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Aleksander Mazur , Ceremoniał  promocyjny w wojsku polskim  966-1996, Warszawa 1997, 
ss. 441. 

Jednym z trudniejszych i najbardziej ambitnych zadań dla historyka jest napisanie monografii  przedstawiającej  wybra-
ne zagadnienie w przeciągu  dłuższego czasu, nawet kilku epok. Wymaga to dogłębnego poznania realiów każdej z nich — 
obyczajowości, umysłowości, kultury materialnej, dziejów państwa, społeczeństwa i prawa. Nie można wymagać od autora 
takiej pracy, by był w równym stopniu znawcą  wszystkich epok, ale przy jej pisaniu bezwzględnie wymagana jest znajomość 
przynajmniej najnowszych ogólnych i monograficznych  opracowań poświęconych szczegółowym zagadnieniom. 

Podstawą  recenzowanej pracy była rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem Jerzego Cytowskiego, niestety 
nie wiadomo, na której z wojskowych uczelni. Domyślam się, że pod względem tematyki, jej układu oraz wykorzystanego 
materiału ilustracyjnego niniejsza wersja, zapewne mająca  mieć także charakter popularnonaukowy, nie różni się wiele od 
tej, którą  Autor przedstawił, by uzyskać tytuł doktorski. 

Już pierwsze zdanie wstępu — „ceremoniał promocyjny jest uroczystym aktem nominowania żołnierzy na stopnie 
oficerskie"  (s. 5) — każe zastanowić się, jak Autor rozumie temat swojej pracy. Taką  definicję  ceremoniału promocyjnego 
odnieść można bez zastrzeżeń do wojsk XIX i XX stulecia. W ówczesnych armiach wyróżnia się bowiem stopnie podoficer-
skie, oficerskie  i generalskie, i do dwóch ostatnich grup odnosi się przyjęta przez A. Mazura definicja.  Słusznie spróbował 
on opisać genezę omawianych przez siebie wojskowych obyczajów, choć jak widać z lektury książki,  miał z tym duże 
problemy, spowodowane słabszą  orientacją  w dziejach wojskowości polskiej od X do XVIII w. Zamiast poprzestać na 
krótkim i bardzo ogólnym przedstawieniu tych zagadnień Autor zafundował  czytelnikom książkową  hybrydę — jedna 
trzecia jego pracy ma znikomy walor naukowy, zaś reszta prezentuje się naprawdę przyzwoicie. Granica między nieporad-
nością  a rzetelnością  przebiega w recenzowanej książce  we fragmencie  poświęconym reformom  wojskowym w czasach 
stanisławowskich, które stworzyły podwaliny pod powstanie nowoczesnej nowożytnej armii. Proponowanego przez Autora 
rozumienia tematu oraz przyjętej przez niego terminologii nie można mimo wszystko odnieść do armii feudalnej  i zaciężnej. 

Historia ceremoniału promocyjnego w XIX i XX w. jest naprawdę ciekawym i stwarzającym  wrażenie wykonania solidnej 
pracy naukowej zapisem zmian zachodzących  w tym czasie w formach  oficerskich  nominacji. Poszczególne rozdziały, któ-
rych treść na szczęście bardzo ostrożnie połączono  z dziejami politycznymi, przedstawiają  dzieje ceremoniału promocyjne-
go podzielone słusznie na trzy okresy 1794-1864, 1865-1921 i 1918-1996; pozorne zdublowanie lat 1918-1921 okazuje się 
dobrym zabiegiem konstrukcyjnym oddzielającym  ceremoniał oficerski  w powstaniach wielkopolskim i śląskich  od tego, 
który przyjęto w armii II Rzeczypospolitej. Zawarte są  w nich wiadomości, kiedy i w jakich okolicznościach ciała kolegial-
ne bądź  poszczególne osoby pełniące  związane  z wojskowością  wysokie funkcje  zyskiwały prawo do nadawania stopni 
oficerskich,  jaki przebieg miała ceremonia nadania rangi oficerskiej,  jakie warunki musiał spełniać kandydat na oficera 
i jakie wreszcie miejsce zajmował w strukturze armii przed i po nominacji. Wprowadza to czytelników w ciekawy świat 
właściwego każdej armii etosu i kultury kadry oficerskiej,  a przy okazji śledzą  oni drogę od dawnych do obowiązujących 
współcześnie stopni oficerskich.  W rozdziale poświęconym ceremoniałowi promocyjnemu po 1918 r. nie ma już nadmiaru 
powtarzających  się cytatów i bardziej zauważalna jest twórcza praca Autora. Nie bez znaczenia jest fakt,  że jego książka 
wolna jest od prób upolityczniania i zawłaszczania tradycji polskich promocji oficerskich,  choć A. Mazur więcej miejsca 
poświęca ceremoniałowi promocyjnemu w Gwardii Ludowej niż w Armii Krajowej. 

Zapowiedzią  kłopotów Autora z dziejami wojskowości do XVII w. jest zamieszczone we wstępie streszczenie porusza-
nej w książce  problematyki, które aż roi się od nieścisłości („ceremonia pasowania rycerskiego polegała na przepasaniu 
giermka pasem rycerskim podtrzymującym  miecz i trzykrotnym uderzeniu płazem miecza po ramieniu"), błędnych uogól-
nień („zamiast pasowania rycerskiego król Kazimierz Jagiellończyk wprowadził dla nowo mianowanych oficerów  [...] wojsk 
[zaciężnych] dokumenty nominacyjne, zwane wówczas listami przypowiednimi") i fałszywych  wniosków („dużym wydarze-
niem promocyjnym [...] było nadanie stopnia marszałka Francji naczelnemu wodzowi armii Księstwa Warszawskiego, gen. 
dyw. ks. Józefowi  Poniatowskiemu"). Przekraczające  wiedzę i umiejętności Autora rozszerzenie tematu pracy aż do począ-
tków państwa polskiego zaowocowało nieudolnym przenoszeniem współczesnej terminologii wojskowej na czasy średnio-
wiecza. Razi to zwłaszcza w odniesieniu do stopni wojskowych, gdyż A. Mazur stara się hierarchicznie uporządkować 
dawne rangi i tytuły wojskowe, lecz nie zauważa ich zmienności w czasie, a także wzajemnych relacji między nimi. Nie 
dostrzega, że w późnym średniowieczu kasztelan i wojewoda krakowski nie byli równi innym kasztelanom i wojewodom. 
Podobnie było z innymi urzędnikami pełniącymi  funkcje  wojskowe. Poza tym wszystkich dostojników nazywa oficerami 
i traktuje ich obowiązki  urzędnicze, sądowe  i ceremonialne tylko jako uzupełnienie służby wojskowej (s. 16-24). Dokonany 
przez Autora podział dowódców oddziałów w państwie pierwszych Piastów na niższych — comites, średnich — duces 
i wyższych — principes dowodzi tylko niewiedzy, a usytuowanie na najniższym szczeblu dowódczym „comites", będących 
uprzywilejowaną  grupą  w ramach principes to poważny błąd1. 

Na swoje i czytelników nieszczęście A. Mazur postanowił badać nieznane sobie epoki i posłużył się przy tym swoistą 
metodologią.  Słusznie nie ufając  swojej wiedzy, poprzestał na przepisaniu wyników badań innych historyków i streszczeniu, 

1 K. Modzelewski, Comites,  principes, nobiles. Struktura  klasy  panującej w świetle terminologii  Anonima Galla,  w: Cultus  et cognitio. Studia  z dziejów 
średniowiecznej  kultury  ofiarowane  Aleksandrowi  Gieysztorowi w czterdziestolecie  pracy naukowej,  Warszawa 1976, s. 403-412. 
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lecz nie zanalizowaniu, znanych sobie źródeł. W efekcie  pierwsze 150 stron jego książki  pełne jest powtórzeń, których 
usunięcie byłoby z korzyścią  dla recenzowanej pracy. Dla przykładu: opisując  przebieg rycerskiego pasowania, Autor 
zestawia obok siebie cytaty z prac Zygmunta Glogera, Zdzisława Zygulskiego, Andrzeja Nadolskiego, Józefa  Karwina, 
Anny Klubówny, Juliana Ursyna Niemcewicza, Tadeusza Korzona, Aleksandra Wejnerta, Wacława Aleksandra Maciejow-
skiego, Benedykta Zientary, uzupełnione o fragment  Kroniki  Galla Anonima (s. 39-44). Nie dowodzi to niczego innego jak 
tylko wykonania szerokiej kwerendy bibliograficznej,  gdyż cytowane opracowania w bardzo ogólny sposób mówią  dokła-
dnie o tym samym — świeckiej lub religijnej uroczystości, podczas której młody człowiek otrzymywał rycerski pas i miecz. 
Przez pięć stron czytelnik może więc utrwalać sobie te informacje  i porównywać style różnych autorów. 

Maniera ta przewija się przez prawie połowę książki  A. Mazura i na jej kartach możemy śledzić zgodność poglądów 
historyków np. w kwestii obowiązków  hetmanów (s. 84-88) czy zmian jakościowych w składzie korpusu oficerskiego  w cza-
sie Sejmu Wielkiego (s. 145-146). Na ewentualne różnice poglądów,  dyskusje czy wątpliwości  nie ma w tej pracy miejsca. 

Autor chyba szczególnie upodobał sobie dzieło Wincentego Skrzetuskiego Prawo polityczne narodu  polskiego  wydane 
w Warszawie w 1787 r. Dwukrotnie bowiem cytuje z niego to samo zdanie ,,[Bolesław Chrobry] postanowił wyznaczyć 
różnych urzędników, oznaczając  każdemu powinność i porządek.  Nad żołnierzami każdej ziemi najwyższą  zwierzchność 
powierzył wojewodom, a sam był zwierzchnikiem nad całym wojskiem" (s. 19, 27), za każdym razem podając  jednak 
w przypisie inny tom tejże pracy. 

Historycy zasługują  według A. Mazura tylko na cytowanie, zaś źródła na cytaty i ich streszczenia. Tak więc przytaczany 
na stronie 99 uniwersał poborowy z 1567 r. głoszący,  że każdy rotmistrz ma mieć oddział składający  się ze stu konnych, zaś 
jego osobisty poczet składać się może maksymalnie z ośmiu osób, na następnej stronie analizowany (?) jest przez Autora, 
który wyjaśnia, że każdy rotmistrz ma mieć oddział składający  się ze stu konnych... itd. Ta metoda badawcza prowadzi do 
jak najbardziej zgodnych ze źródłem wniosków badawczych i przyczynia się do zwiększenia objętości pracy. Jedynym 
urozmaiceniem przygotowanym dla czytelników jest wzajemne zestawienie źródłowego cytatu i jego streszczenia. To osta-
tnie niekiedy bowiem wyprzedza tekst źródła. Zaskakująco  dokładne przedstawienie ceremonii promowania nowych towa-
rzyszy w chorągwiach  jazdy (s. 106-107), okazuje się być drobiazgowym streszczeniem cytowanego na zakończenie tego 
fragmentu  Opisu obyczajów Jędrzeja Kitowicza (s. 108). 

Niekiedy zacytowane wyrwane z kontekstu pół zdania prowadzi Autora do całkowicie błędnych wniosków. Jest tak, 
gdy na dowód pasowania rycerzy w czasie bitwy przytacza on następujący  fragment  Roczników  Jana Długosza: „Jan Sarnowski 
z Czech i z wszystką  drużyną  Czechów i Morawców wstąpił  do gaju, w którym był Władysław, król Polski wiernych sobie 
rycerzy zdobił pasem rycerskim" (s. 46). Nie trzeba czytać całego Długoszowego opisu bitwy grunwaldzkiej, by zrozumieć, 
że Jagiełło pasował nowych rycerzy przed bitwą,  a nie w trakcie starcia. Obok Autor umieszcza nie poparte żadnymi 
dowodami twierdzenie, jakoby wśród pasowanych wówczas rycerzy byli przedstawiciele różnych stanów społecznych. 

Źródłem wielu problemów jest zebrana przez A. Mazura bibliografia.  Liczy ona około trzystu pozycji, lecz w części 
dotyczącej  okresu do 1794 r. składają  się na nią  w większości prace z XIX, a nawet XVIII w. W tej sytuacji trudno się 
dziwić, że poglądy  Autora na temat urzędów ziemskich, dworskich i stopni wojskowych w dawnej Polsce nie mają  nic 
wspólnego z obecnym stanem wiedzy. Twierdzi on, że od 966 r. upowszechniło się w Polsce pospolite ruszenie rycerstwa 
(s. 15) oraz że od XI w. (czyli wcześniej niż w Europie Zachodniej!) funkcjonowały  na naszych ziemiach herby rycerskie 
oznaczające  przynależność do stanu szlacheckiego (s. 17). Pisząc  o urzędnikach od wojewody po burgrabiego, ich obowiąz-
kach, a także czasie powstania pełnionych przez nich godności (s. 19-27), nie dostrzega on różnic między państwem pierw-
szych Piastów i Rzeczypospolitą  Obojga Narodów, a jedenasto- czy osiemnastowieczni kasztelanowie to dla niego sena-
torowie. Problemy z terminologią  stara się Autor omijać, nie podając  dat przedstawianych przez siebie wydarzeń. I tak 
najpierw stwierdza, że w 1454 r. utworzono urząd  kasztelański i odtąd  kasztelan miał być mianowany przez króla. Z na-
stępnego zdania dowiadujemy się, że po przekształceniu się rady królewskiej w senat (już bez podania, kiedy to nastąpiło) 
kasztelanowie stali się senatorami, zaś kolejne zdanie, rozpoczynające  się od słów „godność senatorską  pełnili następujący 
wojewodowie", to spis wojewodów z czasów unii lubelskiej, o czym jednak Autor nie wspomina (s. 20-21). Naprawdę 
trzeba się postarać, aby w tak zagmatwany sposób przedstawić nielogiczną  i niesłuszną  wizję urzędów w dawnej Polsce, 
zamiast sięgnąć  chociażby do ogólnych prac poświęconych historii polskiego państwa i prawa. Nieznajomość najnowszych 
opracowań widać np. w stwierdzeniu, że urzędy hetmańskie powstały dopiero w XVI w. (s. 72, 78-79). W rzeczywistości 
istniały one już w końcu poprzedniego stulecia2. Dowodzący  braku znajomości historii historiografii  dobór cytatów z opra-
cowań zmusza do postawienia Autorowi pytań o stan jego wiedzy o ojczystej historii. Jeżeli powtarza on za, mającą  ponad 
150 lat, pracą  Wacława Aleksandra Maciejowskiego, że Władysław Herman, pasując  na rycerza Bolesława Krzywoustego, 
wyznaczył go równocześnie na swego następcę (s. 44), to czy zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy odmawia prawa do władzy 
drugiemu synowi Hermana, Zbigniewowi, i wykreśla go z listy polskich władców? 

Autorowi zdarzają  się też inne drobniejsze błędy, których nie sposób wytłumaczyć. Twórca państwa na Mazowszu 
w XI w. Miecław początkowo  sprawował na dworze Piastów urząd  cześnika, a nie chorążego  (s. 23). W spisie hetmanów 
wielkich koronnych Mikołaj Potocki ma prawidłową  datę śmierci — 1651 r. (s. 95), lecz okazuje się, że w roku następnym 
dostał się do kozackiej niewoli po bitwie pod Batohem. Razem z nim trafić  miał do niej hetman polny Marcin Kalinow-
ski (s. 83), o którym wiadomo, że w bitwie tej poległ, zaś zamordowanym w niewoli Marcinem Kalinowskim był jego 

2 Urzędnicy  dawnej  RzeczypospolitejXII-XVIII  wieku,  1.10, Urzędnicy  centralni  i nadworni  PolskiXIV-XVIII  wieku. Spisy,  Kórnik 1992, s. 39-48. 
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syn3. W bitwie morskiej pod Oliwą  flota  polska nie zdobyła dwóch okrętów (s. 112) tylko jeden — „Tigern", gdyż „Solen" 
zatonął  na skutek eksplozji w prochowni4. Także pierwsze użycie artylerii na ziemiach polskich miało miejsce nie w 1366 
(s. 112), lecz w 1383 r.; generał Józef  Chłopicki nie popierał decyzji o wybuchu powstania listopadowego (s. 212); a Michał 
Rola-Żymierski został w 1944 r. mianowany generałem broni z pominięciem nie tylko stopnia generała dywizji (s. 366), 
lecz wszystkich stopni podoficerskich,  oficerskich  i generalskich, gdyż kiedy w 1926 r. skazano go za przyjmowanie łapówek 
i defraudacje  państwowych funduszy  na karę pięciu lat pozbawienia wolności, równocześnie zdegradowano go do stopnia 
szeregowca. Nie wiem też, jaki rodzaj wojsk określa Autor terminem „jazda lżejsza" (s. 67)? Na osobną  wzmiankę zasługu-
ją  kuriozalne informacje,  że buława jako broń „pochodzi ze starożytnej miejscowości Orient, a ściślej z Mezopotamii" 
(s. 94), a od lądowej  bitwy pod Bosworth w Anglii (1485 r.) datuje się ustanowienie stopnia porucznika w polskiej marynar-
ce (s. 111)! 

W nieczytelny sposób przedstawiony został sposób rekrutacji zaciężnych chorągwi  jazdy autoramentu narodowego 
oraz nominacje rotmistrzów tych oddziałów w XVI-XVII w. (s. 97-110). Wręczenie listu przypowiedniego było bowiem 
aktem nominacyjnym, nie promocyjnym, nie można przecież być awansowanym na to samo stanowisko w tej samej chorą-
gwi przez kilka kolejnych lat. Objęcie tej funkcji  warunkowane było posiadaniem przez kandydata dużego doświadczenia 
bojowego, choć w praktyce nie należały do odosobnionych przypadki powierzania dowództwa oddziału mniej doświadczo-
nemu szlachcicowi, będącemu  jednak krewnym bądź  protegowanym magnata. List przypowiedni uprawniający  do sformo-
wania własnej chorągwi  mógł być również formą  nagradzania najdzielniejszych towarzyszy z najlepszych oddziałów. W ogólnej 
sumie pieniędzy przeznaczonej dla każdej chorągwi  znajdowało się od kilku do kilkunastu tzw. ślepych porcji, czyli stawek 
żołdu przypadających  na zwykłego towarzysza. Zwyczajowo stanowiły one wynagrodzenie rotmistrza. 

Trudno też mówić o awansowaniu pocztowych na towarzyszy przez króla, hetmanów czy rotmistrzów. Towarzysze, 
zaciągając  się do wojska, zawierali porozumienie z rekrutującym  oddział rotmistrzem i zobowiązywali  się do stawienia się 
w terminie, w pełnym uzbrojeniu i z określoną  liczbą  pocztowych. Opisana przez A. Mazura ceremonia nominacyjna to po 
prostu uroczyste powitanie nowych towarzyszy w obozie. Ich część rekrutowała się z dawnych pocztowych, którym nabyte 
doświadczenie, zdobyte w walkach łupy i niekiedy dodatkowa pomoc finansowa  ze strony rodziny czy magnata, umożliwia-
ły zebranie pocztu i zaciągniecie  się na służbę w charakterze towarzysza5. 

Nie mogę się też zgodzić z Autorem w kilku istotnych kwestiach dotyczących  dziejów rycerskiego pasowania na ziemiach 
polskich. Jeszcze w pełnym błędów rzeczowych podrozdziale o nadawaniu urzędów i tytułów wojskowych w średniowieczu 
A. Mazur niesłusznie usiłuje wykazać zależność między liczbą  wojennych zasług i długością  pełnionej służby wojskowej 
a awansami w hierarchii urzędniczej (s. 32). Nie istniały w tej kwestii żadne spisane, ściśle określone i przestrzegane prawa, 
a tylko zwyczajowa praktyka obejmowania wyższego o jeden szczebel urzędu po opuszczeniu go przez poprzednika, czy to 
na skutek śmierci, czy awansu na wyższą  godność, do której stosował się lub nie mianujący  urzędników król. W przypadku 
mianowania na najwyższe godności w państwie same wojenne zasługi nie stanowiły wystarczającej  rekomendacji, a ich 
znikoma ilość lub brak nie był przeszkodą  w uzyskaniu danej godności. Podobnie też rycerski pas miał bardziej funkcję 
prestiżową  niż był gwarancją  zrobienia kariery urzędniczej. 

Autor, pokazując  drogę recepcji obyczaju rycerskiego pasowania, wskazuje na wpływ wypraw krzyżowych, podczas 
których miał on zostać przeniesiony z Europy Zachodniej do Polski (s. 36). Już tylko przyjrzenie się skromnej liczbie 
polskich uczestników krucjat każe podważyć tę tezę6, a poza tym istnienie ceremonii rycerskiego pasowania na dworze 
Władysława Hermana wykracza poza ramy chronologicznej przyjętej przez A. Mazura tezy. Nadużyciem jest także przenie-
sienie przez Autora całości zachodnioeuropejskiego modelu wychowania młodych rycerzy na ziemie polskie. Kto bowiem 
i gdzie miałby ich wszystkich uczyć „układania i śpiewania pieśni ku czci pana oraz swojej damy" (s. 36)? Niezrozumiałe 
jest połączenie  uzyskania godności rycerskiej z wymogiem ukończenia 21 lat, choć oczywiście pierwotnie rycerskie pasowa-
nie było obrzędem inicjacji młodych wojowników, rytem przejścia, którego dopełnienie było niezbędne do uznania ich za 
dorosłe jednostki. 

Nieprawdą  jest, że wojewodowie i kasztelanowie mieli prawo do kreowania nowych rycerzy. Było to wyłącznym  upraw-
nieniem króla, który mógł je czasowo przekazać dostojnikowi dowodzącemu  pod jego nieobecność armią.  Również charak-
terystyczny element ceremonii rycerskiego pasowania, jakim było uderzenie nowo promowanego rycerza dłonią  w policzek 
lub płazem miecza w ramię, narodził się we Francji dopiero na przełomie XII i XIII w., zaś w Polsce upowszechnił się 
w XVII w. A. Mazur nie dostrzega związku  między polskim a niemieckim ceremoniałem rycerskiego pasowania i niektóre 
jego elementy, jak poprzedzającą  akt kąpiel,  wywodzi bezpośrednio z Anglii. Odnośnie samej kąpieli  widzi w niej jedynie 
troskę o higienę, nie zaś rytualną  ablucję, umożliwiającą  przystąpienie  do kolejnych rytów przejścia do grona dorosłych. 
Cytując  różnych autorów, przedstawia ogólne opisy kilku ceremonii, lecz nie zastanawia się nad ich znaczeniem. Nie 
dowiadujemy się więc, czy uzyskanie rycerskiego pasa było niezbędne dynaście do objęcia władzy, a drużynnikowi i później 
szlachcicowi do osiągnięcia  prawnej dorosłości? Czy posiadanie rycerskiego pasa wyróżniało spośród członków stanu 
rycerskiego? Autor ma na ten temat własną  hipotezę. Pisze, że „rycerzy pozyskiwano poprzez pasowanie zarówno ze stanu 

3 W. J. Długołęcki, Batoh 1652, Warszawa 1995. 
4 P. P. Wieczorkiewicz, Historia  wojen morskich,  t. 1, Londyn 1995, s. 85. 
5 T. M. Nowak, J. Wimmer, Historia  oręża polskiego  963-1795,  Warszawa 1981, s. 35-356. 
6 A. F. Grabski, Rycerstwo polskie  w służbie obcej w wiekach średnich,  w: Historia  wojskowości polskiej.  Wybrane  zagadnienia,  red. W. Biegański, 
P. Stawecki i J. Wojtasik, Warszawa 1972, s. 39-62. R. Grodecki, Polska  wobec idei  wypraw krzyżowych,  „Przegląd  Współczesny" 2,1923, s. 103-116. 
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szlacheckiego, jak i innych stanów", nie precyzując  jednak, co oznacza dla niego termin „rycerz"7. Na pewno jednak nie 
„szlachcica obdarzonego rycerskim pasem", lecz każdego konnego wojownika. 

Podobnych wyjaśnień wymagają  również opisy ceremonii rycerskiego pasowania, dokonywanej podczas królewskiej 
koronacji oraz promocje tzw. Kawalerów Złotej Ostrogi. Autor podkreśla wychowawczy (?) charakter obu tych ceremonii, 
choć w cytowanych przez niego źródłach znaleźć można wyjaśnienie, że w ten sposób podczas swojej sakry król prezento-
wał się poddanym jako ich opiekun i obrońca. Motyw wychowawczego celu ceremonii rycerskiego pasowania kilkakrotnie 
powraca w tej pracy i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt,  że zastępuje on wszystkie inne funkcje  tego obrzędu. 
Nawet skromnej analizy nie doczekały się nominacje Kawalerów Złotej Ostrogi jako element monarszej polityki. Z samego 
wyliczenia kilku osób obdarzonych tym tytułem nie dowiadujemy się, czy był to tylko zwyczaj pielęgnowany przy okazji 
koronacji, czy może także próba budowania królewskiego stronnictwa. Ten ostatni cel przypuszczalnie przyświecał Włady-
sławowi IV, w którego działaniach (liczne nominacje Kawalerów z grona zasłużonych żołnierzy, bogatych mieszczan, pra-
wników) można dopatrzyć się tworzenia podstawy do wzmocnienia władzy monarszej. Wiadomości tych próżno szukać 
w książce  A. Mazura, jest tam natomiast fałszywe  twierdzenie, że rycerskie pasowanie było warunkiem nobilitacji zasłużo-
nych mieszczan i żołnierzy oraz awansów oficerskich  w wojsku (s. 74-77). 

W książce  zamieszczono wybrane przez Autora 147 ilustracje czarno-białe (kiepskiej jakości) i 8 barwnych. Opraco-
wane przez niego opisy do nich w dużej części trzeba nazwać skandalicznymi. Na s. 41 przedstawiona została iluminacja 
z Księgi  turniejów René d'Anjou  ukazująca  księcia Bretanii, który wręcza miecz swemu heroldowi w celu przekazania go 
razem z wyzwaniem na turniejowy pojedynek księciu Bourbon. Zdaniem A. Mazura, jest to „ceremonia wręczenia nowo 
pasowanemu rycerzowi zbroi". Publikacją,  z której zaczerpnął  on tę ilustrację jest niemieckie wydanie znanego podręczni-
ka heraldyki autorstwa Ottfrieda  Neubeckera8. W moim egzemplarzu tej książki  podpis pod ilustracją  był prawidłowy, 
A. Mazur musiał jednak korzystać z wydania, w którym aż roi się od błędów. Także inne zaczerpnięte z niego ilustracje nie 
mają  nic wspólnego z umieszczonymi w recenzowanej książce  podpisami. Autor każe nam wierzyć, że wręczenie sędziom 
turniejowym tabliczek z herbami to „uroczystość przekazania nowo pasowanemu rycerzowi herbu" (s. 65); prezentacja 
hełmów i herbów uczestników turnieju to „ceremonia nadania rycerzom herbów i hełmów turniejowych" (s. 63); umie-
szczone w średniowiecznym rękopisie rysunki uzbrojonych rycerzy trzymających  chorągwie,  „Pani Pokory" i „Pani Czys-
tości", to „dyplom nadania godności rycerskiej Kawalerowi Złotej Ostorogi" (s. 58); a klęczący  przed damą  podczaszy 
z Limburga z Kodeksu  Manesse,  to „ceremonia przekazania nowo pasowanemu rycerzowi hełmu turniejowego" (s. 38). Nie 
są  bynajmniej jedyne przekłamania Autora. Grafika  i obraz, na których Bolesław Śmiały i Kazimierz Wielki bronią  po-
krzywdzonych i okazują  łaskę ubogim, przedstawiają  ponoć nadawanie przez tych królów godności wojskowych (s. 29, 30). 
Pikanterii dodaje tu reprodukowany razem z pierwszym z nich oryginalny podpis „Boleslas Le Hardi defenseur  des op-
primés". Dodać do tego należy „ceremonię pasowania na rycerza w XV w." (s. 47), której uczestnicy odziani są  w dwuna-
stowieczne zbroje. Manią  Autora stało się podpisywanie dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych ilustracji, prezentujących 
działalność polskich władców, zawsze jako kreowanie przez nich dowódców wojskowych i oficerów  (s. 27, 28). Szczytową 
formą  tego absurdu jest nazwanie Pocztu książąt  i królów  polskich  Józefa  Swobody „portretem zbiorowym książąt  i królów 
polskich, uprawnionych do mianowania oficerów"  (s. 76). 

Zastrzeżenia można zgłosić też względem pisarskiego stylu A. Mazura. Takie zdania: „oficerowie  poza obowiązkami 
wojskowymi zajmowali się dobrami ziemskimi" (s. 18); „nadmiar rycerstwa i sytuacja społeczna zmusiła szlachtę do uprawy 
ziemi oraz zajęcia się sprawowaniem różnorodnych urzędów" (s. 44-45); „ozdobą  szlacheckiego stanu był też pas rycerski" 
(s. 62); czy stosowane przez Autora w celu opisania stroju oficerskiego  konstrukcje składniowe typu „admirałowie wyróż-
niali się charakterystycznym kapeluszem" (s. 112, 114), nie powinny w tej formie  przejść korekty wydawniczej. 

Wymienione powyżej uwagi odnoszą  się jedynie do kilku przykładów różnego rodzaju błędów w jakie obfituje  praca 
A. Mazura. Jego książka  ma wartość badawczą  dla dziejów ceremoniału promocyjnego w XIX i XX w. Jednak jej fragmen-
ty poświęcone wcześniejszym stuleciom dyskwalifikują  Autora jako rzetelnego historyka. Polski ceremoniał promocyjny do 
XVIII w. wymaga więc ponownego opracowania, miejmy nadzieję, że tym razem przez kogoś innego. 

Dariusz Piwowarczyk 
(Warszawa) 

7 Na ten temat A. Bogucki, Rycerz i panosza w źródłach  polskich  XIV  i XV  wieku,  w: Społeczeństwo  Polski  średniowiecznej,  red. S. K. Kuczyński, t. 7, 
Warszawa 1996, s. 165-200. 
8 O. Neubecker, Heraldik,  Luzern 1990, wyd. w j. francuskim  O. Neubecker, Le grand  livre de  l'héraldique,  Bruxelles 1977 i dostępne mi w wersji 
angielskojęzycznej O. Neubecker, Heraldry.  Sources,  symbols and  meaning, Twickenham 1997. 


