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Praca Józefa Niedźwiedzia należy do kręgu modnych 
ostatnio i jakże potrzebnych badań nad dziejami 
regionalnymi. Już na wstępie też trzeba zaznaczyć, 
że recenzowana publikacja spełnia wiele z oczekiwań 
pasjonatów historii lokalnej, dając im do ręki najpeł-
niejsze do tej pory kompendium wiedzy o przeszłości 
miejscowości byłego województwa zamojskiego, ist-
niejącego w latach 1975-1998. Autor podjął się wyko-
nania trudnego wysiłku rejestracji i klasyfi kacji wielu 
rozproszonych informacji, dotyczących tak wykrojo-
nego regionu, tkwiących w różnego rodzaju wydawni-
ctwach, poczynając od monumentalnego XIX-wiecz-
nego Słownika Geografi cznego Królestwa Polskiego i in-
nych krajów słowiańskich po współczesne opracowania 
regionalistyczne, deklarując również korzystanie ze 
zbiorów archiwalnych. W efekcie jego pracy powstał 
leksykon zawierający około 900 ułożonych alfabetycz-
nie haseł, z których każde mówi o najważniejszych 
faktach z przeszłości danej miejscowości, istniejących 
niegdyś w niej obiektach, właścicielach i mieszkań-
cach. Wszyscy zainteresowani z pewnością docenią 
pozytywy wydawnictwa, bo posiada ono oczywiste 
walory. Obowiązkiem recenzenta jest jednak przede 
wszystkim wykazywanie niedoskonałości publikacji 
i luk w przedstawionych materiałach, bo przecież nie-
zbędne jest to do postępu wiedzy i może też dopingo-
wać Autora do kolejnych owocnych prac.

Nawet nie zorientowany w problematyce czytel-
nik może od razu zwrócić uwagę na szereg wątpliwo-
ści wiążących się z generalną koncepcją dzieła Józefa 
Niedźwiedzia. Na wstępie już ciśnie się na usta pytanie, 
dlaczego za podstawę swoich rozważań Autor przyjął 
teren istniejącego niespełna 25 lat województwa, skoro 
rzecz dotyczy tysiącleci? Nie znajdziemy niestety w re-
cenzowanej pracy żadnych poważniejszych uzasadnień 
wyodrębniania terytorium przyjętego przez Autora za 
obszar „Zamojszczyzny”. Jest to zaś niezbędne w tego 
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typu publikacji. Umieszczony na wstępie, przed hasła-
mi Rys historyczny też nie rozwiewa przedstawionej tu 
wątpliwości, wprowadza za to szereg kolejnych. Poja-
wia się tam mianowicie anachroniczna już dziś nazwa 
„Grody Czerwieńskie” na oznaczenie całych południo-
wo-wschodnich kresów państwa piastowskiego obej-
mujących nie tylko południową Lubelszczyznę, ale też 
Przemyskie. Od dawna już przecież wiadomo, że ter-
min „Grody Czerwieńskie” – w takiej formie, jak trak-
tuje go podręcznikowa, szkolna historia – jest jedynie 
wymysłem historiografi i, a osadnictwo Zamojszczyzny 
zawsze oddzielone było od ekumen ziemi przemyskiej 
Roztoczem z Puszczą Solską (A. Poppe 1953). Po-
wszechność tego błędu w popularnych dziejach regionu 
(i nawet syntezach historii ojczystej) nie usprawiedliwia 
bynajmniej naszego Autora. Później zresztą już w cza-
sach dominacji ruskiej, co zauważone zostało w Leksy-
konie (s. 13), ziemie traktowane w recenzowanej pracy 
jako „Zamojszczyzna” wchodziły w skład księstw wło-
dzimierskiego i bełskiego, podczas gdy Przemyskie po-
siadało odrębną organizację polityczną. Istnieje zresz-
tą tendencja, by owe mityczne „Grody Czerwieńskie” 
sprowadzać właśnie do Zamojszczyzny, jej cień pojawia 
się w recenzowanym wydawnictwie. Z przywołanym 
powyżej problemem wiąże się też inna jeszcze okolicz-
ność. Brak mianowicie w pracy koniecznej refl eksji na 
temat historycznych zmian granic ziem wchodzących 
w skład wyodrębnianego przez niego terytorium dzi-
siejszej Zamojszczyzny i ich silnego aż do drugiej wojny 
światowej związku z terenami zabużańskimi.

Wadliwa wydaje się być w ogóle część przyjętych 
we wstępnym szkicu Rysie historycznym podstaw chro-
nologicznych porządkowania materiału. Nawet z sa-
mego recenzowanego tekstu wynika niezbicie, że wiek 
XIII nie był żadną cezurą w dziejach interesujących 
Autora ziem; bardziej znaczące są natomiast okresy: 
XI w. – gdy państwo ruskie drogą masowej deportacji 
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pierwotnej ludności w okolice Kijowa zmieniło sto-
sunki etniczne w dzisiejszej Zamojszczyźnie – oraz 
wiek XIV, gdy ziemie te znalazły się w orbicie wpły-
wów polskich. Jednak są to w gruncie rzeczy detale.

Bardziej poważne zarzuty wiążą się już z budową 
samych haseł Leksykonu i ich charakterem. Brak nieste-
ty w notach miejscowości konsekwentnie stosowanej 
ramy, czy szablonu, według którego grupowane byłyby 
informacje oraz wskazówki bibliografi czne, w tym także 
te, dotyczące treści archiwaliów. Te ostatnie potrzebne są 
zwłaszcza przy wymienianiu początków miejscowości, 
które nieraz dość bałamutnie ukazywane są w pracach 
regionalistów. Jeśli publikacja ta miałaby stanowić pod-
stawę do poważniejszych badań, hasła musiałaby zawie-
rać przejrzystą konstrukcję umożliwiającą szybkie wy-
szukiwanie zainteresowanym konkretnych wiadomości. 
Podawanie zamiast tego intuicyjnie wiedzionego wątku 
chronologicznego obrazującego rozwój ośrodka nie zała-
twia sprawy. Otrzymujemy bowiem w rezultacie zestaw  
informacji, z których trudno korzystać np. nie można się 
zorientować, czy coś pozostało z obiektów wymienia-
nych w notach – a to jest niesłychanie ważne nie tylko 
dla badaczy kultury materialnej, ale też np. turystów, czy 
innych pasjonatów, dajmy na to określonego typu trady-
cyjnego budownictwa (karczm, młynów itp.). Przecież 
takim ludziom m.in. taki leksykon powinien służyć. Nie 
zawsze też wiadomo, skąd Autor czerpie przekazywane 
informacje. Czasami w przypadku faktów kluczowych 
dla ich umocowania właściwsze byłoby przywołanie 
źródła (oryginalnego archiwalnego), a nie publikacji, bo 
przecież zdarza się niesłychanie często w regionalistyce 
(i nie tylko niestety!), że opracowania sporządzane są 
w sposób nie budzący zaufania: po prostu jeden autor 
przepisuje od drugiego, powielając błędy.

Korzystanie z leksykonu utrudnia też brak dokład-
nej mapy pokazującej wszystkie zamieszczone w nim 
miejscowości ze specyfi kacją ich zmieniających się 
warunków przyrodnich, ekonomicznych – sieć dróg 
i podziałów administracyjnych regionu. Nie poma-
ga też w czerpaniu wiedzy o Zamojszczyźnie ściśle 
alfabetyczny porządek not dotyczących ośrodków 
lokalnych nie uwzględniający w ogóle ich położenia 
i sąsiedztwa. Tubylec bez problemu znajdzie miejsco-
wości danej gminy, czy powiatu, ale już nawet miesz-
kaniec Zamojszczyzny z terenów od niej odległych nie 
będzie potrafi ł zebrać ich ze sobą. W Leksykonie nie 
ma w ogóle żadnych tabel pokazujących zgrupowania 
miejscowości w ramach jednostek administracyjnych 
ani w przeszłości, ani współcześnie.

Bogdan Szyszka w przedmowie do naszej publi-
kacji pisze: Autor na podstawie źródeł archiwalnych 
i wielu opracowań z dziedziny archeologii oraz historii 
umiejętnie wyselekcjonował najistotniejsze informacje 

dla tego typu opracowania (s. 8). Trudno zgodzić się 
w pełni z tym stwierdzeniem. Nie jest ono całkowicie 
prawdziwe ani w przypadku wiadomości historycz-
nych, ani też archeologicznych. Te ostatnio zwłasz-
cza - co dziwne, bo Autor jest przecież archeologiem 
– potraktowane zostały prawdziwie po macoszemu.

Zwraca uwagę, że Autor we Wstępie dokonał za-
rysu pradziejów i wczesnego średniowiecza ziem Za-
mojszczyzny w oparciu o źródła archeologiczne dając 
Czytelnikowi ogólną orientację, jednakże niemalże 
całkowicie zrezygnował z wyników badań archeolo-
gicznych sporządzając noty poszczególnych miejsco-
wości. Tam zawsze dzieje zaczynają się od pierwszej 
wzmianki w źródłach pisanych. Nie sposób zrozumieć 
tej postawy. Czyżby zabytki starsze były pozbawione 
znaczenia w naszej Ojczyźnie tak przecież ubogiej, 
na tle innych krajów Europy, w materialne pozostało-
ści przeszłości z powodu szalejących wojen, egoizmu 
i głupoty elit? Przecież wszędzie, gdzie ludzie mają na-
wet podstawy świadomości historycznej, obiekty pra-
dziejowe – rekonstrukcje archeologiczne, przyciągają 
uwagę mas, pobudzając patriotyzm lokalny i, rzecz to 
nie bez znaczenia, ożywiają ruch turystyczny. 

Komentarz archeologiczny jest niezbędny w pub-
likacji tego rodzaju, bowiem ziemia zamojska obfi -
tuje w liczne stanowiska pradziejowe, które weszły 
do syntez pradziejów ziem polskich i trzeba wiedzę 
o nich propagować (A. Gardawski, J. Kowalczyk 1978; 
W. Hensel, T. Wiślański 1979; J. Kmieciński 1989a; 
1989b; A. Kokowski 2005), tym bardziej, że omawia-
ne są on w fachowych opracowaniach monografi cz-
nych pradziejów naszego regionu (W. Gumiński 1989; 
A. Kokowski 1993; 1995; 1999; J. Libera 1995; 1998; 
2001; H. Taras 1995; A. Zakościelna 1996; S. Czopek 
1997). Wymieńmy chociażby stanowiska w Bondyrzu, 
Czerniczynie, Gródku nad Bugiem, Guciowie, Masło-
męczu, Podlodowie, Strzyżowie, Tarnogórze, Teptiu-
kowie, Topor nicy, Turkowicach, Tyszowcach i Werb-
kowicach. Szczególne zdziwienie budzi lakoniczne 
zaznaczenie tzw. stanowisk eponimicznych, czyli tych, 
od których pochodzi nazwa kultury lub grupy kultu-
rowej – stanowiska: w Strzyżowie, Czerniczynie i Ma-
słomęczu (J. Głosik 1968; J. Machnik 1978; M. Gedl 
1989; A. Kokowski 1991; S. Czopek 1999). Szereg zja-
wisk kulturowych obecnych w przeszłości terenów 
zamojskich ma swoje rozległe koneksje, żeby wymie-
nić najbliższe wschodnie, na obszarach zachodniego 
Wołynia, choćby na przykładzie kultur młodszego 
neolitu (A. Zakościelna, J. Gurba 2006) czy też kultury 
trzcinieckiej (H. Taras 2004). Liczne powiązania kul-
turowe skłoniły badaczy lubelskich do określenia tego 
pogranicza jako klucz do prahistorii Europy Środkowej 
(A. Zakościelna, J. Gurba, A. Kokowski 2000, s. 299).





Recenzje, omówienia, polemiki – Reviews, discussion, polemics

Nawet pobieżne spojrzenie na zestaw opraco-
wań i literatury uświadamia, że Autor pominął, poza 
nielicznymi wyjątkami odnośnie okresu wczesnego 
średniowiecza, cały dokumentacyjny i publikowany 
dorobek archeologiczny. Trzeba przyznać, że uczy-
nił to konsekwentnie, bowiem nie uznał za stosowne 
wspomnieć również własnych dokonań i publikacji, 
które tworzą w badaniach pradziejów Zamojszczyzny, 
szczególnie jeżeli chodzi o kulturę łużycką, znaczący 
dorobek (np. J. Niedźwiedź 1987; 1992; J. Niedźwiedź, 
W. Koman 1996; J. Niedźwiedź, H. Taras 1997).

Niewiele lepiej przedstawia się pozycja archeolo-
gii odnośnie okresu wczesnego średniowiecza. Nie-
zbyt trafne wydaje się przyjęte na początku założenie, 
że mniej więcej od VII wieku rozpoczyna się na tym 
terenie okres stabilizacji osadniczej trwającej do poł. 
XIII w.(s. 11), gdyż poczynając od wyznaczonej przez 
Autora dolnej cezury zaczyna się proces dynamicz-
nego rozwoju osadnictwa (por. J. Gurba i in. 1995). 
W tak rozległym okresie można by wyznaczyć co 
najmniej dwa okresy przełomowe w dynamice roz-
woju osadnictwa. Pierwszy – w granicach VIII/IX-
X w. – wiązać należy z powstawaniem sieci grodowej 
(zwykle w starszej historiografi i zwanej terytorium 
Grodów Czerwieńskich), a więc wzniesieniem obwa-
łowań w Skibicach (A. i R. Niedźwiadkowie, A. Roz-
wałka 1997), Gródku nad Bugiem – latopisowym gro-
dzie Wołyń (E. Banasiewicz 1990, s. 64-70), Czermnie 
– latopisowym grodzie Czerwień (J. Gurba, R. Szczy-
gieł 2006, s. 71-79), Guciowie (H. Maruszczak 1997), 
Śniatyczach i Majdanie Górnym (I. Kutyłowska 1997, 
H. Maruszczak 1999). Drugi okres – od lat 30. XI do 
XII w. włącznie – wzmożenia procesów osadniczych 
na omawianych terenach wiązać możemy z wciele-
niem owego terenu przez Jarosława Mądrego do Rusi 
i budowę nowych grodów na pograniczu z Polską 
w: Grabowcu (I. Kutyłowska 1997), Jurowie (E. Ba-
nasiewicz 1999), Sąsiadce – latopisowym Sutiejsku 
(E. Banasiewicz 1990, s. 91-94), Suścu (E. Banasiewicz 
1990, s. 101) i Szczebrzeszynie (I. Kutyłowska 1997).

Podobnie jak w przypadku charakterystyki prze-
mian osadniczych i kulturowych w pradziejach, nie 
znajdujemy w przypadku wczesnego średniowiecza 
choćby próby odniesienia do szerszego tła i konstata-
cji, w jakim stopniu przemiany na ziemiach późniejszej 
Zamojszczyzny były specyfi czne i jaką rolę pełniły, za-
równo w okresie najstarszego osadnictwa słowiańskie-
go, kształtowania się opolnych i plemiennych wspólnot 
terytorialnych, jak i w czasie transformacji w ramy 
organizacji państwowych. Bogaty zasób zamojskich 
badań wykopaliskowych umożliwia już podjęcie pró-
by dogłębniejszej oceny zjawisk kulturowych i osadni-
czych na przełomie pradziejów i wczesnego średnio-

wiecza, tak w zasięgu lokalnym (por. E. i A. Kokowscy 
1987, s. 41-45), jak i w perspektywie historii starożytnej 
ziem polskich (por. A. Kokowski 2005, s. 525-535). 

W prezentacji okresu wczesnośredniowiecznego 
przede wszystkim zastrzeżenie budzi sformułowanie, 
że obszary tzw. Grodów Czerwieńskich stanowiły za-
chodnią rubież państwa kijowskiego, choć przejściowo 
(od poł. X wieku do 981 roku i w latach 1018-1031) 
należały do Polski piastowskiej (s. 12). Niezależnie od 
lokalizacji, ciągle dyskusyjnej (por. V. Krzywicka 1996; 
J. Górak 2004), Grodów Czerwieńskich, zarówno wy-
mowa wzmianek w Powieści minionych lat, jak i naj-
nowsze opracowania naukowe wskazują na pierwotną 
przynależność do Lachów, czyli zapewne do teryto-
rium plemienia Lędzian (G. Labuda 1996; F. Sielicki 
1999, s. XLI-XLII, s. 65, 117; Makarski 1996, s. 44-75; 
J. Gurba 2004). O przynależności grodu w Czermnie 
– do czasu jego aneksji przez Jarosława Mądrego – do 
zachodniej rubieży państwa piastowskiego świadczą 
również źródła archeologiczne. Sam Autor zresztą 
stwierdza, że od wieku XI nastąpiła zmiana charakteru 
osadnictwa, pojawiły się bowiem zabytki wschodnio-
słowiańskie, co zgodne jest z ruskimi latopisami (s. 1). 
Zamieszanie istnieje również w związku z proble-
mem kresu grodu w Czerwieniu. Autor pisze, że kres 
egzystencji grodów położył w 1241 roku niszczycielski 
najazd Mongołów pod wodzą Batu-chan. Zniszczony 
został główny gród Czerwień i Wołyń (s. 13). Wcześniej 
jednakże wspomina o zarządzeniu chana Burundaja 
z 1259 roku o likwidacji grodów na Rusi i przypusz-
cza, że być może wówczas zniszczono wały w Czerwie-
niu (s. 13). Jeżeli jednak, co wynika z tekstu, Autor 
utożsamia latopisowy Czerwień z grodem w obec-
nym Czermnie, to nie może nie uwzględniać badań 
dendrochronologicznych, które dowodzą, że gród 
w Czermnie nie został zniszczony przez Tatarów 
w 1241 r., lecz prawdopodobnie w drugiej połowie 
XIII w. (J. Gurba, A. Urbański 1998, s. 164). Wynik ba-
dań drewna z najmłodszych umocnień grodu zdaje się 
potwierdzać jego istnienie co najmniej do roku 1289, 
do którego odnosi się wzmianka mówiąca o bojarach 
ruskich doradzających księciu Mścisławowi zajęcie 
grodów w Bełzie i Czerwieniu (J. Górak 1990, s. 19).

Prezentacja w Leksykonie materiału z późnego śred-
niowiecza i czasów nowożytnych na pewno zyskałaby, 
gdyby Autor wykorzystał nowsze publikacje, zwłaszcza 
dokonania lubelskiego środowiska historycznego. Po-
minięte zostały prace Włodzimierza Czarneckiego na 
temat powstania i rozwoju sieci parafi alnej kościoła 
łacińskiego w Ziemi Chełmskiej  (W. Czarnecki 2000) 
i  Kazimierza Myślińskiego o Dymitrze z Goraja i do-
brach szczebrzeszyńskich (K. Myśliński 1981). Ponadto 
nieuwzględnione zostały publikacje Grzegorza Jawora 
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o osadnictwie wołoskim i zapleczu wiejskim wokół 
Szczebrzeszyna i Goraja (G. Jawor 1998; 2000; 2004), 
a także prace Feliksa Kiryka i Bożeny Nowak dotyczące 
urbanizacji (F. Kiryk 1972; B. Nowak 1996).

Zamieszczone tu uwagi dotyczą głównie materia-
łu wczesnośredniowiecznego, co oczywiście wynika 
z profesji recenzentów (mediewista i archeolog), jed-
nakże naraził się na nie sam Autor generalnie słabym 
uwzględnieniem, zarówno we Wstępie, jak i w Opi-
sie miejscowości, wyników badań archeologicznych. 
Zarzut  ten jest oczywiście do naprawienia, bowiem 

sam J. Niedźwiedź jest do tego najlepiej przygotowa-
ny i może śmiało podjąć się opracowania i wydania 
Leksykonu archeologicznego miejscowości dawnego wo-
jewództwa zamojskiego. Wówczas, biorąc pod uwagę 
także recenzowaną publikację – poprawioną i dosto-
sowaną do dwutomowej edycji, otrzymalibyśmy cało-
ściowy zestaw materiałów, tak bardzo potrzebnych do 
naukowej rekonstrukcji dziejów Zamojszczyzny, ale 
nade wszystko do wypełnienia zadań, które zostałyby 
postawione we Wstępie i sprowadzają się do deklaro-
wanej przez Wydawcę misji oświatowej.
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