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Kalisz zawdzięcza miano najstarszego 
ośrodka w Polsce Klaudiuszowi Ptoleme-
uszowi, który w dziele Zarys geografii z II w. 
oznaczył na mapie szlaku bursztynowego Ka-
lisię. Dzięki podanym przez aleksandryjskie-
go uczonego współrzędnym i współczesnym 
wykopaliskom archeologicznym oraz bada-
niom interdyscyplinarnym wysunięto hipote-
zę, iż ową Kalisię identyfikować należy z te-
renem Zawodzia - jednej z dzielnic obecnego 
Kalisza. W historię miasta wpisało się wiele 
mniejszości narodowych i religijnych. Jedną 
z nich była wspólnota grecka, której dzieje 
poznajemy poprzez pracę Grecka wspólnota 
w Kaliszu, autorstwa Marcina Mikołajczyka.

Inspiracją do napisania książki, jak pisze 
sam autor, stało się:

zainteresowanie dziejami rodzinnego Kali-
sza, jak również pewna doza niedosytu, czy 
może raczej niewiedzy i pewnego rodzaju 

frustracji, gdy po raz pierwszy przeczytał na kartach książki Bogumiła Kunickiego pod 
tytułem „Ballady kaliskie”, że w „mieście ze wszystkich w Polsce najstarszym” istniała 
kolonia Greków, którzy znaleźli w nim schronienie przed tureckimi represjami w XVIII 
wieku. 

Zachęcony tą informacją, zgromadził bogaty zbiór materiałów źródłowych, w opar-
ciu o który napisał recenzowane opracowanie. Świadczy to o warsztacie historyka, wi-
docznym także w artykułach autorstwa Marcina Mikołajczyka.

Autor publikacji, z wykształcenia historyk, od wielu lat zajmuje się ochroną dzie-
dzictwa regionalnego i badaniem dziejów Kalisza i okolic, a osiągnięcia w tej dziedzinie 
prezentuje w ramach działalności kilku organizacji skupiających regionalnych naukow-
ców m.in. Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Historycz-
nego czy Towarzystwa Miłośników Kalisza. Od kilku lat bada m.in. kaliską społeczność 
grecką, a efekty swoich prac publikuje w czasopismach takich jak: „Cerkiewny Wiestnik. 
Kwartalnik Polskiego Kościoła Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, „Polonia 
Maior Orientalis. Studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej”, „Rocznik Kaliski” oraz 
„Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”.
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Grecka wspólnota w Kaliszu jest zwieńczeniem wielkiej pasji tego badacza, co 
znacznie podnosi jej wartość. Czytelnik otrzymuje poprzez tę książkę, kompendium wie-
dzy na temat dziejów społeczności greckiej w Kaliszu. Należy dodać, że stanowi ona 
jedno z nielicznych tego typu opracowań naukowych ukazujących w świetle archiwa-
liów, źródeł drukowanych i literatury przedmiotu tę mniejszość narodową, zamieszkującą 
najstarsze miasto w Polsce. W książce czytamy:

pierwszą osobą, która opracowała dzieje kaliskiej wspólnoty greckiej był Adam Cho-
dyński. Jego artykuł pt. „Grecy w Kaliszu” ukazywał się w Kaliszaninie z 1891 r. w nu-
merach: 35-40, 42, 44, 45. (…) jedynym szeroko dostępnym opracowaniem diaspory 
kaliskiej, jest praca Sławomira Przygodzkiego pt. „Społeczność emigrantów macedoń-
skich w Kaliszu w XIX wieku”. 

Opracowanie Marcina Mikołajczyka powstało na podstawie wyżej wymienionych 
publikacji, rozszerzone o kwerendy w Archiwum Państwowym w Kaliszu oraz analizę 
źródeł drukowanych. Własna ich interpretacja oraz ciekawe rozważania autora były pre-
tekstem do powstania monografii, stanowiącej całościowe ujęci historii kaliskiej diaspory 
greckiej na przestrzeni lat. Z całą pewnością należy zgodzić się z opinią znakomitego 
historyka – prof. Artura Kijasa, umieszczoną na okładce książki, że „(…) praca „Grecka 
wspólnota w Kaliszu” stanowi, jak dotąd najobszerniejsze opracowanie na ten temat”. 
Należałoby również uzupełnić te słowa i podkreślić, że autor recenzowanej publikacji 
jest obecnie jednym z nielicznych badaczy zajmujących się tą problematyką w omawia-
nym regionie i w Polsce.

Opracowanie Grecka wspólnota w Kaliszu ukazało się nakładem Kaliskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk. Licząca 234 strony publikacja wzbogacona została licznymi 
fotografiami i reprodukcjami dokumentów, pochodzącymi przeważnie ze zbiorów Wiel-
kopolskiej Biblioteki Cyfrowej, Polony, a także portali: Muzea Wielkopolskie, Dawny 
Kalisz oraz z Archiwum Państwowego w Kaliszu. Książka zawiera także obszerną bi-
bliografię i indeks osobowy. Warto podkreślić, że jest ona również bardzo estetyczna pod 
względem edytorskim, a okładka posiada skromną, ale interesującą szatę graficzną.

Książka została podzielona na dwa rozdziały: Grecy w Polsce. Rekonesans i Grec-
ka wspólnota w Kaliszu, poprzedzone obszernym wstępem, który wprowadza odbiorcę 
w prezentowaną problematykę. O profesjonalizmie autora świadczy również ujęcie w nim 
losów mniejszości narodowych i religijnych zamieszkujących Kalisz na przestrzeni wie-
ków. Marcin Mikołajczyk poruszył także kwestie współczesnych badań dotyczących spo-
łeczności greckiej (przypis 23) oraz wielokulturowości Kalisza (s. 13-14). Pracę wzboga-
ca zestawienie regionalnych osiągnięć naukowych w tej sferze. Autor powołuje się m.in. 
na referaty wygłoszone w dniach 4 - 5 października 2001 r. na konferencji Kalisz – miasto 
otwarte. Mniejszości narodowe w dziejach Kalisza i ziemi kaliskiej, której zwieńczeniem 
była publikacja, wydana pięć lat później przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 
Czytelnik może odnaleźć tam przegląd współczesnych badań na ten temat.

W rozdziale zatytułowanym Grecy w Polsce. Rekonesans została krótko omówiona 
sytuacja polityczna społeczności greckiej, przy czym autor duży nacisk położył na ukaza-
nie przyczyn, które zmusiły ludność grecką do emigracji. Ponadto podjął ”próbę ukazania 
historii najznaczniejszych wspólnot greckich na terytorium Rzeczpospolitej, w szczegól-
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ności, najlepiej opracowanej do tej pory wspólnoty poznańskiej” (s. 21). Zagłębiając się 
w treść rozdziału Grecka wspólnota w Kaliszu stopniowo poznajemy dzieje kaliskich Gre-
ków od czasu ich przybycia, powstania wspólnoty oraz ich życie codzienne i religijne.

Na kartach książki (s. 72-76) autor toczy również polemikę z hipotezami wysuwa-
nymi przez takich badaczy, jak Franko Ilesić, Bohdan Baranowski, Sławomir Przygodzki, 
Elżbieta Chadzinikolau, Jan Stanisław Bystroń czy Władysław Rusiński, wyjaśniając od-
biorcy pochodzenie etniczne emigrantów w świetle badań wyżej wymienionych autorów.

Publikację wzbogaca sześć aneksów, których tematyka dotyczy: mieszczan Greków 
nie-Unitów, wyznaczenia pochówku ciał Greków nie-Unitów, opisów kamienic w Kali-
szu należących do Greków: Jana i Rozalii Koźmińskich, Jana Manduki, Dymitra Popo-
wicza Baranowskiego, materiałów poświęconych kaliskim Grekom na łamach „Kalisza-
nina” i „Gazety Kaliskiej” a także akt metrykalnych parafii obrządku greko - katolickiego 
w Kaliszu.

Omawiając recenzowaną publikację należy zwrócić uwagę na niewielkie nieścisło-
ści, które ostatecznie nie wpływają na jej wartość. W podrozdziale 2.1 Początki emigracji 
autor wyjaśnia przyczyny migracji Greków na ziemie polskie, podając jako główny po-
wód sytuację polityczną na Półwyspie Bałkańskim. Migracji sprzyjał regres gospodarczy 
i upadek miast w Polsce, a że Grecy trudnili się przede wszystkim handlem, to ówcze-
sna sytuacja ekonomiczna sprzyjała osadnictwu na tych terenach. Natomiast Kalisz był 
ośrodkiem miejskim spełniającym te wszystkie kryteria, a co więcej był „doskonałym 
rynkiem zbytu dla handlujących winem emigrantów, leżał przy tym na jednym z ważniej-
szych szlaków handlowych w kraju” (s. 69). Autor pominął całkowicie znaczenie Kalisza 
w czasach guberni kaliskiej jako jednego z głównych ośrodków przemysłowych i han-
dlowych Królestwa Polskiego. Ten aspekt miał ogromny wpływ na rozkwit działalności 
handlowej, prowadzonej przez grecką mniejszość na terenie miasta.

Ponadto dane statystyczne wymienione w tekście nie zostały ujęte w formie tabela-
rycznej. Dotyczy to przede wszystkim podrozdziału 2.2 zatytułowanego Liczebność emi-
grantów na przestrzeni lat (s. 76-78), w którym opisano wielkość społeczności greckiej 
w latach 1784-1900. Z pewnością opracowane na podstawie dostępnych archiwaliów 
i źródeł drukowanych informacje przedstawione w formie tabeli lub wykresu, ułatwiły-
by czytelnikowi odszukanie konkretnych informacji o liczebności wspólnoty greckiej. 
Można by było pokusić się o analizę tendencji zmian w poszczególnych latach. Odnieść 
należy to również do zapisu o sprzedaży wina w beczkach, butelkach i antałkach (s. 85). 
Jednakże nie stanowi to aż tak dużego mankamentu, który miałby jakikolwiek wpływ na 
wartość omawianej książki.

Opracowanie zawiera aż 54 ilustracje, które są w tekście nieponumerowane. Na 
końcu książki zamieszczono ich spis wraz z wykazem źródeł. W niektórych podpisach 
pod fotografiami brakuje dat ich wykonania. Dotyczy to przede wszystkim zdjęć przed-
stawiających mapę (s. 70, 71, 72), ulicę (s. 86, 87, 123, 124), budynki (s. 115, 118, 155) 
oraz fragmenty dokumentów (s. 164). W tej kwestii autor postępuje niekonsekwent-
nie, ponieważ podpisy pod kilku fotografiami opatrzone zostały rokiem ich powstania  
(s. 134). Brakuje też informacji o latach życia niektórych osób, zwłaszcza Jana Konstan-
tego Żupańskiego lub Dymitra Simo Szymanowskiego. Odbiorca nie wie także, z jakiego 
okresu pochodzą zdjęcia grobowców z cmentarza prawosławnego. Ponadto ilustracje są 
złej jakości. W tym miejscu należy usprawiedliwić autora, ponieważ niedociągnięcie to 
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powstało nie z jego winy, lecz jest efektem korzystania ze zdjęć z XIX- wiecznych i póź-
niejszych publikacji.

Tekst opatrzony jest przypisami. Należy zwrócić uwagę na kilka z nich, a raczej ich 
brak w odpowiednich miejscach. Czytamy: „Mieli też kaliscy Grecy swojego przedstawi-
ciela w tak prestiżowej instytucji jak Resursa kaliska” (s. 112). Odbiorca niezorientowany 
w historii miasta będzie zastanawiał się, czym była owa instytucja. Podobnie autor postą-
pił w przypadku zdania: ”wbrew poglądowi przyjętemu w literaturze, Grecy nie tworzyli 
szczególnie zgodnej społeczności i miewali między sobą różne zatargi, których przebieg 
znajdujemy w aktach miejskich” (s. 100). Należałoby wyjaśnić w przypisie, jakie mate-
riały archiwalne miał autor na myśli, aby czytelnik mógł pogłębić swoją wiedzę na temat 
relacji panujących wśród członków wspólnoty greckiej.

Z pewnością recenzowaną książkę należy zakwalifikować do prac regionalnych, 
czytelnik otrzymuje ciekawą publikację, która systematyzuje dotychczasową wiedzę na 
ten temat. Pozostaje jedynie oczekiwać na kolejne prace tego autora. 

Marta Gołembiewska


