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OMÓVENIE (Henryk Litwin, Równi do Równych. Kijowska 
reprezentacja sejmowa 1569-1648, Wydawnictwo DiG, Warszawa 
2009, ss. 195.)

Czy człowieka można zamknąć w tabeli? Czy można to uczynić z 
całą zbiorowością ludzi żyjących na przełomie XVI-XVII wieku? W do-
datku społecznością o tyle specyfi czną dla dzisiejszego czytelnika, że 
zamieszkującą dość odległe ziemie dawnego województwa kijowskie-
go. Okazuje się, że można, ba, jest tego nawet pilna potrzeba. Próby 
przedstawienia takiej społeczności podjął się właśnie w omawianej 
pracy Henryk Litwin. Jak sam stwierdza we wstępie „Monografi a hi-
storyczna jest organizmem, którego kod genetyczny może mieć bar-
dzo zróżnicowaną budowę. Decyduje o tym skomplikowany układ 
odniesień między zamysłem badawczym a pozostającą do dyspozycji 
bazą źródłową”. Ale nasuwa się pytanie, czy przedstawiany na kar-
tach danego opracowania człowiek, będzie „żywy” w tym sensie, że 
materiał źródłowy użyty do jego charakterystyki pozwoli przedstawić 
choćby jego świat „codzienny”, czy też będzie to li tylko zwykłe zesta-
wienie niewiele mówiących sygnatur oraz wypisów bibliografi cznych? 
Odpowiedź na to pytanie po przeczytaniu ww. opracowania nie jest w 
naszym mniemaniu jednoznaczna. Kilka słów o „technicznej” stronie 
omawianej przez nas pracy. Składa się ona ze wstępu, trzech czę-
ści, w tym części pierwszej podzielonej na dwa podrozdziały, wykazu 
skrótów, bibliografi i podzielonej klasycznie na wykaz źródeł (rękopi-
śmiennych oraz wydanych) i opracowań użytych w jej przygotowaniu 
oraz indeksu osobowego. Całość liczy 195 stron. 

Część pierwsza (Posłowie kijowscy – zbiorowość) jest zbiorem, 
bardzo cennych skądinąd zestawień. I tak, otrzymujemy tu dane do-
tyczące m.in. statystyki posłowań na sejmy przez posłów kijowskich 
ze względu na: narodowość, na podziały wyznaniowe wśród nich wy-
stępujące, statusu majątkowego oraz bardzo szczegółowe zestawienia 
dotyczące na przykład osób z kręgu posłów kijowskich wybieranych 
lub rekomendowanych na funkcje samorządowe. Autor stara się 
przedstawić czytelnikowi poszczególnych „żywych” posłów kijowskich 
w obszernej części drugiej (Posłowie kijowscy – koneksje i koligacje), 
obejmującej ich koneksje oraz koligacje rodzinne. 

Zebrany przez Autora materiał pozwolił na uchwycenie w tym 
miejscu powiązań poszczególnych posłów, ustalenie ich politycznego 
usytuowania, w odniesieniu do takich spraw, jak związki polityczne 
czy klientalne. Mamy tu do czynienia, jak przyznaje sam autor, z 
poszlakami (s. 42). Krótką próbą takiego „ożywienia” jest także za-
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kończenie (Zakończenie. Fakcje i familie. Posłowie województwa ki-
jowskiego w politycznych i rodzinnych konfi guracjach lat 1569-1648) 
będące jednocześnie częścią trzecią omawianej pracy, które ukazuje 
posłów województwa kijowskiego w politycznych i rodzinnych konfi -
guracjach lat 1569-1648. 

Pracę tę, mimo być może pojawiających się zarzutów np. o żon-
glowanie przez autora statystyką, trzeba polecić w pierwszej kolejności 
specjalistom zajmującym się dziejami Ukrainy, pochodzeniem szlachty i 
magnaterii, a także historią parlamentaryzmu polskiego w omawianym 
okresie jako cenną pozycję, obowiązkową w ich bibliografi i. Sama w so-
bie stanowi ona także duży wkład do badań nad społecznością posłów 
dawnego województwa kijowskiego. Dla „zwykłego” czytelnika może ona 
być trudna w odbiorze, ale jak sądzimy, intencją autora omawianej pra-
cy był raczej przekaz do fachowego grona odbiorców, także ze względu 
na nieopracowywaną wcześniej tematykę, którą się zajął. 
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НОВА КНИГА РОСІЙСЬКОГО ІСТОРИКА 
ПРО ГЕТЬМАНА МАЗЕПУ

(Таирова-Яковлева Т.Г. Иван Мазепа и Российская импе-
рия. История «предательства». – М. : Издательство «Центрпо-
лиг раф», 2011. – 525 с.)

У 2007 р. професор Санкт-Петербурзького університету Тетяна 
Таірова-Яковлєва опублікувала книгу «Мазепа», що вийшла у відо-
мій ще з часів Радянського Союзу серії «Жизнь замечательных лю-
дей» московського видавництва «Молода гвардія». Це видання ста-
ло справжнім історичним бестселером (зважаючи на обсяги прода-
жу, індекс посилань в Інтернеті та кількість рецензій1) не тільки на 
теренах Російської Федерації, але й України та інших пострадян-
ських країн. Зауважимо, що ця книга стала другою в Росії науково-
популярною біографією українського гетьмана, що вийшла більш 
ніж через століття від часу видання у 1897 р. в Санкт-Петербурзі іс-
торичної монографії Федора Уманця під назвою «Гетман Мазепа»2. 

Нове дослідження російського історика не є, як це може ви-
датися при побіжному огляді, удосконаленою «версією» попере-
днього, а є повноцінною науковою монографією з усіма необхід-
ними вимогами та атрибутами академічної праці. Наразі бачимо 
зовсім інше оригінальне видання, хоча, очевидно, що воно й міс-
тить окремі попередні авторські напрацювання.

Монографія «Иван Мазепа и Российская империя. История 
«предательства»» складається з вступного розділу «Отказываясь от 
мифологии», а також 11 розділів, що мають такі назви: «И. Мазепа 
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