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SESJA NAUKOWA
„AKTA CARÓW MOSKIEWSKICH Z xvII WIEKU 

W ZBIORACH BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ”
(ZAMEK W KÓRNIKU, 19 LISTOPADA 2018 ROKU)





SŁOWO WSTęPNE

Od 2014 roku Biblioteka Kórnicka co roku organizuje jednodniowe sesje po-
święcone swoim najcenniejszym zabytkom rękopiśmiennym lub muzealnym. 
Rezultaty badawcze tych krótkich konferencji przeszły nasze oczekiwania. Każ-
da z sesji przyczyniła się bowiem do dokonania ważnych odkryć naukowych. 
Było to możliwe dzięki temu, iż jako organizatorzy staraliśmy się pozyskać do 
współpracy wybitnych uczonych, w tym także zagranicznych. Szczególna rola 
tym ostatnim przypadła właśnie w zeszłorocznej, piątej już sesji pt. „Akta carów 
moskiewskich z xVII wieku w zbiorach Biblioteki Kórnickiej”, która odbyła się  
w dniu 19 listopada 2018 roku na zamku kórnickim.

Od wielu już lat planowaliśmy zorganizowanie sesji poświęconej kórnickim 
dokumentom spisanym cyrylicą, mając świadomość ich ważności i unikatowości. 
Budziły one zawsze najwyższe zainteresowanie gości z Polski i zagranicy, głównie 
z Rosji. Wielokrotnie byłem świadkiem, jak wybitni uczeni rosyjscy, a także rek-
torzy tamtejszych uniwersytetów czy też ważni politycy, z największym podziwem  
i zdumieniem przyglądali się bogato zdobionym oryginalnym dokumentom carów 
Michała Fiodorowicza czy Aleksego Michajłowicza, zaopatrzonym w przepiękne 
pieczęcie. Pokazywaliśmy je z tym większą dumą, że po renowacji przeprowadzonej 
w ostatnich latach przez toruńskich konserwatorów prezentują się wspaniale.

Jak zawsze zależało nam, by do udziału w sesji zaprosić najwybitniejszych 
znawców problematyki. Dlatego przy organizacji konferencji zwróciliśmy się  
o pomoc do prof. Krzysztofa Pietkiewicza, znawcy dziejów Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, nowożytnej i współczesnej Rosji oraz wybitnego paleografa. W 2015 
roku opublikował on fundamentalne dzieło poświęcone piśmienności cyrylickiej: 
Paleografia ruska (firmowane przez Instytut Historii PAN). W pracy tej często od-
woływał się on do rękopisów przechowywanych w zbiorach kórnickich. W czasie 
jednego z pobytów prof. Pietkiewicza w Bibliotece Kórnickiej, przy konsultacji  
z towarzyszącymi mu młodymi uczonymi z Moskwy, ustaliliśmy listę referentów. 



Poza prof. Pietkiewiczem zaproszeni zostali dr Kirył Koczegarow z Instytutu 
Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie oraz Serhiy Lepyavko  
z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Kirył Koczegarow jest specjalistą z zakresu 
stosunków polsko-rosyjskich w xVII wieku, znanym i cenionym nie tylko w Rosji, 
ale i w Polsce. W 2018 roku otrzymał Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” za rok 
2017, za polskojęzyczną monografię Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680–1686. 
Zawarcie traktatu o pokoju wieczystym (wyd. 2017). Drugi z prelegentów – prof. 
Serhiy Lepyavko jest autorem licznych publikacji poświęconych wczesnym dziejom 
Kozaczyzny (jeden z dokumentów przechowywanych w Bibliotece Kórnickiej 
dotyczył dziejów Kozaczyzny z końca xVI wieku).

Sesja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a wygłoszone na niej referaty 
prezentujemy Państwu w niniejszym zeszycie „Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej”. 
Wszystkie trzy publikacje budzą uznanie i niewątpliwie przyczynią się do lepsze-
go poznania zbiorów cyrylickich przechowywanych w naszych zbiorach. Artykuł 
prof. Krzysztofa Pietkiewicza stanowi istotny wkład w rozwój dyplomatyki i sfra-
gistyki Rosji pod rządami Romanowów w xVII wieku. Publikacja dra Kiryła Ko-
czegarowa koncentruje się na sposobie prowadzenia rokowań przez polskie posel-
stwo w Moskwie na przełomie 1671/1672 roku. Szczególną uwagę autor poświęca 
roli tzw. memoriałów, czyli piśmiennych podsumowań ustaleń dyplomatycznych 
lub też żądań czy zarzutów w czasie prowadzonych pertraktacji. zdaniem bada-
cza memoriały te powstały pod wpływem polskich zwyczajów dyplomatycznych.  
Artykuł prof. Serhiya  Lepyavki omawia list (gramotę) Borysa Godunowa do czę-
ści Kozaków, pozostających formalnie pod zwierzchnictwem Rzeczpospolitej. Tekst 
rzuca ciekawe światło na dzieje Kozaczyzny w końcu xVI wieku i pozwala lepiej 
zrozumieć konflikty polsko-kozackie w xVII stuleciu.

W organizacji sesji uczestniczyło wielu pracowników Biblioteki Kórnickiej na 
czele z dr Magdaleną Biniaś-Szkopek, której podlegały zadania logistyczne, oraz 
mgr Małgorzatą Potocką, która zorganizowała dla zagranicznych referentów wy-
jazd do Gniezna i innych ważnych z historycznego punktu widzenia miejscowości 
w Wielkopolsce. Dr hab. Barbarze Wysockiej oraz dr Agnieszce Królczyk dziękuję 
za pracę włożoną w przygotowanie ostatecznej formy wszystkich trzech publikacji.

Tomasz Jasiński
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DYPLOMATYKA AKTÓW CARÓW MOSKIEWSKICH  
Z xvII WIEKU W ZBIORACH BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ

Przedmiotem analizy z punktu widzenia dyplomatyki jest trzynaście różnego 
znaczenia i proweniencji aktów wystawionych w imieniu carów moskiewskich,  
a znajdujących się w zbiorach Biblioteki Kórnickiej. Wbrew tytułowi, który na-
wiązuje do konferencji naukowej otwierającej wystawę wymienionych doku-
mentów (zorganizowanej w Kórniku 19 listopada 2018 roku), krytyce podda-
ne zostały dokumenty z lat 1576–1707. Wszystkie one należą do kategorii listów 
(fr. lettres) w sensie zachodnim, natomiast uczony rosyjski Siergiej Kasztanow  
w swoim schemacie klasyfikacji akt, czyli dokumentów rosyjskich, kategorii tej 
nie wprowadza1. Wśród analizowanych dokumentów jest siedem dyplomów wy-
stawionych w imieniu carów. Są to dwa oryginalne listy cara Michała Fiodoro-
wicza Romanowa: mandat polecający bojarom dokonanie delimitacji granicy  

1  W dawnej nomenklaturze ruskiej list – лист oznacza kartę, pismo, zatem wszelkiego rodzaju 
dokument. Natomiast Siergiej Kasztanow (Сергей М. Каштанов, Русская дипломатика, Москва 
1988, s. 150–154) posługuje się pojęciem aktów, które dzieli na publiczno-prawne, publiczno-pry-
watne i prywatne; przy tym wśród aktów władz świeckich (акты светских властей), w tym pism 
carów należących do kategorii aktów publiczno-prawnych (публично-правовые акты), odrębnej 
kategorii listów do władców obcych nie wyróżnia. Szerzej przedstawiam problemy dyplomatyki ro-
syjskiej w książce: K. Pietkiewicz, Paleografia ruska, Warszawa 2015, rozdz. Ix, s. 387–423.
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z Rzeczpospolitą z 1634 roku i list w podobnej sprawie do Władysława IV z 1645 
roku; cztery dyplomy cara Aleksego Michajłowicza: list do Władysława IV z wia-
domością o śmierci cara Michała z 1645 roku oraz trzy listy do prymasa Miko-
łaja Prażmowskiego – dwa z 1668 roku w związku z abdykacją Jana Kazimierza  
i trzeci z 1669 roku zawierający propozycję zawarcia pokoju i sojuszu. Ostatnim jest 
oryginalny mandat cara Piotra I dla dygnitarzy rosyjskich do rozmów z przybyłą  
w lutym 1707 roku do Żółkwi delegacją przywódców konfederacji sandomierskiej 
po abdykacji Augusta II.

Oprócz listów wystawionych w imieniu carów Biblioteka Kórnicka jest właści-
cielem dwóch oryginalnych listów z lat 1634 i 1645 wystawionych przez komisa-
rzy moskiewskich prowadzących akt delimitacji granicy litewsko-moskiewskiej 
oraz zaprzysiężenia dokonanego wyznaczania granicy przez komisarzy obu stron 
z roku 1635. z 1669 roku pochodzi wspólny list posłów cara Aleksego i komisa-
rzy Rzeczpospolitej do hetmana Piotra Doroszenki. Omawiany zbiór niezwykle 
wzbogaca poszyt 40 kart zawierający 10 stanowisk negocjacyjnych przedstawio-
nych przez stronę rosyjską posłom Rzeczpospolitej w trakcie rokowań moskiew-
skich z przełomu 1671 i 1672 roku. Wymienione oryginalne dokumenty pozwo-
liłem sobie uzupełnić o, znany z kopii moskiewskiej, list cara Iwana Groźnego do 
Panów Rady koronnej i litewskiej z 1576 roku. Kopia odbiorcy tego dokumentu, 
rozszerzona o wykaz tytułów panów oraz warunki, na jakich car Iwan Groźny 
zgadzał się objąć tron polski, jest także własnością Biblioteki. Warto podkreślić, 
że na dyplomach z lat 1634, 1645 i 1707 zachowały się dość rzadkie cztery odciski 
pieczęci carskich. W sumie przechowywane w Bibliotece Kórnickiej rękopisy two-
rzą dość szeroki zbiór, reprezentatywny dla dyplomatyki moskiewskiej końca xVI 
i xVII wieku, zachowujący zarówno tradycyjne formy dokumentu, jak i elementy 
świadczące o próbach ich unowocześnienia. Oczywiście o kształcie listu Iwana 
Groźnego z 1576 roku nie możemy mówić, ale wśród pozostałych wyróżniają 
się dwie formy: tradycyjna, tzw. stołbiec (zwój), czyli szereg wąskich uzyskanych  
z pocięcia kartki wzdłuż na trzy części pasków papieru – zapisanych pionowo  
i połączonych sklejek zwanych sstawami, oraz typowy dyplom – karta papieru lub 
pergaminu mająca formalne cechy zgodne z rosyjską tradycją kancelaryjną.

W państwie rosyjskim xVI–xVIII wieku nie było jednej centralnej kancelarii 
monarszej, jakie znamy z innych państw europejskich od średniowiecza. Szyb-
ko rozwijającym się na przełomie xV/xVI wieku Wielkim Księstwem Moskiew-
skim pierwotnie zarządzały instytucje zajmujące się osobistym gospodarstwem  

Krzysztof Pietkiewicz
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i własnością wielkiego księcia – Dwór i Skarb2. Już pod koniec xV wieku na dwo-
rze pojawiły się specyficzne dla Moskwy prikazy. Były to swego rodzaju sekretaria-
ty tworzone wraz z „przebudową organów wielkoksiążęcego zarządu własnością 
osobistą, którym dodano szereg funkcji zarządczych o znaczeniu państwowym”3. 
W prikazach sprawy prowadzili pisarze tytułowani diakami i ich pomocnicy – 
poddiaczy. Nie było formalnych kierowników, poszczególnymi kwestiami zaj-
mowali się delegowani przez władcę bojarzy. Prikazy, wyodrębnione ze skarbu 
wielkoksiążęcego, a pełniące rolę kancelarii monarszej, powiększały zakres spraw, 
którymi się zajmowały, wraz ze rozrastającymi się funkcjami państwa. Niestety 
niewiele wiadomo o rozwoju tych form kancelarii ze względu na ubogi zasób za-
chowanych dokumentów oraz mało precyzyjny podział kompetencji między po-
szczególnymi urzędami wyłaniającymi się z Dworu4.

Wiadomo, że za politykę zagraniczną Moskwy odpowiadał Prikaz Posel-
ski, urząd centralny istniejący zapewne od przełomu xV/xVI wieku, źródłowo 
potwierdzony od 1549 roku. zajmował się on przyjmowaniem i odprawianiem 
posłów zagranicznych, organizował poselstwa moskiewskie wysyłane za granicę, 
prowadził negocjacje, gromadził dokumentację poselstw wysyłanych i przyjmo-
wanych, a także zbierał pieniądze i wykupywał jeńców wojennych. Prikaz ten 
zarządzał również południowym pograniczem, w tym tamtejszym osadnictwem 
kozackim. Pod koniec xVII wieku dodatkowo gromadził przekłady z prasy zagra-
nicznej dla cara i aparatu państwowego. Przy Prikazie Poselskim istniało archi-
wum i biblioteka gromadząca rosyjskie oraz zagraniczne księgi (rękopiśmienne  
i drukowane), a także funkcjonowała pracownia artystyczna wykonująca ozdobne 
rękopisy. Jedną z najważniejszych funkcji Prikazu Poselskiego było prowadzenie 
ksiąg poselskich, bardzo dokładnie dokumentujących stosunki dyplomatycz-
ne Moskwy z zagranicą oraz ludami później podbitymi przez Imperium Ro-
syjskie5. W księgi wpisywano kopie całej dokumentacji poselstw wysyłanych i 

2  Дмитрий В. Лисейцев, Николай М. Рогожин, Юрий М. Эскин, Приказы Московского 
государства XVI–XVII вв. Словарь-справочник, Москва – Санкт-Петербург 2015, s. 12.

3  Tamże s. 9, za Алексей К. Леонтьев, Образование приказной системы управления  
в русском государстве, Москва 1961, s. 32.

4  Walerij L. Stiepanow, Przedrewolucyjna biurokracja rosyjska – zasadnicze etapy i tendencje rozwo-
ju (XVII–początek XX wieku), 1. Połowa XVI–XVII wieku – służąca (służiłaja) biurokracja, [w:] Dzieje 
biurokracji, t. IV, cz. 1, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, 
s. 41–45.

5  Дмитрий В. Лисейцев, Николай М. Рогожин, Юрий М. Эскин, Приказы Московского 
государства…, Посольский приказ, s. 132–137.

DYPLOMATYKA AKTÓW CARÓW MOSKIEWSKICH z xVII WIEKU
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przyjmowanych, wraz z treścią prowadzonych rozmów dyplomatycznych. W Ro-
syjskim Państwowym Archiwum Akt Dawnych (Российский государственный 
архив древних актов – РГАДА) w Moskwie przechowywanych jest 610 takich 
ksiąg zawierających dokumentację stosunków z 17 państwami (Polska w tym ar-
chiwum występuje łącznie z Wielkim Księstwem Litewskim – jest to 255 ksiąg z 
lat 1487–1701) i 156 ksiąg akt dotyczących stosunków z ludami później podbity-
mi przez Imperium Rosyjskie6. 

Obok Prikazu Poselskiego pewien wpływ na sprawy zagraniczne miał także 
Prikaz Pieczatnyj, prowadzony przez pieczętnika (печатник), odpowiedzialne-
go za strzeżenie pieczęci. Był nim diak początkowo pracujący w Prikazie Skar-
bowym (Казенный приказ), później wyodrębniony w osobny urząd. zadaniem 
pieczatnika było rejestrowanie wszystkich dokumentów wydawanych przez aparat 
państwa, a ze względu na wagę spraw zagranicznych Prikaz Pieczatnyj często po-
zostawał pod wspólnym zarządem z Prikazem Poselskim7.

Pismo. Moskiewski skoropis XVII wieku
Najstarszy z analizowanych dokumentów – sporządzona w kancelarii litew-

skiej kopia listu cara Iwana IV Groźnego z 1576 roku – jest późniejszy zaledwie  
o ćwierćwiecze od potwierdzonego utworzenia Prikazu Poselskiego. z punktu 
widzenia formalnego zewnętrzny kształt listu nie jest oczywiście znany, ale jego 
formuły stanowią materiał porównawczy dla siedemnastowiecznych dyplomów, 
będących istotą zbioru kórnickiego. Nie ma on także znaczenia pod względem pa-
leograficznym. Napisany jest drobnym skoropisem ruskim, charakterystycznym dla 
kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego drugiej połowy xVI wieku. Wszystkie 
pozostałe dokumenty napisane są typowym dla xVII wieku kaligraficznym, bar-
dzo starannym skoropisem moskiewskim8. W piśmie tym trudno dostrzec jakieś 

6  Обзор посольских книг из фондов коллекций, хранящихся в ЦГАДА (конец XV–начало 
XVIII в.), сост. Николaй М Рогожин, Москва 1990.

7 Дмитрий В. Лисейцев, Николай М. Рогожин, Юрий М. Эскин, Приказы Московского 
государства…, s. 119–123.

8  Nie można niestety wskazać dobrego podręcznika, pozwalającego na poznanie tego typu 
pisma. Mamy zaledwie dość skromne w formie poradniki dla archiwistów, klasyczny kurs Iwana 
Bielajewa (Иван Беляев, Практический курс изучения древней русской скорописи для чтения 
рукописей XV–XVIII столетий, Москва 1907 [2 wyd. 1911]); wznowione w latach 70. xx wieku 
w jednym podręczniku wcześniejsze prace Sergieja Gadziackiego z 1940 i Aleksandry Nikołaje-
wej z 1959 roku (Сергей Гадзяцкий, Александра Николаева, Русская скоропись XV–XVIII вв., 
Москва 1974) oraz najnowszy podręcznik Ludmiły Gorodiłowej, skoncentrowany na użytkowych 
odmianach skoropisu (Людмила Городилова, Русская скоропись XVII века, Хабаровск 2000). 

Krzysztof Pietkiewicz



15

wyróżniające się cechy indywidualne, niemniej w ramach posiadanego materiału 
można dostrzec pewne różnice chronologiczne. 

Pismo obu dokumentów napisanych na zwojach nosi cechy klasycznego sko-
ropisu moskiewskiego używanego przez cały wiek xVI i xVII o maksymalnym 
zaznaczeniu okrągłych linii liter. W piśmie tym nadal stosowano liczne znaki 
akcentowe przy całkowitym braku znaków przestankowych, z zastosowaniem 
jednak przerw międzywyrazowych z wyjątkiem przyimków, spójników i party-
kuł, które nadal pisano łącznie, co powoduje, że podział na zdania jest zależny od 
rozumienia tekstu przez czytelnika. W dokumentach nr 3 i 5 przerwy międzywy-
razowe zastosowano niekonsekwentnie. Przykładowo początek tytułu carskiego, 
zajmujący 2 wiersze, to nieprzerwany ciąg liter, części słowa przenoszone są do 
następnego wiersza bez zaznaczenia. Inną charakterystyczną cechą jest zmienna 
wielkość liter niemająca uzasadnienia. Ciekawym przykładem jest w dokumencie 
3, w wierszu 23/24, słowo великого (wielikogo) zapisane następująco: ВеЛиКоГо. 
Pismo ma charakter swobodny, litery są wyraźne, w zasadzie stawiane oddzielnie, 
szeroko, ligatury są stosunkowo rzadkie, jak i charakterystyczne dla tego pisma 
litery nadpisane (wyniesione ponad wiersz), niekiedy tak liczne, że Michaił Ti-
chomirow i Anatolij Murawiow pisali o nich, że czynią one wrażenie dodatkowe-
go wiersza9. Równie staranne jest pismo dokumentu nr 5, którego litery są jeszcze 
bardziej okrągłe i starannie osobno stawiane. 

W tym sensie skoropis kancelarii monarszej bliski jest półustawu, pisma star-
szego potem stosowanego przy przepisywaniu książek. W dokumentach kórnic-
kich spotykamy trzy nieco odmienne rodzaje tego skoropisu. Pierwszy, najszerzej 
tu reprezentowany (dok. nr 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12), to pismo kaligrafowane cienkim 
piórem.

Litery stosunkowo wąskie, o załamaniach pod kątem prostym lub ostrym, 
stawiane są pionowo, przy wyrazistych, często fantazyjnie wygiętych pionowych 
końcówkach liter daleko wybiegających poza linię pisma, co robi wrażenie ele-
gancji. Jego odmianą (dok. nr 7) jest pismo identyczne pod względem kształ-
tów liter, ale pisane grubszym piórem. Powoduje to odczucie większej gęstości 
i mniejszej przejrzystości, choć stawianie osobno każdej litery czyni pismo dla 
wprawnego oka doskonale czytelnym. Nowe cechy wnosi trzeci rodzaj eleganckie-
go skoropisu kancelarii carskiej widoczny w dok. nr 6 z 1645 roku. Pod względem 

Krzysztof Pietkiewicz, Paleografia ruska, Warszawa 2015, s. 249 i n.
9  Михаил Н. Тихомиров, Анатолий В. Муравьев, Русская палеография, Москва 1966.
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kształtu liter nie różni się od jemu współczesnych, ale pismo ma charakter przej-
rzysty, litery proporcjonalnie niższe i luźniej stawiane układają się w szerzej 
rozstawione wiersze, co stanowi jakby wstęp do pisma zrodzonego dopiero na 
przełomie xVII/xVIII wieku, reprezentowanego w dok. nr 13. Pismo tego ostat-
niego dokumentu jest równie przejrzyste, litery stawiane są osobno. Litery małe  
i duże pojawiają się obok siebie, choć jeszcze nie ma reguł ich stosowania. 

Zwoje (stołbce) 
W zbiorach Biblioteki Kórnickiej ten rodzaj dokumentu reprezentują do-

kumenty nr 3 i 5. Pierwszy z nich napisany jest na pasku papieru o długości 123  
i szerokości 15 cm. Taki pasek uzyskiwano poprzez podział karty papieru in fo-
lio, zwykle o wymiarach 34 × 45 cm, czyli rozwiniętego arkusza 70 × 45 cm, który 
cięto w poprzek na trzy paski o długości około 34 cm i szerokości 15 cm. zwoje 
funkcjonowały w Rosji do czasów Piotra I, gdy ten, rozporządzeniami wydanymi  
w latach 1700–1702, zakazał ich używania. Dokument nr 3 o długości 123 cm został 
napisany na czterech nierównych sklejkach długich na 25–34 cm. z kolei dokument 
nr 5, o długości 149 cm i szerokości 15,1 cm, składa się z dwóch części. Pierwsza, 
napisana cienkim piórem, przejrzystym pismem, sklejona została z trzech pasków  
o długości około 30–31 cm, po czym następuje część pisana szerszym piórem, ciem-
niejszym atramentem, złożona z dwóch pasków o długości około 31 i 24 cm. Drugi 
dokument jest listem nieuwierzytelnionym (mającym zapewne roboczy charakter), 
zwracającym się bezpośrednio do wymienionego na odwrocie adresata. Pisano za-
pewne na pojedynczych paskach, a następnie je sklejano, bo w miejscach zespolenia 
sklejki często nachodzą na siebie, zasłaniając części liter ostatniego wiersza. Czasem 
miejsca zespolenia noszą ślady ponownego klejenia, a pisane ponownie, na już skle-
jonym długim pasku, litery nie pasują do siebie przesunięte o ułamki milimetra.

Dyplomy
Wielkość omawianych dyplomów w większości różniła się od wielkości kart uży-

tych do tworzenia zwojów. z wyjątkiem dokumentu nr 4 o wymiarach 42,7 × 32,8 cm 
(co, biorąc pod uwagę przycinanie i ubytki, zbliża go do standardowego rozmiaru kart-
ki in folio 34 × 45 cm), pozostałe pisano na papierze o standardowych wymiarach in 
folio około 43 × 53 cm. Taki wymiar ma poszyt (dokument nr 12) stworzony ze zło-
żonych na połowę kart o wymiarach 43 × 26,5 cm. Pozostałe dyplomy długością lub 
szerokością zbliżają się do tych wymiarów, trzeba jednak brać pod uwagę przycinanie 
kart do pożądanej wielkości po napisaniu i ozdobieniu tekstu oraz przyłożeniu pieczęci. 

Krzysztof Pietkiewicz
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Dwa dyplomy cara Michała Romanowa (dok. nr 2 i 6) to pięknie wykonane do-
kumenty, różniące się jednak zdobnictwem i starannością pisma. Dowodzi to, że 
kancelaria carska nadawała kształt i dodawała ornament do dyplomów w zależności 
od przypisanej im rangi. W pierwszym dokumencie, o wymiarach 49,5 × 40,5 cm, 
uderza stosunkowo mała kolumna pisma o wymiarach zaledwie około 23 × 20 cm 
przy bardzo szerokich marginesach i bardzo wysokim, dziesięciocentymetrowym 
inicjale. Drugi dyplom Michała Romanowa, o wymiarach 53 × 41,4 cm, jeszcze 
bardziej wysmakowany, ozdobiony od góry zastawką w stylu bizantyjskim z orna-
mentem roślinnym, zwieńczoną zamkniętą koroną i pierwszym słowem napisa-
nym więzią (ornamentem literowym), również został spisany w wąskiej kolumnie, 
zajmującej niewiele ponad połowę szerokości karty. 

Podobnie ozdobione ornamentem roślinnym są dwa dyplomy cara Aleksego 
Michajłowicza. Pierwszy (dok. nr 7), o wymiarach 51,8 × 35,7 cm, powstał tuż po 
objęciu przez niego tronu w 1545 roku i jest wyraźnie pokrewny z poprzednim (dok. 
nr 6). zdobi go zastawka w tym samym bizantyjskim stylu roślinnym, ale wyższa  
i bogaciej zdobiona. Ponadto po obu stronach jako marginalia mamy stylizowane 
gałązki kwiatów. Tekst otwiera ogromny, sięgający połowy kolumny, inicjał (litera 
M) o ornamencie roślinnym. Niestety dyplom jest poważnie uszkodzony. Podczas 
konserwacji braki uzupełniono masą papierową, ale tekst części środkowej, złożony 
dość przypadkowo z ocalałych fragmentów, jest niemożliwy do dokładnego odczy-
tania; nieczytelne są także niektóre wiersze w miejscach złożeń. 

Inny styl ornamentacji przedstawia sobą zastawka dokumentu nr 10. Wraz  
z tworzącymi marginalia gałązkami kwiatów reprezentuje tzw. styl starodrukowy 
z dużymi czarno-białymi liśćmi i owocami, całość zwieńczona jest zamkniętą ko-
roną z prostym krzyżem. Ten dyplom o wymiarach 51,2 × 38,2 cm ma szeroką, 
zajmującą prawie cały arkusz kolumnę tekstu. W pokrewnej, choć skromniejszej 
stylistyce sporządzone są dyplomy 9 i 11. Ozdobione jedynie inicjałami, spisane 
zostały na dużych kartach o długości około 51 i szerokości około 40 cm, bez dba-
łości o równe marginesy i proporcjonalne rozmieszczenie kolumny tekstu, a raczej  
z chęcią przekazania treści aktu.

Inwokacje
Werbalne inwokacje w przedstawianych dokumentach są w większości nie-

zwykle skromne. W dziesięciu na trzynaście badanych dokumentów są to jedynie 
wskazania (w dwóch wersjach) na boskie pochodzenie władzy, albo „z Bożej łaski 
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[My wielki gosudar]” (dok. nr 2, 6)10, także gdy wystawcami są reprezentujący ca-
ra posłowie, negocjatorzy i komisarze (dok. nr 3, 4, 5, 10, 12), albo „z łaski Boga 
w Trójcy wysławianego…”11. Niewielką odmianę stanowi inwokacja dokumentu 
Piotra I z 1707 roku, brzmiąca: „z łaski najpomocniejszego Boga…”12. Tego typu 
inwokacje pojawiają się w dokumentach kancelarii wielkich książąt moskiewskich 
w pierwszej połowie xV wieku i są powszechnie stosowane aż do pierwszych de-
kad xVIII wieku13. 

Tylko w trzech dokumentach mamy do czynienia z bardziej rozbudowany-
mi tekstami inwokacji. Stosowano je w kancelarii moskiewskiej w uroczystych 
dokumentach kierowanych do władców europejskich. Tekst, napisany w języku 
cerkiewnosłowiańskim, nawiązuje pośrednio do słów Jezusa (J. 14, 27): „Pokój 
zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję”. W dość 
dowolnym tłumaczeniu na współczesny język polski, w którym nie wszystkie sub-
telności dawnego języka można oddać, inwokacja ta brzmi: „Dzięki miłosierdziu 
i łasce Boga naszego, w nich że nawiedzi nas światłość z wysoka (Chrystus  
z niebios), aby skierować nogi nasze na drogę pokoju, z tego bowiem Boga naszego 
w Trójcy wysławianego łaski, My…”14. Ta inwokacja otwiera list Iwana Groźnego 
z 1576 roku, w tej samej formie wpisana jest do listu cara Michała Romanowa  
z 1645 roku, gdzie napisano ją złotem. Ta sama inwokacja otwiera list Iwana IV 
Groźnego do króla duńskiego Fryderyka II z 1573 roku, dwa listy do panów pol-
skich i litewskich ze stycznia 1576 roku oraz cara Fiodora z 1584 roku15 i Iwana IV 
z roku 1581 do królowej angielskiej Elżbiety I16. Późniejszego użycia tej inwokacji 
(poza listem, który car Aleksy Michajłowicz tuż po objęciu tronu skierował do 
Władysława IV z propozycją zawarcia nowego pokoju, dok. nr 7) nie udało się 
potwierdzić. 

10  Божиею Милостию [Мы Великий государь]…
11  Бога в Троице славимаго милостию [Мы великий государь]…
12  Божьею поспѣшествующею милостию…
13  Materiał porównawczy czerpiemy z wielotomowego wydawnictwa akt wystawionych przez 

władców ruskich: Собрание государственных грамот и договоров, ч. 1–4, Москва 1813–1826,  
ч. 5, 1894; są to najczęściej odwołania do łaski Boga i Matki Bożej Przeczystej (милостию Божиею  
и пречистыя его Матери).

14  Милосердия ради милости Бога нашего, в них же посети нас восток свыше, во еже 
направити ноги наша на пyть миренъ, сего убо Бога нашого в Троице славимаго бога нашего 
милостию, мы…

15  Собрание государственных грамот и договоров, ч. 5, Москва 1894, nr 123, 124, 125,  
s. 154–157, nr 139, 140, s. 185–186

16 Хрестоматия по истории СССР, т. 1, С древнейших времён до конца XVII века, cост.: 
Владимир И. Лебедев, Михаил Н. Тихомиров, Владимир Е. Сыроечковский, Москва 1951, s. 361.
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Drugą rozbudowaną inwokację znajdujemy w liście cara Aleksego skiero-
wanym do senatorów Rzeczpospolitej 16 stycznia 1669 roku, po abdykacji Jana 
Kazimierza, również zawierającym propozycje pokojowe. W niezwykle skompli-
kowanej sytuacji, niepowodzeniu kolejnych prób przekształcenia rozejmu andru-
szowskiego w trwały traktat pokojowy, także ta inwokacja odwołuje się do Słowa 
Bożego, choć język cerkiewnosłowiański nosi już wyraźnie rosyjskie cechy: „Boga 
niezmiennie jaśniejącego w trzech osobach jedynie istotnego przedwiecznego 
dobra wszelkiego sprawcę dawcę światła, który z łaski swojej całemu rodowi 
ludzkiemu pokój był darował, a to dobre dzieło powszechnie głosząc. My…17”.

Intytulacje 
W tytulaturze władców moskiewskich niezmiennie przez cały wiek xVI 

i xVII, aż do pierwszych dekad wieku xVIII, występują trzy określenia – 
gosudar, car i wielki książę. Wiążą się one z przekształceniami ustrojowymi 
państwa moskiewskiego, które wyłoniło się jako dzielnica Wielkiego Księstwa 
Włodzimierskiego i w xIV wieku zdominowało, przy poparciu chanów złotej 
Ordy, całą Ruś zależną od Tatarów. To pozwoliło przyjąć władcom Moskwy 
tytuł wielkoksiążęcy. z kolei przyjęcie tytułu carskiego w historiografii wiąże się 
zwykle z polityką centralizacyjną na Rusi północno-wschodniej prowadzoną 
od końca xV wieku przez Iwana III, który poprzez małżeństwo z potomkinią 
bizantyjskich Paleologów nawiązał do tradycji cesarskich. Faktycznie tytuł „car” 
do języków słowiańskich trafił jako kalka jednego z tytułów cesarzy rzymskich 
(Imperator Caesar). Jako pierwszy w formie „car” użył go w x wieku książę 
bułgarski Symeon I. W kronikach ruskich określenia „car” lub „cesar” używano 
w odniesieniu do chanów złotej Ordy, a po jej rozpadzie do władców wszystkich 
chanatów tatarskich. Iwan III i jego syn Wasyl III tytułu carskiego używali 
sporadycznie. Oficjalnie przyjął go Iwan IV Groźny w trakcie koronacji w 1547 
roku, co potwierdził patriarcha konstantynopolitański Ioasaf II i sobór Kościoła 
wschodniego w specjalnym dyplomie z 1560 roku18.

17  Бога в трехъ присно сиятельныхъ ипостасехъ едино сушнаго пребезначальнаго благъ 
всехъ виновнаго светодавца имъ же вся быша человеческому роду миръ дарующаго милостию, 
и сие благодеяние повсюду извествуя.

18  Олег Г. Ульянов, Венчание на царство Владимира Святого и утверждение царского 
титула Ивана Грозного в грамоте Константинопольского патриарха Иоасафа II, [w:] 
Историк и общество. Исторический факт и политическая полемика. Сборник статей, ред. 
Марина П. Айзенштат, Москва 2011, s. 80–97.
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z oddaniem w języku polskim tytułu gosudar jest problem, bowiem użycie 
każdego z stosowanych w polszczyźnie odpowiedników – „pan, władca, monarcha, 
hospodar” – niesie w sobie odcienie semantyczne niezgodne z duchem oryginału 
rosyjskiego. Natomiast pochodne od niego pojęcie „gosudarstwo – państwo” 
jest jedynym polskim odpowiednikiem słownikowym19. Kwestię tytułu gosudar 
rozwiązał językoznawca węgierski Andrasz zoltan, który dowiódł, że słowo to 
pochodzi od polskiego „gospodarz”. Słowa tego użył jako pierwszy Kazimierz 
Wielki po zajęciu Rusi Halicko-Wołyńskiej. W dokumentach pisanych po rusku 
pojawiło się określenie господарь Руское земле jako odpowiednika tytułu dominus 
terre Russie. Tytuł ten, będący transkrypcją określenia „gospodarz Ruskiej ziemi” 
(zgodnie z ruską fonetyką, która nie znała ówcześnie dźwięku g) wymawiano 
hospodar, był zdaniem zoltana kalką łacińskiego dominus Russiae, znanego także 
z dokumentów książąt halickich z początków xIV wieku. W tej formie polskie 
słowo „gospodarz”, w znaczeniu „pan, ojczyc i dziedzic – właściciel” gospodarstwa 
w rozumieniu prawa rodzinnego, będące odpowiednikiem tytułu łacińskiego 
dominus et heres, trafiło najpierw do tytulatury wielkiego księcia litewskiego 
Witolda i jego następców, a stamtąd do Moskwy około połowy xV wieku. zoltan 
wyjaśnił, że słowa gospodar i gospodarstwo, będące kalką polskiego „pan, państwo”, 
przeszły do języka wielkoruskiego (rosyjskiego) w formach oryginalnych, 
spotykanych sporadycznie aż do początku xVII wieku. Dość wcześnie jednak 
zaczęto je powszechnie zastępować przez łatwiejsze do wymówienia, skrócone 
gosudar i gosudartwo (государь, гoсударство) dzięki innemu odczytaniu 
konwencjonalnego skrótu, polegającego na ściągnięciu zapisu słowa gospodar 
do spółgłosek „gsdr” (гсдрь), zamiast g(o)s(po)d(a)r – g(o)s(u)d(a)r20. z tych 
względów w dalszych rozważaniach nie podaję polskiego odpowiednika tytułu 
gosudar, pozostawiając go w oryginalnym rosyjskim brzmieniu, skoro termin 
hospodar, w polskiej tradycji przypisany księciu mołdawskiemu, nie kojarzy się  
z wielkim suwerennym władcą.

Tytulatura carów moskiewskich ukształtowała się w xVI wieku. W omawianym 
liście Iwana Groźnego z 1576 roku intytulacja cara występuje w pełnym brzmieniu: 

19  Nowy słownik rosyjsko-polski i polsko-rosyjski PWN, Warszawa 2010, s. 70 i 897, natomiast 
brak w nim nieużywanego już słowa gosudar (государ).

20  Андраш Золтан [András zoltán], К предыстории русск. «Государь», Из истории русской 
культуры, т. ІІ, кн. 1, s. 554–590, pierwsze wydanie w: „Studia Slavica Hungarica” 29 (1983).
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Мы великий государь царь и великии князь Иван Василевич всея Руси, вла-
димерский, московский,| ноугородцкий, царь казанский, царь азтороханский, 
государь псковский и великий князь смоленский.| тверский, югорский, перм-
ский, вятцкий, болгрский и иных государь и великий князь Новагорода| Ни-
зовское земли, черниговский, рязанский, полотцкий, ростовский, ярославский, 
белоозерский,| удорский, обдорский, кондинский, и всея сибирские земли и се-
верные страны, повелитель| и государь отчинный земли лифлянтские, и иныхъ 
многихъ земль государь.

My wielki gosudar, car i wielki książę Iwan Wasilewicz Wszech Rusi, 
włodzimierski, moskiewski, nowogrodzki; car astrachański, gosudar pskowski i wielki 
książę smoleński; twerski, jugorski21, permski, wiacki, bułgarski i innych gosudar, 
wielki książę Nowogrodu ziemi nizowskiej, czernihowskiej, riazańskiej, połockiej 
rostowskiej, jarosławskiej, biełozierskiej, udorskiej22, obdorskiej23, kondinskiej24 i całej 
ziemi syberyjskiej i kraju północnego władca i pan dziedziczny; ziemi inflanckiej  
i innych licznych ziem gosudar.

Ta intytulacja ma rodowód w kancelarii moskiewskiej już u progu xVI wieku. 
Iwan III pod koniec panowania używał tytuł „Ioann z Bożej łaski gosudar Wszech 
Rusi i wielki książę włodzimierski i moskiewski i nowogrodzki i pskowski i twerski 
i jugorski i wiacki i permski i bułgarski i innych”. Identycznego tytułu użył u progu 
panowania jego syn Wasyl III w 1506 roku w liście do cesarza Maksymiliana25. 
Ale już w 1514 roku ta tytulatura zostaje rozszerzona i do dotychczasowej zostaje 

21  Jugra, Kraj Jugorski – nazwa terytorium na północnym Uralu i wybrzeżu Oceanu Lodowa-
tego, spotykana w źródłach xII–xVII wieku, obecnie zachowana w nazwie Chanty-Mansyjskiego 
Obwodu Autonomicznego Rosji na zachodniej Syberii.

22 ziemia udorska, Udora – niewielka dzielnica w północno-wschodniej części Rosji europej-
skiej, obecnie rejon (powiat) w Republice Komi, ukształtowana w xV wieku w basenie rzek Me-
zeń (Miezeń) i jej dopływu Waszki (Ważka), zamieszkała przez etniczną grupę udorskich Komi, 
ochrzczonych w 1444 roku przez biskupa Pitirima Permskiego, w 1478 włączona do Księstwa  
Moskiewskiego. 

23  Księstwo Obdorskie – północnochantyjskie państwo u ujścia Obu, przez długie wieki broniło 
się przed zależnością od Wielkiego Nowogrodu, a potem Moskwy. Około 1470 roku popadło w za-
leżność od Chanatu Tiumenskiego, a po 1480 roku, wraz z innymi księstwami jugorskimi, opierało 
się Moskwie. W 1563 roku książęta obdorscy uznali zwierzchność chana syberyjskiego Kuczuma,  
w 1585 ostatecznie uznali zwierzchność carów moskiewskich.

24  Księstwo Kondinskie – położony za Uralem związek plemion Mansi powstały w połowie xV 
wieku, początkowo jako dzielnica Księstwa Piełymskiego, w II połowie xVI wiekiu uzależniony 
przez Moskwę.

25  Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии 
иностранных дел, ч. 5, [Договоры России с европейскими и азиатскими государствами 
(1326–1584)], Москва 1894, s. 30, nr 44, w liście do arcyksięcia Filipa Habsburga: Іоаннъ Божиею 
милостию государь всея Руси и великии князь Володимерский и Московский и Новогородский, 
и Псковский и Тверский и Югорский и Вятский и Пермский и Болгрский и иных. List Wasyla III, 
tamże nr 51, s. 34.
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dopisany kolejny zestaw władztw cara – obejmujący całą północną część Rosji 
europejskiej oraz położone za Uralem ziemie w dorzeczu dolnego Obu po Ocean 
Lodowaty: „gosudar i wielki książę Nowogrodu nizowskiej ziemi, czernihowski 
i riazański i wołocki i rżewski i bielski i rostowski i jarosławski i biełozierski  
i udorski i obdorski i kondyński i innych”26. zatem w tytulaturze Iwana IV 
Groźnego niewiele się zmieniło poza pewnymi aktualizacjami: dodane zostały 
Inflanty oraz cała Syberia i kraje północne. Te jednak sporadycznie występowały 
już wcześniej w tytulaturze jego ojca Wasyla III w 1521 roku, gdzie znane tytuły 
poprzedza charakterystyczny zwrot „Wasyl z Bożej Łaski jedyny prawowity gosudar 
Wszech Rusi i innych mnogich ziem wschodnich i północnych27. Tytuł władcy 
Wszech Rusi pojawił się w czasie toczonych na przełomie xV i xVI wieku wojen  
z Wielkim Księstwem Litewskim jako roszczenie do panowania nad całą Rusią28.

Romanowowie kontynuowali tę tradycję. Michał Fiodorowicz w mandacie 
z 1634 roku użył wszystkich wymienionych tytułów znanych z listu Iwana 
Groźnego, dodając uzależnione kraje kaukaskie, niewymienione jednak w napisie 
na pieczęci przyłożonej do dokumentu nr 6: 

My wielki gosudar car i wielki książę Michaił Fiodorowicz Wszech Rusi; 
samowładca włodzimierski, moskiewski, nowogrodzki, car kazański, car astrachański, 
car syberyjski, gosudar pskowski i wielki książę smoleński29, twerski, jugorski, 
permski, wiacki, bułgarski i innych hospodar, wielki książę Nowogrodu nizowskiej 
ziemi30, czernihowski, riazański, połocki31, rostowski, jarosławski, biełozierski, 
udorski, obdorski, kondinski i całej ziemi syberyjskiej32 i kraju północnego władca  

26  Tamże s. 66, nr 67, Moskwa,1514: царь и государь всея Руси и великии князь Володимерский 
и Московский и Новогородский, и Псковский и Тверский и Югорский и Вятский и Пермский 
и Болгрский и иных, государь и великий князь Новагорода Низовской зхемли, и Черниговский, 
и Рязанский, и Волотцкий, и Ржевский, и Бѣльский, и Ростовский, и Ярославский,  
и Бѣлозерский, и Удорский, и Обдорский и Кондинскій и иных.

27  Tamże, s. 96, nr 96, Moskwa, listopad 1521: Великиій Государь Василей, Божею Милостію 
единъ правый Государь всеа Русіи и инымъ многимъ землямъ Восточнымъ и Сѣвернымъ…

28  Feliks Koneczny, Geneza uroszczeń Iwana III do Rusi Litewskiej, „Ateneum Wileńskie”, t. 10–11 
(1925/1926), s. 194–264. 

29  Brak tytułu wielkiego księcia smoleńskiego, w latach 1611–1654 należącego do Rzeczpospolitej.
30  W tej formie pierwotnie brzmi tytuł wielkiego księcia Niżnego Nowogrodu (Niżegorodzki).
31  Iwan Groźny używał tytułu księcia połockiego w latach 1563–1582, do układu w Jamie zapolskim.
32  Tytuł władcy Syberii pominięto w dok. nr 6 z 1645 roku.
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i gosudar, ziemi iwerskiej33, kartalińskich i gruzińskich carów34 i kabardyńskiej ziemi35, 
czerkaskich36 i górskich kniaziów i innych licznych państw gosudar i właściciel37.

Ideologia wskazująca na kraje opanowane przez władcę Moskwy znalazła się 
w napisach otokowych wielkiej pieczęci cara Michała, gdzie umieszczono wszyst-
kie tytuły, z wyjątkiem krajów kaukaskich, co pozwala ustalić ich hierarchię 
oraz przypisywane znaczenie. zawsze rozpoczyna je triada: wielki gosudar, car  
i wielki książę Wszech Rosji samowładca, po czym następują trzy kolejne we-
dle historycznego dziedzictwa tytuły wielkoksiążęce: Włodzimierza, Moskwy  
i Nowogrodu, dalej następują tytuły carskie dziedziczone po chanatach tatar-
skich kazańskim i astrachańskim (nie ma na pieczęci chanatu syberyjskiego, któ-
ry znalazł się na nowej wielkiej pieczęci z 1645 roku, zob. dok. nr 6), po nich jest 
gosudar pskowski i wielki książę smoleński. Ten ostatni tytuł wymieniono na pie-
częci, natomiast nie ma go wśród tytułów użytych w liście. Widać mimo układów 
w Deulinie i Polanowie, w których Michał zrzekł się Smoleńska, kazał tytuł wiel-
kiego księcia smoleńskiego wypisać na pieczęci, co wskazuje, że pieczęć powsta-
ła przed zawarciem pokoju w Polanowie, bo na późniejszej wielkiej pieczęci (dok. 
nr 6) Smoleńska nie wymieniono. Po tytule wielkiego księcia twerskiego następuje 
książę jugorski, permski, wiacki, bułgarski oraz wielki książę Niżnego Nowogrodu.  
W nowej wielkiej pieczęci, wzbogaconej o dalsze dwa napisy otokowe, znalazła się 
cała tytulatura cara Michała użyta w dokumencie nr 6. Tej samej tytulatury użył 
zaraz po śmierci ojca car Aleksy Michajłowicz w liście z 5 sierpnia 1645 roku (dok. 
nr 7), zaopatrzony jeszcze w ojcowską pieczęć. 

O wadze przypisywanej tytułom carskim świadczy ich kompletne użycie 
nie tylko w pismach wydawanych w imieniu cara, ale także przez jego posłów  
i pełnomocników (dok. nr 3 i 4). Natomiast bardzo skromnie tytułów carskich uży-
li moskiewscy sędziowie mierniczy wyznaczający granice z Wielkim Księstwem 

33  Ros. Иверия – Iberia, dawna nazwa Gruzji.
34  zapewne kartlijskich i gruzińskich carów – chodzi o gruzińskie królestwo Kartlii.
35  Księżniczką Kabardy była Maria Temigriukowa, druga żona Iwana Groźnego.
36  Chodzi o Czerkiesów, lud pokrewny Kabardyjczykom.
37  Мы Великий государь царь и великий князь Михаило Федорович, всея Русий самодержецъ, 

владимерский, московский, новгородцкий, царь казанский, царь астараханский, царь сибир-
ский, государь псковский, и великий князь тверский, югорский, пермский, вятцкий, болгарский, 
и иныхь государь и великий князь Новагорода, низовские земли, резанский, ростовский, ярослав-
ский, белооѕерский, удорский, обдорский, кондинский, и всея северныя страны, повелитель и го-
сударь иверские земли, карталинскихъ и грузинскихъ цареи и кабардинские земли, черкаскихъ  
и горскихъ князеи и иныхъ многихъ государствъ государь и облаадател.
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Litewskim w 1645 roku (dok. nr 5), występujący w imieniu „wielkiego gosudara 
cara i wielkiego księcia Michaiła Fiodorowicza Wszech Rusi samowładcy i licz-
nych państw gosudara i właściciela”. Widać tu tendencję do praktycznego skraca-
nia intytulacji, gdy nie ma potrzeby podkreślenia prestiżu władcy.

W 1654 roku, wraz zajęciem Ukrainy zadnieprzańskiej z Kijowem i Smoleń-
ska w wojnie z Rzeczpospolitą, w tytulaturze cara Aleksego Michajłowicza po-
jawiły się nowe elementy, które ugruntowane zostały z chwilą zawarcia trakta-
tu andruszowskiego. Wiadomo, że car Aleksy zamówił wówczas nową pieczęć, 
którą w rosyjskiej sfragistyce uznaje się za pierwsze użycie herbu Rosji. Pieczęć 
ta została przyłożona do listu cara Aleksego z 23 listopada 1668 roku (dok.  
nr 9), ale zachowała się jedynie we fragmentach. W całości można ją oglądać  
w Bibliotece Kórnickiej przyłożoną do listu z 16 stycznia 1669 roku, skierowanym 
do prymasa Mikołaja Prażmowskiego i Panów Rady polskiej i litewskiej (dok.  
nr 11)38. Tytulatura cara uległa znacznemu skróceniu, Aleksy to „wielki gosudar 
car i wielki książę całej Wielkiej, Małej i Białej Rosji samowładca, i licznych państw 
i ziem wschodnich, i zachodnich i północnych ojczyc i dziedzic i spadkobierca  
i gosudar i właściciel”39. Tytuły te powtarzają bojarzy we wszystkich swoich dzie-
sięciu pismach do polskich negocjatorów podczas rozmów w Moskwie na przeło-
mie 1671/1672 roku (dok. nr 12).

Jak ważne dla strony rosyjskiej było przestrzeganie przez inne kraje przed-
stawionej wyżej tytulatury świadczą powtarzające się żądania staranne-
go jej stosowania w Rzeczpospolitej. Już w 1650 roku poselstwo Grigorija  
i Stiepana Puszkinów w czasie pobytu w Warszawie zażądało spalenia wydanych  
w Rzeczpospolitej książek zawierających ubliżające carowi zniekształcone użycie 
jego tytułów40. Podobne żądania znalazły się w uregulowaniach traktatu andru-
szowskiego. Ich późniejsze niestosowanie, zarówno w korespondencji oficjalnej 
(różnych szczebli, nie tylko między monarchami), jak i w publikowanych w Pol-
sce książkach, było przedmiotem licznych wystąpień moskiewskich negocjatorów  
w latach 1671–1672 (dok. nr 12)41.

38  Евгений Владиbмирович Пчелов, Государственная печать Алексея Михайловича 1667 г.: 
к 350-летию герба Московского царства, „Вестник архивиста” 2017, № 4, s. 147–158.

39  Великий государь царь и великий князь Алексей Михайловичь Всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росий, самодержецъ и многихъ государьствъ и земель восточныхъ и западныхъ  
и северныхъ отчичь и дедичь и наследникъ и государь и облаадатель.

40  Ludwik Kubala, Poselstwo Puszkina w Polsce w roku 1650, [w:] „Szkice historyczne”, seria I, 
Lwów 1880, s. 184–230; Historia dyplomacji polskiej, t. II: 1572–1795, Warszawa 1982, s. 195–196.

41  ze względu na brak nowoczesnego wydania tekstu traktatu andruszowskiego warto przyto-
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Jednakże oficjalna tytulatura, której dokładnego cytowania domagali się stale od 
przedstawicieli Rzeczpospolitej reprezentanci cara Aleksego, choćby ze względów 
praktycznych, musiała ulegać skróceniu. Tendencje te widać we wspomnianym 
dokumencie nr 12 oraz w ostatnim z omawianych listów, mandacie cara Piotra I 
z 1707 roku (dok. nr 13). W intytulacji Piotr I to „najjaśniejszy i najpotężniejszy 
wielki gosudar car i wielki książę Piotr Aleksiejewicz samowładca wszechrosyjski 
etc. etc. nasz carski majestat”42. Tytuł „samowładcy całej Wielkiej, Małej i Białej 
Rosji” został zamieniony tytułem samowładcy wszechrosyjskiego i tak miało już 
pozostać. Gdy w 1721 roku Piotr przyjął tytuł cesarski, przetrwał on w brzmieniu 
„Imperator i samowładca Wszechrosyjski” do 1917 roku43.

z powyższego wynika niewątpliwie, że od xVI do początku xVIII wieku 
trwale obowiązywała podstawowa tytulatura władcy „wielki gosudar, car i wielki 
książę” w tej właśnie kolejności. 

Dodatkowym określeniem będącym w powszechnym użyciu był dosłowny 
odpowiednik łacińskiego maiestas – величество (wieliczestwo), wyższy stopień 
od величие – wielkość, potęga. Słownik języka rosyjskiego xI–xVII wieku 
odnotowuje użycie tytułu wieliczestwo (majestat) już w 1488 roku. Jednak znalazł 
się on jedynie w kopii listu od Macieja Korwina do Iwana III z 16 grudnia 1488 roku, 
w którym król węgierski (posługując się zapewne tłumaczeniem z łaciny) nazywa 
tak Iwana III. Tym tytułem zwracał się także Iwan III do cesarza Fryderyka III 

czyć inkryminowany art. 2. traktatu w zmodernizowanej pisowni, za: Pisma do wieku i spraw Jana 
Sobieskiego, wyd. Franciszek Ksawery Kluczycki, t. 1, cz. 1, Kraków 1880, s. 566–567, „2. A najjaśniej-
szego wielkiego gosudara Jego Królewskiego Majestatu, tak też i wielkiego gosudara Jego Carskiego 
Majestatu, i i c h  g o s u d a r s k i e  i m i o n a  i  t y t u ł y  p i s a n e  n a  o b i e  s t r o n y  b y ć 
m a j ą  w  i c h  g o s u d a r s k i c h  g r a m o t a c h  i  w e  w s z e l k i c h  p i s m a c h ,  t a k  j a k o 
w  t e r a ź n i e j s z y m  z a p i s i e  n a  p o c z ą t k u  n a p i s a n o  j e s t ,  b e z  u m n i e j s z a n i a 
i  o d m i e n i a n i a, aż da Pan Bóg do postanowienia wiecznego pokoju; tak też i w pogranicz-
nych grodach będący senatorowie i wojewodowie i hetmani i wszelakiego urzędu i kondycji, komu 
gdzie wiedzieć będzie należało; a z drugiej strony bojarowie i wojewodowie i ludzie z prikazów, 
z rozkazania wielkich gosudarów swoich i c h  g o s u d a r s k i e  m i a n a  i  t y t u ł y, we wszel-
kich pismach podług teraźniejszego naszego postanowienia, j a k  n a  p o c z ą t k u  w y r a ż o n o, 
p i s a ć  m a j ą, przestrzegając tego, żeby do nieprzyjaźni przyczyna w niczym dawana nie była.  
A ekspedycje (pisma) wszelkie z Kancelarii Jego Królewskiego Majestatu i od pogranicznych Korony 
w W. Ks. Litewskiego, nie ruskim pismem, jak przedtem było przed wojną, ale w języku polskim, jak 
dotąd przez teraźniejszy czas wojny działo się, wychodzić mają” [wyróżnienia K.P.].

42  Мы пресвeтлeйший и державнейший великий Государь Царь и великий| князь Петръ 
Алексеeвичь самодержецъ всеросийский и прoтчая и протчая, Наше Царское величество.

43 zob. np. dok. Mikołaja II z 20 sierpnia 1916 roku: http://ligovo-spb.ru/img/ludi/mertanen-
n-k_tsarskaya-gramota-1916.jpg,  Мы Николай Вторый император и самодержецъ Всероссий-
ский, царь Польский, великий князь Финляндский, и прочая и прoчая. 
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w 1489 roku44. Nie znajdujemy natomiast przykładów użycia tego tytułu  
w odniesieniu do siebie przez władców Moskwy w xV–xVI wieku. Wydaje się, że 
dopiero Romanowowie, pod wpływem władców europejskich, upowszechnili ten 
tytuł w swojej korespondencji. Trzeba go było bezwzględnie użyć, zwracając się do 
cara lub mówiąc o nim, jako wyraz najwyższego szacunku. Tytułem tym należało 
również określać innych władców. zwrotu wieliczestwo nie ma jeszcze w liście 
Iwana Groźnego z 1576 roku, natomiast jest we wszystkich pozostałych listach 
pisanych w xVII wieku. W omawianych dokumentach Biblioteki Kórnickiej 
pojawia się on blisko 900 razy. Użycie tytułu jego wieliczestwo (majestat) wymagane 
było nie tylko od osób występujących w imieniu cara i osób zwracających się do 
niego, ale od całej administracji Imperium Rosyjskiego do najniższego szczebla 
włącznie. W Bibliotece Kórnickiej, w aktach rodziny Świejkowskich, zachowało 
się kilka dokumentów świadczących, że w imieniu Jego Cesarskiego Majestatu 
(Wieliczestwa) występował w 1807 roku niższy sąd ziemski bracławski na Podolu, 
w 1830 roku Bracławski Urząd Skarbowy i Urząd Skarbowy w Hajsynie, w 1834 
roku Urząd Rekrucki w Bracławiu i inne urzędy wydające kwity45.

Inskrypcje 
W badanych dokumentach wymogi dotyczące tytułów carskich stosowano 

również do adresatów (inskrypcje). Otwierający zbiór list Iwana Groźnego  
z 1576 roku skierowany do Panów Rady polskiej i litewskiej starannie wymienia 
wszystkie ich tytuły. Dodatkowo przywołane są one w kopiariuszu, co wskazuje 
na wcześniejsze przekazanie ich do Moskwy, by car mógł ich użyć w liście46. Ta-
kie szczegółowe wyliczanie urzędów, dygnitarstw i dzierżaw znacznie przeciąża 
tekst dokumentu, ale czyni zadość wymogom kancelaryjności moskiewskiej. Iwan 
Groźny zwracał się 

Do Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego panów Rad du-
chownych i świeckich: Jakuba Uchańskiego z łaski Bożej [tak po polsku] ar-
cybiskupa gnieźnieńskiego pierwszego w radzie Korony Polskiej, Piotra 
Myszkowskiego biskupa płockiego, Mikołaja Jurewicza Radziwiłła wojewody wileń-
skiego, kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego, starosty lidzkiego i mozyrskiego, 

44  Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии 
иностранных дел, ч. 5: [Договоры России с европейскими и азиатскими государствами (1326–
1584)], Москва 1894, nr 9, s. 5 i nr 10, s. 6. 

45  BK 1251/1, k. 140; BK 1251/2, k. 173 i 242; BK 1221, k. 88 i 102.
46  BK 1537, k. 67r i 70v.
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dzierżawcy Borysowskiego, Ostafiego Wołowicza kasztelana trockiego, podkancle-
rzego wielkiego Księstwa Litewskiego, starosty brzeskiego i kobryńskiego, Olbrachta 
Łaskiego wojewody sieradzkiego, Andimusa47 Gostomskiego wojewody rawskiego, 
Mikołaja Mieleckiego wojewody podolskiego, Jana Konarskiego kasztelana kaliskie-
go, Stanisława z Tarnowa kasztelana czechowskiego, zygmunta Czyżewskiego kasz-
telana połanieckiego, Stanisława Herburta z Fulsztyna kasztelana lwowskiego, staro-
sty samborskiego, Andrzeja Opalińskiego marszałka Korony Polskiej, Jana Herburta  
z Fulsztyna kasztelana santockiego, Walentyna Sędziwoja Czarnkowskiego generała 
poznańskiego48, Mikołaja Talwosza kasztelana żmudzkiego, Macieja Sawickiego kasz-
telana podlaskiego, i całej rady Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego du-
chownym i świeckim.

Ta staranność w wymienieniu wszystkich tytułów odnosi się także do 
zagranicznego partnera, nawet jeśli jest on adresatem tylko pośrednio. Car Michał 
Romanow w mandacie z 1634 roku, którym upoważnił swoich posłów do dokonania 
delimitacji granicy moskiewsko-litewskiej wspólnie z przedstawicielami króla 
Władysława IV, użył specyficznej konstrukcji (dok. nr 2). Po opisanej wyżej 
intytulacji cara, zajmującej prawie 8 z 30 wierszy całego listu, car poprzez 
nazwiska negocjatorów nawiązał do traktatu polanowskiego, co pozwoliło 
odwołać się do króla, którego tytulatura objęła nieco mniej, bo 6 wierszy (20% 
tekstu)49. 

Tak duża staranność w wymienieniu tytułów odbiorcy nie powinna być dla 
dzisiejszego czytelnika zaskoczeniem, współcześnie również spotykamy się  
z tytułowaniem rozmówców urzędami, które już dawno opuścili. Toteż nie dziwi 
użycie wszelkich tytułów polskich komisarzy granicznych, do których zwrócili 
się komisarze moskiewscy o spotkanie w innym terminie z powodu złej pogody,  
z: „Jeranimom Tichanowiczem podsędkiem smoleńskim, z Jesufom [poprawio-
no] Józefom Klonowskim stolnikiem połockim, z Ondrejem Koninskim”50 (dok. 
nr 3). Ten bezwzględnie przestrzegany obyczaj znalazł wyraz w stanowiskach 

47  Tak w oryg. Андимусу Кгостомскому, zapewne zepsute imię Anselmus – Anzelm Gostomski.
48  Urzędnicy wielkopolscy XVI–XVIII wieku. Spisy, opr. Adam Bieniaszewski, Wrocław 1987,  

nr 1184, s. 164, zapewne błędnie w Moskwie odczytano, bo jest to Wojciech Sędziwój Czarnkowski, 
starosta generalny wielkopolski (generał wielkopolski) w latach 1568–1578.

49   W przekładzie polskim tytuły te brzmią następująco: „Wielkiego gosudara Władysława czwar-
tego, z bożej łaski króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, ruskiego, pruskiego, żmudzkiego, 
mazowieckiego, kijowskiego, wołyńskiego, podolskiego, smoleńskiego, podlaskiego, czernihowskiego, 
połockiego, witebskiego, mścisławskiego, inflanckiego, estońskiego i innych; a szwedzkiego, gockiego, 
wandalskiego dziedzicznego króla, księcia finlandzkiego i innych, jego królewskiego majestatu”.

50  съ Еранимом Тихановичем подсудком смоленскимъ, съ Еѕуфом [Юзефом] Кленовским 
столникомъ полоцкимъ, с Ондреем Конинским…
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kierowanych do posłów Rzeczpospolitej, bez powodzenia negocjujących traktat 
pokojowy w Moskwie na przełomie 1671/1672 roku (dok. nr 12), które przedsta-
wiano: „jaśnie wielmożnemu Janowi Gnińskiemi wojewodzie chełmińskiemu, ko-
walewskiemu, grodeckiemu, radzyńskiemu staroście, Cyprianowi Pawłowi Brzo-
stowskiemu referendarzowi Wielkiego Księstwa Litewskiego, oszmiańskiemu, 
miadziolskiemu, dowgowskiemu staroście, ekonomii sokolskiej administratoro-
wi i sekretarzowi poselskiemu wielebnemu księdzu Aleksandrowi Kotowiczowi, 
scholastykowi wileńskiemu, rejentowi kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskie-
go”51, co dziesięciokrotnie w każdym ze stanowisk powtórzono.

Protokół końcowy
Brak treści prawnej listów carskich, z wyjątkiem zobowiązań podejmo-

wanych przez komisarzy granicznych (dok. nr 3 i 4), powoduje, że w ba-
danych dokumentach bardzo rzadko pojawiają się inne elementy niż miej-
sce i data wydania. Formuła koroboracyjna pojawia się tylko raz w piśmie 
carskim, w ostatnim chronologicznie dokumencie z 1707 roku (dok. nr 13),  
w którym Piotr I zlecił, by „Na świadectwo tego my to pełnomocnictwo naszą 
pieczęcią uwierzytelniliśmy”52. W pozostałych dwóch przypadkach informacje  
o podpisach i opieczętowaniu dokumentów znajdujemy w aktach delimitacji gra-
nic z lat 1634–1635 (dok. nr 3 i 4). Poprzedza je jedyne swoiste dobrowolne zo-
bowiązanie cara Michała Romanowa (dok. nr 2), który w kwestii wyznacze-
nia granic obiecał, „a to wszystko przez nasz carski majestat będzie dotrzymane 
mocno i niewzruszenie”53. Kierujący pracami ze strony moskiewskiej kniaź Wasyl 
Romodanowski, Łarion Sumin i Dymitr Prokofiew, którzy z powodu złej pogody  
w listopadzie 1634 roku musieli je przerwać, w wystawionym akcie zobowiązali się 
kontynuować prace latem roku następnego, stwierdzając na końcu: „A teraz my 
zgodnie z traktatem między sobą wymieniliśmy dokumenty i tymi dokumenta-
mi ze swoimi podpisami i pieczęciami zgodnie z wcześniejszą przysięgą (całowa-
niem krzyża) wymieniliśmy się wzajemnie”54. Podobny dokument mieli wystawić 

51 Ясне велеможному велможному| Яну Гнинскому воеводе хелминскому ковалевскому, 
городецкому, радинскому старосте,| Кипреяну Павлу Бростовскому реѳерендарю и писарю 
Великого Княжства Литовского,| ошмянскому, медялскому, довговскому старосте, экономии 
сокольской администратору,| да секретарю посольскому велебному ксендзу Алкксандру 
Котовичю, схолястику виленскому,| реэнту канцелярии Великого Княжества Литовского.

52 Во свидетельство того мы сию полномучную нашею печатью утвердили. 
53  И то все от нашего царского величества будетъ здержано крепко и нерушимо.
54 А ныне мы по договору меж себя в том пописали записи и теми записми за своими рукамъ 

Krzysztof Pietkiewicz



29

również komisarze Władysława IV: „Na to między sobą dokumenty spisaliśmy  
i ręce (podpisy) i pieczęcie swoje do tych dokumentów przyłożyliśmy, że ma być tak, 
jak w tych dokumentach napisano”55.

Dokumenty wystawione w imieniu carów nie są podpisane, nie sygnował ich 
też tworzący je pisarz – djak. Jedynie dokumenty wystawiane przez wymienionych 
imiennie przedstawicieli cara były przez nich sygnowane. Dokumenty z 7 listo-
pada 1634 i 21 sierpnia 1635 roku podpisał stolnik i namiestnik kaszyński kniaź 
Wasyl Romodanowski, dworzanin Łarion Grigoriewicz Sumin oraz diak Dymitr 
Prokofiew. Ten ostatni zapewne sporządził oba dokumenty, na co wskazuje wyraź-
ne podobieństwo jego podpisu z całym tekstem, zwłaszcza dokumentu nr 3. Pod-
pis kniazia Romodanowskiego jest wyrobiony i przy niewątpliwie tej samej ręce  
w każdym z dokumentów wykazuje pewne odmiany. Natomiast najmniej wyro-
bioną ręką, choć z pewnością szkoloną, podpisał się Łarion Sumin56. Jest to ważna 
konstatacja, bowiem przy tym samym typie pisma, charakterystycznym dla dane-
go okresu, analiza podpisów pozwala stwierdzić, że pismo to zaczyna mieć cechy 
indywidualne. Podpisy swoje złożyli także negocjatorzy moskiewscy prowadzący 
rozmowy z przedstawicielami Rzeczpospolitej w Andruszowie w 1669 roku pod 
wezwaniem przedstawicieli Kozaków, duchowieństwa i mieszczan Ukrainy na zjazd 
do Kijowa (dok. nr 11). Dokument ten podpisali i pieczęcie swoje przyłożyli kieru-
jący Prikazem Poselskim Atanazy Ordin-Naszczokin oraz diak Iwan Gorochow57. 
Ich podpisy poprzedza uwaga zapisana większymi literami, że są to: „wielkiego go-
sudara jego carskiego majestatu wielcy i pełnomocni posłowie”.

z wyjątkiem dokumentów wystawionych przez carskich negocjatorów i ko-
misarzy granicznych praktycznie wszystkie dokumenty, sygnowane jako wysta-
wione w imieniu carów, wydano w Moskwie. W różniących się drobnymi szcze-
gółami sformułowaniach Moskwa nazywana jest „panującym grodem” – stolicą. 
Dokumenty wystawiono zatem: „w państwa naszego dworze w panującym gro-
dzie Moskwie” (dok. nr 2, 6, 7, 8, 9)58 lub „wielkiego gosudara naszego jego car-

и за печатьми за прежнимъ крестным целованьемъ меж себя розменилися по противням.  
55  В томъ есмя меж себя и записи пописали и руки и печати своии к темъ записамъ 

приложили, что тому быти по тому, какъ въ сех записах написано.
56  Tekst podpisów w obu dokumentach jest jednobrzmiący co do znaku: Стольникъ и намесникъ 

кашинскои княз Василеи Григоревичь Ромодановскои, дворянин Ларион Григоревичь Сумин, 
дьякъ Дмитреи Прокофев.

57  В томъ есмя меж себя и записи пописали и руки и печати своии к темъ записамъ 
приложили, что тому быти по тому, какъ въ сех записах написано.

58  Данъ [Писанъ, Писанo] в государьствия нашего дворе в царьствующемъ граде Москве.
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skiego majestatu w panującym potężnym grodzie Moskwie” (dok. nr 12)59. W 
pozostałych przypadkach starano się ściśle określić miejsce wydania dokumen-
tu. Tak zobowiązanie (dok. nr 3) z 7 listopada 1634 roku datowano „między [na 
granicy] łuckiego [Wielkie Łuki] i newelskiego powiatu na miejscu zjazdu nad 
rzeczką Sutoczycą60, natomiast oświadczenie (dok. nr 4) z 22 sierpnia 1635 roku 
datowano niezwykle dokładnie, choć użyte określenia są niezbyt jasne. Dosłownie 
brzmią: „Pisany dokument między łuckiego powiatu Sawielewa pomiestia Nie-
mtinowa sioła Siewiersty na miejscu zjazdu w dworze…”61 Można to rozumieć w 
ten sposób, że dokument spisano na miejscu spotkania stron, na granicy powia-
tu Wielkich Łuk, gdzie znajdowało się pomiestie (majątek) jakiegoś Sawy i sioło 
Siewiersty, będące własnością lub zamieszkiwane przez niejakiego Niemtina we 
dworze (nazwa dworu nieczytelna). Posłowie zobowiązani byli wskazać nie tylko 
miejsce, ale i okoliczności wydania dokumentu. Tak w 1642 roku datowali sędzio-
wie mierniczy list napisany na miejscu zjazdu nad rzeką Udrą (dok. nr 5), dopisu-
jąc przed datacją zdanie: „Aby pozostawić wam swoje odmowne słowa i nam na 
to odpisać”62. Tak też uczynili bojar Atanazy Ordin Naszczokin i diak Iwan Go-
rochow, datując swoją proklamację na 22 grudnia 1669 roku (dok. nr 11): „Dano  
z wspólnego poselskiego zjazdu z Andruszowa”63.

Datowanie 
Do reformy Piotra I, który 1 stycznia 1700 roku narzucił liczenie lat od na-

rodzenia Chrystusa, przy zachowaniu kalendarza juliańskiego, w księstwie mo-
skiewskim stosowano tzw. erę ruską, inaczej bizantyjską – liczenie lat „od stwo-
rzenia świata”, czemu w omawianych dokumentach odpowiadają formuły лета 
от создания миру lub лета от сотворения света, który przypadał 5508 lat 
przed narodzeniem Chrystusa. W omawianym okresie obowiązywał tzw. styl 
wrześniowy, tzn. nowy rok rozpoczynał się 1 września. Powodowało to pewne 
kłopoty w przeliczaniu dat dziennych, bowiem ostatnie 4 miesiące danego roku 

59  Писано великого государя нашего, его царского величества в царствующемъ велице 
граде Москве.

60 Писана ся запись меж луцкого и невелского уездов на съезжем месте на речке на 
Суточице, лета.

61 Писана ся запись меж луцкого уезда Савелева поместья, Немтинова села Северьсты на 
съезжем месте у двори …вы. 

62  Przed właściwą datacją dopisano nad wierszem drobnym pismem zdanie: Бы вам оставить 
развратные свои слова и к нам отписати тохо. А писан у съезжего места на реке на Удрае. 

63  Дан с посольского общего сьезду из Андрусова. 
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przypadały na rok poprzedni w stosunku do prosto wyliczonego poprzez odjęcie 
od podanej w dokumencie daty liczby 5508. Na przykład dokument nr 3 datowa-
no „w roku 7143 października w 28 dzień”, co według rachunku 7143 – 5508 = 
1635, ale z tym radzono sobie bezbłędnie, skoro dalej czytamy „a wedle rzymskie-
go kalendarza roku 1634, listopada w 7 dzień”, czyli zgodnie z kalendarzem gre-
goriańskim64. Tego rodzaju przeliczenia dat musimy wykonywać w odniesieniu 
także do dokumentów nr 8 i 9 datowanych w roku „od stworzenia świata 7177, a 
od wcielenia jedynego słowa 1668, miesiąca listopada 22 dnia”. Możemy jedynie 
domniemywać, że w tym wypadku data dzienna odnosi się do kalendarza grego-
riańskiego, skoro podana została po „rzymskiej” dacie 1668. Tego problemu nie 
ma w przypadku dokumentu nr 11, datowanego w roku 7178 na 22 października 
kalendarza juliańskiego, czyli 1 listopada 1669 roku65. To samo odnosi się do do-
kumentu nr 12, w przypadku stanowisk datowanych w grudniu 1671 roku (k. 11r, 
14 r, 15v) rokiem ery ruskiej 7180.

Pieczęcie
Dokumenty rosyjskie uwierzytelniano pieczęciami. Bojarzy i szlachta mieli 

już herby osobiste. Tymi ostatnimi uwierzytelnione są dokumenty nr 3, 4 i 11.  
W dwóch pierwszych przypadkach zachowały się jedynie woskowe odciski, nieste-
ty już nieczytelne. Natomiast dokument nr 11 został uwierzytelniony podpisami  
i pieczęciami przez wystawców, bojara i kierownika Prikazu Poselskiego Atana-
zego Ordina Naszczokina oraz diaka Iwana Gorochowa. Na pieczęci Naszczokina 
widoczne są fragmenty napisu otokowego i ślady rysunku herbu, przedstawiają-
cego nagiego mężczyznę siedzącego na tronie, trzymającego w ręku błyskawice. 
Pieczęć diaka Gorochowa jest nieczytelna.

Na dokumentach carskich mamy pięć doskonale zachowanych odcisków pie-
częci i jeden znacznie uszkodzony. Najstarszy (na dok. nr 2) to odcisk wielkiej 
okrągłej pieczęci cara Michaiła Romanowa z 1634 roku o średnicy 9 cm. Odci-
śnięty został na kartce papieru, wyciętej ozdobnie w cztery heraldyczne lilie, które 
po złożeniu do środka stanowią dla niego ochronną okładkę. W centrum pieczęci 
znajduje się wpisany w koło herb carski: dwugłowy orzeł, na każdej głowie otwar-
ta korona, a między głowami krzyż prawosławny o ośmiu (w zasadzie 9 – podsta-
wa) końcach. Na piersi orła tarcza z herbem Moskwy – ustawiony w prawo święty 

64  Лета 7143 октября въ 28 день, а по римскому календару году 1634, ноября въ 7 день.
65  7180 – 5508 = 1670, ale 22 października to rok 1669. 
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Jerzy zabijający smoka. Potrójny napis otokowy napisany półustawem (wąskie 
kapitaliki) z tytulaturą cara, który z pominięciem znaków skrótu w pisowni nie-
zmodernizowanej i z zachowanymi skrótami brzmi:

(1): † бжїєю млcтїю вєликї гдрь црь і вєликїи кнѕь михалъ фєдоровичь всєя 
роѵсїи самодєржєцъ владимєрскїи московскїи; (2): † новгородцкиї црь казнскиї 
цДрь астороханскїи гдрь псковскїи і вєликїи кнѦз смолєнскїи твєрскїи югор-
скиї; (3): † пєрмски, вятцкїи болгарскїи иныхь гсдрь і вєликиї кнѦз новагорода 
низовскиѦ зємли. 

(1): † z Bożej łaski wielki gosudar, car i wielki książę Michaił Fiedorowicz Wszech 
Rusi, samowładca włodzimierski, moskiewski; (2): † nowogrodzki, car kazański, car 
astrachański, gosudar pskowski i wielki książę smoleński, twerski, jugorski: (3) † perm-
ski, wiacki, bułgarski [i] innych; gosudar i wielki książę Nowogrodu Nizowskiej ziemi.

Tekst ten stanowi dokładną kopię tytulatury użytej w intytulacji dokumentu. 
Car Michał Romanow w późniejszym okresie wzbogacił treść swojej wiel-

kiej pieczęci. Jego wielka pieczęć okrągła o średnicy około 10 cm zachowała się 
w Bibliotece Kórnickiej w dwóch egzemplarzach w dokumentach z 1645 roku. 
Pierwszy z nich wystawił car Michał 1 lipca (dok. nr 6), a drugi jego syn Aleksy 
5 sierpnia (dok. nr 7). Wysyłając list tuż po śmierci ojca Aleksy, nie mając jesz-
cze własnej pieczęci, posłużył się ojcowską. Wzór tej pieczęci niewiele różni się 
od poprzedniej. W centrum pieczęci w kole znajduje się dwugłowy orzeł, ale już  
z trzema koronami (co w herbie Rosji pozostaje po dziś dzień) i ma na piersi 
tarczę z herbem Moskwy. znacznie obszerniejszy jest napis otokowy, liczący pięć 
wierszy napisanych wąskimi kapitalikami, z nielicznymi literami wyniesionymi 
nad wiersz, zawierający pełną tytulaturę cara Michaiła Fiodorowicza: 

(1) † божиею млстию мы великии гдрь црь и великии кнзь михаилъ федо-
ровичь всеа рѵсии самодержецъ владимерскии московскии и новгородцки царь 
казанскии; (2) † црь астораханскйи црь сибирскии гдрь псковскии великии кнзь 
тверски югорски пермски вятцки болгарски и иных гдрь и великйи кнзь новаго-
рода; (3) † низовские земли резански ростовскии ярославски белоеэзерски оу-
дорски обдорскии кондински и всея северныя; (4) † страны повелител и гдрь 
иверские земли карталйнских и грѵзискихъ цреи и кабаръдинские земли; (5) † 
черкаских и горьскихъ кнзеи и иныхъ многихъ гдрьствъ гдрь и облаадател. 

(1): † z Bożej łaski My wielki gosudar, car i wielki książę Michaił Fiedorowicz 
Wszech Rusi, samowładca włodzimierski, moskiewski i nowogrodzki, car kazań-
ski, (2): † car astrachański, car syberyjski, gosudar pskowski, wielki książę smoleń-
ski, twerski, jugorski, permski, wiacki, bułgarski [i] innych; gosudar i wielki książę 
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Nowogrodu (3) † Nizowskiej ziemi, riazański, rostowski, jarosławski, biełoozierski, 
udorski, obdorski, kondyński i całego północnego (4) † kraju władca i gosudar; iberyj-
skiej ziemi, kartlijskich i gruzińskich carów i kabardyńskiej ziemi, (5) † czerkieskich  
i górskich książąt i innych licznych państw gosudar i posiadacz. 

zupełnie nowy kształt ma doskonale zachowana wielka pieczęć z dwugłowym 
orłem cesarskim, trzema koronami i napisem otokowym przyłożona do doku-
mentu nr 10 z 1669 roku. Jest to pieczęć sporządzona w 1667 roku, zawierająca 
program władzy carskiej i uważana w historiografii za pierwsze w dziejach przed-
stawienie nowożytnego herbu w heraldyce Rosji. W napisie otokowym car zrezy-
gnował z wymieniania wszystkich historycznie nabytych tytułów, tylko wyrażał  
w skrócie swój program polityczny, głosząc:

божиею милостию мы великий государь царь и великий князь алексей ми-
хайлович всея великия и малыя и белыя росии самодержец и многих государств 
и земель восточных и западных и северных отчич и дедич и наследник и госу-
дарь и обладатель66.

z Bożej łaski My wielki gosudar car i wielki książę Aleksiej Michajłowicz wszyst-
kiej Wielkiej (Rosja), Małej (Ukraina) i Białej Rosji samowładca i licznych państw 
i ziem wschodnich i zachodnich i północnych ojczyc i dziedzic spadkobierca  
i gosudar i posiadacz. 

Niezwykle interesująca jest też zachowana na dokumencie cara Piotra I z 1707 
roku średniej wielkości pieczęć okrągła o średnicy ok. 55 mm. Na pieczęci tej wy-
obrażona jest w środku tarcza hiszpańska okolona łańcuchem św. Andrzeja Apo-
stoła, na tarczy dwugłowy orzeł z trzema koronami zamkniętymi nad głowami, 
mający na piersi tarczę z herbem Moskwy. Nad tarczą znajduje się duża korona, 
wzorowana na koronach z zachodnich herbów królewskich. Na skrzydłach orła 
brak tarczy herbowych ziem rosyjskich znanych z dwóch innych tłoków podob-
nych pieczęci Piotra I67. Można zatem uznać, że w Bibliotece Kórnickiej zachował 

66  Евгений В. Пчелов, Государственная печать Алексея Михайловича 1667 г.: к 350-летию 
герба Московского царства, „Вестник архивиста”, 2017, № 4, s. 147–158.

67 Według G. Wilinbachowa (Георгий Вадимович Вилинбахов, Государственный герб 
России. 500 лет, С. Петербург 1997, s. 41) pieczęć o podobnej treści Piotr I kazał sporządzić  
w 1699 roku, po powrocie z wielkiej podróży na zachód. Na reprodukowanych w Internecie dwóch 
tłokach pieczętnych o podobnym kształcie na skrzydłach orła znajdują się symetrycznie po trzy 
tarcze herbowe ziem rosyjskich: na prawym heraldycznie skrzydle herby Włodzimierza, Kazania  
i Syberii, a na lewym skrzydle herby Kijowa, Nowogrodu i Astrachania, por. (1) „Музеи России” 
Copyright (c) 1996-2019 Museum.ru: http://www.museum.ru/alb/image.asp?11438; (2) https://ite-
xts.net/files/online_html/138746/i_048.jpg [dostęp: 29.08.2019].
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się unikatowy odcisk wczesnej pieczęci cara Piotra I. Napis otokowy, wykonany 
pochyłymi kapitalikami, wprowadza nowy tytuł „cara i samowładcy Wszechro-
syjskiego”, którym zastąpiono tytuły „gosudara cara i wielkiego księcia”: 

петръ алеѯѣевичь црь и самѡдержецъ всерѡссійскій и всеа сѣверныя страны 
повелитель.

Piotr Aleksiejewicz car i samowładca Wszechrosyjski i całego północnego kraju władca. 

REGESTY ANALIZOWANYCH AKT

1

Gorodok, marzec 1576 roku
Odpowiedź Iwana IV Groźnego posłom Panów Rady polskiej i litewskiej, zwolenni-
ków wybranego na króla polskiego Ernesta Habsburga, zawierająca zgodę na obję-
cie przez carewicza Fiodora tronu litewskiego i zawarcie traktatu pokojowego oraz 
sojuszniczego.
Biblioteka Kórnicka, sygn. 1537, k. 67r–68v i 70, 170, współczesna kopia sporządzona w kancelarii 
litewskiej listu przywiezionego przez posłów Stradomskiego i Narbuta (Uzupełnienia, k. 70).
Na odwrocie: (1) Artykuły od Moskiewskiego podane iesliby go na Krolestwo Polskie obrano; (2) u dołu: 
No. 3. Fasc. 20 Manuskripta; (3) pośrodku pismem współczesnym: Elekcja.
Kopia: w ks. poselskiej w Moskwie: РГАДА, Ф. 79. Сношения России с Польшей, Оп. 1, Кн. 10,  
k. 121–127v, Druk: Посольская книга по связям России с Польшей (1575–1576 гг.), [w:] Памят-
ники истории Восточной Европы. (Monumenta Historica Res Gestas Europae Orientalis Illustran-
tia), Том VII, Древлехранилище, Москва – Варшава 2004, s. 93–96.
Uzupełnienia: 1. k. 70v, tytuły panów rady z dopiskiem mało starannym pismem xVI w.: копея ли-
сту московского через Страдомского и Нарбута, ф лист московского до панов рад корунных  
послано; obok dopisek archiwisty ołówkiem: 1576 II do elekcji; niżej: No 17. Fasc. 7. Publicznych;  
2. k 170, warunki (artykuły), na jakich car miałby objąć tron i sprawować władzę przywiezione przez 
Krzysztofa Krajewskiego, in dorso: Artykuły od Moskiewskiego podane iesliby go na Krolestwo Polskie 
obrano.

2

Moskwa, 21 sierpnia / 1 września 1634 roku
Car Michał Fiodorowicz upoważnia swoich posłów bojara Wasyla Romodanowskie-
go i dworzanina Łariona Sumina i diaka Dymitra Prokofiewa do dokonania delimi-
tacji granic między Wielkimi Łukami, Zawołoczem i Opoczką, a pozostającymi przy 
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Rzeczpospolitej włościami Uświat, Newel, Krasne i Siebież z przedstawicielami króla 
Władysława IV, na podstawie zawartego wcześniej układu pokojowego.
Biblioteka Kórnicka, sygn. BK 1542, k. 48, oryginał papierowy o wymiarach 49,5 × 40,5 cm.
Na odwrocie: Hramoty różne: (1) pismem z xVIII–xIx w.: Nr 1. Fasc. 130 Publicznych; (2) 
Moskiewskie Fascykuł Nr 58; (3)1634; (4) ad Publica z Szkat. 109; (5) 1634, 31 VIII; (6) Fas. 130; (7) 
BK Ms. 1542; (8) współczesny zapis ołówkiem: BK Kórn. 1542 / Nr. 19.
Wielka pieczęć okrągła o średnicy 9 cm, odciśnięta przez ozdobnie wyciętą kartę papieru po złożeniu 
stanowiącą ochronną okładkę. 

3

Nad rz. Sutoczycą między W. Łukami a Newlem, 28 października / 7 listopada 1634 
roku
Posłowie cara Michała Fiodorowicza, kn. Wasyl Romodanowski, dworzanin Łarion 
Sumin i diak Dymitr Prokofiew, z powodu przerwania misji wskutek złej pogody, 
wyznaczają termin ponownego spotkania dla wymierzenia granic zgodnych z usta-
leniami pokoju w Polanowie na 13 sierpnia 1635 roku.
Biblioteka Kórnicka, sygn. BK 1542, k. 52, oryginał papierowy: pasek papieru o wymiarach 123 × 
15 cm, sklejonego z tzw. sstawów. Tekst pisany pionowo, z lewej strony margines ok. 3 cm. U dołu 
pod tekstem oryginalne podpisy posłów moskiewskich, a pod nimi trudno czytelne trzy pieczęcie 
sygnetowe odciśnięte w wosku zabezpieczone paskami papieru przewleczonymi przez naciętą  
i zagiętą do środka połowę szerokości karty u dołu dokumentu. Na lewym marginesie u dołu obok 
daty piórem 1635, poniżej ołówkiem 1634.
Na odwrocie: W górnej części napisy (1) przy krawędzi odwrócony: 1635; (2) pismem xVII 
w. Hramota o Comissarow Moskiewskich na odroczenie do dnia 11 Augusta w roku 1635; (3) 
Mo, przekreślone 9 12; (4) oznaczenie archiwalne 20; (5) wzdłuż lewej krawędzi Nr 9 Fas. 130 
Publicznych; (6) ołówkiem z rkp 1542/20 KK Radz (Radziwiłłowskiego); (7) na sklejeniach: Сея; 
Записи; Сстaвы; (8) u dołu na wysokości pieczęci cyrylicą data ery ruskiej: р҃мг год, [(7)133 rok], 
obok ołówkiem: 1634, XI i jakaś paginacja 20.

4

Sioło Siewiersty na granicy powiatu Wielkich Łuk, 22 sierpnia / 1 września 1635 roku
Posłоwie cara Michała Romanowa kn. Wasyl Romodanowski, dworzanin Łarion 
Sumin i diak Dymitr Prokofiew zaprzysięgają z posłami króla Władysława IV Hie-
ronimem Ciechanowskim (Ciechanowiczem) podsędkiem smoleńskim, Józefem Klo-
nowskim stolnikiem połockim i Andrzejem Konińskim delimitację granicy zgodnie  
z dawnymi podziałami między moskiewskimi powiatami Wielkich Łuk, Zawołocza 
i Opoczki a powiatami Rzeczpospolitej, Uświat, Newel, Krasne i Siebież. 
Biblioteka Kórnicka, sygn. 1542, k. 51, oryginał papierowy o wymiarach 42,7 × 32,8 cm.
U dołu pod tekstem oryginalne podpisy posłów moskiewskich, a pod nimi trudno czytelne trzy 
pieczęcie sygnetowe odciśnięte w wosku zabezpieczone paskami papieru przewleczonymi przez 
naciętą i zagiętą do środka trzecią część szerokości karty u dołu dokumentu.
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Na odwrocie: (1) Hramota Cresnogo całowania w roku 1634 BB Komissarzow moskiewskich; (2)  
Nr 15, Fas. 130 Publicznych; (3) współczesnym pismem: 7144 – 22 sierpnia = 1635 – 1 września.
U dołu w środku trzy trudno czytelne odciśnięte w wosku pieczęcie sygnetowe woskowe posłów pod 
naciętą częścią karty z prawej strony.

5

Nad rzeką Udrą (Bolszaja Udraja)68, 30 czerwca / 10 lipca 1642 roku
List sędziów mierniczych strony moskiewskiej: stolnika i namiestnika pieresław-
skliego kn. Dymitra Iwanowicza Szczerbatego, dworzanina Afanasija Osipowicza 
Proncziszczewa i diaka Mikifora Tałyzina do sędziów strony litewsko-polskiej: Juria 
Jeskowicza Despota Bratoszycza Zenowicza starosty opieskiego, dworzanina i puł-
kownika, Hieronima Iwanowicza Technowskiego sędziego smoleńskiego ziemskiego 
i sekretarza królewskiego i Andrzeja Piotrowicza Konińskiego skarbnika połockiego 
z pretensjami o niedotrzymanie umowy i wznawianie roszczeń granicznych w sto-
sunku do ustaleń z 1635 i 1636 roku.
Biblioteka Kórnicka, sygn. BK 1595, k. 22, oryginał papierowy: pasek papieru o wymiarach 149 × 
15,3 cm, sklejonego z tzw. sstawów. Tekst pisany pionowo, dwiema rękami, z lewej strony margines 
ok. 3 cm. Na marginesach dopisane ołówkiem numery wierszy co 10 oraz przy wierszu 127: =1642, 
30 VI v.s.
Na odwrocie adres: Великого Государя Владислава Четвертого, Божиею Милостию короля 
польского и великого князя литовского и иных его королевского величества межевым судямъ, 
Юрю Яновичю Деспоту Братошичу Зеновичю старосте опескому, дворянину и полковнику 
войска королевские милости, да Гераниму Ивановичю Техановичю, суде земскому смоленскому, 
секретарю королевского величества, Ондрею Петровичю Конинскому скарбнику полотцкому 
дворянину его королевского величества. 
Na odwrocie: 1) Przyniosł te gramotę Andrzej Kataurow da Borys Buchwostow (?); 2) Za 14 sztuke to 
Pan Fonderunen (?) podał a tam infra być miała gdzie to za JM Pana Starosty Opeskiego działo się; 3) 
1650; 4) N. 10 Fasc. 130 Publicznych.

6

Moskwa, 1 / 11 lipca 1645 roku
Car Michaił Fiedorowicz zawiadamia Władysława IV i panów Rady o wysłaniu zgod-
nie z umową sędziów mierniczych do wyznaczenia granic między moskiewskimi zie-
miami briańskiego powiatu Komarnickiego i sioła Oleszkowicz oraz miasta Putywla 
z Nowogrodem Siwierskim i Czernihowem ze strony polskiej i miasta Trubczewska  
z włościami i Poczapem etc.
Biblioteka Kórnicka, sygn. BK 296, k. 2, oryginał papierowy in folio o wymiarach 53 × 41,2 cm. 
Piękny dyplom, pierwsze słowo «Божиею» napisane więzią wzbogaconą ornamentem roślinnym 

68  Obecnie jezioro Udraj (Удрай) i rzeczka tej nazwy (Большой Удрай) w rejonie Nowosokol-
nickim obwodu Pskowskiego, na zachód od Wielkich Łuk.
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sięgającym połowy tekstu i ozdobną zastawką roślinną nawiązującą do wzorów bizantyjskich, 
zwieńczoną koroną carską. Pierwszy wiersz i inicjał drugiego wiersza napisane złotem. 
Pismo: niezwykle wysmakowany skoropis moskiewski o drobnych literach i szerokiej interlinii, tekst 
tworzy wysoką, dość wąską na ok. 20 cm kolumnę z szerokimi marginesami po obu bokach.
Na odwrocie: Credens carski.
Pieczęć okrągła o średnicy 10,2 cm z herbem i tytułami cara Michaiła Fiodorowicza pod ozdobną 
papierową osłoną w formie 4 złożonych płatków lilii.

7

Moskwa, 5 / 15 sierpnia 1645 roku
Car Aleksy Michajłowicz zawiadamia Władysława IV o śmierci ojca, cara Michała 
Fiedorowicza 13 VII 1645 roku, proponuje zawarcie nowego traktatu pokojowego  
i wyjaśnia przyczyny niepowodzenia misji posła Gabriela Stępkowskiego wysłane-
go do Moskwy do cara Michała.

Biblioteka Kórnicka, sygn. BK 296, k. 1. Oryginał papierowy in folio 51,8 × 35,7 cm; inwokacja 
napisana złotem. Dyplom pięknie zdobiony z inicjałem sięgającym połowy tekstu i ornamentem 
roślinnym: niezwykle zdobną zastawką zwieńczoną koroną carską i pokaźnymi stylizowanymi 
gałązkami kwiatów na obu marginesach (marginalia).
Dyplom poważnie uszkodzony, braki uzupełnione masą papierową w konserwacji. Tekst w części 
środkowej złożony dość przypadkowo, co uniemożliwia dokładne odczytanie, także nieczytelne 
niektóre wiersze w złożeniach.
Pieczęć okrągła cara Michaiła Fiodorowicza o średnicy ok. 10 cm identyczna z pieczęcią z nr. 6, jak 
widać car Aleksy nie zdążył jeszcze zlecić sporządzenia własnej pieczęci. 

8

Moskwa, 22 listopada 1668 roku69

Car Aleksy Michajłowicz odpowiada na ręce prymasa Mikołaja Prażmowskiego na 
pismo zawiadamiające o abdykacji króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, nie-
wymienionego z imienia Jana II Kazimierza.
Biblioteka Kórnicka, sygn. BK 296, k. 3, oryginał papierowy o wymiarach 35,5 × 39,7 cm, ślad 
pieczęci o średnicy ok. 14 cm, co wskazuje na użycie wielkiej pieczęci państwowej cara, zachowanej 
na dokumencie nr 10. 
Pismo: elegancki skoropis kancelaryjny, treść tworzy równy prostokątny blok w centrum karty.
Na odwrocie pod śladem niezachowanej wielkiej pieczęci powtórzony adres: Ясне вельможному 
Миколаю на Пражмове Пражмовскому арцыбискупу гнезнен[скому], примасу Коруны 
Польские и Великого Княжества Литовского, первому князю и всему се[нату] духовного  
и мирного обоего народу Коруны Польские и Великиго Княжества Литов [ского].

69  Dokument podwójnie datowany według ery ruskiej kalendarza juliańskiego i AD kalendarza 
gregoriańskiego, po którym podano datę dzienną, co wskazuje na dzień zgodny z kalendarzem gre-
goriańskim.
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9

Moskwa, 22 listopada 1668 roku
Car Aleksy Michajłowicz odpowiada na list prymasa Mikołaja Prażmowskiego 
przysłany po abdykacji króla [Jana Kazimierza] przez gońca Jana Franciszka 
Gojszewskiego.
Biblioteka Kórnicka, BK 296, k. 4, oryginał papierowy in folio o wymiarach 51,5 × 39,3 cm.
Pieczęć: wielka pieczęć carska o średnicy ok. 13,5–14 cm według wzoru z 1667 roku, pokruszona, 
zachowana w dwóch kawałkach, w ok. 15%, opisana pod nr. 11. Pismo: elegancki kancelaryjny 
skoropis moskiewski. Inicjał.
Na odwrocie pod śladami wielkiej pieczęci adres: Ясне вельможному Миколаю на Пражмове 
Пражмовскому арцыбискупу гнезненскому, примасу Коруны Польские и Великого Княжества 
Литовского, первому князю и всему сенату духовного и мирного обоего народу Коруны 
Польские и Великoго Княжества Литовского.

10

Moskwa, 16 / 26 stycznia 1669 roku 
Car Aleksy Michajłowicz zwraca się do prymasa Mikołaja Prażmowskiego i Panów 
Rady polskiej i litewskiej z propozycją zawarcia pokoju i sojuszu.
Biblioteka Kórnicka, sygn. BK 296, k. 6, oryginał papierowy o wymiarach 51,1 × 38,2 cm.
Pieczęć: wielka pieczęć carska o średnicy ok. 13,5–14 cm według wzoru z 1667 roku, treść omówio-
na w tekście artykułu.
Na odwrocie zapiski: Ясне освечоному ксенже Миколаю на Пражмове Прахмовскому арцыби-
скупу гнезненскому, примасу Коруны Польские и Великого Княжества Литовского, первому 
князю и ясневелеможнымъ велеможнымъ паномъ раде и всей Речипосполитой.
Doskonale zachowana wielka pieczęć z dwugłowym orłem cesarskim i trzema koronami oraz 
napisem otokowym.
Pismo: elegancki kancelaryjny skoropis moskiewski.
Ornament roślinny stylizowany na tzw. styl starodrukowy: 1) ozdobione fantazyjnymi liśćmi 
napisane więzią pierwsze słowo «Бога»; 2) zastawka przedstawiająca wyidealizowany ogród kwiatów 
zwieńczona zamkniętą koroną ze zwykłym krzyżem; (3) dwa marginalia to gałązki kwiatów po obu 
stronach sięgające 1/3 tekstu. 

11

Andruszów, 22 października / 1 listopada 1669 roku
Posłowie cara Aleksego Michajłowicza: Atanazy Ordin Naszczokin i Iwan Sawinowicz 
Snogorochow oraz komisarze króla Michała [Korybuta Wiśniowieckiego] i Rzeczpo-
spolitej, Jan Gniński, Mikołaj Ciechanowiecki, Cyprian Brzostowski, Marcjan Ogiński, 
Kazimierz Zapolski i Stanisław Kowalewski wzywają hetmana Doroszenkę i przedsta-
wicieli wojska zaporoskiego z obu stron Dniepru oraz przedstawicieli duchowieństwa  
i mieszczan na zjazd do Kijowa w celu zakończenia wojny domowej na Ukrainie.
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Biblioteka Kórnicka, BK 296, k. 5, oryginał papierowy in folio o wymiarach 51 × 41 cm.
Pod tekstem podpis Atanazego Naszczokina i jego pieczęć owalna oraz podpis Iwana Gorochowa  
i jego nieco mniejsza pieczęć owalna. Na pieczęci A. Naszczokina widoczne fragmenty napisu oto-
kowego i ślady rysunku herbu, przedstawiającego nagiego mężczyznę siedzącego na tronie, trzyma-
jącego w ręku błyskawice. Pieczęć diaka Gorochowa jest nieczytelna. 
Pismo: elegancki kancelaryjny skoropis moskiewski.
Na odwrocie adres: Originał listu od moskiewskich do Doroszenka y kozakow ukraińskich po obupoł 
Dniepra będących. Do Kiiowa int… posłany.

12

Moskwa, 8 grudnia 1671 – 4 marca 1672
Posłowie cara Aleksego Michajłowicza bojarzy i dumni ludzie, bliżni bojar i namiest-
nik twerski kn. Juri Aleksiejewicz Dołgoruki, bojar i namiestnik suzdalski kn. Dymitr 
Aleksiejewicz Dołgoruki, dumny bojar i namiestnik sierpuchowski Artemon Siergie-
jewicz Matwiejew, dumny dworianin Grigorij Karpow syn Bogdanow i diak Jakow 
Pozdyszew przekazują posłom nadzwyczajnym i pełnomocnym króla Michała, wo-
jewodzie chełmińskiemu, staroście kowalewskiemu, grodeckiemu i radzińskiemu Ja-
nowi Gnińskiemu, staroście dowgowskiemu, administratorowi ekonomii sokolskiej 
Cyprianowi Pawłowi Brzostowskiemu i sekretarzowi poselskiemu księdzu Aleksan-
drowi Kotowiczowi scholastykowi wileńskiemu rejentowi kancelarii W. Ks. Litewskie-
go, dziesięć oficjalnych odpowiedzi prezentujących stanowiska strony moskiewskiej  
w sprawach negocjowanych w czasie pobytu poselstwa Króla Michała i Rzeczpospolitej 
w Moskwie.
Biblioteka Kórnicka, sygn. BK 296, poszyt 40 kart o wymiarach z oprawą 43 × 26,5 cm + oprawa. 
Numeracja kart dokonana piórem przez archiwistę Biblioteki Kórnickiej w 1951 roku obejmuje 
pełną paginację, na odwrocie karty 40 u dołu wpis: Kart ochronnych A-B. k. 40 [k. 14 luźna],  
k. 1.2.9.14 z pieczęciami. JŁ. 1951 r. 
Druga, zapewne późniejsza numeracja obejmuje tylko karty zapisane od 3 do 34, karta 35–39 nie ma 
tej numeracji; k. 40: fragment jakiegoś sstawu naklejony na kartę z zapisem końcowym nieznanego 
dokumentu: Сие утвержение в царствующем| велице граде Москве, лета от создания мира 
҂зр҃п-го месяца февраля г҃ дня, а от рожества Бога Нашего Иисуса Христа лета ҂ахов-го году 
(To potwierdzono w panującym mieście Moskwie, roku od stworzenia świata lata 7180, miesiąca 
lutego 3 dnia, a od narodzenia Boga Naszego Jezusa Chrystusa lata 1672 roku).
Dokument szeroko cytowany przez z. Wójcika, Między traktatem andruszowskim a wojną turecką. 
Stosunki polsko-rosyjskie 1667–1772, Warszawa 1968. 
1. k.7–10v, dokument niedatowany.
Negocjatorzy moskiewscy odpierają zarzut strony Rzeczpospolitej, jakoby car nie dotrzymał warunków 
rozejmu andruszowskiego nie oddając w terminie Kijowa, faktem jakoby Doroszenko zamierzał poro-
zumieć się z Turcją i oddać sułtanowi Kijów, a cara zdradził Iwaszko Brzuchowiecki. Ponadto strona 
moskiewska uznaje za złamanie porozumienia wszelkie przejawy braku szacunku dla cara Alekse-
go, czego dowodem są liczne przykłady pisania jego imienia bez pełnej tytulatury w korespondencji 
zagranicznej kancelarii królewskiej, urzędników Rzeczpospolitej oraz w szeroko cytowanej książce 

DYPLOMATYKA AKTÓW CARÓW MOSKIEWSKICH z xVII WIEKU



40 

Stanisława Temberskiego „Jasność Jasnej Góry”, liście do chana krymskiego, gdzie cara obraźliwie 
nazwano Moskwicinem.
2. k. 11r–13v, ok. 21/31 grudnia 1671 roku
Negocjatorzy moskiewscy odpowiadają na przedstawioną w rozmowach „czwartą odpowiedź” posłów 
Rzeczpospolitej, którzy zarzucili stronie moskiewskiej niedotrzymanie umowy i nieudzielenie pomocy 
przeciw zbuntowanemu Petro Doroszence. Strona moskiewska uznaje, że to Rzeczpospolita naruszyła 
sojuszniczy punkt traktatu andruszowskiego, tajnie umawiając się z Krymem, wbrew zobowiązaniu do 
wspólnego występowania, oraz wnosi kolejne pretensje do publikowanych w Polsce książek, w których 
Rosja jest obrażana. 

3. k. 14r–15v, Moskwa, 28 grudnia 1671 roku / 7 stycznia 1672 roku
Odpowiedź strony moskiewskiej na stanowisko posłów Rzeczpospolitej, którzy nie zgodzili się na wy-
słuchanie posłańców kozackiego hetmana Demiana Ihnatowicza, oskarżających Kozaków siewierskich 
o zagarnięcie ziem nad Sożą. Strona moskiewska argumentuje, że na Ukrainie poseł Biniewski wziął 
udział w komisji w Ostrogu z Romanem Maciukiem ze strony Kozaków zaporoskich, a ponadto Iwan 
Wyhowski był nawet senatorem, jak i dwaj władycy ukraińscy, więc posłowie powinni zgodzić się na 
wysłuchanie, bo brak zgody to naruszenie traktatu andruszowskiego i postanowienia moskiewskiego.
4. k. 16r–19v, Moskwa, 1/11 stycznia 1672 roku
Odpowiedź strony moskiewskiej na skargę strony Rzeczpospolitej, że Kozacy siewierscy przeszli Soż  
i zagarnęli ziemie powiatów reczyckiego i mozyrskiego oraz województwa mścisławskiego i wygnali 
200 szlachty, co zgodnie z traktatem andruszowskim car zobowiązany jest uspokoić. Strona moskiew-
ska odrzuca skargę i wręcz stwierdza na podstawie relacji hetmana Demiana Ihnatowicza, że to Doro-
szenko ze swoimi Kozakami narusza granice, kupcy strony małorosyjskiej są prześladowani po stronę 
Rzeczpospolitej etc. Odpowiedź jest wielką skargą Rosji na szkody czynione po rosyjskiej stronie Soży 
przez Kozaków Doroszenki i obarczeniem winą strony polskiej, która przewleka delimitację granic.
5. k. 20r–21v, Moskwa, 1/11 stycznia 1672 roku
Siódma odpowiedź. Strona moskiewska nawiązuje do piątej i szóstej odpowiedzi, w której na podsta-
wie listu Demiana Ihnatowicza odrzuciła oskarżenia o naruszenia granicy na Soży i za zasadnicze 
uznaje, zgodnie z 4 art. traktatu andruszowskiego, zobowiązanie obu stron do zapewnienia pokoju 
i wymuszenie posłuszeństwa na własnych Kozakach przez obie strony. Faktycznie oznacza to stwier-
dzenie, że art. ten łamie Rzeczpospolita, zwłaszcza wskutek odrębnej komisji w Ostrogu, po której król 
wysłał buławę Chanence na Zaporożu.
6. k. 22r–23v, niedatowany, przed 9/19 stycznia 1672 roku
Po siódmej odpowiedzi strona moskiewska, odpowiadając na pytanie polskich posłów, przedstawia 
swoją propozycję odnowienia artykułu traktatu mówiącego o sojuszu (сoюзная статья), o czym 
solidarnie zawiadomiono po zawarciu traktatu w Andruszowie sułtana tureckiego. Z kolei strona 
moskiewska odwołuje się do przyjętego w czasie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych postanowie-
nia o utrzymywaniu przez każdą ze stron w bezwzględnym posłuszeństwie i pokoju swoich Kozaków  
i zabronienia im kontaktów z Turcją i Krymem, ale Doroszenko uciskany w wierze greckiej przez 
Rzeczpospolitą poddał się sułtanowi, który wszczął wojnę.
7. k. 24r–27v, Moskwa, 9/19 stycznia 1672 roku
Kolejne wywody strony moskiewskiej dotyczące art. 4 traktatu andruszowskiego, który zdaniem boja-
rów złamała strona polska, zaś strona moskiewska nie naruszyła jej, nie wkroczyła do puszcz za So-
żą. Natomiast Rzeczpospolita nie utrzymuje w posłuszeństwie Kozaków zaporoskich; w czasie zdrady 
Brzuchowieckiego Kozacy Doroszenki z Tatarami zniszczyli wiele miast po stronie rosyjskiej z powodu 
braku pomocy ze strony Rzeczpospolitej. Są też zarzuty fałszywego przedstawienia roli posła Karwow-
skiego na Krymie i pretensje o paszkwil autorstwa podkanclerzego Andrzeja Olszowskiego.
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8. k. 28r– 33v, niedatowany [po 9/19 I 1672 roku]
Strona moskiewska zarzuca Rzeczpospolitej naruszenie gwarancji wolności wyznawania prawosławia 
zawartych w traktacie andruszowskim. Następnie poddaje analizie wybrane artykuły – 3, 8, 9, 11, 22 
– traktatu andruszowskiego, wskazując, co powinno zostać w nich zmienione lub poprawione. Oma-
wiane są dyskusje, jakie miały miejsce po przybyciu poselstwa do Moskwy 8 XII 1671 roku, bowiem car 
nie zgadzał się wysłuchać posłów stojących przed nim w czapkach (wymógł ich zdjęcie) oraz ustalono 
diety posłów.
9. k. 34–36v, Moskwa, 15/25 I 1672 roku
Bojarzy moskiewscy odpowiadają na prośbę poselstwa polskiego, by po przyjęciu moskiewskich wa-
runków uspokojenia Ukrainy car ratyfikował traktat andruszowski i postanowienie moskiewskie oraz 
informują, że car spełnia wszystkie warunki traktatu andruszowskiego i postanowienia moskiewskiego, 
ale zgadza się je zaprzysiąc, jeśli zmienione zostaną szczegółowo omówione artykuły niedotrzymane 
przez stronę polską. 
10. k. 38–39, Moskwa, 26 II/7 III 1672 roku
Stanowisko bojarów moskiewskich podane posłom Rzeczypospolitej w sprawie propozycji przejścia Do-
roszenki z wojskiem zaporoskim do Moskwy, zawierające zapewnienie, że według danych rosyjskich 
sułtan turecki walczy z Arabami i z Persją, wobec czego najazd z jego strony nie grozi.

13

Żółkiew, 20 lutego / 2 marca 1707 roku
Car Piotr I Aleksiejewicz udziela pełnomocnictwa ministrom, najwyższemu kom-
natnemu [Iwanowi Semionowiczowi] Gołowkinowi i stolnikowi ks. [Łuce Fiodo-
rowiczowi] Dołgorukowowi do rozmów z posłami Rzeczypospolitej, wojewodą 
krakowskim ks. Januszem [Antonim] Wiśniowieckim, wojewodą mazowieckim 
Stanisławem Chomentowskim i marszałkiem wielkim litewskim Marcjanem Wo-
łowiczem [reprezentantami konfederacji sandomierskiej, przybyłymi do Żółkwi po 
abdykacji Augusta II]
Biblioteka Kórnicka, sygn. BK 400, k. 24, oryginał papierowy o wymiarach 41,2 × 31 cm.
Na odwrocie: Plenipotencya Ministrow Cora Imia ad conferendum z Posłami Stanow Rzptey w Żółkwi 
c 22 Febr. Roku 170770.
Pieczęć okrągła o średnicy ok. 55 mm. z herbem Rosji i napisem otokowym cara Piotra I.

70  Na 22 lutego 1707 roku na podstawie tego zapisu dokument ten datowany jest także w Ka-
talogu rękopisów Biblioteki Kórnickiej, co jest błędem, bo w tekście używane sa już cyfry arabskie  
i wyraźnie widoczna liczba 20.
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ABSTRACT

KRzYSzTOF PIETKIEWICz

Diplomacy of Moscow tsars’ acts from the 17th century  
in the collections of the Kórnik Library

This article is devoted to a diplomatic (formal) analysis of 13 documents, including 12 originals 
issued by Russian tsars between 1576 and 1707, which are kept at the Kórnik Library. Among them, 
there are two original letters by Tsar Michael of Russia dating to 1634 and 1645 and four documents 
by Tsar Alexis of Russia from 1645 and 1668–1669. The collection also includes Peter the Great’s 
mandate of 1707 given to Russian negotiators for talks with representatives of the Sandomierz con-
federation, two extremely interesting documents (in the form of scrolls) of border-related nego-
tiations dating to 1634 and 1645, as well as a notebook of 40 pages containing the Russian party’s 
proposals presented to Polish envoys during negotiations in Moscow at the turn of 1671 and 1672. 
The article is enriched with an analysis of the content of four well-preserved tsar’s seals applied to 
the documents in question.

Keywords: 17th century Russia, Michael of Russia (1596–1645), Alexis of Russia (1629–1676), Peter 
the Great (1672–1725), 17th–18th century diplomacy, 17th–18th century sigillography, 1634 Treaty 
of Polyanovka, Polish-Russian relations.
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W krótkim czasie po zakończeniu wojny polsko-rosyjskiej w latach 1654–1667 
stosunki między obu państwami stopniowo zaczęły się poprawiać, stając się szcze-
gólnie intensywne na przełomie lat 60. i 70. Powodem tego był narastający wpływ 
Porty Ottomańskiej na politykę krajów Europy Wschodniej i dążenie Osmanów 
do podbicia ziem ukraińskich. Już w czasie negocjacji w Andruszowie, które za-
kończyły się podpisaniem rozejmu andruszowskiego w styczniu 1667 roku, Pol-
ska i Rosja brały pod uwagę możliwość wspólnego przeciwstawienia się ewentual-
nemu natarciu Turcji i Krymu1.

W roku 1665 na Prawobrzeżnej Ukrainie (która dwa lata później na mocy trak-
tatu miała przypaść Rzeczpospolitej, chociaż, jak się okazało, nie była ona w stanie 
kontrolować tych terenów) pojawił się hetman kozacki Piotr Doroszenko. Popie-
rany był przez Chanat Krymski, a wkrótce po zawarciu umowy andruszowskiej 

1  Tekst traktatu patrz: Полное собрание законов Российской империи, Собрание пер-
вое, Санкт-Петербург 1830, t. 1, s. 656–669. O okolicznościach jego zawarcia  patrz: zbi-
gniew Wójcik, Traktat andruszowski 1667 roku i jego geneza, Warszawa 1959; Борис Н. Флоря, 
Внешнеполитическая программа А.Л. Ордина-Нащокина и попытки ее осуществления, 
Москва 2013, s. 104–195.
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zwrócił się o pomoc do Turcji. Dlatego też, kiedy w 1667 roku polskie poselstwo 
na czele z Hieronimem Radziejowskim przybyło do Porty w celu potwierdzenia 
wcześniejszych układów pokojowych, tureccy negocjatorzy wprost oświadczyli, 
by Rzeczpospolita zostawiła Kozaków w spokoju jako poddanych sułtana2. za-
chowanie Turcji ostatecznie doprowadziło do zawarcia sojuszu antyosmańskiego 
przez Moskwę i Warszawę w grudniu 1667 roku3.

Jednak do pełnej współpracy pomiędzy obu krajami ostatecznie nie doszło. 
Brak wzajemnego zaufania spowodował, iż w kolejnych latach Rosja i Rzeczpo-
spolita często zarzucały sobie niedotrzymywanie wzajemnych zobowiązań so-
juszniczych i, pod różnymi pozorami, unikały uzgodnienia konkretnego postę-
powania wobec wspólnego przeciwnika. Równocześnie oba kraje nie zaprzestały 
rywalizować na polu dyplomatycznym o wpływy na kozackiej Ukrainie. Wszyst-
ko to doprowadziło do szybkiego wzmocnienia na tych obszarach (głównie Pra-
wobrzeżu) oddziaływania Porty i Krymu.

W 1668 roku na Lewobrzeżnej Ukrainie wybuchło powstanie Kozaków, na czele 
z hetmanem Iwanem Brzuchowieckim, skierowane przeciwko Rosji. Brzuchowiecki 
cieszył się poparciem znacznej części starszyzny kozackiej, niezadowolonej z wprowa-
dzenia na tych terenach moskiewskiego systemu administracyjnego i podatkowego oraz  
z zawarcia traktatu andruszowskiego, który faktycznie dzielił ziemie Ukrainy na 
dwie strefy wpływów (polską i rosyjską). Hetman nawiązał kontakt z prawobrzeż-
nym hetmanem Piotrem Doroszenką, który podburzał go do powstania. Doro-
szenko, chcąc złączyć całą Ukrainę pod swoją władzą, po wkroczeniu na Lewo-
brzeże doprowadził do zabójstwa Brzuchowieckiego. Rosja początkowo liczyła na 
pomoc Rzeczpospolitej w stłumieniu ukraińskiego buntu, ostatecznie jednak nie 
otrzymała żadnego wsparcia. Wkrótce Siewerszczyzna, na czele z hetmanem na-
kaźnym Demianem Mnohohrisznym, a następnie całe Lewobrzeże, wróciły pod 
władzę cara moskiewskiego, który przyznał im znacznie szerszą autonomię niż za 
Brzuchowieckiego4.

W drugiej połowie 1668 roku Rosja rozpoczęła negocjacje z hetmanem Pra-
wobrzeża o uznanie przez tego ostatniego zwierzchnictwa cara. Rozmowy nie 

2  Zatargi z Turcją w 1667 roku i poselstwo Hieronima Radziejowskiego, [w:] Pamiętniki historycz-
ne, wyd. Leopold Hubert, t. 2, Warszawa 1861, s. 131, 151.

3  Tekst traktatu patrz: Полное собрание законов…, t. 1, s. 727–734. O jego zawarciu patrz: zbi-
gniew Wójcik, Między traktatem Andruszowskim a wojną turecką. Stosunki polsko-rosyjskie 1667–1672, 
Warszawa 1968, s. 68–125; Борис Н. Флоря, Внешнеполитическая программа…, s. 218–291.

4  Борис Н. Флоря, Внешнеполитическая программа…, s. 292–375.
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skończyły się powodzeniem, przynosząc jedynie dalszy wzrost nieufności pomię-
dzy Warszawą a Moskwą. Na domiar złego Rosja ciągle odmawiała zwrócenia Pol-
sce Kijowa, co, na mocy traktatu andruszowskiego, powinna była uczynić w 1669 
roku. Co więcej, w trakcie prac komisji polsko-rosyjskiej w Andruszowie w roku 
1670 posłowie rosyjscy kategorycznie odmówili przekazania Kijowa, usprawie-
dliwiając swój krok tym, że gdyby Kijów został zwrócony Polsce rok wcześniej, 
dostałby się w ręce poddanego Turcji – Doroszenki. Ostatecznie miasto nigdy 
nie zostało przekazane Rzeczpospolitej. Kolejny układ polsko-rosyjski podpi-
sany w 1672 roku w Moskwie (w przeddzień wybuchu wojny polsko-tureckiej 
1672–1676) polski historyk, wybitny znawca tej epoki zbigniew Wójcik, określił 
„traktatem zawiedzionych nadziei”5.

Właśnie dzięki badaniom Wójcika omawiany okres w dziejach obu państw 
możemy uznać za dość dobrze udokumentowany. W swoich pracach szczegółowo 
opisał m.in. moskiewskie negocjacje pomiędzy Rosją a Rzeczpospolitą od końca 
1671 do kwietnia 1672 roku, wprowadzając także do obiegu naukowego nowe 
źródła dotyczące tego tematu. 

Wśród nich znajduje się dziesięć bardzo ciekawych dokumentów (deklara-
cji) strony moskiewskiej dotyczących kwestii negocjowanych z Rzeczpospolitą. 
zostały one wystawione przez uczestników rokowań – moskiewskich kniaziów 
i bojarów: Jurija i Dmitrija Dołgorukowych, dworzanina dumnego Artemona 
Matwiejewa oraz diaka dumnego Grigorija Bogdanowa, i przekazane przybyłym 
do stolicy Rosji dyplomatom polskim i litewskim: wojewodzie chełmińskiemu 
Janowi Gnińskiemu, referendarzowi litewskiemu Cyprianowi Pawłowi Brzostow-
skiemu i sekretarzowi poselstwa księdzu Aleksandrowi Kotowiczowi. Obecnie 
przechowywane są one w Bibliotece Kórnickiej (sygn. 296)6. zapewne pierwotnie 
dokumenty te były częścią prywatnego archiwum jednego z kierowników polskiej 
misji – Jana Gnińskiego bądź Cypriana Pawła Brzostowskiego. Ta druga możli-
wość jest bardziej prawdopodobna, bowiem archiwum Brzostowskiego częścio-
wo zachowało się w zbiorach Biblioteki Czartoryskich. Możliwe, że w xIx wieku 
dokumenty zostały wykupione przez któregoś z Działyńskich, właścicieli zamku 
kórnickiego i biblioteki.

Treść tych pism (które są jednym z podstawowych źródeł do odtworzenia prze-
biegu negocjacji moskiewskich lat 1671–1672) została szczegółowo omówiona 

5  zbigniew Wójcik, Między traktatem…, s. 173–307.
6  Biblioteka Kórnicka (dalej BK) 296, k. 7–40.
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przez zbigniewa Wójcika7. Jednak stylistyczna forma dokumentów, sposób argu-
mentacji i zastosowane chwyty polemiczne strony rosyjskiej nadal zasługują na 
uwagę badaczy. 

Warto wyjaśnić też okoliczności powstania memoriałów, co można zrobić na 
podstawie źródeł rosyjskich. W trakcie drugiego spotkania, które odbyło się 13 grud-
nia, posłowie polsko-litewscy nalegali na możliwie najszybsze potwierdzenie przez 
cara poprzednich traktatów pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosją. Rosjanie, na czele  
z Jurijem Dołgorukowym, kategorycznie odmówili tego potwierdzenia, dopóki 
strony nie omówią tzw. nowych spraw, dotyczących głównie Ukrainy. zaniepokoje-
ni polsko-litewscy negocjatorzy oświadczyli, że są gotowi wysłuchać nowych propo-
zycji, prosząc jednocześnie, by Rosjanie przedstawili je pisemnie. W zamian obiecali 
również pisemnie wyjaśnić, dlaczego nie mogą wdawać się w konkretne rozmowy, 
zanim car nie zatwierdzi poprzednich traktatów (а они, послы свое объявление, 
что им не восприняв от царского величества на прежние договоры обещания, 
ни в какие договоры вступать не возможно на писме им царского величества 
бояром и думным людем дадут же). W dalszym ciągu spotkania kilkakrotnie 
powtarzali swoją prośbę o wręczenie im pisemnego memoriału przedstawiającego 
treść rozmowy „dla lepszego zrozumienia” (для лутчего поразумения)8. Można 
więc przyjąć, że powstanie owych rosyjskich memoriałów było wyraźnie zainspi-
rowane przez stronę polską. z jednej strony wolała ona mieć pisemnie wyłożone 
stanowisko strony rosyjskiej dla dalszego obmyślenia i przedyskutowania (а взяв 
они о том на писме те дела выразумеют9), a z drugiej strony, możliwe, że nie 
była pewna ustnego tłumaczenia toczących się rozmów.

Na przedstawione teksty strona polsko-litewska reagowała również pisemnie10  
i rozpoczęta w taki sposób wymiana memoriałów stała się istotną częścią rokowań; 
w trakcie spotkań strony ciągle się odwoływały do wręczonych współrozmówcom 
pism bądź obiecywały odpowiedzieć na nie11.

Memoriały są ważnym świadectwem taktyki dyplomatycznej Rosjan w rozmo-
wach z polskimi i litewskimi partnerami. Dołgorukowowie, Matwiejew oraz dia-
cy Prikazu Poselskiego uważali bowiem za niezbędne podsumowanie każdego  

7  zbigniew Wójcik, Między traktatem…, s. 279–290. Historyk wskazał również na polskie i rosyj-
skie kopie tych tekstów.

8  Российский государственный архив древних актов (dalej РГАДА), фонд 79, опись 1,  
кн. 141, л. 262, 273 об.–274, 283 об.–284 об.

9  Tamże, л. 283 об.
10  Oryginały polskich memoriałów patrz: РГАДА, фонд 79, опись 1, 1671 г., д. 18, л. 33 i nast.
11  Patrz na przykład protokół jedenastego spotkania 30 stycznia 1672 roku, odbytego na dworze 

bojarzyna J.A. Dołgorukowa, РГАДА, фонд 79, опись 1, 1672 г., д. 3, л. 47.
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z etapów pertraktacji przez sporządzenie specjalnego memoriału. Był on bezpo-
średnio po spotkaniu, albo trochę później, przekazywany stronie polsko-litew-
skiej. Memoriał omawiał stanowisko dyplomacji moskiewskiej wobec każdej z po-
ruszanych kwestii. Strona polsko-litewska reagowała na to pisemnymi responsami  
i w ten sposób osobista, ustna rozmowa („rozhowor”) prowadzona przez tłuma-
czy była uzupełniana o wymianę deklaracji pisemnych, które sprzyjały pogłębie-
niu i konkretyzacji dyskutowanych problemów.

Każdy z memoriałów przechowywanych w Bibliotece Kórnickiej zaczyna się 
od typowego zwrotu członków delegacji rosyjskiej w imieniu cara do polskich 
współrozmówców; żadne z pism nie zawiera ani pieczęci, ani podpisów dyploma-
tów rosyjskich. Warto zwrócić uwagę na użytą na wstępie tytulaturę cara i króla. 
Najpierw jest umieszczony tytuł carski: 

Божиею милостию великого государя, царя и великого князя Алексея 
Михайловича, всеа Великия и Малыя, и Белыя Росии самодержца и многих 
государств и земель восточных и западных, и северных отчича и дедича,  
и наследника, государя и облаадателя. Tytuł królewski jest krótszy: наяснейшаго  
и великого государя Михайла Божиею милостию короля полского и великого 
князя литовского, руского и иных12. 

Temu odpowiadało użycie formy tytułu w polskich memoriałach, najpierw 
królewskiego: 

Najjaśniejszego i wielkiego hospodara Michała z Bożej łaski króla Polskiego i wiel-
kiego księcia litewskiego, ruskiego i innych, jego kr[ólewskiej] m[oś]ci pana n[aszeg]o 
m[iłościweg]o i Rz[eczy]p[ospoli]tej; potem carskiego: Bożą miłością wielkiego hospoda-
ra, cara i wielkiego kniazia Aleksieja Michajłowicza, wszystkiej Wielkiej, Małej i Białej 
Rusi samoderżcy i mnogich hospodarstw i ziem wostocznych i zapadnych i siewiernych 
otczyca, dziedzica, naślednika, hospodara i obłaadatela13. 

Wyraźnie widać, że strona polsko-litewska nie życzyła sobie żadnych targów  
z Rosjanami na temat pisowni tytułu carskiego, odtwarzając go dosłownie, według 
wzorca moskiewskiego. Widoczne jest to nawet w tak drobnych sprawach jak uży-
cie słowa „wostoczny” zamiast „wschodni”, a nawet zapis określenia „obłaadatel” 
(„właściciel”) z podwójnym „a”, co w Rosji zarezerwowane było tylko i wyłącznie 
dla zapisu carskiego tytułu (w pozostałych przypadkach z jednym „a”); opuszcze-
nie nawet jednej litery uważano za poważne uchybienie.

12  Patrz np.: BK 296, k. 3.
13  Patrz np.: memoriał posłów polsko-litewskich, 17 I 1672, RGADA, фонд 79, опись 1, 1671 г., 

д. 18, л. 39.
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Jednak użycie dokładnie takich form regulował odpowiedni punkt traktatu an-
druszowskiego, w myśl którego Rosja i Polska uzgodniły prowadzenie wzajemnej 
oficjalnej korespondencji z krótkimi tytułami (carskim i królewskim)14. Chciano  
w ten sposób uniknąć sporów o przynależność niektórych ziem i prowincji, które 
pojawiały się w pełnych formach tytułów władców, a do których oba państwa rości-
ły sobie prawo.

Sama forma takiej wymiany memoriałami nie była czymś niezwykłym w prak-
tyce dyplomatycznej tamtego czasu i nie cechowała wyłącznie moskiewskiej ani 
polskiej tradycji polityki zagranicznej. Jednak jej niewątpliwa popularność i czę-
ste wykorzystanie w trakcie negocjacji polsko-rosyjskich lat 60. i 70. xVII wieku 
jest czymś charakterystycznym dla kontaktów obu tych państw tego okresu i, jak 
możemy ostrożnie sugerować, uwarunkowana jest raczej wpływem strony pol-
sko-litewskiej. Warto tutaj przypomnieć przywiązanie do praktyki sporządzania 
obszernych memoriałów wybitnego dyplomaty rosyjskiego Afanasija Ordina-Na-
szczokina, który uważany jest w historiografii za osobę uległą wpływom kultury 
zachodniej (a więc też polskiej) i który w taki właśnie sposób prezentował swoje 
propozycje nie tylko dyplomatom obcych krajów15, lecz również samemu carowi 
Aleksemu Michajłowiczowi16. Jak wiadomo zresztą, jego kariera polityczna za-
kończyła się akurat w grudniu 1671 roku, w momencie kiedy polskie poselstwo 
Gnińskiego wkraczało do Moskwy (wkrótce został zesłany do Pskowa) i w nego-
cjacjach z nim ten wybitny moskiewski mąż stanu udziału już nie brał17.

W części rozpatrywanych tutaj pism zachowały się notatki polskich dyplo-
matów, dotyczące treści memoriałów. Na marginesie pierwszego z nich, z lewej 
górnej strony karty, widnieje podpis: „Rationes dla czego Kijowa nie wracają”18. 
Dokument jest niedatowany, ale na pewno został doręczony Polakom w grud-
niu 1671 roku, kiedy obie strony rozpoczęły rozmowy dotyczące sporu o Ki-
jów. Podsumowując dyskusję, książęta Dołgorukowowie, Matwiejew i Karpow 

14  Полное собрание законов..., t. 1, s. 658.
15  zobacz m.in. oryginał memoriału A. Ordina-Naszczokina, adresowany do przedstawicieli 

Polski, zawierający wiele cytatów z Biblii (z 4 kwietnia 1663 roku ze Lwowa). Biblioteka Czartory-
skich, rękopis 2106, k. 235–237.

16  Иван В. Галактионов, К истории Андрусовского перемирия 1667 г., „Исторический ар-
хив” 1959, nr 6, s. 83–90.

17  Иван В. Галактионов, Елена В. Чистякова, Ордин-Нащокин – русский дипломат XVII 
века, Москва 1961, s. 125. Po dymisji nowym kierownikiem Prikazu Poselskiego został inny bliski 
zaufany cara Artemon Matwejew, poważne wpływy na sterowanie polityką zagraniczną zachował 
również jeden z najbardziej zasłużonych bojarów – Jurij Dołgorukow.

18  BK 296, k. 7.
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przekazali posłom Gnińskiemu, Brzostowskiemu i Kotowiczowi rozległą od-
powiedź na przedstawione przez tych ostatnich oskarżenia pod adresem strony 
moskiewskiej, która – wbrew postanowieniom rozejmu andruszowskiego – od-
mawiała Rzeczpospolitej zwrotu Kijowa. Całość argumentacji negocjatorów mo-
skiewskich można by podzielić na dwie części.

Pierwsza, o charakterze politycznym, sprowadzała się do następujących stwier-
dzeń. Ponieważ Ukraińscy Kozacy na Prawobrzeżu poddali się Turkom, Kijów,  
w razie powrotu do Polski w 1669 roku, trafiłby w ręce Doroszenki. Dlatego utrzy-
manie Kijowa w posiadaniu Rosji jest konieczne dla skutecznego przeciwdzia-
łania na tym terenie Turkom i Tatarom. Charakterystyczne jest stwierdzenie, że 
Kijów został zatrzymany przez Rosjan „правдою”19. W rosyjskim społeczeństwie 
tej epoki termin „prawda” oznaczał nie tylko prawo jako takie. Było to pojęcie 
znacznie szersze, określające najwyższą sprawiedliwość, która nad tym prawem 
stoi, łącząc w sobie przedstawienie o prawie, sprawiedliwości i prawdzie w wąskim 
rozumieniu20. Treść memoriału potwierdza takie rozumienie: Kijów został zatrzy-
many nie tylko z powodu pogwałcenia przez Rzeczpospolitą paktów z państwem 
carów (obraza majestatu carskiego etc.), ale także jako akt sprawiedliwości, ponie-
waż to Rosja broni Ukrainę przed „bisurmanami”, jednocześnie udzielając pomo-
cy polskiej załodze w Białej Cerkwi przez dostarczanie tam żywności z Kijowa21.

Ponadto zwrot Kijowa, zdaniem rosyjskich dyplomatów, był niemożliwy, gdyż 
po wybuchu powstania podległego Moskwie hetmana kozackiego Iwana Brzu-
chowieckiego na Lewobrzeże wkroczył ze swoimi pułkami Doroszenko. To spo-
wodowało olbrzymie zniszczenia i straty w posiadłościach cara. W memoriale nie 
ma żadnego wytłumaczenia, jaki związek miała Rzeczpospolita z owym pocho-
dem Doroszenki. Można się jednak domyślać, że tutaj strona rosyjska miała na 
uwadze traktat podhajecki z 1667 roku, na podstawie którego Warszawa uważała 
hetmana prawobrzeżnego za poddanego króla (otwarcie na to wskazywał kolejny 
memoriał nazywający Doroszenkę poddanym Jana Kazimierza22). Jak widać, dy-
plomaci moskiewscy bardzo instrumentalnie wykorzystywali czynnik politycz-
nej orientacji Doroszenki, usprawiedliwiając zatrzymanie Kijowa z jednej stro-

19  Tamże.
20  Наталья М. Золотухина, Средневековые мыслители России о праве, законе, справедливости, 

истине и благодати, „Труды Института государства и права Российской академии наук” 2018, 
t. 13, nr 2, s. 120–121.

21  BK 296, k. 7–7v.
22  Tamże, k. 11v.
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ny koniecznością przeciwdziałania naciskowi Doroszenki jako wasala Stambułu,  
a z drugiej jego grabieżczą wyprawą na Lewobrzeże, już jako poddanego króla.

Druga grupa argumentów miała charakter ceremonialno-dyplomatyczny, 
przy czym strona polska większość z nich uważała za absurdalne i niemające nic 
wspólnego z protokołem dyplomatycznym oraz oficjalną korespondencją mię-
dzypaństwową. Jednak dla strony moskiewskiej przytaczane uwagi miały bardzo 
duże znaczenie, chodziło bowiem o osobę cara. W Moskwie nadal dużą wagę 
przywiązywano do wszystkich, nawet najdrobniejszych pomyłek (tzw. propiski)  
w carskiej tytulaturze, niezależnie od tego, czy popełnione zostały przez pracow-
nika Litewskiej kancelarii, czy też jakiegokolwiek poddanego króla polskiego, 
który kierował list za wschodnią granicę. Jeszcze dziwniejsze, z punktu widze-
nia Polaków i Litwinów, wydawały się pretensje strony rosyjskiej o publikacje na 
ziemiach Rzeczpospolitej ksiąg znieważających osobę cara. W Moskwie wszyst-
kie tego typu wydawnictwa były starannie gromadzone. Wyjeżdżający do Polski 
dyplomaci rosyjscy mieli w swej instrukcji specjalny punkt nakazujący zbieranie 
informacji o wszystkich ukazujących się pracach, w których Rosja lub jej wład-
cy byli przedstawieni w negatywnym świetle. Księgi takie miały być kupowane 
i przesłane do Rosji, by podczas najbliższych rozmów polsko-rosyjskich strona 
moskiewska mogła się do nich odnieść.

Tego typu uwagi pojawiły się w dokumencie z grudnia 1670 roku. Są w nim 
wzmianki o książce Latorośl Korybucka (Stanisław Temberski, Palmes Coribu-
teus Michaelis Regis…), która ukazała się w Krakowie w 1669 roku. zwierała ona, 
według Rosjan, obietnicę zwrócenia ziem odstąpionych Rosji na mocy rozejmu 
andruszowskiego. W Moskwie odebrano to jako świadectwo pogwałcenia rozej-
mu, w myśl którego strony zobowiązywały się opierać swoje relacje na wzajemnej 
życzliwości (хотеть друг другу добра). Słowa z dzieła Temberskiego odczy-
tano jako zagrożenie wobec całego państwa rosyjskiego (всему российскому 
царствию). W podobny sposób została odebrana przez działaczy Prikazu Po-
selskiego książka podkanclerzego koronnego Andrzeja Olszowskiego, którą  
w rosyjskim tłumaczeniu nazwano „Wyśmianie” (oryginalny tytuł: Censura candi-
datorum sceptri Polonici, 1669). Jej autor po abdykacji króla Jana Kazimierza po-
pierał kandydaturę do tronu polskiego Piasta i był jednym z organizatorów elekcji 
Michała Korybuta Wiśniowieckiego. W swoim dziele ostro krytykował wszyst-
kie inne opcje, w tym także domniemanego kandydata moskiewskiego. Odpo-
wiedni rozdział książki Olszowskiego (Moscus) został uważnie przeanalizowany  
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w Prikazie Poselskim. Stanowisko podkanclerzego oficjalnie utożsamiano w Mo-
skwie z zapatrywaniem całej Rzeczpospolitej. W swojej pracy Olszowski odważył 
się nazywać cara „moskwicinem”; bez należytego szacunku pisał o jego „przod-
kach” – carach Iwanie Groźnym i jego synu Fiodorze Iwanowiczu (oficjalnie uwa-
żano ich w Moskwie za dziada i pradziada panującego Aleksego Michajłowicza 
Romanowa) oraz uważał, że „moskwicin” jako kandydat do tronu polskiego jest 
niedostatecznie wykształcony. Oburzenie dyplomatów rosyjskich wywołało też 
określenie prawosławia, czyli „wiary greckiej”, jako zdradzieckiej, a jej wyznaw-
ców – zdrajców, włączając w to wyznawców prawosławia mieszkających w Rzecz-
pospolitej, którzy jakoby mieli modlić się za cara23.

Przytoczona argumentacja chyba najlepiej odzwierciedla różnicę światopoglą-
dową pomiędzy elitami politycznymi Rosji a Rzeczpospolitej. Polacy, pomimo fe-
tyszyzowania szlacheckich wolności i pasjonowania się kulturą sarmacką, w sferze 
dyplomacji nie okazywali zbyt wielkiego „orientalnego” przywiązania do symboli 
władzy państwowej, w tym również tytułu króla. W materiałach dotyczących ne-
gocjacji dyplomatycznych drugiej połowy xVII wieku nie znajdziemy żadnych 
poważnych zarzutów o obrazę majestatu, wystosowanych pod adresem strony 
rosyjskiej. Co więcej, strona polska nie szukała żadnej przeciwwagi dla podob-
nych zarzutów Moskwy, tłumacząc się swobodą drukowania i rozpowszechniania 
książek oraz pamfletów politycznych (czasami wręcz obraźliwych w stosunku do 
osoby polskiego monarchy bądź jego rodziny24). Wreszcie nie interesowano się  
w Polsce zupełnie opisywanymi w publicystyce aspektami życia społecznego Rosji 
(które u wschodniego sąsiada miało zupełnie inny charakter25), tym bardziej wy-
korzystaniem ewentualnej wiedzy o tym do celów politycznych. 

Natomiast kręgi rządzące Moskwy skupione były wokół monarchy, którego 
osoba uosabiała w oczach mieszkańców kraju powagę i moc aparatu państwowe-
go. Monarcha ten legitymizował wszystkie działania urzędników (świadczy o tym, 
między innymi, zwyczaj wystawiania przez prikazy wszystkich, nawet drobnych 
ukazów, listów do wojewodów i dowódców wojskowych etc. w imieniu cara).  
W relacjach międzypaństwowych przejawiało się to w nieustępliwym dopomina-
niu się o poprawny zapis pełnego carskiego tytułu, ujmującego wszystkie ziemie 

23  BK 296, k. 7–10 vol. Por.: zbigniew Wójcik, Między traktatem..., s. 282–283.
24  Patrz np.: Andrzej Kamieński, Polska a Brandenburgia-Prusy w drugiej połowie XVII wieku. 

Dzieje polityczne, Poznań 2002, s. 217.
25  Patrz np.: Анна С. Елеонская, Русская публицистика второй половины XVII века,  

Москва 1978.
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i tereny, do których państwo rosyjskie rościło sobie pretensje, oraz o szacunek do 
osoby monarchy. Wyrażone w tytule symboliczne „posiadanie” tych czy innych 
ziem było dla elit rosyjskich nie mniej ważne niż posiadanie realne. To zresztą 
stanowiło przedmiot wnikliwej uwagi nie tylko Moskwy, ale i dworów zachodnich 
(na przykład Wiednia), jednakże strona rosyjska wyróżniała się tutaj zarówno du-
żym przywiązaniem do treści, jak i do najdrobniejszych pomyłek. Wreszcie uni-
katową praktyką Moskwy było masowe i systematyczne gromadzenie wydawa-
nych za granicą ksiąg, gazet, listów ulotnych, obrażających osobę cara, oraz listów 
polsko-litewskich urzędników pogranicznych, w których znalazły się pomyłki  
w tytule władcy rosyjskiego. W sposób najbardziej jaskrawy w relacjach z Rzecz-
pospolitą uwaga do tytułu carskiego przejawiała się w końcowym okresie Wiel-
kiej Smuty i w latach następnych, kiedy to król zygmunt III odmawiał uznania 
Michaiła Romanowa za prawowitego władcę Rosji. W drugiej połowie xVII wie-
ku walka o symbole nabrała już innego znaczenia, które dość wyraźnie widać  
w omawianych memoriałach: nie chodziło już o obronę przed wrogimi zamiarami 
„Lachów”, lecz o ekspansję na ziemie Rzeczpospolitej, kiedy to obrazą carskiego 
majestatu tłumaczono zerwanie pokoju polanowskiego w 1653 roku26, zatrzyma-
nie Kijowa w 1670, 1672 i w latach następnych 27.

Treść pozostałych dziewięciu kórnickich memoriałów skupia się głównie wo-
kół trzech problemów, które podczas negocjacji wywoływały najwięcej sporów: 
zagarnięcia przez lewobrzeżnych i podwładnych carowi Kozaków części ziem 
Wielkiego Księstwa Litewskiego pomiędzy rzeką Sożą a granicą polsko-rosyjską 
(tzw. zasoże); poddaństwa Piotra Doroszenki i potwierdzenia zawartego po-
przednio przymierza polsko-rosyjskiego.

Podczas czwartego spotkania moskiewskich i warszawskich dyplomatów 
21 (31) grudnia 1671 roku strona polska zażądała od Rosji udzielenia pomocy  
w walce z Doroszenką (na mocy zobowiązań sojuszniczych). W Prikazie Posel-
skim zostało przygotowane pismo z uzasadnieniem, dlaczego Rosja nie może  
w danym momencie tego zrobić (polski tytuł: „Rationes dla czego posiłki dane 
bydź nie mogą”28). Stronie polsko-litewskiej wskazywano, że Moskwa nie otrzy-

26  Patrz np.: Лев В. Заборовский, Последний шанс умиротворения: переговоры Б.А. Репнина 
во Львове 1653 г., [w:] Русская и украинская дипломатия в Евразии: 50-е годы XVII века,  
Москва 2000, s. 24–30.

27  Patrz np.: Kirył A. Koczegarow, Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680–1686. Zawarcie traktatu 
o pokoju wieczystym, Warszawa 2017, s. 237–238, 410.

28  BK 296, k. 11.
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mała pomocy sojuszniczej w czasie powstania Brzuchowieckiego, który złączył się  
z Doroszenką w 1668 roku. Dyplomaci rosyjscy uważali to za złamanie umowy  
z grudnia 1667 roku. Dodatkowo oskarżano Rzeczpospolitą o separatystyczne 
stosunki z Chanatem Krymskim. Natomiast, jak stwierdzano w rosyjskim memo-
riale, kiedy car podpisał traktat z chanem w 1670 roku, jego tekst został przesłany 
stronie polskiej. Ta zaaprobowała układ i zapewniała, że kiedy posłowie moskiew-
scy przybędą do Bakczysaraju w celu jego ratyfikacji, rezydujący tam polski dyplo-
mata Jan Karwowski będzie utrzymywał z nimi poufne kontakty. Tak się jednak 
nie stało. Karwowski zawarł z chanem odrębny układ, którego treść pozostała dla 
Rosjan tajemnicą. Teraz rosyjscy negocjatorzy oskarżali stronę polsko-litewską, 
że dwór carski nie został poinformowany o treści polsko-krymskiego traktatu29.

W historii stosunków rosyjsko-polskich wartym uwagi chwytem retorycznym 
było ciągłe odwoływanie się do wspólnego dobra i „pokoju chrześcijańskiego” obu 
państw, dla „braterskiej przyjaźni i miłości” (для брацкие дружбы и любви) cara  
i króla, jako jednego z celów polityki zagranicznej państwa moskiewskiego, którego 
Rzeczpospolita nie była w stanie (według rosyjskich dyplomatów) w pełni docenić. 
Starania Rosji, by zawrzeć z chanem trójstronny pokój (również w imieniu War-
szawy) rzeczywiście odpowiadały prawdzie, nie mówiło się jednak o tym, że chan 
kategorycznie odmówił jego ratyfikacji i zmusił Moskwę do zgody bez udziału War-
szawy na znacznie mniej korzystnych warunkach, którą ona ostatecznie przyjęła30.

Tematem piątego spotkania 28 grudnia 1671 (7 stycznia 1672) roku było za-
garnięcie przez Kozaków carskich zasoża. Strona rosyjska, w celu dokładnego 
wyjaśnienia sytuacji, zaproponowała zaproszenie do rozmów delegatów kozac-
kich (pułkownika kijowskiego Konstantego Sołonina i jego towarzyszy), którzy 
wcześniej już przyjechali do Moskwy na polecenie hetmana lewobrzeżnego De-
miana Mnohohrisznego. Strona polska ze zrozumiałych powodów nie zgodziła 
się na to i po zakończeniu zjazdu otrzymała kolejne pismo. Wyjaśniano w nim 
bezpodstawność odrzucenia rosyjskiej propozycji z uwagi na to, że swego czasu 
Rzeczpospolita prowadziła z Kozakami intensywne negocjacje i nawet zawarła 

29  BK 296, k. 11–13 vol. Por.: zbigniew Wójcik, Między traktatem..., s. 281–282. 
30  Szczegóły o rosyjsko-krymskim traktacie z 1670 roku patrz: Сагит Ф. Фаизов, Неизвестная 

страница из предыстории отставки А.Л. Ордина-Нащокина, [w:] „Славянский сборник”. 
Межвузовский научный сборник, выпуск 3, Национально-освободительная и антифеодальная 
борьба южных и западных славян, Саратов 1985, s. 66–76; Алексей А. Новосельский, Борьба 
Московского государства с татарами во второй половине XVII века, [w:] idem, Исследования 
по истории эпохи феодализма. Научное наследие, Москва 1994, s. 89–90.
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ugodę w Hadziaczu. Na jej mocy hetman Iwan Wyhowski otrzymał tytuł wojewo-
dy kijowskiego i dostęp do senatu Rzeczpospolitej razem z metropolitą kijowskim  
i biskupami prawosławnymi Rzeczpospolitej. Przypomniano również stronie pol-
sko-litewskiej tzw. komisję ostrogską, na dowód tego, że w razie potrzeby przedsta-
wiciele Korony bez problemu zasiadali przy jednym stole z posłami kozackimi31. 
Strona rosyjska próbowała tutaj łagodzić pozycję polskich partnerów, wychwala-
jąc chrześcijańską miłość króla polskiego, który, na podstawie poprzednich umów  
z Rosją, zgodził się przebaczyć Kozakom wszystkie winy. Samych Kozaków trakto-
wano jako poddanych cara i króla, którzy mają zadbać o to, by na nich „szczęście... 
zeszło od Pana Boga” (счастье… от Господа Бога… излиялося). Wykorzystaniem 
motywu chrześcijańskiej miłości króla do poddanych próbowano więc uzasadnić 
prawo Kozaków być „tegoż świętego pokoju prawdziwymi... uczestnikami” (того  
ж святаго покою истинными… участниками), czyli brać udział w pertraktacjach.

Na szóstym spotkaniu w dniu 1 (11) stycznia znów dyskutowano o zasożu, 
przechodząc do konkretów. Taktyka Dołgorukowych i Matwiejewa teraz sprowa-
dzała się do dwóch spraw. Po pierwsze, przedstawienia sytuacji pogranicznej jako 
bardzo niepewnej z często wynikającymi konfliktami, z których wiele było jako-
by sprowokowanych przez obywateli Rzeczpospolitej – zajazd Mnohohrisznego 
był tylko jednym z takich konfliktów w szeregu innych. Po drugie, wskazywano 
na pokojowe intencje władzy rosyjskiej, która próbowała załagodzić konflikt na 
różne sposoby. Między innymi przypominano listy zakazujące hetmanowi lewo-
brzeżnemu naruszania granic. Ponadto przypominano, iż sędziowie graniczni  
z Litwy nie chcieli pertraktować z urzędnikami rosyjskimi, wysyłanymi na gra-
nicę dla dokładnego jej wytyczenia na miejscu, zgodnie z umową andruszowską  
(w Moskwie dobrze wiedziano, iż Warszawa nie chciała tego robić, mając nadzieję 
na zwrócenie avulsów)32. Tego samego dnia carscy dyplomaci przedstawili polskim  
i litewskim posłom pisemną odpowiedź na memoriał Gnińskiego i jego towarzy-
szy złożony jako respons na rosyjskie pismo z 28 grudnia (7 stycznia) (patrz wyżej;  
w związku z tym zatytułowany przez stronę polską „Replica na nasz respons”33). 
Polacy domagali się w nim, by Rosja zbrojnie wspomogła sojusznika w walce  
z Doroszenką. Teraz to moskiewscy negocjatorzy przypominali swoim partnerom, 
że uprzednio Moskwa i Warszawa uzgodniły wykorzystanie najpierw pokojowych 

31  BK 296, k. 14–15 vol. O przebiegu komisji ostrogskiej patrz: Jan Perdenia, Hetman Piotr Do-
roszenko a Polska, Kraków 2004, s. 207–260.

32  BK 296, k. 16–19 vol. Por.: zbigniew Wójcik, Między traktatem..., s. 281.
33  BK 296, k. 20.
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środków w sprawie powrotu Doroszenki pod berło polskiego monarchy, czego 
do tej pory nie uczyniono. W związku z tym – stwierdzali Rosjanie – domaga-
nie się zbrojnego wsparcia jest zbyt wczesne34. zbigniew Wójcik zasugerował, 
że tego samego dnia – 1 (11) stycznia przedstawicielom Korony i Litwy zostały 
także wręczone już przeanalizowane wyżej memoriały o udziale Kozaków w roz-
mowach polsko-rosyjskich i powodach, dla których Kijów nie został zwrócony 
Rzeczpospolitej35.

Kolejne pisma przekazane zostały do siedziby posłów Rzeczpospolitej po 
ósmym spotkaniu, które, według Wójcika, odbyło się 9 (19) stycznia. Wtedy to 
strona polsko-litewska zwróciła się z oficjalną prośbą o potwierdzenie zawar-
tych poprzednio układów sojuszniczych. Przez szereg kolejnych memoriałów 
rosyjscy przedstawiciele formułowali konkretne propozycje w tej sprawie. Nie 
rezygnując ostatecznie z „braterskiego” i „chrześcijańskiego” poparcia sojusz-
nika, próbowali jednak unikać udzielenia Polsce realnej pomocy. zamiast tego 
proponowali najpierw wysłać poselstwa do wszystkich władców chrześcijańskich  
z propozycją, by ci wysłali pisma do sułtana, grożąc mu wojną, gdyby ten nie 
zaprzestał agresywnych kroków w stosunku do Rzeczpospolitej. Podobne listy –  
z ostrzeżeniem przed przyjęciem w swoje poddaństwo Kozaków, poddanych kró-
la i Rzeczpospolitej – mieli skierować do dworu osmańskiego car i król. Ponadto 
car wyraził zgodę na wysłanie swego pisma do Doroszenki, namawiając go do 
porzucenia sułtańskiej protekcji. W zamian król zobowiązał się do niełamania 
prawa Cerkwi prawosławnej na ziemiach Rzeczpospolitej36.

z tym memoriałem ściśle związany jest inny tekst z 9 (19) stycznia, w którym 
stronie polsko-litewskiej tłumaczono, dlaczego Rosja odmawia udziału w zmu-
szaniu (z użyciem siły) hetmana Doroszenki do „posłuszeństwa” Rzeczpospoli-
tej. zwierał on kolejne oskarżenie Polski o naruszenie traktatu andruszowskiego,  
a mianowicie punktu o wspólnym „uspokojeniu” Kozaków Ukrainy Prawobrzeż-
nej. Stało się to, według opinii Dołgorukowych i Matwiejewa, przez zorganizowa-
nie wspomnianej już polsko-kozackiej komisji ostrogskiej, do udziału w której nie 
zaproszono dyplomatów rosyjskich. Wziął natomiast w niej udział tzw. hetman 
koszowy Michał Chanenko, przy czym Sicz zaporoska, wedle ugody z 1667 ro-
ku, uznana była za posiadłość obu monarchów – króla i cara. Na koniec znów 

34  Tamże, k. 20–21 vol. Por.: zbigniew Wójcik, Między traktatem..., s. 280.
35  Tamże, s. 279–283.
36  BK 296, k. 22–23 vol. Por.: zbigniew Wójcik, Między traktatem..., s. 287–288.

PISMA DYPLOMATÓW ROSYJSKICH DO POSŁÓW POLSKO-LITEWSKICH z LAT 1671–1672 



58 

przypominano posłom Rzeczpospolitej nieudzielenie pomocy wojskowej w cza-
sie powstania Brzuchowieckiego37. Warto tutaj odnotować, że Wójcik ten ostatni 
memoriał omówił dość pobieżnie38, chociaż jego treść ma kluczowe znaczenie  
w zrozumieniu strategii strony rosyjskiej podczas moskiewskich negocjacji39.

Bardzo możliwie, że 9 (19) stycznia polsko-litewscy posłowie otrzymali jeszcze 
jedno pismo od dyplomatów carskich (nie jest datowane, ale w tekście pojawia 
się wzmianka o spotkaniu i rozmowach w dniu 7 (17) stycznia40). znalazło się  
w nim ponownie podsumowanie wszystkich naruszeń rozejmu andruszowskiego, 
których, zdaniem Moskwy, dopuściła się Rzeczpospolita. Między innymi rosyjscy 
negocjatorzy zgłaszali protest przeciwko nieprzestrzeganiu praw prawosławnych 
w Rzeczpospolitej, uważając, że tego obowiązku podjęła się strona polska na mo-
cy artykułu 4 rozejmu andruszowskiego; powtarzali oskarżenia o separatystyczne 
stosunki z Siczą zaporoską; obwiniali Warszawę, że wciąż nie zwolniła wszystkich 
jeńców poprzedniej wojny polsko-rosyjskiej, co winna była zrobić natychmiast po 
zawarciu rozejmu; wreszcie w memoriale odrzucano zarzuty Polaków o gwałce-
nie w Rosji prawa wolności wyznania katolików (głównie z byłego województwa 
Smoleńskiego) etc.41 W rzeczywistości większość rzekomych naruszeń, o których 
była mowa w piśmie, nie można ocenić jako słuszne i w pełni uzasadnione. Arty-
kuł 4 rozejmu andruszowskiego został sformułowany dość dwuznacznie i jego ro-
zumienie przez stronę polsko-litewską było zupełnie inne, co powodowało liczne 
spory i dyskusje między obu państwami. zresztą nieprzypadkowym było odwo-
łanie się w wyżej omawianym oraz w innych memoriałach do kwestii praw pra-
wosławnych w Rzeczpospolitej. Dokumenty Prikazu Poselskiego świadczą o tym, 
jak w latach 70. stopniowo wzrastał napływ do Moskwy suplik i różnego rodzaju 
próśb starszyny kozackiej i duchowieństwa prawosławnego Metropolii Kijow-
skiej, w tym również pozostających pod władzą Rzeczpospolitej, o obronę przed 
prześladowaniami ze strony katolików i unitów. Dyplomacja rosyjska rzeczywi-
ście, poczynając od 1670 roku, podejmowała działania w tym kierunku. Ostatecz-
nie, na mocy pokoju Grzymułtowskiego w 1686 roku, wymogła na Rzeczpospo-
litej podporządkowanie wszystkich diecezji prawosławnych na jej terenie władzy 

37  BK 296, k. 24–27 vol.
38  zbigniew Wójcik, Między traktatem..., s. 288.
39  Борис Н. Флоря, Вопрос о Правобережной Украине на русско-польских переговорах 1672 

года, „Славянский альманах” 2019, вып. 3–4, s. 68–80.
40  BK 296, k. 31.
41  Tamże, k. 28–33.
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metropolity kijowskiego podległego (z lat 1685–1686) patriarsze moskiewskiemu. 
Wykorzystywano także czynnik religijny instrumentalnie, próbując ustalić opiekę 
nad Prawobrzeżną Ukrainą, jak w roku 167242. Moskwa nie wykonywała rów-
nież punktu ugody dotyczącego zwolnienia wywiezionych w głąb Rosji włościan 
i chłopów z terenów Litwy, a później wymogła na stronie polsko-litewskiej prawo 
pozostawienia ich w Rosji na zawsze43.

Dnia 15 (25) stycznia 1672 roku, po ósmym spotkaniu, strona rosyjska,  
w odpowiedzi na prośbę polskich posłów o potwierdzenie istniejącego pomiędzy 
krajami zobowiązania sojuszniczego, przedstawiła kolejny, przedostatni memo-
riał. Rozpoczynał się on, jak poprzednie, od wyliczenia punktów rozejmu andru-
szowskiego i traktatu moskiewskiego z 1667 roku, które w Moskwie uważano za 
naruszone przez Warszawę (obraza carskiego majestatu, separatystyczne stosunki 
z Krymem etc.), oraz tłumaczeń własnych kroków, które, w sposób zrozumiały, 
powodowały oburzenie strony polsko-litewskiej (m.in. odmowa zwrotu Kijowa 
i nieudzielenie zbrojnej pomocy przeciwko Doroszence). Podsumowując, dyplo-
maci moskiewscy oświadczali, że car nie może zatwierdzić czterech wskazanych 
wyżej spornych kwestii (закрепить своею душею немочно) poprzednio zwar-
tych traktatów. Wymagają bowiem one poprawy i zmiany na przyszłej komisji 
andruszowskiej (odbyła się w 1674 roku). Jednocześnie zapewniono Gnińskiego 
i jego kolegów, że Rosja będzie niezłomnie przestrzegać klauzuli pozostałych za-
wartych traktatów i zachowa pokój na wschodniej granicy Rzeczpospolitej44.

Na zakończenie pertraktacji 26 lutego (4 marca) 1672 roku polsko-litewscy dy-
plomaci otrzymali ostatni memoriał, który uzasadniał przyjęcie pod opiekę cara 
Doroszenki. Główny argument stanowiło przyjęcie przez hetmana Prawobrzeż-
nej Ukrainy poddaństwa sułtana osmańskiego. Dodawano, że sam Doroszenko  
w liście do cara tłumaczył ten krok prześladowaniami prawosławnych w Rzecz-
pospolitej. Na podstawie tego w Prikazie Posleskim uważano, że rząd carski może 
przyjąć Doroszenkę pod swoją protekcję, by w ten sposób odciągnąć Osmanów 
od Rzeczpospolitej. Co więcej, twierdzono również, że i Sicz zaporoska, będąc 

42  O tym szerzej: Борис Н. Флоря, Кирилл А. Кочегаров, Надежда П. Чеснокова, Мадина Р. 
Яфарова, Киевская митрополия, Московский патриархат и Константинопольский патри-
архат в 1676–1686 годах, [w:] Воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной 
Церковью 1676–1686 гг. Исследования и документы, Moskwa 2019, s. 36–133.

43  zbigniew Wójcik, Rzeczpospolita wobec Turcji i Rosji 1674–1679, Wrocław – Warszawa – Kra-
ków – Gdańsk 1976, s. 162.

44  BK 296, k. 34–36. Por.: zbigniew Wójcik, Między traktatem..., s. 290.
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wyłącznie pod berłem cara, mogłaby skuteczniej walczyć z Turkami i Tatarami, po-
magając w ten sposób Rzeczpospolitej. Tym bardziej że sami Niżowcy mieli jakoby 
pisać do cara, nie życząc sobie zostawać pod władzą szlacheckiej republiki i skarżąc 
się, że król polski nie przysyła im żołdu45.

Negocjacje polsko-rosyjskie lat 1671–1672 w Moskwie zostały szczegółowo 
opisane przez zbigniewa Wójcika na podstawie różnego rodzaju źródeł polskich 
i rosyjskich. Jednak nawet z przeanalizowanych w niniejszym artykule memoria-
łów wyraźnie widać stopniową zmianę pozycji strony rosyjskiej. Od obrony przed 
oskarżeniami ze strony polsko-litewskiej (odmowa zwrócenia Kijowa i poparcia 
Warszawy w walce z Kozakami Doroszenki) dyplomaci carscy powoli przeszli do 
dyplomatycznego natarcia na Gnińskiego i jego towarzyszy, dążąc do całkowitego 
podporządkowania Moskwie Ukrainy kozackiej. W takich warunkach zawarcie 
nowego, bardziej skutecznego przymierza antyosmańskiego okazało się niemoż-
liwe. Podpisana 30 marca (9 kwietnia) 1672 roku tak zwana druga ugoda mo-
skiewska potwierdzała poprzednie traktaty, odkładając wszystkie sporne kwestie  
(w tym również problem zwrotu Kijowa) do czasu obrad przyszłej komisji granicz-
nej w 1674 roku. Jednocześnie, w wypadku napadu turecko-tatarskiego na Rzeczpo-
spolitą, car zobowiązał się pomóc zachodniemu sąsiadowi. Obiecał wydać rozkazy 
Kałmukom, Kozakom zaporoskim i Dońskim, by zaatakowali osmańskie i krym-
skie tereny, oraz skierować pismo do sułtana, domagając się zaprzestania wojny  
i wrogich działań wobec Polski i Litwy. Uzgodniono też dalsze prowadzenie nego-
cjacji w sprawie tworzenia wspólnego korpusu wojskowego (tzw. coniunctio armo-
rum – „złączenie sił”)46.

Przeanalizowane memoriały wyczerpująco odzwierciedlają stanowisko dyplo-
macji rosyjskiej w trakcie negocjacji moskiewskich z końca 1671 i początku 1672 
roku, pokazując jej ewolucję oraz podkreślając znaczenie dla strony carskiej dysku-
towanych kwestii. Jak widać, w Moskwie w pełni radzono sobie z przygotowaniem 
takiego rodzaju dokumentów, co świadczy o wysokim poziomie rozwoju dyploma-
cji rosyjskiej tego okresu w porównaniu chociażby z pierwszą połową xVII wieku.  
W Prikazie Poselskim doskonale orientowano się w politycznych wydarzeniach Eu-
ropy Wschodniej i umiejętnie prowadzono dyskusje, sprytnie wykorzystując róż-
nego typu argumenty, śmiało tłumacząc dwuznaczne bądź ogólne klauzule wspól-
nych traktatów na swoją korzyść.

W walce dyplomatycznej z polsko-litewskimi partnerami wykorzystywała stro-
na rosyjska cały wachlarz chwytów polemicznych, poczynając od konkretnych 

45  BK 296, k. 38–39. Por.: zbigniew Wójcik, Między traktatem..., s. 292; Борис Н. Флоря, Вопрос 
о Правобережной Украине…

46  zbigniew Wójcik, Między traktatem..., s. 296–299.
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przykładów pogwałcenia poprzednich umów (komisja ostrogska, nieudzielenie 
wsparcia przeciwko Brzuchowieckiemu etc.) do bardziej ogólnych – konieczności 
przeciwdziałania zagrożeniu osmańskiemu, wspólnego dobra Rosji i Rzeczpospo-
litej jako państw chrześcijańskich, przestrzegania praw prawosławnych w Koronie 
i na Litwie, miłości króla do własnych poddanych. Najbardziej dziwne i niezrozu-
miałe dla Gnińskiego i jego towarzyszy były oskarżenia o grubiaństwo i brak sza-
cunku poszczególnych przedstawicieli społeczeństwa szlacheckiego wobec cara  
i państwa moskiewskiego.

Kwestia rozwoju i znaczenia memoriału jako pisemnej formy kontaktów posel-
skich w praktyce dyplomatycznej nie była do tej pory poruszana w historiografii. 
Jednak słusznym wydaje się przypuszczenie, że popularność tego rodzaju doku-
mentów w praktyce dyplomatycznej xVII wieku (co jaskrawo widać w działalności 
Matwiejewa i kniaziów Dołgorukowych wobec Gnińskiego i Brzostowskiego) zwią-
zane jest nie tylko z osobą zdymisjonowanego nieco wcześniej Ordina-Naszczoki-
na, lecz z niewątpliwymi polskimi wpływami na moskiewską tradycję dyplomatycz-
ną. Również polscy i litewscy dyplomaci nie mniej fachowo układali i wystawiali 
podobne pisma, demonstrując chwyty retoryczne i nie gorsze, w porównaniu do 
rosyjskich parterów, rozeznanie w sytuacji politycznej. Dalsze poszukiwania i ana-
liza podobnych tekstów w polskich i rosyjskich zbiorach archiwalnych (oryginałów 
bądź tłumaczeń) w odniesieniu nie tylko do pertraktacji z lat 1671–1672, ale też do 
innych okresów w relacjach Rosji z Rzeczpospolitą w xVII wieku, mogłyby stano-
wić kolejny krok w badaniu poruszonych w niniejszym artykule problemów.
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ABSTRACT
KIRYŁ KOCzEGAROW

Letters of Russian diplomats to Polish/Lithuania envoys in 1671–1672 
as a form of diplomatic negotiations  

(on the basis of documents kept by the Kórnik Library) 

During the Russian-Polish negotiations at the end of 1671 – the beginning of 1672, several 
Russian memorandums were handed over to Polish-Lithuanian diplomats. All these original docu-
ments are preserved in the Library of the Polish Academy of Sciences in Kórnik, Poland, and are 
studied as some of the most important forms of diplomatic communications between the Muscovite 
State and the Polish-Lithuanian Commonwealth. The memorandums clearly reveal the Muscovite 
diplomatic tactic against the Polish-Lithuanian side. They focus on the main problems of Russian-
Polish relationships such as the transfer of Kiev from Russia to Poland (which had to be fulfilled in 
1669 but which has never been executed), the policy towards the right-bank Ukraine hetman Piotr  
Doroshenko, who pledged his allegiance to the Ottoman sultan, the attack of the left-bank Ukrain-
ian Cossacks (who were under the Thar’s rule) on the Lithuanian borderlands, and the implement-
ing of the previous Russian-Polish anti-Ottoman treaty of 1667. It can be supposed also that the 
diplomatic form of the memorandum itself was borrowed by the Russian Foreign Office from the 
Polish-Lithuanian diplomatic tradition.
Keywords: Muscovite Russia, Polish-Lithuanian Commonwealth, 1667 Treaty of Andrusovo, 17th 
century Russian-Polish relations, Afanasy Ordin-Nashchokin (1605–1680), Cyprian Paweł Brzos-
towski (d. 1689).
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KU ŹRÓDŁOM KATASTROFY GEOPOLITYCZNEJ  
NA WSCHODZIE EUROPY W POŁOWIE xvII WIEKU
– GRAMOTA BORYSA GODUNOWA DO KOZAKÓW

Z 1592 ROKU 

W Bibliotece Kórnickiej PAN znajduje się gramota moskiewskiego przywódcy 
Borysa Godunowa do Kozaków ukraińskich z 3 (13) lutego 1592 roku. W zesta-
wieniu z innymi, bardziej doniosłymi dokumentami jej treść może wydawać się 
mało znacząca. Tymczasem gramota Godunowa zasługuje na uwagę historyków 
jako jeden z najwcześniejszych dokumentów odnoszących się do historii stosun-
ków Moskwy z kozactwem ukraińskim. Jest to przy tym dokument, który dotyczy 
nie tylko konkretnych wydarzeń, ale w pewnym stopniu wyjaśnia przyczyny kata-
strofy geopolitycznej w połowie xVII wieku na wschodzie Europy. 

Obecnie gramota Borysa Godunowa do Kozaków jest już dość znanym, 
chociaż nieczęsto wykorzystywanym źródłem w historiografii. Po raz pierwszy 
wprowadził ją do obiegu naukowego Borys Floria, analizując stosunki Moskwy 
z kozactwem ukraińskim pod koniec xVI wieku. Dokument ten przywoływany 
był również podczas omawiania wojen kozackich. Ostatecznie w 2016 roku został 
opublikowany w zbiorze dokumentów kozactwa ukraińskiego, wydanym przez 
Instytut Archeografii Ukraińskiej i Źródłoznawstwa Narodowej Akademii Nauk 
Ukrainy1. 

1  Борис М. Флоря, З історії взаємовідносин українського козацтва і російського уряду 
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Gramota stanowi odpowiedź Godunowa na list, który wysłał do niego Krzysz-
tof Kosiński wraz ze swoimi atamanami i mołojcami. Tę krótką korespondencję 
poprzedzała dość długa historia.

Jak większość przedstawicieli starszyzny kozackiej Krzysztof Kosiński pojawił się 
na scenie historycznej dość niespodziewanie. Stało się to niedługo przed omawiany-
mi wydarzeniami. Można z dość dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że 
Kosiński pochodził z ziemi drohickiej na Podlasiu. Ród Kosińskich herbu Rawicz 
należał do drobnej szlachty. Jedynie dwóch jego przedstawicieli – Lenart i jego syn 
Adam – mogło poszczycić się bardziej znaczącymi biografiami. Lenart był dworza-
ninem królowej Bony, a Adam piastował urząd kasztelana podlaskiego. Krzysztof 
był prawdopodobnie ich bliskim krewnym i to właśnie koneksje rodzinne miały 
pozwolić mu przez krótki czas pełnić służbę na dworze zygmunta III.

W 1590 roku Krzysztof Kosiński otrzymał od króla polecenie zwerbowania na 
Podolu trzech tysięcy ochotników dla ochrony regionu przed możliwą napaścią ze 
strony Turków i Tatarów. Konflikt z Turkami dojrzewał po serii ataków „swawol-
nych ludzi ukrainnych” na tureckie fortece po śmierci Stefana Batorego i okresie 
bezkrólewia w Rzeczpospolitej. Ochotników, czyli de facto owych „swawolnych 
ludzi”, rekrutowano zarówno dla ochrony granicy, jak i w celu kontrolowania ich 
samych. Kosiński sprawił się ze swoim zadaniem, co może świadczyć nie tylko 
o jego zdolnościach organizatorskich i doświadczeniu wojskowym, ale i o wcze-
śniejszych kontaktach z Kozakami.

Wszystko wskazuje na to, że Kosińskiego, podobnie jak wielu szlachciców  
z Ukrainy, Małopolski i Wielkiego Księstwa Litewskiego, za młodu pociągało ży-
cie kozackie. Bardzo możliwe, że to właśnie on był wspominanym w 1586 roku na 
zaporożu starszyną kozackim o imieniu Krzysztof. 

Odchodząc od chronologii wydarzeń, warto zauważyć, że gramota Borysa 
Godunowa daje wiadomości również na temat struktury społecznej ówczesne-
go kozactwa. Obok Kosińskiego jako „towarzystwo hetmanowe” wymienieni  
z nazwiska zostali także Jakowycki, Bystrycki, Saśko, Kyzym, Osowski, Sołmski 
oraz Fedorow. Trzej z nich wzmiankowani są również w innych dokumentach. 
Saśko (lub Saszko) Fedorowycz został w następnych latach pułkownikiem ko-
zackim. zginął w 1596 roku. Jakiw Osowski wymieniany jest wśród dowództwa 

(80-і – 90-і роки ХVІ ст.), „Український історичний журнал” 1978, №8, s. 126–128; Сергій 
Леп’явко, Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні, Чернігів 1996, s. 60–63; Документи 
українського козацтва XVI – першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, 
присяги, упорядники: Віктор Брехуненко, Юрій Мицик, Віталій Щербак, Київ 2016, s. 56–58.
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kozackiego od 1589 do 1600 roku. Matwij Fedorow swego czasu przebywał na 
służbie carskiej, jednak później wybrał wolne życie na zaporożu. 

Informacja na temat otoczenia Kosińskiego świadczy dodatkowo o szlachec-
kim pochodzeniu starszyzny kozackiej końca xVI wieku. Podobne rodowody 
mieli wszyscy znani przywódcy wczesnego okresu Kozaczyzny oraz w później-
szym okresie, czyli w xVII i xVIII wieku, poczynając od najbardziej znanych het-
manów (Piotra Sahajdacznego, Bohdana Chmielnickiego, Iwana Mazepy), a skoń-
czywszy na sotnikach i ważniejszych Kozakach. Fakty te stanowiły przyczynek do 
dyskusji na temat społecznych źródeł kozactwa ukraińskiego, która miała miejsce 
w ukraińskiej historiografii w latach 90. ubiegłego stulecia. Jej wynikiem były dość 
ostrożne wówczas tezy na temat drobnoszlacheckiego/bojarskiego pochodzenia 
Kozaków jako korporacji wojskowej oraz stanu społecznego2. To z kolei pozwoliło 
lepiej zrozumieć motywy, którymi kierowali się Kozacy w swym konsekwentnym 
upominaniu się o swe „rycerskie” prawa i dążeniu do zrównania się ze szlachtą. 

W latach 1590–1591 konflikt wojskowy na południowej granicy Rzeczpo-
spolitej udało się zażegnać dzięki działaniom dyplomatycznym. za wykonanie 
królewskiego polecenia Kosiński otrzymał w nagrodę nadanie ziemskie – mająt-
ki Rokitno oraz Olszanicę nieopodal Kijowa. Jak się później okazało, nadanie to 
radykalnie zmieniło życie Kosińskiego. Kosiński bowiem jako drobny szlachcic 
praktycznie pozbawiony był szansy na wejście w posiadanie majątku ziemskie-
go na Kijowszczyźnie bez woli miejscowych „królewiąt” – książąt Ostrogskiego  
i Wiśniowieckiego. Ci natomiast zmienili bieg spraw w taki sposób, że majątki Ko-
sińskiego znalazły się w ich rękach, a sam poszkodowany zaczął szukać sprawie-
dliwości w typowy dla ówczesnych terenów pogranicznych sposób, czyli sięgając 
po broń. 

Wynagrodzenia ani rekompensaty nie otrzymali również zwerbowani przez 
Kosińskiego ochotnicy. W późniejszej tradycji wszystkich ich nazywano Koza-
kami, jednak w rzeczywistości ochotnicy z terenów pogranicznych pochodzili ze 
wszystkich stanów, w przeważającej zaś mierze z drobnej szlachty oraz mieszczan. 
Ponieważ do wojny nie doszło, dwór królewski nie spieszył się ze znalezieniem 
dla nich pieniędzy. Od lata 1591 roku rozsierdzony Kosiński i jego oddział przez 

2  Сергій Леп’явко, Про природу станових привілеїв українського козацтва. Проблеми 
української мідієвістики, Київ 1990, s. 89–98; Наталія М. Яковенко, Українська шляхта з кінця 
XІV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна), Київ 1993, s. 72; Сергій Леп’явко, 
Козацькі війни…, s. 27–44; Віталій О. Щербак, Формування козацького стану в Україні: друга 
половина XV–середина XVII ст., Київ 1997, s. 23–24.
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kilka miesięcy plądrowali majątki na Kijowszczyźnie, należące głównie do książąt 
Ostrogskich. z tego powodu przez długi czas omawiane wydarzenia traktowane 
były jako prywatny konflikt pomiędzy Kosińskim a Ostrogskimi i Wiśniowieckimi.

Postępowanie Kosińskiego na początkowym etapie nie różniło się specjalnie 
od typowych w ówczesnej Rzeczpospolitej buntów żołnierskich. Szykując się do 
wojny na własny koszt, żołnierze liczyli za każdym razem na zwrot zainwesto-
wanych w to środków. Nie otrzymując na czas obiecanego żołdu, żołnierze sami 
rekompensowali sobie straty, plądrując dobra królewskie, niekiedy dopuszczając 
się napadów także na prywatne majątki. Taki scenariusz realizowali właśnie ludzie 
Kosińskiego, którzy, wraz z innymi nieopłaconymi żołnierzami, plądrowali obszar 
województwa ruskiego.

Tymczasem bunt niezadowolonych ukraińskich ochotników jesienią 1591 ro-
ku rozwinął się na nieoczekiwaną skalę. Kozacy zajęli praktycznie całą Kijowsz-
czyznę wraz ze stolicą województwa. Istnieje nawet wzmianka o tym, że Kosiński 
zaczął zmuszać ludność do składania mu przysięgi jako hetmanowi kozackiemu. 
W każdym razie postępowanie Kosińskiego szybko zmieniło charakter z działań 
przywódcy typowej rewolty (co w oczach władzy królewskiej mogło jeszcze liczyć 
na usprawiedliwienie i zadośćuczynienie) w stronę działań noszących charakter 
zdrady państwowej. Dlatego też właśnie od jesieni 1591 roku rozpoczynają się 
wydarzenia, które w tradycji historiograficznej otrzymały nazwę pierwszego po-
wstania kozackiego czy też wojny kozackiej Krzysztofa Kosińskiego3. 

W takich okolicznościach, w listopadzie bądź grudniu 1591 roku, Kosiński 
wraz ze swoimi towarzyszami zwrócił się do cara z prośbą o przyjęcie na służbę. 
Motywował ją tym, że polski król utrzymał pokój z tureckim władcą, przez co on  
i jego ludzie w liczbie trzech tysięcy żołnierzy stanęli w Kijowie i poszukują służby 
na dworach innych monarchów – moskiewskiego, austriackiego lub szwedzkiego. 

Naturalnie, pisząc list do cara, Kosiński i jego żołnierze oczekiwali na pozy-
tywną odpowiedź ze strony Moskwy – i taką też otrzymali. W 1592 roku faktycz-
nym władcą Moskwy przy carze Fedorze Iwanowiczu był bojar Borys Godunow, 
który w 1598 roku sam zasiadł na tronie. W ciągu swojego władania Godunow 
poświęcił sporo uwagi kwestiom obronności, w tym zabezpieczeniu południowej 
granicy na stepie. za jego panowania zostały wzniesione dodatkowe umocnienia 
w Moskwie, a nowe twierdze zbudowano w Smoleńsku, Liwnach, Jelcu, Worone-
żu, Biełgorodzie i innych miejscowościach na południowych krańcach państwa. 

3  Сергій Леп’явко, Козацькі війни…, s. 45–60.
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Tworząc system obrony przed Tatarami, władze moskiewskie zajmowały się 
nie tylko budową linii umocnień, ale również tworzyły odrębne kategorie wśród 
ludności, spośród której można było utworzyć oddziały wojskowe, mogące sku-
tecznie przeciwstawić się najeźdźcy. Na stepowym pograniczu tworzono osady, 
które zasiedlano żołnierzami (ratnikami) i ludnością służebną, pochodzącą z róż-
nych warstw społecznych. Ważną częścią systemu obrony południowej granicy 
była służba staniczna z centrum w Putywlu, która zajmowała się obserwacją tere-
nów stepowych pomiędzy Dnieprem a Donem. 

Potrzeby związane z obroną południowej granicy w naturalny sposób prowa-
dziły do nawiązywania kontaktów pomiędzy władzami w Moskwie i miejscowy-
mi wojewodami a Kozakami zaporoskimi i dońskimi. Te społeczności wojskowe 
przebywały na stałe w strefie stepowej i miały bezpośredni kontakt z Tatarami. Po-
siadając na ich temat najlepsze informacje, stawały się naturalnym potencjalnym 
sojusznikiem przeciwko Chanatowi Krymskiemu. Władze moskiewskie stop-
niowo uzależniały więc od siebie kozactwo dońskie, dostarczając mu uzbrojenie, 
żywność oraz pieniądze. 

Sytuacja z zaporożem była dla Moskwy trudniejsza, ponieważ Kozacy ukra-
ińscy znajdowali się na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego, a później na 
terenach Rzeczpospolitej i mieli swoje własne interesy i priorytety. W przeszłości 
byli aktywnymi uczestnikami wojen inflanckich oraz zwycięskich wypraw wojen-
nych Stefana Batorego przeciwko Moskwie. Od końca xVI wieku pogranicze pol-
sko-moskiewskie stało się areną nowego konfliktu, ponieważ ukraińscy feudało-
wie (głównie z rodu Wiśniowieckich) oraz osadnicy starali się przesunąć granicę  
z Moskwą dalej w stronę północnego wschodu. Stąd też Moskwa była raczej wro-
go nastawiona do ukraińskich Kozaków.

Oprócz tego już od połowy xVI wieku pomiędzy młodym kozactwem ukraiń-
skim niejednokrotnie dochodziło do kontaktów, m.in. w czasach księcia – Kozaka 
Dymitra Wiśniowieckiego Bajdy. Obie strony mógł zbliżyć szczególnie wspólny 
wróg w postaci Tatarów. Utrzymaniem dobrych stosunków w obliczu wspólnego 
wroga bardziej jednak była zainteresowana Moskwa niż Kozacy zaporoscy.

Na początku ostatniej dekady xVI wieku Moskwa popadła w kolejny konflikt  
z Chanatem Krymskim. Latem 1591 roku Borysowi Godunowi udało się ode-
przeć wielki pochód na Moskwę chana Gazi II Gireja. Wznowienia działań wo-
jennych spodziewano się w 1592 roku. Oczywistym było, że rząd carski będzie 
potrzebował dodatkowych sił w walce z tatarskim przeciwnikiem. 
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Dlatego też list Kosińskiego do cara trafił na podatny grunt. Odpowiedź Bo-
rysa Godunowa była jednoznacznie pozytywna. Bojar zgadzał się przyjąć Kosiń-
skiego i jego towarzyszy na służbę wywiadowczą, a następnie do walki przeciwko 
Tatarom, obiecując im zabezpieczenie finansowe oraz żywnościowe. 

Jak się później okazało, Kozacy ukraińscy ostatecznie nie wstąpili na służ-
bę do cara. Kosiński zmarł wkrótce, a Moskwa ułożyła się z Chanatem Krym-
skim. Wojsko kozackie tymczasem poszło na służbę do austriackiego cesarza  
i w latach 1593–1595 wzięło udział w wojnie Świętej Ligi przeciwko Imperium 
Osmańskiemu. 

Korespondencja Kosińskiego z rządem carskim świadczy głównie o łatwości, 
z jaką mogły zostać nawiązane kontakty pomiędzy Kozakami ukraińskimi a Mo-
skwą. Ta druga była gotowa przyjąć Kozaków na służbę, co wyraźnie kontrastowa-
ło z polityką władz polskich. W 1592 roku nie skorzystano z moskiewskiej oferty, 
jednak pozostała ona gotowym scenariuszem na przyszłość. 

W 1596 roku zbuntowani Kozacy Semerija Nalewajki i Grzegorza Łobody 
podjęli próbę ratunku przed wojskiem koronnym i odstąpili na wschód od Ki-
jowa, jednak ponieśli klęskę nad rzeką Sołonicą niedaleko od granicy z Moskwą. 
Podczas kolejnych powstań kozackich w latach 30. xVII wieku ucieczki za mo-
skiewską granicę dawały schronienie przed polskimi prześladowaniami. Czynniki 
geograficzne były w tym przypadku decydujące, ponieważ poza tym kierunkiem 
powstańcy nie mieli dokąd się udać. z drugiej strony Moskwa, której zależało na 
wzmocnieniu swojej południowej granicy, życzliwie odnosiła się do nowo przy-
byłych uciekinierów. 

W ciągu wielu dziesięcioleci Kozacy jako korporacja wojskowa próbowali od-
naleźć swoje miejsce w strukturze politycznej i społecznej Rzeczpospolitej. Po-
mimo trudności udawało się to niekiedy osiągnąć. W I poł. xVII wieku to dzięki 
Kozakom Rzeczpospolita odniosła swoje największe zwycięstwa, w tym w woj-
nach przeciwko Moskwie. Jednak za każdym razem, kiedy dochodziło do kon-
fliktu pomiędzy Kozakami a władzą koronną, moskiewskie scenariusze stawały 
się coraz bardziej realne, doprowadzając ostatecznie do podpisania w 1654 roku 
ugody perejasławskiej. 

Z ukraińskiego tłumaczył Ryszard Kupidura

Serhiy Lepyavko
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ABSTRACT

SERHIY LEPYAVKO 

Towards the sources of geopolitical  cataclysm in the Eastern 
Europe of the  mid-sewenteenth ceuntry  

– Boris Godunov’s charter of 1592 to the Cossaks

The letter of Muscovy ruler Boris Godunov which is held in the Library of Kórnik, is the earli-
est historical document that testifies about the relations between the government of Muscovy and 
Ukrainian Cossacks since the end of the sixteenth century. In the article are reviewed the historical 
context of such contacts and their long term consequences. At that time, led by Krzysztof Kosynskyi, 
Cossacks entered into conflict with powers of Commonwealth. Godunov informed Cossacks that 
his government invites them for military service. It was the first time when Cossacks obtained the 
opportunity to make a choice between the service to the Polish King or Muscovy Tzar. During the 
next a half of the century, Ukrainian Cossacks transformed into a powerful military corporation, 
which influenced on the balance of powers in international relations of the region. Later on, when 
in the consequence of the war with Poland, Cossacks switched themselves to the side of Muscovy in 
1654, this change provided a foundation for the hegemony of Muscovy in East Europe

. 
Keywords: the Ukrainian Cossacks in the 16th century, 16th century Muscovy, Boris Godunov 
(1551-1605).
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REZYDENCJA STANISŁAWA GÓRKI W KÓRNIKU  
(OK. 1557–1592).

PROPOzYCJA REKONSTRUKCJI

zamek w Kórniku, zawdzięczający Tytusowi hr. Działyńskiemu swoją obecną, 
neogotycką formę, kryje w sobie relikty średniowiecznej budowli (il. 2–3). W la-
tach ok. 1414–1592 należał on do potężnego rodu Górków herbu Łodzia (il. 1), 
reprezentującego przez kilka pokoleń ścisłą elitę władzy. Ich międzynarodowa ka-
riera uwieńczona tytułem hrabiowskim Sacri Romani Imperii1, zdobyty majątek, 
pozycja i wpływy przełożyły się na wysoki potencjał inwestycyjny i specyficzne 
potrzeby rezydencjonalne. Na przestrzeni xVI stulecia, wraz z rozbudową laty-
fundium, zasługującego na miano „państwa Górków”2, uformowali system rezy-
dencjonalny liczący co najmniej dwadzieścia siedzib: pałaców, zamków i dworów3.  

1  W literaturze funkcjonują różne daty otrzymania tytułu od cesarza Karola V Habsburga,  
w publikacjach xIx-wiecznych rok 1520, w późniejszych 1534. Np. Adam Kosiński, Przewodnik heral-
dyczny: monografie kilkudziesięciu znakomitszych rodzin, spis rodzin senatorskich i tytuły honorowe po-
siadających, Kraków 1877, s. 31; Szymon Konarski, Armorial de la noblesse Polonaise Titrée, Paryż 1958,  
s. 32. Według Mariusza Kowalskiego tytuł przypisany był do klucza kórnickiego, nadając mu, choć nie-
formalnie, status hrabstwa, [za:] tenże, Księstwa Rzeczpospolitej. Państwo magnackie jako region politycz-
ny, Warszawa 2013, s. 68–73 oraz 184. Teza ta wymaga weryfikacji, bowiem źródła, na które powołuje się 
badacz, jednoznacznie jej nie potwierdzają. Kowalski nie wspomina o dyplomie – jedynym dokumencie, 
który ostatecznie pomógłby wyjaśnić dwie niejasne dotąd kwestie, tj. w którym roku Łukasz II Górka 
otrzymał od cesarza tytuł hrabiowski oraz do jakiego majątku został on przypisany.

2  Do końca xV wieku Górkowie posiadali ok. 7 miast i 72 wsi (Mikołaj I, Łukasz I i Uriel Gór-
ka). W xVI stuleciu, za sprawą dynamicznej polityki majątkowej Łukasza II i Andrzeja I, zgro-
madzili ogromny majątek ziemski liczący ok. 20 miast i 234 wsi, [za:] zbyszko Górczak, Rozwój 
majątków możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XV i początku XVI wieku. Studium  
z dziejów wielkiej własności ziemskiej, Poznań 2007.

3  zlokalizowane były na terenie Wielkopolski, Małopolski i Rusi, m.in. zamki w: Miejskiej Gór-
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W Wielkopolsce drugiej połowy xVI stulecia za siedziby o statusie rezydencji na-
leży uznać zamki w Kórniku, Szamotułach i Koźminie oraz pałac w Poznaniu. Jed-
nym z najstarszych kluczy majątkowych4 i ośrodków rezydencjonalnych rodu był 
majątek kórnicki, położony w sercu Polonii Maior5. Wyjątkowego znaczenia nada-
wał mu status gniazda rodu, które uzyskał w pierwszej ćw. xV wieku za sprawą 

ce, Sierakowie, Siedlcu, Osiecznej, Szamotułach, Turobinie, Wieleniu, Koźminie, Goraju, Barano-
wie Sandomierskim, Bochotnicy, złoczowie i Szczebrzeszynie, dwory w Czempiniu i Bogdanowie,  
pałace w Poznaniu i Krakowie, a także domy w stolicy Wielkopolski i Małopolski oraz we Lwowie. 

4  W 1592 roku w skład klucza kórnickiego wchodziły: „Kurnik miasto i zamek, Skrzynki, zwierzy-
niec, Robaków, Tulce, zimino, Runowo, Kromolice, działy na Januszewie, Pierzchno, Dziećmiarowo, 
Kijewo, Prusinowo, Radzewo, Konarskie, Mieczewo, Czołowo, Cmoń, młyny, dezerty i tym podobne 
przyległości”. Cytat za: Edmund Callier, Powiat pyzdrski w XVI stuleciu. Szkic geograficzno-historyczny, 
Poznań 1888, s. 143.

5  Kórnik jest położony ok. 25 km na południowy wschód od Poznania. 

Il. 1. Drzewo genealogiczne rodu Górków h. Łodzia (z zaznaczeniem właścicieli Kórnika).  
Oprac. K. Janicka
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Mikołaja I Górki (zm. 1437)6. W latach ok. 1557–15747, z inicjatywy hr. Stanisława 
Górki – ostatniego przedstawiciela rodu, zamek i jego otoczenie zostały poddane 
gruntownej modernizacji i rozbudowie8. W efekcie powstał zespół rezydencjonalny 
o bogatym programie, składający się z: zamku z ogrodem, prywatnego miasta z ko-
legiatą i rodowym mauzoleum oraz założenia łowieckiego na zwierzyńcu.

Stan badań
W czasie ponad stu pięćdziesięciu lat badań nad majątkiem kórnickim9  

powstały liczne opracowania dotyczące zamku10, kościoła11 i miasta12. Jednakże 
poszczególne elementy zespołu rezydencjonalnego i etapy jego rozwoju badano 
z różną intensywnością. O ile dzieje xIx-wiecznej rezydencji Działyńskich zo-
stały dość dobrze rozpoznane13, to ustalenia dotyczące przełomu średniowiecza  
i nowożytności nie są satysfakcjonujące. Przeważają ogólnikowe, krótkie noty 

6  To on lokował miasto Kórnik, wzniósł zamek i ufundował kościół patronacki, formując nowocze-
sny jak na owe czasy zespół rezydencjonalny. Nie sposób dziś ustalić, jaka była kolejność tych inicjatyw. 

7  Datę początkową wyznacza formalne przejęcie dóbr kórnickich przez Stanisława Górkę. Nato-
miast końcowa związana jest z wizytą na zamku kórnickim Henryka Walezego na początku lutego 
1574 roku. Można przypuszczać, że do tego czasu prace zostały ukończone. 

8  O przebudowie zamku w 1565 roku przez Stanisława Górkę wspominał Stanisław Sarnicki, a za 
nim autorzy xIx i xx-wieczni. zob. m.in. Stanisław Sarnicki, Descriptio Veteris Et Novae Poloniae 
Cum Divisione Eiusdem Veteri Et Nova. Adiecta est vera et exquisita Russiae inferioris descriptio iuxta 
revisionem Commissariorum Regiorum Et Livoniae iuxta Odoporicon exercitus Polonici redeuntis ex 
Moschovia, Kraków 1585.

9  Tradycja badawcza sięga I połowy xIx wieku. zob. m.in.: Józef Łukaszewicz, Zamek w Kurni-
ku, „Przyjaciel Ludu” 1835, R. II, nr 20, s. 153–155; Edward Raczyński, Wspomnienia Wielkopolski,  
t. 1, 1843, s. 283–287; Jędrzej Moraczewski, Kurnik, [w:] Starożytności polskie, t. 1, Poznań 1842,  
s. 579–580; Julius Kothe, Verzeichnis der Kunstdenkmaeler der Provinz Posen, Bd. III, Lfrg. 4, Berlin 
1896, s. 262–264.

10  Róża Kąsinowska, Zamek w Kórniku, Kórnik 1998, tamże wcześniejsza literatura.
11  Jacek Kowalski, Kolegiata kórnicka. Od prywatnej świątyni do romantycznego sejmu Rzeczpo-

spolitej, Kórnik 2007, tamże wcześniejsza literatura.
12  M.in. Witold Molik, Kórnik średniowieczny i renesansowy (XIII–XVI wiek), [w:] Czy Kór-

nik ma 550 lat? Materiały sesji popularnonaukowej zorganizowanej w ramach obchodów 550-lecia 
lokacji Kórnika, Poznań 1976; Stefan Weyman, Przywileje miasta Kórnika, „Pamiętnik Biblioteki 
Kórnickiej” [dalej: PBK] 1959, z. 7, s. 5–35; Tomasz Jurek, Początki miasta Kórnika, PBK 2009, z. 29,  
s. 55–80; Eugeniusz Linette, Kórnik-Bnin. Studium historyczno-urbanistyczne, Poznań 1961; zyg-
munt Dolczewski, Urbanistyka Bnina i Kórnika. Uwagi o przemianach przestrzennych od XV do 
XVIII wieku, PBK 2005, z. 27, s. 275–294; Z dziejów Kórnika i Bnina: studia i materiały, t. 1–2, red. 
Jerzy Fogel, Poznań 2007–2008.

13  M.in. zofia Ostrowska-Kębłowska, Siedziby Wielkopolskie doby romantyzmu, Poznań 1975; 
Jerzy Kaźmierczak, Funkcje ideowe kórnickiej rezydencji Tytusa Działyńskiego, PBK 1976, z. 12; Róża 
Kąsinowska, dz. cyt.
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opublikowane m.in. w Katalogu zabytków sztuki w Polsce14, przewodniku po zamku 
w Kórniku15 oraz jako hasła w leksykonach16. Na temat budowli z czasów Górków 
powstały dotąd jedynie dwa opracowania, tj. artykuł Alicji Karłowskiej-Kamzo-
wej (1968)17 oraz rozdział w monografii zamku pióra Róży Kąsinowskiej (1998)18. 
Niewątpliwie są one wartościowe, ale w zakresie interpretacji architektury budzą 
wiele wątpliwości. Obie propozycje rekonstrukcji zamku Mikołaja I Górki, będą-
ce punktem wyjścia dla próby odtworzenia kolejnych faz rozwojowych, powstały  
w oparciu o treść kontraktu na budowę zamku kórnickiego z 1426 roku, zawarte-
go pomiędzy Górką a cieślą Mikołajem z Poznania19. Badaczki zignorowały fakt, 
że dotychczasowe edycje i tłumaczenia dokumentu obarczone są błędami, a prze-
cież już H. Ehrenberg w 1893 roku wskazywał, że jest on niekompletny i mało 
przydatny dla rekonstrukcji zamku z lat 20. xV wieku20. zarówno Kamzowa, jak  
i Kąsinowska konfrontowały zapis umowy o wątpliwej wartości badawczej z relikta-
mi średniowiecznej budowli, zachowanymi fragmentarycznie w przyziemiach zam-
ku21. W efekcie interpretacja źródła pisanego rzutowała na interpretację murów22.

14  Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. V, woj. poznańskie, z. 25, powiat śremski, Warszawa 1961,  
s. 22–23.

15  Alina Chyczewska, Stefan Weyman, Zamek kórnicki - muzeum i biblioteka: przewodnik,  
Poznań, 1970, s. 12–15.

16  Bohdan Guerquin, Zamki w Polsce, Warszawa 1984, s. 176–177; Jan Salm, Leszek Kajzer, Sta-
nisław Kołodziejski, Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2001.

17  Alicja Karłowska-Kamzowa, Zamek kórnicki w średniowieczu i epoce nowożytnej, PBK 1968, 
z. 9–10, s. 7–38.

18  Róża Kąsinowska, dz. cyt.
19  zob. Ignacy zakrzewski, Umowa o budowę zamku Kórnika w r. 1426, [w:] Sprawozdania Ko-

misji do Badania Historii Sztuki w Polsce, t. III, z. II, Kraków 1885, s. 64–65. Tłumaczenie umowy 
autorstwa Macieja Moraczewskiego wraz z krótkim komentarzem opublikowano na łamach „Ar-
chitekta” w 1906 roku. zob. Ugoda o budowę zamku w Kurniku, „Architekt” 1906, nr 5, s. 104–106. 

20  Ehrenberg uzasadniał to następująco: po pierwsze, niewielka kwota wynagrodzenia wskazuje, 
że umowa z cieślą obejmowała wyłącznie prace wykończeniowe. Po drugie, nie znając treści umowy 
z budowniczym, nie sposób ustalić, jak wyglądała siedziba Mikołaja I Górki. zob. Hermann Ehren-
berg, Geschichte der Kunst im Gebiete der Provinz Posen, Berlin 1893, s. 46, przyp. 2. 

21  z uwagi na fakt, że obecnie wejście do zamku, przez most przerzucony nad fosą, prowadzi od 
razu na pierwszą kondygnację, przyziemie nazywane jest piwnicami, pierwsza kondygnacja – par-
terem, a druga – pierwszym piętrem.

22  Alicja Kamzowa wykonywała badania samodzielnie, odnosząc je do treści umowy. Natomiast 
Róża Kąsinowska bazowała na badaniach architektonicznych przeprowadzonych przez Antoniego 
Kąsinowskiego (1994), które polegały na analizie dostępnych murów i sklepień oraz porównaniu za-
obserwowanych zjawisk z treścią umowy. zob. Antoni Kąsinowski, Zamek w Kórniku. Badania archi-
tektoniczne tzw. piwnic, Poznań – Kórnik 1994 (ze zb. archiwum WUOz w Poznaniu).
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Dzieje zamku kórnickiego są niewątpliwym problematycznym przedmio-
tem badań. Poważną przeszkodą w rekonstrukcji najstarszych dziejów zamku 
jest brak badań architektonicznych pierwszej i drugiej kondygnacji (obecnie par-
ter i pierwsze piętro)23. W rezultacie średniowieczne i wczesnonowożytne dzie-
je zamku są w znacznej mierze niemożliwe do odtworzenia. Obecnie jedyny-
mi w pełni czytelnymi elementami z xV–xVI wieku są: struktura znajdująca się  
w zachodnim trakcie przyziemia, o układzie przypominającym średniowiecz-
ny dom zamkowy, rozplanowany na rzucie wydłużonego prostokąta (ok.  
22 × 8 m)24 (il. 4, P2–P4) oraz poprzeczny trakt północny (il. 4, P1, P10–11), ewi-
dentnie dostawiony do starszej budowli, wzniesiony z cegły pozwalającej datować 
go na xVI wiek. Pozostałe partie tego poziomu zostały tak dalece przebudowane  
w xVIII i xIx stuleciu, że nie dają się jasno rekonstruować. Inaczej wygląda sytuacja  
w odniesieniu do zamku Stanisława Górki z 3 ćw. xVI wieku. Ma on zdecydowa-
nie większy „potencjał rekonstrukcyjny”, przetrwał bowiem w swoim zasadniczym 
zrębie do generalnej przebudowy Tytusa Działyńskiego (z l. 1843–61)25. Chociaż za-

23  Okazją do przeprowadzenia badań była generalna restauracja zamku w latach 1952–60. Jed-
nak sporządzono wówczas wyłącznie dwa lakoniczne sprawozdania z remontu, które nie mają żad-
nej wartości dla badań dziejów średniowiecznych i nowożytnych. 

24  Pierwotnie mogło to być jedno duże pomieszczenie kryte drewnianym stropem. Sklepienia 
są niewątpliwie wtórne. Kąsinowski ich powstanie datuje na 3 ćw. xVI stulecia, co wydaje się wielce 
prawdopodobne. 

25  Datowanie [za:] Róża Kąsinowska, dz. cyt., s. 55–81. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę 
na związek pomiędzy koncepcją przebudowy zamku Tytusa Działyńskiego a siedzibą potężnych 
Górków. Można dziś jedynie przypuszczać, że świadomość znaczenia dawnych właścicieli zawa-
żyła na utworzeniu rezydencji-biblioteki Działyńskich właśnie w Kórniku. Po pierwsze, zgodnie  
z ówczesną wiedzą majątek kórnicki przeszedł z rąk Czarnkowskich – spadkobierców Górków – bez-
pośrednio do rodziny Działyńskich (za sprawą ożenku córki Andrzeja Czarnkowskiego – Barbary  
z wojewodą brzesko-kujawskim Michałem Działyńskim). Dopiero ustalenia Kąsinowskiej do-
wiodły, że było inaczej. Po drugie, Tytus podzielał pasje dawnego właściciela hrabiego Stanisława 
Górki, za sprawą którego xVI-wieczny Kórnik zasłynął rzadkim księgozbiorem. W xIx wieku  
w zbiorach kórnickich znajdowały się m.in. najrzadsze zabytki dzieł i rękopisów, zwłaszcza dysydenc-
kich, archiwa familijne, druki brzeskie, szamotulskie i pińczowskie. Prawdopodobnym jest, że część  
z nich pochodziła z kolekcji ostatniego Górki. Po trzecie, związki z Górkami zostały zaakcentowane  
w programie ideowym zamkowych wnętrz. W jednej z sal Ogończykowi Działyńskich towarzyszył 
herb Łodzia Górków. zdaniem Jerzego Kaźmierczaka zestawienie to mogło stanowić nawiązanie 
do tradycji rodowej i topograficznej. Ponadto wnętrza zostały urządzone zgodnie z ówczesnym wy-
obrażeniem o formach i stylistyce z xV i xVI wieku. Można wobec tego przypuszczać, że wiedza 
Tytusa Działyńskiego o Górkach i ich zamku znacznie przewyższała współczesną, a to determinuje 
podjęcie szerszych badań nad tym zagadnieniem. Mogą one rzucić nowe światło nie tylko na pro-
blem architektury historyzmu i charakterystycznych dlań mechanizmów budowania znaczeń, ale 
także na sam zamek Górków z przełomu średniowiecza i nowożytności. zob. Róża Kąsinowska, dz. 
cyt.; Jerzy Kaźmierczak, dz. cyt., s. 56; Zamek kurnicki, „Tygodnik Ilustrowany” 1860, t. II, nr 57,  
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mek Górków od zamku Działyńskiego dzieliło 250 lat historii, to w tym czasie prze-
prowadzono najprawdopodobniej tylko jedną istotną modernizację. Nie miała ona 
jednak charakteru generalnego, poważnym przekształceniom uległo przede wszyst-
kim najbliższe otoczenie zamku26. Miało to miejsce w drugiej połowie xVIII wieku  
z inicjatywy ówczesnej właścicielki Teofili Szołdrskiej-Potulickiej (zm. 1790)27. 
Oznacza to, że punktem wyjścia dla rekonstrukcji siedziby Stanisława Górki może 
być budowla xIx-wieczna. A ta została dobrze udokumentowana. 

Niniejsza propozycja rekonstrukcji powstała w oparciu o szczegółową inwen-
taryzację rysunkową sporządzoną na zlecenie Tytusa Działyńskiego w końcu lat 
20. xIx wieku (il. 5–7), projekty przebudowy zamku autorstwa K.F. Schinkla,  
H. Marconiego i A. Corazziego oraz inwentarze majątku kórnickiego z połowy 
xVII wieku (z dn. 9 kwietnia i 24 czerwca 1653 roku)28. W rekonstrukcji pozo-
stałych elementów założenia pomocnym źródłem były przede wszystkim xVIII 
i xIx-wieczne mapy. Wykorzystano też wyniki badań archeologicznych29 oraz 
opracowania historyków dotyczące dziejów Kórnika30 i rodu Górków31.

s. 535–536; Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, Tytus Działyński (1796–1861), Kórnik 2018.
26  Od północy powstał paradny dziedziniec z zabudową towarzyszącą, od południa rozległe 

założenie ogrodowe. zamek nie został wówczas rozbudowany. Można przypuszczać, że przy okazji 
remontu dachu przekształcono środkową partię korpusu, podwyższono główną salę piano nobile  
z wyjściem na taras, natomiast wieże boczne obniżono. Koncepcja ta pozwoliła na zmianę kostiumu 
na „pałacowy”, przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych. W większym stopniu prze-
kształcono wnętrza, zmieniając ich wystrój i wyposażenie.

27  Data modernizacji nie jest znana, można jedynie przypuszczać, że przypadała na lata  
k. 1725–1770. 

28  Maria Olszewska, Dwa inwentarze klucza kórnickiego z XVII wieku, PBK 1959, z. 7, s. 197–218.
29  Badania prowadzone były przez Pracownię Archeologiczną Refugium z Poznania pod kierun-

kiem mgr Małgorzaty Talarczyk-Andrałojć oraz mgr Mirosława Andrałojcia. Opracowania badań 
znajdują się w zasobach Archiwum Powiatowego Konserwatora zabytków.

30  zob. przyp. 12.
31  Górkowie nie doczekali się dotąd monografii naukowej. Na ich temat powstało jedynie po-

pularnonaukowe opracowanie pióra Amelii Łączyńskiej. Ponadto informacje dotyczące poszczegól-
nych przedstawicieli rodu zostały zebrane w Polskim słowniku biograficznym. Dopiero w ostatnich 
latach, za sprawą intensyfikacji badań historyków nad elitami koronnymi przełomu średniowie-
cza i nowożytności, szczególnie zbyszko Górczaka, dostrzeżono status polityczny i ekonomiczny 
Górków. Jednak nadal pozostają jednym z najsłabiej rozpoznanych rodów reprezentujących elitę 
polityczną Korony w drugiej połowie xV i xVI wieku. zob. Amelia Łączyńska, Infuły i szyszaki. 
Opowieść o wielkim rodzie Górków, Warszawa 1966; Włodzimierz Dworzaczek, Andrzej I Górka (ok. 
1500–1551), Łukasz II (1482–1542) oraz Łukasz III (ok. 1533–1573), Józef Garbacik, Łukasz I Górka 
(zm. 1475), [w:] Polski słownik biograficzny, t. VIII, Wrocław – Kraków – Warszawa 1959–1960, s. 
401–414; Tomasz Jurek, Łukasz Górka – magnat i mecenas, PBK 2015, z. 32, s. 11–36.
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Zamek – Et dominus domum et domus dominum honestat32

Stanisław Górka (1538–1592) przejął majątek kórnicki wraz z zamkiem  
w 1557 roku na mocy działów rodzinnych po śmierci ojca Andrzeja I (1500–
1551)33. Był protestantem, wykształconym na uniwersytetach we Frankfurcie nad 
Odrą, Wittenberdze i Królewcu34, utrzymującym kontakty ze środowiskiem lu-
terańskim (m.in. Melanchtonem, ks. Albrechtem Hohenzollernem). Działalność 
polityczną rozpoczął w latach 60. xVI wieku jako poseł na sejm, później otrzymał 
kasztelanię międzyrzecką oraz dochodowe starostwa, m.in buskie, kolskie, mo-
sińskie i ujsko-pilskie. Uwieńczeniem jego kariery było objęcie urzędu wojewody 
poznańskiego w 1573 roku35. Podczas pierwszej wolnej elekcji poparł kandydaturę 
ks. Henri de Valois36, a na początku lutego 1574 roku przyjmował go z trzydnio-
wą wizytą na zamku w Kórniku37. Podczas drugiego bezkrólewia był nawet brany 
pod uwagę jako kandydat do tronu38. W latach 80., po śmierci obu braci, skupił  

32  Tymi słowami Stanisław Sarnicki podsumował opis rezydencji kórnickiej. Bywał tam gościem 
z uwagi na znajomość z Górkami – Łukaszem III, Andrzejem II i Stanisławem, z którymi studio-
wał na uniwersytecie królewieckim. zob. Stanisław Sarnicki, Annales, sive de origine et rebus ge-
stis Polonorum et Lithuanorum librii octo, Kraków 1587; Józef Władysław Kobylański, Zwierzyńce  
w Kórniku, Poznań 1937, s. 6.

33  Koncepcja polityki rodzinno-majątkowej Andrzeja I Górki wykazuje bliskie analogie z po-
lityką Radziwiłłów. Górka swój ogromny majątek, liczący około 20 miast i co najmniej 230 wsi, 
podzielił pomiędzy trzech synów – tworząc trzy linie: Górków na Kórniku (Stanisław I), na Szamo-
tułach (Łukasz III) i na Koźminie (Andrzej II). Podobnie kilkadziesiąt lat wcześniej potoczyły się 
losy Radziwiłłów. Synowie Mikołaja Radziwiłowicza (zm. 1510) podzielili się majątkiem rodziców  
i zapoczątkowali trzy linie rodu: na Goniądzu i Medelach, na Birżach i Dubinkach oraz na Nieświe-
żu i Ołyce, [za:] Teresa zielińska, Radziwiłłowie herbu Trąby – dzieje rodu, [w:] Sławomir Górzyński, 
Jolanta Grala, Włodzimierz Piwkowski, Violetta Urbaniak, Teresa zielińska, Radziwiłłowie herbu 
Trąby, Warszawa 1996, s. 4–5.

34  Anna Kamler, Od szkoły do senatu. Wykształcenie senatorów w Koronie w latach 1501–1586, 
Warszawa 2006; Józef Władysław Kobylański, dz. cyt., s. 6.

35 Stanisław objął urząd wojewody poznańskiego po śmierci brata Łukasza III Górki  
w 1573 roku. 

36  Górkowie byli mocno zaangażowani podczas pierwszej wolnej elekcji. Brat Stanisława – An-
drzej II Górka wchodził w skład poselstwa udającego się do Paryża po Henryka Walezego. Opis tra-
sy orszaku książęcego zmierzającego na koronację do Krakowa zob. Adam Henryk Kaletka, Poznań 
a Henryk Walezjusz, „Kronika Miasta Poznania” 1925, R. 3, nr 1, s. 98; Maciej Serwański, Henryk III 
Walezy w Polsce: stosunki polsko-francuskie w latach 1566–76, Kraków 1976.

37  Walezy gościł na zamku kórnickim od 1 do 3 lutego 1574 roku, [za:] Świętosław Orzelski, 
Bezkrólewia ksiąg ośmioro czyli dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r. 1576, t. 1, 
Petersburg 1856, s. 198–199.

38  Adam Przyboś, Roman Żelewski, Diariusz poselstwa polskiego do Francji po Henryka Walezego 
w 1573 roku, Wrocław – Warszawa 1963, s. xIII.
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w swych rękach ogromną fortunę sytuującą go wśród najzamożniejszych magna-
tów I Rzeczpospolitej. Wysoka pozycja i prestiż skutkowały wzrostem potrzeb w 
zakresie reprezentacji, a te wymagały odpowiednio zaaranżowanej przestrzeni. 

Rekonstrukcja formy architektonicznej
Nie sposób ustalić, w jakim stanie Stanisław Górka zastał odziedziczony ma-

jątek kórnicki. Jeśli chodzi o zamek, to można przypuszczać, że była to budowla 
murowana, jedno- lub dwukondygnacyjna, z niewielkim wewnętrznym dziedziń-
cem i potężną wieżą w narożu północno-wschodnim39. Modernizację rozpoczęto 
od rozbudowy zamku po stronie północnej. Do dawnej ściany bramnej została 
dostawiona dobudówka – w formie potężnego ryzalitu – na rzucie wydłużonego 
prostokąta. Jeśli stary zamek był jednokondygnacyjny, to na tym etapie powstała 
druga kondygnacja40. Wewnętrzny dziedziniec został zabudowany, a całość przy-
kryto nowym dachem. Północno-wschodnią wieżę prawdopodobnie przekształ-
cono, nadając jej od wewnątrz, a może także od zewnątrz, kształt ośmioboku fo-
remnego, który czytelny jest na xIx-wiecznych planach. zapewne na tym etapie 
kształt ośmioboku uzyskała także wyspa zamkowa, być może przy okazji jej po-
większenia w związku z rozbudową41. W narożu północno-zachodnim wzniesio-
no niewielką wieżyczkę42, a na północnym odcinku elewacji zachodniej wykusz 

39  zdaniem Jasińskiej wieża powstała w xIV wieku. zob. Stanisława Jasińska, Zabezpieczenie 
fundamentów zamku kórnickiego, PBK 1955, z. 5, s 318.

40  Kwestia ta jest możliwa do rozstrzygnięcia jedynie po przeprowadzeniu kompleksowych ba-
dań architektonicznych. Fragment muru wzniesiony z „gotyckiej” cegły, odkryty na południowej 
ścianie obecnej Sali Mauretańskiej, odnotowany przez Alinę Chyczewską w sprawozdaniu z I etapu 
remontu zamku (l. 1957–58), nie jest przekonującym dowodem na istnienie drugiej kondygnacji 
przed rozbudową w 3 ćw. xVI stulecia. 

41  Rozbudowa zamku skutkowała koniecznością powiększenia powierzchni wyspy. Nie wiado-
mo, czy z pracami tymi można wiązać fragment drewnianej xVI-wiecznej konstrukcji odnalezio-
nej przez Władysława Szafrańskiego podczas prac zabezpieczających w latach 40. xx wieku, [za:] 
Władysław Szafrański, Sprawozdanie z dnia 13 grudnia 1947 roku (rękopis w zbiorach Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu). Nieco dokładniejsze dane przynoszą badania dendrochronologicz-
ne pali fundamentowych wyciągniętych podczas prac przy wzmacnianiu fundamentów w latach 50. 
xx wieku, przeprowadzone w 2013 roku. Wynika z nich jednoznacznie, że zostały one wykonane 
z drewna dębowego i olszowego, z drzewa ściętego w 1511 i 1512 roku. Ponieważ jednak nie ma 
pewności, z której części wyspy pochodzą pale poddane badaniu, nie sposób wiązać ich z rozbu-
dową wyspy. zob. Katarzyna Woźniak, Drewniane pale pod zamkiem kórnickim, PBK 2015, z. 32,  
s. 153–155.

42  z tego względu po stronie północno-zachodniej ściana zamykająca trakt została przesunię-
ta bliżej osi, podczas gdy północno-wschodnia została dostawiona na przedłużeniu „gotyckiego” 
muru. zob. il. 4. Istnienie murowanej konstrukcji w tym miejscu stwierdzono podczas rozpoznania 
archeologicznego w 2012 roku. Ustalono, że odkryty narożnik fundamentu wystający poza obręb 
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latrynowy43. W wyniku przekształceń powstała budowla o zwartej bryle, trójkon-
dygnacyjna, założona na rzucie zbliżonym do prostokąta o wymiarach ok. 26 × 
23 m, przekryta dwuspadowym łamanym dachem, zwieńczona attyką. Elewacje 
zewnętrzne zdobiła zapewne dekoracja architektoniczna (obramienia okienne, 
portale)44 (il. 8), być może także malarska (sgraffito)45. Wnętrza zostały rozplano-
wane w układzie trójdzielnym. Na drugiej i trzeciej kondygnacji 1/3 szerokości 
budynku zajmowały duże sale, ujęte obustronnie zespołami pomieszczeń. 

Powstanie ryzalitu północnego skutkowało utworzeniem fasady frontowej od 
strony miasta, ujętej z obu stron dwukondygnacyjnymi wieżami. zapewne na osi 
fasady, w przyziemiu i na I piętrze znajdowały się trójosiowe ganki46, utrzymane 
w licu elewacji, kryte stropem lub, co bardziej prawdopodobne, przesklepione. 
Natomiast na II piętrze znajdowała się loggia lub taras. Na istnienie tego typu 
rozwiązania mogą wskazywać, czytelne na xIx-wiecznym rzucie piwnic, nieregu-
larności, różnice w grubości murów oraz podziały traktu północnego. Usytuowa-
nie ganków i loggii od strony miasta byłoby uzasadnione ze względów estetycz-
nych i funkcjonalnych. Po pierwsze, otwierał się z nich widok na miasto, rodowe 
mauzoleum, i prawdopodobnie na pawilon na zwierzyńcu, a więc cały ówczesny 
zespół rezydencjonalny. Po drugie, po likwidacji dziedzińca konieczne było stwo-
rzenie nowego systemu komunikacji pionowej, który mógł zostać ulokowany we 
frontalnej partii korpusu. Występowanie w Kórniku loggii lub tarasu jest dalece 

półkolistej baszty północno-zachodniej należy interpretować jako narożnik wcześniejszej półcylin-
drycznej baszty, pochodzącej z renesansowej przebudowy zamku; [za:] Mirosław Andrałojć, Mał-
gorzata Talarczyk-Andrałojć, Wyniki rozpoznania archeologicznego związanego z robotami konser-
watorsko-budowlanymi w przyziemiach Zamku w Kórniku, gm. loco, woj. wielkopolskie w 2012 roku, 
Poznań 2012, s. 9.

43  Obie struktury czytelne są na rysunku inwentaryzacyjnym Abichta z l. 20. xIx w. zob. il. 6.
44  zachowane do dziś relikty kamiennego detalu, a wśród nich elementy obramień okiennych 

(ławy, gzymsy) oraz portali wykonanych z piaskowca, pochodzą niewątpliwie z zamku Górków. Po-
dobieństwo w zakresie form i dekoracji do detalu wawelskiego pozwala przypuszczać, że powstały 
w latach 20.–40. xVI wieku i zapewne w trzeciej ćw. xVI wieku nie były wymieniane. Chciałabym 
złożyć w tym miejscu serdeczne podziękowania dr. Tomaszowi Ratajczakowi z Instytutu Historii 
Sztuki UAM za zwrócenie mi uwagi na podobieństwo detalu z Kórnika do tego z kręgu inwestycji 
króla zygmunta I.

45  Elewacje mogła pokrywać, zyskująca w tym czasie na popularności, dekoracja sgraffitowa. 
W Wielkopolsce pojawiła się w dekoracji elewacji poznańskiego ratusza po 1560 roku oraz fasadzie 
zamku Andrzeja II Górki w Koźminie modernizowanego w l. ok. 1557–1583, co pozwala przypusz-
czać, że zdobiła także przebudowany w podobnym czasie zamek w Kórniku.

46  Środkowa partia fasady frontowej mogła liczyć około 10 metrów szerokości. zakładając, że 
rozpiętość arkady wynosiła, podobnie jak w poznańskim ratuszu, ok. 3 m, w Kórniku mógł powstać 
trójarkadowy krużganek. 
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prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że tzw. urządzenia widokowe, jak je określił 
Janusz Kębłowski, były cechą charakterystyczną xVI-wiecznych wielkopolskich 
rezydencji47. Występowały we wszystkich najważniejszych siedzibach tutejszej 
elity (Gołuchów Leszczyńskich, Radlin Opalińskich), w tym Górków (Poznań, 
Koźmin, Szamotuły)48. 

Wspomniana xVI-wieczna rozbudowa zamku kórnickiego o nowy człon, do-
stawiony poprzecznie do istniejącego korpusu, a być może także jego nadbudo-
wa o drugie piętro, determinowały potrzebę nowego zadaszenia. Nie ulega wąt-
pliwości, że dach widoczny na xIx-wiecznych rysunkach inwentaryzacyjnych 
powstał w czasach Potulickiej. W 3 ćw. xVI wieku budowla była najprawdopo-
dobniej przekryta dachem pogrążonym i zwieńczona attyką. Takie rozwiązanie 
znajdowało uzasadnienie, zważywszy na bryłę budowli. Poprzeczne dostawienie 
traktu od północy eliminowało możliwość przekrycia każdego traktu dwuspa-
dowym dachem szczytowym, jak to miało powszechnie miejsce w założeniach 
wieloskrzydłowych, m.in. w rezydencjach Górków w Szamotułach i Koźminie.  
W Wielkopolsce drugiej połowy xVI wieku dach pogrążony zastosowano  
w nowym skrzydle zamku gołuchowskiego oraz zmodernizowanym w l. 1552–60 
poznańskim ratuszu. Obie budowle zostały także zwieńczone attyką. Była ona nie 
tylko elementem dekoracyjnym pozwalającym nadać bryle „renesansowy” – ho-
ryzontalny charakter, ale miała także istotne znaczenie z punktu widzenia progra-
mu ideowego i symbolicznego. Jak pisze Mieczysław zlat, w świadomości ludzi 
xVI wieku zwieńczenia tego typu kojarzone były z budownictwem obronnym49. 
Attyka miała więc zastosowanie w przypadku zamku kórnickiego, który pomimo 

47  Janusz Kębłowski, Zagadnienie odrębności sztuki w Wielkopolsce w XVI i pierwszej połowie 
XVII wieku. Na przykładzie rzeźby i architektury, [w:] Studia nad Renesansem w Wielkopolsce, red. 
Tadeusz Rudkowski, Poznań 1970, s. 117.

48  Pałac Górków w Poznaniu miał taras na dachu, z sadzawką i rybami. zamek szamotulski 
został wyposażony w rodzaj galerii dostawionej od strony ogrodu, z tarasem widokowym w górnej 
kondygnacji. zamek w Koźminie posiadał taras od frontu, utworzony w miejscu dawnej bramy 
wjazdowej, skomunikowany z salami reprezentacyjnego piętra, z widokiem na miasto rezydencjo-
nalne. Dwukondygnacyjne loggie pojawiły się w drugiej połowie xVI stulecia w zamku Leszczyń-
skich w Gołuchowie oraz pałacu Opalińskich w Radlinie. W tym pierwszym została wbudowana 
pomiędzy frontowe baszty, natomiast w drugim loggia została dostawiona do elewacji ogrodowej. 
Dolna kondygnacja wiązała wnętrze pałacu z ogrodem, górna pełniła funkcję belwederu. zob. Ja-
nusz Kębłowski, dz. cyt., s. 117, Jan Skuratowicz, Zamek Górków w Szamotułach, Poznań 2005; Za-
mek w Koźminie, cz. I: Dzieje budowlane, red. Tadeusz Poklewski-Koziełł, Janusz Nekanda-Trepka, 
Łódź 1994; Mieczysław Pracuta, Renesansowy pałac Opalińskich w Radlinie, „zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu im. A. Mickiewicza. Historia” 1958, z. 3, s. 191-210.

49  Mieczysław zlat, Attyka renesansowa na Śląsku, „Biuletyn Historii Sztuki” 1955, R. xVII, nr 1, 
s. 55.
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zachowania cech zamkowych (fosa, most zwodzony, wieże) w czasach Stanisława 
zyskał znamiona nowożytnej rezydencji.

Rekonstrukcja i geneza układu przestrzenno-funkcjonalnego
Próba odtworzenia układu przestrzennego i funkcjonalnego zamku kórnic-

kiego jest zadaniem utrudnionym, ponieważ nie znamy podziałów wnętrz sprzed 
xVIII-wiecznej przebudowy, a lakoniczny opis inwentarzy z drugiej połowy xVII 
stulecia daje wyobrażenie jedynie o zespole pomieszczeń w przyziemiu oraz na 
pierwszej kondygnacji, ale nie pozwala na precyzyjną rekonstrukcję dyspozycji 
przestrzennej oraz systemu komunikacji. Można przypuszczać, że przyziemie zy-
skało funkcję magazynowo-gospodarczą. znajdowały się tam m.in. kuchnia, spi-
żarnia, magazyny50 oraz pomieszczenia dla administracji. Na pierwszym piętrze 
– mieszkalnym środkowy trakt zajmowała przestronna sień. W trakcie wschod-
nim znajdowały się, od północy: sklepione pomieszczenie na rzucie zbliżonym 
do prostokąta z szafami wnękowymi, które można utożsamiać ze skarbcem, 
pomieszczenie w wieży wschodniej – być może kaplica oraz dwie izby stołowe.  
W trakcie zachodnim znajdował się najprawdopodobniej zespół mieszkalny, m.in. 
„pokój pański”, „kownata pokoju pańskiego” oraz mały „pokój złocisty”51. Na dru-
gim, reprezentacyjnym piętrze układ pomieszczeń był najpewniej analogiczny do 
parteru. Środkowy trakt zajmowało jedno duże pomieszczenie – paradna sala sto-
łowa, w traktach bocznych mogły znajdować się pokoje pani domu52. Nie sposób 
odpowiedzieć na pytanie, czy pokoje mieszkalne cechowały rozwiązania typowe 
dla apartamentu, a więc czy przestrzeń mieszkalna została wydzielona w obrębie 
budynku i zaopatrzona we własny systemem komunikacji oraz urządzenia sanitar-
ne. W strukturze obecnego budynku, na poziomie przyziemia, czytelne są wpraw-
dzie relikty schodów (il. 9–10), ale nie można jednoznacznie stwierdzić, że były 
użytkowane w 3 ćw. xVI wieku53. Można natomiast przypuszczać, że wspomniane 

50  Musiał istnieć magazyn wina, przywilej z 1566 roku zobowiązywał bowiem mieszczan kór-
nickich do jednego dnia pracy przy składaniu wina do piwnic zamkowych, [za:] Stefan Weyman, 
dz. cyt., s. 25.

51  Maria Olszewska, dz. cyt., s. 200.
52  Żoną Stanisława Górki była Jadwiga Elżbieta z Sobockich (zm. 1591).
53  Nie uwzględniono tu klatki schodowej znajdującej się w południowej partii budynku, w dotych-

czasowej literaturze przedmiotu określanej jako „gotycka”, gdyż, jak wykazały badania archeologicz-
ne z 2013 roku, powstała w xIx wieku; [za:] Mirosław Andrałojć, Małgorzata Talarczyk-Andrałojć,  
Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych prowadzonych w związku z robotami konserwatorsko 
-budowlanymi w przyziemiu Zamku w Kórniku, gm. loco, woj. wielkopolskie w 2013 roku. Etap II,  
Poznań 2014, s. 38.
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ganki znajdujące się w elewacji frontowej połączone były z systemem schodów 
prowadzących z przyziemia na ganek I piętra – przedsionek wielkiej sieni. Taka 
koncepcja rozwiązywałaby problem różnicy poziomów pomiędzy wyspą zamko-
wą a sienią, do której wejście znajdowało się kilka metrów nad poziomem gruntu. 
Nie wiadomo, czy na drugie, reprezentacyjne piętro z główną salą i wyjściem na 
loggię lub taras również można było się dostać schodami w partii frontalnej, czy 
istniały także schody wewnętrzne54. Tych kwestii nie sposób ostatecznie rozstrzy-
gnąć bez przeprowadzenia kompleksowych badań architektonicznych.

Pomimo że zamek hr. Stanisława Górki nie daje się rekonstruować w szcze-
gółach, można wskazać na znaczące analogie z nieco późniejszym zamkiem  
ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła w Nieświeżu. Rozwiązania formalne i funk-
cjonalno-przestrzenne są oparte na podobnych wzorcach architektoniczno-ide-
owych (il. 11). Budynek główny Radziwiłłowskiego zamku ma podobne wymia-
ry, tj. 25 × 22 m [Kórnik 26 × 23 m]. Analogicznie została rozwiązana nie tylko 
elewacja frontowa – siedmioosiowa, z trójarkadową, dwukondygnacyjną loggią 
zorientowaną na północny zachód, ale także układ wnętrz, z sienią na pierwszym 
piętrze i salą na drugim oraz dwoma bocznymi traktami mieszczącymi zespoły 
reprezentacyjno-mieszkalne55. Różnica polegała na tym, że w Nieświeżu drugie 
piętro zostało zabudowane trzema oknami od frontu i pojedynczymi po bokach, 
a nie jak najprawdopodobniej w Kórniku zwieńczone loggią lub tarasem. Można 
przypuszczać, że zamek nieświeski obrazuje kolejną formę rozwojową budowli 
zwartej, zwieńczonej czterema ośmiobocznymi wieżyczkami w narożach, pod-
czas gdy Kórnik reprezentował formę zredukowaną do dwóch wież frontowych.

Na podstawie powyższych ustaleń oraz aktualnej wiedzy na temat polskiej ar-
chitektury rezydencjonalnej można stwierdzić, że zamek kórnicki reprezento-
wał typ niespotykany w Rzeczpospolitej w 3 ćw. xVI stulecia. Formuła rezyden-
cji bezdziedzińcowej, z włoskim układem trójdzielnym, została wypracowana  
w architekturze europejskiej w latach 20. xVI wieku we francuskim Chenonceau56. 
Oddziaływanie tego wzorca zauważalne jest w Niemczech, m.in. zamki: Erbach  

54  Jeśli istniały, były najprawdopodobniej jedno-, ewentualnie dwubiegowe i znajdowały się w po-
łudniowej partii sieni. Nie byłoby to rozwiązanie odosobnione. W zamku w Gołuchowie w drugiej poł. 
xVI wieku do przesklepionej sieni wstawiono „kamienne” schody łączące pierwsze i drugie piętro, 
[za:] Róża Kąsinowska, Gołuchów. Rezydencja magnacka w świetle źródeł, Gołuchów 2006, s. 55.

55  Tadeusz Bernatowicz, Miles Christianus et Peregrinus. Fundacje Mikołaja Radziwiłła „Sierotki” 
w ordynacji nieświeskiej, Warszawa 1998, s. 30–32.

56  Wolfram Prinz, Ronald G. Kecks, Das französische Schloss der Renaissance. Form und Bedeu-
tung  der Architektur, ihre geschichtlichen und gesellschaftlichen Grundlagen, Berlin 1985, s. 527–529 
oraz il. 94b na s. 114.

Katarzyna Janicka



85

z ok. 155057, Glücksburg z ok. 1582–8758, Ahrensburg z ok. 1594–9859, oraz na 
Śląsku, m.in. Piotrowice Świdnickie z ok. 158560. Natomiast w Polsce za pierw-
sze budowle w typie „kompaktowym” (niem. Kompaktbau), o układzie trójdziel-
nym, z wieżami w narożach, uchodzą zamki Radziwiłłów, wspomniany już zamek  
w Nieświeżu (po 1582) oraz w Białej Podlaskiej (po 1622)61. Jednakże oba są póź-
niejsze od Kórnika. Kluczowa dla wyjaśnienia intrygująco wczesnego impor-
tu zachodnioeuropejskich rozwiązań architektonicznych na grunt Wielkopolski 
jest przede wszystkim pozycja Stanisława Górki oraz jego orientacja polityczna  
i wyznaniowa. Były to bowiem czynniki determinujące zróżnicowanie form ar-
chitektury. Stanisław Górka – luteranin – miał w Wielkopolsce status głów-
nego przywódcy reformacji, podobnie jak na Litwie kalwińscy Radziwiłłowie.  
W związku z tym krąg kontaktów politycznych, towarzyskich, a przede wszystkim 
artystycznych Górki wybiegał poza katolicką Rzeczpospolitą. Utrzymywał kon-
takty z książętami niemieckimi i śląskimi, współpracował i przyjaźnił się m.in. 
z ks. pruskim Albrechtem Hohenzollernem (zm. 1568) i ks. lednicko-brzeskim 
Jerzym II (zm. 1586). Nieprzypadkowo w architekturze zamku kórnickiego czy-
telne są refleksy zjawiska określanego przez Jerzego Łomnickiego metaforycznie 
„renesansem dysydenckim”62. Badacz utożsamia go z formą stylową łączącą tra-
dycje sztuki włoskiego renesansu z osiągnięciami sztuki francuskiej. Odmiana  
ta docierała z Italii do Korony inną drogą niż renesans krakowski, nie przez Wę-
gry, ale przez Francję, oddziałującą silnie na sąsiednie Niemcy i Śląsk, co wyjaśnia 
stosunkowo wczesne jej pojawienie się w Wielkopolsce. Grupą odpowiedzialną za 
import wzorców byli kamieniarze i budowniczowie znad włosko-szwajcarskich 
jezior, którzy w drugiej połowie xVI wieku tworzyli „jedną z największych kolonii 
artystów włoskich w środkowej Europie”63. Kierunek ich migracji wyznaczały duże 

57  Henry-Russell Hitchcock, German Renaissance Architecture, Princeton NJ 1981, s. 13.
58  Tamże, s. 245.
59  Tamże.
60  Ewa Różycka-Rozpędowska, Późnorenesansowe dwory śląskie. Z badań nad architekturą świec-

ką Śląska XVI–XVII w., [w:] Sztuka około 1600. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 
Lublin, listopad 1972, Warszawa 1974, s. 259.

61  W 1622 roku inwestor zawarł umowę na budowę zamku z Pawłem Murzynem, [za:] Jerzy 
Baranowski,  Pałac w Białej Podlaskiej. Próba rekonstrukcji stanu z XVII wieku, „Biuletyn Historii 
Sztuki”, 1967, R. xxIx, s. 64.

62  Jerzy Łomnicki, Rezydencja Piastów Śląskich w Brzegu, „Biuletyn Historii Sztuki” 1955,  
R. xVII, nr 1, s. 371–372. zob. także tegoż, Renesansowa rezydencja Piastów Śląskich w Brzegu, praca 
magisterska, Poznań 1954 (maszynopis w zasobach Biblioteki Instytutu Historii Sztuki UAM).

63  Mieczysław zlat, Brzeg, Wrocław 1979, s. 56. Warto zwrócić uwagę, że za najważniejszymi 
realizacjami w xVI-wiecznej architekturze rezydencjonalnej stali Komaskowie, którzy zbudowali 
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inwestycje (na Śląsku m.in. Brzeg, Oleśnica, Chojnów), a zdobyte tam doświad-
czenia przenosili dalej na północ i wschód. W 1550 roku w Poznaniu osiedlił się 
budowniczy Giovanni Battista di Quadro (artis cementariae magister), pochodzą-
cy z Ponte di Tresa k. Lugano, który przez ponad dwie dekady sprawował funkcję 
architekta miejskiego. Życie i twórczość tego wybitnego Komaska, znanego przede 
wszystkim z modernizacji poznańskiego ratusza (ok. 1550–60)64 oraz przebudo-
wy zamku królewskiego w Warszawie (1569–72), pozostają nie w pełni zbada-
ne65. Jednakże kilka faktów skłania do postawienia hipotezy o udziale Quadro  
w projekcie modernizacji siedziby Stanisława Górki w Kórniku66. Koncepcja prze-
budowy zamku, polegająca na dostawieniu od frontu reprezentacyjnej kulisy, jest 
analogiczna do tej zrealizowanej kilka lat wcześniej w Poznaniu. Ponadto, wszystkie 
kluczowe elementy nowej fasady zamku: ganki, loggia, schody, być może kryte za 
ślepymi arkadami, oraz attyka wieńcząca budynek mogły powstać pod wpływem 
pierwszej poważnej realizacji Quadro lub przy jego osobistym udziale. Warto pod-
kreślić, że Quadro znał zarówno Stanisława Górkę, jak i jego brata Łukasza III.  

m.in. zamki francuskie Franciszka I, niemieckie zamki książęce, tj. Drezno i Torgau, zamki książęce 
Śląska, tj. Chojnów i Brzeg, oraz zamek królewski w Warszawie.

64  O ratuszu napisano dotąd wiele, bowiem już w xIx wieku wzbudzał zainteresowanie – uzna-
ny jednym z najwybitniejszych dzieł „włoskiego renesansu” na północ od Alp. W końcu xIx stulecia 
powstało kilka artykułów niemieckich konserwatorów. Warta uwagi jest dyskusja pomiędzy Artu-
rem Kronthalem a Walterem Battensteadtem. z polskich, współczesnych badaczy najintensywniej-
sze badania prowadziła Teresa Jakimowicz. Opublikowała kilka artykułów na ten temat. zob. m.in. 
Teresa Jakimowicz, Jan Baptysta Quadro z Lugano, Poznań 1998; taż, Jan Baptista Quadro, artis 
cementariae magister, „Kronika Miasta Poznania” 1998, nr 1, s. 168–174.

65  znikomość ustaleń dotyczących włoskiego architekta wynika ze szczupłości archiwaliów. Dotąd 
eksplorowano pod tym kątem zasoby Archiwum Państwowego w Poznaniu. zob. Witold Maisel, Bu-
dowle Jana Baptysty Quadro w świetle poznańskich materiałów archiwalnych, „Biuletyn Historii Sztuki” 
1953, nr 15(3/4), s. 105–112. A ostatnio także zasoby Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warsza-
wie – w kontekście przebudowy zamku warszawskiego. zob. Piotr Lasek, Quadro Giovanni Battista, 
[w:] Słownik architektów i budowniczych środowiska warszawskiego XV–XVIII wieku, red. Jakub Sito, 
Hanna Osiecka-Samsonowicz, Paweł Migasiewicz, Warszawa 2016, s. 374–377. Nadal jednak niewyja-
śnione pozostają kluczowe kwestie, tj. wykształcenie i kariera Quadro przed przybyciem do Poznania 
oraz jego wielkopolskie realizacje dla prywatnych inwestorów. zarówno problem twórczości Quadro 
i jej oddziaływania, jak i znaczenia działalności Komasków dla kierunku rozwoju architektury nowo-
żytnej w drugiej połowie xVI wieku wymaga osobnych szczegółowych studiów. 

66  Dotąd na ewentualną współpracę Quadro z elitą wielkopolską zwróciła uwagę Kąsinow-
ska, ale nie w odniesieniu do Kórnika, lecz w kontekście analogii pomiędzy pałacem Opalińskich  
w Radlinie a zamkiem Leszczyńskich w Gołuchowie (rozbudowa po 1560). zob. Róża Kąsinow-
ska, Gołuchów…, s. 36–58 oraz Mieczysław Pracuta, dz.cyt. Helena Przybylanka postawiła hipotezę  
o udziale G.B. Quadro w modernizacji zamku Andrzeja II Górki w Koźminie, [za:] taż, Renesansowy 
zamek w Koźminie, praca magisterska, Poznań 1955 (maszynopis w zasobach Biblioteki Instytutu 
Historii Sztuki UAM).
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Temu pierwszemu sprzedał kamienicę przy Rynku67, a drugi pomagał mu w zakupie 
placu pod dom w Poznaniu68. Uwadze dotychczasowych badaczy zamku kórnickie-
go umknęła wzmianka Ehrenberga z 1893 roku na temat zaangażowania w Kórniku 
braci Quadro – Antona, Gabriela i Kiliana69. Wprawdzie zaznacza on, że nie odna-
lazł źródłowego potwierdzenia tej informacji, która znana mu jest jedynie z adnota-
cji na wypisie z ksiąg dr. Schwartza70, jednak wskazuje to na potencjalną współpracę  
Górków z familią kamieniarzy znad Lugano. W aktach Rady Miejskiej miasta Po-
znania zachował się list polecający wystawiony Quadro w 1566 roku. Wynika z nie-
go, że wybudował on „nie tylko w naszym mieście, ale w całej prowincji bardzo 
piękne budowle”71. Czy był wśród nich zamek kórnicki? Odpowiedź na to pytanie 
może przynieść jedynie kwerenda we włoskich archiwach72. 

Inne elementy zespołu rezydencjonalnego (miasto – kościół rodowy – domena 
łowiecka)

W 3 ćw. xVI wieku zespół rezydencjonalny, oprócz zamku, tworzyło także 
jego najbliższe otoczenie, założenie ogrodowe, prywatne miasto z kościołem pa-
tronackim i rodowym mauzoleum oraz zwierzyniec. 

zrekonstruowanie najbliższego otoczenia zamku z czasów Stanisława jest 
możliwe, choć w niepełnym zakresie. Granice rezydencji, położonej na południe 
od miasta, skupionej wokół wyspy zamkowej, wyznaczały: od północy zabudowa 
miejska Kórnika, od zachodu wody Jeziora Kórnickiego, od wschodu drogi pro-
wadzące do Środy Wielkopolskiej i Bnina (il. 12). z planów z końca xVIII i xIx 
wieku wynika jednoznacznie, że wyspa była otoczona od południa i południo-
wego wschodu mokradłami i bagnami73. A to oznacza, że jedynym miejscem do 

67  Informacja ta jest potwierdzona źródłowo, [za:] Teresa Jakimowicz, Jan Baptysta Quadro  
z Lugano, s. 8. 

68  Helena Przybylanka, dz. cyt., przyp. 60, s. 8.
69  Hermann Ehrenberg, dz. cyt., s. 76, przyp. 3.
70  Franz Schwartz do 1894 roku pracował w Staatsarchiv Posen. W 1895 roku został dyrektorem 

nowo powołanego Prowincjonalnego Urzędu do Opieki nad zabytkami (niem. Provinzial Kon-
servator der Denkmalpfleger für die Provinz Posen), [za:] Marian Kutzner, Kult budowli średnio-
wiecznych w Wielkim Księstwie Poznańskim, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. zabytkoznaw-
stwo i Konserwatorstwo” 1991, nr 17(266), s. 168; zofia Wojciechowska, Zarys historii archiwum 
państwowego w Poznaniu, poznan.ap.gov.pl/wp-content/uploads/2019/02/Dzieje-APP.pdf [dostęp: 
11.12.2019].

71  Witold Maisel, dz. cyt., s. 105.
72  Mariusz Karpowicz, badający artystów pochodzących z okolic jezior Como i Lugano, w publi-

kacji Artisti Ticinesi nel 500 poświęca Quadro sporo uwagi, ale nie wskazuje na konkretne archiwa. 
zob. Mariusz Karpowicz, Artisti Ticinesi nel ‘500, Ticino 1987, s. 97–130, 190–193.

73  M.in. plan Kórnika z 1794 roku zamieszczony w publikacji H. Müncha Geneza rozplanowa-
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zagospodarowania, w najbliższym sąsiedztwie zamku, był teren rozciągający się 
na północ i północny wschód od niego. Najprawdopodobniej tam zostały zlokali-
zowane: główny wjazd74, przedzamcze, zaplecze gospodarcze z folwarkiem75 oraz 

nia miast wielkopolskich XIII i XIV wieku, tabl. xxxI (il. 13) oraz plan założenia rezydencjonalnego  
z 1827 roku autorstwa ziehlkego (w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, Gabinet Grafiki Ia/2). Potwierdzają 
to także ustalenia współczesnych badaczy. zob. Witold Molik, dz. cyt.; Eugeniusz Linette, dz. cyt.

74  Lokalizacja głównego wjazdu była dotąd zagadnieniem kontrowersyjnym, a zdania badaczy 
na ten temat były podzielone. Biorąc pod uwagę specyfikę warunków topograficznych i hydrolo-
gicznych Kórnika w xVI wieku, trzeba zgodzić się z Kamzową, że główny wjazd, od początku ist-
nienia zamku, znajdował się po stronie północnej lub północno-wschodniej, a elewacja północna 
zamku była frontową. zob. Alicja Karłowska-Kamzowa, dz. cyt., s. 13.

75  z treści przywileju Jana Czarnkowskiego z 1596 roku wynika, że folwark „leży podlye Bramy 
myeysky ku Bninowi”, [za:] Stefan Weyman, dz. cyt., s. 25, przyp. 74. Określenie „podle” wskazuje 
na usytuowanie jakiegoś przedmiotu lub osoby w niedużej odległości od innych: blisko, przy, obok, 
[za:] Słownik polszczyzny XVI wieku, t. xxV, Warszawa 1997, s. 451.

Il. 12. Kórnik – mapka sytuacyjna założenia rezydencjonalnego Stanisława Górki  
z 3 ćw. xVI wieku. Oprac. K. Janicka
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sad76. z inwentarza z połowy xVII wieku wynika, że założenie ogrodowe znajdowało 
się z dala od zamku, na północnym krańcu miasta77. Taka lokalizacja jest prawdopo-
dobna, albowiem już w końcu xVI stulecia ogrody tworzyły samodzielne układy, nie-
powiązane kompozycyjnie z główną budowlą mieszkalną78. Jednak nie można wyklu-
czyć istnienia przy samym zamku, na przykład po stronie północnej lub wschodniej, 
także niewielkiego ogrodu kwaterowego w typie włoskim79. 

Miasto Kórnik80, zamknięte od południa terenem przyzamkowym, od półno-
cy wspomnianym założeniem ogrodowym, było niewielkim, prywatnym ośrod-
kiem miejskim o średniowiecznej metryce i układzie przestrzennym (il. 13).  
W 3 ćw. xVI wieku zostało zapewne w jakimś stopniu zintegrowane z zespołem re-
zydencjonalnym, chociażby z racji położenia poszczególnych jego elementów. Droga  
z zamku do obu założeń, tj. ogrodowego i łowieckiego, prowadziła przez mia-
sto. z zapisów źródłowych wynika, że zamykały je dwie bramy miejskie, ale nic 
nie wiadomo o ewentualnym istnieniu murów miejskich. Brakuje zatem kluczo-
wej informacji pozwalającej odpowiedzieć na pytanie o stopień integracji zamku  
z miastem oraz sposób obrony obu tych ośrodków, prócz naturalnych uwarunkowań 
wynikających z położenia. W przestrzeni miasta, w południowo-wschodnim narożu 
ówczesnego placu targowego81, sytuowało się rodowe mauzoleum Górków. zostało 
wzniesione przy kolegiacie kórnickiej (w 1555 roku zamienionej na zbór luterański) 
z inicjatywy Stanisława Górki, najprawdopodobniej w latach ok. 1573–9282. Była to 

76  Na lokalizację w tym miejscu zaplecza gospodarczego i sadu wskazuje zapis inwentarza z czerw-
ca 1653 roku. zob. Alicja Karłowska-Kamzowa, dz. cyt., s. 13 oraz Maria Olszewska, dz. cyt., s. 203.

77  „za Bramą Poznańską, podlye Chmielnika Pańskiego”, [za:] Stefan Weyman, dz. cyt., s. 25, 
przyp. 74. W tym miejscu należy wobec tego lokalizować browar i mielcuch – wymienione w przy-
wileju Stanisława Górki z 1566 roku.

78  Longin Majdecki, Historia ogrodów. Od starożytności po barok, t. 1, Warszawa 2010, s. 218. 
79  O ogrodzie w stylu włoskim, założonym w xVI wieku, wspomina anonimowy autor krótkiego 

opisu Kórnika zamieszczonego w „Wiadomościach Turystycznych” z 1932 roku (nr 3/4, s. 69). Nie 
podaje jednak jego lokalizacji. Można jedynie przypuszczać, że chodziło o ogród przyzamkowy, po 
stronie południowej. 

80  Miasto lokował na prawie magdeburskim Mikołaja I Górka w latach ok. 1426–1450. zob. 
Stefan Weyman, dz. cyt., passim.

81  zygmunt Dolczewski, dz. cyt.,  s. 238.
82  W 1573 roku Stanisław Górka popadł w konflikt z kapitułą katedry poznańskiej. Chodziło  

o odmówienie pochówku jego najstarszego brata Łukasza III (zm. 1573) – zdeklarowanego luterani-
na – w rodowej kaplicy w poznańskiej katedrze. Mógł to być impuls do podjęcia decyzji o budowie 
nowej kaplicy w gnieździe rodu. Druga data pokrywa się ze śmiercią inwestora, który najprawdopo-
dobniej nie zdołał ukończyć dzieła, skoro na tablicy inskrypcyjnej widnieje nazwisko Jana Czarn-
kowskiego – jednego ze spadkobierców Górków oraz data 1603.
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Il. 13. Plan Kórnika z 1794 roku, [za:] Henryk Münch, Geneza rozplanowania miast wielkopolskich  
XIII i XIV wieku, Kraków 1946, tabl. xxxI
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budowla na rzucie kwadratu, przekrytą kopułą z latarnią83, dostawiona do świąty-
ni od południa, tj. od strony zamku. We wnętrzu kaplicy, całkowicie przekształco-
nym w xVIII wieku, pierwotnie znajdowały nagrobki Łukasza III i Andrzeja II oraz 
miejsce dla ostatniego przedstawiciela rodu – Stanisława Górki84. Warte podkre-
ślenia są dwie istotne kwestie. Po pierwsze, kaplica Górków jest najwcześniejszym 
znanym przykładem recepcji Kaplicy zygmuntowskiej, budowlą wzniesioną przy 
rodowym kościele (zborze), w prywatnych dobrach magnackich przez reprezen-
tanta świeckiej elity władzy85. Po drugie, jak już zauważył Jan Harasimowicz, była 
ona przede wszystkim „mauzoleum, w ścisłym tego słowa znaczeniu, realizującym 
świecką ideę upamiętnienia i gloryfikacji (przy jednoczesnym, wyraźnym podkre-
śleniu tożsamości wyznaniowej)”86. z tego względu należy ją postrzegać jako drugi, 
najważniejszy po zamku, element programu rezydencji. 

Trzecim było założenie łowieckie na zwierzyńcu87. zajmowało teren rozcią-
gający się na zachodnim brzegu jezior Kórnickiego i Bnińskiego, i jak wynika  
z lakonicznych przekazów źródłowych, obejmowało różne rodzajów zwierzyń-
ców (m.in. sarnie, jelenie, żubrze)88, ptaszarnie oraz stawy rybne89. Wskazanie ich 
dokładnej lokalizacji, podobnie jak oszacowanie całkowitej powierzchni założe-

83  Pod nią znajdowała się krypta mająca „kształt kamiennego zamknięcia z trzema stopniami 
kamiennymi”, [za:] Jacek Kowalski, dz. cyt., s. 195.

84  Więcej o kaplicy i nagrobkach Górków zob. Jacek Kowalski, dz. cyt., s. 173–218.
85  z ustaleń Jerzego Łozińskiego wynika, że w latach 1520–90, w wyniku recepcji królewskie-

go wzorca – Kaplicy zygmuntowskiej, powstało siedem kaplic kopułowych. Kaplica kórnicka nie 
została uwzględniona w tym zestawieniu; [za:] Jerzy Łoziński, Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 
1520–1620, Warszawa 1973.

86  Jan Harasimowicz, Mauzoleum Górków w Kórniku, „Biuletyn Historii Sztuki” 1986, R. xLVII, 
nr 2-4, s. 297.

87  Obszar określany jako zwierzyniec został odnotowany w akcie działów majątkowych po 
śmierci Stanisława Górki w 1592 roku. Jeden z jego spadkobierców – Jan Czarnowski otrzymał op-
pidium Kurnik et castrum cum prediis, villis ad id pertinatibus Skrzinki, vivarium alias Zwierzyniec 
[…], [za:] Edward Raczyński, dz. cyt., t. 1, s. xLVII. zwierzyniec wzmiankowany jest także w przy-
wileju Czarnkowskiego z 1596 roku, na mocy którego pozbawił on mieszczan kórnickich prawa do 
korzystania z lasów znajdujących się na jego terenie. W końcu xVI stulecia zwierzyniec wchodził  
w skład klucza kórnickiego, [za:] Edmund Callier, dz. cyt., hasło: Zwierzyniec, s. 333.

88  zdaniem Władysława Kobylańskiego możemy „z pewnością przyjąć […], że panowie ogrom-
nych włości, jak Górkowie – mieli […] wszystkie rodzaje zwierzyńców […] tj. wilcze, łosie, dzicze, 
jelenie, daniele, sarnie, a także zajęczarnie, królikarnie oraz bażantarnie, zwane też ptaszarniami”, 
[za:] Józef Władysław Kobylański dz. cyt., s. 6. 

89  Najprawdopodobniej do tego założenia odnosi się opis Stanisława Sarnickiego, w którym 
wspomina o […] Arx est Murata ad elegantiam ad sustinendum quemvis hostem, cui adherent oppid-
ium Territerium illud omnibus praesidiis oeconomicis refertum Morris, granariis, piscinis, ferrinariis, 
aviariis. Cytat [za:] Stanisław Sarnicki, Annales…
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nia, nie jest dziś możliwe90. Wzmianki źródłowe dotyczące sprowadzenia przez 
Stanisława Górkę w 1567 roku cieląt żubrzych z hodowli w Królewcu91 pozwalają 
przypuszczać, że formowanie założenia łowieckiego przypada, podobnie jak mo-
dernizacja zamku, na lata 60./70. xVI stulecia. 

zapewne w tym czasie powstał na terenie zwierzyńca murowany pawilon 
myśliwski (il. 14). Jego relikty, odnalezione podczas badań archeologicznych 
pod koniec lat 60. xx wieku92, wskazują jednoznacznie na budynek mieszkalny,  
o charakterze reprezentacyjnym, wzniesiony i użytkowany w drugiej połowie xVI 
wieku93. Propozycja rekonstrukcji autorstwa J. Fogla i A. Karłowskiej-Kamzowej, 
w dużym stopniu hipotetyczna, jest mało przekonująca, bowiem została oparta na 
niekompletnych danych – nie odnaleziono reliktów ściany zamykającej budynek 
od zachodu. Aktualna wiedza na temat tego obiektu, jego położenia i otoczenia 
pozwala jedynie na postawienie roboczej hipotezy94. 

Usytuowanie budowli95 w oddaleniu o głównej rezydencji, na niewielkim 
wzniesieniu96, uzasadnia jej przeznaczenie jako pawilonu myśliwskiego. W xVI-
-wiecznej Rzeczpospolitej budowle zlokalizowane na terenie zwierzyńca lub  
w jego najbliższym sąsiedztwie, w otoczeniu ogrodów, stawów, winnic i folwarków, 

90  Najstarsza mapa dokumentująca Kórnik i okolicę, skreślona przez Davida Gilly’ego, pochodzi 
z 1794 roku. Wówczas zwierzyniec znajdował się bliżej zamku – vis à vis – po drugiej stronie jeziora 
i zajmował znacznie mniejszy obszar niż pierwotnie.

91  Józef Władysław Kobylański, dz. cyt., s. 7.
92  Badania były prowadzone z inicjatywy Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośrednio-

wiecznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nadzór naukowy sprawował dr Jan 
Żak, badania prowadził mgr Jerzy Fogel. Przebadano kilka wzgórz w lesie czołowskim w poszuki-
waniu budynku zamku lub pałacu znanego z tradycji ustnej i pisanej. Prace przerwano ze względu 
na nikłe prawdopodobieństwo odkrycia kolejnych reliktów i elementów architektonicznych. zob. 
Jerzy Fogel, hasło: Mościenica pow. Śrem, [w:] Informator Archeologiczny, 1968 i 1969. Pozostałości 
po pawilonie myśliwskim czytelne są na mapach lidarowych. zob. http://mapy.geoportal.gov.pl [do-
stęp: 11.12.2019].

93  Świadczą o tym relikty ceramiki oraz rozmiar cegieł odnalezionych podczas wspomnianych 
wyżej badań archeologicznych, [za:] Jerzy Fogel, Alicja Karłowska-Kamzowa, Nieznany zabytek  
architektury renesansowej z okolicy Kórnika, PBK 1973, z. 11, s. 23–39.

94  Jej zweryfikowanie wymaga przeprowadzenia wnikliwych badań archeologicznych. Precyzyj-
ne wyznaczenie ich obszaru jest możliwe dzięki mapom lidarowym pozwalającym na zlokalizowa-
nie reliktów budynku znajdujących się obecnie pod powierzchnią gruntu.

95  Jerzy Fogel w sprawozdaniu z badań archeologicznych z 1969 roku odkryte relikty określił 
jako budynek w typie villa, [za:] tenże, dz. cyt., s. 17–18.

96  Jedno z kilku wzniesień w paśmie wzgórz morenowych, o wysokości 3,6 m i średnicy ok. 30 m,  
[za:] Jerzy Fogel, Alicja Karłowska-Kamzowa, Pozostałości renesansowego zwierzyńca w okolicach Kórni-
ka, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1971, R. xIx, nr 1, s. 51.
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nazywane były willami97. Początkowo łączyły one funkcje kameralnej, rekreacyj-
nej willi i dworu myśliwskiego. Pierwsze wille królewskie, zygmunta I i Bony Sfo-
rzy, później także zygmunta Augusta, powstały w pierwszej połowie xVI stule-
cia m.in. w Ujazdowie, Wirszuppach, Rudnikach i Wilnie98. Natomiast pierwsze 
realizacje magnackie datowane są na przełom xVI i xVII wieku. Dwie najlepiej 

97  Jerzy Kowalczyk, Wille w Polsce w XVI i pierwszej połowie XVII stulecia, „Kwartalnik Archi-
tektury i Urbanistyki” 1976, t. xxI, z. 4, s. 307.

98  zygmunt I, przebywając u brata Władysława na Węgrzech, miał okazję poznać letnie siedziby 
biskupów humanistów oraz willę Macieja Korwina w Nyék (ok. 1490–1502). Była to willa budowana 
all’antica, znana dzisiaj jedynie z wykopalisk i obszernego opisu. zob. Tadeusz J. Żuchowski, Die 
Änfange des ländliches Adelssitzes. Die polnische Architektur der Wasa-Zeit und der adelige Wohnbau 
im Herzogtum Preußen, [w:] Im Schatten von Berlin und Waschau. Adelssitze im Herzogtum Preußen 
und Nordpolen 1650–1850, red. Tadeusz J. Żuchowski i Isabella Woldt, Berlin 2010, s. 22 i nn. zob. 
także Rózsa Feuer-Tóth, Renaissance Architecture in Hungary, Budapest 1981, s. 217–218.

Il. 14. Pozostałości pawilonu myśliwskiego widoczne na mapie lidarowej,  
[za:] http://mapy.geoportal.gov.pl
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rozpoznane to: willa w Albie zbudowana dla ks. Mikołaja „Sierotki” Radziwiłła 
w pierwszej ćw. xVII wieku oraz willa kanclerza Jana zamoyskiego wzniesiona 
na terenie dóbr szczebrzeskich około 1600 roku. Obie realizacje wykazują liczne 
analogie z założeniem kórnickim Stanisława Górki, ale są od niego o kilka dekad 
późniejsze. Renesansowa willa nieświeska była położona, podobnie jak pawilon 
kórnicki, na terenie kompleksu leśno-bagiennego w oddaleniu około 3 kilome-
trów na północny zachód od miasta. Centrum założenia albieńskiego stanowiła 
drewniana willa z dwutraktowym, trójdzielnym układem izb. Na piętrze znaj-
dował się belweder z salą, wychodzącą trzema oknami na różne strony świata99. 
Podobny program występował w zwierzyńcu na Roztoczu, gdzie Jan zamoyski 
kazał wznieść drewniany pawilon zwany pałacykiem lub willą100. W rezerwatach 
Radziwiłła i zamoyskiego, podobnie jak Górków, hodowano dziki, sarny, daniele, 
jelenie, łosie i żubry. We wszystkich trzech przypadkach założenia były nieznacz-
nie oddalone od głównej rezydencji. Powstały na terenach o walorach krajobra-
zowych, wśród gęstych lasów, jezior, cieków wodnych i naturalnie pofałdowanego 
terenu, stanowiących naturalną barierę pomiędzy parkiem myśliwski pełnym dzi-
kich zwierząt a miastem rezydencjonalnym. Można na tej postawie zaryzykować 
hipotezę, że w Kórniku powstało założenie rekreacyjno-łowieckie. Pawilon byłby 
elementem większego założenia, obejmującego m.in. zaplecze gospodarczo-lo-
gistyczne (kuchnie, stajnie, psiarnie itd.)101, a także różne rodzaje zwierzyńców, 
stawy rybne, być może także ogrody i winnice. W świetle dotychczasowej wiedzy 
można je uznać za jedno z najwcześniejszych, jeśli nie najwcześniejsze tego typu 
założenie powstałe w kręgu elity magnackiej I Rzeczpospolitej. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Górkowie, na tle innych rodów magnackich, 
stosunkowo wcześnie wprowadzili do formowanego systemu władzy dwa elemen-
ty: polowanie ceremonialne i pawilon myśliwski. Łowy już w średniowieczu były 
przede wszystkim uroczystym aktem związanym z budowaniem prestiżu władcy, 
wymagającym odpowiednio zaaranżowanej przestrzeni102. W xVI wieku atrak-

99  Tadeusz Bernatowicz, Alba. Od renesansowej willi do kompozycji krajobrazowej. Z badań źró-
dłowych nad architekturą ogrodów na Kresach, Warszawa 2009, s. 8–13.

100  Lucyna Matławska-Patyk, Michał Patyk, Renesansowa willa Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu 
nad Wieprzem, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury” 1986, t. xx, s. 199–211.

101  W najbliższym otoczeniu budynku znajdowały się bliżej nieokreślone drobniejsze obiek-
ty czy urządzenia, o czym może świadczyć fragment bruku kamiennego, odkryty na głębokości  
0,30 m, na wzgórzu morenowym sąsiadującym od południa, w odległości 40 m, z reliktami omawia-
nej budowli, [za:] Jerzy Fogel, Alicja Karłowska-Kamzowa, Pozostałości…, s. 54.

102  Tadeusz J. Żuchowski, Zamek myśliwski – formowanie się nowego typu rezydencji monar-
szej. Geneza – specyfika – odmienności, [w:] Władza i architektura. Rezydencje monarchów i siedziby 
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cyjność polowania nie była wiązana, jak dawniej, z czynnikiem ekonomicznym, 
ale prestiżowym103. Ma to szczególne znaczenie w kontekście trzydniowej wizyty 
Henryka Walezjusza w Kórniku na początku lutego 1574 roku. z relacji Orzel-
skiego wynika, że obfitowała ona w rozmaite atrakcje, „strzelano z dział gęsto  
i dawano […] różne widowiska”104. Czy wśród nich było także polowanie na gru-
bego zwierza? Wydaje się to dalece prawdopodobne, szczególnie biorąc pod uwa-
gę okoliczności i charakter wizyty. Walezy, popierany przez Górkę, zatrzymał się 
u niego w drodze na koronację do Krakowa. Polowanie na żubra w Kórniku, jeśli 
się odbyło, miało bez wątpienia wymiar ceremonialny i propagandowy, będąc do-
bitnym przejawem manifestacji pozycji i statusu gospodarza. 

Podsumowanie
zespół rezydencjonalny Stanisława Górki w Kórniku, choć nadal nie w peł-

ni rozpoznany, cechował złożony program niemający analogii wśród rezydencji 
magnackich II połowy xVI wieku. zespół tworzą trzy terytorialnie wyodrębnio-
ne założenia otaczające miasto z trzech stron: główna siedziba – zamek, ogród 
oraz zwierzyniec. Koncepcja programowa, ale także architektoniczna, zaprzecza 
ugruntowanej w literaturze przedmiotu tezie o prowincjonalnym charakterze 
architektury rezydencjonalnej Wielkopolski w xVI wieku. W kręgu inwestycji 
Stanisława Górki pojawiły się nowatorskie rozwiązania, będące dowodem zrozu-
mienia dla nowożytnej koncepcji architektury oraz świadomości jej znaczenia nie 
tylko jako sposobu kreowania przestrzeni, ale także znaczeń. „Model” rezyden-
cji ukształtowany w Kórniku przed 1574 rokiem, bazujący na sprzężeniu dwóch 
form: trójdzielnej kompozycji wnętrz oraz fasady frontowej z gankami i loggią 
widokową, znalazł silny oddźwięk w architekturze rezydencjonalnej xVII wieku, 
stanowiąc ważne ogniwo w procesie formowania się nowożytnej rezydencji ma-
gnackiej. Pozycja polityczna i społeczna Stanisława Górki, sytuująca go w gronie 
ścisłej elity władzy Rzeczpospolitej, a także zagraniczne kontakty polityczne i to-
warzyskie przekonują o możliwości powstania, w kręgu jego inwestycji, rozwią-
zań prekursorskich.

władz państwowych w Europie – formy i funkcje (XV–XXI w.), Warszawa 2016, s. 313–334.
103  Andrzej Rottermund, Polowanie i sztuka w kulturze dworskiej czasów nowożytnych, „Mate-

riały Muzeum Wnętrz zabytkowych w Pszczynie”, t. V, Pszczyna 1988, s. 13; Tadeusz J. Żuchowski, 
Łowy – ceremoniał – zamek. O znaczeniu myślistwa dla europejskiej kultury rezydencjonalnej, [w:] 
Europejskie tradycje łowieckie, red. Tadeusz J. Żuchowski, Warszawa 2013, s. 101–118.

104  Świętosław Orzelski, dz. cyt., s. 199.
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ABSTRACT

KATARzYNA JANICKA

Count Stanisław Górka’s residence in Kórnik (ab. 1557–1592).
Proposal of a reconstruction

Between about 1414 and 1592, the castle in Kórnik belonged to the Górka family – representa-
tives of the Polish Crown’s power elite in the Early Modern era. In the third quarter of the 16th cen-
tury, on the initiative of its then-owner, Count Stanisław Górka, the castle and its surroundings were 
modernised and extended. This article seeks to reconstruct and interpret the resulting residence 
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complex, with particular focus on the castle, but also the private town, family church and hunting 
lodge. Some basic questions are asked concerning the new architectural solutions appearing at the 
time, the provenance of the formal-ideal models, and the author of the modernization design. In the 
adopted research method, assuming an interdisciplinary approach, the residence is seen as result-
ant of the investor’s needs and possibilities arising from his social, political and financial position.

Keywords: Kórnik in the 16th century, Kórnik Castle in the 16th century, the Górka family, 
Stanisław Górka (1538–1592), 16th century architecture.
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PORTRETY ALBRECHTA PRUSKIEGO I KSIĘŻNEJ DOROTY
NA OPRAWIE ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ. 

z BADAŃ NAD IKONOGRAFIĄ WŁADCÓW  
W RENESANSOWYM zDOBNICTWIE INTROLIGATORSKIM1

W Dziale zbiorów Specjalnych Biblioteki Kórnickiej przechowywany jest nie-
wielki wolumin w królewieckiej oprawie renesansowej z plakietowymi portretami 
księcia Albrechta Pruskiego (†1568) i jego pierwszej żony Doroty (†1547), córki 
króla duńskiego Fryderyka I. Oprawa ta, jakkolwiek znana rodzimym badaczom, 
nie była dotąd przedmiotem analizy. z kolei zwięzłe opisy obu portretów oraz 
wzmianki o dwóch dalszych, ozdobionych nimi, oprawach znalazły się w przed-
wojennej literaturze niemieckiej, dotyczącej królewieckiego introligatorstwa2. 
W latach 60. xx wieku plakieta z portretem Doroty wzbudziła zainteresowanie 
biografki księżnej, Iselin Gundermann3. W ostatnich latach konterfekty książęcej 
pary, zidentyfikowane na kilku oprawach druków i rękopisów ze zbiorów Biblio-
teki Uniwersyteckiej w Toruniu, opisał Janusz Tondel4. Mimo tego w publikacjach 

1  Niniejszy artykuł powstał na marginesie prac nad monografią Janusza Tondela i Arkadiusza 
Wagnera pt. Silver Library of Albrecht of Prussia and his wife Anna Maria, Berlin – Münster – Wien 
– zürich – London 2019, przygotowaną w ramach projektu badawczego NPRH Uniwersalia 2.1,  
nr 21H 16 0078 84.

2  Ernst Kuhnert, Geschichte der Staats- und Universitätsbibliothek zu Königsberg, Leipzig 1926, 
s. 289.

3  Iselin Gundermann, Herzogin Dorothea von Preussen, 1504–1547, Köln – Berlin 1965, s. 196–197, 
przyp. 40 na s. 272–273.

4  Janusz Tondel, Eruditio et prudentia. Die Schloßbibliothek Herzog Albrechts von Preußen.  
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fachowych brakuje wciąż pogłębionej charakterystyki tych kompozycji, będących 
cennym przyczynkiem do ikonografii książąt pruskich, ale też szerszego zagad-
nienia ikonografii monarszej w dekoracji szesnastowiecznych opraw. Ranga hi-
storyczna obu podobizn zyskuje na znaczeniu wobec katastrofalnego przetrze-
bienia artystycznej spuścizny Księstwa Pruskiego. Ich cechy formalne sygnalizują 
bowiem istnienie niezachowanych do dziś pierwowzorów malarskich. Wszystko 
to skłania do dokładniejszego przyjrzenia się oprawie, a przede wszystkim obu 
podobiznom, pod kątem ich genezy formalnej i powiązań z niemiecką sztuką por-
tretową doby renesansu.

Interesujące nas kompozycje widnieją na oprawie o wymiarach 155 × 110 × 
50 mm, wykonanej z tektury obleczonej ciemnobrązową skórą wołową (il. 1a-b); 
blok uszyto z trzech grubszych i dwóch cieńszych (przygrzbietowych) zwięzów skó-
rzanych; na skrajach grzbietu znajdują się dwubarwne (biało-brązowe) kapitałki; 
wyklejki sporządzono z papieru żeberkowego o śladowo widocznym znaku wod-
nym (w górnym wewnętrznym rogu tylnej wyklejki)5. Dekoracja okładzin składa 
się ze złoconych wycisków plakiet portretowych, ujętych od góry i dołu poziomymi 
listwami, zaś dookoła – złoconą ramą radełkową. Przedstawia ona okrągłe medalio-
ny z profilowymi popiersiami męskimi (w kostiumie renesansowym i antycznym) 
oddzielone wicią o cechach uproszczonej arabeski i zamknięte po bokach ornamen-
tem sznurowym. Kompartymenty grzbietu nie mają dekoracji, ograniczono się je-
dynie do uwypuklenia garbów zwięzów poziomymi liniami strychulcowymi.

Pierwszy portret wyciśnięto z matrycy o wymiarach 85 × 51 mm (il. 1a); 
prezentuje on półpostać brodatego księcia ujętego w trzech czwartych, z gło-
wą zwróconą lekko w lewą stronę i ze zgiętymi rękoma, którymi trzyma poły 
rozpiętej szuby z potężnym kołnierzem; jego głowę zdobi beret bądź kapelusz  
o wąskim rondzie i z doczepionym piórem. Po prawej stronie widnieje herb 
Królestwa Polskiego na tarczy o dekoracyjnym kroju: orzeł z tzw. cyfrą kró-
lewską „S[igismundus]” na piersi; tło kompozycji wypełnia górzysty krajobraz  

Bestandkatalog 1540–1548, Wiesbaden 1998, il. na okł., 3; tenże, Egzemplarz dedykacyjny Katarzyny 
Lutrowej, [w:] tegoż, Książka w dawnym Królewcu Pruskim, Toruń 2001, il. nie num. na s. 40; tenże, 
Portrety z plakiet królewieckiego introligatora Kaspra Anglera [w:] Pasja książki. Studia poświęco-
ne pamięci profesora Janusza Dunina, red. Jacek Ladorucki, Magdalena Rzadkowolska, Łódź 2009,  
s. 90–96; Janusz Tondel, Arkadiusz Wagner, Silver Library…, s. 44–45, il. nie num. na s. 46–47.    

5  Prawdopodobnie w ostatnich kilkudziesięciu latach oprawę poddano zabiegowi konserwator-
skiemu: uzupełniono drobne ubytki skóry w górnej i dolnej partii grzbietu oraz w zgięciu dolnej okła-
dziny i grzbietu, uzupełniono niewielkie ubytki papieru wyklejek, jak również zamontowano nowe, 
skórzane wiązania; nie jest wykluczone, że także kapitałki są rekonstrukcją kapitałek pierwotnych. 
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z zabudowaniami na szczycie góry (lewa strona), pojedynczą budowlą u jej pod-
nóża oraz dalszymi zabudowaniami (po stronie prawej). Poniżej postaci widnieje 
prostokątna płyta z sześciopolowym herbem Albrechta, trzymanym z obu stron 
przez dwa trytony. Całość zamknięto w architektoniczne obramienie o formie 
renesansowej arkady bądź okna: dwie smukłe kolumny na wysokich cokołach 
wspierają łuk o linearnej dekoracji, z którego zwiesza się feston; w pachach łuku 
znajdują się dwie uskrzydlone główki anielskie. 

Drugi konterfekt ma podobną kompozycję i niemal identyczne wymiary  
86 × 51 mm (il. 1b); ukazuje on półpostać szczupłej kobiety ujętej w trzech czwar-
tych, z głową skierowaną lekko w prawą stronę i z przedramionami złożonymi 
na sobie. Jej ciało okrywa bogata suknia z łańcuchami i klejnotami na piersi oraz 
dekoracyjnym kapeluszem na głowie. W tle postaci widnieje krajobraz, z które-
go po prawej stronie wybija się wysoka wieża wśród innych budowli, a po lewej 
pokaźny wazon z bukietem kwiatów, stojący na wydatnym wzniesieniu. Poniżej 
postaci księżnej znajduje się prostokątna płyta z jej czteropolowym herbem trzy-
manym po bokach przez syreny. Podobnie jak w konterfekcie Albrechta, kompo-
zycję zamknięto w arkadzie lub oknie z kolumnami podtrzymującymi łuk stylizo-
wany na odcinek wieńca laurowego; tuż pod nim widnieje banderola o końcach 
wnikających w pachy łuku; oznaczono ją syglami identyfikacyjnymi „· V[on] · 
G[ottes] · G[nades] · D[orothea] · G[eboren] · A[us] · K[öniglichem] · S[tamm] · 
z[u] · D[änmark] · H[erzogin] · I[n] · P[reussen] ·”; pośrodku długości banderoli 
zwiesza się z niej pokaźny pierzasty liść o długim ogonku. W odróżnieniu od po-
przedniej plakiety całość dodatkowo obwiedziono prostokątną, linearną ramką.

Ozdobiona w ten sposób oprawa chroni klocek polskojęzycznych druków Jana 
Seklucjana, opublikowanych w Królewcu w 1559 i 1568 roku6. Ów zbiór ksiąg 
religijnych, nawiasem mówiąc – prezentujących „wyjątkową wartość dla kultury 
polskiej”7, był podarunkiem ich autora dla Albrechta Fryderyka (†1618) – syna 

6  W kolejności umieszczenia w woluminie: Jan Seklucjan, Catechismus to jest dziecinna a pro-
sta nauka chrześcijańskiej wiary; oraz Oeconomia, Królewiec, Jan Daubmann, 1568; Jan Seklucjan, 
Modlitwy nabożne, Królewiec, Jan Daubmann, 1559; Jan Seklucjan, Pieśni krześcijańskie dawniejsze 
i nowe, Królewiec, nakładem autora, Jan Daubmann, 1559; Jan Seklucjan, Piesni Nowe od innych 
uczonych ludzy ku Chwale Bożey uczynione, Królewiec, Jan Daubmann, 1559; sygn. Cim. Q 292–294; 
zob. też: Kazimierz Piekarski, Katalog Bibljoteki Kórnickiej, t. I, Polonica XVI-go wieku, cz. 1, Kórnik 
1929, nr kat. 1309–1311, tabl. xLIV–xLV; http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=i-
mage%2Fx.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F432360%2Fdi-
rectory.djvu [dostęp: 15.11.2019].

7  Katarzyna Meller, [komentarz do:] Jan Seklucjan, Pieśni chrześcijańskie dawniejsze i nowe, któ-
rych chrześcijani, tak w kościele jako i doma używać mają, [w:] Libri librorum, red. Katarzyna Meller, 
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Albrechta z drugiego małżeństwa z księżną Anną Marią Brunszwicką (†1568). 
Upamiętnia to wykaligrafowana dedykacja na przedniej wyklejce: „Illustrissimo 
Principi Alberto | Friderico, Secundo Duci | Prussiae, D[omi]no longe | mei Cle-
mentissimo pro | felici noui anni auspi: | tio d[e]d[i]t | Ioannes Se: | clucianus.”8. 
Niestety, nie wiadomo kiedy i jaką drogą wolumin opuścił Królewiec i dotarł do 
Wielkopolski. W kórnickiej bibliotece znalazł się prawdopodobnie w drugiej po-
łowie xIx wieku. Wskazuje na to w pierwszej kolejności charakterystyczna kar-
teczka z napisem „C[OM]TE DzIALYNSKI | KORNIK”, przyszyta nicią do dolnej 
kapitałki książki9, oraz owalna pieczątka z napisem „BIBLIOTEKA | KÓRNICKA” 
odciśnięta na tylnej wyklejce10. 

Data i miejsce wydania najpóźniejszego z oprawionych druków, wraz z dedy-
kacją ich autora – od połowy lat 40. xVI wieku działającego w Królewcu – do-
wodzą, iż oprawa powstała w tym mieście w 1568 roku, ewentualnie niedługo 
później. W tym kontekście zastanawiający wydaje się jedynie wybór konterfektów 

Wiesław Wydra, Poznań 2008, s. 285.
8  zob. Stanisław Rospond, Jan Seklucjan. Wybór pism, Olsztyn 1979, il. nie num. na s. 175 

(tamże mylne odczytanie dedykacji jako przeznaczonej dla księcia Albrechta); Katarzyna Meller, 
[komentarz], s. 285 (tamże powtórzone, mylne odczytanie dedykacji). Podobne wpisy znajdują się  
w wielu innych księgach podarowanych Albrechtowi Fryderykowi, nierzadko w jego młodocianych 
latach życia (zob. np. PAN BK, sygn. Cim. Qu. 2548; Cim. Qu. 2714). Jak wykazał Janusz Tondel, 
wiązało się to nie tylko ze zwyczajową praktyka na monarszych dworach, ale też z zabiegami księcia 
Albrechta, by „obudzić u swego syna zainteresowanie książką” (Janusz Tondel, Arkadiusz Wagner, 
Silver Library…, s. 63). zob. też inne przykłady rękopiśmiennych dedykacji dla Albrechta Frydery-
ka: Janusz Tondel, Rękopiśmienne dedykacje autorskie dla księcia pruskiego Albrechta Hohenzollern-
-Ansbach oraz jego syna w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
„zapiski Historyczne” 1985, t. I,  z. 1, s. 99–114.

9  Tego rodzaju oznaczenia znane są głównie z zabytków archeologicznych figurujących w ko-
lekcji Jana Kantego Działyńskiego (†1880). Wprawdzie nie opracował on inwentarza lub katalogu 
tutejszych zbiorów bibliotecznych, niemniej za jego czasów powstało kilka spisów związanych z wy-
pożyczeniem obiektów na wystawy. Prawdopodobnie w związku z którymś z ówczesnych udostęp-
nień zbiorów opatrzono księgę owym nietypowym znakiem własnościowym. za informacje na ten 
temat dziękuję p. Mikołajowi Potockiemu, kierownikowi działu Muzealnego Biblioteki Kórnickiej, 
oraz p. Monice Małeckiej, pracowniczce Działu zbiorów Specjalnych tej placówki.

10  Pieczątkę tę znajdujemy na książkach wydanych na przełomie xIx i xx wieku do około 1920 
roku, jak również na niektórych rycinach; po 1930 roku owej pieczątki prawdopodobnie już nie 
stosowano. Wobec pruskiej proweniencji księgi warto podkreślić, iż wymienione przesłanki wy-
kluczają dostanie się jej do Kórnika po II wojnie światowej w ramach zakupów poniemieckiego 
„szabru” od Mariana Swinarskiego – lokalnego antykwariusza o złej reputacji; por. Ewa Syska, Ma-
rian Swinarski (1902–1965). Poznański antykwariusz i bibliofil, Poznań 2014, s. 11, 173–186; tejże,  
Co skrywają powojenne nabytki polskich bibliotek, czyli o metodach pozbywania się niechcianych 
proweniencji ze starych druków na przykładzie działalności poznańskiego antykwariusza Maria-
na Swinarskiego (1902–1965), [w:] Książka dawna i jej właściciele, red. Dorota Sidorowicz-Mulak  
i Agnieszka Franczyk-Cegła, t. II, Wrocław 2017, s. 302–304.
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do jej dekoracji. Istnieje bowiem znaczne prawdopodobieństwo, że w chwili opra-
wienia druków ojciec obdarowywanego nimi Albrechta Fryderyka już nie żył (Al-
brecht zmarł 20 marca 1568 roku). W takim wypadku zamieszczenie na górnej 
okładzinie jego portretu mogło być rodzajem hołdu, jaki Seklucjan – w obliczu 
książęcego syna – oddawał zmarłemu władcy, a zarazem swemu mecenasowi i pa-
tronowi11. Trudniejszy do wyjaśnienia jest wybór kobiecego portretu, ukazana na 
nim pierwsza żona Albrechta nie była bowiem rodzicielką Albrechta Fryderyka. 
Co więcej, podarunek księgi mógł nastąpić po śmierci jego matki (Anna Maria 
zmarła tego samego dnia 1568 roku, co jej mąż). Ponadto z materiałów źródło-
wych wynika, że Anna Maria miała kompleks swej poprzedniczki, cieszącej się 
żarliwym uczuciem nie tyko Albrechta, ale i ludu pruskiego12. 

Mając to na uwadze, spodziewać by się można, że dekoracja Seklucjańskiego 
upominku mogła być nietaktem wobec książęcego syna. Najwyraźniej jednak ob-
darowujący nie obawiał się takiej reakcji z jego strony, co daje się wytłumaczyć 
dwojako: po pierwsze – inną niż współcześnie obyczajowością wśród szesnasto-
wiecznych elit, a po drugie – powszechną wówczas praktyką warsztatów introliga-
torskich. Polegała ona na długotrwałym (liczonym w dziesiątkach, a nawet ponad 
setce lat) posługiwaniu się narzędziami zdobniczymi, jak plakiety i radełka, uka-
zującymi portrety bądź herby konkretnych postaci. Jak dowodzą liczne przypadki 
z kręgu pruskiego i ogólnoeuropejskiego, po śmierci takich osób ich podobizny 
lub herby bywały ukazywane na oprawach ksiąg zupełnie innych postaci, służąc 
wyłącznie jako dekoracja13. Sprzyjało temu charakterystyczne dla renesansowego 
introligatorstwa i bibliofilstwa upodobanie do dekoracji opraw z anonimowymi 
wizerunkami all’antica i w kostiumie współczesnym, jak również z „galeriami” 
medalionowych portretów władców, reformatorów Kościoła czy literatów14. Takie 

11  O bliskich relacjach Seklucjana i Albrechta, zapoczątkowanych w latach 40. xVI wieku ura-
towaniem Seklucjana przez księcia od sądu biskupiego w Poznaniu, m.in. w: Ignacy Warmiński, 
Andrzej Samuel i Jan Seklucyan, Poznań 1906, s. 42–88, 171–481 i in.; Janusz Małłek, Seklucjan 
(Seclucianus, Sekluczian) Jan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 36, Warszawa – Kraków 1995,  
s. 182–186 (tamże dalsza literatura).

12  Janusz Tondel, Arkadiusz Wagner, Silver Library…, s. 94. 
13  Problem ten zaakcentowano m.in. w: Adolf Schmidt, Ilse Schunke, Bildnisse auf deutschen 

Bucheinbänden des sechzehnten Jahrhunderts, „Jahrbuch der Einbandkunst” 1937, s. 20; Oprawy 
książkowe w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, cz. I: Rzeczpospolita, Prusy, Dolny Śląsk, 
Katalog wystawy, opr. Arkadiusz Wagner, współpr.: Beata Madajewska, Anna Mazerska, Toruń 
2018, nr kat./tabl. 63.

14  Względem introligatorskich prussiców i poloniców problem ten zaakcentowano m.in. w: Ernst 
Kuhnert, Geschichte…, s. 276–277; Maria Jarosławiecka-Gąsiorowska, Ikonografia świecka na opra-
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narzędzia traktowano jako cenne elementy wyposażenia pracowni introligator-
skich, przechodzące na własność kolejnych, funkcjonujących po sobie, mistrzów. 
Praktykę tę egzemplifikuje również dekoracja analizowanej oprawy. Portrety pary 
małżeńskiej Albrechta i Doroty musiały bowiem powstać przed śmiercią księżnej, 
a zatem na co najmniej dwadzieścia jeden lat przed prawdopodobną datą wyko-
nania oprawy. W okresie tym stały się one własnością przynajmniej dwóch króle-
wieckich introligatorów. 

zważywszy na metrykę oprawy oraz formę jej dekoracji, prawdopodobnie jest 
ona wytworem królewieckiego introligatora Wolffa Artzta vel Artusa, którego sa-
modzielna działalność rozciągała się między 1565 lub 1566 rokiem a początkiem 
xVII wieku15. Wprawdzie datę „1566” nosi najwcześniejsza przypisana mu opra-
wa, jest jednak wysoce prawdopodobne, że już rok wcześniej przejął on pracownię 
po nadwornym introligatorze książęcym – Kasparze Anglerze (†początek 1565)16. 
Okoliczność ta, podkreślana przez wnikliwego badacza królewieckiego introli-
gatorstwa, Ernsta Kuhnerta, ma kluczowe znaczenie dla zobrazowania kariery 
Artzta. Wraz z objęciem funkcji nadwornego introligatora wszedł on bowiem  
w posiadanie narzędzi Anglera. Wśród nich eksponowane miejsce zajmował 
charakterystyczny medalionowy tłok z półpostaciowym portretem Albrechta  
w zbroi i z mieczem w ręku (il. 3)17. Oprócz tego, na oprawach Artzta odnotowano 
różne Anglerowskie radełka, jak również dość nietypowe radełko z medalionami 
oddzielonymi wicią18; to ostatnie użyte zostało także na oprawie ze zbiorów kór-
nickich. Wśród licznych dzieł Artzta znanych Kuhnertowi brak jednak oprawy 
ozdobionej interesującymi nas plakietami portretowymi. Świadczyłoby to o od-
osobnionym, a niewykluczone, że incydentalnym wykorzystaniu obu portretów 

wach XVI i XVII w., „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1970, VI,  s. 315–337; Arkadiusz Wagner, 
Poznańskie radełko jagiellońskie z lat czterdziestych XVI wieku. Problem treści ideowo-politycznych 
i wzorów ikonograficznych, „Roczniki Biblioteczne” 2012, R. LVI, s. 83–111; Radosław Franczak, 
Oprawa Homiliarum z pełnopostaciowym wyciskiem radełka jagiellońskiego w zbiorach Archiwum 
Archidiecezjalnego w Gnieźnie, „Biblioteka” 2016, nr 20, s. 55–69. 

15  Ernst Kuhnert, Geschichte…, s. 253–255, 292–295.
16  O dorobku Anglera m.in. w: Ernst Kuhnert, Der Königsberger Bucheinband im XVI. Jahrhun-

dert, „Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia” 1901, H. 22, s. 484–485; tenże, Geschich-
te…, s. 251, 253–254, 269–292 i in.; Janusz Tondel, Biblioteka zamkowa (1529–1568) księcia Albrech-
ta Pruskiego w Królewcu, Toruń 1992, s. 104–105; tenże, Eruditio…, s. 35–36; Oprawy książkowe…, 
nr kat./tabl. 25a–d.

17  Ernst Kuhnert, Geschichte…, s. 292, 294; reprodukcja tego medalionu np w: Oprawy książ-
kowe, nr kat./tabl. 25a–d; Janusz Tondel, Arkadiusz Wagner, Silver Library…, il. nie num. na s. 194.

18  Ernst Kuhnert, Geschichte…, s. 293.
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przez tego rzemieślnika. Trudno się temu dziwić: dysponując wyżej wymienio-
nym, efektownym konterfektem księcia, na którym ujęto go podobnie jak na pie-
częci założycielskiej królewieckiego uniwersytetu19 oraz złotniczych medalionach 
portretowych na dwóch oprawach Srebrnej Biblioteki20, Artzt miał poważny po-
wód, by zaniechać stosowania plakiet z wizerunkiem m.in. księżnej nieboszczki.

Nieodnotowanie przez Kuhnerta obu plakiet w dorobku Artzta sygnalizuje też 
inną możliwość: że po śmierci Anglera posługiwał się nimi Seklucjan. Świadczyć 
o tym może informacja, jaką w 1596 roku podał Stanisław Reszka w dziele De 
Atheismis et Phalarismis Evangelicorum, wedle której Seklucjan był nie tylko pisa-
rzem religijnym oraz księgarzem, ale też drukarzem i introligatorem21. Co prawda 
współcześni badacze nie widzą możliwości zajmowania się przez niego kosztow-
nym i skomplikowanym rzemiosłem drukarskim, jednocześnie wskazując na jego 
ożywioną współpracę z królewieckimi typografami: Weinreichem, Augezdeckim 
i Daubmannem22. Jednocześnie potwierdzone jest, iż w 1548 roku, na mocy po-
zwolenia książęcego, Seklucjan otworzył księgarnię, w której sprzedawał głów-
nie książki polskie23. Dodajmy, że w realiach szesnastowiecznych łączenie profesji 
księgarza z introligatorstwem było stosunkowo często spotykane. Pomimo więc 
braku innych informacji źródłowych oraz opraw możliwych do powiązania z Se-
klucjanem, nie jest wykluczone podejmowanie się przez niego prac tego rodzaju. 
Plakiety z warsztatu Anglera mógł on nabyć przy okazji kontaktów z księciem 
Albrechtem, związanych z – niezwykle ważnym dla księcia ze względów ideowych 
i politycznych – drukiem polskojęzycznych ksiąg luterańskich. 

Niezależnie od powyższych wątpliwości, bezsprzecznym pozostaje fakt wcze-
śniejszego używania obu plakiet przez Kaspara Anglera. Poświadcza to zarówno 
analiza spuścizny tego introligatora, dokonana przez Kuhnerta, jak i przynajmniej 

19  zob. np.: Alfred Rohde, Goldschmiedekunst in Königsberg, Bearb. von Ulla Stöver, Stuttgart 1959, 
s. 86, il. 6; Janusz Tondel, Arkadiusz Wagner, Silver Library…, s. 125–126, il. nie num. na s. 126. 

20  zob. np.: Paul Schwenke, Konrad Lange, Die Silberbibliothek Herzog Albrechts von Preussen 
und seiner Gemahlin Anna Maria, Leipzig 1894, tabl. V; Janusz Tondel, Srebrna Biblioteka księcia 
Albrechta Pruskiego i jego żony Anny Marii, Warszawa 1994, il. na okładce, tabl. VI/1, x/1; Janusz 
Tondel, Arkadiusz Wagner, Silver Library…, tabl. 16, 18, 48, 50.

21  Stanisław Reszka, De Atheismis et Phalarismis Evangelicorum, Neapol, Giovanni Giacomo 
Carlino i Antonio Pace, 1596, s. 72 („Ioannes Seclutianus, è librorum co[m]pactore, […] & Typo-
graphus Regiomontanus”); zob. też: Stanisław Rospond, Jan Seklucjan…, s. xVII.

22  Seklucjan jako ewentualny typograf nie jest odnotowany w fundamentalnym opracowaniu 
Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. IV: Pomorze, opr. Alodia Kawecka-Gryczowa, 
Krystyna Korotajowa, Wrocław – Warszawa – Kraków 1962.

23  Janusz Małłek, Seklucjan…, s. 184.
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kilka dotąd zidentyfikowanych opraw w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej  
w Toruniu. Wśród nich wyróżniają się dwa dzieła chroniące bogaty – liczący nie-
mal trzydzieści pozycji bibliograficznych – zbiór druków niemieckich z lat 1546–
154724. Budowa i dekoracja obu opraw wpisują się w typologię renesansowego 
introligatorstwa niemieckiego: fazowane deski obleczono brązową skórą cielęcą, 
skrywającą 3 podwójne i 2 pojedyncze zwięzy oraz dwubarwne kapitałki; bloki za-
mykały (częściowo zachowane) zapięcia mosiężno-skórzane. Dekorację okładzin 
oparto na złoconych i ślepych wyciskach plakiet (portrety), radełek figuralnych 
(wizerunki personifikacji kobiecych) i tłoków z drobniejszymi motywami (główki 
anielskie, rozety nowożytne, pączki, listki aldyńskie); tworzą one kompozycję ra-
mową, wyznaczona strychulcem, z obszernym zwierciadłem. W centrum górnych 
okładzin ukazano złocony, plakietowy portret księcia (pierwsza oprawa; il. 2a) 
i księżnej (druga oprawa; il. 2b), co czyni z nich swoisty książkowo-portretowy 
dyptyk. 

Wyciśnięte na górnych okładzinach daty „1547” nie pozostawiają wątpliwo-
ści co do czasu ich wykonania. Możliwe jednak, że plakiety wykonano wcześniej, 
choćby u początków działalności rzemieślnika, która wedle królewieckich ar-
chiwów rozpocząć się miała w 1539 roku25. Należy w tym miejscu podkreślić, że  
w ciągu około dwudziestu sześciu lat aktywności na dworze książęcym Angler 
posługiwał się niezwykle bogatym zasobem narzędzi zdobniczych, obejmującym 
m.in. ponad 80 plakiet i większych tłoków do ozdoby zwierciadeł opraw26. Wśród 
nich figurowały dwie pary portretów Albrechta i Doroty, z których pierwsza para 
ukazuje popiersia w dwóch okrągłych medalionach z inskrypcją i maswerkowym 
fryzem arkadkowym dokoła (il. 4a-b). W dekoracji okładzin zestawiano je obok 
siebie – jak na oprawie Chronica Polonorum Macieja Miechowity, wykonanej w 
1540 roku27, naprzemiennie – jak na dziewięciu tomach Opera omnia Erazma  

24  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, sygn. Ob. 6. II. 1965–1969; Ob. 6. II. 4001–4024.
25  Ernst Kuhnert, Geschichte…, s. 253.
26  Tamże, s. 269–292 (zwł. s. 271, 278); Janusz Tondel, Biblioteka…, s. 104; tenże, Eruditio…, 

s. 35. Wśród narzędzi określanych w literaturze jako „plakiety” (niem. „Plaketten”) znajdują się 
typologicznie starsze klocki drzeworytnicze (przeznaczone do złoceń) oraz właściwe plakiety mo-
siężne (przeznaczone głównie do ślepych wycisków, a w mniejszym stopniu złoceń). ze względu na 
częste w xVI wieku rytowanie kompozycji na obu stronach mosiężnych plakiet liczbę tych drugich 
należałoby zmniejszyć o około połowę; zob. np.: Konrad von Rabenau, Die doppelseitig gravierte 
Einbandplatte der Reformationszeit, „Einband Forschung” 2007, H. 21, s. 35–50.

27  BUMK, sygn. Pol. 6. III. 109–110; zob.: Janusz Tondel, Katalog poloników Kammerbibliothek 
i Nova Bibliotheca księcia Albrechta Pruskiego zachowanych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej  
w Toruniu, Toruń 1991, nr kat. 72, il. nie num. na s. 27; tenże, Biblioteka…, il. 2.
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z Rotterdamu, wydanych w 1540 i oprawionych 1541 roku28, bądź pojedynczo 
– jak na wykonanej w 1539 roku oprawie klocka druków (jedynie medalion  
z Albrechtem)29. Drugą parę stanowiły interesujące nas konterfekty w formie pro-
stokątnych plakiet. 

Trudno rozstrzygnąć, czy portrety plakietowe pojawiły się później niż meda-
liony, czy też stosowano je równolegle, czyli od początku samodzielnej aktywno-
ści Anglera. Pewną wskazówką w tej sferze może być wzmianka w biografii Do-
roty, autorstwa Iselin Gundermann. Wedle niej takie same portrety książęcej pary 
wykonano w 1544 roku w formie czterobocznych, srebrnych plakiet znajdujących 
się na górnej (Albrecht) i dolnej (Dorota) okładzinie nieokreślonej i niezachowa-
nej oprawy30. Niestety, poza tymi skąpymi danymi, brak informacji o autorstwie, 
technice wykonania (rytowanie czy odlew?) plakiet, jak również czy były one je-
dynie aplikacjami na okładzinach z luksusowej tkaniny, czy też stanowiły element 
okładzin z kruszcu – podobnie jak w późniejszych, słynnych dziełach ze Srebrnej 
Biblioteki Albrechta i Anny Marii. Niemniej taka informacja pozwala wzmocnić 
tezę, że i plakiety introligatorskie powstały około 1544 roku.

Na taką możliwość wskazuje też analiza dorobku niemieckiego introligator-
stwa lat 30.–40. xVI wieku. Podobna konwencja przedstawieniowa portretów 
władców zyskiwała bowiem wówczas popularność wśród księgozbiorów władców 
luterańskich. Do najwcześniejszych, a zarazem najbardziej reprezentatywnych 
dzieł tej grupy należy plakieta z portretem elektora saskiego i landgrafa Turyn-
gii, Jana Fryderyka I Wspaniałomyślnego (†1554). Jej złocone wyciski ukazywano 
pośrodku górnych okładzin opraw wykonywanych od 1532 roku w wittenberskim 
warsztacie Joachima Lincka31. Ukazuje ona półpostać władcy o charakterystycz-
nej, krótko przyciętej brodzie, ubranego w strój dworski i usytuowanego w prze-
świcie renesansowej arkady lub okna z podwieszonymi festonami i neutralnym 
tłem; poniżej podobizny znalazła się trójwierszowa inskrypcja (il. 5). W podobnej 

28  Sygn. BUMK: Ob. 6. III. 218/1–4, 6–9; zob.: Janusz Tondel, A. Wagner, Silver Library…,  
s. 43–44, il. nie num. na s. 45.

29  Sygn. BUMK: Ob. 6. II. 1755–1759; zob. Janusz Tondel, Katalog poloników…, nr kat. 23.
30  I. Gundermann, Herzogin…, s. 194, przyp. 40 na s. 272–273.
31  Deutsche Bucheinbände der Renaissance um Jakob Krause Hofbuchbinder der Kurfürsten  

August I. von Sachsen, [Bd 1], Konrad von Rabenau, unter Mitarbeit von Susanne Rothe, Andreas 
Wittenberg, Brussel 1994, nr kat. 13, 19; [Bd 2] Bildband, Hrsg. von Konrad von Rabenau, Schönei- 
che bei Berlin 1994, tabl. 13, 19; niewątpliwą inspiracja do wykonania tej plakiety był plakietowy 
portret ojca Jana Fyderyka – Jana Mocnego (Stałego), ukazywany na oprawach Joachima Lincka 
z 1530 roku (zob. Deutsche Bucheinbände…, [Bd. 1], nr kat. 11–12; [Bd. 2] Bildband, tabl. 11–12).
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konwencji utrzymany jest plakietowy portret Joachima I, księcia Anhalt-Dessau, 
wyciskany na oprawach z różnych warsztatów między 1546 a 1561 rokiem32: pół-
postać brodatego władcy ubranego w szubę widnieje w renesansowej arkadzie 
lub oknie przyozdobionym dziewięcioma herbami i festonem podwieszonym na 
neutralnym tle (il. 6). Analogicznemu schematowi kompozycyjnemu podlegały 
też plakiety z portretami kobiecymi, co dowodzi np. podobizna Elżbiety, księżnej 
Brunszwickiej i Lüneburskiej (nawiasem mówiąc – matki Anny Marii, drugiej żo-
ny Albrechta), znana z oprawy oznaczonej datą „1542”33: półpostać arystokratki 
w bogatym kostiumie dworskim i z szerokim kapeluszem na głowie widnieje na 
neutralnym tle pod renesansową arkadą lub oknem zakończonym półkolistym 
łukiem. Nadmieńmy, że około połowy xVI stulecia koncepcja półpostaci w rene-
sansowej arkadzie/oknie przeniknęła do plakietowych podobizn Marcina Lutra  
i Filipa Melanchtona34, odtąd ulegając upowszechnieniu w dekoracji opraw z nie-
zliczonych warsztatów w ośrodkach luterańskich.

Przytoczone wyżej przykłady niemieckich plakiet portretowych odznacza-
ją się ujednoliconą konwencją przedstawieniową, opartą na półpostaci modela  
w bogatym stroju dworskim, ujętej w trzech czwartych i widniejącej w prześwicie 
arkady/okna na neutralnym tle oraz z napisem u dołu. Jak już dawno zauważono, 
sposób ujęcia i tło portretowanych postaci naśladowały dzieła niemieckiego ma-
larstwa i grafiki portretowej pierwszej połowy xVI wieku35. Bezpośrednie wzorce 
dla takich kompozycji czerpano głównie z dzieł pracowni Lucasa Cranacha Star-
szego, z której wyszły m.in. liczne portrety Lutra i Melanchtona, elektorów saskich 

32  Deutsche Bucheinbände…, [Bd. 1], nr kat. 23–24; [Bd. 2] Bildband, tabl. 23–24. 
33  Herzogin Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg 1510–1558. Herrschaft, Konfession, Kultur. 

Beiträge des wissenschaftlichen Symposiums der Klosterkammer Hannover vom 24.–26. Februar 2010 
im Historischen Museum Hannover, Bearb. von Eva Schlotheuber, Birgit Emich, Wolfgang Brandis, 
Manfred von Boetticher, Hannover 2011, il. na okładce. 

34  z bogatej literatury np.: Konrad von Rabenau, Leipziger Einbandkunst im 16. Jahrhundert, 
[w:] Das Gewand des Buches, Hrsg. von. Roland Jäger, Leipzig 2002, s. 32–36; Sylvie Karpp-Jacottet, 
Melanchton-Bildnisse auf Einbänden des 16. Jahrhunderts, [w:] Philipp Melanchthon und Leipzig. 
Beiträge und Katalog zur Ausstellung, Hrsg. Günther Wartenberg i in., Leipzig 1997, s. 146–152; zob. 
też: https://www.hist-einband.de/werkzeuge/?v=Luther&ex=false&searchTypeRadio=Werkzeug&
no_cache=1 [dostęp: 17.09.2019].

35  Problem zależności wizerunków i portretów na niemieckich plakietach introligatorskich od 
malarstwa, grafiki oraz medalierstwa zaakcentowano m.in. w: Hildegard zimmermann, Holzsch-
nitte und Plattenstempel mit dem Bilde Luthers und ihre Beziehungen zur Werkstatt Cranachs, „Jahr-
buch der Einbandkunst” 1927, s.; Max J. Husung, Über den Plattenstempelschnitt in Königsberg, [w:] 
Von Büchern und Bibliotheken, Hrsg. von Gustav Abb, Berlin 1928, s. 283–287; Adolf Schmidt, Ilse 
Schunke, Bildnisse…, s. 16–36.
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i innych wielmożów, w tym Albrechta Pruskiego (il. 7)36. W pierwszych dekadach 
xVI stulecia podobne rozwiązania formalne podejmowali również artyści z kręgu 
Albrechta Dürera, jak Barthel Beham37 czy Georg Pencz38. 

W szeregu innych dzieł z tego okresu występuje też obramienie architektonicz-
ne, pejzażowe tło oraz pokaźny herb u dołu kompozycji. Do najwcześniejszych 
niemieckich portretów doby humanizmu, osadzonych na tle pejzażowym, należy 
dyptyk z konterfektami Johannesa Cuspiniana i jego małżonki Anny, namalowa-
ny przez Cranacha Starszego około 1502–1503 roku. Rozległy pejzaż widnieje też  
w tle malarskiego tryptyku z portretami trzech elektorów saskich – Fryderyka Mą-
drego, Jana Stałego i Jana Fryderyka I Wspaniałomyślnego – wykonanego przez 
Cranacha około 1535 roku. W obu przypadkach funkcja pejzaży wykracza poza 
nawiązanie do teł renesansowych portretów włoskich, wyrażając złożone treści 
symboliczne powiązane z lokalnymi realiami. W przypadku podobizn Kürfurstów 
należy je interpretować jako rozległe „polityczne terytorium” pod ich rządami, 
co stanowiło wizualny środek legitymizacji ich władzy39. Szereg zbieżnych cech  
z podobiznami Albrechta i Doroty dostrzegamy w niektórych portretach autor-
stwa Hansa Wertingera, w tym zwłaszcza w dyptyku portretowym księcia Wilhel-
ma IV Bawarskiego i jego żony Jacobei z Badenii (1526 r.): półpostacie małżonków 
ubranych w bogate stroje dworskie widnieją na tle górzystego, bawarskiego krajo-
brazu. Reprezentacyjny charakter obu obrazów wzmacnia ich kształt – naśladu-
jący okno zamknięte renesansowym łukiem z podwieszonymi do niego, bogato 
ustrojonymi, festonami (il. 8a-b)40. Intrygującą zbieżność z portretami Albrechta  
i Doroty wykazuje też dzieło graficzne z pracowni Cranacha – portret króla Da-

36  z bogatej literatury np.: Albrecht von Brandenburg-Ansbach und die Kultur sejner Zeit. Ausstel-
lung im Rheinischen Landesmuseum Bonn, Bearb. von Iselin Gundermann, Düsseldorf 1968, s. 51, nr 
kat. 3, il. na okł., tabl. IV, xLV; Dieter Koepplin, Tilman Falk, Lukas Cranach. Gemälde, Zeichnungen, 
Druckgraphik, Bd. 2, Ausstellung in Kunstmuseum Basel, Basel – Stuttgart 1976, s. 670–678, il. 326c–
d, 333–334 i in.; Ernst Rebel, Lucas Cranachs Porträtkunst. Personendarstellungen zwischen Vitalität 
und Formel, [w:] Lucas Cranach. Ein Maler-Unternehmer aus Franken, Hrsg. von Claus Grimm, Jo-
hannes Erichsen, Evamaria Brockhoff, Regensburg 1994, s. 131–138, tamże liczne reprodukcje dzieł 
np. nr kat./il. 175–179, 181 i in.; Cranach der Ältere. Ausstellungskatalog, Städel Museum, Frankfurt 
am Main 2007, nr kat. tabl. 30, 70–71. 

37  Kurt Löcher, Barthel Beham. Ein Maler aus dem Dürerkreis, München – Berlin 1999, il. 64–69, 
73–76, 79–81 i in.

38  Katrin Dyballa, Georg Pencz. Künstler zu Nürnberg, Berlin 2014, nr kat. B: 1–2, 4, 6–7, 10 i in., 
tabl. na s. 166–167, 171–172, 175 i in.

39  Cytat za: Luther und die Folgen für Kunst, Hrsg. von Werner Hofmann, München 1983, nr kat. 
79, tabl. I, il. nie num. na s. 204. 

40  Katrin Dyballa, Georg…, s. 124–125, il. 163.
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nii, Krystiana II, sporządzony w dwóch wersjach w 1523 roku41. Na większej z nich 
półpostać władcy osadzona jest wewnątrz renesansowej arkady tudzież pod rene-
sansowym baldachimem, wspartym na bogato zdobionych kolumnach; od dołu, 
niemal połowę wysokości kompozycji zajmuje herb monarchy ujęty przez dwóch 
dzikich mężów (il. 9). Najbliższych pokrewieństw formalnych z wizerunkami her-

41  Johannes Jahn, 1472–1553 Lucas Cranach d. Ä. Das gesamte graphische Werk, München 1972, 
s. 288, il. nie num. na s. 406; Friedrich Wilhelm Heinrich Hollstein, German engravings, etchings 
and woodcuts ca. 1400–1700, vol. VI, Cranach – Drusse, ed. by Karel G. Boon, Robert W. Scheller,  
Amsterdam [b r. wyd.], nr kat./il. 124–125; Werner Schade, Malarski ród Cranachów, Warszawa 1980,  
s. 54, il. nie num. na s. 53, il. 121–122.

Il. 9. Portret króla Danii Krystiana II, drzeworyt, pracownia Lucasa Cranacha Starszego, 1523;  
repr. wg J. Jahn, 1472–1553 Lucas Cranach d. Ä. Das gesamte graphische Werk, München 1972
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bów wypadałoby jednak dopatrywać się w ówczesnej grafice. Tyczy się to m.in. rycin 
ornamentalnych, powstających w środowisku niemieckich Kleinmeistrów (il. 10)42.

z zaprezentowanych przykładów dzieł wynikałoby zatem, iż rozwiązania 
formalne zastosowane w obu królewieckich plakietach mają swe odpowiedniki  
w ówczesnym niemieckim malarstwie i grafice. Niestety, nie zachowało się żadne 
dzieło dające się bezpośrednio powiązać z plakietami. Mimo tego mamy prawo 
sądzić, że ich wykonawca wzorował się na konkretnym przedstawieniu malar-
skim, dostępnym mu choćby w komnatach książęcego zamku w Królewcu. 

Przemawia za tym szereg przesłanek źródłowych, odnalezionych niegdyś 
przez badaczy niemieckich. Na pierwszym miejscu należałoby zaakcentować fakt, 
iż Albrecht od początku rządów książęcych zabiegał o stworzenie w swej rezy-
dencji galerii portretów współczesnych mu osobistości43. Ponadto kolekcjonował 
on ryciny, zwłaszcza o tematyce historycznej i przedstawiające portrety współ-
czesnych mu osobistości44. Typowe dla niego było też przywiązywanie ogromnej 
wagi do propagandy władzy, w czym wyzyskiwał m.in. sztuki plastyczne i rzemio-
sło artystyczne. Spektakularnym przejawem tego była unikatowa w skali Europy 

42  Np. Friedrich Wilhelm Heinrich Hollstein, German engravings, etchings and woodcuts ca. 
1400–1700, vol. III, Hans Sebald Beham, Amsterdam [b r. wyd.], nr kat./il. P. 1348 na s. 277; Rudolf 
Berliner, Gerhart Egger, Ornamentale Vorlageblätter des 15. bis 19. Jahrhunderts, Bd. 1, München 
1981, nr kat. 93; Bd. 2, München 1981, il. 93.

43  Hermann Ehrenberg, Die Kunst am Hofe der Herzöge von Preuβen, Leipzig u. Berlin 1899,  
s. 18–33 (zwł. 18, 22, 24).; Peter G. Thielen, Die Kultur am Hofe Herzog Albrechts von Preussen 
(1525–1568), Göttingen 1953, s. 48; Walther Hubatsch, Albrecht von Brandenburg-Ansbach, Heidel-
berg 1960, s. 266; Peter G. Thielen, Kultur, [w:] Albrecht…, s. 28.

44  Np. Hermann Ehrenberg, Die Kunst…, s. 19.

Il. 10. Herb Norymbergi trzymany przez trytona i syrenę, drzeworyt, Hans Sebald Beham, ok. 1530; 
repr. wg F.W.H. Hollstein, German engravings, etchings and woodcuts…, vol. III,  

Hans Sebald Beham, Amsterdam [b.r. wyd.]
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kolekcja ksiąg w srebrnych oprawach, z których część ozdobiono herbami oraz 
reliefowymi medalionami księcia i jego drugiej małżonki. Oprócz tego wiadomo 
o licznych medalierskich portretach władcy, powstających głównie w warsztatach 
królewieckich artystów. Naturalnie, zleceniom kierowanym do lokalnych twór-
ców towarzyszyło sprowadzanie wielu dzieł z zagranicy, czemu sprzyjały kontakty 
Albrechta z Lutrem i Melanchtonem, innymi władcami luterańskimi, jak i pracu-
jącymi na ich dworach artystami. 

Owocem tych kontaktów były m.in. dwa – zachowane do dziś – portrety Al-
brechta, jakie powstały w pracowni Lucasa Cranacha Starszego45. Nie jest wyklu-
czone, że podobnych dzieł powstało więcej, pamiętać bowiem należy, że ksią-
żę pruski był klientem Cranacha również jako drukarza: w 1526 roku zamówił  
u niego druk ponad czterystu egzemplarzy postyll Lutra46. Innym malarzem elek-
torów saskich, o którym wiadomo, że w latach 40. xVI wieku wysłał kilkadziesiąt 
portretów do Albrechta celem wzbogacenia jego galerii, był Hans Krell47. Jednym  
z takich obrazów był przypuszczalnie portret królowej czeskiej i węgierskiej, Marii 
Austriaczki (zw. Węgierską), znajdujący się na zamku królewieckim do II wojny 
światowej48. Jej upozowanie i kostium zwraca uwagę podobieństwem do postaci 
Doroty na plakiecie (il. 11). Jako donoszą archiwalia, w 1522 roku Albrecht pod-
czas pobytu w Norymberdze był tam portretowany przez niewiadomego artystę49. 
W ciągu trzech kolejnych lat książę nawiązał kontakty z Georgiem Penczem50. 
W połowie stulecia doprowadziły do wyjazdu norymberskiego twórcy – już jako 
książęcego „Conterfeier’a” i „Hofmaler’a” – na dwór królewiecki; Pencz nie dotarł 
jednak do Prus, zmarł bowiem podczas podróży51.

45  Np. Albrecht…, s. 51, nr kat. 3, il. na okł., tabl. IV, xLV; zob. też: https://cranach.ub.uni-heidel-
berg.de/wiki/index.php/CorpusCranach:Albrecht_von_Brandenburg-Ansbach [dostęp: 23.10.2019].

46  Np. Janusz Tondel, Arkadiusz Wagner, Silver…, s. 18.
47  Hermann Ehrenberg, Die Kunst…, s. 19–22; Peter G. Thielen, Die Kultur…, s. 48–49; tenże, 

Kultur…, s. 28; De Gruyter Allgemeines Künstlerlexikon, Bd. 81, Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte 
Savoy, Wolf Tegethoff, Berlin – Boston 2014, s. 527.

48  Hermann Ehrenberg, Die Kunst…, s. 22, il. nie num. na s. 20; Wulf D. Wagner, Das Königs-
berger Schloss. Eine Bau- und Kulturgeschichte, Bd. 1, Von der Gründung bis zur Regierung Friedrichs 
Wilhelms I. (1255–1740), Regensburg 2008, il. 67; dzieło królewieckie jest wariantem kompozycji 
Krella znajdującej się w monachijskiej Bayerische Staatsgemäldesammlungen.

49  Hermann Ehrenberg, Die Kunst…, s. 4; Katrin Dyballa, Georg Pencz. Künstler…, s. 52. 
50  Artysta miał wówczas pośredniczyć w sprowadzaniu do Królewca prac Albrechta Dürera, 

zob. np. Hermann Ehrenberg, Die Kunst…, s. 18–19; Katrin Dyballa, Georg Pencz. Künster…, s. 52.
51  Np. Hermann Ehrenberg, Die Kunst…, s. 21, 27–30; Peter G. Thielen, Die Kultur…, s. 51;  

Katrin Dyballa, Georg Pencz: Between Nuremberg, Cracow and Königsberg, [w:] kunsttexte.de/ost-
blick, nr 3, 2016, s. 5–7; taż, Georg Pencz. Künstler…, s. 52–53.
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Oprócz sprowadzania dzieł z zagranicy Albrecht od początku swych rzą-
dów kładł duży nacisk na ożywienie sztuki i rzemiosła artystycznego w samym 
Królewcu. W tym celu w 1529 roku ściągnął na dwór ucznia Dürera, Crispina 
Herranta, którego głównym zadaniem stało się tworzenie „Contrafacturen”52.  
Powstawały one głównie na potrzeby książęcej galerii, ale też jako obiekty prze-
znaczone do wymiany z innymi kolekcjonerami (wiadomo, że w 1534 roku ta-
kowa nastąpiła z biskupem Janem Dantyszkiem, kolekcjonującym portrety  
w zamku lidzbarskim)53 oraz jako dary (np. portret Albrechta podarowany  
w 1543 roku Radzie Miasta Norymbergi)54. Wyobrażenie możliwej skali produkcji 
Albrechtowskich portretów przez Herranta dawać może porównanie z seryjnymi 
konterfektami elektorów saskich, powstającymi w pracowni Cranacha. Niestety ze 

52  Np. Hermann Ehrenberg, Die Kunst…, s. 19, 25–27, 32; Walther Hubatsch, Albrecht…,  
s. 266; Peter G. Thielen, Kultur…, s. 28; Markus Hörsch, Herrant Crispin, [w:] De Gruyter Allgeme-
ines Künstlerlexikon, Bd. 72, Berlin – Boston 2012, s. 332–333; K. Dyballa, Georg…, s. 52–53.

53  Hermann Ehrenberg, Die Kunst…, s. 19, 25–26; Markus Hörsch, Herrant…, s. 333.
54  Hermann Ehrenberg, Die Kunst…, s. 26; Markus Hörsch, Herrant…, s. 333.

Il. 11. Portret królowej czeskiej i węgierskiej, Marii Austriaczki (zw. Węgierską), Hans Krell, 1526; 
dawne zbiory zamku książęcego w Królewcu, zaginiony;  

repr. wg H. Ehrenberg, Die Kunst am Hofe der Herzöge von Preuβen, Leipzig u. Berlin 1899
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spuścizny Herranta prawdopodobnie nic się nie zachowało, zaś pogląd o charakte-
rze jego twórczości daje jedynie reprodukcja portretu astrologa Johanna Cariona  
i jego syna, namalowanego w 1540 roku55. W latach 40. xVI wieku osiadł w Królew-
cu także koloński malarz i rytownik, Jacob Binck56. Wśród różnorakich prac, jakich 
się wówczas podejmował, dominowało opracowanie medali, nie zabrakło jednak 
i portretów malarskich, jak miniatura z półpostacią Albrechta (oznaczona datą 
„1546”, obecnie Staatliche Kunstsammlungen Weimar) i dwie analogiczne miniatu-
ry z księżną Dorotą (1546?, zbiory zamku Frederiksborg oraz Muzeum Narodowe-
go w Warszawie)57. Biorąc pod uwagę wieloletnią aktywność Bincka na królewiec-
kim dworze, podobnych prac było niewątpliwie więcej. Dodajmy do tego, że źródła 
inspiracji dla wykonawcy plakiet mogły też płynąć z dzieł rzeźbiarskich. Sygnalizuje 
to pokaźny relief z portretem prawdopodobnie biskupa Tiedemanna Giese, wkom-
ponowany do czasu ostatniej wojny w supraportę portalu prowadzącego do tzw. 
Fliesensaal na zamku królewieckim58. Dzieło to atrybuowane jest Hansowi Schenck 
vel Scheuzlich, aktywnemu w Królewcu między 1526 a 1528 rokiem, a w później-
szym okresie znanemu m.in. z przesłania Albrechtowi portretów brandenburskich 
i saskich książąt59. W przywołanym reliefie półpostać mężczyzny wyłania się zza 
architektonicznego obramienia na tle ruin nowożytnej świątyni, zaś pomiędzy jej 
filarami widnieją zabudowania renesansowego miasta (il. 12).

Czy zatem portrety z plakiet introligatorskich były wzorowane na którymś 
z dzieł wiszących w zamku królewieckim? Wobec braku innych, znanych dziś, 
źródeł ikonograficznych dla tych przedstawień, wydaje się to bardzo prawdopo-
dobne. Nie sposób jednak rozstrzygnąć, czy wzorca do nich dostarczyło dzieło 
królewieckiego malarza, czy też artysty z dalszego – saskiego bądź południowo-
niemieckiego – ośrodka. 

55  zob. np. Alfred Rohde, Das Schloss in Königsberg (Pr.) und seine Sammlungen, Berlin 1942, il. 13. 
56  Np. Hermann Ehrenberg, Die Kunst…, s. 22–23, 27–28, 34–35 i in.; Peter G. Thielen,  

Die Kultur…, s. 52, 59–61; Iris Kalden-Rosenfeld, Binck (Bink) Jacob (Jakob), [w:] Saur Allgemeines 
Künstlerlexikon, Bd. 11, München – Leipzig 1995, s. 72–73.

57  Albrecht von Brandenburg…, tabl. xxI–xxII: http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmeta-
data?id=21753 [dostęp: 29.10.2019] (tamże datacja: „około 1526”).

58  Np. Herbert Meinhard Mühlpfordt, Königsberger Skulpturen und ihre Meister, 1255–1945, 
Würzburg 1970, s. 152–153, il. nie num na s. 153; Wulf D. Wagner, Das Königsberger…, Bd. 2, 
Von Friedrich dem Größen bis zur Sprengung (1740–1967/68). Das Schicksal seiner Sammlungen 
nach 1945, Regensburg 2011, il. 341, tabl. 65. Obecnie płaskorzeźba znajduje się w zbiorach Bode  
Museum w Berlinie (nr inv. 5526).

59  Hermann Ehrenberg, Die Kunst…, s. 32; Peter G. Thielen, Die Kultur…, s. 54–55; Herbert 
Meinhard Mühlpfordt, Königsberger…, s. 152.
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Przypuszczalnie jednak twórcy pierwowzoru plakiet nieobce były realia kró-
lewieckie. Pewną wskazówką ku temu mogą być elementy tła obu kompozycji, 
składające się z górskiego krajobrazu, zabudowań z wysoką wieżą oraz pokaź-
nych rozmiarów wazonu z kwiatami. z motywem stromej góry z zabudowaniami, 
widniejącym na plakiecie z Albrechtem, trudno byłoby powiązać tereny Księstwa 
Pruskiego, cechujące się nizinną rzeźbą terenu. Stanowiłby raczej odwołanie do 
skonwencjonalizowanych motywów gór ze wznoszącymi się na ich szczytach 
zamkami i innymi budowlami, znamiennymi zwłaszcza dla dzieł tzw. szkoły nad-
dunajskiej. Do innych wniosków prowadzi natomiast gęsta zabudowa z tła kon-
terfektu Doroty: zaakcentowana wśród nich strzelista wieża może być bowiem 
wizerunkiem tzw. Große Schlossturm z zamku królewieckiego. Jak wykazały bada-
nia nad jego architekturą, w latach 30.–40. xVI wieku wieża miała jeszcze formę 
gotycką, zmienioną na pewno przed 1557 rokiem60. Jej potężna sylweta wybija się 
też na nowożytnych widokach zamku oraz wedutach Królewca z początku xVII 
wieku (il. 13). Możliwe zatem, że w obu portretach zaprezentowano symboliczne 

60  Friedrich Lahrs, Das Königsberger Schloss, Stuttgart 1956, s. 66–70, il. 42–45; Wulf D. Wagner, 
Das Königsberger…, Bd. 1, s. 123–124.

Il. 13. Widok na zamek w Królewcu z tzw. Große Schlossturm, tzw. Braunsche Plan, miedzioryt,  
2 poł. xVI w.; repr. wg F. Lahrs, Das Königsberger Schloss, Stuttgart 1956
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„polityczne terytorium” książęcej władzy, przy czym tło portretu Albrechta mia-
łoby skonwencjonalizowany, zaś portretu Doroty bardziej realistyczny charakter. 
Pewnym wytłumaczeniem wyboru królewieckiego zamku jako tła podobizny 
księżnej może być też wielkie zainteresowanie, jakie Landmutter Dorothea okazy-
wała postępom prac nad jego przebudową61.

Równie intrygujący okazuje się motyw wazonu z kwiatami, wyeksponowany  
w portrecie Doroty. Podobne motywy znane są z renesansowego malarstwa por-
tretowego, czego doskonałym przykładem może być polonicum – portret Bene-
dykta z Koźmina62. W tym i jemu podobnych konterfektach humanistów wło-
skich mamy jednak do czynienia z określonym gatunkiem kwiatu – goździkiem, 
symbolizującym platoniczną miłość, ukierunkowaną na księgi i szerzej rozumia-
ne idee humanistyczne. Jakkolwiek Dorota posiadała swój niewielki księgozbiór, 
to na tle innych arystokratek epoki trudno byłoby przypisywać jej szczególną 
atencję do książek; w każdym razie nie sugerują nam tego źródła historyczne. 
Wiadomo jest jednak, że Dorota wykazywała zainteresowania botaniką i ogrod-
nictwem, co zresztą przyczyniło się do rozkwitu ogrodów rezydencjonalnych  
w Królewcu i innych siedzibach książęcych63. To zaś uprawniałoby hipotezę, we-
dle której kwiaty, odgrywające ważną rolę w kompozycji portretowej, były od-
zwierciedleniem szczególnych zainteresowań księżnej. Wydaje się zresztą, że 
podobną aluzję zawierać mogą dwie inne, przywołane już, miniatury malarskie  
z portretem Doroty, znajdujące się w zamku Frederiksborg w Danii oraz Muzeum 
Narodowym w Warszawie. Na obu trzyma ona kwiat o fantazyjnych płatkach, 
ewentualnie charakterystycznie uformowany bukiet z drobnych kwiatów (il. 14). 

Na koniec pozostaje odnieść się do kwestii wykonawcy plakiety introligator-
skiej, jako dzieła, na które transponowano wzorce malarskie. W świetle wiedzy  
o królewieckim i europejskim introligatorstwie xVI wieku nie był nim introligator, 
ale wyspecjalizowany drzeworytnik – Formschneider64. Biorąc pod uwagę drew-
niany materiał matrycy, należałoby wykluczyć w tym wypadku pracę pieczętarza 
(rytownika pieczęci) bądź złotnika; reprezentanci obu profesji specjalizowali się 
bowiem w pracy w metalach65. Dzięki badaniom Ehrenberga znane są nazwiska 

61  zaakcentowała to Iselin Gundermann, Herzogin…, s. 88. 
62  zob. np. Mieczysław zlat, Sztuka polska. Renesans i manieryzm, Warszawa 2010, s. 149–150, 

il. nie num. na s. 151. 
63  Np.: Iselin Gundemann, Herzogin…, s. 94–95.
64  Max J. Husung, Über…, s. 16–36; a ostatnio: Arkadiusz Wagner, Superekslibris polski, Toruń 

2016, s. 450–464 (tamże dalsza literatura).
65  Problem zdobniczych narzędzi introligatorskich (tłoki, radełka, plakiety) wykonywanych przez 

Arkadiusz Wagner



117

niektórych Formschneiderów pracujących dla dworu książęcego. Pierwszym  
z nich był Konrad Reinhart – autor graficznej kompozycji z genealogią księcia oraz 
jego, bliżej nieokreślonego, portretu66. Około połowy xVI wieku działał Caspar 
Felbinger, który pozostawił po sobie drzeworytnicze winiety książkowe, portret 
Lutra oraz zestaw konterfektów wielkich mistrzów krzyżackich67. Niemiecki ba-
dacz odnotował też działalność innych, nieznanych z nazwiska Formschneiderów, 
w dorobku których miały znajdować się również portrety Albrechta68. Jak mamy 
prawo sądzić na podstawie bogatego, choć wciąż słabo przebadanego, zasobu pla-
kiet w pracowni Anglera, tacy rzemieślnicy zaopatrywali także lokalne warszta-
ty introligatorskie w drzeworytnicze matryce do dekoracji opraw69. Czy któryś  
z nich był wykonawcą plakiet portretowych? Prawdopodobnie tak, choć nie spo-
sób dziś dociec, kto dokładnie nim był. Faktem pozostaje, iż liczne niedoskonało-
ści formalne w obu książęcych konterfektach wskazują na jego niewysoki talent.

***
Dwie plakiety, których wyciski widnieją na oprawie ze zbiorów Biblioteki Kór-

nickiej oraz przynajmniej na kilku dziełach w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toru-
niu, stanowią wytwory królewieckiego środowiska introligatorów i tzw. Formsch-
neiderów z końca lat 30. – pierwszej połowy lat 40. xVI wieku. Ich bezpośredni 
wykonawca nie jest znany, za to wiadomo, iż między wymienionym okresem  
a 1565 rokiem znajdowały się w warsztacie nadwornego introligatora księcia 
Albrechta Pruskiego, Kaspara Anglera. Po jego śmierci znalazły się na wyposaże-
niu królewieckiej pracowni Wolffa Artzta (ucznia Anglera), choć niewykluczone 
jest posługiwanie się nimi przez lokalnego pisarza religijnego, księgarza i być mo-
że też introligatora – Jana Seklucjana. 

Oba dzieła stanowią przykłady zaadaptowania w Królewcu charakterystycz-
nej formuły dekoracji introligatorskiej, a zarazem książkowego znaku własno-

nowożytnych pieczętarzy i złotników por. m.in. Arkadiusz Wagner, Superekslibris…, s. 450–464 (tamże 
dalsza literatura).

66  Hermann Ehrenberg, Die Kunst …, s. 33.
67  Tamże.
68  Tamże. 
69  Mimo ustaleń poczynionych przez Ehrenberga, problem królewieckiej grafiki książkowej 

xVI wieku nadal czeka na pogłębioną eksplorację. Jedyną grupą rycin, które doczekały się licz-
nych analiz, są królewieckie, drzeworytniczo-typograficzne ekslibrisy, w tym zwłaszcza księgoznaki 
Albrechta i bpa Pawła Speratusa, zob. np. Janusz Tondel, Najwcześniejszy ekslibris wschodniopruski 
Pawła Speratusa, [w:] tegoż, Książka…, s. 252–263; tamże, Ekslibrisy Biblioteki Zamkowej księcia 
Albrechta, [w:] Książka…, s. 264–276 (tamże wcześniejsza literatura).
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ściowego, opartej na niewielkiej, prostokątnej plakiecie portretowej, ukazywanej  
w centrum okładziny. Najwcześniejsze dzieła tego rodzaju, z lat 20.–30. xVI wie-
ku, wiążą się z oprawami saskimi, na których prezentowano portrety tamtejszych 
elektorów. z czasem owa formuła obrazowa zyskała popularność w innych kra-
jach, jednocześnie obejmując nie tylko portrety władców, ale też reformatorów 
Kościoła, a nawet autorów druków i pomniejszych bibliofilów. Analizowane dzie-
ła królewieckie wyróżniają się na tle podobnych dzieł saskich takimi elementami 
kompozycji, jak wydłużone proporcje kompozycji, tło krajobrazowe oraz silnie 
zaakcentowane herby u dołu portretów. Fakt ten należałoby tłumaczyć odmien-
nymi niż w plakietach saskich wzorami malarskimi, które wiązały się prawdo-
podobnie z obrazami w królewieckiej rezydencji Albrechta. Nie sposób dziś roz-
strzygnąć, czy były to prace któregoś z malarzy zatrudnionych na jego dworze, czy 
też dzieła importowane. Niemniej stanowią one pośrednie świadectwo istnienia 
w królewieckim zamku bogatej galerii portretów, długoletnio i z pasją tworzonej 
przez pruskiego księcia.
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ABSTRACT

ARKADIUSz WAGNER

Portraits of Albrecht of Prussia and duchess Dorothea 
on a binding kept at the Kórnik library.  

From research into the iconography of rulers  
in Renaissance book binding decorations

The collections of the Kórnik Library of the Polish Academy of Sciences include a set of print-
ed textes by Jan Seklucjan with a handwritten dedication to Albrecht Frederick, Duke of Prussia 
(†1618). Their binding is decorated with plaquettes with portraits of Albrecht von Brandenburg-
Ansbach, Duke of Prussia (†1568) and his first wife Dorothea (†1547). The article analyses both 
compositions, providing the following conclusions: they were made in the Konigsberg circles of 
the so-called Formschneider between the end of the 1530s and the first half of the 1540s. Between 
the period in question and 1565, wooden plaquettes (blocks) with these portraits were kept by the 
Duke’s court bookbinder, Kaspar Angler. After his death they probably belonged to the workshop 
equipment of his pupil Wolff Artzt, although it is also possible that they were used by a local reli-
gious writer, bookseller and possibly also bookbinder – Jan Seklucjan. Both works are examples of 
adaptation in Konigsberg of a specific formula of Renaissance book binding decoration, being at 
the same time a bookplate, based on a rectangular portrait plaquette presented in the centre of the 
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cover. Compositions of such works most often depended on the painted portraits – mainly from 
the workshop of Lucas Cranach the Elder. Both Konigsberg portraits, however, are marked by pro-
longed proportions, a landscape background, and the display of coats of arms at the bottom. This 
fact should be explained by the painting models that were probably related to paintings in Albrecht’s 
Konigsberg residence. It is impossible to decide definitely whether they were made by a painter em-
ployed at his court (e.g. Crispin Herrant), or imported. Nevertheless, they are an indirect testimony 
to the existence of a gallery of portraits in the Konigsberg Castle, which was created on a long-term 
basis and with passion by the Duke of Prussia.  

Keywords: Prussian bookbinding in the 16th century, 16th century Konigsberg (Kaliningrad), Al-
brecht von Hohenzollern (1490–1568), Dorothea of Denmark (1504–1547), Jan Seklucjan (d. 1578) 
– theologian, Lutheran pastor, Wolff Artzt vel Artus, Kaspar Angler, Hans Krell, Crispin Herrant, 
Jacob Binck.

Arkadiusz Wagner



Szymon Tomasz Jaworski
Student Wydziału Historii UAM 
https://orcid.org/0000-0001-5193-3407

KSIĘGA WÓJTOWSKA I ŁAWNICZA KÓRNIKA 
Z LAT 1580–1607

Jednym z najważniejszych źródeł do prowadzenia badań nad historią regional-
ną, rozwojem administracji i urzędów miejskich z czasów średniowiecza i nowo-
żytności są księgi wpisów. Były one podstawowym produktem kancelarii sądów 
czy lokalnych urzędów w Polsce od xIV do końca xVIII wieku. Materiały te od 
lat wykorzystywane są w różnego rodzaju rozprawach naukowych o charakterze 
historycznym i archiwalnym. Mimo takiego stanu rzeczy ich potencjał mówiący 
o rozwoju kancelarii i jej wytworach nie jest wciąż w pełni wykorzystany przez 
naukowców. Niniejszy artykuł stanowi wstępną analizę, zachowanej w Archiwum 
Państwowym w Poznaniu, księgi wójtowskiej i ławniczej Kórnika z lat 1580–16071. 
Jego celem jest przedstawienie nowego i niewykorzystanego szerzej w historio-
grafii źródła2, które może posłużyć do badań nad dziejami regionalnymi Wiel-
kopolski, zamieszkujących ją społeczności, a także nad rozwojem kancelarii ma-
łych miasteczek oraz urzędów miejskich i nie tylko. Artykuł ten włącza się zatem 
do nurtu badań nad kancelariami mniejszych miast, które zyskują coraz większą 
popularność w nauce3. Przystępując do analizy kancelaryjnej i archiwalnej ksiąg 

1  „Księga wójtowska i ławnicza 1580–1607 miasta Kórnik”, rękopis, AP Poznań, syg. 53/4381/0/-
/I/11 (dalej „Księga wójtowska i ławnicza”). Dane za stroną internetową: https://szukajwarchiwach.
pl/53/4381/0/-/I_11#tabSkany [dostęp: 25.11.2019].

2  z zespołu „Akta miasta Kórnika (pow. śremski)” korzystała Róża Kąsinowska, zob. Ratusz – 
waga miejska – giełda pańska w Kórniku, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” [dalej: PBK] 2017, z. 34, 
s. 215–234.

3  zob. Agnieszka Bartoszewicz, Warta. Społeczeństwo miasta w 2 połowie XV i na początku 
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miejskich, należy pamiętać o środowisku, w jakim je tworzono, czyli o ośrodku 
miejskim. Bez właściwego zapoznania się z miejscem powstania źródła dalsza je-
go interpretacja byłaby niepełna.

Kórnik w xv–xvI wieku
Od ok. 1414 do 1592 roku Kórnikiem władali Górkowie h. Łodzia4. W 1592 

roku majątek kórnicki odziedziczył siostrzeniec ostatniego właściciela, wojewody 
poznańskiego Stanisława Górki – Jan Czarnkowski5. Ten jednak długo nie cieszył 
się nowymi posiadłościami. Dość szybko, bo już w 1604 roku, sprzedał klucz ma-
jątkowy swojemu bratu, kasztelanowi kaliskiemu Andrzejowi Czarnkowskiemu. 
Nowy właściciel niedługo potem również postanowił sprzedać majątek. W 1610 
roku nabywcą Kórnika został zygmunt Grudziński6. W jego posiadaniu pozosta-
wał on do 1653 roku. 

W czasach Górków, około 1437 roku, zakończono prace nad murowanym zam-
kiem7. Odtąd zastąpił on dotychczasową siedzibę rodu w Miejskiej Górce i stał się 
głównym gniazdem rodowym, pełniącym także funkcje reprezentacyjne8. Inną 
ważną inicjatywą z tego okresu było postawienie kościoła parafialnego. Świątynia 
jako centrum duchowe w kluczowy sposób dopełniała wejście nowych włodarzy 
w lokalną społeczność. Dzięki jej wybudowaniu i ustaleniu porozumień pomiędzy 
lokalnymi władzami kościelnymi Kórnik usamodzielnił się od parafii w pobliskich 
Bninie i Pierzchnie, które do tego momentu sprawowały posługę duszpasterską  
w okolicy9. Górkowie postanowili też lokować w pobliżu rodowej siedziby mia-

XVI wieku, Warszawa 1997; taż, Piśmienniczość mieszczańska w późnośredniowiecznym Mazowszu. 
Problemy i perspektywy badawcze, „Rocznik Mazowiecki” 2010, nr 22, s. 9–26; taż, Księgi sądowe 
Nowej Wsi (Łobzowskiej) z drugiej połowy XV, „Studia Źródłoznawcze” 2001, nr 39, s. 115–131; 
Janusz Łosowski, Kancelarie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku, Lu-
blin 1997, s. 8–12; tenże, Księgi miejskie Bełżyc (XVI–XVIII w.), „Archeion” 1989, nr 86, s. 33–62; 
Magdalena Biniaś-Szkopek, Księga miejska zbąszyńska (1588–1914) – zapomniane źródło do dziejów 
Zbąszynia w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, PBK 2018, z. 35, s. 93–118; Marcin Frąś, Kancelarie wiel-
kopolskich miast prywatnych jako problem badawczy, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2018,  
t. xV, nr 3, s. 35–42.

4  Tomasz Jurek, Początki miasta Kórnika, PBK 2009, z. 29, s. 55–80; tenże, Łukasz Górka – magnat 
i mecenas, PBK 2015, z. 32, s. 11–36.

5  Stanisław. K. Potocki, W czasach staropolskich, cz. I, [w:] Z dziejów Kórnika i Bnina. Studia  
i materiały, t. I, red. Jerzy Fogel, Poznań 2007, s. 90.

6  Tamże, s. 90–91.
7  zob. Alina Chyczewska, Stefan Weyman, Zamek w Kórniku, Poznań 1965.
8  Róża Kąsinowska, Zamek w Kórniku, Kórnik 1980, s. 10–28; Tomasz Jurek, Początki…, s. 60–64.
9  Szerzej na ten temat: zob. Tomasz Jurek, Początki…, s. 56–59; Jacek Kowalski, Kolegiata Kór-
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sto na prawie magdeburskim10. Nie jest znana dokładna data lokacji ze wzglę-
du na brak najstarszych materiałów źródłowych11. Ponadto należy nadmienić, że  
w miejscu zakładanego miasta przez ród z Miejskiej Górki istniała niewielka 
osada przedlokacyjna12. Idąc za sugestią Józefa Dobosza, można przyjąć, iż loko-
wanie miasta mogło nastąpić równocześnie z zakończeniem prac budowlanych 
na kórnickim zamku w 1437 roku13. Lokowanie Kórnika na niemieckim prawie 
miejskim miało duże znaczenie. Wzrosła przede wszystkim konkurencyjność 
miejskiego ośrodka kórnickiego w stosunku do sąsiedniego Bnina, który nale-
żał do rodu Bnińskich14. Górkowie stali się posiadaczami miasta IV kategorii15, 
czyli najniżej plasującego się według klasyfikacji od I do IV, wprowadzonej przez 
Henryka Samsonowicza16. Kórnik określany był w źródłach z tego okresu jako 
oppidum – miasteczko17. 

Lokacja pociągała za sobą zmiany ustrojowe, jak stosowanie w mieście prawa 
niemieckiego i pojawienie się nowych urzędów: rady miejskiej na czele z burmi-
strzem, a także ławy pod przewodnictwem wójta18. Nie wiemy, od kiedy działała 
w Kórniku regularna kancelaria. z czasem powstawały jednak różnego rodzaju 
księgi, m.in. księga wójtowska i ławnicza. W nich zapisywano sprawy, jakie pro-
wadzone były przed poszczególnymi urzędnikami19. 

nicka. Od prywatnej świątyni do romantycznego sejmu Rzeczypospolitej. Monografia artystyczna, 
Kórnik 2007, s. 34–61; Marceli Kosman, Opowieści kórnickie, Poznań 1978, s. 27.

10  Stefan Weyman, Przywileje lokacyjne miasta Kórnika, PBK 1959, z. 7, s. 5–35.
11  Witold Molik, Kórnik średniowieczny i renesansowy (XIII i XIV wiek), [w:] Czy Kórnik ma 

tylko 550 lat?, red. Jerzy Fogel, Poznań 1976, s. 15–24; Tomasz Jurek, Początki…, s. 59–65, 72–72, 
75–78.

12  Tomasz Jurek, Początki…, s. 70–71.
13  Józef Dobosz, W średniowieczu i dobie renesansu, [w:] Z dziejów Kórnika i Bnina. Studia  

i materiały, t. I, red. Jerzy Fogel, Poznań 2007, s. 83.
14  Tomasz Jurek, Początki…, s. 57–59, 67–68.
15  Konkurencyjny Bnin również był miastem IV kategorii: por. Henryk Samsonowicz, Sieć 

miejska w Polsce późnego średniowiecza, [w:] Maria Bogucka, Henryk Samsonowicz, Dzieje miast  
i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986, s. 115.

16  Tamże, s. 105–111; tenże, Liczba i wielkość miast późnego średniowiecza Polski, „Kwartalnik 
Historyczny” 1979, t. 86, nr 4, s. 917–931; zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną przez H. Sam-
sonowicza wyróżnia się następujące klasy miast:

I – civitates principales – powyżej 5000 mieszkańców,
II – civitates et oppida secundi ordinis – od 2000 mieszkańców,
III – oppida habenti fora annualia et septimanalia – od 1000 mieszkańców,
IV – oppida non habentes fora – do 400 mieszkańców.
17  Źródła wymienił choćby Józef Dobosz, W średniowieczu i dobie renesansu, s. 83.
18  Marceli Kosman, Opowieści kórnickie, s. 39.
19  Tomasz Jurek, Początki…, s. 72–73.
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Informacje o zagospodarowaniu przestrzennym Kórnika i jego mieszkańcach 
są bardzo ograniczone. Kórniczanie to przede wszystkim Polacy20. W mieście 
rzecz jasna pojawiali się przedstawiciele innych nacji i religii21. Granice Kórnika 
wyznaczał zbudowany wokół ostrokół, a do wjazdu służyły dwie bramy – bniń-
ska i poznańska. Miasteczko było przecięte krzyżującymi się głównymi drogami,  
a wśród drewnianych domów wyróżniały się tylko murowany zamek i kościół 
parafialny22. Ratusz w Kórniku został wzniesiony dopiero w 1775 roku23. Do tego 
czasu zapewne zamek kórnicki lub domostwa najważniejszych urzędników, np. 
wójta, były miejscem tworzenia i przechowywania ksiąg miejskich24.

Urzędy miejskie
Analizowana księga wójtowsko-ławnicza powstała na przełomie xVI i xVII 

wieku, gdy Kórnik był małym miastem lokowanym na prawie niemieckim. Kór-
nicki samorząd miejski działał dzięki radzie miejskiej na czele z burmistrzem  
i jego zastępcą25. Urzędy te miały kompetencje prawodawcze, sądownicze i ad-
ministracyjne. W skład rady wchodziło pięciu rajców wraz z burmistrzem. Do 
zadań realizowanych przez ten organ należał m.in. zarząd nad skarbcem, cecha-
mi rzemieślniczymi, bezpieczeństwem mieszczan czy sprawami budowlanymi  
w ośrodku miejskim. Burmistrz Kórnika organizował zatem życie wewnątrz mia-
sta i był jego pośrednikiem w kontaktach z właścicielami. za pełnione obowiązki 
zwolniony był m.in. z płacenia niektórych podatków26.

Władzę sądowniczą pozostawiono wójtowi i jego ławnikom27. Kórnicka ła-
wa miała różny skład, od 5 do 7 osób. zastępcą urzędu wójtowskiego był lan-
dwójt28. Kadencja urzędów miejskich trwała co do zasady rok. Istniała jednak 

20  Józef Dobosz, W średniowieczu i dobie renesansu, s. 85.
21  Tomasz Jurek, Początki…, s. 72.
22  Józef Dobosz, W średniowieczu i dobie renesansu, s. 85; zob. Henryk Münch, Geneza rozpla-

nowania miast wielkopolskich XIII i XIV wieku, „Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski”, z. 4, 
tabl. 31, Kraków 1946.

23  Róża Kąsinowska, Ratusz – waga miejska – giełda pańska w Kórniku..., s. 215.
24  Janusz Tandecki, Dokumenty i kancelarie miejskie, [w:] Dyplomatyka staropolska, red. Tomasz 

Jurek, Warszawa 2015, s. 414. 
25  Stanisław K. Potocki, W czasach staropolskich, cz. I, s. 95.
26  Tamże, s. 95.
27  Marta załęska, Wójtostwo dziedziczne w miastach Małopolski w późnym średniowieczu. Studium 

historyczno-prawne, Warszawa 2005, s. 88.
28  Tamże, s. 97.
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szansa ponownego wyboru na urząd wójta, ławnika czy rajcy29. Do kórnickiego 
sądu wójtowskiego trafiały sprawy o charakterze niespornym30, cywilnym31 i do-
tyczące mniejszych przestępstw32. W kwestiach poważniejszych, tj. kryminalnych, 
zwracano się chętnie do właściciela miasta33. Dla małych miejscowości typowe 
było mieszanie kompetencji rady i ławy oraz wspólne wydawanie wyroków34. Mo-
gło być to spowodowane np. złożonością sprawy, choć nie tylko. Istniała możli-
wość odwołania się od wyroków sądu wójtowskiego. Rolę drugiej instancji pełnił 
sąd zamkowy na czele z panem miasta bądź jego zastępcą – starostą35. Kancelaria 
dla urzędu burmistrzowskiego i wójtowskiego była prowadzona najczęściej przez 
jednego pisarza miejskiego36.

Sytuacja pisarzy w małych miasteczkach i wsiach była trudna. Ich wynagro-
dzenie uzależniano od przeznaczonych nakładów finansowych na prowadzenie 
kancelarii oraz umiejętności i doświadczenia przez nich posiadanego37. złożo-
ność zadań realizowanych przez urzędy miejskie i wspierających je pisarzy ma 
odzwierciedlenie w wytworach kancelaryjnych. Początkowo wystawiały one po-
jedyncze dyplomy38, najczęściej pergaminowe, które nadawały bądź potwierdzały 
pewne uprawnienia, tytuły lub kwalifikacje dla odbiorców. By zapewnić respek-
towanie zapisów znajdujących się w aktach tworzonych w kancelariach, opatry-
wano je odpowiednimi środkami uwierzytelniającymi39. Należały do nich przede 
wszystkim pieczęcie oraz testacje, czyli listy świadków, którzy byli obecni podczas 
wykonywania aktów prawnych i spisywaniu dokumentu. Miało to duże znacze-
nie, ponieważ akt wystawiany przez urząd miał wartość dowodową i mógł zawa-
żyć na sentencji wyroków sądowych40. Analiza zapisów księgi wójtowskiej i ławni-

29  zob. Antoni Gąsiorowski, Dysponenci władzy w późnośredniowiecznym Poznaniu, „Przegląd 
Historyczny” 1975, t. 66, nr 1, s. 25–40.

30  „Księga wójtowska i ławnicza”, s. 29, 55, 76–78, 103, 104–105, 106, 122–123, 151–152, 222, 233.
31  Tamże, s. 15, 16, 27–28, 32–34, 113, 148–149, 202, 219.
32  Tamże, s. 34–36, 51–52, 70–72.
33  Wanda Karkucińska, W czasach staropolskich, cz. II, [w:] Z dziejów Kórnika i Bnina. Studia  

i materiały, t. I, red. Jerzy Fogel, Poznań 2007, s. 99.
34  „Księga wójtowska i ławnicza”, s. 92, 167.
35  Stanisław K. Potocki, W czasach staropolskich, cz. I, s. 95–96.
36  Tamże, s. 96.
37  Janusz Tandecki, Organizacja i działalność kancelarii w średniowiecznych miastach hanzeatyck-

ich, „zapiski Historyczne” 2004, t. 69, s. 16.
38  Wanda Maciejewska, Polski słownik archiwalny, Warszawa 1974, s. 30.
39  Karol Maleczyński, Maria Bielińska, Antoni Gąsiorowski, Dyplomatyka wieków średnich, 

Warszawa 1971, s. 337.
40  Irena Radtke, Kancelaria miasta Poznania do 1570 r., Warszawa 1967, s. 33.
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czej Kórnika z przełomu xVI i xVII wieku wykazuje, że mieszczanie kórniccy byli 
jej podstawowymi użytkownikami. W ich interesie leżało skrupulatne zapisanie  
w księdze treści umów, testamentów itp., na które w przyszłości mogliby się 
powołać.

Głównymi twórcami dokumentacji w ośrodku miejskim były instytucje wój-
ta, ławy, burmistrza i rady41. Dokumentacja ta miała różne przeznaczenie, co 
wpływało na jej formę zewnętrzną oraz formularz zapisu42. Oprócz pojedynczych 
aktów w kancelariach powstawała korespondencja43, a także specjalistyczna do-
kumentacja rachunkowa, techniczna i administracyjna. Ich narastająca liczba 
spowodowała potrzebę stworzenia innego rodzaju produktów kancelaryjnych. 
Proces ten zakończył się powstaniem najczęściej spotykanej formy kancelaryj-
nej akt miejskich – ksiąg wpisów. Ich chronologicznie uporządkowana zawartość 
uzależniona była od urzędów, które tworzyły dokumentację, bądź od zagadnień 
poruszanych w treści aktów44. Tak powstały m.in. księgi radzieckie, sądowe oraz 
administracyjno-finansowe45. Był to proces uwarunkowany poziomem rozwo-
jowym miast i wzrostem kultury biurowej panującej w kancelariach. Idealnym 
tego wyznacznikiem były małe ośrodki miejskie. ze względów ekonomicznych 
i z powodu niewielkiej liczby zapisywanych spraw księgi nie były prowadzone  
w seriach. Jeden wolumin wystarczał do zaspokojenia potrzeb sądowych i admi-
nistracyjnych urzędów46. System kancelaryjny oparty na księgach wpisów utrzy-
mywał się na terytoriach polskich od xIV wieku do czasów utracenia niepodle-
głości w wieku xVIII47. 

Księga wójtowska i ławnicza Kórnika z przełomu xVI i xVII wieku była za-
tem jednym z kluczowych produktów kancelarii miejskiej. Należy jednak pamię-
tać, że wpływające na miasto i jego organy czynniki mogły spowodować uwy-
puklenie różnic w formie prowadzenia dokumentacji, jak i samej administracji 
kancelaryjnej. z tego powodu księgi miejskie, jako wytwory pracy urzędów  
w różnych ośrodkach miejskich, dostarczają niezwykle bogatej bazy źródłowej.  

41  Karol Maleczyński, Maria Bieleńska, Antoni Gąsiorowski, Dyplomatyka…, s. 338.
42  Janusz Tandecki, Dokumenty i kancelarie miejskie, s. 420–421.
43  Tamże, s. 422.
44  Stanisław Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich do końca XX wieku, 

Poznań 1998, s. 68–83.
45  Janusz Tandecki, Dokumenty i kancelarie miejskie, s. 424–435; zob. Stanisław Nawrocki, Rozwój 

form kancelaryjnych…
46  Karol Maleczyński, Maria Bieleńska, Antoni Gąsiorowski, Dyplomatyka…, s. 341–344.
47  Stanisław Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych…, s. 75.
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Są one świadectwem myśli organizatorskiej, poziomu poznania prawa, kontaktów 
z zewnętrznymi partnerami, rozwoju gospodarczego, politycznego i kulturalnego 
miasta oraz jego mieszkańców. 

Analiza kancelaryjno-archiwalna księgi
Początki działalności kancelarii miejskiej w Kórniku są trudne do ustalenia. 

Część rękopisów nie zachowała się w pełni do czasów obecnych, czego idealnym 
przykładem jest opisana przez Tomasza Jurka luźna karta z kórnickiej księgi miej-
skiej, na której znajdują się zapiski z 1483 i 1486 roku48. Kolejnym przykładem 
najstarszych egzemplarzy wytworów kórnickiej kancelarii jest księga wójtow-
ska i ławnicza Kórnika z lat 1580–1607. Przechowywana jest w Archiwum Pań-
stwowym w Poznaniu i należy do zespołu o nazwie „Akta miasta Kórnik (pow. 
śremski)”, w skład którego wchodzi łącznie 14 jednostek archiwalnych. Jest jedną  
z najstarszych jednostek z tego zespołu archiwalnego. Rękopis ma dawną sygna-
turę syg. 549, co jest istotną informacją podczas przeprowadzania kwerendy ar-
chiwalnej i konkordancji oznaczeń badanej jednostki nadanych przez archiwum. 
Księga nie posiada ani oprawy, ani karty okładkowej. Może to wynikać z nie-
wielkich nakładów finansowych, które były przeznaczane na prowadzenie kan-
celarii miejskiej. W większości małych miast nie stosowano, jak to miało miejsce  
w dużych ośrodkach miejskich, brudnopisów. Oznacza to tyle, że nie powstawały 
wówczas dwa egzemplarze tego samego tekstu w postaci brudnopisu i czystopi-
su. Kórnicka księga wójtowska i ławnicza tworzona była od razu w ostatecznej 
formie. Wtórnie jedynie zszywano jej składki. Liczne skreślenia50, dopiski inter-
linearne oraz marginalne51 i niedbale naniesione opisy spraw mogą sugerować, 
iż właśnie w takiej postaci była prowadzona księga. Niestety brak podstawowych 
zabezpieczeń księgi wpłynął negatywnie na jej fizyczny stan zachowania.

Według paginacji naniesionej przez archiwistów rękopis składa się z 233 stron 
i ośmiu składek. Podzielone są one kolejno na: składka I – s. 1–94, II – s. 97–100, 
III – s. 101–108, IV – s. 109–133, V – s. 134–141, VI – s. 142–147, VII – s. 148–
217 i ostatnia VIII obejmująca s. 218–233. Ciekawym elementem księgi jest luźna 

48  Tomasz Jurek, Początki…, s. 72–78; Dane za stroną internetową: https://szukajwarchiwach.
pl/53/4381/0/-/I_12/skan/full/woot3dHnfHIroSyMp0kz1Q [dostęp: 25.11.2019]

49  Dane za stroną internetową: https://szukajwarchiwach.pl [dostęp: 25.11.2019]. 
50  „Księga wójtowska i ławnicza”, s. 1, 13–14, 37, 40–41, 50, 80, 83, 92, 95, 99, 121, 131, 136, 144, 

152, 159, 184–185, 206, 212–213. 
51  Tamże, s. 7, 18, 27, 78, 93, 159, 182, 213.
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karta numerowana dwustronnie 95–96. Nie jest ona przyporządkowana do żad-
nej ze składek i znajduje się pomiędzy pierwszą a drugą składką. Sprawa ujęta na 
luźnej karcie dotyczy kasaty zobowiązania. Wszystkie składki nie mają pełnego 
ładu chronologicznego i są różnej objętości. Ponadto nici użyte do zszycia kart 
uległy pęknięciu, czego efektem są liczne luzy. Trudnym zadaniem było zatem od-
tworzenie pierwotnego układu księgi. Karty w formacie in folio zostały poddane 
paginacji przez pracowników archiwum. zauważalne są jednak ślady pierwotnie 
naniesionej foliacji na wszystkich kartach księgi. 

Rękopis został sporządzony na czerpanym papierze o wymiarach 33 na 22 cm. 
Nie był on oznaczony znakami wodnymi. Jego stan zachowania nie wskazuje, aby 
od momentu powstania był poddawany jakiejkolwiek konserwacji. Przejawem te-
go jest wysoki stopień zniszczenia kart na przodzie i tyle księgi oraz niektórych 
kart wewnętrznych. Pod wpływem dużego nasłonecznienia i nieprawidłowego 
sposobu przechowywania utraciły one wyrazistość naniesionych zapisów oraz 
zmieniły barwę na ciemniejszą52. Ponadto widoczne są liczne nadłamania i nad-
darcia53, co może świadczyć o wysokim odczynniku kwasowości papieru. Rękopis 
wykazuje też ślady zalania54. Oprócz łamliwości papieru negatywnie na strukturę 
księgi wpłynęły również grzyby, których wykwity zajmują strony od 117 do 141. 
Wykorzystany do zapisu w rękopisie czarny atrament również pozostawił niszczą-
ce ślady. Widoczne są wżery atramentowe, które powodują wykruszanie się papie-
ru w miejscu zapisów55. Wszystko to może skutkować w przyszłości zniszczeniem 
zawartości tekstowej, a w konsekwencji niemożnością jej późniejszego odczyta-
nia. Warto wspomnieć, że Archiwum podjęło już pewne działania, umieszczając 
zeskanowane strony księgi na portalu szukajwarchiwach.pl, co umożliwia ich od-
czytanie bez potrzeby wypożyczania oryginału i jest formą zabezpieczenia treści 
rękopisu56.

Dominującym językiem zapisu był polski. ze względu na charakter sądowy rę-
kopisu można w nim znaleźć również zapiski w języku łacińskim. Były one jednak 
ograniczone do wtrętów w polskich tekstach bądź do nagłówków spraw. zaledwie 

52  Tamże, s. 1, 140–146, 233.
53  Tamże, s. 126–148, 194–195, 208–209.
54  Tamże, s. 142–150
55  Tamże, s. 142–145.
56  Dane za stroną internetową: https://szukajwarchiwach.pl/53/4381/0/-/I_11#tabSkany 

[dostęp: 25.11.2019].
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dwa postępowania zostały w całości opisane po łacinie57, a jedna sprawa otrzyma-
ła aneks uzupełniający w tym języku58.

Określenie liczby „rąk pisarskich”, które brały udział w tworzeniu księgi, jest na-
stępnym zadaniem sprawiającym duże trudności. Księga wójtowska i ławnicza była 
prowadzona przez 27 lat. Wyniki analizy pisma sugerują, że noty w tym okresie 
zostały wprowadzane przez różne, często chyba przypadkowe osoby. W tym czasie 
mamy do czynienia z kilkunastoma charakterami pisma – kwestia ta wymaga do-
głębnej analizy paleograficznej. Uwzględniając również sposób zapisów w formie 
pierwopisu oraz strukturę księgi, można zakładać, że pisarze otrzymywali do pracy 
składki, które poddano wtórnemu zszyciu i uzupełnieniu. za takim postępowaniem 
świadczą rażące różnice w stanie zachowania między poszczególnymi składkami.

Utrzymanie chronologii w miejskich księgach wpisów było kwestią istotną dla 
właściwego funkcjonowania urzędów. Niestety ta księga łamie powyższą zasadę. 
Jak wskazano we wcześniejszym akapicie, księga miała charakter niedbale prowa-
dzonego czystopisu. Pisarze wprowadzali noty bardzo chaotycznie i nie przykła-
dali dużej uwagi do estetycznych aspektów prowadzonej księgi. zapiski nie mają 
pełnego systemu chronologicznego czy tematycznego. Dowodem na to są zapisy 
wtórne, które burzą układ wewnętrzny księgi. Występują one w miejscach do-
tąd niewykorzystanych przez pisarzy przy wcześniej wpisywanych sprawach. za-
chwiany porządek spraw widoczny jest już na samym początku księgi. Na stronie 
pierwszej znajduje się zapiska z 1580 roku, a na stronie drugiej i trzeciej, prawdo-
podobnie niewykorzystanych wcześniej, znajduje się nota z 1593 roku. Czwarta 
strona stanowi powrót do opisów spraw z lat 80. xVI wieku. Podobne zabiegi 
pisarskie miały miejsce w dalszych częściach rękopisu. Strona 16 posiada zapis 
wtórny z 1588 roku, co ciekawe, jej strona verso została pominięta podczas pagi-
nacji. Na stronie 17 widniała wcześniej wpisana sprawa z 1582 roku. Owa prak-
tyka uzupełnień może sugerować, że początkowo pisarz przeznaczał jedną stronę 
na sprawę. Częściowo uzupełnione składki, które otrzymywali notariusze, były 
w ten sposób maksymalnie wykorzystywane. Kancelaria miejska mogła podjąć 
taką decyzję ze względu na wysokie koszty materiałów pisarskich i chęć powzięcia 
pewnych oszczędności. 

Innym przykładem ingerencji w chronologię księgi są strony 23–25 ze sprawą 
datowaną na 1585 rok. zostały one wszyte wtórnie w środek pierwszej składki. 

57  „Księga wójtowska i ławnicza”, s. 10, 23–25.
58  Tamże, s. 36.
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zapewne było to ważne uzupełnienie wcześniej prowadzonej sprawy indywidu-
alnej. Kolejnym przykładem anachronicznych uzupełnień są strony 66–67, gdzie 
umieszczona została relacja z sesji sądowej z 1585 roku. Wyróżnia się ona innym 
charakterem pisma. Opis prac urzędu wójtowskiego został dołączony do skład-
ki, której zapisy pochodzą już z roku 1590 i były wprowadzane do księgi przez 
inną rękę pisarską. Od strony 97 dostrzega się pewną próbę wprowadzenia ładu  
w datacji i formie wprowadzanych not. Stan kart z lat 90. xVI wieku jest znacznie 
gorszy od kart z lat 80. Świadczy to o bardzo złych warunkach przechowywania. 
Strony 166–189 to czystopis, składający się w głównej mierze ze starych kontrak-
tów bądź testamentów, które nie zostały wcześniej ujęte w księdze. Dotyczą one lat 
1601–1602 i zostały uporządkowane. Jest to kolejny wpis o charakterze wtórnym. 
Dalsze strony do końca obejmują sprawy bieżące, choć wskazuje się przeważnie 
testamenty. Ostatnia nota datowana jest na 1605 rok. Oprócz wskazanych nie-
ścisłości we wprowadzanych zapisach spraw należy przyjrzeć się ramom czaso-
wym księgi. Przyjęto za Archiwum, że lata 1580–1607 będą odpowiednimi datami 
krańcowymi rękopisu. zapiski ze strony 89 oraz 147 wykazują jednak, że księga 
zawiera sprawy z lat 1579–1611. znaczy to, że księga ta dostarcza wiadomości  
z nieco dłuższego odcinka czasu, który ukazuje działania administracji miejskiej 
w Kórniku na przełomie xVI i xVII wieku.

Pisarze wprowadzali do księgi wójtowskiej także zapisy z sesji, które odbywały 
się przed burmistrzem59. Przemieszanie not pochodzących od różnych urzędów 
ponownie potwierdza charakter księgi jako pierwopisu. Świadczy to również, że 
urząd wójta i burmistrza posiadał wspólną kancelarię (co jest praktyką charak-
terystyczną dla mniejszych miast w Polsce). Ponadto niektóre składki zawierają 
inne nietypowe teksty. Do składki IV został dołączony list z tytułem „Dusikowa 
sprawa”60. Był on uzupełnieniem spisanej w obecności wójta umowy datowanej na 
1596 rok. Kolejnymi przykładami są wyróżniające się na tle innych zapisek spra-
wy indywidualne, np. „Sprawa walka szewca spoddanym Pana Chlapowskiego” 
z 1586 roku61, „Hayduczkie sprawy” z 1589 roku62 oraz „Propositia zaloby Piotra 
Pluty przeciwko Mateuszowi Pukawie” datowana na 1590 rok63. 

59  Tamże, s. 92, 167, 171,
60  Tamże, s. 119.
61  Tamże, s. 34–36.
62  Tamże, s. 58–60.
63  Tamże, s. 66–68.
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Księga wójtowska i ławnicza miasta Kórnika z lat 1580–1607 oraz przepro-
wadzona na jej podstawie analiza kancelaryjna i archiwalna zawiera szereg 
wiadomości na temat nowożytnych dziejów miasta oraz jego mieszkańców. Po-
nadto stanowi ważne źródło do badań nad funkcjonowaniem kancelarii miej-
skich oraz systematyki ich wytworów. Wyniki szczegółowej analizy treści będą 
niewątpliwie przydatne również w badaniach nad dziejami regionalnymi Wiel-
kopolski. Artykuł stanowi jednak tylko wstęp do dalszego opracowania księgi i 
dalszej dyskusji naukowej. Jego ogólny i wprowadzający charakter wynika z te-
go, że rękopis nie był nigdy wcześniej szczegółowo opracowywany. zawiera on 
wciąż wiele treści, które mogą dopełnić obraz Kórnika i jego lokalnej społeczności  
z przełomu xVI i xVII wieku.

ANEKS I

Poniżej przedstawiam edycję wybranych zapisek z księgi wójtowskiej i ław-
niczej miasta Kórnik z lat 1580–1607 (właściwie: 1579–1611). Ich wybór przed-
stawia przykłady występujących w księdze not. Wybrano przykłady not, które 
pojawiały się w rękopisie stosunkowo najczęściej oraz były, zdaniem autora, naj-
ciekawsze. W taki sposób wyselekcjonowano kolejno: oprawę64, żałobę65, umowę 
o finansowe zabezpieczenie dzieci oraz testament. Należy raz jeszcze podkreślić, 
że są to tylko niewielkie wycinki z ponad dwustustronicowej księgi miejskiej.

Podstawę opracowania edytorskiego stawiła instrukcja wydawnicza Kazimie-
rza Lepszego66. Ponadto wskazówki do przedstawienia fragmentów księgi wójtow-
skiej i ławniczej znaleziono w pracy pod redakcją Michała zwierzykowskiego67.

Każda z opisywanych not została ponumerowana i opatrzona stosownym ty-
tułem, który oddawał treść i rok transkrybowanych zapisów. Analizowane noty 

64  Oprawą w rozumieniu staropolskim nazywano zapis męża na rzecz żony, który pełnił rolę 
zabezpieczenia, za: Słownik staropolski, t. V, Wrocław – Warszawa – Kraków 1965–1969, s. 609.

65  Żałobą w rozumieniu staropolskim nazywano również skargę bądź oskarżenie, za: Słownik 
staropolski, t. xI, Kraków 1995, s. 543–547.

66  Kazimierz Lepszy, Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI wieku do połowy 
XIX wieku, Warszawa 1953.

67  Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1676–1695, red. Michał zwierzy-
kowski, Poznań 2018.
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zostały uporządkowane chronologicznie. Ponadto dla ułatwienia dołączono rów-
nież zdjęcia oryginalnych zapisek.

Największą trudność podczas prac edytorskich sprawiało najpełniejsze odda-
nie charakteru treści wprowadzanych do księgi not, przy jak najlepszym zastoso-
waniu współczesnych zasad pisowni wyrazów, imion, nazwisk, interpunkcji oraz 
gramatyki języka polskiego i fragmentarycznie występującego w treści języka ła-
cińskiego. Starano się zatem dokonać transkrypcji, która będzie zrozumiała dla 
czytelnika, a jednocześnie utrwali ona niepowtarzalny charakter rękopisu z prze-
łomu xVI i xVII wieku.

Wykaz skrótów:
AP Poznań – Archiwum Państwowe w Poznaniu
Rp. – rękopis
Św. – święty

1. OPRAWA JANA KOWALA Z 1586 ROKU

Rp. AP Poznań, Akta miasta Kórnik (pow. śremski), Księga wójtowska i ławnicza miasta Kórnik 
1580–1607, s. 26–27 – oryginał.

Oprawa obopólna uczciwego Jana Kowala we spółek i z uczciwą żoną swoją Lucią. 
Anno 1586 die 21 Aprilis.

Stanąwszy oblicznie przed urzędem naszym wójtowskim Janem Pisarzem 
wójtem na ten czas będącym, Ambrożym Woytowiczem, Walentym Szewcem, 
Walentym Lagą, Andrzejem Galorkiem, Marcinem Mielcarzem, Piotrem Plutą, 
ławniki jego. Uczciwy Jan Kowal współek i z małżonką swoją Lucią, będąc przy 
rozumie i pamięci dobrej, zeznali dobrowolnie ze sobie dali zapisać ręką obo-
pólną wszystkią majętność swoją, którą majętność ukupili sobie za swoje własne 
pieniądze. Tenże Jan Kowal we spółek i z małżonką swoją Lucią zapisują sobie  
i porozdają na wieczne czasy, oddalając od tego wszystkie przyjacioły swoje, tak 
bliskie, jako i dalekie. A gdzieby pan Bóg dopuścił śmierć na tego przyrzeczonego 
Jana Kowala, tedy ten Jan Kowal, przyrzeczony małżonce swojej Luci, zapisuje  
i porozdaje wszystką majętność swoją i potomkom swoim, gdzie [s. 27] jej wolno 
będzie tej majętności używać, sprzedać, darować we spółek i z dziećmi swymi, nic 
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nie zostawiać przyjaciołom swoim. Także też gdzieby pan Bóg dopuścił śmierć 
na przyrzeczoną małżonkę Lucią tego to Jana kowala, tedy też ona zapisuje i po-
zostawa wszystkie majętność przyrzeczonemu małżonkowi swemu, we spółek  
i z dziećmi swymi, gdzie mu wolno będzie tę majętność przedać i ku swemu naj-
lepszemu pożytkowi obrócić, nic nie zostawiać przyjaciołom swoim, tak bliskim  
i dalekim. Actum et scriptum Anno et die ut supra. In presentia Johannis advocati 
et scabinorum eius68.

2. ŻAłObA STANISłAWA PISKATEGO Z 1589 ROKU

Rp. AP Poznań, Akta miasta Kórnik (pow. śremski), Księga wójtowska i ławnicza miasta Kórnik 
1580–1607, s. 51–52 – oryginał.

Anno Domini millesimo quingentesimo octuagesimo nono acta. 
Żałoba Stanisława Pyskatego na Jana syna Wojciechowej uczyniona z świadectwem.

Stanąwszy przed urzędem naszym wójtowskim kórnickim, na imię Stanisła-
wem Galorkiem na ten czas będącym, i ławniki jego, Marcinem Wioską, Walen-
tym Szewcem Mazurowicem Grzegorzem Parzem, Marcinem Drzazgą, Jakubem 
Krawcem Przitułą, Wojciechem Krawcem Cichoszem, uczciwy Stanisław Pyska-
ty, mieszczanin, wywiódł słuszne i dostateczne świadectwo o sobie, we spółek  
i świadkami, to jest z panem Marcinem Drzazgą i z Jakubem Mieczudą i z Anto-
nim Winiarzem, jako on nie dawszy żadnej przyczyny Juraskowi krewnemu Pana 
Jerzego, słowy nieuczciwymi się nań targnął i korda nań dobył, gdzie zahamo-
wał nim sąsiadów obroniony będąc, na imię Marcina Drzazgi i Jakuba Mieczudy, 
nie podjął od niego żadnego urazu ani rany. W tym syn pani Wojciechowej, Jan, 
przypadłszy nie mając nań żadnej przyczyny, uderzał [s. 52] go z stełu zdradą, 
gdzie zarazem padł, aż go Antoni Winiarz za martwego podniósł z ziemi, którzy 
to świadkowie zeznali pod sumieniiem swoim. Actum anno, ut supra, w środę  
w Popielec69.

68  Tłum. z łac.: Działo się i spisano w roku i dniu wskazanym powyżej. W obecności wójta Jana 
i ławników.

69  12 lutego 1589 roku – data rozwiązana na podstawie Chronologia polska, red. B. Włodarski, 
Warszawa 2013, s. 364–365.
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3. UMOWA WALENTEGO MAZUROWICZA  
Z WOJCIECHEM MAZUREM Z 1593 ROKU

Rp. AP Poznań, Akta miasta Kórnik (pow. śremski), Księga wójtowska i ławnicza miasta Kórnik 
1580–1607, s. 2 – oryginał.

Anno Domini 1593.
Stanąwszy przed urzędem naszym wójtowskim na ten czas wójtem Walentym 
Mazurowicem, Stanisławem Górskim landwójtem, Stanisławem Stelmachem, 
Stanisławem Robaszkiem, tenże uczciwy wójt Walenty zeznał, że podniósł dzieci 
Wojciecha Mazura pieniędzy grzywien trzydzieści, każdą grzywnę rachując po 
groszy 40 i osiem, z których pieniędzy temuż Wojciechowi, ojcu tych dzieci, dał 
grzywien sześć, których pieniędzy tenże Walenty używać ma, aż do wydania za 
mąż tychże dzieci. A pan Walenty ma płatować od nich według starego zwyczaju. 
Działo się roku wyżej nadmienionego w dzień św. Andrzeja70. Kwitacja jest w in-
szym protokole in anno 160471.

4. TESTAMENT ZOfII SZCZęSNEJ Z 1598 ROKU

Rp. AP Poznań, Akta miasta Kórnik (pow. śremski), Księga wójtowska i ławnicza miasta Kórnik 
1580–1607, s. 177–178 – oryginał.

Anno Domini 169872 w środę przed św. Markiem73. Testament uczyniony 
uczciwej zofii Szczęsnej, co u Gabriela Szewca w Kórniku leżała.

Chora będąc na ciele, ale zdrowa na umyśle, rodem stawiwszy tą swoją ostatnią 
wolę prosiła, aby się tak napisało przy urzędzie wójtowskim na ten czas będącym 
Mateuszem Pukawą wójtem, Łukaszem Kuśnierzem landwójtem, Wojciechem Bie-
niakiem, ławniki przysiężnymi do tego będących wezwanych. Naprzód długi swe 
objaśniła, co i kto winien: U Roszka w Pierzchnie groszy – 26. U Gabriela Szewca 
cztery grzywny per groszy 48, z tych czterech grzywien rozkazała wyprawę pogrze-
bu wyprawić, a co zbędzie tedy w imię Boże dać do kościołów i do szpitala, z czego 

70  30 listopada 1593 roku – data rozwiązana na podstawie Chronologia polska, s. 402–403.
71  Dopisano inną ręką pisarską.
72  Błąd pisarza w datowaniu noty – rokiem prawidłowym jest 1598, co potwierdza w tym czasie 

urzędujący wójt; por. tabela z wykazem wójtów.
73  22 kwietnia 1598 roku – data rozwiązana na podstawie Chronologia polska, s. 348–349.
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ma Gabriel rachunek uczynnić. Płótna lnianego serowego łokci 19, z czego ma cze-
hel74 odmienić, zabielone płótno łokci – 9. A ostatek płótna tego sprzedać łokci 10 
i w imię Boże albo na obiad ubóstwu obrócić. Żupica nieboszczyka męża jej starą, 
tę przebóg dano siwy, Janowej75, co ją obłóczyła kożuch stary i żupicę dziewce go-
spodarskiej odkazała76. [s. 178] Pierzyna gruba bez poszwy i poduszka, także gru-
ba bez poszewki gospodyni odkazała za jej dobre czynienie, co jej czyniła z tychże  
z czterech grzywien, które są u Gabriela, dał Gabriel. Naprzód księży i żakom77 od 
wyprawy od pogrzebu gr 26 i cechowi świeckiemu od Szczęsnego samego i z ce-
chem świeckim od Szczęsnego samego. Wójtowi z ławnikami od testamentu groszy 
6. Na jej potrzeby, gdy chorowała, wydano groszy 12. Od wyprawy do pogrzebu i sa-
mej zofii żakom i księży groszy 12. Na stypę wydał Gabriel, gdy obiad czynił według 
testamentu: na mięso groszy – 14, na chleb groszy – 4, na beczkę piwa florenów – 2 
[i]18 [groszy], za dwoje prosiąt groszy – 16, za kura jednego groszy – 3, za pieprz 
i za szafran groszy – 2, na sól – pół grosza, na gomolkę groszy – 2. Suma wydana 
florenów 4 [i]24 [grosze]. zostawa przy Gabrielu florenów 1 [i] 18 groszy.

74  Czehel (czeheł) – koszula śmiertelna, zob. Słownik polszczyzny XVI wieku, t. IV, Wrocław – 
Warszawa – Kraków 1969, s. 116.

75  Lekcja wątpliwa.
76  Odkazować rozumie się jako przekazanie czegoś innej osobie w sposób urzędowo potwier-

dzony, zob. Słownik polszczyzny XVI wieku, t. xx, Wrocław – Warszawa – Kraków 1991, s. 239.
77  Żakiem w tym przypadku określa się kleryka, niższego duchownego, zob. Słownik staropolski, s. 542.

Szymon Tomasz Jaworski



138 

ANEKS II
Chronologiczny spis wójtów urzędujących w Kórniku w latach 1579–1611, 

występujących w kórnickiej księdze wójtowskiej i ławniczej78

Uwzględniono tylko wójtów występujących w księdze. Nie podano stron ręko-
pisu, ponieważ występowali oni wielokrotnie. Uwzględniono różne warianty na-
zwisk zastosowane przez pisarzy. Ujęcie dwóch osób w ciągu jednego roku miało 
na celu ukazanie zmian śródrocznych na urzędzie wójtowskim.

Lata urzędowania Wójt

1579–1581 Ambroży

1582–1584 Wojciech

1585–1588 Jan Pisarz

1587 Jan Packowicz (Parkowicz) 

1588–1589 Stanisław Galorek

1589–1592 Stanisław Górski

1593–1595 Walenty Mazurowicz (Mazur)

1596–1599 Mateusz Pukawa

1599–1600 Łukasz Kusznierz

1600–1602 Jakub Komorka (Kumorek, 
Komornik)

1602–1609 Stanisław Górski

1610 Brak danych

1611 Jakub Komorka (Kumorek, 
Komornik)

78  W przypadku różnych wariantów nazwisk uwzględniono obie wersje.
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ABSTRACT

SzYMON TOMASz JAWORSKI

The alderman’s and the magistrate’s book for the town of Kórnik 
from 1580–1607

The subject of this article is the chancellery and archival analysis of the alderman’s and the magis-
trate’s book for the town of Kórnik from 1580–1607. At present the manuscript is kept at the head-
quarters of the State Archives in Poznań. Based on appropriately selected literature and information 
contained in the book, it was possible to carry out an external and internal critique of the source. 
It needs to be highlighted that the manuscript has only rarely been as a historiographical archival 
source.

Keywords: alderman’s and magistrate’s book, 16th–17th century Kórnik, Kórnik aldermen, Kórnik 
magistrates.
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Katarzyna Woźniak

REMONTY I INWESTYCJE REALIZOWANE 
W BIBLIOTECE KÓRNICKIEJ W LATACH 2007–2019

W dniu 10 stycznia 1953 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę, na mocy któ-
rej Polska Akademia Nauk przejęła Bibliotekę Kórnicką, stanowiącą wcześniej 
część składową Fundacji „zakłady Kórnickie”, zlikwidowanej na mocy dekretu 
z 24 kwietnia 1952 roku. Na podstawie tej samej uchwały z 1953 roku Akademia 
przejęła mienie ruchome i nieruchome Fundacji. Faktycznie jednak we władaniu 
Akademii znalazły się jedynie Biblioteka Kórnicka i zakład Badania Drzew i Lasu 
(obecnie Instytut Dendrologii). Pozostałe nieruchomości, mimo dekretu, nie zna-
lazły się w zarządzie PAN – w tym blisko 5 tys. ha lasów, które przejęło państwo, 
ok. 7 tys. ha ziemi uprawnej i ponad 700 ha jezior przejętych przez PGR; Akade-
mia nie uzyskała też w użytkowanie parceli w zakopanem i Kórniku. 

Biblioteka Kórnicka, pomocnicza jednostka naukowa PAN, zarząd nad nie-
ruchomościami sprawuje obecnie na mocy Decyzji nr 53 Prezesa Polskiej Aka-
demii Nauk z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przekazania nieruchomości  
w zarządzenie Bibliotece Kórnickiej PAN. Biblioteka ma pod swą opieką kilka-
naście budynków, w tym część zabytkowych. Są to m.in.: zamek kórnicki, oficy-
ny zamkowe Klaudynówka i Australia, budynek magazynowo-administracyjny, 
powozownia, magazyn książek Rolnik, budynki gospodarcze oraz pawilony na 
podzamczu (m.in. budynek gastronomiczny oddany w najem) przy ul. zamkowej 
w Kórniku, budynki nr 47–50 przy pl. Niepodległości w Kórniku oraz pałac Dzia-
łyńskich przy Starym Rynku w Poznaniu .
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zESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI  
W zARzĄDzIE BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ

 Obręb
Nr 

działki Nazwa obiektu Adres Ks. wieczysta

1 0002 
-Kórnik 693/2 budynek mieszkalny 

wielorodzinny
Kórnik,  

pl. Niepodległości 50 PO1D/00028136/6

2 0002 
-Kórnik

695, 
694/2

budynek mieszkalny 
wielorodzinny Kórnik,  

pl. Niepodległości 49 PO1D/00028136/6
budynek gospodarczy 

BG-2 – BG-3

3 0002 
-Kórnik 694/2

budynek gospodarczy 
BG-1, tzw. lamus Kórnik,  

pl. Niepodległości 49 PO1D/00028136/6
budynek garażowy 

(blaszany)

4 0002 
-Kórnik 696

budynek mieszkalny 
wielorodzinny Kórnik,  

pl. Niepodległości 48 PO1D/00028136/6
budynek gospodarczy  

BG-4

5 0002 
-Kórnik 697

budynek gospodarczy  
BG-5

Kórnik,  
pl. Niepodległości 48

PO1D/00028136/6
budynek mieszkalny 

wielorodzinny
Kórnik,  

pl. Niepodległości 47

6 0002 
-Kórnik 946 fosa wokół wyspy 

zamkowej
Kórnik,  

ul. zamkowa 5 PO1D/00028136/6

7 0002 
-Kórnik 947

zamek

Kórnik,  
ul. zamkowa 5 PO1D/00028136/6

schody i most  
murowany  

na wyspę zamkową

most drewniany  
na wyspę zamkową

8 0002 
-Kórnik 948 plac przed zamkiem Kórnik,  

ul. zamkowa 5 PO1D/00030378/1

9 0002 
-Kórnik 950

oficyna zamkowa  
Klaudynówka Kórnik,  

ul. zamkowa 1  PO1D/00028136/6
budynek gospodarczy  

przy Klaudynówce
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10 0002 
-Kórnik 945/1*

budynek WC w parku 
dendrologicznym Kórnik,  

ul. zamkowa 5 PO1D/00026332/6 
budynek kasowy

11 0002 
-Kórnik

953/2** oficyna zamkowa 
Australia

Kórnik,  
ul. zamkowa 10

PO1D/00028136/6
953/2

magazyn książek 
Ratusz/Rolnik

Kórnik,  
ul. zamkowa 8

wozownia

magazyn książek

budynek 
gospodarczo-garażowy

12 0002 
-Kórnik 953/3** zejście na promenadę Kórnik,  

ul. zamkowa 10 PO1D/00028136/6

12 0002 
-Kórnik 954 tereny zielone  

przed magazynem
Kórnik,  

ul. zamkowa 8 PO1D/00028136/6

13 0051 
-Poznań 33

Dom Gotycki Poznań,  
Stary Rynek 79, 
61-772 Poznań

 PO1P/00015461/1
Kamienica 

Mieszczańska

14 0051 
-Poznań 34 pałac Działyńskich

Poznań,  
Stary Rynek 78,  
61-772 Poznań

 PO1P/00136002/0

*  Działka w zarządzie Instytutu Dendrologii PAN, budynki w zarządzie BK.
**  Do roku 2011 istniała jedna działka 953/1; została podzielona i utworzono w jej miejscu dwie 
działki: nr 953/2 (o powierzchni 0,6341 ha) oraz nr 953/2 (o powierzchni 0,0398 ha).

Wszystkie budynki znajdujące się w zarządzie Biblioteki wymagają stałe-
go nadzoru i systematycznych prac remontowych, które realizowane są w mia-
rę posiadanych środków. Priorytetowo traktowane są dwa reprezentacyjne bu-
dynki Biblioteki, dawne siedziby rodziny Działyńskich i zamoyskich, tj. zamek  
w Kórniku i pałac Działyńskich w Poznaniu. Remonty i inwestycje w budynkach 
realizowane są dzięki dotacjom z Polskiej Akademii Nauk, Powiatu Poznań-
skiego, Miasta i Gminy Kórnik oraz darowiznom Fundacji „zakłady Kórnickie”,  
a mniejsze prace wykonywane są ze środków własnych Biblioteki. Niestety sytu-
acja prawna uniemożliwia Bibliotece korzystanie ze środków unijnych. Jako jed-
nostka bez osobowości prawnej Biblioteka podlega bezpośrednio Kancelarii PAN, 

KRONIKA



146 

która finansowana jest ze środków Ministerstwa Nauki. PAN nie jest beneficjen-
tem środków europejskich w ogłaszanych konkursach, a tym samym wykluczona 
jest Biblioteka. 

Największy wysiłek finansowy w ostatnich latach położono na prace remonto-
we w zamku kórnickim i w pałacu Działyńskich.

ZAMEK KÓRNICKI

zamek należy do najcenniejszych polskich zabytków. Wpisany do rejestru za-
bytków jeszcze w 1930 roku (2422/A z 12.03.1930), w 2011 roku został uznany 
za pomnik historii (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
15 czerwca 2011 roku „Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem pa-
rafialnym – nekropolią właścicieli”).

W ciągu kilku ostatnich lat przeprowadzono poważne prace renowacyjne, któ-
rych celem było przywrócenie świetności jednemu z najcenniejszych zabytków 
polskich. Prace obejmowały dach, przyziemia, most, fosę i elewację.

1. Remont mostu w latach 2009–2011
W latach 2009–2011 przeprowadzono generalny remont mostu prowadzą-

cego do zamku kórnickiego, został on niejako wymuszony sygnalizowanym od 
wielu lat złym stanem zachowania. W 2008 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Poznaniu wydał decyzję nakazującą zamknięcie dla ruchu pie-
szego kamiennego mostu nad fosą okalającą zamek kórnicki oraz granitowych 
schodów prowadzących na ten most z przedzamcza. W październiku tego samego 
roku Biblioteka otrzymała nakaz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwato-
ra zabytków w Poznaniu zobowiązujący do przeprowadzenia niezbędnych prac 
remontowo-konserwatorskich obu budowli. Wejście na most kamienny zostało 
natychmiast zamknięte i zabezpieczone, a ruch turystów odwiedzających zamek 
i osób korzystających z czytelni bibliotecznej skierowano poprzez arboretum  
i most drewniany do przyziemi zamkowych i stamtąd schodami do pomieszczeń 
muzealno-bibliotecznych. 

Projekt remontu mostu na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabyt-
ków w Poznaniu wykonali projektanci z firmy CCI z Długołęki koło Wrocławia 
pod nadzorem prof. dr. hab. inż. Jerzego Jasieńki z Politechniki Wrocławskiej1. 

1  Adam Klimek, Ryszard Miśków, „Projekt remontu i konserwacji mostu nad fosą zamku  
w Kórniku”, Wrocław –Długołęka 2006.

KRONIKA



147

Prace ze względów finansowych przeprowadzono w kilku etapach. Jesienią 2009 
roku wykonano demontaż granitowych stopni schodów, ceglanych postumentów 
dźwigających żeliwne figury dzika i psa, gzymsów, metalowych balustrad oraz po-
zostałych elementów kamiennych tej części mostu. Dla wzmocnienia fundamen-
tów schodów, które posadowione są na gruncie z mułów i torfów, zastosowano 
mikropale iniekcyjne (w sumie w podłożu umieszczono na głębokości 5 metrów 
17 mikropali zbrojonych prętami typu SAS oraz jeden pal niezbrojony dla celów ba-
dawczo-kontrolnych). W grudniu tego samego roku, przy znacznym wykorzystaniu 
zabytkowych cegieł, wykonano prace murarskie związane z odbudową schodów, 
murów oporowych i postumentów. 

Drugi etap prac realizowano w roku 2010. Prace objęły korpus samego mostu, 
zwłaszcza jego nadwodną część, remont wewnętrznej konstrukcji oraz murów ze-
wnętrznych, wymianę nawierzchni, odnowienie balustrad, detali architektonicz-
nych, powierzchni i murów tzw. Babińca. Przeniesiono łącza gazowe, energetyczne 
i telekomunikacyjne zasilające zamek. Nawierzchnia mostu została całkowicie roze-
brana, aż do odsłonięcia tzw. pach mostowych i całej jego ceglanej konstrukcji. Po 
zdjęciu wierzchniej warstwy zniszczonych cegieł okładzinowych można było ocenić 
stopień zniszczenia konstrukcji obiektu i stan techniczny poszczególnych przęseł. 
znaczny stopień zniszczenia wykazywały odsłonięte łuki Tudora. Renowacji pod-
dano mury przyczółku południowego posadowionego na wyspie zamkowej i opar-
tego o bryłę zamku. Wzmocniono koszulkami z zaprawy wapiennej wewnętrzną 
część konstrukcji mostu, przemurowano z użyciem nowych cegieł klinkierowych 
jego ściany zewnętrzne, łuki Tudora, gzymsy oraz filary. Elementy ozdobne nad 
łukami Tudora oraz rynny odprowadzające wodę z nawierzchni mostu wykonano  
z piaskowca. Filarki ze sztucznego kamienia zdobiące most w części nawierzchnio-
wej zastąpiono nowymi elementami z granitu. W przęśle wschodnim mostu wy-
konano dwa otwory rewizyjne, prowadzące do wnętrza budowli. zainstalowano 
dodatkowe kanały odprowadzenia wilgoci przedostającej się w naturalny sposób  
z nawierzchni mostu do jego wnętrza. 

Wiosną 2011 roku dokończono fugowanie murów zewnętrznych mostu oraz 
wyłożono granitową kostką część przedzamcza łączącą się bezpośrednio ze schoda-
mi prowadzącymi na most. zrekonstruowany obiekt oddano do ponownego użytku 
w czerwcu 2011 roku, po uzyskaniu stosownej decyzji Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. Renowacja mostu została zrealizowana przez 
wyłonioną w przetargu firmę Orlikon Sp. z o.o. z Poznania dzięki środkom pozyska-
nym z Fundacji „zakłady Kórnickie”, z Powiatu Poznańskiego oraz Miasta i Gminy 
Kórnik. W sumie prace związane z renowacją mostu kosztowały 2 185 221,83 zł.
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Niestety po niedługim okresie użytkowania zauważono zacieki pod dawnym 
„Babińcem”. Mimo dwukrotnego demontażu nawierzchni mostu (w ramach re-
klamacji) nie udało się usunąć problemu. W 2014 roku zwrócono się do prof. dr. 
hab. inż. Arkadiusza Madaja z Politechniki Poznańskiej, który jako powód zacie-
kania podał źle zaprojektowaną izolację. W 2016 roku firma Orlikon wykonała 
skuteczne prace naprawcze według wskazówek prof. Madaja2.

2. Remont dachu i fosy w 2011 roku
Poważnym problemem, z którym zamek borykał się od wielu lat, była sprawa 

przeciekających dachów. Problem ten pojawiał się już w xIx wieku. Pod koniec 
lat 70. xx wieku przeprowadzono badania techniczne pokrycia dachu oraz stanu 
stropu nad ostatnią kondygnacją. Stan dachu oceniono jako zły, był on nieszczel-
ny, w czasie opadów woda docierała aż do pomieszczeń II piętra. Sytuacja ta by-
ła o tyle groźna, iż pomieszczenia II piętra służyły i nadal służą jako magazyny 
zbiorów bibliotecznych. W latach 80. wykonano remont dachu, pokrywając go 
miedzią. Niestety prace nie zostały wykonane dobrze, gdyż wkrótce ponownie 
pojawiły się problemy z zaciekami. 

W 2011 roku Biblioteka Kórnicka uzyskała z budżetu państwa dotację celową 
w wysokości 2  420  924,98 złotych, przyznaną przez Prezesa Polskiej Akademii 
Nauk, profesora Michała Kleibera. Dzięki temu wsparciu sfinansowano renowa-
cję dachu oraz rewitalizację fosy okalającej wyspę zamkową, a także koszty pro-
jektu i nadzorów budowlanych. Prace zrealizowała wyłoniona w przetargu firma 
Orlikon Sp. z o.o. z Poznania we współpracy z firmą Nureko z Płocka3. 

2  Arkadiusz Madaj, Katarzyna Mossor, „Naprawa izolacji stropu przyczółka mostu nad fosą na 
wejściu do zamku w Kórniku”, Poznań 2015 [dokumentacja w zbiorach archiwalnych BK – dalej: 
zb. BK].

3  Renowację dachu wykonano według dokumentacji budowlano-kosztorysowej opracowanej 
w Pracowni Projektowej PRO-Invets w Poznaniu. Na dokumentację składa się szereg opracowań, 
które były podstawą realizacji prac: Karol Przystański, „Renowacja połaci i konstrukcji dachu Bi-
blioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk. Branża architektoniczno-konstrukcyjna”, Poznań 2011; 
Andrzej Półról, „Renowacja połaci i konstrukcji dachu Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii 
Nauk. Branża elektryczna – instalacja odgromowa i ogrzewanie rynien”, Poznań 2011; Karol Przy-
stański, „Ekspertyza techniczna”, Poznań 2011; Kazimierz Grzęda, „Ekspertyza mykologiczna”, Po-
znań 2011. Dokumentacja, która była podstawą renowacji fosy, powstała w Centrum Doradztwa  
i Rozwoju Techniki Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Poznaniu: Jerzy 
Kaliski, „Dokumentacja projektowo-technologiczna oraz kosztorys inwestorski dotyczący zamie-
rzonych prac związanych z rewitalizacją zabytkowej fosy wokół zamku Kórnickiego”, Poznań 2010; 
Paweł Borowczak, „Badania geotechniczne dla potrzeb rewitalizacji fosy około zamkowej zamku 
Kórnickiego w Kórniku”, Poznań 2010 [wszystkie dokumentacje w zb. BK].
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zgodnie z projektem usunięto stare i wykonano nowe pokrycie dachu. Drew-
niana konstrukcja dachu została zaimpregnowana, by zabezpieczyć ją przed grzy-
bem, pleśnią, owadami oraz wzmocnić ochronę ogniową. Wykonano dylatację 
krokwi od muru, izolację połaci dachowej oraz stropów nad ostatnią kondygna-
cją, obróbki blacharskie i wymieniono instalację odgromową. Na całej połaci 
dachu zamontowano płyty OSB (grubości 22 mm), które podwyższają zdolność 
przenoszenia obciążeń w warunkach wilgotnych. zgodnie z projektem na dachu 
zastosowano rozwiązania firmy Vedag, czyli system składający się z kilku warstw:  
1) blacha miedziana grubości 0,55 mm łączona na rąbek, dodatkowo, przy elemen-
tach mocujących, uszczelniony polimeryczno-bitumicznym kitem dachowym;  
2) warstwa rozdzielająca z PP (pianka polipropylenowa) grubości 8 mm, która ma 
za zadanie oddzielenie warstwy spodniej blachy od hydroizolacji; 3) warstwa papy 
samoprzylepnej grubości 3 mm, przyklejanej na deskowanie wykonane z dwóch 
płyt OSB grubości 18 mm układanych warstwami na przemian (podwyższona 
zdolność przenoszenia obciążeń w warunkach wilgotnych); 4) konstrukcja dachu. 
Strop poddasza zaizolowano papą samoprzylepną. Wykonano również nowy sys-
tem odwodnienia dachu z wprowadzeniem ogrzewania rynien i rur spustowych, 
co zapobiega w zimie gromadzeniu się lodu w odpływach.

Dach zamku Kórnickiego po remoncie. Fot. z. Nowakowski
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Fosa okalająca wyspę zamkową najprawdopodobniej po raz ostatni była 
oczyszczana przed I wojną światową. Na potrzeby projektu odmulania fosy wy-
konano w 2010 roku badania gruntowo-wodne, na podstawie których określono,  
iż lustro wody w fosie kształtowało się na rzędnej 65,44 m n.p.m., a głębokość 
wody w środkowej partii fosy wynosiła 1,4–1,5 m, przy brzegach 1,0 m. Fosa ota-
czająca zamek ma zmienną szerokość 17–23 m; głębokość fosy od powierzchni 
terenu do dna jest również zmienna i wynosi 2,5–3,0 m. zgodnie z opracowaną 
koncepcją wykonano odmulanie fosy za pomocą pompy szlamowej przy zacho-
waniu poziomu lustra wody w fosie na poziomie gwarantującym stabilność fun-
damentów zamku. Skarpę fosy uregulowano i umocniono palisadą z kołków.

3. Nowe piece i przebudowa komina w latach 2011–2012 
Pod koniec 2011 roku przeprowadzono w zamku kórnickim wymianę pieców 

centralnego ogrzewania. Dzięki pozyskaniu dotacji celowej z PAN zastąpiono 
stare, niewydolne piece nowoczesną kotłownią. zainstalowano dwa kotły ga-
zowe Viessmann o mocy nominalnej cieplnej 105 kW każdy. Roboty wykona-
ła wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma Marko Technika Grzewcza  
z Sępólna Krajeńskiego. Koszt prac łącznie z projektem i nadzorem budowlanym  
wyniósł 91 663,29 zł brutto.

Po wymianie pieców grzewczych zauważono, już wcześniej sygnalizowaną  
w czasie przeglądów kominiarskich, nieszczelność przewodu kominowego. Ujaw-
niała się ona wyciekami na ścianie wewnętrznej i zewnętrznej zamku od stro-
ny północnej. Uszkodzenia były coraz bardziej widoczne. Konieczna okazała 
się przebudowa komina z wymianą wkładów. Wycieki na tynkach zewnętrznych  
i wewnętrznych należało jak najszybciej usunąć ze względu na postępujące niszcze-
nie ścian, a także konieczność jak najszybszego rozpoczęcia suszenia ścian przed 
planowaną renowacją elewacji zamku. Prace wykonała firma Jurkom Krzysztof 
Krzyżok z Poznania za kwotę 31 365 zł brutto. zadanie sfinansowano dotacją ce-
lową PAN.

4. Remont przyziemia w latach 2012–2013, 2018–2019
W latach 2012–2013 przeprowadzono prace renowacyjne w przyziemiach 

zamku, gdzie od lat obserwowano rosnący stopień zawilgocenia ścian, wysolenia 
i rozsypywanie się cegły. zasolenie przyziemi łączyć najprawdopodobniej trzeba 
z pracami stabilizującymi wyspę zamkową przeprowadzonymi na przełomie lat 
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40. i 50. xx wieku, a zwłaszcza z zastosowaną metodą prof. Cebertowicza4, tzw. 
elektropetryfikacją5.

Dyrektor Biblioteki Kórnickiej prof. Tomasz Jasiński zlecił dr. hab. Piotrowi 
Niemcewiczowi z zakładu Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych 
UMK w Toruniu wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu zachowania przyziemi6. 
Wynikało z niej, iż w przyziemiach zamku kórnickiego występował bardzo wy-
soki stopień zasolenia i zwilgocenia, co powodowało intensywny rozwój mikro-
organizmów, odczuwanie nieprzyjemnego zapachu „stęchlizny” oraz niszczenie 
zabytkowych ścian przyziemia. Likwidacja tak silnego zawilgocenia murów po-
legała – w dużym uproszeniu – na odcięciu napływu wody opadowej na ściany 
przyziemia poprzez m.in. założenie izolacji pionowej na ściany zewnętrzne i do-
brym odprowadzeniu wód opadowych. z uwagi na fakt, iż posadzka wyłożona 
była współczesnymi płytkami ceramicznymi (które są materiałem bardzo szczel-
nym w porównaniu z cegłą i zaprawą użytą do budowy ścian), ograniczały one od-
parowanie wody, w wyniku czego następowała kumulacja i utrzymywanie się jej  
w ścianach i fundamentach muru. Warunkiem koniecznym likwidacji zawilgoce-
nia było usunięcie współczesnych płytek ceramicznych w celu skutecznego osu-
szenia pomieszczeń, tzn. obniżenia wysokiej wilgotności do poziomu bezpiecz-
nego dla tych pomieszczeń. Czynności te wykonano w 2012 roku. Następny etap 
rozpoczęto dopiero w drugiej połowie 2013 roku. Kilkumiesięczna przerwa była 
konieczna ze względu na wysoki stopień zawilgocenia ścian, bardzo dużą ilość 
soli rozpuszczalnych w wodzie (od ok. 5% do 19%) i grubość murów utrudniają-
ce szybki proces wysychania. Po kilkumiesięcznym osuszaniu przyziemi zerwa-
no resztę posadzek betonowych, wywieziono gruz oraz warstwę zasolonej ziemi  
z wszystkich pomieszczeń. Po zdjęciu podłóg natrafiono w części pomieszczeń 
na utrudnienia w postaci betonowych przypór, które są pozostałością prac stabili-
zacyjnych zamku z przełomu lat 40. i 50. xx wieku. Postanowiono ich nie usuwać. 
Wyrównano powierzchnie, a w miejsce usuniętej ziemi wprowadzono podkłady 
z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym. Na tym podłożu ułożono 

4  Romuald Adam Cebertowicz (1897–1981) – specjalista w dziedzinie hydrauliki, hydrody-
namiki gruntów, fundamentowania i budowli wodnych; w latach 1949–67 profesor Politechniki 
Gdańskiej; od 1952 roku członek PAN; twórca elektroiniekcyjnej metody zeskalania gruntów, zw. 
cebertyzacją; zajmował się także zagadnieniami dotyczącymi konserwacji zabytków, m.in. zabytków 
w Wenecji.

5  Karol zieliński, Zeskalanie gruntu metodą R. Cebertowicza, Warszawa 1956.
6  Piotr Niemcewicz, „Ekspertyza dotycząca ustalenia przyczyn zawilgocenia oraz sposobu osu-

szenia dolnych partii przyziemia zamku w Kórniku”, Toruń 2012 [zb. BK].
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posadzkę z cegły o wymiarze uzgodnionym z Konserwatorem Powiatowym oraz 
Inspektorem Nadzoru Konserwatorskiego p. Jerzym Borwińskim. Rozmiar i kolor 
postanowiono wzorować na cegle z poł. xIx wieku (według wzoru posadzek na  
I piętrze w zamku kórnickim). Przyjęto rozmiar: 27 × 13 × 7 cm. Cegła została zaim-
pregnowana specjalnym preparatem wzmacniającym. Ponownie przeprowadzono 
oczyszczanie, odsalanie oraz impregnację ścian ceglanych we wszystkich pomiesz-
czeniach. Usunięto osłabione, wykruszone spoiny, wprowadzając nowe. Przeprowa-
dzono uzupełnianie ubytków cegieł gotowymi mieszankami. By nie różniły się one 
od pozostałych, cegły powleczono specjalną substancją kolorystyczną. 

W trakcie prac renowacyjnych przeprowadzono badania archeologiczne,  
w wyniku których odsłonięte zostały elementy wcześniejszych konstrukcji. Bada-
nia przeprowadzili pp. Małgorzata i Mirosław Andrałojć7.

Drugi etap osuszania przyziemi zamku połączono z przebudową systemu 
grzewczego oraz instalacji elektrycznej. Dla poprawy estetyki wnętrz instalację, 
w miarę możliwości, ukryto pod posadzką. W 2014 roku wymieniano pozostałą 
część instalacji elektrycznej w przyziemiach, starając się uczynić ją jak najmniej 
widoczną (umieszczono ją w fugach). Wymieniano oświetlenie oraz zamontowa-
no oświetlenie awaryjne (zgodnie z nakazami straży pożarnej). Kontynuowano 
również badanie zasolenia przyziemi. ze względu na ciągle wysoki stan zasole-
nia przewidziano kontynuację prac w przyziemiach. Dr hab. Piotr Niemcewicz 
zdecydował o stosowaniu przez kolejne lata okładów odsalających. W 2018 roku 
przygotowana została nowa ekspertyza autorstwa konserwator Katarzyny Wy-
pych8, oceniająca stan zachowania przyziemi. W ekspertyzie stwierdzono, iż prace 
przeprowadzone w latach 2012–2013 przyczyniły się do znacznej poprawy stanu 
przyziemia. zatrzymano lub spowolniono działanie istotnych czynników niszczą-
cych mury, stworzono sprzyjające warunki osuszania murów, na co wskazywały 
najnowsze wyniki pomiarów wilgoci. Niestety wciąż nierozwiązany pozostawał 
problem dużej zawartości szkodliwych soli, którymi mury były nasycane przez 
lata. Pani K. Wypych jako najważniejsze w swej ekspertyzie wskazała zatrzyma-
nie postępującej destrukcji cegły, zwłaszcza tej najstarszej. za konieczne uznała 
podjęcie działań, które pozwolą na bezpieczne wyprowadzenie soli z muru, tak 

7  Mirosław Andrałojć, Małgorzata Talarczyk-Andrałojć, „Wyniki rozpoznania archeologicznego 
związanego z robotami konserwatorsko-budowlanymi w przyziemiach zamku w Kórniku”, Poznań 
2012 [zb. BK].

8  Katarzyna Wypych, „Ekspertyza stanu zachowania. Mury wewnętrzne przyziemia zamku  
w Kórniku”, [Kostrzyn Wlkp.] 2018 [zb. BK].
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aby zapobiec krystalizacji w strukturze zabytkowego budulca. Osiągnąć to można 
poprzez stosowanie okładów odsalających. Na bazie tej ekspertyzy w 2019 roku 
i we współpracy z jej autorką przygotowano projekt „Remont i renowacja mu-
rów wewnętrznych przyziemia zamku w Kórniku” (mgr inż. arch. Justyna Syller). 
Projekt, ze względu na różny stopień zasolenia ścian, jest bardzo rozbudowany, 
opisano program naprawczy osobno dla każdego pomieszczenia w przyziemiach 
oraz przewidziano, ze względu na stopień degradacji cegły, różne warianty dzia-
łań. Projekt zyskał akceptację Powiatowego Konserwatora zabytków. Koszt prac 
według kosztorysu inwestorskiego wynosi blisko 1 500 000 zł. ze względu na duży 
zakres prac i niedający się z góry przewidzieć efekt działań odsalających prace 
będą etapowane i realizowane przez kolejne lata.

Prace w przyziemiach w latach 2012–2013 realizowane były dzięki dotacji ce-
lowej z Polskiej Akademii Nauk, a także dzięki wsparciu Fundacji „zakłady Kór-
nickie”, Powiatu Poznańskiego, Miasta i Gminy Kórnik oraz ze środków własnych 
Biblioteki; w sumie wydano na roboty, projekty i nadzory 933 232,12 zł. 

5. Renowacja zabytkowych podłóg w 2012 roku
W 2012 roku dzięki wsparciu Fundacji „zakłady Kórnickie” oraz Miasta  

i Gminy Kórnik udało się przeprowadzić kompletną konserwację zabytkowych, 
drewnianych intarsjowanych podłóg w pomieszczeniach, które pełnią dziś funk-
cję sekretariatu i gabinetu dyrektora, a za czasów Działyńskich stanowiły część 
apartamentu przygotowywanego w xIx wieku dla Izabeli z Czartoryskich Dzia-
łyńskiej. Podłogi te należą do najpiękniejszych w Polsce. Renowację wykonała 
firma Drew-Art JMS Stanisław Majka ze Staszowa w oparciu o projekt autor-
stwa Andrzeja Lipińskiego9. zgodnie z projektem zdemontowano tafle podłóg  
i wykonano niezbędne zabiegi: prostowanie zdeformowanych tafli parkieto-
wych i wzmocnienie konstrukcyjne w miejscach pęknięć, uzupełnienie ubytków 
na odwrociu płycin, usunięcie wtórnych, nieprawidłowo wykonanych wstawek  
w ozdobnych licach tafli, uzupełnienie intarsji drewnem zgodnie z zastosowa-
nym pierwotnie w dekoracji (m.in. mahoń, orzech, palisander, olcha), przykle-
jenie luźnych odparzonych fragmentów intarsji, wypełnienie otworów po owa-
dach odpowiednio dobranym kitem. zdemontowano i oczyszczono deski ślepej 
podłogi, a w przypadku dużej destrukcji wymieniono na nowe. Przed ponownym 

9  Andrzej Lipiński, „Program prac renowacyjnych i konserwatorskich. Drewniane posadzki. 
Sala Rękopisów i dawny gabinet Tytusa Działyńskiego. zamek w Kórniku”, [Mosina] 2012 [zb. BK]
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montażem deski zostały zaimpregnowane bio- i ognioochronnym impregnatem 
do drewna. Dla ustabilizowania podłogi pod taflami położono płyty OSB. Po za-
biegach renowacyjnych ponownie zamontowano tafle, odtwarzając ich pierwotny 
układ. Ewentualne szpary wypełniono odpowiednio dobranymi flekami i listew-
kami, które scalono kolorystycznie z resztą podłogi. Po oczyszczeniu posadzek 
dwukrotnie nałożono tzw. twardy, impregnujący olejo-wosk. 

Prace renowacyjne wraz z kosztami projektu i nadzorem wyniosły 121 174,38 zł  
i sfinansowane zostały dzięki wsparciu Miasta i Gminy Kórnik i Fundacji „zakłady 
Kórnickie”.

6. Renowacja elewacji oraz rewaloryzacja i konserwacja stolarki okiennej w latach 
2012–2019

Elewacja zamku kórnickiego przed rokiem 2012, ze względu na liczne ubytki 
i pęknięcia, nie tylko była nieestetyczna, ale też stwarzała zagrożenie z powodu 
odpadających fragmentów tynku. W xIx wieku część elewacji zamku otrzymała 
wykończenie tynkiem, uformowanym w bonie10. Wieżę oraz przyziemie po stro-
nie wschodniej, południowej i zachodniej zamku wykończono cegłą pełną lico-
wą, ułożoną w wątki. Detal architektoniczny w postaci gzymsów, dekoracyjnych 
opasek wokół okien, maswerków i sterczyn wykonano w różniących się od siebie 
technikach. Badania wykonane przez mgr. Jerzego Borwińskiego11 w grudniu 2011 
roku wykazały, że część tynków oryginalnych (wapienno-piaskowych) przykryto 
podczas remontu w latach 50. ubiegłego stulecia warstwą szlichty cementowo-wa-
piennej. W trakcie tego remontu skuto w dużej części tynki oryginalne i zastąpio-
no je tynkami na bazie cementu portlandzkiego. W celu scalenia kolorystycznego 
starych i nowych tynków całość pokryto warstwą zapraw cementowo-wapien-
nych. Od tego czasu dokonywano jedynie drobnych napraw, a pogarszający się 
stan ścian i stolarki okiennej wymagał interwencji. W grudniu 2011 roku przy-
gotowana została przez Pracownię Projektową Pro-Invest z Poznania dokumen-
tacja na „Roboty budowlane związane z renowacją elewacji oraz rewaloryzacją  
i konserwacją stolarki okiennej zamku w Kórniku”12. Niestety ze względu na brak 

10  Bonia – rowek w tynku nadający budowli monumentalny charakter.
11  Jerzy Borwiński, „zamek w Kórniku. Wyniki rozpoznania historycznego i technologicznego 

stolarki okiennej oraz badań stratygraficznych tynków elewacyjnych. Program prac konserwator-
skich”, Poznań 2011.

12  Karol Przystański, Justyna Syller, Krzysztof Kwiatkowski, „Roboty budowlane związane z re-
nowacją elewacji oraz rewaloryzacji i konserwacją stolarki okiennej zamku w Kórniku”, [Poznań] 
2011 [zb. BK].
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środków konieczne było wykonywanie prac etapami. W roku 2012 wykonano re-
nowację zabytkowej, xIx-wiecznej stolarki okiennej i drzwiowej. 

Stolarka okienna zamku kórnickiego w większości pochodzi z lat 50. xIx wie-
ku. Lata użytkowania i niedostatecznej konserwacji spowodowały, że okna były 
nieszczelne, powodując trudności z utrzymaniem stałej temperatury we wnę-
trzach zamku, co jest szczególnie istotne ze względu na przechowywane zbio-
ry. Przy renowacji zachowano oryginalne szklenie xIx-wieczne w skrzydłach 
zewnętrznych. Skrzydła wewnętrzne zostały wypełnione szkłem z filtrami UV. 
zgodnie z sugestią Konserwatora Powiatowego usunięto na pierwszym piętrze 
kraty w oknach (okna zabezpieczono systemem alarmowym). Stolarka drzwiowa 
– częściowo oryginalna, częściowo wtórna – w kilku przypadkach przeznaczona 
została do wymiany ze względu na zły stan techniczny. Przeprowadzono konser-
wację zachowawczą drzwi wejściowych do budynku oraz wymianę drzwi w wieży 
(na poziomie przyziemia oraz przy wyjściu na dach) na nowe, drewniane. 

Kolejne prace podjęto dopiero w roku 2015 dzięki uzyskaniu finansowania  
z PAN. Wyremontowano ceglaną wieżę (usunięto cementowe fugi, zastępując je 
wapiennymi, oczyszczono cegłę). W roku 2016 wykonano renowację pozostałych 
ceglanych elementów elewacji. W latach 2017–2019 realizowano prace przy ele-
wacjach tynkowych. Rozpoczęto od elewacji frontowej, najbardziej zniszczonej. 
Prace realizowano według programu konserwatorskiego13, który zakładał: skucie 
starych tynków, oczyszczenie podłoża ceglanego metodą hydrodynamiczną, de-
zynfekcję oczyszczonego muru metodą chemiczną, usunięcie spoin cementowych 
do głębokości 2 cm, spoinowanie zaprawą na bazie wapna trasowego i konfek-
cjonowanych kruszyw, wykonanie tynków renowacyjnych WTA w kolejności: 
obrzutka, podkład renowacyjny porowaty gruboziarnisty, tynk renowacyjny.  
W tynkach odtworzono boniowanie zgodnie z rysunkami elewacji. Elewację po-
kryto farbą krzemianową Silikat Granital w kolorze 9274 według palety Keim. 
Kolor został ustalony komisyjnie14 po porównaniu kilku wariantów kolorystycz-
nych do oryginalnych próbek elewacji pobranych przez konserwatora Jerzego 
Borwińskiego. Na renowację czeka jeszcze ostatnia, wschodnia ściana zamku.  
W trakcie remontu elewacji ukryto pod tynkiem elementy związane z monitorin-
giem (okablowanie kamer). Jednocześnie rozbudowano monitoring wizyjny, pod-

13  Tamże, s. 21–27.
14  „Protokół nr 5 ze spotkania roboczego dot. robót budowlanych, związanych z renowacją ele-

wacji zamku w Kórniku”, Kórnik 26.09.2017 [zb. BK].
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nosząc tym samym bezpieczeństwo zamku. Prace przy elewacji zamku odbywają 
się zawsze pod stałym dozorem Powiatowego Konserwatora zabytków.

Prace renowacyjne finansowane były ze środków Polskiej Akademii Nauk, 
Fundacji „zakłady Kórnickie”, Powiatu Poznańskiego i Miasta i Gminy Kórnik. 
Same roboty renowacyjne (bez kosztów nadzoru czy prac uzupełniających, zwią-
zanych np. z rozbudową systemu monitoringu) wyniosły do dziś 3 593 466, 81 zł. 
Dla każdego etapu przeprowadzano odrębne postępowanie przetargowe; wszyst-
kie dotychczasowe etapy prac zrealizowała firma Orlikon z Poznania.

7. Poprawa bezpieczeństwa zamku w latach 2012–2018
W związku z przeprowadzoną w zamku kórnickim w 2012 roku kontrolą do-

tyczącą zabezpieczeń przeciwpożarowych Biblioteka otrzymała do wykonania 
decyzje Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, które 
realizowano systematycznie przez następne lata w miarę możliwości finansowych. 
Przede wszystkim każdego roku poprawiano i uzupełniano system sygnalizacji 
pożarowej, wprowadzając czujki do wszystkich pomieszczeń. zgodnie za zalece-
niami straży zlecono także wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu 
ochrony przeciwpożarowej zamku kórnickiego. Dokument ten został zatwierdzo-
ny przez Konserwatora Powiatowego oraz Komendę Wojewódzką Państwowej 
Straży Pożarnej w Poznaniu.

Ekspertyza stwierdzała szereg niezgodności w zakresie przepisów techniczno-
-budowlanych i przeciwpożarowych, które z przyczyn technicznych i konserwa-
torskich nie mogły zostać usunięte. Przyjęto jednak szereg rozwiązań zastępczych 
i zamiennych, do których zobowiązał dodatkowo Wielkopolski Komendant Wo-
jewódzki PSP Postanowieniem nr 77/2015. W związku z nakazami PSP koniecz-
ne było przygotowanie projektu zatwierdzonego przez eksperta ds. ppoż. Doku-
mentacja budowlano-kosztorysowa obejmująca założenia ww. ekspertyzy została 
przygotowana w 2016 roku15. W tym samy roku dzięki uzyskanej dotacji celowej 
z PAN udało się wykonać część zaleceń, m.in. wymieniono hydranty wewnętrz-
ne φ52 na hydranty φ25, dostosowano istniejące wnęki szafek hydrantowych do 
nowych hydrantów; wykonano nowy pion zasilający hydrant HP25 na poziomie 
parteru z podejściem z piwnicy; zakupiono i zamontowano w specjalnych szaf-
kach dębowych 4 hydranty mgłowe; zamontowano tzw. suchy pion pomiędzy 

15  Justyna Syller, „Projekt przebudowy (rewaloryzacji) budynku zamku w Kórniku na potrzeby 
bezpieczeństwa pożarowego obiektu”, [Poznań] 2016 [zb. BK].
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tarasem a przyziemiem; zamurowano wejście do pralni z kotłowni i wykonano 
nowy otwór drzwiowy; na II piętrze przy wejściu z klatki schodowej na korytarz 
zdemontowano kratę, a w jej miejsce zamontowano drzwi o odporności ogniowej 
EI 30 z kontrolą dostępu. Pomieszczenia na II piętrze zaopatrzono w awaryjne 
oświetlenie ewakuacyjne.

Systematycznie wymieniany i rozbudowywany jest także system sygnalizacji 
napadu i włamania oraz monitoring wizyjny. W zamku wszystkie kamery zostały 
wymienione w ciągu ostatnich lat na cyfrowe, a stanowisko monitoringu wyposa-
żono w nowe rejestratory i monitory.

PAŁAC DZIAŁYńSKICH

Pałac powstał w latach 1773–1776. Wielokrotnie remontowany i przebudowy-
wany, doszczętnie spłonął podczas walk w 1945 roku. Odbudowano go w latach 
1953–1957, zaniechano jednak odtworzenia skrzydła zachodniego i ogrodu fran-
cuskiego. Obecnie pałac obejmuje nie tylko historyczną siedzibę Działyńskich, 
ale także dwa sąsiednie budynki, tj. Kamienicę Mieszczańską i Domek Gotycki. 
W 1971 roku został wpisany do rejestru zabytków (A 024 z 31.03.1971), a Domek 
Gotycki jeszcze w roku 1934 (A 093 z 14.09.1934). Współcześnie obiekt znajduje 
się pod zarządem PAN Biblioteki Kórnickiej, pełniąc funkcję ośrodka kulturo-
wego, naukowego oraz biblioteczną. W budynku część pomieszczeń jest wynaj-
mowana (bank, lokale mieszkalne), a II piętro pałacu użytkuje Oddział Polskiej 
Akademii Nauk w Poznaniu. 

1. Remont elewacji pałacu (frontowej, południowej i ogrodowej oraz frontowej 
Domku Gotyckiego)– w latach 2007–2010

Rada Miasta Poznania w 2007 roku przyznała 867 tysięcy złotych na ratowanie 
zniszczonej elewacji pałacu Działyńskich w Poznaniu. ze względu na przeszko-
dy natury formalnoprawnej nie było możliwe przekazanie dotacji bezpośrednio  
Bibliotece Kórnickiej, jednak decyzją władz miejskich całość środków związanych 
z planowanym odnowieniem elewacji pałacowej przekazano do dyspozycji Miej-
skiemu Konserwatorowi zabytków, który podjął się realizacji remontu w ramach 
zadań własnych. 

Prace rozpoczęto w 2007 roku od elewacji frontowej pałacu. Po dokonaniu 
oględzin i wykonaniu odkrywek komisyjnie ustalono „nową” kolorystykę elewa-
cji. Dokonano napraw muru w części cokołowej, tynki oczyszczono mechanicznie 
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i następnie opracowano kolorystycznie farbami Granital f. Keim. Oczyszczono 
i wzmocniono strukturalnie rzeźby, uzupełniono na nich drobne rysy oraz zre-
konstruowano większe ubytki. Odsłonięte partie zbrojenia rzeźb oczyszczono  
z korozji i zabezpieczono. Na koniec rzeźby opracowano kolorystycznie farbami 
Granital f. Keim. Powierzchnie płaskorzeźb oczyszczono na sucho, podklejono 
odspojenia i uzupełniono ubytki, a na koniec również opracowano kolorystycz-
nie. Gruntownie wyremontowano także balkon, m.in. wykonano nową wylewkę 
betonową. ze względu na skorodowanie wymieniono niemal 80% elementów ba-
lustrady, a pozostałą część oczyszczono i zabezpieczono. zastosowany na elewa-
cji frontowej program prac konserwatorskich został powtórzony w 2008 roku na 
ścianie południowej (od strony ulicy Franciszkańskiej) i w 2010 roku na ścianie 
ogrodowej. W 2008 roku na podstawie odrębnego opracowania wykonano rów-
nież renowację elewacji frontowej Domku Gotyckiego. Po usunięciu zdezinte-
growanych tynków skonsolidowano pęknięcia ściany poprzez wklejenie kotew,  
a pozostałe tynki wzmocniono. Ubytki uzupełniono zaprawą wapienną, a miejsca 
barwionej zaprawy modyfikowano poprzez dodanie pigmentów. Prace konser-
watorskie przy polichromii wymagały m.in. oczyszczenia mechanicznego malo-
wideł, podklejenia odspojeń, retuszu oraz uzupełnienia brakujących elementów. 
Prace przy renowacji elewacji pałacu i Domku Gotyckiego wykonała pod nadzo-
rem Miejskiego Konserwatora zabytków firma zakład Budowlano-Sztukatorski, 
Konserwacja zabytków Marian Domaniecki16.

2. Remont dachu w 2014 roku
Od wielu lat zwracano uwagę na zły stan dachu pałacu. Przeprowadzona wizja 

lokalna stwierdziła liczne ubytki w pokryciu dachu (a co za tym idzie – zacieki  
i ubytki ciepła), uszkodzenia obróbek blacharskich wynikające z długoletniej eks-
ploatacji, pogarszający się stan więźby dachowej (rozwój czynników wpływają-
cych na degradację biologiczną i mechaniczną). Stwierdzono też bardzo zły stan 
techniczny wykuszy dachowych (kaferków) oraz okien, spękania i odspojenia 

16  Opis prac przedstawiono na podstawie przechowywanych w zbiorach Biblioteki (dokumen-
tacja techniczna) powykonawczych dokumentacji konserwatorskich, opisujących przeprowadzone 
prace: Katarzyna Wypych, „Dokumentacja konserwatorska. Elewacja frontowa Pałacu Działyńskich  
w Poznaniu”, Poznań 2008; taż, „Dokumentacja konserwatorska. Elewacja boczna Pałacu Działyńskich  
w Poznaniu”, Poznań 2008; Agata Grajkowska, Agata Kłosińska, „Dokumentacja prac konserwator-
skich i restauratorskich przy kamienicy nr 79 na Starym Rynku w Poznaniu”, Toruń 2008 [zb. BK].
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tynków na kominach. Stan dachu stanowił realne zagrożenie także dla osób po-
stronnych, gdyż poluzowane dachówki spadały na ulicę. 

Biblioteka Kórnicka uzyskała dotację celową na realizację założeń „projektu 
budowlano-wykonawczego renowacji, rewaloryzacji i przebudowy dachu budyn-
ku Pałacu Działyńskich w Poznaniu”17 przygotowanego przez firmę Pro-Invest  
z Poznania. Roboty wykonała wyłoniona w przetargu firma Orlikon. Koszt całego 
przedsięwzięcia, obejmującego roboty, projekt i nadzór, wyniósł 1 122 639,51 zł.

Remont objął dach nad pałacem i Kamienicą Mieszczańską (dach nad Dom-
kiem Gotyckim został wyremontowany kilka lat wcześniej) – w sumie ok. 1202 m2. 
W pierwszej kolejności całkowicie zdemontowano warstwy pokrycia dachowe-
go (dachówka karpiówka, mnich-mniszka, wszelkie zaprawy, łaty), wszystkie 
opierzenia, rynny i rury spustowe wraz z koszami zlewowymi. Po ocenie stanu 
technicznego drewnianej konstrukcji dachu poszczególne elementy konstruk-
cyjne wymieniano lub wzmacniano i oczyszczono, mniejsze ubytki w drewnie 
uzupełniono kitami na bazie żywicy epoksydowej z wypełniaczem mączkowo-
-trocinowym, a większe flekami z drewna tego samego gatunku (sosna). Cała 
więźba dachowa została poddana impregnacji przeciwgrzybicznej, owadobójczej 
i przeciwpożarowej. Dach pokryto nową dachówką karpiówką układaną podwój-
nie oraz dachówką mnich-mniszką; wykonano ocieplenie dachu wełną mineralną 
grubości 20 cm oraz ułożono paraizolację w postaci folii. W miejscach ocieplania 
połaci dachowej i przy sufitach kaferków zamontowano na systemowej konstruk-
cji metalowej płyty gipsowe z dodatkiem ognioodpornych włókien celulozowych.

W czasie prac przy dachu zdemontowano i wymieniono na nową całą stolar-
kę okienną połaciową (13 szt.) oraz okna w lukarnach (kaferkach) (23 szt.) wraz 
z parapetami. Jednocześnie zmieniono według projektu Jerzego Borwińskiego 
system otwierania okien kaferkowych. W lukarnach zamontowano nowe ściany 
osłonowe odpowiednio zaizolowane i ocieplone. Przywrócono też zdemontowa-
ne na czas prac grzejniki. Wykonano nowe opierzenia dachów i lukarn z blachy 
miedzianej. Przemurowano kominy ponad dachem i zamontowano daszki komi-
nowe z blachy miedzianej. zamontowano nowe miedziane rynny i rury spustowe 
wraz z koszami, ogrzewane elektrycznie (co zapobiega ich zamarzaniu), u styku 
dachów Domku Gotyckiego i pałacu ułożono koryto odwadniające, także z blachy 

17  Opis prac na podstawie: Justyna Syller, Henryk Kiniorski, „Renowacja, rewaloryzacja i prze-
budowa dachu budynku Pałacu Działyńskich w Poznaniu”, [Poznań] 2014; Tomasz Malecha, Rado-
sław Polowczyk, „Projekt budowlany – instalacja odgromowa”, [Poznań 2014] [zb. BK].
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miedzianej i ogrzewane. Na dachu wykonano wyłazy, zamontowano ławy komi-
niarskie wraz z uchwytami z blachy stalowej ocynkowanej, nowe kominki wenty-
lacyjne, płotki przeciwśniegowe i wymieniono instalację odgromową.

Dzięki wykonanym pracom podniesiono bezpieczeństwo oraz zapewniono 
większą oszczędność, niwelując dzięki ociepleniu dotychczasowe ubytki ciepła.

Jednocześnie wraz z remontem dachu odświeżono elewację Kamienicy Miesz-
czańskiej od strony ogrodu (6000 zł ze środków własnych BK) oraz odnowio-
no elewację w patio (dzięki wsparciu finansowemu Fundacji zakłady Kórnickie 
96 983,06 zł).

3. Remont podłóg i drzwi w wybranych salach pałacu w 2016 roku
W 2016 roku ze względu na zły stan zachowania podjęto decyzję, by dokonać 

wymiany odtworzeniowej zniszczonych drewnianych podłóg na I piętrze w pa-
łacu Działyńskich oraz wykonać renowację drzwi wewnętrznych. Było to możli-
we dzięki uzyskaniu dodatkowej dotacji podmiotowej z Polskiej Akademii Nauk 
w wysokości 146 493 zł. Po zerwaniu istniejącego starego parkietu oraz oczysz-
czeniu i naprawie podłoża zamontowano na ułożonych wcześniej płytach OSB 
nowy dębowy parkiet i cokoły. Parkiet pokryto lakierem o wysokiej twardości  
i odporności na ścieranie. Drzwi i ościeżnice pomalowano po uprzednim usunię-
ciu starej farby i uzupełnieniu ubytków. Wymieniono podłogi w następujących 
pomieszczeniach: gabinet dyrektora, sekretariat, Sala złota, Sala Biała (czytelnia), 
pracownia działu Elektronicznych Tekstów Humanistycznych. Prace wykonała 
firma DREW-ART JMS Stanisław Majka ze Staszowa. 

4. Termomodernizacja zamku kórnickiego i w pałacu Działyńskich w latach 
2015–2016

W 2012 roku Polska Akademia Nauk podpisała umowę z Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu termomo-
dernizacji obiektów zarządzanych przez kilka jednostek PAN nieposiadających 
osobowości prawnej. W 2015 roku okazało się, że nie wszystkie jednostki zre-
alizują zadania i Kancelaria PAN złożyła Bibliotece propozycję przystąpienia do 
projektu, który obejmowałby termomodernizację zamku kórnickiego oraz pałacu 
Działyńskich. W lipcu i sierpniu 2015 roku firma Pro-Invest przygotowała audy-
ty termomodernizacyjne oraz projekty budowlano-wykonawcze18. Po uzyskaniu 

18  Dla każdego budynku przygotowany został w 2015 roku odrębny komplet dokumentacji 
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stosownych pełnomocnictw, pozwoleń konserwatorskich i budowlanych, przystą-
piono do realizacji projektu „Termomodernizacja budynków zamku w Kórniku 
oraz pałacu Działyńskich w Poznaniu”. Wykonawca prac, firma Ciepłownik Eko-
inwestycje z Plewisk, został wyłoniony w przetargu. Prace rozpoczęto w listopa-
dzie 2015 roku, a kontynuowano do kwietnia 2016 roku. W ramach tych prac 
wymieniono w obu budynkach instalacje c.o. i oświetlenie na energooszczędne, 
powstała instalacja ciepłej wody użytkowej w pałacu, w zamku został docieplony 
dach (przestrzeń między stropem a dachem) i zbudowano na dachu instalację 
fotowoltaiczną. W pałacu Działyńskich wymieniono stolarkę okienną – 136 no-
wych okien odtworzono na wzór wcześniej istniejących, przy czym w miejscu 
okien krosnowych zastosowano okna skrzynkowe, ale nawiązujące wyglądem 
do krosnowych (według projektu Jerzego Borwińskiego). zmontowano także 
część okien o parametrach odporności ogniowej EI60. Poddano renowacji drzwi 
zewnętrzne, w tym bramy frontowe, które zyskały nowy kolor ustalony przez  
J. Borwińskiego. zadanie częściowo zrealizowano w 2015 roku ze środków dotacji 
celowej PAN (265 000 zł brutto – koszt projektów, roboty i nadzór prac w pałacu 
Działyńskich), a pozostała część prac w pałacu Działyńskich i w zamku kórnickim 
realizowana była w 2016 roku ze środków pozabudżetowych PAN pozyskanych 
z NFOŚiGW (2 379 228,25 zł brutto – roboty i koszt nadzorów).

obejmujący audyt oraz projekty budowlano-wykonawcze z branży architektonicznej, elektrycznej 
i sanitarnej. Pałac Działyńskich: Ryszard Szabłowski, „Audyt energetyczny Pałacu Działyńskich  
w Poznaniu Stary Rynek 78/79”; tenże, „Audyt energetyczny wymiany oświetlenia wewnętrznego 
w Pałacu Działyńskich w Poznaniu”; Justyna Syller, Jerzy Borwiński, „Docieplenie budynku Pałacu 
Działyńskich w Poznaniu. Branża architektoniczna” [Poznań] 2015; ciż, „Przebudowa II piętra bu-
dynku Pałacu Działyńskich w Poznaniu w zakresie wymiany stolarki okiennej, instalacji c.o. oraz 
oświetlenia wewnętrznego. Branża architektoniczna” [Poznań] 2015; Tomasz Malecha, „Przebudo-
wa II piętra […]. Branża elektryczna; tenże, Docieplenie budynku […]. Branża elektryczna”; Woj-
ciech Cybichowski, Tadeusz Mańko, „Przebudowa II piętra […]. Branża: centralne ogrzewanie”; 
ciż, „Docieplenie budynku […]. Branża: centralne ogrzewanie”; Barbara Jakubowska, T. Mańko, 
„Przebudowa II piętra […]. Branża: instalacja wody pitnej i kanalizacji; ciż, Docieplenie budynku 
[…]. Branża: instalacja wody pitnej i kanalizacji”.

Zamek kórnicki: Ryszard Szabłowski, „Audyt energetyczny zamku w Kórniku ulica zamkowa 
5”; tenże, „Audyt energetyczny wymiany oświetlenia oraz montażu instalacji fotowoltaiki w zamku 
Kórnickim ulica zamkowa 5”; Justyna Syller, „Docieplenie budynku zamku w Kórniku w zakresie 
termomodernizacji dachu, montażu ogniw fotowoltaicznych, wymiany instalacji c.o. oraz oświetle-
nia wewnętrznego. Branża architektoniczna”; T. Malecha, „Docieplenie budynku zamku w Kórniku 
[…]. Branża elektryczna”; W. Cybichowski, T. Mańko, „Docieplenie budynku zamku w Kórniku 
[…]. Branża: instalacja centralnego ogrzewania”; Henryk Kiniorski, „Docieplenie budynku zamku 
w Kórniku […]. Branża konstrukcyjna”.
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5. Przebudowa pomieszczeń w pałacu Działyńskich w latach 2016–2018
W sprawozdaniach rocznych Biblioteki Kórnickiej przez kilka lat informo-

wano, iż pomieszczenia na II piętrze pałacu i Domku Gotyckiego stały puste ze 
względu na niewyjaśniony stan prawny po nieudanej inwestycji i upadku spółki 
„Perły Polskich Starówek”. Spółka planowała przebudowę dużej części wnętrz pa-
łacu, by prowadzić w nim hotel. Od 2006 do 2013 roku włącznie ze względu na 
roszczenia stawiane Polskiej Akademii Nauk o koszty poniesione przez spółkę 
toczyło się postępowanie prawne, rozstrzygnięte ostatecznie w 2013 roku na ko-
rzyść Akademii. 

Biblioteka została z ogromną, niezagospodarowaną powierzchnią, wymagają-
cą generalnego remontu. Już w roku 2012 pojawił się pomysł, by w pałacu Dzia-
łyńskich swoje miejsce znalazł Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Od-
dział otrzymał ostatecznie do użytkowania pomieszczenia na II piętrze (w sumie 
543,36 m2) na mocy zarządzenia nr 42/2019 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk 
z 4 czerwca 2019 roku. zanim jednak stało się możliwe wprowadzenie się Od-
działu do pałacu, konieczny był generalny remont pomieszczeń, ich przebudowa 
i dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów związanych z bezpieczeń-
stwem pożarowym. Prace, zainicjowane i nadzorowane przez dyrektora Biblioteki 
Kórnickiej prof. Tomasza Jasińskiego, trwały od 2015 roku (najpierw w ramach 
termomodernizacji) aż do roku 2018. ze względu na duży zakres prac i wysokie 
koszty konieczne było wykonywanie ich etapami. Każdego roku przeprowadzano 
postępowanie przetargowe; w latach 2016 i 2017 prace realizowała forma Orli-
kon z Poznania, w 2018 roku końcowe prace wykonała firma PRO INTERIOR  
z Poznania.

W 2016 roku Pracownia Projektowa Pro-Invest z Poznania przygotowała, 
dzięki dotacji celowej, projekt przebudowy pomieszczeń pałacu Działyńskich na 
potrzeby Oddziału i jednostek PAN, obejmujący branżę architektoniczną, elek-
tryczną i sanitarną19. Projekt miał na celu przywrócenie funkcji użytkowej po-
mieszczeń i podniesienie bezpieczeństwa pożarowego pałacu Działyńskich, zgod-
nie z wytycznymi ekspertyzy. W 2016 roku roboty skupiły się na II piętrze pałacu 

19  Justyna Syller, Marta Górna-Górecka, „Przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich w Po-
znaniu na potrzeby Oddziału i jednostek PAN. Branża: architektura”, [Poznań] 2016; Tomasz Male-
cha, „Przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich […]. Branża: elektryka”, [Poznań] 2016; Jędrzej 
Walkowiak, „Przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich […]. Branża: konstrukcja”, [Poznań] 
2016; tenże, „Ekspertyza techniczna dotycząca możliwości przebudowy istniejącego budynku w za-
kresie II piętra”, [Poznań] 2016.
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i objęły przede wszystkim prace rozbiórkowe, m.in. rozebranie ścianek z płyt 
gipsowo-kartonowych i sufitów podwieszanych. Poszerzono otwory drzwiowe  
i wykonano nowe otwory, rozebrano posadzki z płytek na zaprawie cemento-
wej oraz usunięto parkiet. z całego piętra, po zerwaniu parkietu, usunięto lepik,  
a następnie skuto nierówności i oczyszczono podłoże. zdemontowano starą wen-
tylację mechaniczną oraz kolidujące instalacje sanitarne oraz elektryczne. zde-
montowano także i zabezpieczono wszystkie istniejące oprawy oświetleniowe.  
W 2016 roku zakupiono i dostarczono większość drzwi wewnętrznych. W roku 
2017 zakres zrealizowanych robót obejmował wykonanie ścian działowych sys-
temowych i obudów ściennych z płyt gipsowo-kartonowych wraz z otworami 
drzwiowymi, sufitów podwieszanych, posadzek betonowych, tynków, gładzi gip-
sowych, powłok malarskich (nadano wnętrzom kolor ustalony z Konserwatorem 
Miejskim), okładzin gresowych, izolacji przeciwwilgociowej, instalacji elektrycz-
nej i LAN, instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania, instalacji wenty-
lacji mechanicznej, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. 
zamontowano drzwi zakupione w roku 2016.

W 2018 roku zakupiono i zamontowano w pomieszczeniach technicznych, 
w kotłowni i na poddaszu drzwi przeciwpożarowe. Podwyższono i zagęszczono 
elementy balustrady na klatce schodowej w Domku Gotyckim. Klatki schodowe 
i korytarze zostały odnowione poprzez położenie nowych tynków i malowanie. 
Przebudowano pomieszczenie kotłowni. W pałacu zamontowano systemu SAP, 
awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, panel wy-
niesiony z wizualizacją pożaru oraz modułem powiadamiania GSM, centralę SAP, 
instalację elektrotrzymaczy drzwiowych wraz z kontrolą dostępu oraz instalację 
wentylacyjną oddymiającą klatki schodowe (zamontowano 3 wentylatory oddy-
miające). Na II piętrze pałacu ułożono parkiet dębowy wraz z listwami przypo-
dłogowymi. W salach wykładowych zamontowano ścianki mobilne NRO na pod-
konstrukcji stalowej z drzwiami. Na poddaszu w Domku Gotyckim ściany i sufit 
oraz drewniane belki obudowano płytami ogniochronnymi. Naprawiono schody 
zewnętrzne od strony parkingu i wykonano kutą balustradę.

Opisane powyżej prace jedynie skrótowo oddają ogrom przeprowadzonych 
prac, które w efekcie przywróciły do użytku bezczynne dotąd II piętro w pała-
cu Działyńskich oraz w Kamienicy Mieszczańskiej i Domku Gotyckim. W tych 
ostatnich część pomieszczeń Biblioteka zarezerwowała dla siebie do wykorzysta-
nia na pracownie lub do dalszego wynajmu.
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Przed oddaniem drugiego piętra do użytkowania budynek przeszedł pozytyw-
ną kontrolę Sanepidu i Straży Pożarnej. został także włączony do systemu powia-
damiania o zagrożeniach pożarowych.

W sumie roboty realizowane w latach 2016–2018 kosztowały 3 375 964,67 zł; 
koszt projektu wyniósł ponad 126 tys. zł, do tego należy doliczyć koszty związa-
ne z nadzorem inwestorskim i przeprowadzaniem każdego roku procedury prze-
targowej. W większości zadanie sfinansowano ze środków dotacji celowej (2 906 
645,40 zł), pozostałe koszty pokryto z tzw. dotacji pozabudżetowej przyznanej 
Bibliotece przez Polską Akademię Nauk.

***

W ciągu minionych lat wykonywano również szereg mniejszych prac remon-
towych w zamku i pałacu oraz w pozostałych budynkach znajdujących się pod 
opieką Biblioteki Kórnickiej, jak np. przebudowa w 2015 roku kotłowni znajdują-
cej się przy magazynie książek (ul. zamkowa 8 w Kórniku). 

Stałe zabiegi o poprawę stanu zachowania powierzonego Bibliotece mienia sta-
nowią w ostatnich latach jeden z głównych wysiłków finansowych. Przed Biblio-
teką stoi jeszcze szereg wyzwań, jak budowa windy i pomieszczeń magazynowych  
w pałacu Działyńskich, remont ostatnich pomieszczeń w Domku Gotyckim, re-
mont oficyn zamkowych, renowacja przyziemi zamku (i najprawdopodobniej 
także piwnic pałacowych), budowa fragmentu sieci wodociągowej zasilającej bu-
dynki biblioteczne znajdujące się przy ul. zamkowej w Kórniku, generalny re-
mont zabytkowego budynku na pl. Niepodległości 50 w Kórniku, renowacja i ada-
ptacja na cele statutowe pozostałych budynków na pl. Niepodległości w Kórniku 
(i zaprojektowanie nowego magazynu), renowacja wnętrz zamku Kórnickiego  
i Sali Czerwonej w pałacu. Listę tę można by jeszcze wydłużyć.
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PROJEKT: „CYFROWE UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW POLSKIEJ 
AKADEMII NAUK – BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ”

– REALIZOWANY W LATACH 2016–2019

Projekt został w znaczącej mierze dofinansowany ze środków Unii Europej-
skiej. Przy jego realizacji zaangażowanych było sześć rozbudowanych zespołów 
pracowników Biblioteki Kórnickiej oraz wiele dodatkowych osób zatrudnionych 
na czas jego trwania. Głównym celem projektu było udostępnienie najcenniej-
szych zbiorów Biblioteki w wersji elektronicznej naukowcom, studentom i hobby-
stom na całym świecie.

Szczególny nacisk położono na średniowieczne rękopisy i inkunabuły oraz 
część muzealiów (przede wszystkim obrazy). zaczęto od ponownego, szczegóło-
wego ich opracowania. zadanie to przyniosło wiele niespodzianek, m.in. przeda-
towano kilka cymeliów (w tym rękopiśmienną Biblię, którą pierwotnie datowano 
na wiek xV, a po szczegółowej analizie okazało się, że pochodzi ona z xIII wieku). 
Największe poruszenie w świecie bibliotekarskim wzbudziło jednak odkrycie, na 
oprawie jednego z kórnickich inkunabułów, ksylografu przedstawiającego tzw. 
Turris sapientiae (Wieżę mądrości) datowanego na ok. 1475 rok. Dzieło wydruko-
wane jest w formie diagramu, gdzie autorzy porządkowali, w sposób ułatwiający 
zapamiętanie, pojęcia istotne dla doktryny chrześcijańskiej. Warto podkreślić wy-
jątkową rzadkość występowania tego typu materiałów – w Polsce jest to zaledwie 
trzeci ze wszystkich zachowanych ksylografów. z kolei samo dzieło jest jednym  
z pięciu zachowanych na całym świecie egzemplarzy (pozostałe znajdują się w naj-
większych bibliotekach Europy – w Oksfordzie, Londynie, Norymberdze i Jenie).

Następnie przyszedł czas na żmudną digitalizację, przygotowanie baz genealo-
gicznych oraz katalogu najstarszych rot sądowych w języku polskim. W efekcie 
tych prac otrzymaliśmy do dyspozycji nowoczesną platformę cyfrową. Dużą jej 
część stanowią materiały świeżo zdigitalizowane, w tym: rękopisy średniowiecz-
ne oraz dokumenty pergaminowe do 1530 roku, najcenniejsze manuskrypty 
staropolskie, kolekcja inkunabułów, przykłady druków z początku drukarstwa 
polskiego z xVI wieku, zbiór kartograficzny do 1945 roku oraz sfotografowana 
kolekcja malarstwa z zamku kórnickiego i pokaźny zbiór dokumentów ikonogra-
ficznych. Poza tym do platformy włączono skany umieszczone już wcześniej na 
stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (systematycznie, jeśli istniała taka 
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konieczność, poprawiając ich jakość). Dodatkowo zyskaliśmy przestrzeń, która 
integruje odrębne wcześniej katalogi biblioteczne, dwie bazy genealogiczne (tzw. 
Teki Dworzaczka i Teki Łuszczyńskiego), bazę muzealiów oraz katalog wspomnia-
nych wyżej rot sądowych. Platforma uzyskała szereg funkcjonalności, które dają 
użytkownikowi możliwości korzystania z zasobów w sposób zindywidualizowany 
(m.in. jednoczesne przeszukiwanie wszystkich katalogów).

zbiory poddane zostały również niezbędnym działaniom konserwatorskim, 
zyskując nowy blask. Projekt stał się znakomitą okazją do przeprowadzenia prze-
glądu stanu zachowania tysięcy obiektów i wytypowania tych najbardziej znisz-
czonych do konserwacji oraz dobrania właściwych działań zachowawczych. 
zadaniem grupy konserwatorów było przede wszystkim uzupełnienie ubytków, 
scalenie przedarć oraz wzmocnienie papieru, by powstrzymać postępujące znisz-
czenia oraz zabezpieczyć materiały przed możliwymi uszkodzeniami w czasie 
procesu skanowania. W czasie prac nad digitalizacją kolekcji malarstwa zamek 
w Kórniku na kilka miesięcy został zamieniony w atelier fotograficzne i pracow-
nię konserwatorską. Sale zastawiono potężnymi rusztowaniami, by pracownicy 
mogli bezpiecznie zdejmować ogromne i ciężkie dzieła sztuki. W ten sposób po 
raz pierwszy digitalizacji doczekała się bogata i wartościowa kolekcja malarstwa 
przechowywana w muzeum kórnickim. 

Jak wspomniano, platforma cyfrowa została także wzbogacona o materiały dają-
ce nowe możliwości pasjonatom genealogii. Warto przypomnieć, że Biblioteka Kór-
nicka jest pierwszą instytucją w Polsce, która stworzyła bazę komputerową szlachty 
wielkopolskiej. Były to słynne „Teki Dworzaczka”, opracowane na podstawie ma-
teriałów zebranych w archiwach przez prof. Włodzimierza Dworzaczka, którego 
spuścizna przechowywana jest w Bibliotece. Obecny projekt dał możliwość unowo-
cześnienia tej bazy i dostosowania jej do potrzeb współczesnych czytelników. Rów-
nolegle, w oparciu o materiały xIx-wiecznego archiwisty i genealoga – Bogdana 
Henryka Łuszczyńskiego, została przygotowana i udostępniona baza szlachty ma-
łopolskiej Silva Heraldica, zwana też „Tekami Łuszczyńskiego” (własność Bibliote-
ki Narodowej). została ona żmudnie przepisana do stworzonej bazy komputero-
wej, dzięki czemu ten trudny w odczycie rękopis stał się dostępny dla wszystkich 
zainteresowanych dziejami szlachty małopolskiej.

Platforma cyfrowa Biblioteki Kórnickiej wciąż się powiększa. Podsumowu-
jąca jej powstawanie konferencja, która odbyła się czerwcu 2019 roku, przycią-
gnęła ponad 300 genealogów, bibliotekarzy i archiwistów z całej Polski, budząc 
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zainteresowanie również w środowiskach nauczycieli oraz oczywiście pracowni-
ków naukowych. Warto korzystać z niej jak najczęściej i sprawdzać nowe możli-
wości. Równocześnie wszystkie postępy można śledzić na portalu Facebook pod 
linkiem: https://www.facebook.com/PlatformaCyfrowa BKPAN.

Magdalena Biniaś-Szkopek
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SESJA
SKARBY BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ.  

OD PRYWATNEGO KSIĘGOZBIORU DO PLATFORMY 
CYFROWEJ

(PAŁAC DzIAŁYŃSKICH, 13 CzERWCA 2019 ROKU)

Celem sesji było podsumowanie projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów 
Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” realizowanego przez Bibliotekę 
w latach 2016–2019. Projekt był dofinansowany w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Ostateczne uruchomienie platformy prze-
widziano na wrzesień 2019 roku.

Sesja zgromadziła przede wszystkim środowisko bibliotekarzy i naukowców  
z Poznania i Wielkopolski, ale wśród blisko 200 osób na Sali Czerwonej nie zabra-
kło również przedstawicieli Biblioteki Narodowej, Instytutów Polskiej Akademii 
Nauk czy odległych ośrodków akademickich, jak Kraków, Toruń czy Lublin. 

Sesję otworzył dyrektor Biblioteki Kórnickiej prof. Tomasz Jasiński, który po-
witał zebranych oraz pogratulował wszystkim osobom zaangażowanym w projekt. 

Pierwszy referat „Jeszcze doskonalsze cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej 
Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej. Teoria i kilka praktycznych przykładów” 
wygłosili prof. Piotr Wierzchoń (Wydział Neofilologii UAM) i Szymon Kwapi-
szewski (firma informatyczna „American Systems”). Omówili oni możliwości, 
jakie daje badaczom i czytelnikom nowo oddana platforma cyfrowa, a w szcze-
gólności wykorzystane przy jej tworzeniu elementy sztucznej inteligencji oraz 
różnorodne rozwiązania techniczne. W drugiej części wystąpienia, na wybranych 
przykładach, zaprezentowali oni działanie platformy od strony użytkownika oraz 
obsługującego ją bibliotekarza. 

Duże zainteresowanie wśród obecnych wzbudziło wystąpienie kierownika 
projektu Aleksandry Losik-Sidorskiej „W magazynie schować czy digitalizować? 
Podsumowanie projektu”. Przypomniała ona obawy, ale i szanse, jakie dostrzega-
li pracownicy i dyrekcja Biblioteki przed przystąpieniem do prac. Dużo miejsca 
poświęciła głównemu założeniu projektu – ochronie i udostępnieniu zasobów 
Biblioteki Kórnickiej. Omówiła poszczególne etapy działań – konserwację, opra-
cowanie, digitalizację oraz udostępnianie najcenniejszych zbiorów. Szczególną 
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uwagę poświęciła przy tej okazji osobom zaangażowanym w projekt w każdym  
z zespołów. Przytoczyła niektóre zabawne i stresujące sytuacje, jakie miały miejsce 
podczas prac. zwróciła również uwagę, że platforma nie tylko służy udostępnia-
niu i popularyzacji zbiorów, ale daje możliwość zarządzania całą Biblioteką.

Po przerwie, drugą część konferencji rozpoczęło wystąpienie dr Edyty Bątkie-
wicz-Szymanowskiej i Magdaleny Marcinkowskiej (obie z Działu zbiorów Spe-
cjalnych Biblioteki Kórnickiej) „Co znajdziemy na Platformie? Nowe opracowanie 
i nowe sposoby udostępniania zbiorów Biblioteki Kórnickiej”. Przypomniały one 
sposoby katalogowania książek od początku istnienia Biblioteki do współcześnie 
istniejących form opisu. Następnie szeroko omówiły nowe standardy opracowa-
nia oraz znacznie szersze – dzięki platformie – możliwości przeglądania zbiorów 
(m.in. jednoczesne przeszukiwanie dowolnej liczby baz katalogowych, w tym pie-
częci, grafik czy opraw). Wspomniały również o ciekawych odkryciach, do jakich 
dochodziło podczas nowego opracowania zbiorów. Największe poruszenie słu-
chaczy wzbudziła informacja o zidentyfikowaniu trzeciego w Polsce, a drugiego  
w zbiorach kórnickich, ksylografu, do tej pory uważanego za rękopis.

Kornelia Kondracka (z Działu Konserwacji Biblioteki Kórnickiej) w wystąpie-
niu „z pamiętnika konserwatora, czyli krótka opowieść o tym, jak daleko leży 
papier od Platformy Cyfrowej” opowiedziała o kolejnych etapach konserwacji, 
jakie przechodziły książki i obiekty muzealne. Omówiła stworzoną specjalnie na 
potrzeby zbiorów Biblioteki tabelę oceny obiektów pod względem ich stanu za-
chowania. Na tej podstawie, dzięki rutynowym kontrolom, będzie można szyb-
ciej dostrzegać ewentualne procesy degradacyjne i sprawniej planować dalsze 
działania konserwatorskie. Wprowadzono również metryki dla każdego obiektu 
muzealnego. Dużo miejsca poświęciła na omówienie nowego systemu montażu 
zabytkowych opraw malarskich, który ułatwi prace konserwatorskie w przyszło-
ści. Prelegentka zaprezentowała także dokumentację fotograficzną najbardziej 
spektakularnych efektów konserwacji.

Następnie głos zabrały Dobrosława Gucia i Joanna Lubierska z Wielkopol-
skiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”. W referacie „zastosowanie 
Tek Dworzaczka oraz innych wielkopolskich baz osobowych w poszukiwaniach 
genealogicznych i regionalnych” przedstawiły historię badań genealogicznych  
w Polsce. Omówiły także bazy internetowe współtworzone przez WTG, po-
mocne w tego typu poszukiwaniach (m.in. „Poznań Project”, „BaSIA”, „Lista 
Odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym”, „Uczestnicy Powstania 
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Wielkopolskiego”, „Projekt Nekrologi” czy „Kartoteka ewidencji ludności miasta 
Poznania 1870–1931”). Najwięcej uwagi poświęciły jednak nowym funkcjom, ja-
kie oferuje platforma w zakresie przeszukiwania Tek Dworzaczka, ilustrując swoje 
wystąpienie kilkoma przykładami.

Podczas dyskusji zamykającej sesję poruszono m.in. kwestię szczegółowych 
rozwiązań technicznych wykorzystanych w oprogramowaniu platformy czy me-
tod zastosowanych w procesie konserwacji zbiorów. Prof. Krzysztof Wisłocki 
przypomniał początki cyfryzacji zbiorów Biblioteki z przełomu lat 80. i 90. xx 
wieku. 

Moderująca konferencję dr Magdalena Biniaś-Szkopek, zamykając obrady 
podziękowała wszystkim za obecność i uroczyście uruchomiła zegar odliczający 
czas pozostały do udostępnienia użytkownikom Platformy Cyfrowej Biblioteki 
Kórnickiej.

Paulina Mikołajczyk
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JACEK FISIAK
(1936–2019)

Jacek Izydor Fisiak urodził się 10 maja 1936 
roku w Konstantynowie Łódzkim. z początku 
chciał studiować prawo. Szczęśliwie dla anglisty-
ki światowej marzenia tego nie zrealizował. za-
wsze był szybszy i lepszy od swych rówieśników: 
studia na Uniwersytecie Warszawskim ukończył 
semestr wcześniej, pracę doktorską na Uniwer-
sytecie Łódzkim obronił w wieku 26 lat, a habili-
tował się na UAM zaledwie 2 lata później.

W 1965 roku dr hab. Jacek Fisiak przeniósł 
się z Łodzi do Poznania, by objąć stanowisko 
najpierw kierownika zakładu Języka Angiel-
skiego, a w 1969 roku dyrektora Instytutu Filo-

logii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, którym pozostał aż do 
roku 2005. Rozpoczął kierowanie jednostką, której tradycja sięgała 1903 roku. 
Jednak dopiero 40-letnie kierowanie Instytutem przez Profesora Fisiaka upla-
sowało poznańską anglistykę w czołówce tego rodzaju jednostek w Polsce i na 
świecie. Połączenie naukowej pasji i wizjonerstwa z silną ręką i talentem mene-
dżerskim szybko dało znakomite rezultaty: IFA rósł, powiększając swój potencjał 
badawczy i dydaktyczny, kształcąc coraz większą liczbę studentów, rozszerzając 
swoją strukturę, podejmując szeroką współpracę zagraniczną, organizując zna-
czące międzynarodowe konferencje, wydając własne, liczące się w świecie cza-
sopisma, kształcąc absolwentów o wysokiej renomie, zatrudniając pracowników 
dających Instytutowi rozpoznawalność w świecie nauki oraz zapewniających zna-
komitą dydaktykę. Profesor Jacek Fisiak stał się Ojcem IFA, a my – jego dziećmi. 

Sukces Profesora opierał się na kilku ważnych fundamentach.
Po pierwsze, sam był znakomitym naukowcem o szerokiej rozpoznawalności 

w świecie – dziś zmierzylibyśmy to m.in. indeksem Hirscha = 27 (według Go-
ogle Scholar), niebywale wysokim wśród nauk humanistycznych i społecznych. 
W 1961 roku Profesor Fisiak zapoczątkował jeden ze swoich ulubionych tematów 
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badawczych, kwestię historii zapożyczeń angielskich w języku polskim (Deplura-
lizacja niektórych rzeczowników zapożyczonych z języka angielskiego, 1961). Arty-
kuł dał początek całej serii publikacji na ten temat.

Kolejną przełomową publikacją Profesora była książka Morphemic structure 
of Chaucer’s English (1965), w której na grunt polski wprowadzona została me-
todologia badawcza amerykańskiego strukturalizmu, a sama książka, oraz opar-
ta na niej i wielokrotnie wznawiana A short grammar of Middle English (1968), 
przez całe dziesięciolecia służyła jako klasyczny podręcznik akademicki języka 
średnioangielskiego. Również wybory tekstów średnioangielskich i kolejne pu-
blikacje o charakterze przeglądowym (na przykład An outline history of the En-
glish language, 1993) stanowiły źródło wiedzy o historii języka angielskiego dla 
pokoleń polskich studentów. Podobnie pionierską rolę, tym razem wobec składni 
transformacyjno-generatywnej, odegrał artykuł Transformacyjna składnia histo-
ryczna języka angielskiego (1970).

Kolejnymi nurtami badań Profesora były zagadnienia gramatyki porównaw-
czej polsko-angielskiej, której był prekursorem na gruncie polskim jako wieloletni 
kierownik Polish-English Contrastive Project (1971–1998), dialektologia histo-
ryczna języka angielskiego, a także leksykografia polsko-angielska – jako redaktor 
lub współredaktor brał udział w przygotowaniu całej gamy mono- i bilingwalnych 
słowników języka angielskiego (np. English dictionary for speakers of Polish (1990), 
Collins – Słownik angielsko-polski, polsko-angielski (1997), Longman – Podręczny 
słownik angielsko-polski, polsko-angielski (1999) i wiele innych). Językoznawcy 
historyczni zawdzięczają mu redagowane przez niego zbiory artykułów poświę-
cone różnym aspektom historii języka i publikowane w wydawnictwie Mouton 
de Gruyter (np. Historical linguistics and philology, 1990, Medieval dialectology, 
1995, czy Typology and linguistic reconstruction, 1997) oraz serie wydawnicze  
w wydawnictwie Peter Lang Verlag, gdzie swoje prace publikowało wielu polskich 
anglistów.

Profesor Fisiak był jednym z pierwszych polskich stypendystów Fulbrighta  
w latach 1963–64. Wygłosił ponad 150 wykładów gościnnych na 5 kontynentach 
oraz ponad 60 referatów konferencyjnych; zorganizował ponad 50 międzynaro-
dowych konferencji. Był redaktorem naczelnym czasopism „Studia Anglica Po-
snaniensia”, „Papers and Studies in Contrastive Linguistics”, „Folia Linguistica 
Europaea” oraz członkiem komitetów redakcyjnych kilkunastu innych polskich  
i zagranicznych czasopism, redaktorem kilku serii wydawniczych.
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Jego dorobek i działalność naukową doceniły liczne akademie nauk: został 
członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem siedmiu za-
granicznych akademii nauk: Fińskiej Akademii Nauk, Academia Europaea (Lon-
dyn), Norweskiej Akademii Nauk, Medieval Academy of America, Europejskiej 
Akademii Nauki, Sztuki i Literatury (Paryż), New York Academy of Sciences oraz 
Agder Vitenskapsakademi (Kristiansand, Norwegia). 

Profesor Fisiak był aktywnym członkiem ponad 40 towarzystw i organizacji 
językoznawczych, jak i innych, oraz prezesem, przewodniczącym lub prezyden-
tem wielu z nich, np. Societas Linguistica Europaea, Polskiego Towarzystwa Neo-
filologicznego, Międzynarodowego Towarzystwa Językoznawstwa Historycznego, 
Towarzystwa Polsko-Brytyjskiego, Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Ful-
brighta, International Association of University Professors of English czy Klubu 
Rotariańskiego. W uznaniu zasług został honorowym członkiem Linguistic So-
ciety of America, Societas Linguistica Europaea, Polskiego Towarzystwa Neofilo-
logicznego oraz Japan Medieval Society. został doktorem honoris causa uniwer-
sytetów w Jyväskylä i Opolu.

Po drugie, był wspaniałym nauczycielem i wykrywaczem talentów. Wspierał 
bezinteresownie studentów i młodych badaczy, bez śladu zawiści czy obawy, że 
przegonią mistrza. Po prostu wiedział, jak być Mistrzem. Dzięki temu stworzył ze-
spół ludzi wspólnie dążących do jednego celu – zbudowania jednostki, gdzie ba-
dania i dydaktyka stoją na najwyższym światowym poziomie i z którą członkowie 
zespołu chcą się identyfikować. To moim zdaniem największa wartość zaszczepio-
na nam przez Profesora. Jego charyzma przyciągała: wypromował 61 doktorów, 
wielu z nich jest tu dzisiaj, a mój numer to 44…

Po trzecie, był genialnym organizatorem nauki i menedżerem. Był zdyscypli-
nowany i wymagał dyscypliny – bezdyskusyjnie i bezwarunkowo. Sama byłam 
studentką, magistrantką, doktorantką i przez długie lata zastępczynią Profesora, 
wiem, jak potrafił grzmieć… Ale przede wszystkim mądrze kierował naszymi ka-
rierami akademickimi, wspierając na każdym kroku, pisząc niezliczone opinie, 
rekomendując do akademii i organizacji, wskazując ważne konferencje i wydaw-
nictwa, dyskutując na tematy naukowe, dalekowzrocznie sugerując kierunki ba-
dań. Wymagał ogromu pracy, nie zważał na świt, weekend czy wakacje. Obowiąz-
kowe zebrania naukowe odbywały się w piątki wieczorem. Od siebie wymagał 
tego samego. Dlatego był w stanie w życiu zrobić tak wiele. Był Rektorem naszego 
Uniwersytetu w trudnych czasach przekształceń ustrojowych. został Ministrem 
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Edukacji Narodowej i przez rok zdążył przyczynić się do informatyzacji szkol-
nictwa oraz do przekształceń polskiego systemu kształcenia nauczycieli języków. 
Niestrudzenie wspierał studia anglistyczne w Polsce.

W latach 2007–2019 był członkiem Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej PAN.
Po czwarte, dał się lubić! Profesor Fisiak był erudytą, który bez problemu mógł 

przemawiać w kilku językach (był też notabene członkiem Rady Języka Polskie-
go), był człowiekiem nadzwyczaj towarzyskim i dowcipnym. Nuda go nie doty-
kała. Jak każda osoba wznosząca się ponad przeciętność, bywał kontrowersyjny. 
zawsze zarządzał, wydawał polecenia, jednak potrafił też słuchać, i dość szybko 
mu się wybaczało. Okazywał wielką życzliwość i pomoc przyjaciołom. 

Profesor Jacek Fisiak był człowiekiem wyjątkowym. Wyrazami uznania dla Je-
go wielkości były liczne i ważne odznaczenia, którymi go uhonorowano. został 
odznaczony Wielkim Krzyżem Orderu Polonia Restituta, Krzyżem Oficerskim 
Orderu Imperium Brytyjskiego, Krzyżem Komandorskim Orderu Lwa Finlandii, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu zasługi Królestwa Norwegii, Krzyżem Oficerskim 
Palmes Académiques, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Swoją tytaniczną pracą i dzięki silnej osobowości Profesor Fisiak przygoto-
wał podwaliny do przekształcenia Instytutu Filologii Angielskiej w Wydział 
Anglistyki. zawsze będę dumna, że mogłam przejąć i rozwijać to wielkie dzie-
ło. Jestem wdzięczna Profesorowi za odegranie roli przewodnika w mojej pracy 
akademickiej. 

Profesor Jacek Fisiak znał odpowiedzi na wiele pytań nie tylko ze względu na 
wysoką inteligencję, fenomenalną wręcz pamięć i szeroką wiedzę, ale również 
dlatego, że obdarzony był tą niezwykłą intuicją, której brak wymaga studiowania 
podręczników protokołu dyplomatycznego czy savoir vivre, a która bywa też okre-
ślana jako „klasa”. Tak, Profesor miał klasę. Czy to cecha wrodzona? Być może, 
ponieważ Jacek Fisiak urodził się w czepku. I w Jego przypadku „w czepku uro-
dzony” zadziałało.

My, pracownicy i wychowankowie Profesora, zachowamy go we wdzięcznej 
pamięci.

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
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ANDRZEJ KWILECKI
(1928–2019)

Andrzej Kwilecki urodził się 23 października 
1928 roku w rodowym, odwiecznym gnieździe – 
Kwilczu, należącym do rodziny od xIV wieku. 
Był synem Dobiesława Kwileckiego, ordynata 
dóbr Kwilcz, Kobylniki, Wróblewo, i zofii z za-
łuskich. Ojciec należał do największych polskich 
właścicieli ziemskich w Wielkopolsce, jego ma-
jątki położone w powiatach międzychodzkim, 
szamotulskim i kościańskim obejmowały ogółem 
ok. 12,5 tys. ha. Dzieciństwo syna upłynęło wśród 
licznej rodziny (miał trzech braci i dwie siostry), 
w pałacu pełnym dzieł sztuki, w malowniczym 
krajobrazie (okolicę nazywano Szwajcarią Kwi-

lecką). Podobnie jak w innych domach ziemiańskich, dzieci wychowywano w etosie 
głębokiej religijności, poczuciu powinności narodowej i społecznej, kulcie przeszło-
ści. Wychowanie było nie tylko staranne, lecz i surowe, w rygorach karności i dyscy-
pliny (np. pomimo posiadania służby musiał sam czyścić sobie buty).

Wojenna katastrofa dotknęła rodzinę już w początkach września 1939 roku. 
W majątku został ustanowiony niemiecki zarządca (Treuhänder), który zabronił 
matce pobytu w Kwilczu, ale pozwolił jej na zamieszkanie wraz z dziećmi w Kobyl-
nikach pod Kościanem. O losie ojca, który przebywał pod Lwowem, w sowieckiej 
strefie okupacyjnej, nie było żadnych wieści. Już w grudniu tego roku nastąpiło 
brutalne, błyskawiczne wysiedlenie i transport (parodniowy) w zaplombowanym 
wagonie do Generalnego Gubernatorstwa. Okupacyjna tułaczka zakończyła się  
w Iwoniczu zdroju, u rodziny zofii – załuskich, właścicieli uzdrowiska i majątku.

W 1945 roku Andrzej Kwilecki uczył się w gimnazjum w Krośnie. W następ-
nym roku przeniósł się do Krakowa do Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobie-
skiego. Szkoła ta, dzięki przedwojennej kadrze nauczycielskiej, utrzymywała wy-
soki poziom nauczania i niezmieniony model wychowawczy. W 1948 roku zdał 
maturę i powrócił do Wielkopolski. Majątki ziemskie, upaństwowione, przejęły 
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PGR-y, pałac w Kwilczu częściowo rozszabrowali już Niemcy na przełomie 1944  
i 1945 roku. Kwileccy – podobnie jak inni właściciele ziemscy – mieli zakaz prze-
bywania w swoich dobrach. Ich nowy status społeczny oddawał potoczny akro-
nim bz – „bezeci” (byli ziemianie). Syn ordynata do żadnej z rodzinnych siedzib 
wrócić nie mógł. zamieszkał w Poznaniu i wstąpił na Uniwersytet Poznański. 
Wybrał Sekcję Ekonomiczno-Polityczną na Wydziale Prawno-Ekonomicznym. 
Jednakże już w następnym roku (1949) na uczelni rozpoczął się przełom – „prze-
zwyciężanie obciążeń nauki burżuazyjnej i stosowanie w coraz szerszym zakresie 
marksizmu-leninizmu” (jak określano to w pierwszym powojennym tomie Kro-
niki Uniwersytetu…). Przedwojennych profesorów wysyłano na emerytury (m.in. 
Edwarda Taylora – ekonomistę), Sekcję Ekonomiczno-Polityczną zniesiono. 
Andrzej Kwilecki podjął więc studia prawnicze oraz socjologiczne na Wydziale 
Humanistycznym.

W tych trudnych czasach azylem były dla Niego szachy – tą królewską grą 
pasjonował się od dzieciństwa, a w czasach gimnazjalnych został przyjęty do kra-
kowskiego klubu szachowego. Odniósł na tym polu wiele sukcesów. Był mistrzem 
Poznania (1948/49), czterokrotnie wystąpił w finałach indywidualnych mistrzostw 
Polski (1949–1954), dwukrotnie zdobył medale drużynowych mistrzostw Polski 
(w 1948 roku złoty), otrzymał tytuł mistrza krajowego (1953).

Na studiach, jako syn „obszarnika”, do stypendium nie miał prawa. Musiał za-
tem zarabiać na życie. Przez półtora roku (1950/51) pracował na pełnym etacie  
w Bibliotece Raczyńskich (wówczas Miejskiej Bibliotece Publicznej im. E. Ra-
czyńskiego), w Dziale Sieci Bibliotecznej, potem jako kierownik Działu Planowa-
nia i Statystyczno-Sprawozdawczego. Dyrektor Biblioteki, płk Ludowego Wojska 
Polskiego i absolwent socjologii, Feliks Róg-Mazurek, poradził Mu, aby w ankie-
tach personalnych nie podawał pochodzenia i unikał nazwy Kwilcz. zwolniony 
został za „obszarnicze” pochodzenie oraz możliwość niewłaściwego oddziaływa-
nia na „umysły młodzieży robotniczej”. zwolnień dokonywały władze miejskie, 
natomiast dyrektor pożegnał go znamiennym wyznaniem: „Gdy ustrój się zmieni, 
pamiętajcie Kwilecki, że byłem Wam życzliwy”.

Doświadczenia biblioteczne spożytkował w pracy magisterskiej, pisanej pod 
kierunkiem prof. Tadeusza Szczurkiewicza: „zagadnienia rozwoju czytelnictwa  
w Poznaniu w latach 1945–1952”. W 1952 roku ukończył studia prawnicze (wraz 
ze starszym bratem Przemysławem). W tym samym roku ożenił się z Ireną Reśliń-
ską. Socjologię ukończył w 1953 roku.
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Podobnie jak wszyscy absolwenci wyższych uczelni otrzymał nakaz pracy 
zgodnie z „planowym przydziałem pracy absolwentom”. Pomimo tego, że w rodzi-
nie było już małe dziecko, a żona pracowała na Uniwersytecie Poznańskim jako 
asystentka (w Katedrze Historii Literatur Słowiańskich), skierowano go na Pomo-
rze zachodnie. Żona zdecydowała się na interwencję w „centrali” – w KC PzPR 
w Warszawie. Okazało się to skuteczne. Andrzej Kwilecki został w Poznaniu i od 
1 września 1954 roku objął posadę nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 42 przy 
ul. Różanej. Przez trzy i pół roku pracował w gronie w znacznej części złożonym 
z przedwojennych jeszcze pedagogów, w tradycyjnych rygorach porządku i punk-
tualności, obowiązujących zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Radykalna zmiana sytuacji zawodowej nastąpiła w marcu 1958 roku – został 
zatrudniony w Instytucie zachodnim, w zakładzie Socjologii. Instytut ten, po-
dobnie jak Targi Poznańskie, był swoistym „oknem na świat” – stwarzał moż-
liwości zagranicznych kontaktów, wyjazdów, dostępu do literatury. Pracowali 
w nim m.in. Gerard Labuda, Henryk Markiewicz, Edward Serwański. Andrzej 
Kwilecki, jak wspominał, miał tam komfortowe warunki, mógł swobodnie wybie-
rać problematykę badawczą. W pierwszym rzędzie zajął się osadnictwem na zie-
miach zachodnich (zwłaszcza pierwszym, pionierskim). Chciał opisać ten wiel-
ki proces migracyjny i jego skutki społeczne. Wydał kilka prac, m.in. wspólnie  
z zygmuntem Dulczewskim Pamiętniki osadników ziem odzyskanych (1963) oraz 
Społeczeństwo Wielkopolski w osadnictwie Ziem Zachodnich (1962). Badał kultu-
rę wysiedlonych z Beskidu Łemków. Obchodził (piechotą) lub objeżdżał (głów-
nie autostopem) ich nowe miejsca osiedlenia, zbierając bezpośrednie obserwacje  
i relacje. Podjął też nowatorski, wręcz prekursorski temat integracji europejskiej, 
przekraczając niejako ówczesny naukowy „horyzont czasowy”.

Na przełomie lat 1965/66 był na paromiesięcznym stypendium w Paryżu 
w stacji PAN. Dyrektor placówki zaproponował mu stały etat, ale kandydaturę 
„utrąciła” Komisja Nauki KC PzPR. Ponownie wyjechał na to stypendium w roku 
1970/71.

Stopień doktora uzyskał w 1964 roku na podstawie pracy „Problem asymi-
lacji mniejszości narodowych na ziemiach zachodnich, na przykładzie grupy 
Łemków” (wyd. 1974, Łemkowie: zagadnienia migracji i asymilacji), doktora ha-
bilitowanego za pracę Idea zjednoczenia Europy: polityczno-socjologiczne aspekty 
integracji zachodnioeuropejskiej (wyd. 1969). Oba przewody zostały jednogłośnie 
zatwierdzone przez Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego UAM.
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Utrzymywał rozległe kontakty naukowe i podejmował wiele prac organiza-
cyjnych. Współpracował m.in. z Instytutem zachodnio-Pomorskim w Szczeci-
nie, Ośrodkiem Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Lubuskim 
Towarzystwem Kultury, Lubuskim Towarzystwem Naukowym w zielonej Górze  
i Koszalińskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym; przewodniczył Komisji 
Socjologicznej PAN; w 1969 roku był sekretarzem I Ogólnopolskiego zjazdu So-
cjologów w Poznaniu.

Pewnego rodzaju powrotami do dawnego, wiejskiego życia były cykliczne 
wyjazdy na wakacje i ważniejsze święta do gospodarstwa rolnego rodziców żony  
w Nowolipsku pod Choczem.

W roku 1972 otrzymał propozycję objęcia stanowiska dyrektora Instytutu 
Socjologii UAM (po odchodzącym do Warszawy prof. Henryku Markiewiczu). 
zdecydował się zamienić status pracownika naukowo-badawczego na naukowo-
-dydaktycznego; z KW PzPR przyszła informacja „partia aprobuje” (mimo że ni-
gdy nie należał do PzPR) i od 1 kwietnia tego roku rozpoczął kolejny etap życia 
zawodowego. Jako dyrektor placówki zabiegał o przywrócenie należnego miejsca 
w dydaktyce i badaniach dla postaci i dorobku twórcy poznańskiej socjologii – 
Floriana znanieckiego (pod jego redakcją ukazała się w 1975 roku praca zbiorowa 
Florian Znaniecki i jego rola w socjologii).

Szczególnie bliska była Mu problematyka socjologiczna małych miast i wsi 
wielkopolskich (dla podtrzymaniu więzi z regionem dbał o organizowanie obo-
zów terenowych dla studentów). Promował badania nad społeczeństwem ziem 
zachodnich, zwłaszcza pogranicza z NRD. zajmował się też problematyką socjo-
logii ogólnej, socjologii rodziny, kultury i stosunków międzynarodowych. 

Był redaktorem „Studiów Socjologicznych”, współpracował z „Ruchem Praw-
niczym, Ekonomicznym i Socjologicznym”. Przewodniczył Poznańskiemu Od-
działowi Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

W 1976 roku otrzymał tytuł profesora. Prowadził wykłady i seminaria. Nie 
miał wielu magistrów, lecz każdego z nich traktował indywidualnie i poświęcał 
im wiele czasu.

W 1980 roku zobowiązał wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych 
Instytutu do napisania tekstów z problematyki, którą się zajmują; w efekcie po-
wstał tom 60 lat socjologii w Poznaniu 1920–1980 (pod jego redakcją i ze wstę-
pem, wyd. 1981). W tymże roku zainicjował ogłoszenie drugiego w Poznaniu 
konkursu na „Życiorys własny robotnika” (pierwszy ogłosił Florian znaniecki  
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w 1921 roku). Liczył, iż w warunkach osłabienia ustrojowej presji wypowiedzi bę-
dą bardziej szczere. Był współredaktorem dwóch tomów wydanych w 1996 roku – 
Robotnicze losy: życiorysy własne robotników pisane w latach konfliktu 1981–1982. 
W maju 1981 roku nie kandydował w wyborach na dyrektora Instytutu, lecz zo-
stał wybrany do Senatu. W latach 1982–1984 był prorektorem UAM, a w latach 
1986–1988 kierownikiem zakładu Historii Socjologii. W roku 1988 zrezygnował 
z pracy na UAM i przeszedł na emeryturę.

Na tym etapie życia prof. Andrzej Kwilecki stał się „strażnikiem pamięci”. zajął 
się historią Wielkopolski – regionalną i lokalną. Chciał przywrócić lub utrwa-
lić pamięć o ludziach, wydarzeniach i miejscach, zwłaszcza o świecie, z którego 
pochodził, brutalnie i z premedytacją zniszczonym przez wojenne i powojenne 
barbarzyństwo. Sukcesywnie wydawał kolejne tomy: Ziemiaństwo wielkopolskie 
(1998), Ziemiaństwo wielkopolskie. Między miastem a wsią (2001), Wielkopolskie 
rody ziemiańskie (2010). Wątki autobiograficzne zawarł w zbiorach esejów Silva 
rerum. Ludzie, instytucje, wydarzenia (2007) i Z Kwilcza rodem (2012). O rodzinie 
matki napisał monografię Załuscy w Iwoniczu (1993). 

Przez kilka lat był felietonistą „Głosu Wielkopolskiego”, pisał erudycyjne teksty 
znacznie podnoszące poziom dziennika. Doradzał w organizowanych przez ga-
zetę plebiscytach na „Najbardziej wpływowego Wielkopolanina”. Swojej życiowej 
pasji – szachom poświęcił książkę Szachy w Poznaniu. 150 lat (1990); prowadził 
dział szachowy w „Gazecie Poznańskiej”.

Nie zrezygnował całkowicie z dydaktyki, wykładał w paryskiej L’École des 
hautes études en sciences sociales oraz Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych  
i Dziennikarstwa (obecnie Collegium da Vinci); współpracował z zakładem Ba-
dań Narodowościowych PAN, ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”; działał  
w Radzie Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim.

W 1981 roku wszedł do Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej PAN, zachęcony 
przez dyrektora prof. Jerzego Wisłockiego (z którym łączyła go przyjacielska za-
żyłość od czasów studenckich). Biblioteka ta była Mu szczególnie bliska, i z racji 
swej tradycji, i z racji zbiorów – obszernych zespołów rękopiśmiennych archiwów 
ziemiańskich oraz kolekcji szachowej Tassilo von Heydebranda und der Lasa (jed-
nej z najcenniejszych xIx-wiecznych bibliotecznych kolekcji tego typu na świe-
cie). Był wielkim przyjacielem Biblioteki, nie opuścił niemal żadnego posiedzenia 
Rady; brał udział w dyskusjach dotyczących polityki naukowej, kadrowej, planów 
inwestycyjnych, cieszył się z pozyskiwanych grantów i efektów prac. Uczestniczył 
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w organizowaniu dwóch międzynarodowych seminariów historyków szachów  
w zamku w Kórniku (16–18 Ix 2002 i 23–24 x 2007 roku). Wystąpił na Czwartku 
Literackim w pałacu Działyńskich (25 VI 1998 roku), gdzie wygłosił prelekcję  
o ziemiaństwie wielkopolskim. Gdy w 2006 roku odszedł z Rady Naukowej z po-
wodu stanu zdrowia, nadal interesował się żywo sprawami Biblioteki.

Na miejsce promocji Swej ostatniej książki w 2016 roku Z pogranicza socjologii 
i historii: elementy warsztatu badawczego wybrał Salę Czerwoną pałacu Działyń-
skich. Był już wtedy przykuty do wózka inwalidzkiego po amputacji nogi.

zmarł 14 października 2019 roku. Pochowany został w Kwilczu. Pozostawił 
żonę, z którą przeżył 67 lat, dwie córki – Barbarę i Sewerynę – oraz pięcioro wnu-
ków i siedmioro prawnuków.

za swe zasługi prof. Andrzej Kwilecki otrzymał wiele wyróżnień i nagród. Był 
laureatem m.in. Nagrody Naukowej Miasta Poznania (zespołowej), Nagrody Pra-
cy Organicznej (przyznawanej co roku przez „Głos Wielkopolski”), nagród kilku 
stowarzyszeń wielkopolskich. został odznaczony Odznaką Honorową Miasta Po-
znania oraz Odznaką Honorową za zasługi w Rozwoju Województwa zielono-
górskiego. W 2010 roku otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Pol-
ski – „za kultywowanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwijanie 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

W pamięci ludzi, którzy Go znali, prof. Andrzej Kwilecki pozostanie jako 
człowiek wielkiej skromności i kultury osobistej, zachowujący przedwojenne re-
guły dobrego wychowania – uprzejmości dla wszystkich i wielkiej staranności  
w ubiorze, a przede wszystkim jako człowiek życzliwy i dobry. Był nie tylko lu-
biany, lecz także szanowany za stałość i konsekwencję poglądów – za wierność 
swoim korzeniom.

Barbara Wysocka

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE






