальність пошуку нових підходів до вивчення соціальних трансформацій 
радянського часу. 

Конструювання нової історичної парадигми актуалізувало увагу 
дослідників на проблемі національної історії, зокрема історії соціалістичного 
періоду. Попри існування значної кількості наукових студій, присвячених 
суспільно-економічним, соціально-політичним процесам, різні аспекти історії 
1920–1930. рр. знову опиняються в центрі уваги дослідників. Переоцінка 
власного історичного минулого проводиться шляхом переосмислення 
історіографічних надбань, введенням до наукового обігу якісно нових видів 
документальних джерел, а також зверненням до нових малодосліджених 
сюжетів, вивчення яких було неможливим в силу ідеологічних обмежень.

Методологічні основи радянської історичної науки обумовили той факт, 
що в центрі уваги більшості праць цього періоду були не люди або соціуми, 
а соціально-політичні та економічні процеси, такі як класова боротьба, 
політика ліквідації експлуататорських класів, націоналізація, колективізація, 
культурна революція, перевиховання «старих» фахівців.

Дослідження повсякденних практик радянського суспільства через 
призму історичного пізнання отримало розвиток на початку нового 
тисячоліття під впливом тотального процесу ліквідації «білих плям»  
в історії, помітного розширення джерельної бази, головним чином за рахунок 
розсекречення архівних документів та публікації мемуарів.

Серед вітчизняних наукових студій слід відзначити серію 
монографічних видань Інституту історії України НАН України, присвячених 
повсякденному життю українського суспільства радянського періоду. 
Важливими є праці сучасних учених, які досліджують соціальне становище 
окремих груп радянського суспільства, їх шляхи інтеграції та методи 
адаптації до нових умов життя. Серед них чимало є досліджень, присвячених 
адаптації духовенства. Зокрема А. Киридон розглядає статус українського 
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духовенства 1920–1930. рр. і його місце в радянському суспільстві1.  
У рамках дослідження репресивної політики радянської влади В. Ченцов 
розглядає долю окремих верств українського суспільства 1920–1930. рр2. 
Повсякденні практики радянського студентства досліджуються в монографії 
О.Рябченко3. У вивченні даної проблематики важливу роль відіграють праці, 
у яких розглядається сприйняття національними меншинами, які проживали 
на території УСРР, радянського способу життя4. Українську й радянську 
історіографію етнічних меншин найбільш вичерпно дослідила у своїй 
монографії Л. Якубова5.

Не дивлячись на значні досягнення та беззаперечний науковий авторитет 
українських та зарубіжних дослідників, повсякденне життя колишніх 
привілейованих станів українського суспільства в умовах трансформації 
соціально-економічних відносин у 1920 – 1930. рр. на українських землях 
залишаються поза увагою дослідників. 

Автор пропонованої наукової розвідки ставить за мету проаналізувати 
окремі аспекти адаптаційного процесу представників колишніх 
привілейованих верств українського суспільства до нових соціально-
економічних та політичних умов післяреволюційного періоду.

Події революції 1917 р. кардинальним чином змінили соціальну 
структуру радянського суспільства. Мільйони людей, які вважалися 
представниками привілейованих станів дореволюційного суспільства, 
виявилися відстороненими від звичного соціально-культурного та 
професійного життя. Вони та члени їхніх родин позбулися не лише відносного 
матеріального достатку, але й колишнього статусу й становища в суспільстві. 
Ті, хто не побажав або з різних причин не зміг виїхати за кордон, змушені 
були пристосовуватися до зовсім нових умов життя. При цьому починати 
доводилося не «з нуля», а маючи за плечима важкий тягар «сумнівного» 
соціального походження та експлуататорського минулого.

Розбудова соціалістичної держави, проголошення диктатури 
пролетаріату, класова боротьба, становлення нового суспільного ладу 
призвели до жорсткого процесу дискримінації населення: позбавлення 
виборчого права, адміністративне виселення, кадрові чистки, конфіскація 
майна. Руйнувалися сформовані соціальні зв›язки, змінювався звичний 
спосіб життя й правила поведінки. Відчуття розгубленості й страху охопили 
значну частину населення. Було не зрозуміло, чого очікувати від нового 
режиму і яким чином убезпечити себе від негативних наслідків зміни влади.

В особі «старорежимної» інтелігенції, а особливо освітян та науковців, 

1 А. Киридон, Духовенство в радянській Україні 1920–1930-х років, [в:] Проблеми історії 
України: факти, судження, пошуки, Міжвід. зб. наук. пр, 2005, вип. 14, c. 301–328.
2 В. Ченцов, Політичні репресії в Радянській Україні в 20–ті роки, Тернопіль 2000, 482 с.
3 О. Рябченко, Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та 
конфлікти ідентифікації: монографія, Харків 2012, 456 с.
4 Т. Зарецька, Польське населення УСРР у 1920-ті роки: перехід до радянського способу життя, 
[в:] Проблеми історії України: факти, судження, пошуки, Міжвід. зб. наук. пр., 2006, ed. 15, 
c. 73–84.
5 Л. Якубова, Етнічні меншини УСРР у 20-і – першій половині 30-х років ХХ ст.: історіографія 
та джерела дослідження, Київ 2006, 170 с.
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більшовики бачили найбільшу небезпеку для комуністичної влади. Потрібно 
було встановити жорсткий ідеологічний контроль, усунувши з країни 
«нерадянську» інтелектуальну еліту. Особливе занепокоєння викликали 
жителі прикордонних губерній, які залишились працювати в закладах 
освіти та культури. Вони вважалися потенційними ворогами диктатури 
пролетаріату. Політичні чистки й терор ставали невід’ємними методами 
радянізації суспільства. Зокрема на території Подільської губернії проживало 
чимало польського населення. Після підписання Ризького миру серед поляків 
мали місце міграційні процеси, відбувається репатріація, переселення 
поляків із прикордонних районів на схід та за межі України. Радянська преса, 
література, кінематограф розвивали ворожнечу до західного сусіда, оскільки 
для СРСР Польща була уособленням ворога. 

Польське населення, як і всі національні меншини, які проживали на 
території УСРР в 1920 рр. були охоплені радянським експериментом побудови 
соціалістичного суспільства з новим економічним і державним устроєм. 
Поляки мали свої національні, мовні та релігійні особливості, побутові звичаї, 
традиції. Вони протиставляли радянській національній політиці польську 
національну свідомість. У першу чергу була розгорнута атеїстична войовнича 
кампанія. Чим активніше партійні органи влади намагалися відірвати поляків 
від костьолу, тим більше віруючими вони ставали. Більшовики не врахували, 
що релігійність – національна ознака поляків, які не рідко на запитання щодо 
національного походження відповідали: «католик».

Для проведення політики залучення польського населення до 
будівництва соціалізму радянською владою УСРР створювався партійно-
адміністративний апарат. При ЦК КП(б)У в 1921 р. було створено Польське 
бюро. Згодом такі бюро діяли при губернських партійних комітетах, зокрема, 
при Харківському, Катеринославському, Одеському, Чернігівському, 
Волинському та Подільському. У 1924 р. було створено Центральну комісію 
національних меншин (ЦКНМ) при ВУЦВК із польською секцією. При радах 
працювали спеціальні польські відділи, секції, комісії. Більшовики сприяти 
розбудові мережі польських шкіл, збільшували випуск політичної літератури, 
газет, журналів польською мовою, поширювали вплив комсомолу на молодь, 
залучали польську молодь до роботи й навчання в комуністичних закладах, 
а в тих населених пунктах, де більше 50,00% населення становлять поляки, 
створювали польські Ради, засідання проводилися польською мовою. Але 
польські секції й бюро практично не мали жодного права на ініціативи, перед 
ними стояла чітка програма дій. Це був штучно створений більшовиками 
механізм для реалізації власної політики, оскільки контроль за їхньою 
роботою здійснювався відділом національних меншин при НКВС. 

Радянська влада намагалася загравати з національними меншинами. 
У 1920. рр. демонстративно сприяючи національно-культурному розвитку 
поляків, робила це із значним комуністичним забарвленням задля реалізації 
власних цілей. Більшість польських дітей мали можливість отримати 
безкоштовну освіту рідною мовою, але в рамках комуністичної ідеології. 
Розроблена програма створення польської пролетарської культури містила  
у собі розширення мережі радянських польськомовних шкіл, вищих 
та середніх навчальних закладів з метою підготовки національних 
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комуністичних кадрів. 
Проте наприкінці 1920. рр., в умовах згортання нової економічної 

політики й проведення суцільної колективізації, лояльні методи 
впливу втрачають свою популярність. Цьому сприяла адміністративно-
територіальна реформа 1930 р., коли було скасовано поділ на округи, а разом 
із цим припиняють свою діяльність окружні польські бюро, які активно 
займались питаннями національно-культурного розвитку національних 
меншин. Радянська влада змінює свої методи впливу, реалізується 
тенденція становлення репресивно-тоталітарного режиму. Внаслідок цього 
розгортається еміграційний рух польського населення України до Польщі. 
Офіційні радянські джерела кваліфікували цей рух як «антирадянський». 
Саме тому родинам, які подавали заяви на виїзд, відмовляли. Репресивними 
органами радянської влади всі потенційні емігранти бралися на особливий 
облік. Як наслідок, потік офіційних заяв із часом зменшився, зате набули 
масового характеру нелегальні втечі до Польщі цілими родинами.

Кримінальне право радянської України віддзеркалювало норми 
цієї ж галузі законодавства РСФРР. 4 серпня 1920 р. було затверджено 
«Керівні начала з кримінального права РСФРР» від 12 грудня 1919 р., 
а постановою Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
(ВУЦВК) від 23 серпня 1922 р. – Кримінальний кодекс УСРР, ст.  
54 якого, передбачала визнання засудженого «ворогом трудящих»6.

Відсутність будь якого злочинного діяння, ніколи не було 
перешкодою для реалізації поставлених більшовицькою владою 
політичних цілей. На ХІV з’їзді ВКП(б) М. Криленко зауважив: «Наші 
закони – це форми, завдяки яким партія висловлює свою волю. Ці закони  
є не що інше, як вказівки партії»7. «Виправити», «викорінити», «знищити» 
– такими гаслами рясніли документи радянської влади. Але бракувало 
аргументованої мотивації, замість неї було введено поняття «соціально 
небезпечні особи (елементи)», яких потрібно ліквідувати або ізолювати 
через зв’язки з «злочинним середовищем». Вражає мотивація до 
виселення: «експлуатація робочої сили та закабалення селянства», «втерся  
в склад артілі», «утворює антагонізм», «настрою контрреволюційного», 
«особа зловредна», «політично не благонадійний». Так, за мотивацією 
«політично неблагонадійний» у 1925 р. з Могилівської округи було виселено 
11 осіб8. 

Інструкція юридичного відділу Всеросійської надзвичайної комісії 
(ВНК) від 1919 р. декларувала необхідність застосування застережливих 
заходів щодо ймовірних злочинців: «(…) Наше завдання – морально 
вплинути й тим самим запобігти повторенню вже вчинених злочинів. Нам 
не потрібні докази винуватості проти експлуататора чи контрреволюціонера. 
Достатньо з’ясувати його соціальне забезпечення або політичну фізіономію, 

6 П.П. Музиченко, Історія держави і права України: навч. посіб. – 5-е вид., випр. і доп, Київ 
2006, c. 297.
7 Г.М. Иванова, История ГУЛАГа. 1918–1958: социально-экономический и политико-правовой 
аспекты, Москва 2006, c. 164.
8 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1, oп. 2,  
cпр. 2710, aрк. 274.
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щоби застосувати до нього адміністративні заходи як до класового ворога 
пролетаріату й комунізму»9.

У спеціальній інструкції НКВС від 3 січня 1923 р. була задекларована 
теза, яка згодом стала визначальною для «колишніх» і членів їхніх родин: 
«Адміністративна висилка застосовується до осіб, перебування яких у даній 
місцевості уявляється за їх діяльністю, минулим, зв’язками зі злочинним 
середовищем, з точки зору революційного порядку – небезпечним»10. 
«Соціально небезпечним елементам» заборонялося проживати в шести 
великих промислових містах СРСР – Києві, Москві, Харкові, Одесі, Ростові-
на-Дону й Ленінграді. Власне з того часу в діловому та побутовому мовленні 
з’являється термін «мінус 6» за кількістю міст, у яких діяла заборона на 
проживання.

Соціальна криза післяреволюційного періоду поєднувалася  
з відсутністю чіткого розуміння критеріїв розмежування радянського 
суспільства на «своїх» і «чужих». Критерії ідентифікації «колишніх» як 
особливого соціуму формувалися стихійно. Вони були невизначеними  
й залежали від конкретно-історичних ситуацій та від суб’єктивних факторів. 
Відповідно до законодавства радянської республіки всі стани в суспільстві 
скасовувались, і все населення поділялося на робітників і тих, хто живе не 
на трудові доходи. Зокрема в газеті «Вечерние известия Московського совета 
робочих и красноармейских депутатов» зазначалося, що «радянський лад не 
знає станів, не знає привілейованих, ні правовірних, ні переслідуваних. Для 
радянської республіки важливо лише чи бере участь громадянин у виробничій 
діяльності країни, чи дійсно він існує на свій заробіток і яка його роль у тій 
великій колективній роботі, яка має здійснюватися в трудовій державі»11.

Визначаючи соціальний склад населення, місцева влада зазвичай 
демонструвала своє повне нерозуміння змісту таких понять, як соціальне 
походження, соціальний статус і класова приналежність, пов’язуючи ці 
терміни з матеріальним положенням, родом занять і професією. Представники 
вищої партійної влади також часто не розуміли значення тих чи інших понять. 
Так, помічник прокурора СРСР І.С. Кондорушкін, аналізуючи соціальний 
склад тих, хто в період непу займався підприємницькою діяльністю, у графі 
«соціальне становище» поряд з іншим, вказав: інженер, інженер-хімік, 
інженер-дворянин, колишній адвокат, інженер-електрик, диякон12. 

З одного боку така ситуація дозволяла багатьом «колишнім» приховати 
своє соціальне походження, змінивши його на більш нейтральний статус 
службовця, робітника або студента. З іншого боку – відсутність чітких, 
юридично закріплених норм визначення критеріїв соціальної ідентифікації 
надавала представникам влади широкі можливості для маніпуляції класовим 
принципом, керуючись особистими інтересами. Так, наприклад, колишній 

9 ВЧК–ГПУ. Документы и материалы, pед.-сост. Ю.Г. Фельштинский, Москва 1995, c. 77.
10 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917–1952 гг.,  
ред. И. Т. Голякова, Москва 1953, c. 156.
11 „Вечерние известия Московського совета робочих и красноармейских депутатов”, 1919,  
2 июля, c. 1.
12 И.С. Кондурушкин, Частный капитал перед советским судом. Пути и методы накопления по 
судебным и ревизионным делам 1918–1926 гг., Москва-Ленинград 1927, c. 232.
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поміщик дворянського походження, юрист за освітою, який після революції 
1917 р. влаштувався працювати в будь яку радянську установу, згодом 
травмувався, отримав інвалідність і втратив роботу, за своїм соціальним 
походженням у 1920. рр. міг бути записаний як дворянин, колишній поміщик, 
юрист, робітник, інвалід чи безробітній.

Радянський державний апарат широко використовував обліки та 
реєстраційні списки різних категорій населення. Обліки поділялися на 
відкриті (гласні) і таємні (негласні), здійснювалися за різними ознаками  
– соціальним походженням, майновим станом, партійною приналежністю, 
освітою, фахом тощо. Відкрита реєстрація «колишніх», які могли стати 
політичними опонентами, розпочалася згідно з декретом Раднаркому РСФРР 
від 23 вересня 1919 р. «Про обов’язкову реєстрацію колишніх поміщиків, 
капіталістів та осіб, які займали відповідальні посади при царському  
й буржуазному устрої»13. Завдання з реєстрації покладалися на НКВС 
РСФРР, який додатково 26 вересня 1919 р. видав постанову з інструкцією 
щодо порядку реєстрації осіб, зазначених у декреті РНК РСФРР від 23 
вересня 1919 р14. На відміну від декрету, в інструкції було більш детально 
вказано контингент, який підлягав обов’язковій реєстрації: царські офіцери 
та цивільні посадовці, колишні власники підприємств, земельних наділів, 
голови й члени акціонерних товариств із чітко визначеними розмірами 
доходів і кількістю робітників чи десятин землі.

Кожна особа, яку брали на облік, повинна була надати детальну 
інформацію про склад сім’ї, біографічні дані, колишні і теперішні заняття, 
адреса. При цьому, членами сім’ї вважалися не лише батьки, рідні та 
прийомні діти, але й рідні брати й сестри. Навіть у тих випадках, коли родичі 
проживали окремо, необхідно було надати повну інформацію за вказаною 
схемою. Тобто заручниками радянської влади з боку «колишніх» ставали 
найрідніші люди.

Ганебний метод залякування членів родин більшовики використовували, 
аби залучити на свій бік якомога більше прибічників, здобути в середовищі 
своїх опонентів надійних інформаторів. Члени ВНК наполегливо 
рекомендували своїм підлеглим шантажувати людей можливими репресіями 
до їхніх близьких і рідних, а також тим, що в разі відмови «в заручники 
потрапить вся сім’я або окремі родичі»15.

Процес адаптації до нових соціально-політичних та економічних 
реалій 1920. рр. був досить складним і довготривалим. Кожний намагався 
знайти свій шлях соціалізації в новому суспільстві та сконструювати власну 
стратегію виживання. Соціальні рамки, встановленні радянською владою  
в 1920. рр., спричинили до появи цілого покоління соціальних сиріт при 
живих батьках, оскільки всі намагалися приховати своє соціальне походження  
й «сумнівні» сторінки біографії. 

Однією з поширених форм самореабілітації в пролетарському суспільстві 
стала маніпуляція анкетними даними, додання власній автобіографії більшого 

13 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1919 г. Управление делами 
Совнаркома СССР, Москва 1943, c. 500.
14 Ibid., c. 501.
15 ВЧК–ГПУ. Документы и материалы, pед.-сост. Ю.Г. Фельштинский, Москва 1995, c. 13.
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революційного контексту та максимальної пролетаризації соціального 
походження. За словами члена ВКП(б) І.С. Кондорушкіна: «Время было 
горячее, некогда было проверять знания даже по документах. Анкетное 
время: заполнил анкету, все принимается на веру… В такой сумятице 
можно было и «затерять» свое прошлое»16. У пресі з’являються статті про 
публічні відмови дітей від батьків, масові відмови молодшого покоління від 
свого минулого через зміну прізвищ. «Вот сколь мы ни говорим, ни ругаем 
старика – брось свое поповство, а он и слышать не хочет. Уперся на своем: 
вы, говорит, сами по себе, я тоже»; «Я, учитель Юрий Михайловский, как 
сын священника, порываю всякую связь с духовным званием»; «Я, Евгения 
Афанасьевна Голубцова, отрекаюсь от отца-псаломщика»17. 

Одним із способів замаскування соціального минулого стає шлюб із 
розрахунку, коли, наприклад, дворянка за походженням виходила заміж за 
робітника або наймита, внаслідок чого отримувала вигідний соціальний 
статус. Але представники більшовицької влади не підтримували такі шлюби. 
Зокрема член Президії Центральної контрольної комісії РКП(б) А.О. Сольцов 
зауважив: «Сближение с членом враждебного нам лагеря, когда мы являемся 
господствующим классом, – это должно встречать такое общественное 
осуждение, что человек должен 30 раз подумать, прежде чем предпринять 
такое решение (...). Нужно много раз подумать, прежде чем решиться брать 
жену из чужого класса»18. У післяреволюційний період значно зростає 
кількість розлучень. Про такий стан красномовно говорять наступні цифри: 
на 1 тис. подружніх пар у 1897 р. було 0,06 розлучень, у 1913 р. – 0,15,  
а в 1926–1927 рр. для європейської частини СРСР цей показник зріс до 1119. 

У період громадянської війни одним із способів інтегруватися в нове 
суспільство для юнаків із «соціально чужих» сімей стала служба в частинах 
Червоної армії, яка мала б забезпечити червоноармійцю і його родині безпеку, 
звільнення від переселень, конфіскацій і податків. Але на практиці позбутися 
«тавра чужого» було не так і просто. У перші роки після подій революції 
1917 р., коли центральна влада не була належним чином налагоджена,  
а вся повнота управління зосередилася в руках органів місцевої влади, доля 
«колишніх» вирішувалася на місцях. Представники місцевої влади мали свої 
погляди, політичні переконання, особисті симпатії й антипатії. 

Член Президії ВЦВК М.Ф. Владимирський зазначав, що в перший 
період після Жовтневої революції Радянська Росія була представлена низкою 
самостійних рад, не зв’язаних єдиним центром. Міські й сільські ради 
були об’єднанні лише загальною ненавистю до експлуататорів і спільною 
боротьбою з ними. «Вся власть на местах» – такий був у них лозунг20. Протягом 
1920. рр. до Президії ВУЦВК надходило чимало скарг від червоноармійців  
і членів їхніх родин про невиконання органами місцевої влади розпоряджень, 

16 И.С. Кондурушкин, op. cit., c. 17.
17 „Красная молодежь”, 1924, № 2, c. 126–127.
18 Ш. Фицпатрик, Классы и проблемы классовой принадлежности в Советской России  
20-х годов, [электронный ресурс], „Вопросы истории”, 1990, №8, c. 23, pежим доступа: http://
scepsis.net/library/id_543.html.
19 Эволюция семьи и семейная политика в СРСР, ред. А.Г. Вышневский, Москва 1992, c. 10.
20 М.Ф. Владимирский, Организация Советской власти на местах, Москва 1921, c. 105.
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незаконні реквізиції, виселення з помешкань, масові конфіскації майна21.
Одним із способів «виживання» була зміна виду занять і вибір професії, 

відмінної від професії батьків. Діти «колишніх» нерідко «створювали» 
собі пролетарське походження, працюючи кілька років перед вступом до 
вузу на заводі. Вихідці з «соціально чужих» мали великі переваги – якісна 
освіта. Завдяки певному рівню грамотності вони успішно ставали частиною 
радянських робітників. Як свідчать статистичні дані, за період 1920. рр. утричі 
зростає кількість осіб, які за соціальним статусом ідентифікували себе як 
робітники. Так, у 1923 р. налічувалося 473,90 тис. міських робітників, 1926 р.  
– 664,90 тис., а в 1931 р. – 1 457,20 тис22.

У період класової боротьби й дискримінації населення через 
соціальне походження велику роль відігравали особисті зв’язки  
й корисні знайомства. Існувала практика звільнення «класового ворога» 
на поруки або «під чесне слово» відомого й впливового представника 
більшовицької влади. Зокрема С.М.Голіцин, описуючи у своїй праці «Записки 
уцелевшего» післяреволюційний період зазначає: «Большое значение 
имели хлопоты. Надо было найти ход к какому-либо видному коммунисту  
и постараться убедить его в невинности арестованного. И нередко благодаря 
своему авторитету этот коммунист, или хорошо знавший ходатая, либо 
самого арестованного, или только одним ухом слышавший о нем, снимал 
трубку – и вскоре заключенный выпускался на свободу. Таких коммунистов 
называли «ручными» <…>. Система хлопот действовала с начала революции 
до середины тридцатых годов»23.

Система клопотань була досить популярним й ефективним 
методом «виживання» для багатьох «колишніх», оскільки представники 
привілейованих верств суспільства до подій революції займали високі посади 
й мали чимало особистих зв’язків і знайомств, і, як зазначає І.С. Кондурушкін, 
який кілька років працював в органах прокуратури СРСР, достатньо широко 
застосовуються в силу недосконалої системи судочинства, «непотрібні 
арешти». Є чимало судових помилок, які в першу чергу стосувалися 
«малоосвічених і безпомічних, тих які не мають впливових знайомств  
і в яких немає кого попросити»24. 

Безпосередній перехід до соціалізму вимагав виховання нової 
людини, будівника нового суспільства. Особлива манера спілкування, 
використовування більшовицьких політичних гасел, постійне апелювання 
до пролетарських символів стали масовими формами виживання, одним 
із шляхів адаптації до нових соціально-політичних умов. Уже в середині 
1918 р. було поширеним прагнення багатьох представників колишнього 
чиновництва, поміщиків, інтелігенції стати частиною нового радянського 
суспільства. Як справедливо зауважив Б.В. Лопухін, вибір у «колишніх» 
був не великий, оскільки «все керівництво державою зосередилося в руках 
однієї влади». Усі, хто не працював на радянській службі, залучалися до 

21 ЦдавовуУ, ф. 1, oп. 2, cпр. 2682, aрк. 195.
22 Н.К. Бойко, Робочий класс Украины в период социалистического строительства (анализ 
массовых статистических источников 20–30-х годов), Київ 1990, c. 49.
23 С.М. Голицын, Записки уцелевшого, Москва 1990, c. 25.
24 И.С. Кондурушкин, op. cit., c. 205.
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виправних робіт: прибирання сміття, розчищення доріг, копання могил для 
померлих від холери: «Надо было во что бы не стало поступить в какое-
нибудь советское учреждение или предприятие на роботу, во-первых, ради 
нее самой в идеологических соображениях любого толка, во-вторых, чтобы 
кушать и не рыть могил»25.

Отже, не зважаючи на нагнітання класової нетерпимості, чимало 
вихідців із «колишніх», а особливо молодь, успішно пристосувалися 
до радянських реалій, використовуючи для цього всі можливі методи  
й засоби, у тому числі й зміну соціального статусу, і свої культурно-
освітні переваги. Класово-дискримінаційна сутність радянської 
соціальної політики визначила зміни в соціальній структурі суспільства. 
Події революції 1917 р. назавжди змінили повсякденне життя для 
мільйонів людей, які відгравали значну роль у дореволюційному 
українському суспільстві. Втрата колишнього соціального статусу болісно 
позначилася на процесі самоідентифікації представників цієї соціальної 
групи, змусивши шукати власні шляхи для виживання й адаптації  
в суспільстві диктатури пролетаріату. 

25 В.Б. Лопухин, После 25 Октября, „Минувшее. Исторический альманах”, Москва 1990,  
вып. 1, c. 62.
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INTEGRATION AND ADAPTATION OF «FORMER PEOPLE» 
IN POST-REVOLUTIONARY SOVIET SOCIETY

The revolutionary events of 1917 radically changed the social structure 
of the Soviet society. Millions of people considered as the privileged classes of 
society before the revolution were removed from the usual social, cultural and 
professional life. They and their families lost not only the relative material wealth 
but also status and position in the society.

The situation of an immediate transition to socialism demanded education 
of a new person, a builder of a new society. The special way of communication, 
usage of Bolshevik's political slogans, the constant appeal to proletarian symbols 
became widespread form of survival, a way to adapt to new social and political 
conditions. In the middle of 1918, it was a common desire of many members of 
former officials, landowners, and intellectuals to become a part of the new Soviet 
society.

However, despite the raising of class intolerance, many „former” people and 
especially young persons successfully adapted to Soviet realities, using all possible 
methods and means, including transformation of their social status, cultural, and 
educational benefits. Class and discriminatory nature of the Soviet social policy 
determined changes in the social structure of the society. Revolutionary events of 
1917 totally changed everyday life of many people who played an important role 
in pre-revolutionary Ukrainian society. The loss of former social status affected 
the painful self-identification process of representatives of this social group and 
forced them to seek own ways to survive and adapt in the society of the proletariat 
dictatorship.
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-SPOŁECZNA  
KAROLA HR. RACZYŃSKIEGO

Majątek Złoty Potok należał do najzamożniejszych dóbr ziemskich 
znajdujących się na obszarze umownie nazywanym „Ziemią Częstochowską”. 
Na przestrzeni wieków znajdował się w rękach tak znamienitych rodów, jak: 
Koniecpolscy, Potoccy czy Krasińscy1. W niniejszym artykule przyjrzymy się 
nieco bliżej działalności gospodarczo-społecznej jego ostatniego właściciela, 
Karola hr. Raczyńskiego (1878–1946)2, syna Edwarda Aleksandra Raczyńskiego 
i Marii Beatrix z Krasińskich (córki poety, Zygmunta Krasińskiego)3, przy czym 
interesującym nas obszarem jego działalności będzie „Ziemia Częstochowska”.

W 1898 r. majątek prawnie objął K. Raczyński (który dziedziczył po 
przedwcześnie zmarłej matce), jednak na czas jego studiów w Belgii (do 1903 
r.)4 dobrami zarządzał dotychczasowy plenipotent, Tadeusz Morawski5. Młody 
dziedzic przejął bezpośrednią administrację nad Złotym Potokiem w 1903 r.6. 
Ślub Karola Raczyńskiego z księżną Stefanią Czetwertyńską miał miejsce w roku 
następnym. Para małżeńska zamieszkała w pałacu w Złotym Potoku, czyniąc zeń 
swoją główną rezydencję7. Wypada zauważyć, że przynajmniej od czasu kupienia 
posiadłości przez Wincentego Krasińskiego w 1851 r. Złoty Potok nie był główną 

1 Szerzej o wcześniejszych dziejach Złotego Potoku pisali: M. Zwoliński, Poczet rodów herbowych 
ziemi częstochowskiej. Studium genealogiczno-heraldyczne, Częstochowa 2009; J. Związek, 
Kościelne dzieje Janowa (1696–1996),„Ziemia Częstochowska” 1999, t. 28.
2 Na temat wkładu K. Raczyńskiego w rozwój polskiego automobilizmu pisali: M. Barton, 
Karol hr. Raczyński jako pionier polskiego automobilizmu, [w:] Między prawdą a zwątpieniem.  
W poszukiwaniu obrazu przeszłości, t. 2, red. R. Majzner, Ł. Cholewiński, Częstochowa 2014.
3 J. Pietrzak, Raczyński Edward Aleksander (1847–1926), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 29, 
Wrocław 1986, s. 632–633.
4 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Archiwum Raczyńskich ze Złotego Potoku (dalej: 
ARZP), Wstęp do inwentarza.
5 Tadeusz Morawski był plenipotentem majątku już od 1886 r., gdy jego właścicielem był  
E. Raczyński. S. Leigteber, Przedmowa, [w:] J. z Morawskich Umiastowska, Z Raczyńskimi  
w tle. Wspomnienia minionego świata, Poznań 1997, s. 7. Więcej na temat związków Morawskich  
z Raczyńskimi, pisał: K. Morawski, O Kazimierzu Morawskim. Ze wspomnień syna i kronik 
rodzinnych, Kraków 1973, s. 166–171. 
6 Przewodnik po Częstochowie i okolicy, Warszawa 1909, s. 119–120.
7 M. Zwoliński, op. cit., s. 259.
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siedzibą rodową przez ponad 50 lat. Musiało mieć to również wpływ na jego 
stan, który mimo wysiłków plenipotenta (T. Morawskiego) był daleki od ideału. 
Po objęciu dóbr K. Raczyński przystąpił do energicznego zwiększenia potencjału 
odziedziczonych włości. Wymownym tego symbolem jest modernizacja pałacu, 
być może według projektu Zygmunta Hendla (1862–1921), i ustawienie przed 
wejściem do budynku dwóch rzeźbionych lwów, które podtrzymują tarcze 
herbowe: Pogoń Czetwertyńskich oraz Nałęcz Raczyńskich. Według projektu 
Jana Heuricha (1873–1925) z 1912 r. wykonano dalsze przebudowy pałacu  
w Złotym Potoku. W bliżej nieokreślonym czasie został przygotowany projekt 
parku dworskiego, za którego autora uznaje się znanego architekta krajobrazu, 
Franciszka Szaniora (1853–1945)8. Warto zauważyć, że herby właścicieli majątku 
zdobiące pałac symbolizowały „godność” siedziby głównej hrabiowskiej9. Stąd 
można postawić hipotezę, że ich powstanie wiązało się z chęcią symbolicznego 
wyróżnienia pałacu.

Intensywne prace modernizacyjne w Złotym Potoku rozpoczęto jeszcze 
przed ślubem K. Raczyńskiego. W skład tych prac wchodziły budowa szosy, 
elektrowni, domów administracyjnych oraz wspomniana wyżej przebudowa 
rezydencji pałacowej. Dom administratora, wedle projektu Ludwika Platera, 
został usytuowany przy trasie z Żarek do Przyrowa, na skraju niewielkiego lasku 
sosnowego10. Nowa budowla wraz z pełnym umeblowaniem była już gotowa 
na wiosnę 1905 r. Rodzina Tadeusza Morawskiego mieszkała tam do 1914 r.11. 
Budynek stoi do dnia dzisiejszego przy szosie, poza murami parku dworskiego. 
Okazały kubaturowo, nazywany „pałacykiem”, nie ustępował innym siedzibom 
średnio zamożnej szlachty. Świadczy o dużych możliwościach finansowych 
właścicieli Złotego Potoku12.

Prócz wymienionych inwestycji, jakimi były remont pałacu Raczyńskich 
i budowa „pałacyku” plenipotenta, wybudowano także czworaki dla robotników 
folwarcznych oraz budynek administracyjny, wzorowany na staropolskich 
dworkach. Będąc dobrze obeznanym z nowinkami technicznymi, hrabia Raczyński 
zadbał, by wszystkie te zabudowania posiadały oświetlenie elektryczne13.

Ordynat złotopotocki przykładał także dużą wagę do walorów estetycznych 
swojej siedziby ziemiańskiej. Jak wspomniano wcześniej, w tym celu zatrudnił 
cenionego projektanta ogrodów, Franciszka Szaniora. W oparciu o staw 
Irydion i przepływającą rzekę Wiercicę przekomponowano w pewnym stopniu 
dotychczasowy zespół parkowy. Prawdopodobnie wówczas powstał trójarkadowy 
pomost, wyposażony w tamę, znajdujący się w miejscu ujścia rzeki ze stawu. 
Zostały również dosadzone nowe, egzotyczne gatunki drzew, takie jak: choina 
kanadyjska, cis pospolity, dąb czerwony (amerykański), modrzew japoński, wiąz 
syberyjski czy topola kanadyjka i wiele innych. Ze względu na niezbyt korzystne 

8 A. Dylewska, Dzieje Domu Pańskiego w Potoku (Złotym), „Almanach Częstochowy” 2004, s. 70–
71; cf: J. Borowska-Antoniewicz, Z. Jakubowski, Pałac Krasińskich w Złotym Potoku, Częstochowa 
1980.
9 M. Zwoliński, Szkice monograficzne Janowa i okolicy, Częstochowa 1992 s. 35.
10 J. z Morawskich Umiastowska, op. cit., s. 34.
11 Ibid., s. 48–49.
12 M. Zwoliński, Poczet rodów herbowych…, s. 265.
13 Ibid.
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warunki klimatyczne do obecnych czasów nie zachowały się wszystkie ze 
sprowadzonych wówczas gatunków14.

Z czasów działalności Karola Raczyńskiego pochodzą również dwie figury 
parkowe. W 1912 r. właściciele ufundowali pomnik Matki Boskiej Niepokalanego 
Poczęcia, wraz z niewielkimi kartuszami herbowymi Nałęcz Raczyńskich oraz 
Pogoń Czetwertyńskich. Drugim pomnikiem jest figura Serca Jezusowego 
usytuowana nieopodal bramy wjazdowej do zespołu pałacowo-parkowego. 
Została ona ustawiona w roku 1929 i symbolizowała srebrny jubileusz pożycia 
małżeńskiego hrabiostwa Raczyńskich. Na postumencie figury widnieje herb 
Nałęcz15. 

Początek XX wieku odznaczał się dynamicznym rozwojem techniki, toteż 
ordynat postanowił przystosować swoją posiadłość do ówczesnych najwyższych 
standardów. Około roku 1910 przystąpiono do prac związanych z zainstalowaniem 
elektryczności. W tym celu hrabia Raczyński wysłał Jakuba Bielasa, syna 
oficjalisty, do szkoły rzemieślniczej, by przysposobić go do zawodu elektryka. 
Inwestycja montażu elektrowni przewidywała budowę kanału betonowego 
łączącego „Staw Guców” z jednym z czworaków, gdzie została umieszczona 
akumulatorownia, wyposażona w 112 akumulatorów. Była ona zasilana przez 
turbinę wodną typu „Peltona”. Następny kanał odprowadzał wodę z turbiny do 
rzeki. Tak skonstruowana elektrownia wodna pozwalała na uzyskanie prądu 
trójfazowego o napięciu 220 V. Poprzez linie wysokiego napięcia doprowadzała 
ona prąd do pałacu i innych budynków w obrębie parku. Następnie doprowadzono 
także elektryczność do budynków znajdujących się po drugiej stronie szosy, w tym 
do budynku plenipotenta. Nad przebiegiem prac czuwali Jakub Bielas i Władysław 
Lampa16.

Za czasów ostatniego ordynata Złotego Potoku została unowocześniona 
również gospodarka rolna17. Hrabia dbał także o zachowanie naturalnego piękna 
krajobrazu. W tym celu zakazał wyrębu lasu w dolinie Wiercicy oraz zatrudnił 
strażnika egzekwującego wydane rozporządzenia18.

Trwałą zasługą Karola Raczyńskiego dla Złotego Potoku była budowa 
utwardzonej tłuczniem drogi łączącej Janów z Żarkami, którą następnie wydłużono 
do stacji kolejowej „Złoty Potok” w Juliance19. Prace przy budowie drogi rozpoczęły 
po podpisaniu kontraktu na wykonanie robót w 1903 r.20. Innym przejawem 
aktywnej działalności dziedzica była budowa nowego młyna przystosowanego do 
wydatniejszego przerobu zboża. Mechanizm zasilało koło młyńskie usytuowane 
przy tamtejszym strumieniu21. Na obszarze klucza złotopotockiego funkcjonowała 
także cegielnia22. 

Nadzór nad ogrodnictwem i sadownictwem sprawowała hrabina Stefania 

14 Ibid., s. 265–266.
15 Ibid., s. 267–268.
16 Ibid., s. 271.
17 Ibid., s. 268.
18 M. Zwoliński, Szkice monograficzne Janowa…, s. 18–19.
19 Id., Poczet rodów herbowych …, s. 268.
20 Archiwum Państwowe w Częstochowie, Archiwum Dóbr Złoty Potok, sygn. 36.
21 M. Zwoliński, Poczet rodów herbowych…, s. 268.
22 APK, ARZP, sygn. 226. 
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Raczyńska. Głównym ogrodnikiem został natomiast były powstaniec styczniowy 
o nazwisku Kotlarewicz. Dziedzina ta była bardzo dobrze rozwinięta, wyróżniając 
się m.in. hodowlą szparagów, które w znacznej mierze były przeznaczane na 
sprzedaż. Posiadano też oranżerie i cieplarnię do uprawy egzotycznych roślin. 
Od 1936 r. nowym ogrodnikiem został, wykształcony pod kątem uprawy roślin 
i owoców podzwrotnikowych, Marian Korczak. Wybudowano wówczas nowe 
oranżerie, gdzie dojrzewały pomarańcze, cytryny, figi i inne owoce. Nowy ogrodnik 
rozwinął i inne uprawy, a o zakresie prac ogrodniczo-sadowniczych świadczy to, 
że na czas prac sezonowych zatrudniano tam do 100 osób23.

Również leśnictwo stanowiło istotne pole działalności właściciela Złotego 
Potoku. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem przemysłu drzewnego  
i przetwórczego pozyskiwano drewno z tamtejszych wielkich obszarów leśnych24. 
Karol Raczyński dbał jednak przy tym o ochronę przyrody. Jak podaje Przewodnik 
po Częstochowie i okolicy z 1909 r., gospodarstwo leśne było wzorowo prowadzone 
już od 1860 r. Na obszarze leśnym około 12 tys. morgów znajdował się urozmaicony 
drzewostan liczący około 40 gatunków. Już wówczas zarząd dóbr, zwłaszcza służba 
leśna, był zobowiązany do udzielania cennych wskazówek i niesienia pomocy 
odwiedzającym Złoty Potok25. Natomiast w 1934 r. na obszarze 201 ha ordynat 
utworzył teren chroniony, będący niejako preludium do założonego w 1953 r. 
rezerwatu „Parkowe”. Ochrona środowiska naturalnego miała na celu przede 
wszystkim zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami wód Wiercicy, która zasilała 
hodowlę pstrąga, jednakże tym samym chroniła przyrodę. Nadzór nad lasami 
sprawowali leśniczy Piotr Czarnecki na Bukówce i gajowy Purta na Ostrężniku. 
W połowie lat trzydziestych zatrudniano ponadto 20 strażników. Poczynione 
starania spowodowały znaczne zwiększenie ilości zwierzyny płowej i ptactwa 
łownego. Częste polowania z nagonką w dobrach hrabiowskich cieszyły się dużą 
popularnością i sprzyjały spotkaniom okolicznego ziemiaństwa. Niedaleko pałacu 
natomiast wybudowano strzelnicę, na której ćwiczył celność zapalony myśliwy, 
syn Karola i Stefanii Raczyńskich, Roger26. 

Naturalnie w kluczu złotopotockim ważnym aspektem gospodarki były 
rolnictwo i hodowla. W „Książce przychodów” z lat 1915–1916 znajdujemy 
informację, na jakie produkty zarząd majątku znajdował popyt. Są to: sprzedaż 
zboża, wełny, trzody, nabiału, skór, chmielu, bydła, koni, mąki, słomy i siana. 
Znajdowały również zapotrzebowanie produkty z innych dziedzin: drzewo, cegły, 
a także ryby27. 

Rozwój industrializacji spowodował ówczesny kryzys tradycyjnej 
gospodarki opartej na folwarkach. Najbogatsi ziemianie podejmowali nowe 
inicjatywy gospodarcze, otwierając się na przemysł. Wśród wielkiej własności 
ziemskiej „Ziemi Częstochowskiej” klucz złotopotocki Karola hr. Raczyńskiego 
był jednym z największych majątków28. Zgodnie z ówczesnym Rozporządzeniem 

23 M. Zwoliński, Poczet rodów herbowych …, s. 268–269.
24 Ibid., s. 272.
25 Przewodnik po Częstochowie..., s. 120–121.
26 M. Zwoliński, Poczet rodów herbowych…, s. 272.
27 APK, ARZP, sygn. 226.
28 J. Badora, J. Mizgalski, Ziemiaństwo Częstochowskie w latach 1918–1939, [w:] Społeczeństwo 
Częstochowy w latach 1918–1939, red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1997, s. 201, 221.
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Rady Ministrów wielka własność ziemska obejmowała dobra powyżej 50 ha, 
w przybliżeniu 90 mórg ziemi (1 morga = 0.56 ha). Do własności ordynata 
złotopotockiego w 1922 r. należały poszczególne folwarki:

•	Folwark Bystrzanowice – 517 mórg;
•	Folwark Czepurka – 406 mórg;
•	Folwark Lusławice – 546 mórg;
•	Folwark Zloty Potok – 12 895 mórg;
•	Folwark Zagórze – 525 mórg;
•	Folwark Zalesice – 288 mórg.

Ponadto folwarkami należącymi do Karola Raczyńskiego, które 
wydzierżawił innym, były:

•	Folwark Babie – 120 mórg;
•	Folwark Siedlec – 379 mórg;
•	Folwark Żuraw – 650 mórg29.

Łączna wielkość majątku Karola Raczyńskiego w kluczu janowsko-
złotopotockim wynosiła 15 177 mórg (8 499 ha), natomiast dodając trzy 
wydzierżawione folwarki – 16 326 mórg (9 143 ha)30. Ponadto hrabia posiadał 
inne majątki: Żarki, w powiecie będzińskim, Dąbrowo w powiecie iłżeckim, 
Czemierniki w powiecie lubartowskim z renesansowym pałacem Firlejów oraz 
nabyte od Poletyłów dobra Zygmuntów w powiecie lubartowskim i Kraśniczyn 
w powiecie krasnostawskim31. W 1922 r. ordynat złotopotocki podpisał pierwszą 
w regionie umowę zbiorczą odnośnie warunków pracy oraz płacy pracowników 
folwarcznych32.

Kolejną z inicjatyw, w którą miał swój wkład K. Raczyński, była  
– uruchomiona w 1912 r. pod nazwą „Złoty Potok” – Fabryka Przetworów 
Ziemniaczanych, którą ulokowano w Zalesicach koło Julianki33. Miejscowość była 
dobrze zaopatrzona w wodę, gdyż znajdowały się tam źródła, co z pewnością miało 
wpływ na usytuowanie fabryki34. Inwestycja miała powstać w dotychczasowych 
ziemiach właściciela majątku Złoty Potok, który odsprzedał na ten cel część 

29 Ibid., s. 210, 214–215.
30 Dla porównania stan Złotego Potoku z 1900 r. przedstawia się następująco: 9 974 morgi należały 
do dóbr Raczyńskich, natomiast sama wieś obejmowała 115 domów wraz z 1 010 mieszkańców, 
którzy gospodarowali na 1 495 morgach ziemi. J. Lipiec, Noty historyczne ważniejszych miejscowości 
powiatu częstochowskiego, „Ziemia Częstochowska” 1974, t. 10, s. 515.
31 Jak podaje Krzysztof Morawski w swych wspomnieniach, majątki kupione od Poletyły zostały 
zniszczone podczas wojny i przysporzyły wręcz długów K. Raczyńskiemu. Na rzecz ich pokrycia 
Raczyńscy sprzedali obraz Rembrandta; K. Morawski, O Kazimierzu Morawskim. Ze wspomnień 
syna i kronik rodzinnych, Kraków 1973, s. 152; Według Mirosława Zwolińskiego, w 1899 r. Karol 
Roger Raczyński otrzymał w spadku dobra w Galicji, w powiecie dębickim, natomiast według Piotra 
Libickiego, dobra w powiecie dębickim, Pustynia i Zawada, objął Edward Aleksander Raczyński, 
a następnie jego najmłodszy syn, Edward Bernard Raczyński, cf: M. Zwoliński, Poczet rodów 
herbowych…, s. 259; P. Libicki, Dwory i pałace wiejskie w Małopolsce i na Podkarpaciu, Poznań 
2012, s. 372, 530.
32 W. Roszkowski, Raczyński Karol Roger (1878–1946), [w:] Polski Słownik Biograficzny..., s. 644; 
T. Zielińska, Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997, s. 299.
33 S. Rakowski, Historia Fabryki Przetworów Ziemniaczanych, „Almanach Częstochowy” 2000, s. 164. 
34 Przewodnik po Częstochowie..., s. 120.
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gruntów35. Podjęcie przerobu ziemniaka na krochmal, syrop i inne przetwory 
było zasługą powołanej kooperatywy ziemiańskiej, której pomysłodawcą był 
dzierżawca z Żurawia, Leon Siemieński, zaś inicjatywą pokierował hr. Raczyński. 
Do tego interesującego przedsięwzięcia zostali włączeni wybitni obywatele 
ziemi piotrkowskiej, częstochowskiej, kieleckiej oraz radomskiej. Budową 
obiektów fabrycznych zajęła się firma Alfonsa Bogusławskiego, natomiast 
plany konstrukcyjne i maszyny były w gestii zakładów Hipolita Cegielskiego 
w Poznaniu. W Fabryce Przetworów Ziemniaczanych zatrudniono około stu 
robotników; produkowała ona ok. 1 000 pudów syropu i 500 pudów wysokiej 
jakości krochmalu na dzień. Syrop był przeznaczany do przyrządzania przetworów 
kulinarnych, takich jak: soki, konfitury czy kompoty36. Zastępował cukier, 
będąc od niego o połowę tańszy37. Z ziemniaka pozyskiwano ponadto mączkę, 
glukozę i wytłoki paszowe, które sprzedawano hodowcom zwierząt. Firma 
produkowała także własne opakowania, funkcjonował w niej warsztat bednarski, 
wykonujący opakowania drewniane, oraz ślusarski warsztat naprawczy38. Jeszcze 
jednym aspektem działalności była produkcja, tzw. pulpy ziemniaczanej. Był to 
wytwarzany z ziemniaków produkt uboczny, który hrabina Stefania Raczyńska 
nieodpłatnie rozdawała włościanom. Pulpa cieszyła się wśród nich popularnością 
podczas przednówka, kiedy zapasy rolne były już na wyczerpaniu39.

Świetnie prosperująca fabryka pozwoliła na rozbudowę kolejnych 
krochmalni, postawionych w dobrach innych udziałowców. Sam Karol Raczyński 
wszedł w skład zarządu, tzw. Spółki Opoczyńskiej. Nowoczesna spółka skupiająca 
producentów-ziemian była bardzo ciekawym przejawem działalności tej klasy 
społecznej, udaną próbą przystosowania się do zmian rynku40. Logo firmy „Złoty 
Potok” było symbolem dobrej jakości produktów, które znalazły także odbiorców 
za granicą. Około 10,00% eksportu Fabryki Przetworów Ziemniaczanych 
przeznaczano na rynek austriacki oraz angielski41.

Karol Raczyński kontynuował także, już wcześniej zaprowadzony  
w dobrach złotopotockich, przemysł hodowli ryb. W roku 1908 ordynat 
postanowił zwiększyć ilość stawów z dotychczasowych 22 do 46, o powierzchni 
lustra wody dochodzącej do 60 mórg. Pozwoliło to na rozszerzenie hodowli karpia 
oraz wprowadzenie nowego gatunku, sandacza. Jednak najbardziej doniosłym 
przedsięwzięciem było sprawdzenie w 1924 r. ze Stanów Zjednoczonych ikry 
pstrąga tęczowego. Prócz zasilenia gospodarstwa nowym gatunkiem, celem 
było również przeprowadzenie badań genetycznych. Starania właściciela 
doprowadziły do tego, że w latach 30. XX w. pstrągarnia złotopotocka była 
uznawana za jedyną pstrągarnię zarodową w kraju. Jej specjalnością były ikra 
oraz narybek pstrąga tęczowego, źródlanego i strumieniowego42. W ramach 
hodowli sprawowano opiekę nad dorastającymi pstrągami przez okres dwóch 

35 M. Zwoliński, Poczet rodów herbowych…, s. 270.
36 J. Badora, J. Mizgalski, op. cit., s. 233.
37 M. Zwoliński, Poczet rodów herbowych…, s. 271.
38 S. Rakowski, op. cit., s. 164 – 165.
39 M. Zwoliński, Poczet rodów herbowych…., s. 271.
40 J. Badora, J. Mizgalski, op. cit., s. 223.
41 S. Rakowski, op. cit., s. 165.
42 Zwoliński, Poczet rodów herbowych…, s. 269–270.
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lat43. Pstrągarnia w Złotym Potoku została wyróżniona dyplomem Ministerstwa 
Rolnictwa i Dóbr Państwowych, utrzymując się w czołówce hodowli rybnej  
w Polsce44. Poza rynkiem krajowym ikrę pstrąga eksportowano również do 
Szkocji45. 

W Przewodniku z 1909 r. czytamy, że Złoty Potok od dawnych lat był 
miejscem wycieczek turystycznych. Liczba wczasowiczów zwiększyła się po roku 
1903, gdy dobra objął pełnoletni Karol Raczyński. Wówczas nastąpił znaczny 
rozwój infrastruktury miejscowej. Komunikację znacznie ułatwiło wybudowanie 
szosy prowadzącej z Myszkowa poprzez Potok i Janów do trasy Koniecpol-
Częstochowa. W przeciągu sześciu lat od objęcia majątku przez hrabiego Karola, 
zdaniem autora Przewodnika i zarazem administratora miejscowych dóbr 
pana Dzierzbickiego, Złoty Potok zmienił się nie do poznania. Wpłynęły na to 
przebudowa pałacu, wzniesienie budynków zarządu i służby oraz nowe urządzenie 
parku dworskiego. W 1909 r. na obszarze majątku funkcjonowały także, prócz 
wcześniej wymienionych: fabryka wyrobów cementowych, fabryka wyrobu 
dachówek, cegielnia oraz wytwórnia rur. Natomiast szkoła leśna i ogrodowa była 
jedną z najpoważniejszych szkółek w kraju46. 

W roku 1916 r. właściciel Potoku nabył grunty w Żarkach-Blok z zamiarem 
stworzenia tam osiedla wypoczynkowego47. Jednakże dopiero w 1928 r. Karol 
Raczyński wystosował pismo do starostwa powiatu z prośbą o pozwolenie na 
parcelację dóbr żareckich z przeznaczeniem na działki budowlane. Ostatecznie 
plan osiedla powstał w latach 1933–1934 i wówczas rozpoczęto prace budowlane. 
Na wodach rzeki Czarki utworzono niewielki zalew, który miał być główną 
atrakcją kurortu. Wybudowany przez hrabiego kompleks liczył ponad 400 działek 
wytyczonych na 245 ha, z czego do września 1939 r. sprzedano 210 parceli. 
Wybuch wojny sprawił, że do tego czasu zdołano wybudować zaledwie 30 
domów. Ponadto z fundacji dziedzica Złotego Potoku wzniesiono kościół filialny 
oraz pensjonat „Nałęcz”48.

Gospodarcza działalność K. Raczyńskiego czyni zeń jednego  
z wyróżniających się właścicieli ziemskich swego regionu. Jednak należy 
podkreślić, że także jego zaangażowanie społeczne zasługuje na uwagę. Karol 
Raczyński zadeklarował najwyższą kwotę na rzecz planowanej w Częstochowie 
Wystawy Przemysłu i Rolnictwa spośród wszystkich, którzy takie deklaracje 
złożyli – 2,5 tys. rubli49. W maju 1908 r. odbyło się zebranie mające na celu wybrać 
Komitet Wystawy Przemysłu i Rolnictwa. Prezesem wybrano księcia Stefana 
Lubomirskiego, natomiast hrabia Raczyński został jednym z wiceprezesów. Celem 
wystawy – zorganizowanej w 1909 r. w Częstochowie na obszarze 37 morgów  
w obrębie parku im. Stanisława Staszica, ulic Waszyngtona, Puławskiego  

43 Przewodnik po Częstochowie..., s. 120.
44 M. Zwoliński, Poczet rodów herbowych…, s. 270.
45 W. Roszkowski, op. cit., s. 644.
46 Przewodnik po Częstochowie..., s. 119–120.
47 Obecnie miejscowość ta nosi nazwę Żarki Letnisko.
48 M. Zwoliński, Poczet rodów herbowych…, s. 273 – 274.
49 D. Złotkowski, Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie 1909 roku w świetle prasy polskiej, 
Częstochowa 2009, s. 23; J. Kapsa, Wystawa 1909. Przygotowania, [w:] Stulecie Wystawy Przemysłu 
i Rolnictwa w Częstochowie 1909, red. J. Kapsa, Częstochowa 2009, s. 32.
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i Siedmiu Kamienic – było ukazanie wytwórczości Ziemi Częstochowskiej  
i Zagłębia Dąbrowskiego. Wzięło w niej udział ponad 660 wystawców, a zwiedziło 
ok. 500 tys. osób. Była to największa dotychczas wystawa zorganizowana  
w Królestwie Polskim. Szczególny nacisk położono na cele dydaktyczno-
kulturowe, jakie wystawa niosła swym przekazem wśród ludu. Była ponadto formą 
manifestacji narodowej w czasach zaborów. Oczywiście nie należy umniejszyć 
znaczenia reklamy prezentowanego na Wystawie dorobku polskiego przemysłu  
i rolnictwa50.

Podczas Wystawy, prócz pełnienia funkcji wiceprezesa, Karol Raczyński 
znalazł się także w Komisji Zagrody Włościańskiej51. Ofiarował ponadto 250 rubli 
do puli konkursowej na afisz wystawy. W dniach 19–20 września 1909 r. hrabia 
Raczyński uczestniczył w Zjeździe Higienicznym, został na nim zaproszony do 
prezydium zjazdu Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. Był wybrany 
w skład, tzw. Komitetu Przyjęcia, który miał za zadanie ugoszczenie oficjalnej 
delegacji z Czech, a także został jednym z sędziów działu drzewnego Wystawy52. 
Właściciel Złotego Potoku prezentował również swoje hodowle ryb, co wymagało 
specjalnego przyjazdu, aczkolwiek było włączone w ramy Wystawy. Został za nie 
wyróżniony srebrnym medalem. Ponadto jego Dobra Złoty Potok prezentowały 
okazy leśnictwa i łowiectwa, odznaczone srebrnym medalem wielkim53.  
Prof. Dariusz Złotkowski wymienia hrabiego Karola Raczyńskiego jako jedną  
z najbardziej zasłużonych osób w organizacji Wystawy Przemysłu i Rolnictwa  
w Częstochowie w 1909 r.54.

Jeszcze jednym widocznym przejawem działalności K. Raczyńskiego 
podczas Wystawy było zaprezentowanie wody ze źródła Zygmunta. Woda była 
rozlewana w butelki z etykietą drukarni Kona i Oderfelda i – wedle relacji  
– spotkała się z dużym uznaniem. Brakuje jednak dalszych informacji, na jaką 
skalę ordynat Złotego Potoku rozwinął później sprzedaż wody źródlanej55.

Ponownie Wystawę Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie zorganizowano 
w roku 1926 jako nawiązanie do Wystawy z 1909 r., choć o innym charakterze  
i okolicznościach tego przedsięwzięcia. Karol Raczyński zasiadł tym razem w jej 
Komitecie Honorowym56.

Działalność ordynata złotopotockiego zaznaczyła się także w organizacjach 
rolniczych. Karol Raczyński był założycielem i pierwszym prezesem 
Częstochowskiego Towarzystwa Rolniczego, ponadto współzakładał Centralne 

50 A. Wasiak, Wystawa przemysłowo-rolnicza w 1909 roku w Częstochowie, „Almanach Częstochowy” 
1999, s. 140–143.
51 Budynek stoi do dzisiaj w południowo-zachodniej części parku im. Stanisława Staszica. Obecnie 
mieści się tam oddział Muzeum Częstochowskiego.
52 D. Złotkowski, op. cit., s. 34, 36, 261–262, 287–288; J. Kapsa, Czechy, Niemcy a sprawa 
częstochowska, [w:] Stulecie Wystawy Przemysłu…, s. 52; J. Kapsa, Bilans wystawy, [w:] Stulecie 
Wystawy Przemysłu…, s. 75.
53 D. Złotkowski, op. cit., s. 256–257, 322, 184, 323; Przewodnik po Wystawie Przemysłu i Rolnictwa 
w Częstochowie 1909, Częstochowa 2009, s. 173, 180.
54 Ibid., s. 350.
55 Wystawcy: prezentacje firm w prasie 1909 r., [w:] Stulecie Wystawy Przemysłu...,  
s. 222–223.
56 Ibid., s. 346–347.
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Towarzystwo Rolnicze, w którym kierował Wydziałem Leśnym57. 
Na koniec należy choć w kilku słowach nadmienić, jak istotną kartę  

K. Raczyński zapisał w historii polskiego automobilizmu, początkowo jako 
zawodnik (jeden z pierwszych polskich rajdowców)58, a następnie jako długoletni 
działacz. W tym obszarze aktywności właściciela Złotego Potoku wypada 
wymienić funkcję wiceprezesa Towarzystwa Automobilistów Królestwa Polskiego, 
dwukrotnie prezesa Automobilklubu Polski (w 1935 r. otrzymał godność prezesa 
honorowego), a także przedstawiciela polskiego na zjazdy Międzynarodowego 
Związku Automobilklubów Uznanych (Association Internationale des Automobile 
– Clubs Reconnu). W 1925 r. był jednym z inicjatorów utworzenia Polskiego 
Touring Klubu – organizacji o charakterze turystycznym. Za zasługi i wkład  
w rozwój polskiego autosportu Karol hr. Raczyński w 1930 r. został zaliczony  
w poczet członków „Elity Polskich Jeźdźców Automobilowych”59.

57 W. Roszkowski, op. cit., s. 644; J. Kapsa, Wystawa 1909. Przygotowania…, s. 32.
58 M. Barton, Początki automobilizmu na ziemiach polskich, [w:] Obrazy przeszłości. Studia z zakresu 
historii, literatury i kultury, red. R. Majzner, Częstochowa 2014, s. 65.
59 M. Barton, Karol hr. Raczyński…, s. 159–173.
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SOCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF COUNT 
KAROL RACZYŃSKI

Count Raczynski Karol was among the largest landowners in the region of 
Częstochowa. In this article, I present the range of economic and social activity of 
the last owner of the Złoty Potok, except automobile activity, which was covered 
by my other article.

The most important investments of the owner of the Złoty Potok is the 
construction of roads, power plants, administrative facilities of the palace, the park, 
and last but not least, so he established spa Żarki - Letnisko. In 1934, K. Raczyński 
created a protected area for the local environment. The development presents an 
outline of agriculture in Złoty Potok. An important aspect of the activities of  
K. Raczynski was also managing the Processed Potato Factory «Złoty Potok», and 
the expansion of the existing fish farming.

Exercising the function of the vice-chairman during the Exhibition Industry 
and Agriculture in 1909 should also be noted, as well as the establishing of 
Czestochowa Agricultural Society.

Marek Barton



213

Zbigniew Sperka
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

PRZYCZYNY LIKWIDACJI ODDZIAŁU WYDZIELONEGO 
WOJSKA POLSKIEGO

Oddział Wydzielony Wojska Polskiego (dalej OWWP) utworzony przez 
majora kawalerii Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” był najdłużej walczącą 
jednostką Wojska Polskiego i pierwszym oddziałem partyzanckim w trakcie 
trwania II wojny światowej. OWWP powstał w wyniku rozwiązania 24 września 
1939 r. przez dowódcę ppłk Jerzego Dąbrowskiego 110 pułku ułanów. Nie chcąc 
się pogodzić z decyzją porzucenia broni, mjr H. Dobrzański, który był zastępcą 
dowódcy pułku, wraz z ochotnikami o podobnej postawie, ruszył na pomoc 
oblężonej stolicy. Wiadomość o kapitulacji Warszawy spowodowała podjęcie przez 
dowódcę OWWP decyzji o kontynuowaniu walki już jako oddział partyzancki  
w rejonie Kielecczyzny1. 

Bezskuteczne próby zniszczenia przez Niemców „hubalczyków” 
podejmowane były z nastaniem wiosny 1940 r. W kilku stoczonych bitwach – mimo 
przewagi liczebnej, posiadania lotnictwa i wojsk zmotoryzowanych – Niemcy 
ponosili spore straty. Zwłaszcza bitwa stoczona 30 marca 1940 r. pod Huciskami 
mimo użycia wojsk w sile ok. 1 tys. żołnierzy przeciwko 150-osobowemu 
oddziałowi mjr. „Hubala” zakończyła się klęską strony niemieckiej i stratami 
wynoszącymi 100 zabitych bądź rannych. Również następne potyczki nie 
przyniosły oczekiwanych przez Niemców skutków, w związku z czym okupanci 
przeprowadzali akcje pacyfikacji miejscowości powiązanych z oddziałem. Przy 
okazji ucierpiały także te, które z OWWP nie miały nic wspólnego. W związku 
tymi wydarzeniami mjr H. Dobrzański podjął decyzję o niezatrzymywaniu się  
w żadnej wsi i zakładaniu obozów w lasach2. 

Do ostatecznego rozprawienia się z ostatnim oddziałem Wojska Polskiego 
dowódca 372 DP, gen. Fritz von der Lippe, wyznaczył 650 i 651 pułki piechoty, 
które zostały rozmieszczone wokół lasów brudzewickich od strony południowo-

1 Z. Kosztyła, Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, Warszawa 1976, s. 223; J. Wielhorski, 
Kawaleria polska i bronie towarzyszące w kampanii wrześniowej 1939 roku, Londyn 1979, s. 46;  
H. Sobierajski, Szlakiem Henryka Dobrzańskiego, Warszawa 1990, s. 49–55; J.E. Wilczur,. Sosny 
były świadkiem. Ziemia konecka w latach 1939–1945, Warszawa 1982, s. 5; A. Ziułkowska,  
Z miejsca na miejsce: w cieniu legendy Hubala, Warszawa 1986, 40–41.
2 H. Sobierajski, op. cit., s. 80.
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wschodniej, wzdłuż szosy Drzewica–Odrzywół–Nowe Miasto. 29 kwietnia, po 
starciu z patrolem ułanów, Niemcom ostatecznie udało się ustalić miejsce lokacji 
OWWP pod wsią Wólka Kuligowska. 

Ponieważ zdawano sobie sprawę z zagrożenia, jakie stanowią wojska 
niemieckie, dowódca OWWP postanowił o zmroku opuścić obóz i skierować 
się na południe, w stronę młyna Fryszerka, którego właściciel zaprzyjaźniony 
był z oddziałem jeszcze z czasów poprzedniego jego tam pobytu. W celu 
rozpoznania mjr H. Dobrzański wysłał do młyna najpierw wachmistrza Romualda 
Rodziewicza, który powrócił z młynarzem. Ten poinformował „Hubala”, że  
w jego szopie kwateruje pluton biorący udział w obławie, a okolica roi się od 
wojsk nieprzyjaciela. Następnie poinformował, że pierścień obławy sięga aż pod 
Anielin i że prawdopodobnie jedynym miejscem odpowiednim do wyrwania się 
z kotła jest lewy brzeg Pilicy, który podobno nie jest obstawiony jeszcze przez 
wroga.

Po tym spotkaniu major zdecydował przeprawiać się brodem przez Pilicę  
i z całym oddziałem ruszył w tamtym kierunku. Na miejscu okazało się jednak, 
że pod wpływem topiącego się śniegu woda wezbrała tak bardzo, że jedyną 
możliwością pokonania brodu było jego przepłynięcie. Jako pierwszy do wody 
wjechał mjr H. Dobrzański, jednak zrezygnował z przeprawy. Domyślać się można, 
że zmiana decyzji podyktowana była brakiem rozpoznania drugiego brzegu, a co 
za tym idzie – obawą przed dostaniem się OWWP w zasadzkę w trakcie przeprawy  
i koniecznością podjęcia z góry przegranej walki w rzece. Później oddział wyminął 
Stefanków i Anielin, a następnie wjechał o świcie do zagajnika przylegającego 
do wysokopiennego lasu, gdzie urządzono postój, uznając, że gęsty las zapewnia 
bezpieczeństwo. Sam dowódca stwierdził: „No tu nas nikt nie znajdzie”3. Major 
z powodu skrajnego wycieńczenia żołnierzy spowodowanego ciągłymi nocnymi 
marszami nakazał na warcie wystawić tylko jednego żołnierza, kpr. Antoniego 
Lisieckiego ps. „Zemsta”, z zadaniem prowadzenia obserwacji od strony Anielina4. 
Wkrótce wszyscy członkowie oddziału, których było dziewiętnastu, zasnęli.

30 kwietnia 1940 r. o godzinie 5:30 w miejscu biwaku OWWP pojawili 
się żołnierze z 651 pułku piechoty Wermachtu. Jako pierwszy zauważył ich kpr. 
„Zemsta”, który po przebudzeniu ujrzał przed sobą niemieckiego żołnierza, 
trzymającego karabin z bagnetem przystawionym do jego piersi. Na ten 
widok kapral natychmiast wyrwał Niemcowi karabin i pobiegł zameldować  
o zagrożeniu pchor. Henrykowi Ossowskiemu, który natychmiast obudził majora, 
po czym zauważył w odległości kilku metrów dwóch czołgających się Niemców. 
Potem ostrzegł mjr. H. Dobrzańskiego i złożył się do strzału, zabijając jednego  
z niemieckich żołnierzy, drugi zdążył oddać strzał, który jednak okazał się niecelny. 
Następnie podbiegł wachm. Józef Alicki, któremu major wydał rozkaz: „Skacz po 
erkaem, biegnij w kierunku Pilicy i powstrzymaj przeciwnika. My podciągniemy 
popręgi i siadamy na koń, będziemy czekać na was, po ostrzale wracajcie szybko 
i pomkniemy w duży las”5. Wachmistrz pobiegł szukać celowniczego erkaemu, 
plut. Stanisława Kagankiewicza, lecz nie mógł go nigdzie znaleźć, zobaczył 

3 Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony Wojska Polskiego Majora „Hubala”, Warszawa 1987, s. 217.
4 Ibid., s. 218.
5 Ibid.; H. Sobierajski, op. cit., s. 87.
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jednak kilku Niemców, do których otworzył ogień6. Następnie Major pobiegł do 
swojego konia, co także uczynił pchor. Ossowski. W momencie dosiadania konia 
mjr H. Dobrzański został postrzelony serią z pistoletu maszynowego. Trafiono go 
w serce, co spowodowało natychmiastową śmierć, i lewą dłoń. Razem z majorem 
poległ jego luzak, kpr. Antoni Kossowski ps. „Ryś”, i koń mjr. H. Dobrzańskiego 
– „Demon”7.

W trakcie wymiany ognia żołnierzom oddziału udało się rozproszyć i uciec 
z miejsca potyczki do lasu. Kilku jeźdźców pod dowództwem pchor. Henryka 
Ossowskiego ps. „Dołęga” przedarło się na południe, docierając ok. godz. 11:00 
na skraj lasu obok wsi Dęba, gdzie się ukryli. Następnie udało się im nawiązać 
kontakt z leśniczym Eugeniuszem Wróblewskim, który potwierdził śmierć majora. 
Do oddziału powoli dołączali kolejni żołnierze, także Marianna Cel ps. „Tereska”, 
która ostatecznie potwierdziła wiadomość o śmierci dowódcy OWWP8. 

Przebić udało się też siedmiu ułanom dowodzonym przez ppor. Zygmunta 
Morawskiego ps. „Bem”. Przepłynęli oni Pilicę i następnie ukryli się w lesie, 
docierając wieczorem do sołtysa Wojakowskiego w Rzeczycy. Wachm. J. Alicki, 
pchor. Józef Świdke ps. „Lech”, kpr. A. Lisiecki i uł. Tadeusz Madej pozostali 
w lesie, gdyż spłoszyły im się konie. Udało im się przeczołgać na skraj gęstego 
zagajnika, gdzie ułożyli granaty i amunicję, czekając do wieczora, gotowi stoczyć 
swoją ostatnią walkę. Mimo że wielu niemieckich żołnierzy przechodziło często  
o kilka metrów od nich, żaden z nich nie wszedł na ich stanowiska. Kiedy 
uspokoiło się na tyle, że można było opuścić kryjówkę, wrócili na miejsce postoju, 
gdzie znaleźli zabitego konia majora bez siodła. Po zmroku rybak przewiózł ich 
przez Pilicę, po czym udali się na miejsce zbiórki u Wojakowskiego. Dowiedziano 
się, że poprzedniego dnia w Radzicach byli dwaj żołnierze piechoty z erkaemem 
szukający majora. Próbowali następnie dostać się do oddziału, jednak obecność 
wojsk wroga zmusiła ich do ukrycia się w szkole i przeczekania.

Ciało mjr. H. Dobrzańskiego zostało zabrane przez kompanię Wermachtu 
do Anielina. Zwłoki położono na kocu w zagrodzie Laskowskich, po czym 
Niemcy zrobili kilka zdjęć pośmiertnych. Następnie kazali zrzucić obornik 
z wozu gospodarzowi Władysławowi Tomasikowi i położyli na nim ciało, 
później odjechali do Studziannej9. Na szosie przeniesiono ciało „Hubala” do 
samochodu ciężarowego. Następnie oficer zwiadu 372 Dywizji Piechoty Heinrich 
Schreihage zabrał wszystkie rzeczy z kieszeni munduru i obejrzał ciało, co później 
zrelacjonował: „Zwłoki leżały na podbitej futrem opończy, na takiej, jak zazwyczaj 
nosili polscy oficerowie kawalerii. Spod rozpiętej kurtki mundurowej widać 
było po lewej stronie piersi dużą krwawą plamę, która pochodziła od postrzału  
w serce”10. 

6 B. Kacperski, J.Z. Wroniszewski, Końskie i powiat konecki 1939–1945, cz. 2: „Mała wojna” 
majora Hubala, Końskie 2005, s. 143.
7 W. Borzobohaty, „Jodła” Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ-AK 1939–1945, Warszawa 1989, s. 52; 
M. Wańkowicz, Hubalczycy, Warszawa 1967, s. 148.
8 M. Derecki, Tropem Majora „Hubala”, Lublin 1982, s. 220.
9 M. Szymański, Odział majora „Hubala”, Warszawa 1986, s. 77.
10 Z. Kosztyła, Oddział... s. 222.
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Zdjęcie I. Zdjęcie pośmiertne mjr. Henryka Dobrzańskiego wykonane w Anielinie 
30 IV 1940 r.

Źródło: Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony Wojska Polskiego Majora „Hubala”, Warszawa 
1987, s. 209.

Zwłoki mjr. Dobrzańskiego przewiezione zostały do koszar w Tomaszowie 
Mazowieckim, gdzie widział je po raz ostatni H. Schreihage i opisał to tak: „Trumna 
znajdowała się w koszarach w opróżnionej działowni. Była wykonana z surowych 
nie heblowanych desek. Major był w pełnym umundurowaniu, chociaż bez pasa 
głównego. Bluza munduru była zapięta, na niej było widać ślad śmiertelnego 
postrzału w serce”11.

W tym dniu w koszarach przebywał dowódca odcinka granicznego 
„Środek”, gen. Kurt Gienanth, i – według relacji H. Schreihage – miał oddać przy 
otwartej trumnie honory wojskowe oraz złożyć gałązkę świerku na piersiach mjr. 

11 Ibid., s. 222.
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Dobrzańskiego12.
Do tej pory nie jest znane miejsc pochowania mjr. H. Dobrzańskiego.
Zwycięstwo Wermachtu – mimo podkreślania przez hitlerowców ogromu 

sukcesu, jaki odnieśli – nie jest pełne, gdyż udało się im zabić jedynie dowódcę 
OWWP, zaś reszta polskich żołnierzy uciekła, po czym zebrała się znowu. Oddział 
liczący 17 członków po zakończeniu akcji udał się na miejsce zbiórki u sołtysa 
Wojakowskiego. Choć strata majora była ogromnym ciosem dla żołnierzy, to 
jednak nie załamała „hubalczyków”. Tak opisał to wydarzenie ppor. Z. Morawski: 
„Józek i ja może najbardziej odczuliśmy stratę Pana Majora, gdyż on i ja 
utraciliśmy zupełnie swoje rodziny. Pan Major był dla mnie Ojcem i Matką”13. 
Mimo śmierci twórcy i głównej siły spajającej OWWP żołnierze oddziału 
postanowili dochować wierności złożonej przysiędze. W związku z tym kilku  
z nich udało się do Warszawy, zatrzymując się na pewien czas w domu łączniczki 
Ludmiły Żero w Ząbkach. W Warszawie kpr. A. Lisiecki odnalazł ppor. Marka 
Szymańskiego ps. „Sep”14. Następnie zorganizowano naradę, w której udział 
wzięli ppor. M. Szymański, wachm. R. Rodziewicz, pchor. H. Osowski, pchor. 
Józef Świda, kpr. A. Lisiecki, st. uł. Marianna Cel, uł. Roman Brajer i kurierka 
Ludmiła Żero. Postanowiono, że należy wydać komunikat informujący o śmierci 
mjr. Dobrzańskiego i poinformować, że OWWP nadal istnieje. Miała to też być 
deklaracja dalszej walki z okupantem i hołd złożony majorowi15.

Postanowiono też, że odezwę podpiszą ppor. M. Szymański i pchor.  
H. Ossowski, który był adiutantem majora. Treść komunikatu brzmiała następująco:

„Oddział Wydzielony Wojska Polskiego
Majora Hubala
M.p. dnia 4.5.1940r.

Komunikat

Dnia 29.4.1940 r. Oddział Wydzielony Wojska Polskiego mjr. Hubal 
został otoczony w lasach koło wsi Wólka Kuligowska pow. opoczyński przez 
przeważające siły niemieckie. Oddział pod osłoną nocy wycofał się bez strzału do 
lasu Nadl. Brudzewiec k. wsi Anielin.

Dnia 30.4. o godz. 5.30 rano, wskutek zdrady, Niemcy zaskoczyli oddział, 
podchodząc krzakami dosłownie kilka metrów, ominąwszy nasze placówki. Po 
pierwszym strzale z naszej strony, ukryci Niemcy oddali serię strzałów, zabijając 
naszego dowódcę mjr. Hubala-Dobrzańskiego, kpr. Rysia i uł. Kośke.

Mjr. Hubal nie żyje. Człowiek, który swój mundur polskiego żołnierza 
nałożony 1914 r. ukochał ponad wszystko, nie zdejmując go ani razu, w nim został 

12 J. Stachy, Udział w akcji „Hubal”, [w:], Gniewnie szumiał las. Wspomnienia leśników polskich 
1939–1945, oprac. J. Gmitruk, W. Lipko, P. Matusak, Warszawa 1982, s. 45.
13 Z. Kosztyła, Oddział..., s. 225.
14 Ppor. M. Szymański po kilku bitwach stoczonych przez OWWP, w wyniku okrążenia otrzymał 
dowodzenie piechoty, z którą miał się – niezależnie od kawalerii – przebijać. Jednak kompania 
piechoty musiała się przebijać małymi grupami, po czym już się nie zebrała. Sam podporucznik nie 
mógł znaleźć oddziału, w związku z czym chory ukrył się. Z. Kosztyła, Oddział..., s. 169–200.
15 Id., Z dziejów oddziału mjr. Dobrzańskiego („Hubala”), „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1981 
nr 3, s. 287.
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pochowany. Dowódca, którego działalność nie miała precedensu w historii Polski. 
Bo każda partyzantka, każdy oddział miał jakiś tytuł, mógł się gdzieś schronić czy 
wypocząć, dozbroić, czy umundurować. My zawsze i wszędzie byliśmy otoczeni.

Zginął człowiek, który swej przysięgi żołnierskiej nie złamał, honoru 
polskiego żołnierza nie splamił.

Zostaliśmy my, tracąc w Nim przyjaciela, ojca, a przede wszystkim w całym 
słowa tego znaczeniu dowódcę. Zostaliśmy my, by Jego ideę kontynuować, by jak 
nas uczył, przetrwać do końca, bez względu na to, czy końcem będzie wolności 
Polski czy też śmierć ostatniego z nas.

Dowódca nasz nie żyje. Ale żyje wśród nas Jego idea i honor polskiego 
żołnierza.

Oddział istnieje i istnieć będzie. Wszystkie pogłoski o rozproszeniu czy też 
rozwiązaniu się oddziału są nieprawdziwe. Każdy z nas do ostatka trwać będzie 
i spuściznę naszego Kochanego Dowódcy wypełni i zachowa, jako najświętszy 
skarb.

Wiemy, że sami nie przywrócimy wolności, ale dla historii potrzebny 
jest dowód, że znalazł się w Polsce człowiek, który oparł się ogólnej psychozie 
strachu. Niech nasi następcy wiedzą, że nie wszyscy w tych tragicznych dla naszej 
Ojczyzny chwilach opuścili ręce, że był jeden, który honor żołnierza i Polaka cenił 
ponad życie.

Ta świadomość dla przyszłych pokoleń, warta jest i tych spalonych przez 
Niemców wsi, po bojach w pow. koneckim, i tych niewinnych ofiar ludności 
cywilnej w bestialski sposób pomordowanych.

Mjr Hubal-Dobrzański nie żyje. Niech cały naród zda sobie sprawę, że 
stracił w Nim jednego z najbardziej wartościowych ludzi. Ludzi, którzy czynami, 
a nie słowami, dowodzili swej wartości.

My, Jego podkomendni i uczniowie, trwać będziemy i do póki choć jedne 
żyje, dopóty oddział istnieć i działać będzie.

Adiutant Oddziału Wydz. W.P.  D-ca Oddziału Wydz. W.P.
Mjr. Hubala    Mjr. Hubala
(–) Dołęga ogn. pchor.   (–) Sęp podporucznik”16.

Komunikat ten wydano dzięki Stefanowi Żero, który powielił go w jednej 
z agend Zarządu Miejskiego w Warszawie. Ustalono też, że po Kielecczyźnie 
rozwiozą go Genowefa Ruban, Ludmiła Żero oraz Marianna Cel17. Następnie 30 
żołnierzy OWWP zebrało się w Rzeczycy. Byli wśród nich żołnierze piechoty  
i Antoni Piotrowski, który powtórnie wstąpił do oddziału. Pierwszym zadaniem 
było wyznaczenie dowódcy. Jednak nikt nie czuł się na siłach, by objąć dowództwo. 
Ks. Edward Ptaszyński ps. „Leliwa”, a także Józef Wyrwa zaproponowali, aby 
żołnierze przeszli do walki konspiracyjnej, na co jednak nie wyrażono zgody, 
chcąc kontynuować spuściznę „Hubala”. W związku z tym J. Wyrwa zasugerował, 

16 Id., Oddział..., s. 226–228.
17 Tylko Mariannie Cel udało się rozwieźć komunikat. Obie łączniczki musiały porzucić pakunki 
podczas kontroli wagonu. Następnie, gdy pociąg zatrzymał się, uciekły, gdyż podejrzenia, kto jest 
właścicielem paczek, padły na nie, bowiem jako jedyne nie miały bagażu; Z. Kosztyła, Oddział..., 
s. 228.
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żeby przedstawiciel udał się do komendanta okręgu Radomsko-Kieleckiego 
ZWZ płk Leopolda Engel-Ragisa ps. „Ślaski” na rozmowy w sprawie dalszej 
działalności. Liczył, że w ten sposób uda się hubalczyków nakłonić do podjęcia 
walki w konspiracji. Rozmowy te jednak nie przyniosły rezultatów. Plut. Franciszek 
Głowacz ps. „Lis”, który wybrany został na przedstawiciela, był zdecydowany 
walczyć dalej. Po tym spotkaniu Komenda Główna Związku Walki Zbrojnej 
wysłała do oddziału następujące pismo:

     „Pan Major Hubal
     Dowódca Oddziału Partyzanckiego
     M.P.1.V40/Insp.

Uprzejmie komunikuje, że Komendant Główny na tutejszą okupacje 
(bliższych danych nie podaję, gdyż są Panu znane) wydał następujące zarządzenie 
odnośnie oddziału partyzanckiego będącego pod Pańskim dowództwem, o czym 
polecił mi Pana Majora powiadomić:

1. Po raz trzeci i ostatni rozkazuję natychmiast rozwiązać i zlikwidować 
oddział.

2. Ludzi rozproszyć, broń oraz posiadany sprzęt i materiały ukryć. Szkic 
względnie adresy, gdzie zostaną pochowane te rzeczy, doręczyć organizacji.

3. O ile zechce pan Major wyjechać po likwidacji oddziału za granicę, to 
zastanie Panu ułatwione.

4. W razie niezastosowania się do powyższych zarządzeń będzie Pan Major 
traktowany jako dywersant i szkodnik sprawy narodowej. Ponadto jako działający 
na szkodę społeczeństwa będzie Pan ścigany sądowo.

5. Otrzymanie niniejszego proszę pokwitować na piśmie.
6. O decyzji powziętej na skutek powyższego zarządzenia proszę mnie 

powiadomić.
7. Odpis niniejszego sporządzony protokolarnie pozostaje w moim 

posiadaniu.
»Miłosz«”18.

Powyższe zarządzenie wydane zostało 1 kwietnia 1940 r., czyli dzień po 
śmierci mjr. H. Dobrzańskiego. O niechęci władz ZWZ do OWWP i majora 
świadczy też meldunek nr 17 z dnia 15 kwietnia 1940 r. wysłany przez płk. Stefana 
Roweckiego do gen. Kazimierza Sosnowskiego: „Hubala ścigam, chcę go wysłać 
za granicę, w przyszłości oddam pod sąd”19.

W innym meldunku nr 37 z 21 listopada 1940 r. gen. Stefan Rowecki pisał:
„Duże trudności miała organizacja w związku ze sprawą Hubala. Ten dzielny, 

choć niesforny oficer, wbrew rozkazom Komendy Głównej rozpoczął na własną 
rękę walkę partyzancką z Niemcami. W następstwie został rozbity, a później sam 
zginął (...) Następstwa tego: krwawy terror, zniszczenie całkowite kilkunastu wsi 
i rozstrzelanie 700 chłopów, przyczyniły się do odstręczenia ludzi od organizacji. 
Zwłaszcza szkodliwa dla nas była metoda stosowana przez Niemców używania 

18 M. Szymański, Odział majora „Hubala”..., s. 107–108.
19 Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 1, s. 211.
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prowokatorów podszywających się pod werbowników Hubala. Wciągnęli oni 
wielu ludzi w pułapkę”20.

W tym niezwykle trudnym okresie dla żołnierzy oddziału dużą pomoc 
ofiarował leśniczy E. Wróblewski, wysunął on też kandydaturę rtm. Stefana 
Tarnowskiego na nowego dowódcę. Wspominał o nim często mjr H. Dobrzański. 
Na jego poszukiwania udali się E. Wróblewski razem z ppor. M. Szymańskim. Rtm. 
S. Tarnowski propozycji nie przyjął, ale skontaktował ich z organizacją „Kapitanat 
Muszkieterów”21, której szef, inż. Stefan Witkowski ps. „Tęczyński”, zaoferował, 
aby OWWP pełnił funkcję ochrony ruchomej radiostacji „Muszkieterów”. Uznał też, 
że żołnierze mogą pozostać w mundurach i pod bronią. Po powrocie stwierdzono, 
że propozycja ta odpowiada warunkom istnienia oddziału i podczas następnego 
spotkania otrzymano rozkaz o wcieleniu do „Muszkieterów”, wyznaczono zadania 
i przeznaczono pewne fundusze na dalszą działalność. Zastanawiano się nad 
rejonem działania oddziału, do którego miały być przysłane radiostacje. 

Ostatecznie jednak zrezygnowano ze wstąpienia do „Muszkieterów”, gdyż 
pchor. J. Świda skontaktował się z pewnym rotmistrzem, który służył razem  
z mjr. H. Dobrzańskim jeszcze podczas wielkiej wojny, i zadeklarował się objąć 
dowodzenie OWWP. Takie rozwiązanie uznano za bardziej korzystne, ponieważ 
pozwalało zachować pierwotny charakter oddziału, nie podporządkowując 
się nikomu. W związku z tym ppor. M. Szymański zwrócił rozkaz, regulamin  
i deklarację przystąpienia. Celem nawiązania kontaktu z kandydatem na dowódcę, 
rtm. Władysławem Spychalskim, z którym major służył w 2 pułku ułanów Legionów 
Polskich, w rejon Miechowskie udała się Ludmiła Żero. Na miejscu ustalono, że  
25 czerwca 1940 r. w miejscowości Praczka położonej 4 km od Kluczewska,  
w powiecie włoszczowskim, rotmistrz spotka się z żołnierzami oddziału. Po powrocie 
kurierki oddział przygotował się do spotkania. Postanowiono maszerować grupami, 
każda inną drogą, gdyż teren ciągle nasycony/ był wojskami niemieckimi, chcącymi 
ostatecznie zdławić polski opór. Dowódcami poszczególnych grup zostali ppor.  
Z. Morawski, ogn. pchor. H. Ossowski i wachm. J. Alicki. Pierwsza wyruszyła 
grupa ppor. Z. Morawskiego. Do Studziannej poruszała się pieszo, następnie zabrała 
rowery z miejscowego posterunku granatowej policji i bez przeszkód dotarła w rejon 
Radoszyc, gdzie dołączył ppor. M. Szymański. W miejscowości Lipe natknęli się 
na niemiecką zasadzkę. Wskutek wymiany ognia poległ plut. pchor. Antoni Bilski. 
Konieczność szybkiego wycofania się zmusiła żołnierzy do porzucenia rowerów22. 
Ostatecznie mimo trudności grupie ppor. Z. Morawskiego udało się dotrzeć  
w rejon Kluczewska. Pododdział dowodzony przez pchor. H. Ossowskiego  
w celu uniknięcia zasadzki maszerował tylko nocą i bez żadnych trudności dotarł na 
miejsce zborne. Największe problemy spotkały grupę wachm. J. Alickiego, która 
liczyła czterech żołnierzy. Po dotarciu w rejon lasów białaczewskich zatrzymali się 
na odpoczynek. Ułan Tadeusz Madej ps. „Nawrocki” wraz z drugim żołnierzem 

20 Ibid., s. 341–342. 
21 „Kapitanat Muszkieterów” lub „Muszkieterowie” – organizacja konspiracyjna o charakterze 
wywiadowczym, utworzona przez inż. Stefana Witkowskiego. Organizacja ta nie podlegała ZWZ,  
a utrzymywała bezpośredni kontakt z rządem we Francji i do niego wysyłała zebrane materiały, 
również z działalności ZWZ. Więcej na ten temat pisał: J. Terej, Na rozstajach dróg: ze studiów nad 
obliczem i modelem Armii Krajowej, Wrocław 1978, s. 81.
22 T. Wyrwa, W cieniu legendy majora „Hubala”, Londyn 1974, s. 58.
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udali się do wsi po żywność i natknęli się na Niemców. Po pewnym czasie wachm. 
Alicki z plut. Józef Pruskim ps. „Ułan” sami udali się po prowiant na plebanię  
w miejscowości Bedlno, gdzie przebywało kilku Niemców, z którymi wdali się  
w wymianę ognia, na szczęście obu udało się wycofać. Na rozwidleniu dróg 
pod Rudą Maleniecką natknęli się na zasadzkę. Plut. J. Pruski wycofał się,  
a wachm. J. Alicki ostrzeliwał się z pistoletu23. W wyniku tego starcia zabity został 
jeden Niemiec, a drugi został ranny. Po tym wydarzeniu plut. J. Pruski dotarł na 
miejsc zbiórki, zaś wachm. J. Alicki zmuszony był pozostać dwa dni w ukryciu,  
a następnie powrócić do Rzeczycy, gdzie zjawił się też ułan T. Madej. Na miejsce 
zbiórki samodzielnie podążył wachm. R. Rodziewicz, który wracał z Warszawy. 
Spotkanie oddziału odbyło się 25 czerwca w stodole przy drodze z Kluczewiska 
do wsi Praczka. Na spotkaniu tym nowy dowódca stwierdził, że dalsze działanie 
OWWP nie ma sensu, gdyż znikła jakakolwiek nadzieja na podjęcie ofensywy 
przez Francuzów, gdyż trzy dni temu Francja podpisała zawieszenie broni. 
Powiedział też, że chętnym może ułatwić podjęcie pracy w konspiracji. 

Wobec upadku Francji postanowiono rozwiązać oddział. 25 czerwca 
1940 r. po raz ostatni 24 żołnierzy OWWP stanęło w karnym szeregu przed 
najstarszym stopniem ppor. M. Szymańskim24. Następnie zdeponowano broń  
w lesie w pobliżu wsi Praczka25. O miejscu tym poinformowano sołtysa, plut. rez. 
Antoniego Jędrzejczyka26. Ubrania cywilne dostarczyli ludzie współpracujący  
z oddziałem. Do konspiracji przeszli R. Rodziewicz i J. Świda, pieczątki pozostały 
u H. Ossowskiego, który wspominał: „Byliśmy przekonani, że mimo demobilizacji 
oddziału, my się znów zbierzemy. Stanowiliśmy grupę ludzi bardzo z sobą zżytych, 
ufając sobie nawzajem i było wiadomo, że gdziekolwiek będziemy, to w razie 
potrzeby skrzykniemy się. Nie było nadziei, że to nastąpi bardzo szybko. Rozbicie 
Francji zrobiło na nas kolosalne wrażenie”27.

Ostatnia obława podjęta przez Niemców nie dawała dużych szans na 
ucieczkę. Mimo to zarówno sam dowódca, jak i jego żołnierze postanowili trwać 
do końca wierni przysiędze. Śmierć dowódcy pierwszego oddziału partyzanckiego 
była najdotkliwszą stratą dla żołnierzy Oddziału. Mimo to członkowie OWWP 
dzięki swojej ofiarności postanowili walczyć dalej. Klęska Francji wymusiła 
jednak decyzję o rozwiązaniu oddziału, gdyż OWWP, który w założeniu miał 
rozpocząć powstanie w momencie wkroczenia wojsk francuskich do Niemiec,  
w zaistniałych okoliczności stracił rację dalszego funkcjonowania.

23 M. Derecki, op. cit., s. 261.
24 W różnych źródłach podawana jest inna liczba żołnierzy zebranych 25 czerwca 1940 r. Najniższą 
podaje Ossowski – 24, Rodziewicz – 30, a Derecki – 42. Z. Kosztyła, Oddział..., s. 234.
25 R. Rodziewicz, Zapiski z oddziału „Hubala”, „Kontrasty” 1980 nr 10, s. 24; M. Tarchalski, W 
partyzantce, [w:] Gniewnie szumiał las…, s. 121.
26 W sumie ukryto 1 rkm, 8 karabinków, 2 pistolety, amunicję, lornetkę, kompas i 2 torby oficerskie. 
Broń ta posłużyła oddziałowi partyzanckiemu AK formującemu się w lipcu 1943 r. pod dowództwem 
por. Szyca ps. „Ludwik”; Z. Kosztyła, Oddział..., s. 235.
27 Ibid., s. 235.
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THE REASONS BEHIND THE LIQUIDATION OF SELECTED 
SQUAD OF THE POLISH ARMY

The article presents the last days of existence of the Selected Squad of The 
Polish Army – the first guerrilla squad of the Second World War – after the death of 
their major Henryk Dobrzanski. In the first part of the article the author describes 
all the problems the partisans experienced in that period, such as choosing the 
new commander, aversion of the Armed Combat Union to the partisans, or finding 
a new purpose for further fighting. Moreover, the author presents attempts of 
the soldiers from the Selected Squad of The Polish Army to cooperate with the 
organisation called “the Musketeers”, and to find the new leader. The last part of 
the article describes the moment of The Squad disband and the effect of the France 
capitulation on that decision.
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ПЕРШЕ 

ДЕСЯТИРІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
(НА ПРИКЛАДІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ)

Людина, її життя та здоров’я є найвищими соціальними цінностями 
держави, визначеними Конституцією України. Кожна людина має природне, 
невід’ємне й непорушне право на охорону здоров’я. Суспільство й держава 
відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я 
й збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність 
охорони здоров’я в діяльності держави, поліпшення умов праці, 
вдосконалення медичної допомоги й запровадження здорового способу 
життя1. Основним документом правового регулювання в охороні здоров’я  
є Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». 
Цей акт законодавства був прийнятий Верховною Радою України в 1992 р. 
й визначив організаційні, професійні, правові, економічні та соціальні засади 
охорони здоров’я. 

У 90. рр. ХХ ст. в умовах переходу до ринкової економіки всі сфери 
суспільного життя країни зазнали змін та перетворень. Зокрема й сфера 
охорони здоров’я. Одним із головних напрямків державної політики 
незалежної України було реформування системи охорони здоров’я. На жаль, 
період реформувань збігся в часі з економічною кризою 1990. рр., тому 
адаптація до ринкових умов була дуже складною. Зміни, які відбувалися  
в соціально-економічній сфері, негативно вплинули на здоров’я населення та 
на рівень надання медичних послуг. 

На сьогоднішній день існує потреба в детальному вивченні даної 
проблематики. Тому ставимо собі за мету проаналізувати й дати ґрунтовну 
оцінку стану медичної галузі незалежної України 90. рр. ХХ ст. 

Спеціальних досліджень цієї теми немає, хоча певні її аспекти 

1 Основи законодавства України про охорону здоров›я, „Відомості Верховної Ради України 
(ВВР)”, 1993, № 4, ст.19), http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12. 
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висвітлила український науковець Л.В. Ковпак2 та науковці Є. Головаха  
й Н. Паніна3. Нами ж опрацьовувалися статистичні щорічники, тому 
джерельну базу дослідження складають статистичні дані областей 
центральної України: деякі показники здоров›я та діяльності закладів 
охорони здоров’я Кіровоградської області за 2000 р.; Діти, жінки та сім’я 
Вінниччини: стат. зб.; Статистичний щорічник Черкаської області за 2000 р.; 
Статистичний щорічник Черкаської області за 2003 р.; Деякі показники 
здоров’я та діяльності закладів охорони здоров’я Кіровоградської області за 
1996 р.4 та законодавча база.

у перші десятиріччя незалежності в України існувала низка проблем, 
які негативно вплинула на розвиток медичної галузі. Найбільшою проблемою 
залишалося недостатнє фінансування галузі. Також запровадження платних 
медичних послуг болісно вдарило по кишенях незаможних громадян 
України. У роки безгрошів’я, бартерів та затримки виплат зарплат  
і пенсій середньостатистичному громадянину було досить важко отримати 
високоякісне медичне обслуговування, якість медичних послуг залишалася 
незадовільною. Матеріальна база закладів охорони здоров’я значно відставала 
від світових стандартів. І хоча на поч. 1990. рр. громадяни України отримали 
можливість лікуватися в приватних медичних закладах не лише в Україні,  
а й за кордоном, скористатися цим більшість жителів України не мали змоги, 
спираючись на згаданий фактор безгрошів’я.

За роки незалежності держава реалізувала низку цільових програм 
задля вирішення проблем охорони здоров’я населення. Це, насамперед, 
національні програми «Діти України» (1996), «Планування сім’ї» (1995), 
«Здоров’я літніх людей» (1997), «Генетичний моніторинг» (1999), а також 
програми імунопрофілактики та боротьби з туберкульозом, СНІДом, 
наркоманією тощо.

У період 90. рр. ХХ ст. значно погіршується стан здоров’я населення, 
зростає смертність та зменшується народжуваність українців. Серед 
головних причин зниження загального рівня народжуваності стали наслідки 
економічного спаду першої половини 90. рр. ХХ століття. Невисокий рівень 
життя населення призвів до обмеження дітонародження, оскільки саме це 
розглядалося як один із способів не погіршити своє матеріальне становище, 
адже родини з дітьми частіше потрапляли до категорії малозабезпечених. 

З іншого боку складною проблемою стало зростання смертності. 
Особливу занепокоєність викликає ріст смертності населення в працездатному 
віці. Для прикладу, у Кіровоградській області в 1991 р. показник смертності 
становив 15,20% на 1 тис. жителів, а в 2000 р. – 17,80%, тобто збільшився 
в порівнянні з 1991 р. на 17,10%5. Такий рівень загальної смертності 
вважається високим. Серед міст області цей показник коливався від 13,60% 

2 Л.В. Ковпак, Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. 
(1945 – 2000 рр.), Київ 2003, 250 с.
3 Є. Головаха, Н. Паніна, Українське суспільство 1992 – 2008: Соціологічний моніторинг, Київ 
2008, c. 85.
4 V: Деякі показники здоров’я та діяльності закладів охорони здоров’я Кіровоградської області 
за 1996 рік, ч. 1: Головне управління статистики Кіровоградської області, 1997 р.
5 Ibid., c. 1.
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у м. Кіровоград до 15,20% – у м. Олександрія. Максимальна чисельність 
населення України була зафіксована на поч. 1993 р. – 52 млн 241,10 тис. 
осіб, а з того часу й до січня 2001 р. (часу Всесвітнього перепису населення) 
демографічні втрати склали 3 млн 787 тис. осіб. 

Серед причин смертності на першому місці знаходяться хвороби 
системи кровообігу, на другому місці – злоякісні новоутворення, на 
третьому – нещасні випадки, отруєння й травми, також хвороби органів 
дихання та органів травлення. Станом на 1995 р. середня тривалість життя 
по Кіровоградській області в розрахунку на все населення становила 67,90 р., 
у т.ч. чоловіків – 62,30 р., жінок – 73,50. По Україні – відповідно 68,70  
і 73,70. У Вінницькій області середня тривалість життя серед міських жителів 
становила на все населення у (1991–1992) – 70,30 р., тоді як у 1999–2000  
– 69,706.

Наприкінці 1990 рр. зростає рівень захворюваності на так звані 
соціально значимі хвороби, такі як : туберкульоз, венеричні хвороби, СНІД. 
Так, для прикладу, у другій половині 1990 рр. зростає рівень захворюваності 
на туберкульоз, особливо в 1997 р. Усього в Кіровоградській області взято 
на облік хворих на туберкульоз на 15,00% більше, ніж у 1996 р. Показник 
хворих на туберкульоз склав 54 на 100 тис. населення, проти 47 в 1996 р. 
(по Україні такий показник у середньому становив 45,80), тобто більше на  
14,90 %7.

У містах Черкаської області показники були такими: м. Черкаси (1995 р.  
– 86 осіб, 2000 р. – 146 осіб), м. Сміла (1995 р. – 45 осіб, 2000 р. – 36 осіб), 
м. Умань (1995 р. – 42 особи, 2000 р. – 52 особи). У загальному, по Черкаській 
області кількість хворих, у яких діагноз встановили вперше в житті, зросла за 
5 р. (1995–2000) на 184 особи8. 

Також у Кіровоградській області значно підвищилась захворюваність 
на туберкульоз серед дітей, яка за 1997 р. зросла на 37,00% проти 1996 р. 
Протягом 1997 р. в області від туберкульозу померло 189 хворих (1996 р.  
– 162), що склало 15,40% на 100 тис. населення проти 13,50 в 1996 р. На 9,00% 
підвищилася кількість померлих від туберкульозу вдома в порівнянні з 1996 р9.

Якщо протягом 1980. рр. відбулося поступове зниження 
захворюваності на туберкульоз, то з 1990 рр. почався її підйом,  
а збільшення кількості соціально неблагополучних сімей сприяло зростанню 
захворюваності й серед дітей. Так, у 1998 р. у Вінницькій області на облік 
було взято 23 дитини, яким вперше було встановлено діагноз туберкульозу. 
Рівень захворюваності складав 6,70% на 10 тисяч дитячого населення,  
що в 1,30 рази більше, ніж у 1990 р. 

Разом із тим, кількість спеціалізованих ліжок для таких хворих  
у лікувально-профілактичних закладах скоротилась на 60,00%. Незважаючи 
на стрімке зростання захворюваності на туберкульоз, в Україні відбувається 
скорочення протитуберкульозних диспансерів, лікарень, санаторіїв  
і кількості ліжок у них. Низька заробітна плата, регулярне скорочення посад, 

6 Діти, жінки та сім’я Вінниччини: стат. зб., Вінниця 1999, 120 с.
7 Деякі показники здоров’я..., c. 4.
8 V.: Статистичний щорічник Черкаської області за 2003 рік, ред. В.П. Приймак, Черкаси 2004.
9 Деякі показники здоров’я…, c. 4.
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відсутність належних механізмів стимулювання праці та соціального захисту 
медичних працівників протитуберкульозних закладів призвели до суттєвого 
дефіциту кадрів у фтизіатричній службі. Великим недоліком є зростання 
захворюваності на туберкульоз серед працівників даної служби.

Набуває розмаху епідемії захворюваність на хвороби, що передаються 
статевим шляхом. І хоча показники на ці захворювання є найвищими  
в старших вікових групах (підлітки, молодь, працездатне населення), проте 
випадки захворюваності дітей стають дедалі частішими. Наприкінці 1990-
х рр. у Вінницькій області, як і в Україні взагалі, спостерігається значне 
поширення ВІЛ-інфекції. На кінець 1998 р. кількість офіційно зареєстрованих 
ВІЛ-інфікованих осіб становила 154, із них – 2 підлітки. Тоді як на кінець 
1996 р. у медичних закладах знаходилося всього 38 осіб віком 18 й старші. 
У Черкаській області в 1995 р. зареєстровано 7 ВІЛ-інфікованих осіб, 
хворобу яких виявлено вперше, тоді як у 2000 р. цей показник становив уже 
151 особу. Кількість хворих, що перебували на обліку в медичних закладах 
області значно зросла: з 10 осіб у 1995 р. до 750 – на кінець 2000 р. Щодо 
розподілу ВІЛ-інфікованих осіб по містах області, то найбільша їх кількість 
зареєстрована у 2000 р. у м. Черкаси – 70 осіб. На другому місті знаходиться 
місто Умань – 12 осіб, на третьому – м. Сміла – 3 особи10. Такі показники 
свідчать про набуття хворобою статусу епідемії. Україна, за оцінками ВОЗ,  
є одним із лідерів у світі за темпами поширення ВІЛ-інфекції.

Починаючи з 1992 р. вступає в дію низка законів щодо питань 
охорони материнства та дитинства «Про державну допомогу сім’ям  
з дітьми» (1992), «Про охорону дитинства» (2001) та низка указів Президента 
України щодо надання допомоги багатодітним сім’ям, покращення здоров’я 
матерів та дітей. На кінець 1998 р. на обліку в установах охорони здоров’я 
Вінницької області знаходилось 6979 дітей, хворих на психічні розлади, що 
складає 203,80 випадків на 10 тис. населення. У кожної 10 дитини першого 
року життя виявлена патологія11. У структурі інвалідності серед дітей 
Кіровоградщини значну питому вагу займають хвороби нервової системи 
та органів чуття – 37,10%, вроджені аномалії – 25,90%, психічні розлади 
– 15,30%. Показники захворюваності дітей і жінок репродуктивного віку, 
а також смертності немовлят та матерів були досить високі. Кожна третя 
дитина мала відхилення у фізичному та психічному розвитку, була відсутня 
тенденція до зниження рівня дитячої захворюваності. 

Медичну допомогу населенню Вінницької області в 1998 р. надавали 
279 амбулаторно-поліклінічних закладів, 126 лікарських лікарняних закладів, 
7 557 лікарів, 18 837 осіб середнього медичного персоналу. Характеризуючи 
мережу закладів охорони здоров’я в Черкаській області, можна відзначити 
значне зменшення кількості лікарняних закладів. Якщо, наприклад, в 1991 р.  
налічувалось 150 таких закладів, то до кінця 1999 р. їх залишилося 120. 
Заодно й зменшувалося кількість лікарняних ліжок: із 20 625 у 1991 р. до  
12 965 – у 1999 р.12

Важким залишалося питання оплати праці самих працівників 

10 Статистичний щорічник Черкаської області за 2003 рік…, c. 120.
11 Діти, жінки та сім’я…, c. 79.
12 Ibid., c. 80.
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медичної галузі. Середньомісячна заробітна плата не задовольняла навіть 
першочергових потреб медпрацівників та їхніх родин. Була відсутня 
економічна мотивація та чіткі умови оплати праці фахівців, які здійснюють 
високотехнологічні втручання, а також проводять інтенсивну терапію 
хворих.

Особливо гострою залишалася проблема забезпечення закладів 
кадрами спеціалістів вищої та середньої кваліфікації. Для прикладу,  
у 1998 р. по Кіровоградській області дефіцит лікарів становив 1 195, дефіцит 
середнього медичного персоналу – 22. Натомість збільшилася питома вага 
атестованих лікарів і становила 49,30% у 1998 р. проти 41,40% – у 1997 р.  
У Черкаській області, а саме в м. Умань, кількість лікарів становила в 1995 р.  
44,40 на 10 тис. населення, у м. Черкаси – 68,90 на 10 тис. населення, тоді 
як на кінець 1999 р. скоротилась і становила в м. Умань 43,70 на 10 тис.
населення, м. Черкаси 65,80 – на 10 тис. населення13. 

Проблеми соціального захисту громадян, котрі постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, також продовжує привертати увагу, тому  
в 1992 –1993 рр. приймаються доповнення до закону «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 
ухвалюється низка указів Президента України та Постанов Кабінету 
Міністрів України. Значна увага приділялася питанням оздоровлення дітей, 
які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Для прикладу, у Черкаській 
області в літній період 2000 р. було оздоровлено 3,40 тис. дітей, які 
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Більше половини дітей цієї категорії 
перебували в позаміських дитячих таборах, а 945 (28,00%) – у таборах 
санаторного типу. В області було оздоровлено 2,2 тис. дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, із них 1,3 тис. учнів відпочивало  
в позаміських оздоровчих таборах і 123 – у таборах санаторного типу. Крім 
того, було оздоровлено 13,40 тисячі дітей із малозабезпечених, багатодітних 
та неповних сімей14.

У м. Черкаси таких таборів налічувалося 35, у тому числі 3 позаміські, 
і саме в них 5 437 дітей змогли відпочити у 2000 р. У м. Умань таких 
таборів налічувалось 15, у тому числі 1 позаміський. Оздоровлення в них 
отримали 1 090 дітей. Стан дітей-«чорнобильців» знаходиться під постійним 
контролем дитячої обласної лікарні. При планових виїздах контролювалася 
якість надання медичної допомоги дітям, проведення диспансеризації та 
оздоровлення. У 2000 р. у Кіровоградській області інвалідами серед дітей, 
що потерпіли від аварії на ЧАЕС, визнано 26, із них 4 – уперше; 3 – за 
вродженими аномаліями й 1 із приводу злоякісного новоутворення. У дитячій 
обласній лікарні проліковано 355 осіб, а в консультативній поліклініці 
проконсультовано 891 дитина, обстежено на УЗД 944 дітей-«чорнобильців». 
Позитивною тенденцією є те, що в області розширюється мережа кабінетів 
ультразвукової діагностики. У 2000 р. їх кількість становила 32. Навантаження 
на один діючий апарат УЗД залишалося нижчим, ніж в цілому по Україні 

13 Статистичний щорічник Черкаської області за 2000 рік, ред. В.П. Приймак, Черкаси 2001. 
14 Ibid., c. 172.
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(Україна – 5 422, Кіровоградська область – 5 034)15.
Негативним показником є те, що самі ж громадяни вкрай негативно 

оцінюють стан свого здоров’я. За даними соціологічного моніторингу 
«Українське суспільство 1992–2008», у 1992 р. 53,10% опитаних оцінили 
свій стан здоров’я як «задовільний» і лише 3,50% оцінили як «відмінний». 
До 1999 р. показники змінилися: збільшилася кількість осіб, які оцінили 
свій стан здоров’я як «поганий» (з 15,40% у 1992 р. до 25,90% – у 1999 р.). 
У той час зменшилася кількість осіб, які оцінили стан свого здоров’я як 
«відмінний» – 2,20% та задовільний – 48,80%. У 2000 р. на запитання, «Чого 
не вистачає у вашому житті?», 52,00% опитаних відповіли, що здоров’я  
й майже 62,00% відповіли, що не вистачає необхідної медичної допомоги16. 
Це свідчить про вкрай незадовільне становище як здоров’я українців, так  
і медичної галузі загалом. 

Серед найскладніших питань, що постали після проголошення 
незалежності перед системою охорони здоров’я, була нестача ліків, 
забезпечення медичних закладів ліками вітчизняного виробництва в достатній 
кількості та високої якості. Адже в попередні роки переважна більшість ліків 
та їх виробництво було зорієнтовано на економічні зв’язки СРСР. Із початком 
незалежності значна кількість препаратів закуповувалась за кордоном  
і була дефіцитом. Це питання було вирішено в досить короткий період. Київ 
став центром розвитку української фармацевтики й фармакології. Тут були 
зосереджені такі гіганти фармацевтики та фармакології, як підприємство 
ФФ «Дарниця», Борщагівський ХФЗ, «Київ-медпрепарат», «Фармак». 
Розвивалися й регіональні фармацевтичні підприємства, зокрема нарощував 
випуск лікувальних апаратів ВАТ «Вітаміни» в м. Умань17.

Отже, можна зробити висновки, що в 90. рр. ХХ ст. найгострішими 
проблемами системи охорони здоров’я було недостатнє фінансування галузі, 
нестача сучасного обладнання та значне підвищення рівня захворюваності 
серед населення України. Нестабільна соціально-економічна ситуація 
призвела до підвищення захворюваності й серед дітей, що є вкрай негативним 
явищем. Прийняття низки законів не вирішували нагальні питання. Перед 
владою постало низка невирішених питань та долі мільйонів життів, котрі 
чекали позитивних вирішень в галузі охорони здоров’я. 

15 V.: Деякі показники здоров’я та діяльності закладів охорони здоров’я Кіровоградської 
області за 2000 рік, [в:] Головне управління статистики Кіровоградської області, 2001 р.
16 Є. Головаха, op.cit., c. 37.
17 Л.В. Ковпак,op.cit., c. 191.
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INDEPENDENCE (FOR EXAMPLE, THE CENTRAL REGIONS 
OF UKRAINE)

A person’s life and health are the highest social values which are defined by 
the Constitution of Ukraine. Everyone has the natural, inalienable and inviolable 
right to health care. Society and the state are responsible to present and future 
generations for the health and preservation of the gene pool of the Ukrainian people. 
They ensure priority of health care in the state, improving the working conditions, 
health care and the introduction of a healthy lifestyle . The main document of legal 
regulation in health care is the Law of Ukraine «Fundamentals of the Ukrainian 
Legislation on Health Care». This act of legislation was passed by the Verkhovna 
Rada of Ukraine in 1992 and defined the organizational, professional, legal, 
economic and social principles of health care.

All spheres of public life had undergone changes and transformations in the 
transition to a market economy in the ninetieth of 20th century. One of the main 
directions of the state policy of independent Ukraine was health care system’s 
reforming. Unfortunately, the period of reforms coincided with the economic crisis 
of the ninetieth, so the adaptation to the market conditions was very difficult. The 
changes taking place in the social and economic sphere, adversely affected the 
health of the population and the level of medical services.

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЬКОГО....
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KARA ŚMIERCI W MYŚLI POLITYCZNOPRAWNEJ 
OD STAROŻYTNOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI 

Kara śmierci jest tematem wywołującym ogromne emocje, dlatego dla 
lepszego zrozumienia tego problemu niezbędne jest ukazanie ewolucji myśli 
politycznoprawnej w omawianej kwestii na przestrzeni wieków, ze szczególnym 
uwzględnieniem praktyki sądowej we wszystkich epokach. Istotne z naszego 
punktu widzenia wydaje się również przybliżenie historii kary śmierci w Polsce 
oraz spojrzenie na nią z perspektywy współczesnych doktryn polskich uczonych.

Obecnie państwa demokratyczne w Europie osiągnęły poziom całkowitej 
abolicji, z drugiej jednak strony część stanów USA oraz Japonia ciągle tę karę 
orzekają i wykonują, a jak powszechnie wiadomo, nie można zanegować faktu, 
iż są to ustroje demokratyczne. Zanim jednak powstało współczesne państwo, 
mieliśmy do czynienia z różnymi jego formami, a jeszcze wcześniej z plemionami 
przedpaństwowymi, wśród których należy upatrywać narodzin kary śmierci.

W społecznościach pierwotnych istniało prawo prymitywne cechujące 
się brakiem podziału czynów naruszających zbiorową egzystencję. Naruszenie 
jakiegoś ogólnie przyjętego dobra wiązało się z poczuciem krzywdy, natomiast 
zakorzeniona w instynkcie człowieka samoobrona powodowała reakcję przeciwko 
sprawcy. Była to odpłata złem za dokonane zło. Ustrój rodowoplemienny,  
w którym jednostka mogła istnieć i być chroniona wyłącznie dlatego, że stanowiła 
cząstkę rodu, rządził się swoimi prawami. Wyrządzenie krzywdy danej osobie 
wywoływało stan wojny między grupami, a zwyczajową formą rozwiązywania 
zaistniałych konfliktów była krwawa zemsta, która powodowała każdorazowo 
wyrządzenie jeszcze większego zła, gdyż świadomość proporcji między złem 
doznanym a wyrządzonym nie była jeszcze znana1.

Na przestrzeni tysięcy lat mogliśmy zaobserwować powolny i ewolucyjny 

1 K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2005, s. 16–17.
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proces przechodzenia od epoki prawa prymitywnego do archaicznego2. Wśród 
wielu uczonych obowiązuje pogląd, że kara śmierci wywodzi się z krwawej 
zemsty. Nie jest to jedyna teza, gdyż „prawo prymitywne” miało charakter sakralny,  
a co się z tym wiąże, śmiercią karane były przestępstwa dotyczące tegoż właśnie 
prawa. Stracenie skazańca miało charakter kultu oraz ofiary, dlatego kara główna 
mogła równie dobrze wywodzić się z religii3. Warto przy tej okazji przyjrzeć się 
znaczeniu kary śmierci w Starym Testamencie.

Starsza część Pisma Świętego zawiera ponadczasowy dekalog, który  
w swoim piątym przykazaniu wprost zakazuje zabijania. Od razu nasuwa się 
pytanie, czy zakaz ten jest absolutny? Jerzy Adam Świdziński wyjaśnia, że co 
prawda dekalog określa w sposób kategoryczny: „nie będziesz zabijał”, ale po 
hebrajsku sformułowanie to brzmi: „lo’ tircah”, które składa się z negacji lo’  
i drugiego członu określającego przdmeiot zakazu – tircah. Wyrażenie lo’ jest 
bardzo mocne i oznacza przeczenie. Nie ma od tego żadnego wyjątku. Jeżeli 
natomiast popatrzymy na tircah, które jest formą pochodzącą od czasownika 
racah, to należy wyjaśnić, że ma ono określenie ścisłe i oznacza czynność – mord 
(mordować, mordowanie)4. 

 Nazwa „zabójstwo” jest logicznie nadrzędna względem nazwy 
„morderstwo”. Każde zabójstwo jest więc morderstwem, ale nie każde morderstwo 
jest zabójstwem. Rozumowanie to można zobrazować w następujący sposób:

Rycina 1. Nadrzędność zabójstwa nad morderstwem

Źródło: opracowanie własne.

Zabójstwo jest umyślnym pozbawieniem życia, natomiast morderstwo 
jest kwalifikowanym jego typem, niekiedy nazywanym również zabójstwem  
z premedytacją.

2 Prawo prymitywne jest to pojęcie umowne i oznacza tysiąclecia poprzedzające powstanie 
bliskowschodnich monarchii despotycznych, takich jak Egipt czy Babilonia, natomiast na obszarze 
geograficznej Europy jest to okres obejmujący lata, zanim utworzone zostały struktury państwowe 
starożytnego Rzymu i Grecji. Niektóre ze zwyczajów przekształciły się w normy sankcjonowane 
przez państwo, inne zaś zupełnie wykreślono ze świadomości ludzkiej. W takiej sytuacji mówimy  
o nowej epoce zwanej prawem archaicznym. V.: K. Sójka-Zielińska, Drogi i bezdroża prawa, 
Wrocław 2000, s. 13.
3 B. Bartusiak, Kara śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary, Warszawa 2011, s. 138–139.
4 J.A. Świdziński, Kara śmierci w obronie życia ludzkiego, Kraków 2009, s. 18.
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J.A. Świdziński wyjaśnia dalej, że w Starym Testamencie czasownik 
tircah (mord) występuje 46 razy i zawsze wskazuje na zabójstwo z premedytacją, 
umotywowane wcześniejszą nienawiścią lub nieprzyjaźnią do drugiej osoby. 
Należy także definiować to wyrażenie pod kątem przelania niewinnej krwi, 
bezbronności ofiary i bezpodstawnego działania mordercy. Czytając Biblię, 
nigdy takiego określenia nie znajdziemy w stosunku do uśmiercania zwierząt, 
zabijania na wojnie lub w przypadku wydawania sprawiedliwych wyroków, 
ponieważ zawsze wtedy używa się innych terminów. Sam dekalog nie określa 
kary za złamanie piątego przykazania, ale mając na uwadze inne teksty Starego 
Testamentu: „[jeśli] kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew 
jego” (Rdz. 9, 6) lub „ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią” (Kpł 
24, 17, 21b), stwierdzić trzeba, że przekroczenie istniejącego w dekalogu zakazu 
mordowania było karane śmiercią5.

Omawiając starożytność, nie sposób zapomnieć o dwóch ważkich 
kodeksach. Starszy od Kodeksu Hammurabiego pod względem daty ustanowienia, 
ale jednocześnie paradoksalnie „nowocześniejszy” w swojej treści, patrząc  
z dzisiejszego punktu widzenia, był kodeks Króla Ur–Nammu (XXI w. p.n.e.), 
spisany przez tego władcę na postawie prastarych zwyczajów i precedensów 
sądowych, tworzonych za panowania wcześniejszych dynastii sumeryjskich. 
W swoim arsenale przewidywał między innymi konieczność uiszczenia kary 
pieniężnej za uszkodzenie ciała. W przeciwieństwie do Kodeksu Hammurabiego, 
którego spisanie miało miejsce trzysta lat później, kodeks Ur–Nammu nie znał 
zasady „oko za oko, ząb za ząb”. Jak widać, przyjęcie okupu, które jeszcze pojawi 
się we wczesnym średniowieczu, jako formę rekompensaty znali już Sumerowie6. 
Należy zaznaczyć, że znanych jest zaledwie kilka jego uregulowań prawnych, 
natomiast w zdecydowanie lepszym stanie zachował się Kodeks Hammurabiego 
przewidujący karę śmierci, która jest istotna dla problematyki niniejszego artykułu. 
Pełen tekst został odkryty w 1902 r. w Suzie. Twórcą kodeksu był król dynastii 
babilońskiej Hammurabi, panujący w latach ok. 1728–1686 p.n.e. Obowiązywała 
w nim zasada talionu, czyli sprawca musiał doznać takiej samej krzywdy, jaką 
wyrządził. Na przykład kodeks stanowił: „jeśli pełnoprawny obywatel wybił 
oko członkowi klasy pełnoprawnych obywateli, wyrwą mu oko” (§196). Na 
uwagę zasługuje fakt, iż zasada talionu dotyczyła tylko ludzi o równym statusie 
społecznym. Przykładem nierówności wobec ówczesnego prawa może być 
następujący przepis: „jeśli wyrwał oko poddanemu, albo złamał kość poddanemu, 
zapłaci jedną minę srebra”(§ 198). Oprócz prawa talionu charakterystyczną cechą 
kodeksu było stosowanie kar odzwierciedlających: „jeśli syn uderzył swego ojca, 
utną mu rękę” (§195)7.

Wspomniana zasada talionu dotyczyła także kary śmierci, którą Kodeks 
Hammurabiego przewidywał między innymi za zabójstwo, gwałt, ukrywanie 
zbiegłych niewolników, krzywoprzysięstwo, cudzołóstwo, itd. Kara śmierci  
w omawianym zbiorze praw stanowiła formę zemsty na osobie, która popełniła 

5 Ibid..
6 M. Bielicki, Zapomniany świat Sumerów, Warszawa 1966, s. 229–231.
7 K. Sójka-Zielińska, Historia prawa…, s. 20–21.
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przestępstwo8. Kodeks Hammurabiego składał się z 282 artykułów i był 
podzielony na 3 główne części, „prolog”, „zbiór praw” i „epilog”. Kara śmierci 
przewidziana w nim była za 34 przestępstwa. Wykonanie kary głównej nie we 
wszystkich rodzajach przestępstw było precyzowane, np.: za kradzież mienia  
z pałacu lub świątyni, za składanie nieprawdziwych zeznań przed sądem albo za 
fałszywe oskarżenie o zabójstwo omawiany kodeks stanowił wyłącznie, iż dana 
osoba zostanie zabita, przy czym nie określał, w jaki sposób. Niemniej jednak były 
również takie przypadki przekroczenia prawa, gdy kara oraz sposób jej wykonania 
były wprost wyrażone, np. kobieta, która poniża swojego męża, rujnuje dom oraz 
prowadzi niemoralne życie, miała zostać utopiona. Z kolei osoby dopuszczające 
się kazirodztwa były palone na stosie, a żonę, która zamordowała swojego męża 
z powodu innego mężczyzny, wbijano na pal. W niektórych przypadkach kodeks 
wskazywał miejsce egzekucji, np. osobę dokonującą włamania, zgodnie z treścią 
prawa, zabijano i wieszano przed wyłamanymi drzwiami9.

Domniemywać możemy, że przepisy Kodeksu Hammurabiego były jedną 
z pierwszych prób ograniczania krwawych zemst. Ponadto interesującym faktem 
jest, że ponad tysiąc lat później na starym kontynencie normy prawne nie były 
bardziej liberalne od tych obowiązujących w wyżej omówionym kodeksie.

Ogromną surowością wyróżniały się prawa w starożytnych Atenach (621 r.  
p.n.e.), które spisał jeden z archontów – Drakon10. Wprowadził on rozróżnienie 
na zabójstwa umyślne i nieumyślne oraz zastąpił krwawą zemstę karą publiczną 
wymierzaną wyrokiem sądu. Spisane przez Drakona prawa zwyczajowe 
przewidywały karę śmierci za ogromną liczbę czynów zabronionych, w tym także 
za drobne wykroczenia. W omawianym okresie sądy orzekały karę pozbawienia 
życia w głównej mierze za pogwałcenie praw własności prywatnej11. Współcześnie 
popularyzowane jest powiedzenie „prawo drakońskie”, będące synonimem prawa 
niezwykle surowego. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że kary w omawianym okresie 

8 R. Wydra, Z toporem przez wieki, „Wiedza i Człowiek” 2000, nr 2, s. 39.
9 J. Warylewski, Kara podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007, s. 101.
Liczba zagrożonych przestępstw, za które groziła kara śmierci w kodeksie Hammurabiego, jest 
kwestią sporną. Lewis Lyons twierdzi, że kodeks ten przewidywał ją za 25 czynów zabronionych. 
V.: L. Lyons, Historia kar cielesnych, Warszawa 2010, s. 195. Jednak bliżej prawdy wydaje się być 
liczba 34, którą podaje Jarosław Warylewski, gdyż precyzyjniej wymienia część czynów, za które 
władza państwowa wymierzała wyroki śmierci. Przykładami przepisów przewidujących karę śmierci 
w kodeksie Hammurabiego były: 
Art. 1 „ Jeżeli obywatel oskarżył i morderstwo mu zarzucił, a nie udowodnił mu tego, oskarżyciel 
jego zostanie zabity”.
Art. 3 „Jeśli obywatel podczas rozprawy sądowej z fałszywym świadectwem wystąpił, oświadczenia 
swojego nie udowodnił, to jeżeli rozprawa ta była sprawą gardłową, człowiek ten zostanie zabity”.
Art. 6 „Jeśli obywatel mienie boga lub pałacu skradł , obywatel ten zostanie zabity i ten, który rzecz 
skradzioną w ręce swe przyjął zostanie także zabity”.
Art. 21 „Jeżeli obywatel wyłom w ścianie domu uczynił, przed wyłomem tym zabije się go i powiesi”.
Art. 153 „Jeśli żona obywatela z powodu mężczyzny innego męża swego pozwoliła zabić, kobietę 
tę na pal wbije się”.
Art. 157 „Jeśli ktoś po śmierci swego ojca przespał się na łonie swej matki, spali się ich obydwoje”.
10 Drakon został mianowany przez Ateńczyków na specjalnego pełnomocnika do ogłoszenia praw. 
Istotne jest, iż nie zajmował się on sprawami ustrojowymi, lecz tylko wymiarem sprawiedliwości.  
V.: N.G.L. Hammond, Dzieje Grecji, Warszawa 1973, s. 201.
11 S. Arnold, Dzieje Świata, chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń, Warszawa 1996, s. 38.
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były nieproporcjonalne i nieadekwatne do czynów. Niemniej jednak było to 
spowodowane dominacją przekonania, że im prawo surowsze, tym skuteczniejsze. 
Przytoczone przeświadczenie o walorze rygorystycznych kar w mniejszym bądź 
większym stopniu przetrwało przez wiele następnych wieków.

Głębszy zamysł naukowy zaprezentował znany filozof Platon12. W jego opinii 
cel sprawiedliwej kary sprowadzał się do uczynienia lepszym tego, kto ją ponosił. 
W dzisiejszych czasach uznalibyśmy, że Platon był zwolennikiem resocjalizacji, 
ale tylko wobec części przestępców. Grecki filozof zakładał, że nie wszystkich 
da się uleczyć. W takim przypadku kara, jeśli nie pełni funkcji korekcyjnej, to 
przynajmniej zapobiega dalszej demoralizacji sprawcy. Kara żadnemu człowiekowi 
nigdy nie wychodzi na złe, a inni potencjalni przestępcy, widząc ukaranego, 
powstrzymują się od popełniania czynów zabronionych z obawy przed możliwością 
doświadczenia podobnego losu (prewencja generalna). Platon w pierwszej 
kolejności przewidywał możliwość wymierzania kary śmierci wobec obywateli, 
którzy dopuścili się świętokradztwa. Z kolei osoby niebędące obywatelami za 
ten czyn karano łagodniej. Następnie Platon wskazywał możliwość stosowania 
kary śmierci za przestępstwa podważające istniejący porządek państwowy oraz za 
zdradę. Były to trzy najcięższe przestępstwa w filozofii Platona. Ponadto omawiana 
kara obejmowała zabójców, którzy w afekcie uśmiercali własnego ojca lub matkę 
(nawet obrona konieczna nie była w tym przypadku kontratypem). Karą główną 
objęci byli także zabójcy własnego rodzeństwa lub dzieci, a także niewolnicy, 
którzy mordowali swoich panów (również w tym przypadku obrona konieczna 
nie wyłączała bezprawności czynu). Kolejnym czynem zagrożonym śmiercią był 
powrót do kraju skazanego na dożywotnie wygnanie za nieumyślnie spowodowanie 
śmierci. W myśli Platona charakterystyczne było rozróżnienie kary śmierci ze 
względu na sprawcę popełnienia przestępstwa. Paradoksalnie łagodniejszą karę za 
najcięższe przestępstwo mógł otrzymać niewolnik lub cudzoziemiec niż obywatel, 
czego przykładem była przytoczona już zbrodnia świętokradztwa. Podział ten 
bierze się u Platona z przekonania o niedopuszczalności równego traktowania 
człowieka, który otrzymał od dziecka staranne wykształcenie i wychowanie 
(wówczas posiadał sprawiedliwą duszę), oraz całej reszty ludzi skażonych złem. 
Dusza obywatela, który dopuścił się najcięższych zbrodni, jest nieuleczalna, 
a więc taki osobnik powinien zostać stracony. Inna sytuacja, gdy niewolnik lub 
cudzoziemiec dopuściłby się świętokradztwa, wówczas karą miała być chłosta  
w ilości wymierzonej przez sędziów oraz wypalenie piętna na twarzy i rękach13.

Niezwykle interesującą myśl w pojmowanie sprawiedliwości wniósł 

12 Platon (427–347 p.n.e.). Właściwie nazywał się Arystokles, a przyjmuje się, że imię Platon 
przybrał z powodu barczystej budowy ciała, szerokiego czoła lub rozlewnej wymowy. Urodził się 
w Atenach i był przodkiem słynnego ateńskiego reformatora Solona. Od 20 roku życia był uczniem 
Sokratesa, pozostając pod jego opieką przez 8 lat. Jest uważany za jednego z najznakomitszych 
filozofów greckich, a filozofia jego znana jest jako idealizm platoński. V.: A. Sylwestrzak, Historia 
doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2007, s. 47.
13 B. Bartusiak, op. cit., s. 5, 7–8.
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Arystoteles14.W ujęciu węższym wyodrębnił on dwa jej rodzaje: rozdzielającą 
i wyrównującą. Pierwszy typ odnosi się do rozdzielania zaszczytów, pieniędzy 
i innych dóbr pomiędzy ludzi w danym państwie. Udział danego obywatela  
w wyżej wymienionych dobrach może być równy bądź różny w porównaniu  
z udziałem innego obywatela. Z kolei ze sprawiedliwością wyrównującą mamy do 
czynienia w rodzących się zobowiązaniach międzyludzkich i to właśnie ona ma 
zasadnicze znaczenie w kwestii kary śmierci. Przy czym jej charakter Arystoteles 
dodatkowo podzielił na: zależny od woli (np. pożyczka, sprzedaż, depozyt, najem) 
i niezależny od woli (wynikający z postępków tajnych, np.: kradzież, cudzołóstwo, 
otrucie, i narzuconych gwałtem, np.: zabójstwo, uszkodzenie ciała, okaleczenie, 
uwięzienie)15.

Według Bronisława Bartusiaka, teorię kary u Arystotelesa można określić 
jako całościową, bowiem podstawowe znaczenie odgrywają w niej pojęcia 
sprawiedliwości i cnót moralnych. Zgodnie z filozofią Arystotelesa kara główna 
jest dopuszczalna, a nawet pożądana, ponieważ zdarzają się przypadki, w których 
jest ona jedyną proporcjonalną i adekwatną karą. Z punktu widzenia wielkiego 
filozofa, rozpatrując karę śmierci na płaszczyźnie humanitaryzmu i negatywnego 
oddziaływania jej na społeczeństwo, należy zaznaczyć, że nie jest ona rodzajem 
tortur, a możliwość demoralizującego wpływu egzekucji jest bardziej argumentem 
przeciwko określonemu sposobowi jej wykonywania, a nie przeciwko niej samej16.

Filozofia grecka stanowi fundament kultury europejskiej, ale nie można 
zapominać, że kara śmierci miała także swoje zastosowanie w równie arcyważnym 
dla naszej cywilizacji starożytnym Rzymie, gdzie prawo stało na bardzo wysokim 
poziomie. Cywilizacja łacińska, zwana inaczej cywilizacją zachodnią, do której 
należy Polska, recypowała sposób rozumienia prawa rzymskiego, klasyfikując 
je jako jeden z trzech swoich podstawowych fundamentów17. W Rzymie istniało 
szczegółowe kryterium surowości kar śmierci, od najłagodniejszej, jaką była kara 
ścięcia, po uznawaną za najokrutniejszą, czyli karę ukrzyżowania. Skazanego 
rozbierano i zakrywano mu głowę, później kładziono mu widły na kark, krępowano 
ramiona, następnie wciągano na specjalnie przygotowany słup, umocowywano 
do niego stopy i biczowano go. Stracenie na krzyżu było uważane za najbardziej 
hańbiące dla przestępców i dotyczyło w zasadzie niewolników. Zaraz obok 
ukrzyżowania, wymieniana, jako najwyższa, była kara spalenia żywcem, dalej 
śmierć przez wydanie na walkę z gladiatorami (lub dzikimi zwierzętami), kara 

14 Arystoteles (384–322 r. p.n.e.). Urodził się w Stagirze, a ojciec jego był lekarzem króla Macedonii 
Amyntasa II. Był uczniem i współpracownikiem Platona. W przeciwieństwie do mistrza, który 
był idealistą, poglądy Arystotelesa można określić jako realistyczne. Świat idei zaklasyfikował 
jako fikcję, gdyż cenił sobie zależność teorii z empirycznie poznawalną rzeczywistością.  
V.: A. Sylwestrzak, op. cit., s. 57–58.
15 Arystoteles, Etyka Nikomachejska,[w:] Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 1996, s. 172–173.
16 B. Bartusiak, op. cit., s. 18–19.
17 Według Feliksa Konecznego, cywilizacja łacińska zbudowana jest na trzech fundamentach:  
1) grecka filozofia, 2) zasady prawa rzymskiego, 3) etyka chrześcijańska. V.: F. Koneczny, Państwo 
i prawo w cywilizacji łacińskiej, Warszawa 2001, s. 16, 1955.
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worka18 i zezwolenie na samobójstwo. Wszystkie rodzaje kar głównych (oprócz 
pozwolenia na samobójstwo) były karami publicznymi, zawierały w sobie 
element widowiska i miały na celu odstraszenie potencjalnych przestępców19. Na 
początku istnienia Starożytnego Rzymu kara śmierci była swoistą formą zemsty, 
lecz później Rzymianie uzasadniali jej stosowanie jako kary pełniącej funkcję 
skutecznego eliminowania groźnych sprawców ze społeczeństwa. Współcześnie 
moglibyśmy powiedzieć, że pełniła ona funkcję absolutnej izolacji w ich prawie 
karnym. Ochraniała tym samym ludność przed niebezpiecznymi przestępcami20.

 Na gruzach dawnego Cesarstwa zachodniorzymskiego obowiązywały 
stosowane przez różne plemiona barbarzyńców prawa prymitywne, które z biegiem 
czasu były niwelowane przez prawa państwowe. Proces ten trwał całe wieki i był 
wyjątkowo zróżnicowany w poszczególnych częściach świata.

Liczne konflikty międzygrupowe doprowadzały do chaosu w państwie, 
niepewności i strat gospodarczych, dlatego władza państwowa coraz częściej 
wtrącała się i nakazywała przyjęcie okupu oraz pojednanie się zwaśnionym stronom. 
Nie jest to jedyny powód ingerowania władzy w sprawy prywatne, gdyż miała ona  
w tym również interes fiskalny. Za możliwość wykupienia się od zemsty część 
okupu szła do władcy. Zanik dochodzenia krzywd w drodze samozwańczego odwetu 
wykształcił się z tradycji wykupywania win od krwawej zemsty. W XII i XIII w. 
powstał cały system kar prywatnych, płaconych w pieniądzach, zwanych karami 
kompozycyjnymi21. Przeważa pogląd, że system ten zawierał w sobie element 
kary i odszkodowania w formie pieniężnej ustalonej z góry. Kary kompozycyjne 
dzieliły się na: główszczyznę, czyli karę pieniężną za zabicie człowieka (za głowę), 
i nawiązkę, która była dolegliwością finansową wymierzaną za uszkodzenie 
ciała. Pierwotnie obowiązek płacenia kary spoczywał nie tylko na sprawcy, ale 
również na jego krewnych i mógł być dziedziczony z pokolenia na pokolenie22. 
Cechą charakterystyczną omawianych kar było płacenie okupu zarówno na rzecz 
pokrzywdzonego lub jego rodu, jak i na władcę za naruszenie porządku publicznego. 
System kar kompozycyjnych faworyzował bogatszych, gdyż główszczyzna  
i nawiązka były wyższe za szlachcica niż za chłopa. Istniało zagrożenie, że 
sprawca, którego nie stać było na uiszczenie kary kompozycyjnej, mógł zostać 
ukarany śmiercią za niemożność zapłacenia główszczyzny lub analogicznie karą 
mutylacyjną23 za brak środków pieniężnych na uregulowanie nawiązki24.

Państwa w miarę rozwoju oraz umacniania się zaczynają korzystać  

18 Kara worka (z łac. poena cullei). „Był to rodzaj kary śmierci polegający na utopieniu przestępcy 
umieszczonego w skórzanym worku wraz z kilkoma zwierzętami (żmiją, kogutem, psem i z biegiem 
czasu z małpą)”. Kara worka, [w:] Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998,  
s. 200–201.
19 H. Kowalewski, M. Kuryłowicz, Kara śmierci w starożytnym Rzymie, Lublin 1996, s 116–118.
20 W. Wołodkiewicz, Europa i prawo rzymskie. Szkice z europejskiej kultury prawnej, Warszawa 
2009, s. 493–494.
21 Kara kompozycyjna (z łac. compositio – ugoda, wyrównanie). Więcej na temat ówczesnego 
systemu kar kompozycyjnych: K. Sójka-Zielińska, Historia…, s. 165–167.
22 Ibid., s. 158, 165–166.
23 Kara mutylacyjna polega na okaleczeniu człowieka poprzez odcięcie określonej części ciała, np.: 
ręki, ucha, nosa, itd. V.: S. Wrzesiński, Krwawa profesja. Rzecz o katach i ich ofiarach, Kraków 
2006, s. 139–142.
24 B. Lesiński, W. Rozwadowski, Historia prawa, Poznań 1981, s. 335.
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z dorobku nauki, a zwłaszcza z nauk prawnych, których rozwój przypada na  
okres średniowiecza. Wówczas powstają także pierwsze uniwersytety,  
np. istniejący po dzień dzisiejszy najstarszy na świecie Uniwersytet Boloński 
założony pod koniec XI wieku. Na uczelni tej wykładano takie dyscypliny 
naukowe, jak: prawo rzymskie i kanoniczne.

W XIII wieku na świat przychodzi – uznawany za największego filozofa 
i teologa katolickiego – św. Tomasz z Akwinu25. W swoich przemyśleniach 
bardzo wyraźnie odniósł się do problemu kary śmierci. W pierwszej kolejności 
klasyfikował osobę winną kary głównej w kategorii „grzeszników”, których 
– jak następnie twierdził – nie tylko wolno, ale i trzeba pozbawiać życia, 
jeśli są niebezpieczni i szkodliwi dla społeczeństwa. Św. Tomasz w swoich 
rozważaniach filozoficznych wychodził z założenia, że jednostka tak ma się do 
całego społeczeństwa, jak część do całości. Służy i jest mu podporządkowana. 
Adekwatnym porównaniem, przytaczanym przez Akwinatę za Klemensem 
Aleksandryjskim, jest usunięcie grzesznika, który zagraża społeczeństwu, do 
wycięcia chorego organu dla dobra całego organizmu. Św. Tomasz zdawał sobie 
sprawę, że nie jest to ostateczne rozwiązanie problemu. Zabicie człowieka jest 
samo w sobie czynem złym, dlatego postawił sobie trud pogodzenia tego aktu  
z podporządkowaniem jednostki społeczeństwu. Popełnienie grzechu przez osobę 
degraduje ją do poziomu nierozumnych zwierząt, a nawet staje się ona od nich 
jeszcze gorsza, gdyż wyrządza więcej szkód aniżeli zwierzę26. Św. Tomasz odniósł 
się także do zarzutu, że prawo państwowe, umieszczając karę śmierci w swoim 
katalogu kar, stosuje dyspensę od przykazań dekalogu. Takie rozumowanie było 
stanowczo przez niego podważane, gdyż w piątym przykazaniu zakazane jest 
tylko to, czego „nie należy”, ponieważ jest to niesprawiedliwe. Takim działaniem 
nie jest pozbawianie życia wrogów państwa czy złoczyńców. Z całą pewnością 
stracenie ich nie jest morderstwem, tak samo, jak nie jest kradzieżą odebranie 
komuś swojej własności wcześniej przywłaszczonej przez złodzieja27.

Mocno rygorystyczna myśl na temat kary śmierci przetrwała jeszcze przez 
kilka wieków. Widać to ewidentnie na przykładzie takich praw, jak: kodeks Rzeszy 
Niemieckiej Constitutio Criminalis Carolina (1532) oraz rosyjskie Soborowe 
Ułożenie (1649). Podstawowym celem Caroliny było odstraszanie (prewencja 
generalna). W swoim arsenale posiadała osiem rodzajów kar śmierci, w tym kary 
kwalifikowane w zależności od rodzaju przestępstwa. Niezwykłą surowością 
odznaczał się także wspomniany już rosyjski zbiór praw z XVII w. Przykładem 
może być zaostrzona kara śmierci polegająca na wlewaniu wrzącego żelastwa do 
gardła skazanego28.

Wraz z końcem średniowiecza i przyjściem nowych epok historycznych 
stopniowo ulegało zmianie spojrzenie na charakter człowieka, a co się z tym 

25 Św. Tomasz urodzony w 1225 r. koło Akwinu w królestwie Sycylii i Neapolu. Do filozofii 
chrześcijańskiej przystosował arystotelizm. Jego myśl wpłynęła na rozwój teorii prawa naturalnego. 
Zmarł 7 marca 1274 r., a w 1323 r. został kanonizowany przez papieża Jana XXII. Po dzień dzisiejszy 
uznawany za największego filozofa i teologa katolickiego. V.: W.J. Korab-Karpowicz, Historia 
filozofii politycznej, Od Tukidydesa do Locke’a, Kęty 2010, s. 157, 160.
26 T. Ślipko, Kara śmierci za czy przeciw, Kraków 2010, s. 98–99.
27 Ibid., s. 99–100.
28 K. Sójka-Zielińska, Historia…, s. 185–186.

Dawid Dziurkowski



239

wiąże, także na celowość jego karania. W czasach odrodzenia przestaje się patrzeć 
na ludzi w kategoriach grzeszników.

W XVI w. na obszarze I Rzeczpospolitej dyskutowano głównie w tzw. 
obozie egzekucyjnym o reformie obowiązującego prawa karnego. Poruszano 
także problem najcięższych przestępstw oraz nierozerwalnie związane z nimi 
bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. W epoce renesansu na ziemiach polskich 
w zasadzie nie domagano się liberalizowania kar, ale ich skuteczniejszego 
egzekwowania29.

 Przełomowym momentem w pojmowaniu kary śmierci okazał się okres 
oświecenia, który przyniósł wiele trwałych zmian w Europie i na świecie. 
Przykładami wielkich myślicieli tamtego okresu byli: Immanuel Kant30 i Cesare 
Beccaria31. Filozofów oświeceniowych, którzy wywarli wpływ na obecne czasy, 
było znacznie więcej, lecz zaprezentowana zostanie myśl wyżej wymienionych, 
ponieważ ma ona ścisły związek z dzisiejszym stanowiskiem dwóch przeciwnych 
stron sporu o karę śmierci. W literaturze przedmiotu niestety często i niefortunnie 
łączy się filozofię kary I. Kanta ze stanowiskiem Georga Hegla32, którego idei  
w żaden sposób nie powinno się wiązać z epoką oświecenia. Poglądy berlińskiego 
uczonego dotyczące kary śmierci zostały objaśnione w dalszej części tekstu.

 Kara w filozofii I. Kanta była przywróceniem zakłóconego porządku. Filozof 
obrazował to, używając metafory wahadła; przestępca – łamiąc prawo – odchylał 
je w jedną stronę, kara natomiast miała przywrócić je do właściwego poziomu. 
Dzięki niej powracało ono na swoje miejsce, czyli do pozycji zrównoważonej. 
Wymierzana dolegliwość nie miała być formą zemsty, tylko odnową moralną 
przestępcy. I. Kant postulował karę śmierci za zabójstwa, jednak jej sens nie miał 
polegać na odstraszaniu. Ponadto tylko kara główna może przywrócić godność 
mordercy, który – dopuszczając się zbrodni zabójstwa – zaburzył naturalne 
poczucie sprawiedliwości. I. Kant swoją filozofię moralną oparł na wolności 
i godności ludzkiej, do której – według niego – ma prawo każdy. Czasami jednak 

29 B. Bartusiak, op. cit., s. 31.
30 Immanuel Kant (1724–1804). Urodził się w rodzinie rzemieślniczej. W swojej karierze naukowej 
otrzymał tytuł profesorski na uniwersytecie w Królewcu, pełnił również funkcję rektora tej uczelni. 
Pozostawił po sobie spory dorobek naukowy. W swoich poglądach, uzasadniając powstanie państwa, 
odwoływał się do umowy społecznej. Twierdził, że głównym zadaniem władzy w państwie jest 
doskonalenie się drogą reform. Nie był on jednak zwolennikiem zmian radykalnych. Jeśli chodzi 
o prawodawstwo, to dzielił je na wewnętrzne, które dotyczy zasad moralności, i zewnętrzne, czyli 
jurydyczne normy prawne. V.: A. Sylwestrzak, op. cit., s. 244–245.
31 Cesare Beccaria (1738–1794). Urodził się w Mediolanie. Sławę międzynarodową uzyskał 
po opublikowaniu swojego działa „O przestępstwach i karach” w 1764 roku. W tym dziele 
przeprowadził mocną krytykę starego prawa karnego. C. Beccaria głosił, że nie ma przestępstwa bez 
ustawy (nullumcrimen sine lege) i nie ma kary bez ustawy (nulla poena sine lege). V.: K. Chojnicka,  
H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2004, s. 121.
32 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831). Urodził się w Stuttgarcie. Był studentem na 
uniwersytecie w Tybindze. Uważany za jednego z najważniejszych myślicieli przełomu XVIII i XIX w.  
Poglądów jego nie da się jednoznacznie zaklasyfikować do żadnej szkoły myśli politycznej. Dość 
powszechnie uważa się Karola Marksa za jego ucznia, nie zawsze jednak słusznie. Sam G. Hegel 
twierdził, że jego myśl jest połączeniem wszystkich poprzednich wątków filozofii, zwieńczeniem 
dokonań wszystkich jego poprzedników. V.: K. Chojnicka, H. Olszewski, op. cit., s. 184.
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jedynym warunkiem odzyskania owej godności jest przyjęcie na siebie kary33.
Filozofię I. Kanta na temat kary można określić jako „odwet moralny”. 

Królewiecki filozof wyróżniał jej dwa rodzaje, pierwsza to poena naturalis, z łaciny 
kara naturalna, polegająca na wyrzutach sumienia – dotykających każdego sprawcę 
czynu niemoralnego – i innych podobnych dolegliwościach z nią związanych. Drugą 
określał jako poena forenis, czyli karę sądową spotykającą wyłączenie sprawcę 
dopuszczającego się przestępstwa. Jest to instytucja moralna wypełniana przez 
państwo. Wymierzając skazanemu daną sankcję represyjną, władza państwowa 
wypełnia swój obowiązek, a zrealizować go może tylko bezinteresownie, więc 
nie może kierować się niczym innym niż tylko posłuszeństwem wobec reguł. 
Kara sądowa wtedy będzie sprawiedliwa, gdy wymierzona zostanie przez państwo 
bez żadnej korzyści (ani dla przestępcy, ani dla społeczeństwa), natomiast tylko  
z poczucia obowiązku34. Wykonując wyroki, nie możemy kierować się tym, czy 
dana kara odstrasza, czy też nie, gdyż wtedy traktowalibyśmy ludzi jako środek, 
a nie zaś jako cel. Nikogo nie można traktować przedmiotowo, gdyż człowiek 
posiadający wolną wolę, popełniając czyn zabroniony, sam automatycznie 
wykonuje na sobie wyrok. Poza tym kara powinna ściśle odpowiadać popełnionemu 
przestępstwu. Za kradzież powinna być konfiskata majątku, za gwałt – kastracja, 
za uszkodzenia ciała – kara cielesna, za morderstwo – śmierć35.

 I. Kant w swoich przemyśleniach doszedł do dwuznacznego wniosku. 
Gdyby każdy zbrodniarz miał swobodny wybór między karą główną a zamknięciem 
w więzieniu, to człowiek uczciwy wybierze śmierć, natomiast nikczemnik  
– więzienie. Człowiek wybierający nieistnienie ceni godność ponad swoje własne 
życie. Drugi z kolei woli żyć pomimo tego, iż jego życie okryte jest hańbą, ale 
mimo to ceni je bardziej od śmierci. Zagrożenie jednego i drugiego karą śmierci 
spowoduje jej proporcjonalność. Człowiek wybierający śmierć, co prawda zostanie 
na nią skazany, ale będzie to dla niego kara łagodniejsza, ponieważ będzie zgodna 
z jego wolą. Z kolei nikczemnik chciałby ponad wszystko żyć, więc gdy zostanie 
skazany na unicestwienie, otrzyma automatycznie dla siebie karę surowszą wedle 
własnego odczucia36.

Jak już zostało wspomniane, w historii kary śmierci ogromnie istotny  
i jednocześnie przełomowy jest wiek XVIII, gdyż jest to początek rozwoju  
w prawie karnym myśli humanitarnej, której znanym przedstawicielem był 
prawnik i pisarz polityczny C. Beccaria. Steven Pinker słusznie nazywa tamten 
okres rewolucją humanitarną37, ponieważ – oprócz powstania poważnych ruchów 
abolicjonistycznych – mamy do czynienia z ograniczaniem stosowania tortur  
w śledztwie oraz wprowadzeniem słynnej VIII poprawki38 do konstytucji USA.

 C. Beccaria generalnie był przeciwnikiem kary śmierci. W swojej książce 

33 T. Romer, M. Najda, Etyka dla sędziów. Rozważania, Warszawa 2007, s. 59–60.
34 E. Krzymuski, Wykład prawa karnego, Kraków 1911, s. 19–20.
35 J. Warylewski, op. cit., s. 42–43.
36 P. Bartula, Kara śmierci powracający dylemat, Kraków 2007, s. 102.
37 V.: S. Pinker, Witaj w krainie łagodności, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 258, s. 35.
38 Omawiana poprawka brzmi: „Nie wolno żądać nadmiernych kaucji, nakładać wygórowanych 
grzywien ani skazywać na kary okrutne i nieludzkie, będące w sprzeczności z uświęconymi 
zwyczajami”. V.: więcej na temat VIII poprawki: P. Laidler, Konstytucja Stanów Zjednoczonych 
Ameryki. Przewodnik, Kraków 2007, s. 131–132. 
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kwestionował ją, gdyż uważał, że prawem nie jest i być nie może. Ustawy to 
połączenie wszystkich najmniejszych cząstek stanowiących wolność osobistą, 
ukazują one wolę powszechną, która jest połączeniem woli poszczególnych osób. 
Następnie stawia pytanie retoryczne: „czyż jest możliwe, żeby ludzie, składając 
w ofierze najmniejszą cząstkę swej wolności, poświęcali tym samym największe 
spośród wszystkich dóbr – życie?”. Jeśliby nawet uznać, że tak jest, to jak 
pogodzić to z inną zasadą, że człowiek nie jest panem swojego życia? A przecież 
musiałby takie prawo posiadać, jeśli byłby w stanie przekazać je innej osobie39. 
C. Beccarii, w tym przypadku chodziło o zakaz decydowania przez jakąkolwiek 
osobę o dacie końca swojego życia. Skazanie człowieka na śmierć włoski prawnik 
dopuszczał wyłącznie w dwóch przypadkach. Pierwszy, gdy obywatel pozbawiony 
wolności nadal zagrażał narodowi lub posiadał takie wpływy, że jego obecność  
w świecie żywych zagrażała obecnemu systemowi w państwie. Pozbawienie życia 
takiego osobnika było wtedy konieczne. Drugim powodem jest okoliczność, gdy 
pozbawienie życia jednostki było jedynym sposobem zapobiegnięcia kolejnym 
przestępstwom. Zaznaczał jednak wyraźnie, że w państwie, które odpowiada 
swoim obywatelom i które spełnia ich prośby, gdzie władza faktycznie należy do 
suwerena, nie ma żadnego powodu do odebrania życia komukolwiek. C. Beccaria 
oprócz tego twierdzi, że kara śmierci nigdy nie odstraszała w przeszłości. Słynne 
jest jego powiedzenie, iż „niesurowość kary, lecz jej długotrwałość ma największe 
znaczenie”40.

 Kolejnym wielkim myślicielem był G. Hegel. W poglądach na karę śmierci 
istotne było jego podejście do prawa. Człowiek, który dopuszcza się przestępstw 
– neguje prawo, kara zaś jest negacją tej negacji, a więc logicznie jest aprobatą 
prawa. Twierdzenie to zostało przeprowadzone na podstawie cyklu triadycznego: 
teza – antyteza – synteza. Tezą jest samo prawo, antytezą – naruszenie tego prawa, 
czyli przestępstwo, zaś syntezą – kara mająca przywrócić naruszone prawo. Kara 
jest zatem syntezą przestępstwa (antytezy) i prawa (tezy)41. Osoba naruszająca 
porządek prawny musi uznać karę za logiczną konsekwencję swojego czynu. 
Edmund Krzymuski interpretował myśl G. Hegla w taki sposób, że państwo karząc 
nie wyrządza żadnej krzywdy, lecz jedynie potwierdza człowieczeństwo, uznając 
ludzi za istoty rozumne42. G. Hegel w swoim dziele twierdził, że morderstwo musi 
być karane śmiercią i nie może być od tego żadnego wyjątku: „Jeżeli w odwecie nie 
można dążyć do specyficznej równości [przestępstwa i kary], to jednak inaczej ma 
się rzecz z morderstwem, które musi być bezwzględnie karane śmiercią. Ponieważ 
życie jednostki obejmuje cały zakres jej istnienia, przeto kara nie może polegać 
na [zastępczej] wartości, która dla życia nie istnieje, lecz musi polegać tylko na 
odebraniu znowu życia”43.

Pomimo różnic w uzasadnianiu stosowania wyroków śmierci przez I. Kanta 
i G. Hegla, to zarówno u filozofa królewieckiego, jak i berlińskiego mieliśmy do 
czynienia z gloryfikacją sprawiedliwości kary przy jednoczesnym całkowitym 
odrzuceniu kwestii utylitarnych.

39 C. Beccaria, O przestępstwach i karach, przeł. E.S. Rappaport, Warszawa 1959, s.142–143.
40 Ibid., s. 143–145.
41 J. Warylewski, op. cit., s. 45.
42 E. Krzymuski, op. cit., s. 22–23.
43 G. Hegel, Zasady filozofii prawa, przeł. A. Landman, Warszawa 1969, s. 372.
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Okres po oświeceniowy charakteryzował się stopniowym ograniczaniem 
stosowania kary śmierci. Domagano się również ustanowienia ściśle określonych 
przestępstw nią zagrożonych. Argumentacja nie odbiegała zbytnio od dzisiejszej 
i opierała się na możliwości omyłki sądowej, nieodwracalności kary, a także 
kierowała się względami etycznofilozoficznymi. Niektóre późniejsze kodeksy, 
np. toskańska Leopoldina (1786) lub austriacka Josephina (1787) całkowicie 
wykluczały karę główną w postępowaniu zwyczajnym. Projekt litewski kodeksu 
Stanisława Augusta również jej nie przewidywał. Europejskie prawa karne XIX 
i XX w. cechowały się stopniową humanizacją kar, w tym także za najcięższe 
przestępstwa. Ciekawym przypadkiem jest kodeks niemiecki z 1871 r., który 
przewidywał karę śmierci wyłączenie za dokonanie lub usiłowanie morderstwa 
na monarsze. Nie była ona sankcją bezwzględnie oznaczoną, gdyż sąd mógł orzec 
zamiast niej łagodniejszą karę44.

 W odrodzonym w 1918 r. państwie polskim przez pewien czas 
obowiązywały prawa dawnych zaborców. W 1932 r. powstaje nowy polski kodeks 
karny, ale zdania na temat kary śmierci podczas jego tworzenia były wyjątkowo 
podzielone. Pierwsze głosowanie w sekcji prawa karnego komisji kodyfikacyjnej 
odbyło się w 1922 r. Za karą śmierci głosowali: E. Krzymuski, J. Makarewicz, 
E. Prądzyński, W. Miklaszewski, E. Nowodowski, Z. Seyda. Przeciwko byli:  
W. Makowski, Z. Marek, E.S. Rappaport, A. Mogilnicki, A. Ettiner. Retencjoniści 
przewagą jednego głosu (6 : 5) odnieśli sukces, ale kolejna dyskusja w 1930 r. 
przyniosła „zwycięstwo” abolicjonistom i karę śmierci wykreślono z projektu 
kodeksu karnego. Jednak nie na długo, gdyż w 1931 r. ponownie ją przywrócono 
i ostatecznie zatriumfowali rygoryści. Członkowie komisji kodyfikacyjnej, 
którzy byli nastawieni abolicjonistycznie, po wejściu w życie kodeksu karnego 
nie wypowiadali się już otwarcie przeciwko niej. Prawdopodobnie było to 
spowodowane pewnym poczuciem lojalności względem siebie45.

 Kara śmierci w wyżej wymienionym kodeksie karnym była jedną z kar 
zasadniczych i miała charakter wyjątkowy, gdyż dotyczyła pięciu najcięższych 
przestępstw takich, jak: zbrodnia stanu (art. 93 § 1, art. 94 § 1)46, działania wojenne 
wymierzone przeciwko państwu polskiemu (art. 101 § 2), działania partyzanckie 
(art. 102)47, zabójstwo (art. 225 § 1). Kara główna występowała zawsze jako sankcja 
alternatywnie oznaczona, czyli sąd miał możliwość zastosowania jej, ale mógł 
wybrać też inną przewidzianą karę48. Wykonanie egzekucji mogło nastąpić tylko 

44 M. Czepelak, Historia prawa sądowego, Zakamycze 2000, s. 162–163.
45 J. Szumski, Dzieje polskiego abolicjonizmu, „Państwo i Prawo” 1997, z. 1, s. 80–81.
46 Art. 93 § 1 „Kto usiłuje pozbawić Państwo Polskie niepodległego bytu lub oderwać część jego 
obszaru, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10, dożywotnio albo karze śmierci”.  
Art. 94 § 1 „Kto targnie się na życie lub zdrowie Prezydenta Rzeczypospolitej, podlega karze 
więzienia na czas nie krótszy od lat 10 lub dożywotnio albo karze śmierci”. Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks karny. (Dz. U. 1932, Nr 60, poz. 571), 
s. 1160-1161.
47 Art. 102 „Kto w czasie wojny, nie należąc do wojska nieprzyjacielskiego, przedsiębierze działania 
zbrojne przeciw Państwu Polskiemu, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10  
lub dożywotnio albo karze śmierci”. Adresatami omawianego przepisu prawnego są wszelkie jednostki 
podejmujące działania zbrojne przeciwko Rzeczpospolitej, które ani bezpośrednio ani pośrednio  
(w rozumieniu konwencji haskiej) nie należą do wojska nieprzyjaciela. Ibid., s.1161.
48 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1935, s. 125.
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po wpłynięciu decyzji od Prezydenta RP o niekorzystaniu z prawa łaski (art. 541 
k.p.k.). Karę ostateczną wykonywano przez powieszenie w miejscu zamkniętym  
i niepublicznie (art. 545 k.p.k.). Podczas egzekucji obecni musieli być: prokurator, 
lekarz, naczelnik więzienia oraz protokolant. Ponadto skazanemu mógł też 
towarzyszyć duchowny (tego wyznania, do którego należy). Świadkiem ostatniej 
drogi na prośbę więźnia był obrońca, którego wcześniej należało powiadomić  
o dacie egzekucji49.

 Sam Juliusz Makarewicz, wybitny uczony prawa karnego i główny architekt 
omawianego kodeksu, był zwolennikiem kary śmierci, ale traktował ją jako środek 
najbardziej radykalny i ostateczny (ultima ratio). Chodzi w nim o zabezpieczenie 
społeczeństwa przed najgroźniejszymi przestępcami. Władza państwowa, 
wymierzając karę śmierci, realizuje prawo obrony koniecznej. Musi być ona 
wykonywana w tych przypadkach, w których pozostałe kary są bezskuteczne 
w walce z najcięższymi zbrodniarzami. Silnie akcentował prewencję generalną 
uważając, że kara śmierci zdecydowanie bardziej odstrasza potencjalnych 
przestępców niż dożywotnie pozbawienie wolności. Dorobek J. Makarewicza jest 
do dnia dzisiejszego ceniony przez polskich prawników. Jest on wielką postacią 
wpisaną na trwale do historii Polski50.

Okres powojenny w Polsce, a dokładniej druga połowa lat 40. oraz lata 
50. XX w., cechował się niezwykłą surowością prawa karnego, a także częstymi 
nadużyciami oraz ogromnymi nieprawidłowościami. Kara śmierci niejednokrotnie 
była stosowana do celów politycznych. Trudno jest dokładnie powiedzieć, ile 
osób w tamtym okresie zostało skazanych na śmierć, gdyż statystyki są rozbieżne. 
Niektóre dane podają, że w latach 1948–1954 sądy powszechne wydały łącznie 
948 wyroków śmierci, a sądy wojskowe w podobnym okresie czasowym 1 315 
lub 2 583. Ponadto kara śmierci wobec przeciwników politycznych nierzadko 
wykonywana była w drodze pozasądowej51. O głębokich reformach w państwie 
polskim możemy mówić dopiero po 1956 r., gdy nastąpiło wydatne zmniejszenie 
opresyjności państwa i zapanowała względna praworządność, a co za tym idzie, 
doszło do gwałtownego spadku liczby arbitralnie wydawanych wyroków śmierci.

 Podobnie, jak jego poprzednik z 1932 r., polski kodeks karny z 1969 r., 
określany w doktrynie, jako kodeks Andrejewa52, dzielił kary na zasadnicze  
i dodatkowe. Te pierwsze zostały wymienione w art. 30, a były nimi: kara 
grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności. Natomiast jeśli chodzi 
o karę zasadniczą, ale o charakterze wyjątkowym, to znał on także karę śmierci 
(art. 30. § 2). Omawiany akt prawny wyraźnie zaznaczał wyjątkowość charakteru 
kary śmierci, dodatkowo wskazując, że orzekać ją można wyłącznie wobec 
najcięższych zbrodni. Poza tym przy każdym przestępstwie nią zagrożonym sąd 

49 Ibid., s. 127.
50 B. Bartusiak, op. cit., s. 166–168.
51 J. Szumski, op. cit., s. 82.
52 Igor Andrejew (1915–1995). Polski prawnik specjalizujący się w prawie karnym. Wykładowca na 
Uniwersytecie Warszawskim, a od 1964 r. zatrudniony na stanowisku profesora UW. Był jednym 
z sędziów, którzy w 1952 r. skazali na karę śmierci gen. Augusta Fieldorfa „Nila”. Współtwórca 
polskiego kodeku karnego z 1969 r. V.: Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 1, Warszawa 2004, 
s. 245.
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mógł wymierzyć alternatywnie karę 25 lat pozbawienia wolności (art. 30 § 3)53. 
Do katalogu przestępstw oznaczonych karą śmierci zaliczano: zabójstwo (art. 148 
§ 1), zamach na niepodległość państwa (art. 123), zdradę ojczyzny (art. 122.), 
szpiegostwo (art. 124 § 1), sabotaż, (art. 127 pkt. 1), dywersję (art. 127 pkt. 2), 
gwałtowny zamach na funkcjonariusza policji (art. 126 § 1), kwalifikowany rozbój 
(art. 210 § 2), organizowanie i kierowanie wielką aferą gospodarczą (art. 134 § 2). 
W części wojskowej karę śmierci można było wymierzyć za niewykonanie rozkazu 
w sytuacji bojowej (art. 310). Poza kodeksem karnym karą śmierci zagrożone było 
kilka przestępstw określonych w ustawie o powszechnym obowiązku ochrony54.

W porównaniu do kodeksu Makarewicza, który przewidywał karę śmierci za 
pięć przestępstw, kodeks Andrejewa rozszerzył katalog zbrodni nią oznaczonych 
aż do 10. Ważnym elementem nowego kodeksu było zniesienie postępowania 
doraźnego, które upoważniało władzę państwową do wymierzania kary śmierci 
w sytuacjach niezależnych od zagrożenia ustawowego55. Ciekawostką może być 
fakt, że kodeks karny z 1969 r. nie znał kary dożywotniego pozbawienia wolności, 
gdyż była ona negatywnie oceniana przez wielu ówczesnych prawników zarówno 
ze względów humanitarnych, jak i praktycznych. Sankcją karną, która miała ją 
zastąpić – jeśli chodzi o długotrwałe odizolowanie przestępcy – była kara 25 lat 
pozbawienia wolności56.

 W latach 80. XX w. społeczność międzynarodowa wywierała coraz 
większe naciski na władze poszczególnych państw w kwestii poszanowania 
praw człowieka, w tym także zniesienia kary śmierci. Jednakże w Polsce od 
lat 60. była ona wymierzana przede wszystkim za zbrodnie zabójstwa (poza 
kilkoma wyjątkami)57. Następstwem porozumień między władzami państwowymi  
a obozem solidarnościowym, które miały miejsce w 1980 r., było przygotowanie 
dwóch projektów nowelizacji kodeksu karnego w kwestii najwyższego wymiaru 
kary. Ministerstwo sprawiedliwości zaproponowało dwa warianty, z czego 
pierwszy przewidywał całkowite zniesienie kary śmierci, zastępując ją karą 
dożywotniego pozbawienia wolności, a drugi dotyczył ograniczenia jej stosowania 
wyłącznie wobec zbrodni zabójstwa i zdrady ojczyzny. Z kolei eksperci związani  
z „Solidarnością” proponowali bezwzględne zniesienie kary śmierci. 
Wprowadzenie stanu wojennego pokrzyżowało wszelkie abolicjonistyczne 
dążenia, gdyż dekret z 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych  
w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego 
wyraźnie stanowił, iż za każde przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności 
powyżej ośmiu lat sąd ma prawo wymierzyć karę śmierci; doprowadziło to do 
rozszerzenia katalogu przestępstw zagrożonych karą główną aż do 86. W okresie 
zawieszenia stanu wojennego liczba przestępstw zagrożonych karą śmierci spadła 
do 40. W połowie lat 80. władze zdecydowały się zaostrzyć politykę karną, co  
w konsekwencji doprowadziło do wydania 30 prawomocnych wyroków śmierci  

53 I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973, s. 174.
54 A. Marek, Prawo Karne, Warszawa 2011, s. 246–247.
55 A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2007, s. 157.
56 I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, op. cit., s. 179.
57 J. Szumski, op. cit., s 86.
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w latach 1985–198658.
 Ostatni wyrok śmierci w Polsce wykonany został 21 kwietnia 1988 r. 

Powieszono wtedy 28-letniego mordercę w krakowskim więzieniu przy ulicy 
Montelupich59. Po straceniu ostatniego skazanego zaczęło obowiązywać faktyczne 
(nieformalne) moratorium60 na wykonywanie wyroków śmierci, a rok później 
uchwalono amnestię61, która zamieniała wszystkie wyroki śmierci na kary 25 lat 
pozbawienia wolności. W 1989 r. kodeks Andrejewa nie przewidywał jeszcze 
kary dożywotniego pozbawienia wolności62. Obecnie obowiązujący kodeks karny  
z 1997 r. nie zna kary śmierci, zgodnie z intencjami prawodawcy zastąpić ją miała 
przywrócona kara dożywotniego pozbawienia wolności. Kara pozbawienia życia 
formalnie obowiązywała w Polsce do wejścia w życie omawianego kodeksu 
karnego, ale od 1989 r. nie wykonano żadnego wyroku.

 Należy postawić jeszcze jedno pytanie, a mianowicie, czy obecnie 
obowiązująca polska konstytucja z 1997 r. zakazuje przywrócenia kary śmierci 
do kodeksu karnego. Pewne jest, że nie wyklucza jej wprost żaden artykuł, ale 
Paweł Sarnecki uważa, że kara śmierci jest na pewno sprzeczna z art. 3863, a więc 
ponowna możliwość jej wprowadzenia do kodeksu karnego wymagałaby zmiany 
jego treści. Poza tym sprzeczny z karą główną wydaje mu się również art. 3064. 
B. Bartusiak, krytycznie oceniając poglądy Sarneckiego, twierdzi, że taka myśl 
w konsekwencji prowadzić musiałaby do negacji obrony koniecznej powodującej 
uśmiercenie agresora65, a przecież – jak wiadomo – jest to niemożliwe, gdyż 
istnieją przypadki, kiedy nasze życie jest zagrożone i jedynym sposobem na 
skuteczną obronę jest zabicie napastnika. Z kolei art. 30 zawiera w sobie zapis 
mówiący o godności ludzkiej i uznaje, że kara śmierci ją rzekomo narusza. Jak 
pamiętamy, I. Kant uważał, że właśnie dlatego, iż szanujemy godność każdego 
człowieka, w tym i najgorszego zbrodniarza, to musimy go skazać na adekwatną 
karę, a w przypadku mordercy będzie to kara śmierci. Kwestia zgodności kary 
śmierci z konstytucją jest sporna i niejednoznaczna. Ustawodawca, uchwalając 

58 M. Mitera, M. Zubik, Kara śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, by 
Helsinki for Human Rights, wydanie internetowe, s. 91.
59 P. Pytlakowski, Czekając na kata, Warszawa 1996, s. 6.
60 Moratorium (z łac. moratorium od moratorium – czyniący zwłokę) „regulacja (prawna, lub 
faktyczna) o charakterze wyjątkowym zawieszająca stosowanie określonych aktów prawnych bądź 
tylko niektórych ich postanowień”. Moratorium, [w:] Encyklopedia Prawa, red. U. Kalina-Praszic, 
Warszawa 1999, s. 340.
61 Amnestia (z gr. amnéstía – zapomnienie, przebaczenie) „to akt ułaskawienia, według którego 
wymierzone w nim kary za określone przestępstwa wymierzone prawomocnymi wyrokami ulegają 
darowaniu w całości lub części, bądź zamienione zostają na łagodniejsze kary. Amnestia ma 
zastosowanie do już orzeczonych kar, a abolicja mająca podobny charakter, dotyczy wcześniejszego 
etapu, to jest zaniechanie wszczęcia postępowania karnego bądź jego umorzenia”. Amnestia,  
[w:] Encyklopedia Prawa…, s. 29–30.
62 P. Pytlakowski, op. cit., s. 6.
63 Art. 38 Konstytucji RP z 1997 roku posiada następującą treść: „Rzeczpospolita Polska zapewnia 
każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. (kursywą) (Dz. U 1997, Nr 78, poz. 483), s. 2420.
64 Z kolei Art. 30 brzmi: „Przyrodzona i niezbywalne godność człowieka stanowi źródło wolności  
i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem 
władz publicznych”. Ibid., s. 2419.
65 B. Bartusiak, op. cit., s. 203–204.
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konstytucję, a wraz z nią art. 30, opowiedział się wyraźnie po stronie zwolenników 
prawnonaturalizmu, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że ludzka godność musi być 
rozumiana bezwzględnie. Jest ona przyrodzona i niezbywalna, więc nikt nie może 
zostać jej pozbawiony ani także sam się jej dobrowolnie zrzec.

 O karze śmierci nierzadko słyszy się w mass mediach, szczególnie wtedy, 
gdy dochodzi do brutalnego zabójstwa. W takich okolicznościach część opinii 
publicznej wręcz domaga się zlinczowania oprawcy. Nie są to tylko emocjonalne 
tezy głoszone przez przeciętnego obywatela, gdyż wielu znamienitych uczonych 
także zajmuje stanowisko w tej kwestii. Przyjęcie postawy, że o karze śmierci nie 
należy już wcale rozmawiać, jest z gruntu niewłaściwe, gdyż prowadzi do ukrycia 
problemu karania morderców, który jest stale obecny w społeczeństwie. Ponadto 
nieustannie prowadzone są badania dotyczące jej generalnoprewencyjnego 
oddziaływania. Autorytetami w sporze o dopuszczalność kary głównej niewątpliwie 
są prawnik Andrzej Zoll66 oraz filozof Bogusław Wolniewicz67, dwóch wybitnych 
profesorów w zakresie swoich nauk, prezentujących skrajnie odmienne stanowiska.

 W 1995 r. Zoll oraz inny poważany prawnik Kazimierz Buchała napisali 
w swojej książce o współczesnych tendencjach prawa karnego i zajęli się 
również kwestią kary śmierci, a konkretniej jej odrzuceniem. Według nich, za 
zniesieniem kary głównej przemawiają poglądy, iż współcześnie kwestionuje 
się prawo państwa do odbierania życia człowiekowi, gdyż po pierwsze jest to 
niehumanitarne, po drugie tylko Bóg może odebrać życie, po trzecie – jeżeli prawo 
zakazuje zabijania, to samo nie może zabijać i po czwarte wysuwają argument, że 
kara śmierci może służyć do rozprawy z przeciwnikami politycznymi. Autorzy 
tej książki używają zwrotów „kwestionuje się”, „wysuwa się”, „argumentuje 
się”68. Zaznaczyć należy, że starają się oni przedstawić pewną tendencję, która 
jest ich subiektywną oceną. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego podczas 
pełnienia swojej funkcji z zaniepokojeniem przysłuchiwał się dyspucie na temat 
możliwości nowelizacji kodeksu karnego w taki sposób, by kara śmierci znowu 
w nim figurowała. Wprowadzenie jej – zdaniem Zolla – byłoby wyłącznie alibi 
dla polityków, którzy głosiliby, że zrobili absolutnie wszystko w zakresie walki  
z najcięższymi przestępcami. Z kolei właściwym kierunkiem w stronę osiągnięcia 
poprawy bezpieczeństwa Polaków jest zwiększenie efektywności organów 
ścigania i skrócenie czasu oczekiwania na wyrok69.

66 Andrzej Zoll (ur. 27.05.1942) - prawnik specjalizujący się w prawie karnym. Od 1988 r. profesor 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1989 r. brał udział w obradach okrągłego stołu po stronie 
opozycyjnej. Pełnił wysokie funkcje państwowe. Był sędzią i prezesem trybunału konstytucyjnego, 
przewodniczącym państwowej komisji wyborczej, współautorem kodeksu karnego z 1997 r., 
przewodniczył radzie legislacyjnej przy premierze w latach 1998–2000, a od r. 2000 sprawował 
urząd rzecznika praw obywatelskich. V.: Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 8, Warszawa 2004, 
s. 853.
67 Bogusław Wolniewicz (ur. 22.09.1927) – pochodzi z Torunia. Był wykładowcą na Uniwersytecie 
Warszawskim, a od roku 1981 został profesorem tej uczelni. Do jego głównych zainteresowań należą 
kierunki związane ze współczesną problematyką filozoficzną z naciskiem na filozofię Ludwiga 
Wittgensteina. Oprócz tego interesuje się również filozofią wartości i metafizyką. Do najważniejszych 
jego dzieł należą m. in.: „Rzeczy i fakty”, „Ontologia sytuacji” czy też „Filozofia i wartości”.  
V.: Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 2004, t. 8..., s. 703.
68 K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 1995, s. 355.
69 A. Zoll, Nie zabijaj, rozm. przepr. D. Kędzierska i A. Niewrzędowski, „Wprost” 1997, nr 27, s. 19.
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 Zoll silnie akcentuje, że żaden człowiek nie może nikogo uśmiercić, 
chyba, że w obronie życia. Kwestionuje także efekt odstraszający kary śmierci, 
dodając, że były w tej sprawie przez szkołę chicagowską prowadzone badania, 
które uznały pozytywną relację pomiędzy liczbą wykonanych wyroków a ilością 
odstraszonych przestępców, ale zostały później podważone. Na argument, że 
większość społeczeństwa jednak popiera karę śmierci, odpowiada, że nie można 
poddać pod głosowanie, czy pozbawić kogoś życia. Podpiera się przy tym prawem 
Unii Europejskiej, a dokładniej kartą praw podstawowych, która wprost zakazuje 
stosowania kary śmierci. Polska, przywracając karę śmierci do kodeksu karnego, 
zostałaby wyrzucona z Unii Europejskiej. Nasuwa się pytanie, jak walczyć  
z brutalną przestępczością, jeśli prawo karne nie zna kary głównej. Na to pytanie  
Zoll równie stanowczo odpowiada – wprowadzając karę dożywotniego  
pozbawienia wolności, ponieważ nie jest powiedziane, iż sąd ma obowiązek 
przedterminowego zwolnienia skazanego, gdyż nie jest to żadnym prawem 
więźnia. Może go zwolnić, np. po 35 latach lub wcale70.

W pracach nad obecnie obowiązującym kodeksem karnym Zoll, wraz z grupą 
ekspertów, przygotował ekspertyzę na temat związku istnienia kary śmierci ze 
spadkiem bądź wzrostem przestępczości w państwach, w których ona obowiązuje. 
Według owych badań, istnienie i wykonywanie kary śmierci a liczba popełnianych 
przestępstw nie mają ze sobą nic wspólnego71. Pełniąc funkcję Rzecznika Praw 
Obywatelskich, krytycznie odniósł się do propozycji ówczesnego ministra 
sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego dotyczącej przywrócenia kary śmierci. 
Były prokurator generalny proponował przywrócenie kary głównej za bestialskie 
morderstwa, a swoje stanowisko uzasadniał przede wszystkim względami 
sprawiedliwościowymi. Zoll nazwał ten postulat populistyczną zapowiedzią oraz 
kontrargumentował, że są pewne wątpliwości dotyczące zgodności kary śmierci  
z ustawą zasadniczą, a więc L. Kaczyński musiałby postarać się najpierw o zmianę 
konstytucji, ale i to nie wystarczy, gdyż należałoby również wypowiedzieć umowy 
międzynarodowe zakazujące stosowania tej kary72. Oprócz zastrzeżeń prawnych są 
również wątpliwości etyczne. Nie można przeprowadzać selekcji ludzi ze względu 
na to, czy są oni przydatni społeczeństwu, czy też nie, gdyż w konsekwencji 
ktoś mógłby dojść do koszmarnego wniosku, że starsi ludzie już są do niczego 
nieprzydatni, a więc i ich należałoby uśmiercić. Zoll stoi na stanowisku, że życie 
ludzkie jest wartością samą w sobie73.

 Na drugim biegunie sporu znajduje się B. Wolniewicz. Kara śmierci w jego 
myśli nie jest wymysłem ludzkim, ale „fundamentalną instytucją prawa karnego”. 
Jest poważną refleksją nad naturą ludzką i otchłanią zła, które się w tej naturze 
kryje. Nie powinno się też modyfikować przepisów dotyczących kary głównej, 
np. znosząc ją całkowicie, gdyż każdy, kto się tego dopuszcza, jest współwinny 
wszystkich negatywnych następstw, które to za sobą pociąga74.

 Wolniewicz, mówiąc o karze śmierci jako o absolutnej i nieodwołanej, 

70 Id., Powód moralny czy polityczny, rozm. przepr. D. Frey, „Rzeczpospolita” 2004, nr 172, s. C3.
71 Id., Nie zabijaj…, s. 19.
72 Id., Nowela o zabijaniu, rozm. przepr. A. Gryczka, „Życie” 2001, nr 23, s. 5.
73 Id., Nakręcanie spirali strachu, rozm. przepr. F. Tyszka, „Super Express” 2011, nr 276, s. 5.
74 B. Wolniewicz, Filozofia i wartości. Z fragmentem „Księgi tragizmu” Henryka Elzenberga i jego 
uwagami o „Dociekaniach Wittgensteina”. 3, Warszawa 2003, s. 128.
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silnie akcentuje, że taką właśnie ona ma być. Musi wyrażać absolutne potępienie 
czynu. Przykładem, jaki podaje, jest utopienie bezbronnego dziecka. Ten, kto się 
tego przestępstwa dopuścił, i ten, kto to zlecił, nie powinni chodzić wśród żywych. 
Tak mówi każde niewykoślawione sumienie oraz prawo Boże. Przykładem mogą 
być teksty Pisma Świętego: „kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana 
krew jego” (Rdz. 9, 6), ponieważ „usposobienie człowieka jest złe już od młodości” 
(Rdz. 8, 21). Wnioskuje, że kto kwestionuje to prawo, tego sprawa, ale musi 
wiedzieć, że tym samym przeciwstawia się woli Boga75.

 W opinii filozofa brak kary głównej wręcz obraża fundamentalne poczucie 
sprawiedliwości i to jest podstawowy powód, dla którego musi ona zostać 
przywrócona, a czynem, za który mogłaby być wymierzana, jest zabójstwo 
człowieka. Oczywiście są takie czyny, dla których jedyną karą musi być kara 
śmierci, lecz nie wszystkie morderstwa są sobie równe76. Ponadto kara śmierci 
nie ma nic wspólnego z aborcją i eutanazją, które często są wrzucane do jednego 
worka. Wolniewicz obrazuje to stwierdzeniem: „argumentacja, iż kara śmierci ma 
coś wspólnego z aborcją i eutanazją, bo celem wszystkich trzech jest odebranie 
życia człowiekowi, jest stwierdzeniem w stylu: hokej ma coś wspólnego z lodówką, 
bo jedno i drugie ma do czynienia z lodem”77.

 Retencjonistom zarzuca się często prymitywną chęć zemsty. Myśl 
Wolniewicza w tej kwestii wydaje się wyjątkowo ciekawa i ma tutaj zastosowanie. 
Profesor odróżnia pojęcie „zemsty” od „odwetu”, inaczej „pomsty”. Pomieszanie 
tych pojęć prowadzi do niesprawiedliwego przypisania rygorystom niskich 
pobudek, takich jak domaganie się krwi. Zarówno zemsta, jak i pomsta niosą za sobą 
wyrządzenie pewnej szkody, ale w zemście chodzi o wyrządzenie jak największej 
krzywdy, ponadto nie ma ona zahamowań, jest nieograniczona i zawiera w sobie 
element delektacji (znane jest powiedzenie „zemsta jest słodka”). W odwecie 
władzy sądowej tej rozkoszy nie ma, natomiast kara jest proporcjonalna do czynu 
i szkoda jest adekwatna do popełnionego przestępstwa78. Poza tym dzisiejsze 
przyrównywanie kary śmierci do zasady w kodeksie Hammurabiego „oko za 
oko ząb za ząb” jest zupełnie nieuzasadnione. Jeden z filozofów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, doktor Piotr Bartula, wyjaśnia, że doskonała retrybucja nie istnieje. 
Ofiara poniosła śmierć niesłusznie, podczas gdy morderca na nią zasłużył. Różnica 
jest nieskończona, ponieważ oko winnego jest niepoliczalnie mniej warte niż oko 
niewinnego. Owa nierówność polega na aspekcie aksjologicznym, gdyż morderca 
nie może domagać się prawa do życia, skoro sam je wcześniej zanegował79.

 Abolicjonista, który odrzucił funkcję retrybucyjną kary śmierci, zaczyna 
patrzeć na nią wyłącznie z punktu widzenia, czy istnienie jej wpłynie na zmniejszenie 
się liczby morderstw czy też nie, inaczej mówiąc, czy skutecznie pełni ona funkcję 
prewencji ogólnej. Z kolei dla rygorysty będzie to miało znaczenie drugorzędne, 
gdyż sprawą najważniejszą i fundamentalną – z punktu widzenia Wolniewicza  
i zwolenników jego poglądów – jest sprawiedliwy odwet80. Wartość ludzkiego  

75 Ibid., s. 128–129.
76 B. Wolniewicz, Są czyny, które wymagają kary śmierci, „Rzeczpospolita” 2007, nr 215, s. A10.
77 Ibid.
78 J.A. Świdziński, op. cit, s. 82–83.
79 P. Bartula, Kara śmierci powracający dylemat, Kraków 2007, s. 173–174.
80 B. Wolniewicz, Filozoficzne aspekty kary głównej, „Edukacja Filozoficzna” 1995, t. 20, s. 15.
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życia stanowi kolejne zagadnienie filozoficzne nierozerwalnie związane z tematem 
kary śmierci. Dla abolicjonisty wartość życia jest absolutna, dla rygorysty  
natomiast – względna. Dodatkowo, chcąc jeszcze silniej potwierdzić swoją tezę, 
Wolniewicz przywołuje słowa wielkiego filozofa I. Kanta: „Gdy sprawiedliwość 
zanika, życie ludzkie na ziemi traci wszelką wartość”. Dalej powiada, że dla 
abolicjonistów nie ma innych wyższych wartości niż życie, zaś dla retencjonistów 
są pewne dobra, które mogą być uznawane za, co najmniej równorzędne ludzkiemu 
życiu81.

 Znając podejście Wolniewicza do wartości życia, warto przyjrzeć się 
jego filozofii na temat charakteru człowieka, który to problem w kwestii kary 
śmierci odgrywa bardzo istotną rolę. Profesor powołuje się w tym przypadku 
na Arthura Schopenhauera, który mówił, że charakter człowieka jest wrodzony 
i niezmienny. Oprócz tego ludzie dzielą się na tych „z dobrego” i na tych „ze 
złego nasienia” powiada za Św. Mateuszem. Przyjmuje się presumpcję dodatnią, 
czyli założenie, że każdy jest z „dobrego nasienia”. Jeśli natomiast jego czyny 
dowiodą, że jest przeciwnie, wówczas należy taką osobę ukarać. Idąc tym tropem 
myślenia, resocjalizacja więzienna jest absolutną fikcją, a jej funkcja sprowadza 
się wyłącznie do tego, że kto choć raz był w zakładzie karnym, to już nigdy więcej 
nie będzie chciał tam wrócić82. Stawia on odważną tezę o niezmienności ludzkiego 
charakteru. Kłania się tutaj spór filozoficzny, na ile człowiek po urodzeniu jest 
tabula rasa83, a na ile w momencie przyjścia na świat dziedziczy różne skłonności 
(również do czynienia zła). Przyjmując tezę Wolniewicza za prawdziwą, to 
resocjalizacja nie miałaby żadnego zastosowania. Prawo karne nie spełniałoby tej 
funkcji. Natomiast ludzie „ze złego nasienia” mogliby zaniechać swoich czynów 
niezgodnych z prawem wyłącznie z obawy przed surowością nieuchronnej kary.

 Przykład pomyłki sądowej jest często poruszany przez przeciwników 
kary śmierci, ale trudno w dzisiejszych czasach podać choć jeden jej przykład. 
Jednak ze względów ogólno epistemologicznych nie da się stwierdzić, że 
prawdopodobieństwo takie nie istnieje. Jest ono bardzo bliskie zeru, ale nie 
równa mu się. Najtwardszym argumentem w tej konkretnej sprawie jest to, że 
ludzie, którzy popierają karę śmierci, w tym i sam Wolniewicz, również mogą być 
skazani omyłkowo i zgadzają się na to, a więc nie ma mowy o żadnym podejściu 

81 Ibid.
82 Id., Kraina urojeń prawniczych, rozm. przepr. J. Pawlas, „Odra” 2003, nr 1, s. 4–5.
83 „Tabula rasa (łac. czysta, niezapisana tablica przygotowana do pisania), filoz. obrazowe określenie 
wskazujące na brak jakichkolwiek znaków i treści w umyśle poprzedzających proces poznania”. 
Tabula rasa, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 27, Warszawa 2005, s. 104. Istnieje spór filozoficzny 
pomiędzy natywizmem (poglądem głoszącym, że pewna wiedza w człowieku jest wcześniejsza od 
doświadczenia) a empiryzmem genetycznym (wspomniana wyżej „tabula rasa”). Jak podaje profesor 
Jan Woleński, należy odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle natywizm istnieje. Platon, Kartezjusz, 
Leibniz czy Kant w przeszłości twierdzili, że człowiek, przychodząc na świat, posiada pewną wiedzę 
wrodzoną. Współcześnie Harley także uważa, że należy wykluczyć tezę, że człowiek rodzi się 
jako „niezapisana tablica”. Z drugiej strony empiryści powiedzą, że niemowlę posiada niezwykłą 
zdolność do rozpoznawania dźwięków, która daleko odbiega od tego, co głosili natywiści. Istnieje 
prawdopodobieństwo, że u noworodka w pewnym okresie życia aktualizowane zostają określone 
informacje. Nie ma to nic wspólnego z ideami wrodzonymi. Tak, więc kwestia istnienia (bądź 
nieistnienia) wiedzy wrodzonej pozostaje ciągle otwarta. V.: J. Woleński, Epistemologia. Poznanie, 
prawda, wiedza, realizm, Warszawa 2007, s. 419–420.
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egoistycznym. Wszyscy są mierzeni jedną miarą. Ryzyko takie oczywiście 
istnieje, lecz wzięcie go na siebie jest nieuchronnym kosztem zapewnienia ładu 
społecznego84.

Wolniewicz sprowadza na drugi plan problem skuteczności kary śmierci, 
ale dla wielu retencjonistów to właśnie prewencja generalna będzie decydującym 
argumentem przemawiającym za jej stosowaniem. Rygoryści powiedzą, że tacy 
wielcy uczeni, jak: Gary Stanley Becker, Isaac Ehrlich, Cass Sunstein czy Adrian 
Vermuelem oraz badania opublikowane w tygodniku „The New York Times”  
z 2007 r. jednoznacznie wskazują, że kara śmierci skutecznie odstrasza 
potencjalnych przestępców85.

Przekroczenie człowieczeństwa nazwane zostało przez Wolniewicza ohydą. 
Jest to nazwa nieostra, ale są czyny, które można do niej zaklasyfikować. Podobnie 
jak da się wyłączyć przestępstwa, które nią nie są, np.: działanie z niewiedzy bądź 
mimo woli. W przypadkach niejasnych wszelkie wątpliwości rozstrzyga się na 
korzyść oskarżonego (In dubio pro reo). A jakie zastosowanie kryterium „ohydy” 
ma w czasie wojny? Wolniewicz zwraca uwagę i na to zagadnienie. W przypadku 
konfliktu zbrojnego kara główna jest podyktowana surowymi oraz twardymi 
prawami wojny! Ohyda będzie w takim przypadku wystarczająca, by wymierzyć 
komuś karę śmierci, ale nie będzie warunkiem koniecznym. Przykładem jest tchórz, 
który, kolaborując z przeciwnikiem na wojnie, staje się automatycznie naszym 
wrogiem. Stosowanie kary pozbawienia życia przez sądy polowe w pewnych 
przypadkach jest konieczną i nieodłączną częścią działań bojowych86.

 Należy pamiętać, że w Polsce do połowy lat 60. XX w., że wojsko musi 
składać się z ludzi twardych, silnych i odpornych oraz, że nie ma w nim ludzi  
z zaburzeniami psychicznymi. Widać wyraźnie, że współcześnie inaczej niż 
kiedyś rozumie się stres bojowy. Jak podaje psychiatra prof. Stanisław Ilnicki,  
w psychice ludzkiej nie powstają przeciwciała, a więc dany żołnierz po przyjeździe 
z misji wojskowej nie jest wcale bardziej odporny na stres od innych swoich 
kolegów87. Dlatego część abolicjonistów przyjmie z zadowoleniem ustanowiony 
protokół XIII do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) zakazujący 
stosowania kary śmierci zarówno w stanie pokoju, jak i wojny.

 Rada Ministrów pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska 
17.05.2013 r. złożyła rządowy projekt ustawy dotyczący ratyfikacji protokołu 
XIII do EKPC, tym samym otwarcie i definitywnie dezaprobując możliwość 
przywrócenia kary śmierci, nawet w stanie konfliktu zbrojnego. Ponadto dzień 
później do laski marszałkowskiej wpłynął drugi projekt rządowy dotyczący 
zniesienia kary głównej, wynikający z podpisania przez Polskę w 2000 r.  
II Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich 
i Politycznych. Prawdą jest, że oba projekty mają charakter stricte ideowy, gdyż 
w obecnej konstelacji prawnomiędzynarodowej zagrożenie wojną w Europie jest 
znikome, a legalne przywrócenie kary śmierci w stanie pokoju byłoby arcytrudne, 

84 B. Wolniewicz, Filozoficzne…, s. 17–18.
85 V.: P. Zychowicz, Naukowcy: kara śmierci działa odstraszająco, „Rzeczpospolita” 2007,  
nr 271, s. A11.
86 B. Wolniewicz, Jeszcze parę tez o karze głównej, „Edukacja Filozoficzna” 1996, vol. 21, s. 73–74.
87 V.: S. Ilnicki, Niewidoczne rany, rozm. przepr. Magdalena Rigamonti, „Newsweek Polska” 2012, 
nr 9, s. 26–29.
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nawet bez ratyfikacji wspomnianych dwóch aktów prawnych.
 Można dojść do wniosku, że spór o stosowanie kary śmierci dotyczy wielu 

płaszczyzn, między innymi: sprawiedliwości, skuteczności oraz dopuszczalności 
(lub niedopuszczalności) jej przez prawo międzynarodowe. Kwestia ostatnia jest 
często podnoszona przez abolicjonistów, ale wydaje się nie mieć dużej siły nośnej, 
gdyż prawo międzynarodowe zawsze można zmienić lub po prostu wystąpić  
z określonej umowy międzynarodowej. Kwestia skuteczności ma duże znaczenie, 
ponieważ niektórzy amerykańscy naukowcy udowodnili, iż niezastosowanie 
kary głównej może doprowadzić do śmierci od kilku do nawet kilkunastu 
niewinnych ludzi. Wydaje się jednak, że płaszczyzną najważniejszą i jednocześnie 
wzbudzającą największe emocje w tym sporze jest uznanie kary śmierci za 
sprawiedliwą. Dla wielu rygorystów jest to sprawa fundamentalna, a wszystkie 
inne będą drugorzędnymi. Pewne jest, że domaganie się kary śmierci za drobne 
przestępstwa zupełnie mija się z celem i prowadzi do jeszcze gorszych skutków 
niż w przypadku, gdy kary śmierci nie ma w ogóle. Nieproporcjonalność kary do 
czynu rodzi najcięższe przestępstwa. Wyobraźmy sobie sytuację, w której państwo 
ustanawia karę śmierci za kradzież. W takim przypadku przeciętny złodziej nie 
będzie miał nic do stracenia, ponieważ żadna cięższa kara już go spotkać nie może,  
a więc będzie kradł dalej oraz zacznie popełniać jeszcze poważniejsze przestępstwa. 
Współcześnie liczbę argumentów jednej i drugiej strony można podawać niemalże 
w nieskończoność, ale akcent w niniejszej pracy położony został na ukazanie 
zmieniających się stanowisk zarówno aprobujących, jak i dezaprobujących karę 
śmierci na przestrzeni wieków.

 Filozofia na temat kary śmierci niejednokrotnie ulegała zmianie.  
W starożytności, średniowieczu oraz w czasach wczesnonowożytnych surowość 
kary była głównym wyznacznikiem jej stosowania. Doskonale ilustrują to 
poglądy wielkich filozofów tamtego okresu oraz prawa karne, którym podlegały 
ówczesne społeczeństwa. Nie należy przy tym krytykować minionych okresów 
historycznych, gdyż rządziły się one swoimi prawami. Ponadto, wychowując się  
i żyjąc kilkaset lat temu, wielu z nas uznałaby za w pełni uzasadnione wymierzanie 
„okrutnych” kar śmierci, a wraz z nimi tortur i kar publicznych. Dopiero rozwój 
oświeceniowego humanizmu spowodował, iż współcześnie odchodzi się od 
wyrządzania, jak największej dolegliwości skazanym na rzecz ich resocjalizacji, 
czego konsekwencją jest obecnie widoczny trend ku znoszeniu kary śmierci.  
W 2011 r. na całym świecie stracono 676 osób, nie uwzględniając wyroków 
wykonanych w Chinach, gdzie dane o liczbie egzekucji są ściśle tajne. 
Przypuszcza się, że może być ich nawet do kilku tysięcy, czyli więcej niż we 
wszystkich pozostałych krajach świata88. Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czy 
kara śmierci zostanie zniesiona na całym świecie, czy nastąpi odwrót i państwa 
ponownie zaczną ją przywracać. Na razie istnieje pewien abolicjonistyczny trend, 
który w przyszłości może doprowadzić do uwrażliwienia świadomości prawnej  
w społeczeństwie, a ta z kolei zaowocuje sukcesem retencjonistów.

88 M. Urzędowska, Świat nie stroni od kary śmierci, „Gazeta Wyborcza” 2012, nr 74, s. 10.
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CAPITAL PUNISHMENT IN POLITICAL AND LEGAL 
THOUGHT FROM ANCIENT TO MODERN TIME

Capital punishment has been known to mankind since ancient times. Views 
on death sentence and its execution have been changing over time. Moreover, the 
range of crimes punishable by death penalty has changed many times in different 
countries. Opinion journalists quite often express the view that in the Middle 
Ages death penalty was administered in cruel ways. It is certainly true, but it is 
often overlooked that in early modern times (16th and 17th centuries) methods of 
administration of the most repressive sanction were even crueler than in medieval 
times. It was not until the age of Enlightenment that the first significant abolitionist 
movements began to emerge, mainly under the influence of the treatise by an Italian 
lawyer and political writer, Cesare Beccaria, entitled: Dei delitti e delle pene. 
Nowadays we witness the worldwide abolitionist trend, which may lead either to 
abolition of capital punishment all over the world or to raising of legal awareness 
in societies, which will consequently result in the triumph of proponents of capital 
punishment and death penalty will be restored to penal codes of modern states.
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