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LUD MIŁA LAPTIEW A 

M. LUBA WSKIJ JAKO WYKŁADOWCA HISTORII POLSKI NA

UNIWERSYTECIE MOSKIEWSKIM W POCZĄTKACH XX W.*

Ba'dania r:iad ;historią Polski mają w Rosji dawne tradycje, lecz do
piero w latach sześćdziesiątych XIX w. zostały one włączone do pro
gramu uniwersyteckiego. Początkowo poszczególne fragmenty tej historii 
omawiane były na wykładach łącznie z historią Rosji, lecz w siódmym 
dziesięcioleciu w słowianoznawstwie rosyjskim nastąpiła dyferencjacja 
poszczególnych jego gałęzi. Historia Słowian stała się osobnym przed
miotem, a w jego zakresie poczesne miejs,ce zajęła historia Polski. ·Zgod
nie z ustawą uniwersytecką z 1884 r. historia Słowian stała się dyscy
pliną obowiązkową na historycznych kierunkach wydziałów !historyczno
-filologicznych. Nie utworzono natomiast osobnego zakładu historii Sło
wian na Uniwersytecie Moskiewskim 1. Z reguły historię Słowian wy
kładali profesorowie zajmujący się historią Rosji, których zainteresowa
nia naukowe obejmowały stosun!ki r,osyjsko-słowiańskie. Należeli do nich 
m. in. znany badacz przeszłości Serbii N. Popow ,{1833-1892), a następ
nie jego uczeń, znawca dziejów Polski, M. Lubawskij.

Urodził się on w 1860 r. w guberni riazańskiej, w rodzi.nie wiejskiego 
diaka. W 1878 r. ukończył seminarium duchowne w Riazaniu, skąd wy
niósł dobre przygotowanie z greki i łaciny. Następnie wstąpił na wy
dział historyczno-filologiczny Uniwersytetu Moskiewskiego 2

. W 1882 r. 
po ukończeniu Uniwersytetu Lubawskij z rekomendacji swych nauczy
cieli, prof. N. Popowa i szero'ko :mianego później historyka W. Kluczew
skiego (1841-1911), przygotowywał się do dalszej pracy naukowej s. 

* Artykuł przezna czony był do zeszytu poświęconego pamięci prof. dra Ro
mana Recka. 

L L. Łaptiew a, Izuczenije istorii sławian w Moskowskom Uniwersitietie 

wk konce XIX naczate XX w. (do 1917 g.) (Sławianie w epochu feudalizma, Moskwa 
1979, s. 286-293). 

1 Oddział Rękopisów Państwowej Biblioteki im. Lenina w Moskwie (dalej skrót: 
OR PBL), t. 364 {M. Lubawskij), t. 11, spr. 15 - Curriculum vitae M. K. Lubaw
skiego. 

1 Centralne Archiwum Państwowe m. Moskwy (dalej skrót: CAPM, t. 418, 
cp. 51, spr. 388 - podanie Wydziału Historyczno-Filologicznego z 31 V 1882 r. do 
Senatu Uniwersytetu o pozostawienie Lubawskiego w celu przygotowania się do 
tyt.ulu profesorskiego. 
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.Tako temat swej pracy magisterskiej wybrał on wydarzenia z historii 
Księstwa Utewskiego, wówczas mało opracowane w historiografii rosyj
skiej. Przez 7 lat młody uczony badał akta słynnej Metryki Litewskiej, 
przechowywane w Archiwum Ministerstwa Sprawiedliwości w Moskwie. 
Wynikiem tych badań była praca tp. Podział regionalny oraz miejscowe 
organy zarządzania państwa litewsko-ruskiego przed wydaniem pierw
szego statutu litewskiego (1892). Obrona pracy magisterskiej odbyła się 
w 1894 r.4 ówczesna krytyka wysoko oceniła jego pracę 5, a au1tor został 
r,rzyjęty na stanowisko docenta do Zakładu Historii Rosji na Uniwersy
tecie Moskiewskim s. Kontynuując badania nad historią Wielkiego Księ
stwa, w 1900 r. wydaje następną pracę O podziale majątku oraz stosun
kach między wielkimi a udzielnym( książętami z rodu Giedymina w XIV

wieku, a w 1901 r. ukazuje się jego druga fundamentalna praca pt. Sejm 
litewsko-ruski. Lubawskij otrzymał stopień naukowy doktora habilito
wanego w zakresie historii Rosji 7 i został profesorem Uniwersytetu 
Moskiewskiego s. Od tej chwili cała jego działalność związana jest z tym 
Uniwersytetem. Był -dziekanem wydziału ·historyczno-filologicznego 11, 
dwa razy był wybierany na stanowisko rektora (ostatni raz na 3-letnią 
kadencję w 1914 r.) 10 Po Rewolucji Październikowej Lubawskij pracował 
w zarządzie archiwów, następnie w Historycznym Instytucie Naukowo
-Badawczym 11. Zmarł w 1936 r. 

Lubuw.skij należał do grona najwybitniejszych przedstawicieli rosyj
skiej nauki historycznej początku XX w. Oprócz wymienionych prac ma 
on w swym dorobku szereg wybitnych dzieł z historii Wielkiego Księ
stwa Litewskiego, wśród których znajdujemy syntetyczny Zarys historii 
państwa litewsko-ruskiego do unii lubelskiej 12. 

• CAPM, t. 418, op. 51, spr. 145, 1.24-28 - dokumenty odnoszące się do pracy
magisterskiej przygotowywanej przez Lubawskiego. 

s M. in. na jej temat wydrukowano recenzje· w „Kwartalniku Historycznym" 
(1895). 

s CAPM, t. 418, op. 51, spr. 145, 1.35 - zgoda kuratora moskiewskiego wydziału 
oświaty na przyjęcie Lubawskiego w charakterze docenta w Uniwersytecie Mo
skiewskim. 

1 CAMP, t. 418, op. 51, spr. 145, 1.58. 
8 Tamże, spr. 145, 1.65 - o powołaniu Lubawskiego na profesora nadzwyczaj

nego Uniwersytetu Moskiewskiego 22 XII 1901 r. Na profesora zwyczajnego powo
łano go 10 XII 1902 r. - Centralne Archiwum Historyczne w Leningradzie (dalej

skrót: CHAPL, t. 733, op. 151, spr. 372, 1.55.6).

' CAPM, t. 418, op. 51, spr. 145, 1.125, 131a, 134 - dokumenty dot. wyboru Lu
bawskiego na dziekana. 

1
° CHAPL, t. 740, op. 7, spr. 500 - o wyborze Lubawskiego na rektora Uni

wersytetu Moskiewskiego w 1911 r., t. 744, op. 1, spr. 269, ref. 128 - o wyborze 
w 1914 r. 

Jl OR PBL, t. 364, t. 11, spr. 15, 1.10 - Curriculum vitae. 
1t 1 wyd. Moskwa 1910, 2 wyd. Moskwa 1915. 
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Zajmując się historią W. Ks. Litews•kiego Lubawskij badał natural
r:..ie również historię Polski średniowiecznej. Wynikiem tego był szereg 
wartościowych obszernych artykułów, które wykorzystywał przez wiele 
lat jako pomoce nau'kowe do cy,klu wykładów z historii Polski. Wśród 
tych artykułów należy wyróżnić: Król Polski Kazimierz Wielki, Nieszaw
skie statuty Kazimierza Jagiellończyka oraz ich znaczenie w historii roz
woju państwowości Polski, Kolonizacja niemiecka a nowe miejskie i wiej
skie struktury w Polsce 13

• Lubawskij zajmował się również nowożytną 
historią Polski w takich pracach, jak Aleksander I a Polska H, Króle
stwo Polskie i jego konstytucja 1s. O historii Polski pisał także w pracy 
Historyczne losy Słowiańszczyzny 1s. Na temat historii Rosji uczony na
r,isał szereg rozpraw, zwłaszcza z zakresu geografii historycznej, rosyj
skiej kolonizacji oraz wielu innych zagadnień. Za ukoronowanie tych 
prac można uznać jego Wykłady ze starożytnej historii Rosji do końca 
XVI w., które doczekały się 3 wydań 11• 

Liczne i różnorodne prace M. Lubawskiego dotyczyły ekonomicznych, 
socjalnych, prawniczych i polittycznych zagadnień z historii. Były one 
zawsze oparte na bogatym materiale archiwalnym i do chwili obecnej 
nie utraciły swojego znaczenia. 

Nal€ży podkreślić, że w badaniach nad wieloma zagadnieniami z hi
storii W. Ks. Litewskiego uczony nie miał poprzedników, jako pierwszy 
zebrał i opracował liczne fakty, wysunął oryginalne koncepcje. Swą 
erudycją obdarzał rzesze studentów. 

W 1899 r. po raz pierwszy (a od 1906 do 1917 r. regularnie) wykładał 
historię Słowian zac<hodnicll na Un�wersytecie Moskiewskim is, prowa
dził również WY'kłady z historii W. Ks. Litewskiego i kierował zajęciami 
praktycznymi studentów z historycznych form ustawodawstwa Iitew
�kiego. Historia Polski szczegółowo przedstawiona została w cyklu wy
kładów wydanych pod tytułem Historia zachodnich Słowian 19. W swoim 
czasie praca ta była jedynym w literaturze rosyjskiej pełny·rh zarysem 
historii Słowian zachodnich, wyłożonym obszernie i dostępnie. Współ
cześni podkreślali bogatą zawartość meryforyczną i dO'kładność tej pra
cy 20• Autor kr€ślił historyczne losy Słowian zachodnich od starożytności 

11 Artykuły są opublikowane w Knzgie dla cztienija po istorii sriednich u;iekow, 
pod red. Winogradowa, Moskwa 1899. 

u W zbiorze Otieczestwiennaja wojna i russkoje obszczestwo, t. VII. 
15 Kniga dla cztienija po istorii nowogo wriemieni, t. III, Moskwa 1912. 
i• ,,Ekskursionnyj wiestnik", 1914, k. 3. 
17 1 wyd. Moskwa 1915, 2 wyd. Moskwa 1916, 3 wyd. Moskwa 1918. 
18 CAPM, t. 418, op. 68, spr. 547, 1.1-5; op. 51, spr. 145, 1.161. 
1• M. K. Lub a w s ki j, Istorija zapadnych sławian (pribaltijskich, c�echow 

i poZakow) (Lekcji, czitannyje w Moskowskom tmiwiersitietie i na wysszycił żen� 
skich kursach w Moskwie), wyd. 2, Moskwa 1918 (1 wyd. 1917). 

u Centralne Państwowe Archiwum Literatury i Sztuki w Moskwie, t. 445, 
op. 1, spr. 34, 1.34 - dokumenty dotyczące rekomendacji dla Lubawskiego na wy
bór na członka rzeczywistego Akademii Nauk (1929). 
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I do czasów jemu współczesnych. Najwięcej miejsca (połowę objętości) 

poświęcił Lubawskij historii narodu polskiego, kończąc ją na początku 
XX w. Tę szczególną uwagę, poświęconą dziejom Polski, tłumaczy autor 
faktem, że polski naród jest szczególnie bliski narodowi rosyjskiemu ze 
względu na ich powiązania historyczne 21_ 

Oczywiście, nie bez zna<:zenia był tu fakt, że właśnie historia Polski 
była przedmioitem naukowych poszukiwań profesora, natomiast historia 
Słowian nadbałtyckich i Czechów nigdy go specjalnie nie interesowała. 
Cele, jakie stawiał przed salą wykładową zapoznając studentów z hi
storią Polski, polegały nie tylko na zaznajomieniu ich z głównymi wy
darzeniami historycznymi, le<:z głównie na tym, aby wyjaśnić, jak to się 
stało, że „państwo polskie, które rozszerzyło swe granice w XV-XVI w. 
kosztem Niemców, Litwinów i Rosjan" w takim stopniu, że „na początku 
XVII w. omal nie wchłonęło całej Rusi", z czasem osłabło i straciło swą 
niepodległość 22. Wskazując na fakt, że również Czechy, niegdyś państwo 
silne, przekształciły się w prowincję Habsburgów, autor w następujący 
sposób rozwija swą myśl: ,,Takie bankructwo polityczne, które stało się 
udziałem Słowian zachodnich mimo wszystkich ich wysi!ków do zjedno
czenia się, do podtrzymania i rozwoju swej politycznej niezawisłości, 
mimo odniesiony.eh przez ni.eh sukcesów w tym kierunku, nasuwa się na
turalnie jako problem wyjątkowo ciekawy z naukowego punktu widze
nia. Rozwiązania tego problemu nie powinno się, rzecz oczywista, szu
kać w samym jedynie niesprzyjającym zbiegu okoliczności zewnętrznych, 
które doprowadziły wymi€nione państwa do klęski. Rozstrzygnięć należy 
szukać w wewnętrznej historii tyoh krajów, w ich rozwoju gospodar
czym, społeczno-politycznym ,oraz duchowym" 23

• Podkreślając następnie 
osobliwości rozwoju historycznego Słowian zachodnich, Lubawskij zwraca 
uwagę na znaczenie badań nad przeszłością narodu polskiego dla odna
lezienia prawidłowości w zjawiskach społecznych. ,,Polacy - mówi on -
dworzyli tak oryginalne państwo, do którego podobne nie istniało w hi
storii. Osobliwości jego ustr.oju jeszcze w XVIII w. przyciągały polity
ków, teoretyków oraz filozofów ... niektórzy, na przykład Mably i Rous
seau, poświęcili całe traktaty na omówienie jego zalet i wad" 24. Dlatego 
uczony uważa za nadzwyczaj istotne wyjaśnienie, ,,w jaki sposób mogło 
ukształtować się tak oryginalne państwo, w którym jedna część ludno
ści posiadała wyłącznie obszerne prawa, nie mając prawie żadnych obo
,,.,·iązków wobec- państwa, które nazywało się monarchią, będąc w rze
czywistości Rzecząpospolitą szlachecką, według konstytucji' demokratycz
ną, \v praktyce - ochlokratyczną; państwo, które z panującego w nim 

!1 M. K. Lub a wski j, Istorija zapadnych sławian, wyd. 2, Moskwa 1918,

Przedmowa, s. 3. 

ft Tamże, s. 2. 

?3 Tamże, s. 3. 

u Tamże, s. 4. 
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ludowładztwa uczyniło zasadę, było swego rodzaju urzeczywistnieniem 
ideału anarchii, negacją państwa". Według Lubawskiego ustalenie ge
r.ezy takiego państwa może nasunąć wiele pouczających spostrzeżeń 
i wniosków o charakterze socjologicznym, cennych dla przyszłej nauki 
-0 społeczeństwie 2s. Utrzymując, że Rosjanie powinni posiadać dokładną 
znajomość histDrii Polski ze względu na bezpośrednie związki z nią ich 
historii, autor s1twierdza, że wynik waliki między Rosją a Polską należy 
tłumaczyć nie tylko historią Rosji, lecz także wewnętrznym rozwojem 
Polski oraz stosunkami międzynarodowymi. W takiej charakterystyce 
z\vraca uwagę wysoki poziom metodologicznego podejścia Lubawskiego 
rlo najistotniejszych zagadnień polskiej państwowości. Szczególnie inte
resujący jest fakt, że moskiewski profesor uznaje konieczność badań 
prawidłowości procesu historycznego, a wśród czynników określających 
historyczny rozwój Polski wysuwa na pierwszy plan czynnik ekonomicz
ny. Taki-e podejście świadczy o dążeniu uczonego do obiektywnej analizy 
poszczegó,lnych etapów historii Polski. 

Pierwszą dokonaną przez Lubawskiego periodyzację historii Polsk� 
można, ogólnie rzecz biorąc, uważać za charakterystyczną dla historio:.. 
grafii burżuazyjnej. Według autora utworzenie państwa staropolskiego 
1lwarunkowane było zewnętrznym niebezpieczeństwem. Charakteryzuje 
on poziom rozwoju sił wytwórczych (według jego terminologii „bytu 
ekonomicznego") plemion polskich oraz ich struktu'rę społeczną w prze
dedniu ukształtowania państwa wczesnofeudalnego, nie określa jednak 
miejsca tych czynnilków w genezie feudalizmu. 

Proces rozkładu ustroju rodowego oraz powstawania klas wśród 
Słowian zachodnich w VII-IX w. autor uważa za zjawisko prawidłowe; 
i to jest duże osiągnięcie Lubawskiego. Trafnie ocenia on równiież zna
czenie umocnienia się chrześcijaństwa w Polsce w XII w. ,,W życiu po
litycznym wprowadzenie chrześcijaństwa - mówi on - spowodowało 
znaczne umocnienie się władzy księcia, która otrzymała sankcję reli
gijną ... Z punktu widzenia społecznego ugruntowanie się chrześcijań
stwa doprowa'dziło do wyłonienia się nowej uprzywilejowanej klasy -
duchowieństwa, na której korzyść inne klasy zaczęły płacić dziesięcinę". 
Duch iwieństwo otrzymywało ziemię wraz z ludnością tam zamieszkują
cą. ,,Powiększając wszelkimi sposobami ten majątek oraz swe prawa do 
niego, duchowieństwo zaczęło przeobrażać się w poważną siłę społeczną 
i polityczną'' 26. W cyklu wykładów Lubawskiego gruntownie omó
wione są zagadnienia związane z feudalnym rozbiciem Polski w XII
XIII w., ze wzrostem wielkiego władania ziemią, z rozwojem immunite
t u feudałów świeckich i 'duchownych. Wyciągając wnioski, autor stwier
dza, że w rozwoju państwowści Polska kroczyła w tym wypadku rów-

2; Tamże, s. 5. 
iG Tamże, s. 67.

, - Sobótka 2/83 
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nolegle z krajami zachodnioeuropejskimi. Tej oceny nie można nie 
uwazac za obiektywną. Interesująco naświetlone są kwestie dotyczące 
niemieckiej kolonizacji w Polsce w XII-XIII w. W tym procesie autor 
dostrzega cechy tak pozytywne, jak i negatywne dla kraju. Podstawowe 
charakterystyki w tej kwestii są aktualne do dziś. 

Następnie Lubawskij zajmuje się głównie polityczną historią Polski. 
Osobny rozdział poświęca na opis społecznego i państwowego ustroju 
kraju od końca XVI do połowy XVIII w. Uczony daje szczegółową cha
rakterystykę „federacyjnej Rzeczypospolitej szlacheckiej" - w ten spo
sób określa on istotę ustroju państwowego - oraz uważa, że w takim 
właśnie ustroju politycznym należy szu'kać wewnętrznych przyczyn, 
które doprowadziły Rzeczpospolitą do „śmierci politycznej" w drugiej 
połowie XVIII w. Uważa on, że właśnie „złota wolność" szlachty w ści
słym powiązaniu z ujarzmieniem ludu była główną przyczyną osłabie
nia, a następnie upadku Rzeczypospolitej. Ona bowiem była pierwszym 
i najważniejszym źródłem wewnętrz.nego zamieszania i konfliktu, upadku 
.duchowego i moralnego, co w sumie obezwładniło państwo i uczyniło 
je niezdolnym do przeciwstawienia się zamachom i interwencji z ze
vmątrz 21. W tej opinii charakterystyczne jest zwrócenie uwagi na zgub
ne znaczenie uprzywilejowania jednej grupy społecznej. Na ten temat 
wypowiada się też w cyklu wykładów o wewnętrznym życiu Rzeczy
pospolitej w przededniu i w okresie rozbiorów. Przyczyny rozbiorów, 
"L'.padku państwa i zagarnięcia jego ziem przez sąsiadów widzi Lubaw
skij w osobliwościach organizacji państwa polskiego oraz w historycz
nym wychowaniu społeczeństwa polskiego. ,,Państwo - mówi on - nie 
zjednoczyło się, lecz było właściwie ... federacją ... Rzeczypospolitych 
szlacheckich ... W państwie nie utworzono mocnej i autorytatywnej wła
dzy centralnej, nie zgromadzono wystarczających środków finansowych 
craz wojska. W swej egzystencji miało to państwo całkowicie polegać 
na cnotach obywatelskich społeczeństwa. Lecz nie miały tych cnót ani 
wyższa klasa społeczna - szlachta, ani niższe - mieszczaństwo i chłop
stwo; pierwsza - ponieważ ujarzmiwszy masy ludowe, utworzyła wokół 
siebie atmosferę próżności i pańskości, w której roztrwoniła swe siły 
fizyczne, intelektualne i moralne. Niższe nie posiadały tych cnót. ponie
waż były sponiewierane, zgnębione i nie miały okazji wypróbować na 
sobie dobrodziejstwa ustroju narodowościowego" 2s. 

Nie można odmówić słuszności takiej charakterystyce przyczyn roz
padu Polski. W każdym bądź razie wiele _ie.i momentó,v jest uznawa
nych przez współczesmi historiografię marksistowską. Nie sposób jednak 
nie zauważyć, że rnówi,1c o polityce Polski w XVIII w. autor woli ogra
·niczyć się do konstatacji faktów, nie oceniając i nie analizując przyczyn
tych lub innych posunięć rządu Rosji. W związku z tym cale przedsta
wienie tych faktów wydaje się nieco jednostronne.

21 Tamże, s. 310. 
2a Tamże, s. 354. 
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Naświetlając historię Polski po rozbiorach autor wychodzi z założe
nia, iż istnienie państwa polskiego, mimo wszystkich wad i niedomogów 

ustroju wewnętrznego, gwarantowało swobodę rozwoju narodowego Po
laków. Natomiast po upadku państwa powstało zagrożenie dla egzysten
cji narodowości polskiej, szczególnie w rdzennej Polsce, która trafiła 
pod panowanie Austrii i Prus. W związku z tym następne posunięcia 
Polaków autor kwalifikuje jako walkę o niepodległość. Dość dokładnie 
charakteryzuje Lubawskij ·konstytucję Królestwa Polskiego z 1815 r., 
nazywając ją „omal nie najbardziej liberalną w Europie" 29

• Autor nie 
pozwala sobie jednak, jak to robili inni historycy rosyjscy, zarzucać pol
skim powstańcom w 1830 r. ,,niewdzięczności". Uczony jednoznacznie 
stwierdza, że chociaż konstytucja odpowiadała swoim czasom, nie da
wała jednak żadnych gwarancji. Przecież konstytucję darował absolut
ny monarcha potężnego mocarstwa, Aleksander I, który „będąc w sło
wach liberalny i konstytucyjny, w rzeczywistości zawsze pozostawał 
autokratą" 30_ I z tego wyciąga Lubawskij logiczny wniosek: ,,powstanie 
1830 r. było wynikiem łamania konstytucji przez cara rosyjskiego·•. 
Szczegółowo przedstawia Lubawskij przebieg powstań 1830-1831 oraz 
1863 r. Lecz także i w tym rozdziale ogranicza się on do pokazywania 
faktów, powstrzymując się od ocen. To samo można powiedzieć o roz
dziale pracy, w którym analizuje Lubawskij narodowościową działalność 
Polaków po likwidacji Królestwa Polskiego. Ostatnie rozdziały cyklu 
opowiadają o losach Pola,ków pod panowaniem Austrii i Prus. 

Siłą rzeczy artykuł daje możliwość tylko bardzo skrótowego poka
zania najważniejszych problemów historii Polski w przedstawieniu Lu
bawskiego. Ogólnie rzecz biorąc, należy stwierdzić, iż moskiewski pro
fesor w ciągu prawie dwu dziesięcioleci dokładnie naświetlał studentom 
podstawowe zagadnienia historii Polski od starożytności do czasów 
współczesnych. Sposób podawania materiału wyróżniała duża obiektyw
ność. Wykładowca, będąc znawcą historii Polski, brał pod uwagę stan 

· współczesnej mu nauki historycznej. Złożone problemy stosunków pol
sko-rosyjskich rozpatrywał on z liberalnych pozycji politycznych. Dążył
do argumentowania swych poglądów bez narzucania ioh, o czym świad
czy między innymi wykaz lektur dotyczących historii Polski zalecanych
studentom. Lista ta (spis dołączony jest do każdego z rozdziałów) wska
zuje na wiele prac polskich, jak również na te rosyjskie prace, w których
oceny wydarzeń różnią siE; od autorskich.

Historia Polski, wykładana przez Lubawskiego w ramach historii 
Słowian zachodnich, kształtowała się na poziomie współczesnej bur
żuazyjnej nauki historycznej i była osiągnięciem rosyjskiej historiografii, 

a sama praca na\vet w czasach radzieckich długo jeszcze stanowiła pod

stawowy podręcznik dla tych wszystkich, którzy interesowali się historią 
Polski. 
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