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5 kwietnia na posiedzeniu seminarium doktorskiego prof. 
Romana Michałowskiego, dr hab. Jakub Morawiec (IH UŚ) 
wygłosił referat „Postrzeganie obcych w średniowiecznej 
Skandynawii”, przygotowany w  ramach grantu OPUS 
„Oryginalność i wtórność polskiej kultury politycznej 
i religijnej (X–XIII w.)”.

6 kwietnia dr Jamie Wood (University of Lincoln) 
wygłosił na seminarium późnoantycznym referat 
„Formative Spaces: Making monks in early medieval 
Iberia”

7 kwietnia po raz drugi przyjechali do nas uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie 
z Sokołowa Podlaskiego, z którym współpracuje Instytut 
Historyczny  UW. Wykład dla nich wygłosiła dr hab. Anna 
Michałowska-Mycielska, później zaś uczniowie zostali 
oprowadzeni po Instytucie Historycznym i kampusie 
UWprzez przedstawicielki Studenckiego Koła Naukowego 
Historyków, panie Agnieszkę Goluch i Izabelę Śliwińską.

10 kwietnia na zebraniu naukowym Zespołu Badawczego 
Historii Społecznej Polski XIX i XX wieku dr Mateusz 
Rodak z IH PAN przedstawił referat poświęcony badaniom 
nad przestępczością, jej zwalczaniem i systemem 
penitencjarnym II Rzeczypospolitej.

19 kwietnia odbyła się publiczna obrona rozprawy 
doktorskiej pani Alicji Agnieszki Nowak „Loteria 
w Królestwie Polskim (1815-1867)”. Promotorem pracy 
była prof. UW dr hab. Alicja Kulecka, recenzentami 
prof. dr hab. Wiesław Caban (UJK) i prof. dr hab. Andrzej 
Szwarc. 

20 kwietnia odbyło się coroczne sympozjum warsztatowe 
Zespołu Badawczego Historii Społecznej XIX i XX wieku: 
„Artefakt w badaniach nad historią społeczno-kulturową”. 
Podczas sympozjum, otwartym przez prof. Andrzeja 
Szwarca referaty przedstawili: dr Włodzimierz Pessel 
„Kulturoznawca pośród przedmiotów. Wybrane teorie 
a doświadczenia badawcze "antropologa nieczystości”, 
Joanna Bartuszek, „Fotografia wsi i jej mieszkańców - 
źródło czy przedmiot badań?”, dr Małgorzata Możdżyńska-
Nawotka „Trzy odsłony jednego kimona”, Zuzanna Żubka-
Chmielewska „Pamiątka, znak czasów, świadectwo mody. 
Warstwy interpretacji ubioru na przykładzie strojów 
ślubnych z czasów PRL”, dr hab., prof. UW Małgorzata 
Karpińska „Buteleczka laudanum - artefakt w genderowych 
oparach”, dr hab., prof. UW Grażyna Szelągowska 
„Artefakty i historia intymna.”, dr Agnieszka 
Rosales-Rodriquez „Kobiece rękodzieła i wyzwalanie 
kobiecego podmiotu”, dr Agnieszka Janiak-Jasińska 
„Różne role papierosa – z badań nad upowszechnianiem 
się palenia papierosów na przełomie XIX i XX wieku”. 

24 kwietnia odbył się wykład prof. Svena Ekdahla 
„Modern battlefield archeology at Grunwald”, 
współorganizowany przez Muzeum Historii Polski 
i Instytut Historyczny UW.

24 kwietnia gościła w Instytucie dr Melina Tamiolaki 
(University of Crete) z wykładem „Friendship and 
Leadership in Xenophon. Ideal and Realities”.
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24 kwietnia odbyło się sympozjum współorganizowane 
z Ośrodkiem Kultury Francuskiej UW, „Social History 
Perspectives of Migration”, podczas którego referaty 
wygłosiły prof. Laure Teulières (University of Toulouse 
Jean-Jaurès) „Immigration in order to repopulate: 
measures, narratives and migrant social paths in France 
post-WW1”, oraz dr Dobrochna Kałwa „Gender 
perspective on the history of migration”.

24 kwietnia na otwartym seminarium Centrum im. 
M. Anielewicza IH dr Martyna Rusiniak-Karwat (ISP PAN) 
przedstawiła referat „Jak pisać historię żydowskiej partii 
politycznej? Casus Bundu w Polsce Ludowej (1944-1949)”.
 
25 kwietnia na seminarium dr. hab. Marcina Zaremby 
i dr. hab. Błażeja Brzostka odbyło się spotkanie 
z Sewerynem Blumsztajnem na temat Polski końca lat 60.

27 kwietnia w Zakładzie Historii Starożytnej Salvatore 
Liccardo z (Institut für Mittelalterforschung , 
Österreichische Akademie der Wissenschaften) 
wygłosił referat „Filling in the Blanks: Ethnic Discourse, 
Ethnonyms and Roman Sense of Place in Geographica and 
on the Tabula Peutingeriana”. 

1 maja zmarła prof. Barbara Grochulska (ur. 1925), 
badaczka  historii XVIII i XIX w., zatrudniona w Instytucie 
od 1954 r. aż do przejścia na emeryturę w 1992 r.

11 maja prof. Ine Jacobs (Oxford) wygłosił na 
Seminarium Późnoantycznym  referat „Old statues, new 

meanings. Literary and archaeological evidence for Christian 
re-interpretation of classical statuary”. 

12 maja w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, odbyła się 
2. konferencja edytorska „Teoria, praktyka i historia 
wydawania źródeł XIX wieku", zorganizowana przez 
Zakład Nauk Pomocniczych i Metodologii Historii.

16 maja  prof. Rita Harmon-Belot (Ecole des hautes 
etudes en sciences sociales) wygłosiła wykład  „Jewish 
Emancipation in the making of French Laicité”.

17 maja odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej 
pani Ewy Ferens „Pozytywizm warszawski a Wielka 
Brytania. Dzieje recepcji wzorców cywilizacyjnych w latach 
1866-1886”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Tomasz 
Kizwalter, recenzentami prof. UW dr hab. Grzegorz Bąbiak 
i prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik.

18 maja odbyło się kolejne seminarium późnoantyczne, 
na którym przedstawili referaty Matthieu Pignot (UW) 
„Christian belonging beyond baptism: signing foreheads 
with the cross in the writings of Augustine of Hippo 
(354-430 AD)” oraz Todd Hickey (Berkeley) „Some New 
Accounts from a Large Estate and the Exploitation of Land 
and Labor in Byzantine Egypt”.

24 maja prof. Robert Frost (Uniwersytet w Aberdeen) 
wygłosił referat „Tożsamość wątpliwa: „Polski” Portret 
Karola Edwarda Stuarta.”

25 maja odbyła się konferencja naukowa „Wacław Tokarz 
(1873–1937): z Legionów Polskich na Uniwersytet 
Warszawski”. Organizatorami konferencji były Instytut 
Historyczny UW i Wojskowe Centrum Edukacji 
Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita 
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25 maja prof. Bryan Ward-Perkins (Oxford) 
wygłosił referat „Levels of sainthood and of cult in the Cult 
of Saints in Late Antiquity”

31 maja Konrad Bobiatyński uzyskał stopień doktora 
habilitowanego

1 czerwca dr. Róisín Healy (University of Galway) 
przedstawiła wykład „Solidarity between «Small Nations»? 
Irish Attitudes to Poland the Early Twentieth Century”.

W dniach 6-7 czerwca odbyła się II Ogólnopolska 
konferencja archiwistów i historyków „Educare necesse 
est..”, współorganizowana przez Instytut Historyczny UW. 
Patronat honorowy nad konferencją objęła Prorektor ds. 
studentów i jakości kształcenia dr hab. prof. UW Jolanta 
Choińska-Mika. Podczas konferencji referaty wygłosiły 
dr hab. prof. UW Alicja Kulecka „Idea niepodległości 
a zasób archiwów polskich i projekty edukacyjne” i dr hab. 
Katarzyna Błachowska „Rola narracji w kształtowaniu 
umiejętności krytycznego odbioru informacji”.

7 czerwca odbył się wykład profesora Borisa Sokołowa 
„Reality and its representation in the historical 
perspective: the demography of Russia and the Soviet 
Union between 1677-1991”.

7 czerwca odbyła się promocja książki prof. dr. hab. 
Michała Tymowskiego „Europejczycy i Afrykanie. 
Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty”.

7 czerwca prof. Ian Wood (University of Leeds), badacz 
dziejów wczesnego średniowiecza, poprowadził warsztaty 
„'Quantifying the Transformation of the West Roman 
World'”

12 czerwca dr hab. Konrad 
Bobiatyński wziął udział 
w promocji najnowszego numeru 
słowackiego czasopisma 
„Historicka revue”, poświęconego 
dziejom Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów XVI-XVIII w. Spotkanie 
to odbyło się w Bratysławie, a jego 
organizatorem był Instytut Polski 
i Ambasada Polski na Słowacji. 

W czerwcu odbyły się wykłady otwarte kandydatów 
w konkursach ogłoszonych w Instytucie Historycznym do 
zakładów: Historii XX wieku (12.06), Historii Nowożytnej 
(14.06) oraz  Nauk Pomocniczych Historii i Metodologii 
Historii (19.06). Po wykładach odbył się kolejny etap 
rozmów z komisjami konkursowymi. 

16-17 czerwca w Instytucie Historycznym UW odbyła się 
I Ogólnopolska konferencja naukowa historyków XIX 
wieku. Poświęcona ona była drukom ulotnym i ich roli 
w komunikacji społecznej na ziemiach polskich pod 
zaborami do 1918 r.

21 czerwca odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej 
pana Sławomira Poloczka „Motyw zmartwychwstania i 
wskrzeszenia zmarłych w literaturze pogańskiej okresu 
Cesarstwa Rzymskiego”. Promotorem pracy był dr hab. 
Paweł Janiszewski, recenzentami dr hab. Krystyna 
Stebnicka, dr hab. Lech Trzcionkowski.
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21 czerwca odbył się Jubileusz profesora Mirosława 
Nagielskiego. Życzenia Jubilatowi złożyli m.in 
przedstawiciele władz: Uniwersytetu dr hab. prof. UW 
Jolanta Choińska-Mika, Wydziału Historycznego dr hab. 
prof. UW Małgorzata Karpińska i Instytutu Historycznego  
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò oraz przyjaciele, 
koledzy i uczniowie. Na ręce Jubilata przekazane został 
tom „ Hortus bellicus. Studia z dziejów wojskowości 
nowożytnej”

23 czerwca w Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego odbyła się uroczystość wręczenia profesorowi 
Romualdowi Turkowskiego księgi pamiątkowej 
„Państwo–Demokracja–Chłopi. Studia z historii 
społeczno-politycznej Polski (XVII–XX w.)”. 

23 czerwca  odbyła się publiczna obrona pracy 
doktorskiej pana Jacka Kordela „Od wieloletnich 
związków z Austrią ku sojuszowi z Prusami. Polityka 
zagraniczna Saksonii w przededniu wojny o sukcesję 
bawarską (1774-1778)”. Promotorem pracy była  
prof. dr hab. Zofia Zielińska, recenzentami zaś  
prof. dr Christoph Augustynowicz (Wiedeń) i prof. dr hab. 
Michael Müller (Halle).

26 czerwca odbyła się publiczna obrona pracy 
doktorskiej pani Magdaleny Brzozowskiej „Mnich czy 
arystokrata? Wzór świętości w Żywocie św. Geralda 
autorstwa Odona z Cluny”. Promotorem pracy był dr hab. 
Krzysztof Skwierczyński, recenzentami prof. dr hab. Józef 
Dobosz (UAM) i dr hab. Tomasz Gronowski (UŚ) 

27 czerwca prof. Ian Wood (University of Leeds) 
przedstawił referat: „Revisiting Missionary Hagiography. 
Bruno of Querfurt and others”

28 czerwca Marcin Pauk uzyskał stopień doktora 
habilitowanego. 

28 czerwca Rada Wydziału Historycznego zatwierdziła 
rozstrzygnięcia czerwcowych konkursów i zatrudnienie  
dr Katarzyny Wagner w Zakładzie Historii Nowożytnej 
i dr Jana Olaszka w Zakładzie Historii XX wieku.

FINAŁ OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

W dniach 7-10 kwietnia w Gdańsku-Jelitkowie odbyły 
się eliminacje centralne (czyli finały) XLIII Olimpiady 
Historycznej (dla szkół ponadgimnazjalnych), 
organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne na 
zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wzięli w nich 
udział jako jurorzy członkowie Komitetu Głównego 
Olimpiady: profesorowie Sławomir Gawlas, Paweł 
Janiszewski, Włodzimierz Lengauer i Andrzej Szwarc, 
wspomagani przez doktoranta IH mgr Sławomira 
Poloczka.     Andrzej Szwarc

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA

8 maja odbył się konkurs z okazji Dnia Bibliotekarza. Na 
początek uczestnicy musieli odpowiedzieć na 1 z 8 pytań 
dotyczących naszej biblioteki: jak się nasz nazywa 
najstarszy katalog książkowy? co to jest retrokonwersja? 
gdzie znajdują się starodruki z naszych zbiorów? gdzie do 
2011 r. mieścił się nasz największy magazyn książek itd.  
W kolejnym etapie, po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi 
uczestnicy konkursu mieli za zadanie odnaleźć w katalogu 
kartkowym wskazaną publikację. Przy właściwej karcie 
znajdowała się wskazówka, aby wzdłuż uliczki 
Mandelsztama dostać się do naszego nowego budynku. 
Tam należało wyjąć z koperty zawieszonej na drzwiach 
kartkę z numerem telefonu (część numeru zaszyfrowana). 
Uczestnik musiał zadzwonić do nas z hasłem, my 
odpowiadaliśmy hasłem i otwieraliśmy drzwi. W sumie 
konkurs wygrały 4 osoby. W kolejności:  Jan Błachnio, 
Izabella Śliwińska, Paweł Grzybicki i Grzegorz Nogal. 
Zwycięzcy mogli wybrać sobie po 10 książek z dubletów. 
Poza tym przed wejściem do biblioteki ustawiliśmy wózek 
z gratisami dla wszystkich chętnych a także słodki 
poczęstunek w czytelni.            Łukasz Zwaliński
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DNI OTWARTE UW

Podczas Dnia Otwartego UW dla kandydatów na studia, 
stoisko miał także Instytut Historyczny UW, prezentując 
dwa kierunki studiów: historię oraz historię 
i kulturę Żydów. IH wspomagały grupy rekonstrukcyjne 
(złożone ze studentów naszego Instytutu) oraz Szwadron 
Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. 
J. Kozietulskiego. 

WARSZAWSKIE DNI KAWALERYJSKIE 

IV Warszawskie Dni Kawaleryjskie w Łazienkach 
Królewskich są organizowane przez Szwadron Honorowy 
3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana 
Kozietulskiego. Instytut Historyczny UW był w tym roku 
współpatronem imprezy.

W ramach obchodów 6 maja odbyły się IC Kawaleryjskie 
Spotkania Historyczne, podczas których wykłady wygłosili:  
prof. UW dr hab. Jarosław Czubaty „Kilka uwag  
o kawalerii w epoce napoleońskiej”,  
dr Konrad Bobiatyński „Dlaczego kawaleria stała się 
symbolem armii I Rzeczypospolitej” ,  
mgr Jan Błachnio „Udział austro-węgierskiej kawalerii 
w bitwie pod Kraśnikiem (1914)”. 
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REMONT LEKTORIUM
Zakończył się kolejny etap remontu lektorium. Przed nami umeblowanie i powrót księgozbioru w odnowionej formie



HISTORIA NA UW NAJLEPSZA W KRAJU

W opracowywanym od wielu lat przez pismo „Perspektywy” rankingu kierunków 
studiów Instytut Historyczny UW zajął pierwsze miejsce. Również w rankingu 
szkół wyższych, Uniwersytet Warszawski okazał się najlepszy. 

DOKTORAT HONORIS CAUSA

W czerwcu profesor Włodzimierz Borodziej został doktorem honoris causa 
Uniwersytetu w Jenie. Fotoreportaż z uroczystości została zamieszczona w portalu 
Thüringen24.

 
 
 
NAGRODY REKTORA UW

Nagrody Rektora UW za 2017 otrzymali: prof. UW dr hab. Jarosław Czubaty,  
dr hab. Piotr Węcowski, dr hab. Robert Wiśniewski. 

NAGRODA DZIEKANA WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO

Dr Agnieszka Janiak-Jasińska otrzymała nagrodę Dziekan Wydziału Historycznego 
za osiągnięcia dydaktyczne. 
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GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

W kolejnej edycji konkursów NCN granty otrzymali pracownicy i doktoranci Instytutu 
Historycznego UW: dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano (Opus), mgr Katarzyna 
Kostecka i mgr Przemysław Pazik (Preludium).  
Dr hab. Mikołaj Szołtysek otrzymał grant Polonez dla naukowców przyjeżdżających 
zza granicy. 

DIAMENTOWE GRANTY

Diamentowe granty dla najlepszych studentów otrzymali:
Jakub Gruchalski „Topografia Kwirynału w starożytności”
Anna Dobrowolska „Rewolucja czy ewolucja seksualna? Przemiany obyczajowości  
w Polsce w latach 1956-1989”
Dominika Lewandowska „Charakter "tradycyjnej" religii rzymskiej w dobie 
Cesarstwa (koniec I w. p.n.e. - VI w. n.e.) - analiza zmian instytucjonalnych 
i terminologicznych”

NAJLEPSZY ARTYKUŁ „POLISH REVIEW”

Dr hab. Piotr Majewski i prof. dr hab. Rafał Wnuk zostali uhonorowani nagrodą za 
najlepszy artykuł opublikowany w "Polish Review" w 2015 roku, za artykuł  „Between 
Heroization and Martyrology: The Second World War in Selected Museums in Central 
and Eastern Europe” (dostępny w e-zbiorach  BUW). 

NAGRODA HISTORYCZNA POLITYKI

Nagrodę Historyczną Polityki 2017 r.  za najlepszy debiut otrzymał absolwent Instytutu  
Historycznego UW Sebastian Pawlina za książkę „Praca w dywersji. Codzienność 
żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej”.

LAUREACI KONKURSU IM. JANA JÓZEFA LIPSKIEGO

W XXII Edycji Konkursu im. Jana Józefa Lipskiego nagrodzone zostały eseje 
studentów Instytutu Historycznego UW: 
Filipa Walczyny  „Imigranci irlandzcy w przestrzeni miejskiej wiktoriańskiego 
Londynu” (nagroda II stopnia),
Zofii Antkiewicz „Cukier krzepi”. Propaganda spożycia cukru w latach 1925 – 1932” 
(wyróżnienie), 
Antoniego Zakrzewskiego „Nie masz prawie takiego towaru, którego by Niemcy nie 
starali się do nas przeszmuglować”. Przemyt na granicy polsko – niemieckiej w latach 
1928 – 1938”.
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STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE JUDAISTÓW

W 74. rocznicę powstania w getcie warszawskim 
Studenckie Koło Naukowe Judaistów koordynowało udział 
studentek i studentów Instytutu Historycznego UW w akcji 
społeczno-edukacyjnej Żonkile, organizowanej po raz piąty 
przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 

19 kwietnia, dzięki poparciu Dyrektora Instytutu UW  
dr. hab. Łukasza Niesiołowskiego-Spanò, wolontariuszki- 
studentki pojawiły się na terenie kampusu centralnego 
Uniwersytetu Warszawskiego z papierowymi żonkilami – 
symbolem pamięci, szacunku i nadziei. W akcję włączyła się 
także Biblioteka Instytutu Historycznego, która tego dnia 
udostępniła w Lektorium wybrane publikacje na temat 
Zagłady. Ponadto, podczas oficjalnych uroczystości przed 
Pomnikiem Bohaterów Getta reprezentanci Koła Judaistów 
złożyli wieniec w imieniu studentów, a kilka dni wcześniej 
wspólnie z Hillel Warszawa zorganizowali otwarte warsztaty 
na temat powstania, które poprowadził Mateusz 
Szczepaniak.

18 maja Studenckie Koło Naukowe Judaistów 
zainaugurowało współpracę z Biblioteką Publiczną 
Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w ramach której odbył 
się pierwszy cykl wykładów prezentujących historię i 
kulturę Żydów. Referaty wygłosili Matylda Jonas-Kowalik 
(Żydzi w Warszawie w XXI wieku), Mateusz Szczepaniak 
(„Getto pozornie nie istniało”. O dzielnicy żydowskiej 
w Warszawie) i Aleksandra Trybuła (Święta i tradycje 
żydowskie).

6 czerwca podczas zebrania walnego wybrany został 
nowy Zarząd na rok akademicki 2017/2018 w składzie: 
Mateusz Szczepaniak (prezes), Anna Sasińska 
(wiceprezeska), Agata Maliszewska (skarbniczka), Natasza 
Majewska (sekretarka). Najważniejszym przedsięwzięciem 
Koła w nowym roku akademickim będzie organizacja VII 
Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji 
Judaistycznej, która odbędzie się 14-16 listopada 2017 r. 
w Instytucie Historycznym oraz Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN.

Podczas majowego objazdu naukowego II roku Historii 
i Kultury Żydów studentki i studenci odwiedzili m.in 
dawną synagogę w Beresteczku (Ukraina, obwód 
wołyński), w której obecnie mieści się szkoła muzyczna. 
Poruszeni tamtejszymi warunkami nauki, zorganizowali 
zbiórkę darów dla dzieci. 26 czerwca, dzięki 
zaangażowaniu Studenckiego Koła Naukowego Judaistów 
oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu, do 
Beresteczka wysłana została paczka o wadze 13 
kilogramów, zawierająca m.in. najpotrzebniejsze artykuły 
papiernicze dla tamtejszych uczniów i uczennic.

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE HISTORYKÓW

Nowym  prezesem SKNH została pani Izabela Śliwińska, 
wiceprezesem pani Agnieszka Goluch, sekretarzem pan 
Tomasz Kowalczyk, skarbnikiem pan Wojciech Siwek, 
członkiem zarządu pani Magdalena Butra.
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O KURPIACH WŚRÓD REGIONALISTÓW

25 maja  w Instytucie Historycznym UW odbyło się 
spotkanie organizowane przez Sekcję Historii 
Regionalnej SKNH UW. Tym razem członkini sekcji 
Milena Bryszewska (UKSW) wygłosiła referat 
„Historia, kultura i tożsamość Kurpi Zielonych”. 
Referentka, Kurpianka z okolic Myszyńca, 
zilustrowała swoją opowieść prezentacją 
multimedialną. Po wystąpieniu uczestnicy spotkania 
dyskutowali o przeszłości i teraźniejszości Puszczy 
Zielonej, regionu położonego na północnym 
Mazowszu i części zachodniego Podlasia. Spotkanie 
przyciągnęło również osoby spoza Instytutu 
Historycznego UW, a związane z regionem 
kurpiowskim pochodzeniem.
Inicjatywa ta stanowiła ukoronowanie pierwszego 
roku działalności najmłodszej sekcji koła 
naukowego studentów-historyków. Sekcja Historii 
Regionalnej powstała w maju 2016 r. z inicjatywy 
dwóch studentek historii – Marii Weroniki Kmoch, 
wówczas studentki V roku oraz Moniki Kanieckiej, 
studentki II roku. Pierwsza z nich przewodniczyła 
sekcji przez rok akademicki 2016/2017. Udało się 
zorganizować sześć spotkań. Rozmawialiśmy m.in. 
o warsztacie historyka-regionalisty i o genealogii. 
Referenci przedstawiali tematy związane z ich 
małymi ojczyznami, np. Kołobrzegiem czy ziemią 
dobrzyńską. W grudniu 2016 r. wspólnie 
wybraliśmy się też na wystawę „Polska – kraj 
folkloru?” w Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”. 
Wszystkie te inicjatywy utwierdziły nas w 
przekonaniu, że platforma wymiany myśli na temat 
historii regionalnej w postaci sekcji naukowej była 
potrzebna.
Sekcja Historii Regionalnej kończy pierwszy rok 
działalności z wieloma pomysłami na przyszłość. 
Cieszymy się, że nowy przewodniczący sekcji – 
Wojciech Aleksander Siwek, obecnie student II roku 
historii – został członkiem nowo wybranego zarządu 
koła na rok akademicki 2017/2018. Zapraszamy do 
działalności w sekcji i dołączenia do grupy 
studentów zafascynowanych lokalnymi ujęciami 
historii. Zachęcamy do śledzenia naszej działalności 
na facebooku.                         

Maria Weronika Kmoch

OBJAZDY NAUKOWE
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https://www.facebook.com/Sekcja-Historii-Regionalnej-SKNH-UW-909607012519056/
https://www.facebook.com/Sekcja-Historii-Regionalnej-SKNH-UW-909607012519056/


13

NOWE PUBLIKACJE

2/2017 	 KWIECIEŃ -CZERWIEC

Paweł Janiszewski, Afrodyta Urania: fizyczne, mistyczne i teurgiczne 
teofanie niebiańskiej bogini w czasach późnego antyku (relacje i asocjacje), 
Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2017, ss. 462.

ISBN:  978-83-64003-61-5

W miejscowości Afaka w Libanie, z jaskini w zboczu góry, wypływa rzeka Adonis (dziś Nahr Ibrahim), 
wpadająca do Morza Śródziemnego ok. 6 km na południe od Byblos (dziś Jebail). W starożytności 
w pobliżu groty był staw oraz świątynia Afrodyty. Autorzy antyczni donosili, że rzeka przybiera okresowo 
krwawy kolor, zaś w okolicy ukazują się ogniste kule lub raczej cudowna gwiazda zwana Uranią – 
Niebiańską Afrodytą. (…) Pewne przesłanki pozwalają sądzić, że w kręgach późnoantycznych 
intelektualistów podejmowano próby sztucznego wytworzenia podobnego fenomenu. Książka zbiera 
relacje o teofaniach Afrodyty Uranii oraz prezentuje bogaty wachlarz asocjacji, jakie te relacje wywołują. 
Jest rekonstrukcją pewnej antycznej koncepcji religijnej i filozoficznej, której celem było wskazanie 
wybranym, jak wznieść się do Absolutu poprzez – zgodnie z tytułem – „fizyczny, mistyczny i teurgiczny” 
kontakt z Bóstwem Niebiańskiej Miłości.

Więcej o książce - na stronie

Michał Tymowski, Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia  
i pierwsze kontakty, Monografie FNP, Warszawa 2017, ss. 428. 
ISBN: 978-83-231- -1

„Od czasu, gdy w 1434 roku udało się Portugalczykom opłynąć groźny dla żeglarzy Przylądek Nie 
i powrócić z takiej wyprawy, karawele portugalskie posuwały się każdego roku coraz dalej wzdłuż 
wybrzeża Afryki Zachodniej. Europejscy śmiałkowie nie zastali tam wbrew obawom ziemi tak bardzo 
spalonej słońcem, że jego żar wyniszczył wszelkie życie. Owszem, dotarli do ziem, gdzie – jak pisał 
jeden z odkrywców Diogo Gomes – „liczba ludów jest tak wielka, że nie sposób w to uwierzyć”.
Pragnę zbadać, jak Europejczycy i Afrykanie, ludzie tak różnych kultur, zareagowali na owo 
nieoczekiwane spotkanie. Jakich doznawali uczuć, czego się bali, co budziło ich podziw, zdziwienie 
i zaciekawienie? Czym się oburzali? Dlaczego podejmowali ryzyko, by lepiej poznać stronę 
przeciwną? Jak ze sobą walczyli, jak i dlaczego ginęli? Kiedy nawiązali ze sobą pierwsze kontakty, jak 
się porozumiewali i gdzie organizowali spotkania? W jakich dziedzinach rozpoczęli współpracę? Jaki 
był los afrykańskiej mniejszości żyjącej w Portugalii oraz los portugalskich zbiegów żyjących w 
Afryce? Jakie było miejsce i znaczenie kobiet w przebiegu owych kontaktów? Co Europejczycy sądzili 
o Afrykanach, a co Afrykanie o Europejczykach?”
Więcej o książce - na stronie

Radziwiłłowie w służbie Marsa, red. Mirosław Nagielski, Karol Żojdź, DiG, 
Warszawa 2017, ss. 376.

ISBN: 978-83-286-0004-1

„Studium zawiera oprócz Wstępu 22 teksty–rozdziały obejmujące militarne dzieje 
rodu Radziwiłłów w XVI–XVIII w. Swoistym epilogiem jest rozdział pióra Sławomira 
Górzyńskiego dotyczący XIX w. Autorami kolejnych rozdziałów są bądź mistrzowie 
polskiej historiografii, bądź badacze młodsi, ale już wysoko oceniani w polskiej 
historiografii. Zawartość tomu to prawdziwa uczta dla miłośnika militarnych dziejów 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. To czyta się z prawdziwą przyjemnością” (z recenzji 
prof. dr. hab. Jerzego Maronia).

Więcej o książce - na stronie

http://www.sublupa.pl/pl/p/Afrodyta-Urania/193
http://www.sublupa.pl/pl/p/Afrodyta-Urania/193
http://www.fnp.org.pl/monografie/pl,monografie,book,221.php
http://www.fnp.org.pl/monografie/pl,monografie,book,221.php
http://www.dig.com.pl/index.php?s=karta&id=1319
http://www.dig.com.pl/index.php?s=karta&id=1319
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Habitus facit hominem. Społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i w 
epoce nowożytnej, red. Ewa Wółkiewicz, Monika Saczyńska, Marcin Pauk, 
Instytut Antropologii i Etnologii PAN, Warszawa 2016, ss. 261.

ISBN 978-83-63760-87-8

Tom jest pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Kultury Materialnej Średniowiecza 
i Czasów Nowożytnych IAE PAN i Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, będącej trzecim 
spotkaniem z cyklu „Kultura materialna a pozycja społeczna elit w średniowieczu i dobie nowożytnej”. 
Ze wstępu dr. hab. Marcina Pauka: „Problematyka ubioru, bardziej niż jakikolwiek inny przedmiot 
zainteresowania historii kultury materialnej, ściśle łączy się z zagadnieniem form i technik komunikacji 
społecznej w epoce przednowoczesnej. W czasach przemysłowej produkcji odzieży i wynikającej stąd 
uniformizacji i globalizacji stroju, zatracił on wiele ze swoich pierwotnych cech dystynktywnych. Droga 
odzież wizytowa lub biznesowa, projektowana i szyta przez najbardziej prestiżowych markowych 
producentów, będzie różniła się od swych dużo tańszych odpowiedników jakością użytych materiałów 
i starannością wykonania, raczej jednak nie zaś tym, czym odróżniała się dawniej, czyli barwą, rodzajem 
użytej materii, krojem oraz bogactwem użytych dodatków  

Więcej o książce - na stronie 

Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej w średniowieczu, 
red. nauk. Sławomir Gawlas, Paweł Żmudzki, Wydawnictwa UW, 
Warszawa 2017, ss. 578. 

ISBN 978-83-235-2752-7

Publikacja dotyczy szeroko pojętej problematyki tożsamości i jej kształtowania się w średniowieczu oraz 
związków między tożsamością a pamięcią, różnych nośników pamięci i mechanizmów budowania 
tożsamości zbiorowych. Dyskusje dotyczące tzw. polityki pamięci, jej znaków i symbolicznego panowania 
nad terytorium pokazują nowe wymiary zjawisk zbiorowej tożsamości, granic wspólnoty oraz funkcji 
ustnego i pisemnego przekazu pamięci dla poczucia wspólnej tożsamości. 
Autorzy podejmują problemy metodologiczne i teoretyczne dotyczące badań nad pamięcią i jej 
nośnikami w średniowieczu, analizują pod różnymi kątami przekazy dziejopisarskie (w tym Galla 
Anonima, Janka z Czarnkowa, Jordanesa, Liutpranda z Cremony oraz Kroniki Halicko-Wołyńskiej), 
a także próbują rekonstruować dziejopisarskie strategie narracyjne. Prezentują też liczne zagadnienia 
szczegółowe”

Więcej o książce - na stronie 

Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej 
Rzeczypospolitej XV-XVIII stulecia, red. nauk. Anna Adamska, Agnieszka 
Bartoszewicz, Maciej Ptaszyński, Wydawnictwa UW, Warszawa 2017, ss. 
204.

ISBN: 978-83-235-2764-0

Książka obejmuje teksty poświęcone średniowiecznym loca scribendi – miejscom i środowiskom, które 
odegrały ważną rolę w tworzeniu i rozwoju kultury pisma na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
od XV do XVIII w. 
Autorzy analizują genezę, definicje i ograniczenia pojęcia locus scribendi oraz szereg zagadnień 
szczegółowych, jak np.: początki krakowskiej kancelarii miejskiej, funkcjonowanie kancelarii dworskiej, 
kancelarii kościelnych i miejskich w Starej i Nowej Warszawie, działalność małomiasteczkowej kancelarii 
miejskiej (na przykładzie Radziejowa), korespondencja Elżbiety Habsburżanki z Zygmuntem Augustem 
jako przejaw funkcjonowania dworskiego locus scribend, sporządzanie dokumentów w parafiach 
protestanckich w Rzeczypospolitej i Rzeszy Niemieckiej, działalność pisarska konsystorza generalnego 
w Poznaniu, praca notariuszy w otoczeniu biskupa poznańskiego Andrzeja Bnińskiego, funkcjonowanie 
kancelarii miejskiej w Gdańsku w aspekcie księgowo-podatkowym.
Więcej o książce - na stronie 

http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/monografie/habitus-facit-hominem-detail#informacje-bibliograficzne
http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/monografie/habitus-facit-hominem-detail#informacje-bibliograficzne
http://www.wuw.pl/product-pol-6654-Symboliczne-i-realne-podstawy-tozsamosci-spolecznej-w-sredniowieczu.html
http://www.wuw.pl/product-pol-6654-Symboliczne-i-realne-podstawy-tozsamosci-spolecznej-w-sredniowieczu.html
http://www.wuw.pl/product-pol-6654-Symboliczne-i-realne-podstawy-tozsamosci-spolecznej-w-sredniowieczu.html
http://www.wuw.pl/product-pol-6654-Symboliczne-i-realne-podstawy-tozsamosci-spolecznej-w-sredniowieczu.html
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Liberu veto, „Biblioteka Epoki Nowożytnej”, t. IV, red. Urszula Kosińska, 
Neriton, Warszawa 2016, ss. 217. 

ISSN: 2392-0955

Spis treści: 
Wstęp (Urszula Kosińska)
Przemysław Gawron, Unamitas czy pluritas votorum? Tryb podejmowania uchwał w zgromadzeniu 
stanowym w Europie XVI-XVII wieku
Wacław Uruszczak, Podejmowanie uchwał na sejmie walnym koronnym w pierwszej połowie XVI wieku
Jolanta Choińska-Mika, Zwycięstwo liberum veto na sejmach za Jana Kazimierza (1648-1668)
Robert Kołodziej, Prawo do protestu w praktyce sejmowej i sejmikowej w czasach Jana III Sobieskiego
Michał Zwierzykowski, Liberum veto w praktyce wielkopolskiej działalności sejmikowej w czasach 
saskich
Urszula Kosińska, Liberum veto, jako narzędzie niszczenia sejmów przez państwa ościenne w czasach 
Augusta II
Tomasz Szwaciński, Finał sejmu 1754 r. w relacjach rosyjskich i brytyjskich.

Więcej o książce - na stronie

Hortus bellicus. Studia z dziejów wojskowości nowożytnej. Prace 
ofiarowane prof. Mirosławowi Nagielskiemu, „Biblioteka Epoki 
Nowożytnej”, t. V, red. Konrad Bobiatyński, Przemysław Gawron, 
Krzysztof Kossarzecki, Piotr Kroll, Dariusz Milewski, Neriton, Warszawa 
2017, ss. 609.

ISSN: 2392-0955

Oddawana obecnie do rąk Czytelnika publikacja zawiera 34 artykuły naukowe, których autorzy 
są specjalistami z zakresu szeroko pojętych badań nad historią wojskowości nowożytnej 
i reprezentują czołowe ośrodki naukowe zarówno polskie (Warszawa, Kraków, Opole, Wrocław, 
Toruń, Częstochowa, Lublin, Olsztyn, Białystok, Katowice), jak i zagraniczne: Ukrainy, Litwy, 
Białorusi. Wydany tom studiów autorzy dedykują prof. dr hab. Mirosławowi Nagielskiemu - 
wybitnemu znawcy wojskowości staropolskiej, który w 2017 roku obchodzi sześćdziesiątą piątą 
rocznicę urodzin oraz czterdziestolecie pracy naukowej.
Więcej o książce - na stronie: 

Under a common sky. Ethnic groups of the Commonwealth of Poland and 
Lithuania, red. Michał Kopczyński, Wojciech Tygielski, Muzeum Historii 
Polski, PIASA Books, Warszawa 2017, ss. 272.

Spis treści:
Michał Kopczyński, National Identity before nationalism: The case of the Commonwealth of Poland  
and Lithuania
Andrzej Rachuba, Polish-Lithuanian unions
Andrzej Rachuba, Lithuanians
Oleg Łatyszonek, Belarussians
Mirosław Nagielski, Ukraininas
Igor Kąkolewski, Germans
Andrzej Żbikowski, Jews
Krzysztof Stopka, Armenians
Jan Tyszkiewicz, Tatars
Anna Sulimowicz, Karaites
Lech Mróz, Gypsies-Romani
Wojciech Tygielski, Italians
Jacek Wijaczka, Scots
Edmund Kizik, Mennonites
Wojciech Tygielski, But where are the Poles?

http://www.neriton.apnet.pl/product_info.php?products_id=832
http://www.neriton.apnet.pl/product_info.php?products_id=832
http://www.neriton.apnet.pl/product_info.php?products_id=837
http://www.neriton.apnet.pl/product_info.php?products_id=837
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Państwo–Demokracja–Chłopi. Studia z historii społeczno-politycznej 
Polski (XVII–XX w.). Tom studiów dedykowany Profesorowi Romualdowi 
Wacławowi Turkowskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy 
dydaktyczno-naukowej, red. Stefan J. Pastuszka, Joanna Sztejnbis-Zdyb, 
Warszawa-Kielce-Pułtusk 2017, s. 855.

ISBN: 978-83-7901-122-3

Tom przygotowały instytucje, z którymi prof. Turkowski jest związany przez lata kariery 
naukowej: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Muzeum Historii 
Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne 
i Fundacja Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Krakowie.

Jan Długosz (1415-1480). Życie i dzieła, red. Lidia Korczak, Marek D. 
Kowalski, Piotr Węcowski, Historia Iagellonica, Kraków 2017, ss. 279. 

ISBN: 978-83-65080-56-1

Zbiór tekstów przygotowanych przez polskich mediewistów z myślą o uczczeniu 
sześćsetlecia urodzin Jana Długosza. Publikacja obejmuje studia dotyczące samego 
Jana Długosza, jego dzieł i warsztatu historiograficznego.

Więcej o książce - na stronie

Po wojnie, z pomocą Bożą, już niebawem… Pisma Kopla i Mirki Piżyców 
o życiu w getcie i okupowanej Warszawie, oprac. Barbara Engelking, Havi 
Dreifuss, wprowadzenie, teksty i przypisy z języka hebrajskiego przełożyła 
Regina Gromacka, teksty z języka jidysz przełożyła Monika Polit, 
Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Yad Vashem, 
Warszawa 2017, ss. 259.

ISBN:978-83-63444-49-5 

„Na książkę składają się pisma ojca i córki: Kopla i Mirki Piżyców, którzy sporządzali 
swoje notatki po ucieczce z warszawskiego getta, w ukryciu po stronie aryjskiej. Kopel 
był syjonistą, działaczem społecznym, w getcie współorganizował szkolnictwo 
hebrajskie i chór dziecięcy. Mirka tuż przed wojną zdała maturę, marzyła o medycynie, 
a w getcie pracowała w domu dziecka”.

Więcej o książce - na stronie
 

http://iagellonica.com.pl/?p0=2&p1=8&o=278
http://iagellonica.com.pl/?p0=2&p1=8&o=278
https://www.holocaustresearch.pl/index.php?show=548
https://www.holocaustresearch.pl/index.php?show=548


W radiu:

• Michał Tymowski o swojej książce „Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze 
kontakty” w Dwójce i radiu tok.fm,

• Łukasz Niesiołowski-Spano w polskim radiu o dziedzictwie świata starożytnego, 

• Robert Wiśniewski w radiu tok.fm o wróżbitach, jak powstał Kościół po Chrystusie,

• Marzena Zawanowska i Mateusz Wilk opowiadali tok.fm o objawieniach w judaizmie i islamie, 
a także o objazdach naukowych, 

• Anna Kruszyńska w radiu tok.fm o kobietach spartańskich.

W prasie: 

• Piotr Ugniewski dla „Gazety Wyborczej” na temat Stanisława Augusta Poniatowskiego,

• ks. Stanisław Adamiak w „Gazecie Wyborczej” o niepokornych donatystach,

• Marek Węcowski dla „Polska-Times” o antycznych tradycjach rywalizacji i równości, 

• Taduesz Cegielski w wywiadzie dla „Polska-Times” o masonerii, 

• Izabela Śliwińska w „Polska-Times” o sensie studiowania historii.

W internecie:

• Robert Wiśniewski dla portalu dzieje.pl o stosunku starożytnych do monoteizmu oraz 
o świętowaniu wielkanocnym,

•  Łukasz Niesiołowski-Spano o znaczeniu bibliotek dla humanistów w wywiadzie dla PAP,

• Marek Węcowski dla Magazyn Wirtualnej Polski o antycznej kulturze picia.
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http://www.polskieradio.pl/8/650/Artykul/1764513,Europejczycy-i-Afrykanie-Zderzenia-swiatow
http://www.polskieradio.pl/8/650/Artykul/1764513,Europejczycy-i-Afrykanie-Zderzenia-swiatow
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Jak-poznawali-sie-Europejczycy-i-Afrykanie/49932
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Jak-poznawali-sie-Europejczycy-i-Afrykanie/49932
http://www.polskieradio.pl/130/5564/Artykul/1762265,Dziedzictwo-swiata-starozytnego-Popkulturowy-temat
http://www.polskieradio.pl/130/5564/Artykul/1762265,Dziedzictwo-swiata-starozytnego-Popkulturowy-temat
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Jak-poznac-przyszlosc-i-nie-utracic-zbawienia/50123
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Jak-poznac-przyszlosc-i-nie-utracic-zbawienia/50123
http://audycje.tokfm.pl/podcast/48589
http://audycje.tokfm.pl/podcast/48589
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Tajemnica-objawienie-w-judaizmie-i-islamie/50015
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Tajemnica-objawienie-w-judaizmie-i-islamie/50015
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Tajemnica-objawienie-w-judaizmie-i-islamie/50015
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Tajemnica-objawienie-w-judaizmie-i-islamie/50015
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Matka-Spartanka-zabijala-syna-tchorza-dachowka/48668
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Matka-Spartanka-zabijala-syna-tchorza-dachowka/48668
http://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,21728398,prof-piotr-ugniewski-stanislaw-august-poniatowski-nie.html
http://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,21728398,prof-piotr-ugniewski-stanislaw-august-poniatowski-nie.html
http://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,21795192,donatysci-juz-w-iv-w-pytali-czy-wierni-moga-wystepowac.html
http://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,21795192,donatysci-juz-w-iv-w-pytali-czy-wierni-moga-wystepowac.html
http://www.polskatimes.pl/historia/a/dr-hab-marek-wecowski-od-starozytnych-przejelismy-idealy-rywalizacji-i-rownosci,12095750/
http://www.polskatimes.pl/historia/a/dr-hab-marek-wecowski-od-starozytnych-przejelismy-idealy-rywalizacji-i-rownosci,12095750/
http://plus.polskatimes.pl/opinie/a/tadeusz-cegielski-masoneria-to-nie-klub-dyskusyjny,12069972
http://plus.polskatimes.pl/opinie/a/tadeusz-cegielski-masoneria-to-nie-klub-dyskusyjny,12069972
http://www.polskatimes.pl/pieniadze/a/czy-studiowanie-historii-ma-sens,12015211/
http://www.polskatimes.pl/pieniadze/a/czy-studiowanie-historii-ma-sens,12015211/
http://dzieje.pl/wideo/historyk-chrzescijanstwa-monoteizm-byl-dla-rzymian-zjawiskiem-bardzo-dziwnym
http://dzieje.pl/wideo/historyk-chrzescijanstwa-monoteizm-byl-dla-rzymian-zjawiskiem-bardzo-dziwnym
http://dzieje.pl/wideo/dr-robert-wisniewski-wielkanoc-jest-najstarszym-swietem-chrzescijanskim
http://dzieje.pl/wideo/dr-robert-wisniewski-wielkanoc-jest-najstarszym-swietem-chrzescijanskim
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,414191,dyr-instytutu-historycznego-uw-humanistom-brakuje-centrow-bibliotecznych.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,414191,dyr-instytutu-historycznego-uw-humanistom-brakuje-centrow-bibliotecznych.html
http://magazyn.wp.pl/artykul/pijackie-imprezy-politykow-byly-dawniej-sa-i-dzis
http://magazyn.wp.pl/artykul/pijackie-imprezy-politykow-byly-dawniej-sa-i-dzis


ALICJA NOWAK  
AUTOREFERAT WYGŁOSZONY  PODCZAS PUBLICZNEJ OBRONY ROZPRAWY DOKTORSKIEJ „LOTERIA 

W KRÓLESTWIE POLSKIM (1815-1867)”, PRZYGOTOWANEJ POD KIERUNKIEM DR HAB. ALICJI KULECKIEJ

Uzasadnienie celowości tematu
Rozprawa stanowi próbę przedstawienia loterii z uwzględnieniem jej historycznych uwarunkowań oraz zmieniającej się 
sytuacji politycznej okresu konstytucyjnego i autonomicznego w Królestwie Polskim. Loteria stanowiła jeden z dochodów 
budżetowych. Objęta była skarbowym monopolem i zaliczona do grupy dochodów niestałych. Nie powstała dotychczas 
monografia poświęcona w całości temu zagadnieniu, a temat loterii bywał tylko marginalnie wspominany w publikacjach 
dotyczących zagadnień skarbowych oraz dobroczynności. Moim zamiarem było przedstawienie loterii w możliwie jak 
najszerszym ujęciu: jako problem skarbowy, element dochodów państwowych oraz zagadnienie z zakresu problemów 
społecznych.

Pytania badawcze
Do zagadnień, których zbadania podjęłam się w swojej pracy, należą: miejsce Dyrekcji i Urzędu Loterii w systemie 
ustrojowym Królestwa Polskiego, zakres wykorzystania przez twórców loterii doświadczeń innych krajów i epok, stabilność 
prawodawstwa związanego z loteriami oraz personelu urzędniczego zatrudnionego przy loteriach. Drugą ważną kategorię 
zagadnień stanowią problemy skarbowe, czyli realna wysokość wpływów z loterii do budżetu, oraz miejsce loterii 
w systemie dochodów skarbowych. Kolejną grupę zagadnień stanowią sprawy związane z oddziaływaniem loterii na graczy 
i na społeczeństwo. Powszechnie znany jest fakt, że loteria spotykała się z ostrą krytyką ze strony moralistów. Miało to 
miejsce nie tylko w Królestwie Polskim badanego przeze mnie okresu, ale także w innych krajach i epokach. Konieczne było 
zatem ustalenie, jakie czynniki decydowały o prowadzeniu loterii, względnie o jej likwidacji.
Zbadania wymagał także społeczny odbiór loterii oraz jej obraz w różnych rodzajach źródeł. Jak jawiła się loteria 
w szerokiej społecznej świadomości, czy stała się przedmiotem rozważań filozofów, tematem sztuk teatralnych, wreszcie 
czy trafiła na karty literatury? Podjęłam też próbę ustalenia, czy gra na loterii była tylko szansą na szybkie wzbogacenie się, 
czy też równolegle stwarzała zagrożenie, a jeśli tak, to jakiego rodzaju, oraz jakie postawy ludzkie dawały się zaobserwować 
w związku z tą grą.
Odrębne zagadnienie stanowiły dobroczynne loterie fantowe. Starałam się odpowiedzieć na pytanie, na ile płynący z nich 
dochód stanowił realne wsparcie dla prowadzenia działalności dobroczynnej, oraz zbadać rolę loterii fantowych w życiu 
towarzyskim, w tym stopień współpracy pomiędzy licznymi organizatorami tego przedsięwzięcia.

Źródła
Dobór materiału źródłowego związany był ze szczupłością zachowanych do naszych czasów dokumentów. Wynika to 
zarówno z planowego brakowania dokumentacji Dyrekcji i Urzędu Loterii po zakończeniu realizacji kolejnych planów 
loteryjnych, jak i z ogromnych strat wojennych akt Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Rozproszone informacje na 
temat loterii zawarte są w szczątkowo zachowanych materiałach KRPiS oraz innych urzędów: Komisji Rządowej Spraw 
Wewnętrznych, Rady Administracyjnej, Sekretariatu Stanu, Rad Stanu Królestwa Polskiego. Uzupełnienie dla materiałów 
archiwalnych stanowiły publikowane źródła proweniencji urzędowej. Dla okresu konstytucyjnego były to raporty Rady 
Stanu i odpowiedzi komisji sejmowych na nie, dla okresu autonomicznego zaś najcenniejszym źródłem był raport Józefa 
Bossakowskiego, całościowo badającego skarbowość Królestwa w początku lat szećdziesiątych XIX w. na potrzeby polityki 
rosyjskiego Ministerstwa Finansów. Ważne źródło dla badanego zagadnienia stanowił także tom 9. Zbioru przepisów 
prawa administracyjnego, w całości zawierający akty prawne odnoszące się do loterii w badanym okresie. Cennym źródłem 
okazała się także prasa codzienna Królestwa Polskiego, mimo stronniczości jej relacji. Zwraca w nich uwagę wyraźne 

18

DOKTORATY

2/2017 	 KWIECIEŃ -CZERWIEC



zaangażowanie redakcji, by jak najwięcej czytelników zachęcić do gry na loterii. Pamiętniki z epoki wniosły natomiast 
stosunkowo niewiele informacji.

Struktura i zawartość pracy
Rozprawa ma budowę chronologiczno-rzeczową, składa się z siedmiu rozdziałów i trzech aneksów:
Rozdział I Dzieje loterii na ziemiach polskich przed 1815 r., w którym skrótowo przedstawione zostały także początki loterii 
w różnych krajach europejskich oraz na ziemiach polskich. Pierwsze gry jarmarczne w typie loterii organizowane były już 
od początków XVII w., lecz dopiero około połowy XVIII w. pojawiły się loterie przeprowadzane za królewskim 
przywilejem, na określony cel społeczny. U schyłku I Rzeczypospolitej wprowadzona została loteria liczbowa, natomiast 
loteria klasyczna – dopiero w okresie Księstwa Warszawskiego.
Rozdział II Prawodawstwo dotyczące loterii Przy analizowaniu tego zagadnienia zwraca uwagę zdecydowana ciągłość 
i  stabilność norm prawnych dotyczących loterii. Przyjęte w czasach I Rzeczypospolitej rozwiązania były w swych 
zasadniczych zrębach powielane w kolejnych latach. Pomimo ewidentnych niedoskonałości nie przeprowadzano 
znaczących zmian. Prawodawstwo loteryjne powoli jednak ewoluowało i z upływem lat wdrażane były coraz bardziej 
szczegółowe regulacje, rozbudowywano system kontroli procedur oraz ceremoniał towarzyszący losowaniom.
Rozdział III Organizacja loterii państwowej Jest to zagadnienie najobszerniejsze i najbardziej wielowątkowe, obejmuje 
takie problemy jak: rodzaje loterii – klasyczną, liczbową, loterie na nieruchomości, loterie na drobne przedmioty ruchome, 
administrację loterii państwowej. W rozdziale scharakteryzowani zostali także dzierżawcy dochodu z loterii, urzędnicy 
Dyrekcji i Urzędu Loterii oraz właściciele kantorów, w których sprzedawano losy. Przedstawione zostały również dochody 
i wydatki związane z prowadzeniem loterii, organizacja losowań, wypłata wygranych oraz Bank Polski, któremu w końcu 
badanego okresu władze powierzyły administrację loterii.
Rozdział IV Dobroczynne loterie fantowe w Królestwie Polskim W tym rozdziale najwięcej miejsca poświęciłam loteriom 
organizowanym przez Warszawskie Towarzystwo. Zostały także omówione przykładowe loterie prowadzone przez inne 
stowarzyszenia dzialające w Warszawie i w mniejszych miastach Królestwa Polskiego. Przedstawiłam ciekawy epizod 
z okresu powstania listopadowego, kiedy to organizowane były loterie fantowe z przeznaczeniem dochodu na wsparcie 
polskiego wojska lub rodzin żołnierzy. Rozdział zawiera także określenie roli loterii dobroczynnych w życiu towarzyskim.
Rozdział V Uczestnicy loterii W tym rozdziale przedstawiłam społeczny odbiór loterii oraz przykłady różnych reakcji na 
wygraną. Zdarzały się zachowania zarówno pozytywne, jak chęć dzielenia się niespodziewanym zyskiem, jak też 
negatywne, czyli próby nadużyć ze strony nie tylko graczy, lecz także właścicieli kantorów loterii.
Rozdział VI Loteria w systemie dochodów skarbowych poświęcony jest finansowej stronie loterii, a mianowicie miejscu 
wpływów z tego źródła w budżecie państwa. Część tego rozdziału dotyczy związanego z loteriami interesującego, choć 
niezrealizowanego projektu ministra przychodów i skarbu Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Jego zamierzenia 
przekroczyły wprawdzie realne możliwości, niemniej jednak stanowiły ciekawy epizod w myśli skarbowej XIX w. 
W  rozdziale znalazło się także przedstawienie stosunku Rządu Narodowego w okresie powstania styczniowego wobec 
loterii państwowej i przyczyny zmian tego stanowiska.
Rozdział VII Społeczne funkcje loterii Jest to rozdział, w którym podjęłam próbę wyjaśnienia, dlaczego loterie były tak 
popularne, pomimo dość powszechnej opinii o ich szkodliwości. Przedstawiłam stanowiska organów państwowych, w tym 
raporty Rady Stanu oraz odpowiedzi komisji sejmowych, raport sporządzony na użytek władz rosyjskich przez Józefa 
Bossakowskiego, opinie ekonomistów i filozofów. Obszernie scharakteryzowałam poglądy Fryderyka Skarbka, 
nieprzejednanego wroga wszelkich loterii. W rozdziale znalazły się także rozważania o roli prasy codziennej 
w kształtowaniu w szerokich kręgach społecznych pozytywnej opinii o loteriach. Rozpatruję tu także loterie jako temat 
sztuk teatralnych, próbuję określić ich miejsce w powszechniej świadomości ludzi.
Praca zawiera także trzy aneksy: 1) kluczowe dla loterii daty; 2) wykaz urzędników zatrudnionych w Dyrekcji Loterii; 
3) zestawienie udziału dochodu z loterii w budżetach Królestwa Polskiego.

Wnioski
Loteria jako zjawisko ekonomiczne i społeczne wymyka się prostym i jednoznacznym ocenom. Jest to problem nie tylko 
skarbowy, lecz także społeczny, psychologiczny. Społeczne aspekty loterii są być może nawet ważniejsze, niż rzeczywisty 
dochód dla budżetu, uzyskiwany z tego źródła. W źródłach niejednokrotnie pojawia się określenie loterii jako „kupowanie 
nadziei”, co trafnie ujmuje istotę rzeczy i daje najkrótszą odpowiedź na pytanie o przyczyny popularności loterii.
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Władze Królestwa Polskiego traktowały loterię jako jedno ze źródeł dochodów do budżetu, było to jednak źródło dość 
specyficzne. Przy organizowaniu loterii władze unikały eksperymentowania. Trzymano się sprawdzonych od dziesięcioleci 
wzorców, pomimo ich niedoskonałości. Prawodawstwo dotyczące loterii w Królestwie Polskim przejęto z nieznacznymi 
modyfikacjami z okresu Księstwa Warszawskiego. Obsada personalna Dyrekcji i Urzędu Loterii także odznaczała się dużą 
stabilizacją. Skomplikowane, wieloetapowe procedury kontrolne wymagały, by przeprowadzali je doświadczeni ludzie.
Realny dochód z loterii nie był wysoki. Rocznie wynosił od 0,5 do 1,5 % ogółu wpływów do skarbu państwa. Jednocześnie 
nakłady na organizację loterii były znaczne. Utrzymywanie loterii, pomimo powtarzających się głosów krytyki, miało 
jednak swoje racjonalne uzasadnienie. W przypadku likwidacji wszystkich rodzajów loterii, istniało realne 
niebezpieczeństwo, że mieszkańcy Królestwa będą jeszcze chętniej grać na loteriach zagranicznych, co skutkowałoby utratą 
gotówki z krajowego obiegu pieniężnego.
Loteria niesłusznie bywała postrzegana jako niewyczerpane źródło dochodu na wszelkie cele mające służyć dobru ogółu. 
Dotyczyło to zarówno loterii skarbowych jak i dobroczynnych. Wielokrotnie podejmowane były próby takich inicjatyw. 
Gracze mieli jednak ograniczone możliwości zakupu losów. Wbrew intencjom organizatorów, nie było możliwe 
zwiększanie popytu na losy w nieskończoność.
Loterie fantowe były przedsięwzięciem integrującym różne grupy społeczne. Przy ich organizacji współpracowali ludzie 
różnych zawodów i warstw. Oprócz realnej pomocy dla potrzebujących, ważny był także inny czynnik. Loterie fantowe były 
zawsze łączone z innym wydarzeniem towarzyskim lub kulturalnym: balem karnawałowym, wystawą kwiatów, amatorskim 
koncertem muzycznym czy pokazem sztucznych ogni. Z tego też względu cieszyły się one znacznym powodzeniem, ale też 
spotykały z krytyką, że dla organizatorów i uczestników większe znaczenie ma aspekt towarzyski, niż pomocowy. Przez 
wiele lat loterie fantowe były stałym elementem życia towarzyskiego, z czasem jednak traciły na popularności, ze względu 
na swą powtarzalność i przewidywalność.
Niestety baza źródłowa nie pozwoliła na udzielenie rzetelnej odpowiedzi na niektóre pytania, przede wszystkim natury 
statystycznej. Nie daje się na przykład ustalić, jak szeroki był faktyczny zakres uzależnienia ludzi od gry. Brak jest także 
źródeł pozwalających określić, jaki odsetek mieszkańców Królestwa Polskiego regularnie grywał na loterii, ilu ludzi 
natomiast kupowało losy tylko okazjonalnie.

EWA FERENS  
AUTOREFERAT WYGŁOSZONY  PODCZAS PUBLICZNEJ OBRONY ROZPRAWY DOKTORSKIEJ „POZYTYWIZM 

WARSZAWSKI A WIELKA BRYTANIA. DZIEJE RECEPCJI WZORCÓW CYWILIZACYJNYCH W LATACH 

1866-1886”, PRZYGOTOWANEJ POD KIERUNKIEM PROF. DR. HAB. TOMASZA KIZWALTERA

Tematem niniejszej rozprawy jest rola, jaką odegrały w pozytywizmie warszawskim inspiracje brytyjskie. Wielka Brytania 
była ówczesnym niekwestionowanym centrum cywilizacyjnym, który to prymat utrzymała do końca okresu omawianego 
w  tej pracy. W tytule rozprawy pojawia się pojęcie „wzorce cywilizacyjne”. Nie mam tu na myśli prostego przenoszenia 
rozwiązań technicznych czy instytucjonalnych, bo i nie taki był charakter programu pozytywistycznego (takich zabieg nie 
leżał zresztą w zasięgu ich praktycznych możliwości). Rozumiem zatem, nawiązując przy tym do pracy S. N. Eisenstadta 
Utopia i nowoczesność, recepcję wzorców cywilizacyjnych jako zbioru wartości, postrzeganych jako atrakcyjne i godne 
przeszczepienia na rodzimy grunt. Jest to zatem chęć czerpania z dominującego nurtu kulturowego, lecz z wykazaniem 
wobec niego pewnej dozy autonomii poprzez dokonywanie selekcji w ramach tradycji narodowej. Przyjęcie takiej definicji 
wiąże się ze specyfiką pozytywizmu warszawskiego, pozwala także na uwzględnienie w rozprawie wpływu lektury autorów 
brytyjskich, których naukowe koncepcje wywarły istotny wpływ na nowoczesne postrzeganie społeczeństwa. Oczywiście 
chodzi tu o recepcję tego, co w koncepcjach naukowych dostrzec chcieli sami pozytywiści. 

Podstawowym źródłem dla niniejszej rozprawy jest publicystyka pozytywistyczna. W poddanym represjom 
popowstaniowym zaborze rosyjskim publicystyka, mimo że ograniczona cenzurą, dawała realną możliwość kształtowania 
opinii oraz przedstawiania szerszej, wykształconej publiczności nowych nurtów intelektualnych. Pismem, które rozpoczęło 
ofensywę ideową, był założony przed Adama Wiślickiego „Przegląd Tygodniowy”. Dostarczył on bogatego materiału 
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źródłowego zarówno w postaci cyklów artykułów poświęconych wiodącym wiktoriańskim intelektualistom, jak również 
dzięki licznym odniesieniom do wzorców brytyjskich w tekstach programowych poświęconych tematyce społecznej. Inne 
periodyki, na łamach których wypowiadali się autorzy o światopoglądzie pozytywistycznym, to między innymi założona 
przez Aleksandra Świętochowskiego „Prawda” oraz dwutygodnik „Niwa” pod redakcją Juliana Ochorowicza. Istotnym 
źródłem okazało się „Ateneum”, miesięcznik naukowy od 1881 roku redagowany przez Piotra Chmielowskiego, 
propagujący osiągnięcia zachodniej nauki i rozwoju cywilizacyjnego. Materiał źródłowy do niniejszej rozprawy został 
przeze mnie zebrany bezpośrednio z prasy omawianego okresu, wyjątkowo z dostępnych antologii (w opracowaniu Marii 
Żmigrodzkiej i Janiny Kulczyckiej-Saloni). Nawiązuję także do takich prac autorów brytyjskich, jak Historia cywilizacji 
w Anglii Henry’ego Thomasa Buckle’a oraz Self-Help Samuela Smilesa. Źródła anglojęzyczne zebrałam w trakcie kwerendy 
zasobów cyfrowych, jeśli zaś chodzi o tekst Buckle’a, oparłam się na reprincie pierwszego wydania tej książki z roku 1857. 
Podjęty w niniejszej rozprawie problem obecności wątków brytyjskich w pozytywizmie warszawskim nie doczekał się 
osobnego, całościowego ujęcia. Uwagę badaczy zwracały wybrane aspekty recepcji wiktoriańskiej myśli, mamy zatem na 
przykład monografię Andrzeja Feliksa Grabskiego, omawiającą oddziaływanie koncepcji historiozoficznych Henry’ego 
Thomasa Buckle’a, czy Marka Sękowskiego, analizującą wpływ idei Spencera. Pozytywizmowi warszawskiemu poświęcono 
szereg prac z zakresu historii, filozofii i literaturoznawstwa. Nie sposób wymienić w tym miejscu wszystkich. Cennym 
punktem odniesienia dla niniejszej rozprawy były rozważania Barbary Skargi, a także syntetyzujące ujęcie epoki w pracach 
Henryka Markiewicza. Wizję porządku społecznego według „Przeglądu Tygodniowego”, w zestawieniu z opiniami 
wyrażanymi w antagonistycznym wobec niego „Przeglądzie Katolickim”, przedstawił w swej monografii Grzegorz 
Markiewicz. O pozytywizmie warszawskim w kontekście rozwoju liberalizmu na ziemiach polskich pisał Maciej Janowski, 
o prasie tego okresu Zenon Kmiecik. Ważne dla omawianego tematu okazały się także prace poświęcone inteligencji 
polskiej, w tym Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują Jerzego Jedlickiego, a z nowszych ujęć Magdaleny Micińskiej 
w „Dziejach inteligencji polskiej”. Tematyką angielską w polskim Oświeceniu zajmowała się Zofia Libiszewska. Wojciech 
Lipoński poświęcił z kolei uwagę recepcji szeroko pojętej myśli brytyjskiej przez Polaków przełomu Oświecenia 
i  omantyzmu. Poglądy polskiego prepozytywizmu nakreśla Barbara Skarga, natomiast problematykę modernizacji 
i  społecznych wizji nowoczesności w dekadach bezpośrednio poprzedzających pozytywizm warszawski omawia Tomasz 
Kizwalter. 

Zasięg chronologiczny pracy obejmuje lata 1866-1886. Za cezurę początkową przyjęte zostało założenie czołowego organu 
prasowego pozytywistów warszawskich, „Przeglądu Tygodniowego”. W roku 1886 zaczął ukazywać się „Głos”, czasopismo 
zwiastujące nowe prądy ideowe, a jednocześnie sygnalizujące wygasanie pozytywizmu jako wpływowego nurtu opinii. Tym 
samym rok ten wydaje się uzasadnioną cezurą końcową. Rozprawa podzielona jest na pięć rozdziałów. Pierwszy daje zarys 
omawianej problematyki w epokach wcześniejszych. Anglią i Szkocją, a później Wielka Brytanią, przez dłuższy czas 
interesowano się Polsce mniej niż innymi rejonami Europy, pierwsza fala wzmożonego zainteresowania tą tematyką 
przypada na Oświecenie. O ile, jak podkreśla Zofia Libiszowska, w dobie renesansu można mówić o dosyć ożywionych 
relacjach polsko-angielskich, o tyle później zdecydowanie osłabły one. Do połowy osiemnastego stulecia Anglia budziła 
wśród katolickiej szlachty resentyment jako państwo innowiercze i stanowiła cel podróży nielicznych przedstawicieli 
magnaterii. W dobie Oświecenia znaczenie czynnika religijnego osłabło, wzrosło natomiast zainteresowanie angielskim 
modelem ustrojowym. Jego polscy entuzjaści cenili szeroki zakres praw obywatelskich przy jednoczesnym poszanowaniu 
prawa, podkreślali także wysoką pozycję tamtejszego mieszczaństwa. Podróże do Wielkiej Brytanii stały się w tym okresie 
ważnym uzupełnieniem edukacji. W Polsce porozbiorowej w dekadach poprzedzających powstanie listopadowe 
zainteresowanie szeroko pojęta kulturą brytyjską nie osłabło. Interesowano się technicznym aspektem angielskiej 
industrializacji, co jednak w rodzimych realiach w praktyce przekładało się, i to w stopniu bardzo ograniczonym, na 
rolnictwo. Zwolennikiem wzorców brytyjskich był Adam Jerzy Czartoryski, dużą rolę w ich propagowaniu odegrały 
Puławy. Anglia stała się symbolem nowoczesności i postępu. Szkocja uosabiała inspirującą młodych romantyków surową, 
północną przyrodę, ale także przyciągała wysokim poziomem uniwersytetu w Edynburgu. W okresie międzypowstaniowym 
zainteresowanie osiągnięciami Brytyjczyków nie wygasło, jednak ówczesny klimat umysłowy nie sprzyjał przeszczepianiu 
wzorców zachodnich. Postęp technologiczny nie był już utożsamiany z postępem społecznym, a motyw „zgniłego Zachodu” 
pozwalał na dowartościowanie rodzimej kultury. Tym niemniej Wielka Brytania, jej ustrój, rozwiązania społeczne 
i  instytucjonalne znajdowały uznanie u części polskich elit, zarówno liberalnych jak i konserwatywnych, dla jednych, jak 
Andrzej Zamoyski, stanowiąc wzór stabilnego rozwoju, dla drugich, jak Henryk Rzewuski, ostoję tradycjonalizmu. 
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Prepozytywiści polscy chętnie sięgali do osiągnięć myśli zachodniej, w tym angielskiej, powołując się między innymi na 
koncepcje Adama Smitha, Ricardo czy Milla. Istotnym przełomem okazała się praca najwybitniejszego prepozytywisty, 
Józefa Supińskiego, zatytułowana Szkoła polska gospodarstwa społecznego. Supiński zdecydowanie wypowiedział się za 
koniecznością przyswajania nowych idei, wyraźnie odniósł się także do Anglii jako cywilizacyjnego wzorca. 

Kolejny rozdział przechodzi do kwestii bezpośrednio związanych z badaną w rozprawie problematyką i podzielony został 
na dwa podrozdziały. Pierwszy z nich traktuje o światopoglądzie pozytywizmu warszawskiego, wpisując go w kontekst 
specyfiki życia umysłowego kraju peryferyjnego. Sam termin „pozytywizm warszawski” bywał różnie definiowany, jako 
nurt, formacja umysłowa lub program społeczny. Jego przedstawiciele skupiali się wokół redakcji czasopism o określonym 
profilu ideowym, istotnym wyróżnikiem był fakt, że większość z nich była wychowankami Szkoły Głównej, nie stanowili 
jednak żadnej formalnej grupy. Dla niniejszej rozprawy istotna jest nie tyle charakterystyka tego środowiska, co 
wyodrębnienie elementów światopoglądu pozytywistycznego, na ukształtowanie się których wpływ miały koncepcje 
zaczerpnięte z lektury brytyjskich autorów. Drugi podrozdział nawiązuje do wybranych aspektów historii Wielkiej Brytanii 
ery średniowiktoriańskiej. Poświęcam uwagę klimatowi umysłowemu Anglii tego okresu, systemowi edukacji, strukturze 
społecznej i zachodzącym w niej zmianom oraz specyfice wyspiarskiego państwa minimalnie ingerującego (do czasu) 
w życie obywateli, a polegającego w dużej mierze na oddolnej inicjatywie i prywatnych funduszach. Istotną cezurą jest tu 
początek lat 70-tych XIX wieku, kiedy w Wielkiej Brytanii przeprowadzono szereg reform mających na celu 
uporządkowanie i poddanie większej kontroli państwa systemu edukacji i profesjonalizację administracji. Poprzez reformę 
uniwersytecką dążono do wykształcenia modelu uczonego zbliżonego do wzorców kontynentalnych. Wspomniane zmiany 
nie były jednak na tyle głębokie, aby gruntownie przeobrazić wywodzący się z brytyjskiej tradycji porządek. 

Rozdział trzeci, zatytułowany Wczesne inspiracje, omawia wpływ, jaki na kształtowanie się programu „młodej prasy” miały 
prace Henry’ego Thomasa Buckle’a i Samuela Smilesa. Historia Cywilizacji w Anglii ukazała się w Wielkiej Brytanii w 1857. 
Buckle postulował stosowanie przy badaniu przeszłości metodologii zaczerpniętej z nauk ścisłych, tak aby odkrywać 
regularność zjawisk i „prawa” rządzące społeczeństwem. Kluczową rolę w jego rozważaniach zajmują czynniki 
intelektualne. Postęp to zasługa z jednej strony naukowców, wynalazców, ludzi wyprzedzających o swoją epokę, z drugiej 
klasy średniej, kumulującej kapitał. Interpretacja dziejów brytyjskiego historyka, wytwór klimatu umysłowego 
wiktoriańskiej Anglii z jej triumfem bogatego mieszczaństwa w społeczeństwie i empiryzmu w nauce, paradoksalnie 
okazała się atrakcyjna i inspirującą lekturą dla młodej generacji inteligentów zaboru rosyjskiego. W sposób selektywny 
wykorzystywali oni elementy teorii Buckla’e, do formułowania sądów o tym, czym w istocie jest nowoczesne 
społeczeństwo. Podkreślali znaczenie wywiedzionego z Historii Cywilizacji „pierwiastka umysłowego” – motyw ten 
wykorzystywano do podkreślania społecznej roli inteligencji, służył zarazem do jej nobilitowania i mobilizowania do 
działania. Podsumowując, koncepcje Buckle’a, z jego umniejszeniem roli państwa, tradycji i religii, stanowiły przeciwwagę 
dla poglądów starszej, postromantycznej generacji, wskazywały także wyraźnie Wielką Brytanię jako ucieleśnienie modelu 
społeczeństwa najlepiej dostosowanego do wymogów postępu i nowoczesności. Self-Help Samuela Smilesa ukazało się 
w Anglii w roku 1859 i wpisywało się w popularny ówcześnie w świecie anglosaskim nurt „literatury sukcesu”. Co jednak 
wyróżniało tę publikację na tle innych, to jej pogłębiony przekaz, odwołujący się do surowej moralistyki kalwińskiej 
i,  szerzej, etosu protestanckiego mieszczaństwa. Smiles przez wiele lat pracował jako dziennikarz i działacz społeczny, 
propagował idee stowarzyszeń wśród angielskich robotników i to dla nich pierwotnie przeznaczone były zawarte w jego 
książce zalecenia. Self-Help kładzie nacisk na rolę wynalazców, naukowców, przemysłowców-innowatorów, nazywając ich 
„rzemieślnikami” cywilizacji. Książka Smilesa została przetłumaczona i wydana staraniem redakcji „Przeglądu 
Tygodniowego” w 1867 roku. „Polski Smiles” powstał w oparciu o tłumaczenie niemieckie, wzbogacony został o przykłady 
polskie. Ideał Self-Help okazał się ważnym uzupełnieniem rodzimej tradycji organicznikowskiej. Promowany przez 
Smilesa mieszczański etos, z jego nadrzędnymi wartościami – pracowitością, oszczędnością, samodoskonaleniem – 
spotkał się z akceptacją chcących dorównywać Zachodowi pozytywistów. Tym niemniej recepcja Self- Help była wybiórcza 
– ograniczono jego wybitnie mieszczański, proindustrialny charakter objawiający się postawieniem na piedestale 
przemysłowca i wynalazcy. Postać odkrywcy samouka zastąpiły polskie i niemieckie przykłady urzędników i studentów, 
zdobywających wykształcenie uniwersyteckie dzięki licznym poświęceniom i wyrzeczeniom. 
W rozdziale czwartym analizie poddana została recepcji wybranych wątków myśli czołowych wiktoriańskich 
intelektualistów, wokół których zogniskowała się pozytywistyczna debata. Karol Darwin był, obok Buckle’a, drugą 
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wiktoriańską sławą, która od początku pozytywistycznej ofensywy skupiała na sobie uwagę „młodej prasy”. W swojej 
rozprawie odnoszę się do recepcji teorii naukowych w takim zakresie, w jakim przekładała się ona na pozytywistyczną 
wizję społeczeństwa. Jeśli zaś chodzi o koncepcje Darwina, to ich społeczne implikacje prawie natychmiast pojawiły się 
w publicznej debacie. Pojęcie „walki o byt” obecne było w pozytywizmie warszawskim już w latach 60-tych, zostało ono 
jednak, z oczywistych w warunkach polskich względów, zmodyfikowane. „Młodzi” nie negowali zasadniczo wizji świata, 
w  której toczy się nieustanna rywalizacja, jednak niejako uszlachetniali ją „czynnikiem cywilizacyjnym”. Skoro postęp 
gwarantuje podniesienie się ludzkości ze stanu barbarzyństwa, walka traci swój drapieżny charakter. Pojawia się także 
pogląd, że słabszy niekoniecznie oznacza mniej wartościowy, czego dowodzić mają realia kapitalistyczne. Innym wybitnym 
Brytyjczykiem, który wywarł wpływ na światopogląd pozytywistyczny w Polsce, był Herbert Spencer. Filozof i socjolog, 
wybitny przedstawiciel ewolucjonizmu, definiował społeczeństwo z zastosowaniem terminologii współczesnych mu nauk 
przyrodniczych. Czołowi pozytywiści warszawscy – Prus i Świętochowski – nawiązywali do myśli Spencera, traktując 
polskie społeczeństwo jako chory organizm, który należy „uleczyć”. Postulowany przez Herberta Spencera model 
wychowania i edukacji, oparty na utylitarnej skali umiejętności, także doczekał się zainteresowania. Utylitaryzm angielski, 
pogłębiony i wzbogacony o nowe wątki przez Johna Stuarta Milla, wywarł istotny wpływ na poglądy warszawskich 
pozytywistów. W omawianym rozdziale poświęcam uwagę recepcji myśli Milla w kontekście tzw. „kwestii kobiecej”. 
Aczkolwiek traktat Poddaństwo kobiet został zauważony i doceniony, to jednak emancypacja w wydaniu polskim miała 
charakter społeczno-ekonomiczny, w Wielkiej Brytanii gra toczyła się już także o możliwość udziału w życiu publicznym. 
Podjęto natomiast wątek niewłaściwego systemu wychowania i kształcenia kobiet, jako niezgodnego z naturą 
i uniemożliwiającego rozwój zdolności. 

Ostatnia część rozprawy to próba odtworzenia obrazu społeczeństwa brytyjskiego w tekstach warszawskich pozytywistów. 
Obraz ten, przypominający sprawnie funkcjonujący organizm, łączył obserwację tamtejszych realiów z elementami teorii 
zaczerpniętych z myśli zachodnich autorów. Daje to wrażenie „modelowości” wyspiarskich realiów społecznych, co nie 
przeszkadzało, szczególnie pod koniec omawianego okresu, w formułowaniu sądów niekoniecznie przychylnych Wielkiej 
Brytanii. Pozytywiści warszawscy zwracali uwagę na specyfikę angielskiej arystokracji, cieszącej się dużym prestiżem 
społecznym i stanowiącej światłą elitę kraju. Nie jest ona zamkniętą kastą, wchłaniała wzbogaconą warstwę średnią. Za 
wzór stawali pozytywiści zdolność angielskiego społeczeństwa do organizowania spółdzielni i stowarzyszeń 
samopomocowych. Bardziej złożona była ocena edukacji w Wielkiej Brytanii. Tu specyfika brytyjska miała dwa oblicza. 
System oświaty w Wielkiej Brytanii uznawano za nierozerwalnie związany z angielskim „charakterem narodowym”, 
nieprzystawalnym do realiów kontynentalnych. Niechęć Brytyjczyków do poddania większej kontroli państwa tej sfery 
życia okazuje się czynnikiem hamującym tworzenie spójnego, sprawnie działającego systemu. Jednocześnie anglosaski 
ideał Self-Education, a także model wiktoriańskiego uczonego-popularyzatora stanowił dla pozytywistów godny 
naśladowania przykład. Powszechną w publicystyce tendencją było podkreślanie roli prasy. Miała ona stanowić nie tylko 
źródło informacji, ale także ośrodek propagowania nowych idei, forum wymiany myśli cywilizowanego świata. Środowisko 
„młodych” dostrzegało zróżnicowanie prasy brytyjskiej i jej duży wypływ na kształtowanie opinii publicznej, także 
międzynarodowej. Podkreślano stosowanie przez redakcje najnowszych technologii oraz prestiż, jakim cieszyli się tamtejsi 
dziennikarze. Pod koniec rozdziału piątego staram się odtworzyć stereotyp Anglika wyłaniający się z materiału źródłowego. 

Podsumowując, warto podkreślić dwie najważniejsze kwestie. Po pierwsze, zastosowanie koncepcji zawartych w dziełach 
naukowych do formułowania zaleceń programu społecznego wywołuje oczywiste wrażenie nieprzystawalności. O ile zatem 
zalecenia Smilesa wydają się stosunkowo proste do wprzęgnięcia w pozytywistyczny projekt, o tyle pozostałe 
z  omawianych koncepcji wymagały większej ekwilibrystyki ze strony ich polskich popularyzatorów. Jednocześnie nie 
można jednak zapominać o specyfice życia umysłowego wiktoriańskiej Anglii – popularyzatorskim charakterze 
ówczesnych dzieł naukowych, ich szerokim oddźwięku i rzeczywistym wpływie na sferę polityczno-społeczną. Po drugie, 
pozytywiści warszawscy uważali za konieczne zapoznanie polskiej inteligencji i ziemiaństwa z triumfującymi na Zachodzie 
koncepcjami i poszukiwali nowych autorytetów skrojonych na miarę nowych czasów. W sferze praktyki życiowej zmuszeni 
byli do obniżania lotów. Przepaść cywilizacyjna dzieląca ziemie zaboru rosyjskiego i ówczesne cywilizacyjne centrum 
powodowała widoczny w tekstach pozytywistów dysonans, co wynikało z z ich znajomości polskich realiów, a zarazem – 
wiary w przyjmowany za aksjomat postęp. 
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SŁAWOMIR POLOCZEK  
AUTOREFERAT  WYGŁOSZONY PODCZAS PUBLICZNEJ OBRONY ROZPRAWY DOKTORSKIEJ „MOTYW 

ZMARTWYCHWSTANIA I WSKRZESZENIA ZMARŁYCH  W LITERATURZE POGAŃSKIEJ OKRESU CESARSTWA 

RZYMSKIEGO”, PRZYGOTOWANEJ POD KIERUNKIEM DR. HAB. PAWŁA JANISZEWSKIEGO

Wśród biblistów, teologów i badaczy wczesnego chrześcijaństwa przez długi czas dominował pogląd, że idea 
zmartwychwstania osoby ludzkiej to koncept biblijny, całkowicie obcy „pogańskiej” myśli grecko-rzymskiej (min. Albrecht 
Oepke, Johannes Munck, Willi Marxen, Nicholas T. Wright). W 1994 r. Glen W. Bowersock postawił tezę, że motyw 
cielesnego zmartwychwstania rzeczywiście można znaleźć w fikcji literackiej pierwszych wieków po Chrystusie (głównie 
w  tzw. romansie antycznym), lecz tłumaczył ten fenomen bezpośrednim wpływem wyobrażeń chrześcijańskich na 
literaturę pogańską. Jego sugestię podjęli kolejni badacze tej kwestii, min. Carsten P. Thiede i Illaria Ramelli, Jan 
M. Bremmer. Głównym celem mojej pracy była krytyczna weryfikacja badawczego status quo i pokazanie, że w różnej 
gatunkowo literaturze interesującej mnie epoki Cesarstwa Rzymskiego istniał i cieszył się popularnością motyw 
zmartwychwstania lub wskrzeszenia człowieka, który miał starszą, bo sięgającą co najmniej okresu hellenistycznego 
genezę, przez co niekonieczne jest jego tłumaczenie wpływem idei chrześcijańskich. 

Dotychczasowe badania tej tematyki prowadzone były na wyrywkowym materiale źródłowym. Tymczasem spektrum 
wykorzystanych w pracy źródeł było bardzo szerokie i różnorodne, obejmowało min. mitografię (przede wszystkim: 
Bibliotheca Ps.-Apollodora, Fabulae oraz De astronomia Ps.-Hyginus, Incredibilia Palajfatosa), paradoksografię (De rebus 
mirabilibus Flegona), romans grecki i łaciński (Callirhoe Charitona, Aethiopica Heliodora, Historia Apollonii Regis Tyri, 
Daphnis et Chloe Longosa, Leucippe et Clitophon Achillesa Tacjusza, Babyloniaca Jamblichosa, Incredibilium de Thule 
insula Antoninosa Diogenesa) epikę (Bellum Civile Lukana), twórczość Apulejusza z Madaury i Flawiusza Filostratosa, 
a jako dodatkowy kontekst utworów literackich – wybrane papirusy magiczne, passusy z traktatów medycznych dotyczące 
diagnostyki zgonu i pozornej śmierci, oraz antyczną polemikę antychrześcijańską. Wykorzystanie takiej bazy źródłowej 
pozwoliło na kompleksowe zebranie i klasyfikację dużej ilości tekstów zawierajacych wyobrażenia pośmiertnego powrotu 
do życia, i – w porównaniu z dotychczasową literaturą przedmiotu -  wzmocniło wnioski natury ogólnej, dowodząc 
popularności idei zmartwychwstania / wskrzeszenia w omawianym okresie.

Zebrany i poddany analizie materiał źródłowy pokazuje duże zróżnicowanie takich wyobrażeń. Mamy dosyć rozbudowaną 
tradycję mitologiczną, w której pojawia się paradygmatyczny typ wskrzesiciela – Asklepios, oraz narracje o bohaterach, 
którzy po śmierci powrócili z Hadesu (Alkestis, Protesilaos). Analiza tych mitów pokazuje problem wieloznaczności 
wyobrażeń o powrocie do życia. Autorzy starożytni czasem opisywali Protesilaosa jako zjawę lub cień – gr. skia, łac. umbra. 
Istnieje jednak grupa tekstów (pisma Lukiana z Samosaty, romans Charitona z Afrodyzjas, Dialog o Herosach Filostratosa) 
w których mowa jest o ożywieniu (anabiozie) bohatera, a jego ciało posiada zestaw cech charakterystycznych dla człowieka, 
na przykład blizny powstałe przed śmiercią. Z kolei mit o Glaukosie, synu Minosa,  utopionym chłopcu który odzyskał życie 
po dotknięciu magiczną rośliną bywał aż do czasów bizantyjskich porównywany z tradycją o zmartwychwstaniu Chrystusa, 
spełniał więc kryteria „opowieści o zmartwychwstaniu”. Tradycja mitologiczna była istotnym punktem odniesienia dla 
działalności konkretnych „cudotwórców” lub dla kreacji literackiego obrazu wskrzeszenia. Tak cudotwórca i założyciel 
wyroczni boga Glykona, Aleksander z Abonutejchos, opisywany jest w satyrycznym utworze Lukiana jako lekarz 
i wskrzesiciel ludzi, w czym prawdopodobnie widzieć trzeba naśladownictwo funkcji Asklepiosa, a w scenie wskrzeszenia 
dziewczynki w filostratejskim Żywocie Apolloniosa z Tiany znajdujemy wyraźne odwołanie do mitu o Alkestis. Pokazuje to, 
jak wzorce mitologiczne w kreatywny sposób działały na kształtowanie się wyobrażeń o możliwości przywrócenia zmarłego 
do życia.
 Odrębną kategorią wyobrażeń jest motyw wieszczącego trupa, pojawiający się w paradoksografii (Flegon), epice 
(Lukan) i powieści (Apulejusz, Heliodor). Obejmuje on wizję krótkotrwałego ożywienia zwłok poprzez przywołanie 
z zaświatów cienia zmarłego.  Taki bohater jest w stanie poruszać się i mówić, może mieć przywrócony oddech i cyrkulację 
krwi, choć sui generis pozostaje trupem i po wykonaniu określonej funkcji znów staje się pustymi zwłokami. W tym 
przypadku idea odzwierciedlająca się w literaturze odbija również element rzeczywistych wierzeń związanych 
z  nekromancją, gdyż analogiczne do analizowanych opisów literackich instrukcje ożywiania zwłok znajdujemy 
w papirusach magicznych. 

Interesująca grupa źródeł to tzw. romans antyczny, gdyż to ona stoi w centrum dyskusji badawczej o domniemanej 
absorpcji przez literaturę popularną elementów chrześcijańskich. Dla Bowersocka, Thiedego czy Ramelli koronnym 
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dowodem tej tezy był motyw odkrycia pustego grobu, doskonale znany z ewangelii. W wersjach romansowych wygląda on 
najczęściej tak: bohaterka trwale traci przytomność i zostaje błędnie uznana za zmarłą i pochowana. W nocy grobowiec 
zostaje obrabowany a wybudzona kobieta zabrana. Nad ranem jej bliscy odkrywają pusty grób i dochodzą do wniosku, że 
stał się cud. Udało mi się zestawić wszystkie passusy, w których pojawia się romansowy motyw powrotu do życia. W swojej 
treści znacznie różni się on od idei chrześcijańskiej. Nigdy nie ma mowy o rzeczywistej śmierci i zmartwychwstaniu, lecz 
o śmierci pozornej lub fałszywej. Jest to albo biologiczny stan organizmu, w którym z powodu bezdechu i nagłego ustania 
cyrkulacji krwi człowiek może zostać błędnie uznany za zmarłego, albo sytuacja, w której ktoś błędnie mniema o śmierci 
np. osoby zaginionej. W przypadku literatury romansowej uwagę zwraca właśnie nagromadzenie terminologii związanej 
z medycyną i podejmowanie próby wytłumaczenia czytelnikowi, co stało się przyczyną takiego, a nie innego stanu zdrowia 
bohatera lub bohaterki. Najbardziej adekwatnym kontekstem interpretacyjnym jest tu właśnie literatura medyczna 
(tradycja hipokratejska, Galen, Korneliusz Celsus), która opisywała przypadki pozornej śmierci jako fenomeny 
rzeczywiście się zdarzające, a zestaw przyczyn, jaki podawała pokrywał się z wykorzystywanym przez autorów fikcji 
literackiej. Innymi słowy, mamy tu do czynienia z przypadkiem, w którym literatura znów odbija funkcjonujący ówcześnie 
zespół przekonań na temat problemu diagnozy ludzkiej śmierci. Także pod względem formy można wykazać, że element 
pozornie najbardziej analogiczny do narracji chrześcijańskiej o zmartwychwstaniu, motyw pustego grobu, to konwencja 
literacka charakterystyczna dla gatunku, niekoniecznie zaś wpływ zewnętrzny. 

Podobny problem źródłoznawczy wiąże się z interpretacją pewnego passusu z Żywotu Apolloniosa z Tiany autorstwa 
Filostratosa (Vita Apolloni 4.45).  Czytamy tam, że przebywając w Rzymie, Apollonios przypadkowo spotkał kondukt 
pogrzebowy młodo zmarłej dziewczyny. Zatrzymał ceremonię pogrzebową i przywrócił dziewczynę do życia. Od XIX w. 
duża grupa badaczy widziała w tym opisie adaptację tradycji ewangelicznej, a konkretnie opowieści o wskrzeszeniu przez 
Jezusa młodzieńca z Nain, wskazując szereg elementów łączących obie narracje. Jeśli jednak zestawimy te teksty z większą 
grupą źródeł, zobaczymy, że motyw wskrzeszenia człowieka podczas ceremonii pogrzebowej nie był specyficzny jedynie dla 
ewangelisty i dla Filostratosa. Szczególnie istotna jest tu tradycja wiążąca się z postacią lekarza Asklepiadesa z Prusy 
(II/I w. przed Chr.), któremu autorzy starożytni przypisywali podobny epizod, interpretując przywrócenie człowieka do 
życia nie jako cud, ale dowód kunsztu medycznego. Asklepiades miał rozpoznać, że grzebany człowiek nadal jeszcze żyje.  
Jak dowodzą wzmianki u Pliniusza Starszego, Apulejusza i Korneliusza Celsusa opowieść o czynie Asklepiadesa cieszyła się 
dosyć dużą popularnością w świecie grecko-rzymskim. Zaś najbardziej rozbudowana, znana nam jej wersja (Apulejusz) 
wykazuje szereg zbieżności narracyjnych z Żywotem Apolloniosa, których brakuje w przypadku tekstu ewangelicznego. 
Jest więc wysoce prawdopodobne, że to właśnie ta tradycja – a nie Nowy Testament -  była inspiracją dla opisu 
Filostratosa. 

Z omawianym passusem Żywotu Apolloniosa wiąże się też problem wyobrażenia w jaki sposób dochodzi do zapadnięcia 
człowieka w stan przypominający śmierć. Powodem jest odłączenie się „duszy” (psyche) od ciała. Można zestawiać sporą 
grupę tekstów, od Platona począwszy na Proklosie skończywszy, które zajmują się rozważaniem, co w tym czasie dzieje się 
z ludzką psyche. Najczęściej pada odpowiedź, że podróżuje pozacieleśnie po ziemi i po zaświatach. Może w nich utknąć, 
powrócić do ciała lub wcielić się w kogoś innego. 

Nieodłącznym elementem tego typu badań jest refleksja terminologiczna. Jakimi określeniami posługują się autorzy 
starożytni pisząc o powrocie zmarłego do życia, i co te terminy dla nich oznaczają? W analizowanych opisach regularnie 
pojawiają się trzy greckie czasowniki wraz formami pokrewnymi: anistemi, egeiro i anabioo. Dwa pierwsze oznaczają po 
prostu „powstanie” i są stosowane wymiennie. Wydawałoby się, że powinny wymagać doprecyzowania wskazującego na 
powstanie „z martwych”, tak jak to często ma miejsce w tradycji biblijnej. Tymczasem takie doprecyzowanie pojawia się 
niezwykle rzadko, formuła, że bohater „powstał … z martwych” (aneste... ek nekron) występuje jedynie u Flegona z Tralles, 
a wyrażenie egersis somatos nekrou – „powstanie ciała zmarłego”, w papirusie magicznym z połowy IV w.  Świadczy to 
o tym, że zarówno anistemi jak egeiro w pewnych kontekstach, na przykład w narracjach o Asklepiosie były w naturalny 
sposób rozumiane jako określenia wskrzeszenia. Trzeci z czasowników, anabioo, pojawia się najczęściej. Pozornie jest 
również najbardziej jednoznaczny, gdyż oznacza właśnie powrót do życia (bios), nawet w tak naturalnych kontekstach jako 
odrodzenie się liści drzewa. Tymczasem w analizowanych źródłach, wbrew opinii pewnych badaczy (Eitrem, Betz, 
Belousov) może opisywać cały szereg fenomenów, od reinkarnacji (a więc wcielenia się psyche, tylko w inne ciało), przez 
wybudzenie się z pozornej śmierci, powrót do życia w ciele heroicznym (jak Protesilaos u Filostratosa), abstrakcyjne 
wyobrażenie zmartwychwstania (co by się stało, gdyby któryś z dawnych bohaterów powrócił dziś do życia?), po 
wskrzeszenie. Ich wspólnym elementem jest wizja powrotu do życia w wymiarze biologicznym. Łacińska terminologia 
powrotu do życia obejmuje czasowniki revocare, restituere, i analogiczny do greckiego anabioo – reviviscere. 
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Istnieje również możliwość porównania tej terminologii z terminologią tekstów wczesnochrześcijańskich. Istotne 
spostrzeżenie jest w tej kwestii następujące: także w kontekście biblijnym (Septuaginta i Nowy Testament) spotykamy się 
z użyciem czasowników anistemi i egeiro do opisu idei wskrzeszenia / zmartwychwstania człowieka, oraz z możliwością ich 
wymiennego zastosowania (por. np. Łk. 20.27, 37). Odmiennie jednak niż w przypadku źródeł pogańskich, prawie w ogóle 
nie pojawia się w tradycji biblijnej terminologia anabiozy, która wchodzi do tekstów chrześcijańskich w kontekście idei 
zmartwychwstania dopiero od czasów Euzebiusza z Cezarei. Jeśli dodamy do tego przypadki zastępowania czasownika 
anabioo innymi słowami w tekstach cytowanych przez teologów (np. Orygenes cytujący Platoński mit o ożywieniu Erza, 
syna Armeniosa) dojdziemy do wniosku, że z jakiś – niejasnych dla nas przyczyn – terminologia anabiozy była uznana za 
niewygodną lub niewłaściwą z chrześcijańskiego punktu widzenia. Problem tej dysproporcji użycia pewnych terminów 
w obu tradycjach pozostawiam otwartym. W przypadku terminologii łacińskiej nie spotykamy się w omówionych źródłach 
pogańskich z czasownikami określającymi zmartwychwstanie typowymi dla Wulgaty: (re)surgere, (re)suscitare oraz 
z rzeczownikiem resurrectio. Można to wytłumaczyć faktem „mechanicznego” tłumaczenia biblijnej terminologii greckiej 
na łacinę. W przypadku źródeł pogańskich możemy zaobserwować wyraźny brak rozgraniczenia terminologicznego na 
wskrzeszenie i zmartwychwstanie, takiego, jakie istnieje w wielu współczesnych językach. Pod tym względem mamy do 
czynienia z sytuacją analogiczną do specyfiki biblijnej i wczesnochrześcijańskiej terminologii zmartwychwstania.
Podsumowując, zarówno tezę o zasadniczej obcości idei zmartwychwstania człowieka dla pogańskiego świata 
grecko-rzymskiego jak i sugestię jej wykształcenia się dopiero pod wpływem chrześcijańskim należy odrzucić. 
W przeciwieństwie do tradycji biblijnej idea cielesnego powrotu do życia nie była obarczona ciężarem teologicznym, ani 
postrzegana jako element powszechnej eschatologii. Nikt nie pragnął „powszechnego zmartwychwstania” i taki pomysł 
uważany był za absurd. Niemniej jednak zgadzano się, że mogą zdarzać  się sporadyczne przypadki przekroczenia granicy 
śmierci i ożywienia zmarłego człowieka lub osoby błędnie za zmarłą uznanej i to przekonanie znalazło duże i zróżnicowane 
w formie odbicie w literaturze epoki.

JACEK KORDEL  
AUTOREFERAT WYGŁOSZONY PODCZAS PUBLICZNEJ OBRONY ROZPRAWY DOKTORSKIEJ „OD WIELOLETNICH 

ZWIĄZKÓW Z AUSTRIĄ KU SOJUSZOWI Z PRUSAMI. POLITYKA ZAGRANICZNA SAKSONII W PRZEDEDNIU 

WOJNY O SUKCESJĘ BAWARSKĄ (1774-1778)”, PRZYGOTOWANEJ POD KIERUNKIEM PROF. DR HAB. ZOFII 

ZIELIŃSKIEJ

Przedmiotem mych poszukiwań badawczych była polityka Saksonii w drugiej połowie lat 70. XVIII w. Choć w okresie tym 
marzenia o wprowadzeniu jej do koncertu mocarstw były już tylko pieśnią przeszłości, wciąż pozostawała ona jednym 
z  największych, a dzięki miejscu w kolegium elektorskim i przewodnictwu w Corpus Evangelicorum, jednym 
z najważniejszych stanów Rzeszy. Dla historyka polskiego dodatkowo stanowi ona zajmujący przedmiot badawczy z uwagi 
na związki z Rzecząpospolitą, żywe także po śmierci Augusta III i zakończeniu polsko-saskiej unii personalnej. To właśnie 
Fryderykowi Augustowi III, który po okresie regencji w 1768 r. rozpoczął samodzielne panowanie, zgromadzeni na Sejmie 
Czteroletnim posłowie i senatorowie ofiarować zamierzali polską koronę królewską. Prac poświęconych politycznym 
działaniom dworu drezdeńskiego w epoce pomiędzy zakończeniem wojny siedmioletniej (1756-63) i wybuchem rewolucji 
francuskiej (1789) jest bardzo niewiele. Nikła historiografia elektoratu pozostaje w  wyraźnym kontraście z bogatymi 
zbiorami drezdeńskiego Saskiego Głównego Archiwum Państwowego.
W swej pracy przyglądałem się działalności elektoratu w Rzeszy Niemieckiej i na szerszej arenie europejskiej. Postawiłem 
pytanie o przyczyny porzucenia przez Saksonię tradycyjnych związków z Austrią na rzecz aliansu z Prusami, do niedawna 
głównym rywalem Drezna. Chciałem też zbadać, jakie były możliwości realizowania samodzielnej polityki zagranicznej 
przez średniej wielkości stan Rzeszy w obliczu prusko-austriackiego antagonizmu. Przypomnieć trzeba, że Saksonia była 
niefortunnie położona między tymi dwoma „dziedzicznymi” wrogami.

Podstawę źródłową stanowiły przede wszystkim archiwalia. Kierunki saskiej polityki zagranicznej odtwarzałem na 
podstawie przechowywanej w Sächsisches Hauptstaatsarchiv w  Dreźnie dokumentacji wewnętrznej i korespondencji 
dyplomatycznej. Kwerenda objęła duże zespoły archiwalne Geheimes Kabinett oraz Geheimes Konsilium, gromadzące 
materiały związane z działalnością dwóch najważniejszych organów dworskich: Tajnego Gabinetu i Tajnej Rady. 
W  wiedeńskim Haus-, Hof- und Staatsarchiv zapoznawałem się z materiałami przechowywanymi w zespołach: 
Staatskanzlei, Reichskanzlei oraz Reichshofrat. Najbardziej instruktywna, podobnie jak w przypadku archiwum 
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drezdeńskiego, była lektura dokumentacji wewnętrznej ministeriów, zapewniającej wgląd w arkana polityki dworu 
rakuskiego. Poznawczo bardzo cenne były także źródła pruskie, zarówno materiały archiwalne z Geheimes Staatsarchiv 
w Berlinie-Dahlem jak  i wydawnictwa źródłowe, z monumentalną  Politische Correspondenz Friedrichs des Grossen na 
czele. Pomocniczo wykorzystałem również korespondencję dyplomatyczną, w tym przede wszystkim relacje z Wiednia, 
Drezna i sejmowej Ratyzbony z archiwów Hanoweru, Weimaru i Paryża. W archiwum w Poczdamie zapoznałem się ze 
spuścizną pruskiego ministra gabinetowego Karla Wilhelma von Finckensteina, z kolei w Troyes - z prywatną 
korespondencją królewicza Franciszka Ksawerego, administratora elektoratu po śmierci Fryderyka Krystiana.

Jakie czynniki zdecydowały o tym, że elektor saski Fryderyk August III porzucił wieloletnie związki z dworem rakuskim na 
rzecz niepewnego aliansu z królem pruskim? Sojusz z Prusami mógł zaskakiwać, Saksonia po wielokroć bowiem 
doświadczyła nieprzyjaźni ze strony północnego sąsiada: w kolejnych wojnach śląskich posiadłości elektoratu metodycznie 
pustoszone były przez fryderycjańskie armie, w czasach pokoju saskiej wytwórczości dawała się z kolei we znaki skrajnie 
restrykcyjna pruska polityka celna. Tropem, który dopiero przez archiwalia doprowadził mnie do znalezienia odpowiedzi 
na postawione wyżej pytanie, okazał się pozornie nieistotny austriacko-saski konflikt o władzę zwierzchnią nad 
położonymi w zachodniej Saksonii władztwami schönburskimi. Do ostatecznej decyzji rzucenia się w ramiona Fryderyka 
Wielkiego pchnęła dwór drezdeński bawarska sprawa sukcesyjna. Saksonia walczyła w niej o udział w spadku po 
bezdzietnym elektorze Maksymilianie Józefie III. 

Problem schönburski nie miał dotąd monografii. Natomiast w odniesieniu do drugiego zagadnienia - wojny o sukcesję 
bawarską, omawianej dość szeroko w historiografii Rzeszy - niemal zupełnie nierozpoznany pozostawał udział Saksonii. 
Konflikt o prawa zwierzchnie do władztw schönburskich sięgał korzeniami późnego średniowiecza. Jego zrozumienie 
wymagało wyświetlenia stopnia zależności spornych posiadłości od różnych podmiotów – Saksonii, cesarza, Rzeszy, 
wreszcie korony czeskiej wchodzącej w skład monarchii habsburskiej. Spór zaostrzył się w połowie lat 70. XVIII w. Gdy 
zawiodły prowadzone przez długie miesiące rozmowy sasko-austriackie, wiosną 1777 r. Wiedeń podjął kroki militarne. 
Elektor saski stanął wobec konieczności obrony swego dziedzictwa, wsparcie otrzymał w Berlinie. Prusy były 
zainteresowane sprawą schönburską podwójnie: po pierwsze na dobrach tych miały ulokowane spore roszczenia; po 
drugie dojrzały w konflikcie sasko-austriackim szansę polityczną na zdyskredytowanie dworu rakuskiego w Rzeszy. na 
Realna pomoc dyplomatyczna okazana Saksonii przez Prusy przekonała z kolei dwór drezdeński, że może liczyć na 
wsparcie północnego sąsiada. W efekcie doszło do ocieplenia stosunków sasko-pruskich. Fryderyk Wielki przekonał się, że 
sojusz austriacko-saski należał już do przeszłości. Mógł dzięki temu zdobyć nowego alianta.

Definitywnie Berlin i Drezno zbliżyła sprawa bawarska, która zdominowała niemiecką scenę polityczną w latach 70. XVIII 
w. Saksonia zamierzała wykorzystać tytuły prawne elektorowej wdowy Marii Antonii i wysunąć roszczenia do bawarskiej 
spuścizny alodialnej. W tej sprawie od 1774 r. sascy dyplomaci prowadzili negocjacje ze spadkobiercą elektora, palatynem 
reńskim. Pretensje do dużej części Bawarii podnieśli również Józef II i Maria Teresa. Doprowadzić to musiało do dalszego 
zaostrzenia stosunków austriacko-saskich. Po bezdzietnej śmierci Maksymiliana Józefa w grudniu 1777 r. dwór drezdeński 
okazał się za  słaby, by sprawę roszczeń doprowadzić do pozytywnych konkluzji. Coraz  słabiej obecny w Rzeszy dwór 
wersalski, jak przypuszczano w Dreźnie, skłonny byłby pomagać raczej Wittelsbachom niż Wettinom. Petersburg 
znajdował się daleko, poza tym po wyniesieniu na tron carów Katarzyny Wielkiej i śmierci Augusta III stosunki 
sasko-rosyjskie uległy ochłodzeniu. Słowem, elektor saski Fryderyk August liczyć mógł jedynie na pomoc pruską. I choć 
Berlin nie był stroną konfliktu, Fryderykowi Wielkiemu zależało na wzięciu czynnego udziału w sukcesyjnym sporze, 
przede wszystkim zaś na przeciwstawieniu się polityce austriackiej. Król pruski, przekonany o znacznym zagrożeniu ze 
strony Józefa II dla  swej monarchii, w elektoracie widział czynnik wzmacniający południową granicę Brandenburgii. 
Sojusz z dworem drezdeńskim zapewnić mógł ministerium pruskiemu nie tylko pożądany pretekst do zajęcia stanowiska 
w  sprawie bawarskiej, ale również wiedzę na temat projektów pozostałych pretendentów. Oto bowiem dotychczasowy 
kierownik polityki saskiej, Karl Johann von der Osten-Sacken, przeszedł na służbę pruską, uzyskując na dworze berlińskim 
wysoki urząd wielkiego szambelana. Jako swój posag polityczny wniósł wiedzę nie tylko o planach saskich, ale również 
informacje o politycznych zamierzeniach innych uczestników bawarskiego dramatu. 

W efekcie w pierwszych miesiącach 1778 r., w cieniu podejmowanych przez Berlin i Wiedeń przygotowań wojennych, 
nastąpiło zbliżenie sasko-pruskie. W połowie marca 1778 r. podpisano konwencję polityczną, w pierwszych dniach 
kwietnia umowę wojskową. Wydarzenia te stanowiły terminus ad quem mych badań. W kończących tzw. „wojnę 
kartoflaną” rokowaniach cieszyńskich wiosną 1779 r., dyplomacja pruska rzeczywiście była orędownikiem sprawy saskiej, 
wiernie spełniając zobowiązania przepisane konwencją z 8 marca 1778 r. Upewniło to dwór drezdeński o wartości związku 
z północnym sąsiadem. Z kolei w Berlinie, po doświadczeniach lat 1778-1779, zaczęto postrzegać rolę elektoratu w systemie 
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politycznym Prus nie tylko doraźnie. W ostatnim swym politycznym testamencie spisanym w roku 1782 król pruski 
stwierdził bowiem, „że w całej Rzeszy liczyć może jedynie na elektora saskiego”.

Źródeł „saskiego przewrotu przymierzy” poszukiwać należy zatem w ofensywnej polityce  dworu rakuskiego, usilnie 
zabiegającego o wzmocnienie pozycji cesarza w Rzeszy, restytucję jego uprawnień w zakresie prawa lennego i konsolidację 
habsburskiego dziedzictwa. Cele wiedeńskiego Burgu w  odniesieniu do sprawy schönburskiej i bawarskiej stanowiły 
dla  Saksonii bezpośrednie zagrożenie. Tymczasem zabezpieczenie udziału w spadku po elektorze bawarskim dla 
osłabionego po wojnie siedmioletniej elektoratu stanowić mogło znaczną szansę na stabilizację gospodarczą i wzmocnienie 
głosu Wettinów w Rzeszy. 

Ramy polityki zagranicznej Saksonii w epoce po wojnie siedmioletniej, podobnie  jak  innych mniejszych i średniej 
wielkości państw niemieckich, wyznaczały z  jednej strony rywalizacja austriacko-pruska, z drugiej zaś stopniowe 
wycofywanie się dworu wersalskiego z Rzeszy. Mniejsze dwory niemieckie (tzw. „Trzecie Niemcy”), które zjednoczone 
mogłyby stanowić pewną przeciwwagę dla dominujących monarchii Habsburgów i Hohenzollernów, nie uzyskały 
politycznej konsystencji. Samodzielnie musiały podejmować próby ułożenia stosunków z  niemieckimi potęgami. 
Wydarzenia pierwszej połowy lat 80. XVIII w. pokazały, że wszyscy niemal panujący w Rzeszy władcy uznać musieli 
dominację Austrii i Prus. Śledzenie dziejów Saksonii daje wyobrażenie o losie państw o podobnym potencjale 
gospodarczym i demograficznym, rezygnujących w XVIII stuleciu z kolejnych atrybutów suwerenności, i pozwala 
przybliżyć się do odpowiedzi na pytanie, dlaczego państwa te w wieku XIX zniknęły z mapy politycznej Europy.
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