
Suora6l. 10 kwietnia 2016 r.

Prof dr hab. Ewa Dubas-Urwanowrsz

Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersltet w Bialymstoku

Recenzja

- Pracy doktorskiej mgr. Michala Sierby

zatytulowanej: ,,Dobra orlariskie Radziwill6w w latach I585-1695".

Recenzowana praca sklada sig ze wstgpu, czterech ro)dzialow, zakohazenia, wykazu

sk6t6w, aneks6w, spis6w tabel, map, wykres6w, ilustracji i bibliografii

We wstgpie Autor zakreSla chronologig pracy i gl6wne w4tki probiemowe, kt6rymi

zajmuje sig w pracy. gospodarkg, spoleczefstwo zamieszkuj4ce dobra, wyddrzenia polityczne

maj4ce wply.w na posiadloSd orlansk4 w badanym okesie, struktury pra\r. ro-administracyjne

funkcjonuj4ce w dobrach, problemy spoleczne, kwestie urbanistyczn,3 I roli jak4 odgrywaly

dobra orlafrskie w domu Radziwill6w

Trafnie zostaly okreSlone ramy chronologiczne pracy. Pozostawanie d6br orlahskich w

posiadaniu domu Radziwili6w birzaiskich tworzy w naturalny spos6r: zamknigt4 calo6i,

staj4c sig wdzigcznym polem bad awczym

Autor prezentuje nastgpnie literaturg przedmiotu, skupiaj4c sig gl6wnie na pracach

nvi4zanych z Podlasiem. Wskazuje na miejsca przechowywania Zr6del rgkopi3miennych

dotycz4cych radziwillowskich d6br orlahskich , a takze Zr6dla drui<owane, kt6re m6gl

wykorzystad do badair

Zabral<lo mi we Wstgpie pytah badawczych, nasuwaj4cych siq. -rvraz z nakre6leniem

wstgpnym szerokiej problematyki badawczej. Pytanie badawc ze znaj<luje sig jedynie na

stronie 16 Wstgpu i dotyczy roli jak4 odgrywaly dobra orlairskie w furrkcjonowaniu domu

Radziwill6w birZariskich. JuZ ze Wstgpu wynika, i2 Autor skupi sig -rr g!5wnej mierze na



odtworzeniu dziej6w d6br, a przecie2 przy tak szeroko zakreslonej probL. Lnatyce badawczej.

warto byloby postawii pytania szczeg'6lowe, dotycz4ce wszystkich wymienionych w4tk6w

wynlkaj4cych z zebranych przez Autora ir6del

Konstrukcja pracy jest trafna, a tytt:l'y rozdzial6w i podroz'r z;al'lw porwalaj4

zrekonstruowai obraz wloSci orlanskiej w badanym okresie

DuZymwalorempracy jes tbogactwo i r6ZnorodnoS6wykorzys tanychprzezAutora

Zr6del. Korespondencja gospodarcza, inwentar ze dobr, dworu i miasta, ksiggi sQdowe'

kontrakty dzier4awne i zastawne, mapy i plany miejscowoSci i d6br, wvkazy jurgieltow i

powinnoSci, sumariusze przychod6w i rozchod6w, wykazy defalkacji, przywileje miasta'

wykazy zasiew6w w folwarkach, daly Autorowi podstawp do doglgbneto wej6cia w gl4b

r6znorodnych aspekt6w funkcjonowania d6br orlanskich'

Szkoda, i2 typy ̂ r,5det nie znalazly odmierciedlenia w tytulach it6del za'wartych w

przlpisach, a domyslai sig musimy z jakim 2t6dlem mamy do azynierria z tekstu, bTdi z

tytul6w tabel zam\eszczorlych w pracy Uwaga ta odnosi sig sz.,; ,:eg6lnie do LrodeN

pochodz4cych z archiwum mifiskiego Tytuty Zr6del pochodz4cych z tego archiwum s4

rzadko6ci4 . Brak takZe !tu16w czgsci Zr6del pochodz4cych z Archiwum Radziv'ill6w z

AGAD w Warszawie i Biblioteki Jagiellonskiej. To uzupelnienie jest konieczne, gdyby Autor

w przyszloSci chcial pracg wydrukowac

Zr6dla rgkopismienne i drukowane uzupelnione s4 literatur4 przednriotu, koncentrujqc4

sig gl6wnie na dziejach gospodarczych i politycznych Podlasia. Literai -,ra dobrana jest w

spos6b trafny jesli chodzi o wiedzg o regionie w obrgbie kt6rego porusza sig Autor i obejmuje

prace ro2nej objgtosci i wnikliwosci badawczej, zwiqzane z po{oZeniem d6br orlanskich.

zabraklo w bibliografii prac na podstawie kt6rych Autor m6glb]' wlrjainii zasady prawne

d6br pozostaj4cych w dzierZawie , poddz\erZawie (subarenda), zasta'vrie,l,oi<iadzie (trzymanie

do wiernych r4k), zastawte z dzier?awieniem (zastaw uzytkowy, antychretyczny; r ' Wi9kszo56

tych form dzieraenia d6br wystgpuje w dobrach orlairskich, a ich sposoby funkcjonowania

byly nie bez wplywu na losy gospodarki w tak rozleglym okresie badaurczvm Wyja6nialoby

to glgbiej procesy zachodz4ce w dobrach, w6wczas gdy zalezalo to od formy dzier,enia

1 P D4bkowski, Prawo prywqtne polskie, 1 2, Lw6w 1910, ss 270, 283, 288-29A 2n419, 420, 5'12-582' P'

Burzyi.rski, Prawo polskie prywatne, Warszawa L8'71, t- 2, ss 426429, 463-466 530-535' Zob tez lT
Ostrowskij Prawo iywilne ilbo szczegolne naroelu polskiego ulo1one przez X. Teodora Ostrowskiego SP, t 1,

Warszawa 17841 J W. Bandtkie, Prawo prryatne polshe' r{atszawa 1857



posiadlosci. Zabraktro teZ przykladovrq literatury przedmiotu, pozwalaj4cej na por6wnante

funkcjonowania d6br orlariskich z dobrami w innych regionach Korony.

Praca jest wzbogacona materialem ilustracyjnym, licznymi tabelami, ':-apami i aneksami

lr6dlowymi, wskazuj4cymi na r6znorodnoS6 i warto6i poznawcz4 2r6del wykorzystanych

przez Autora Szczeg6lnie prezentacja map jest wartoSci4 samQ w sobie iLla osoby poznajqcej

t? praca

Autor bardzo sfusznie rozpoczyna swoj4 prezentacjg od genezl ksztaltowania sig

kompleksu orlairskiego sprzed stanu posiadania d6br przez Radziwill6w. ZavwaZa specyfikp

tych teren6w wyra2aj4c4 sig nie tylko osadnictwem z ziem pogtzticznych Wielkiego

Ksigstwa Litewskiego i Korony, ale tabze zaakceptowane przez panujqcych wplywy prawa

polskiego na tych terenach Dla badanej problematyki wystarczal4cy jest rys dziej6w domu

Radziwill6w tinii birzafrskiej mieszczqcy sig takze na pocz4tku rozdzialu Jrierwszego.

Kolejne fazy dziej6w d6br orlariskich wiEze Autor z wlaScicielami po\ rrodz?cymi z domu

Radziwill6w. Pierwsz4 fazg w losach d6br skupia na latach: 1585-1651i, okresie, gdy wloSci te

naleaaly do Krzysztofa ,,Pioruna", Krzyszl.ofa II i Janusza Radziwill6w Slusznie, zwazywszy,

i2 pocz4tek ,,potopu szwedzkiego", jest znaczTcT cezur4 w sytuacj i gospodarczq w catrei

Rzeczypospolitej , zvrdlywszy na zniszczenia jakie niosla za sob4 woitla DoSi niezrgcznte

sformulowany jest podtytul (powtarza sig to w podtytule dotycz4cych rz4d6w gospodarczych

Boguslawa Radziwilla). ,,Dobra orlairski e za Krzysztofa,,Pioruna" itC " . Moze tra.fniej by

moZna okreSli6 : ,,Dobra orlafiskie w posiadaniu. . "

Dowiadujemy sig w tej czgsci pracy o energicznej, konstruktywnej dla d6br w przyszlo6ci

dzialalnosci Krzysztofa II, syna Krzysztofa ,,Pioruna", przede wszystkitn o nadaniu prawa

magdeburskiego orli, budowie zboru, rozbudowie dworu i zaloaeniu ,-,grodu wloskiego.

Dzialo sig to przed popadnigciem Krzysztofa Radziwilla w nie'laskg u panujacego, weryfikuje

wigc Autor przy okazji tezglJrszuti Augustyniak , iz l<t yzys ksigcia w kontaktach z kr6lem byl

przyczyn4 zaan3aZowania sig wla6ciciela w aktywnoS6 gospodarcz4 Wyd.rjc sig, \2 moZna by

raczel w Swietle prezentowanych Zr6del domniemywai, iZ dobra orlahskie, w kt6re Radziwill

w pocz4tkowej fazie ich posiadania tak wiele zainwestbwal mialy stuzlri mu jako punkt

oparcia w kontaktach z Koron4, w planowanym, akyr,vnym ucz,:stnictwie w Zyciu

publicznym Rzeczypospolitej. Interesuj4ce, choi nie do koirca wyjaSnlonl sA istniej4ce w

owym czasie perypetie z rodzinami szlacheckimi dzier2;4cym\ czgsci d6br orlairskich (wsie,

folwarki) w r6Znej formie posiadania Autor wymienia zastawy, dz'ierZawy, poddzier2awy,



doZ],wocia. Wprowadza to pewne zamieszanie w toku iarracji By6 moZe czgsciowo owe

zastawy byly zwi4zane z pozyczkam\, dzierlawy z wynagtodzeniem zaslug, podoiinie jak

dzier2enia do2y'wotnie. czasowy brak pelnego wptywu na calosi d6br orlariskich przez ich

w.la6cicieli byl nie bez znaczenia dla funkcjonowania d6br jako pelnego kompleksu

gospodarczego.

Interesuj4ca jest dzialalnoSi organizacyjno-gospodarcza Janusza Radz. willa Szczeg6lnie,

iZ dochodowo66 d6br wzrosla z ok 1770 zlp do 9285 w przeddziet\ potopu szwedzkiego.

Brak jednak informacji w ci4gu ilu lat nast4pil wzrost dochodowo6ci [s 57], brak bowiem

roku, w kt6rym doch6d_ byl tak niski. Mogtyby nasun46 sig wnioski do co zaniedban

Krzysztofa II w koricowym etapie posiadania przez niego d6br orlafsliich. Zwtaca ]uwagg

aktywnoS6 gospodarcza Janusza Radziwil'la w pocz4tkowym etapie posiadania d6br

orlanskich i liczne zastawy czgsci d6br przed 1655 rokiem, wskazuj4ce, iZ pilnie poirzebne

byly mu pieniEdze

Autor wnikliwie, z szerokim wykorzystaniem literatury, ale i Zr6del, opisuje okres, gdy

dobra orlanskie zostatry na skutek wspolpracy ze Szwedami Jamtsza i Boguslawa

Radziwill6w, moc4 aktu kr6lewskiego z 8 wrzesnia 1655 roku pr:'rckazane la rzecz

konfederat6w Problemy gospodarcze tego okesu wi4zaly sig nie tylko ze stacjonowanlem

wojsk, przemars zami armii, ale tak2e z koniecznoSci4 oplaty kontrybucji wojskowej do kt6rej

zrnuszala Boguslawa Radziwitrla ugoda zawafta z wojskiem w grudniu I ti52 roku Pieni4dze

konieczne dla oswobodzenia d6br zbieral Boguslaw Radziwill obci4zaj4c mieszkahc6w d6br

orlafiskich, co nie pozostawalo bez wplywu na mozliwo6ci rozrvoju gospodarczego

latyfundium. Widai to w prezentowanej przez Autora sytuacji d6br orlariskich w kolejnym

podrozdziale dziej6w d6br, w okesie gdy znaj dowaly sig one w pc'siaoaniu Boguslawa

Radziwiila i jego c6rki, Ludwiki Karoliny Radziwill6wnej, w latach 1660-1695 Sam

Boguslaw, jak slusznie zauwa2a Autor wszedl formalnie w posiadanie d6br w 1666 roku, gdy

jego Zona, c6rka Janusza, Anna Maria przekazala mu je w posiadanie i r6ba podjgta przez

Boguslawa Radziwilla podniesienia z upadku d6br orlariskich i zc''rs"anizowania dobrze

funkcjonuj4cej gospodarki, a takze trudnosci z jakimi borykal sig koniuszy litewski splacaj4c

dlugi zaci4gnigte jeszcze przez Janusza Radziwilla, przedstawione sA prze:: -\utora wnikliwie,

w oparciu o r6znorodne 2r6dla. Dodatkowym walorem s4 umieszczane rv przypisach cltaty,

kt6re wl4czane w tekst rozbijalyby gl6wny w4tek naracj il

F.iozdzia!. pierwszy koficzy historia prezentowanych d6br w okresie po smierci Boguslawa

Radziwilla, w okresie gdy dobra te nalezaly do jego c6rki, Ludwiki Karoliny Opis tego



okresu zdominowany jest pfzez dzieje sposobu posiadania tych d6hr w formie pocz4tkowo

dz\er?aw, potem zastaw6w. Mniej miejsca poswigca Autor na wska,, .,nrc na gospodarcze

funkcjonowanie d6br. By6 mo2e wynika to zbtakt 2r6dd funkcjonowania gospodarki w tym

okresie

Rozdziat drugi po6wigcony jest miastu, wsiom, wchodz4cym rv sklad kompleksu

orlairskiego i dworowi

W pierwszej kolejnoSci Autor utrwala i uzasadnia wiarogodno6c daty powstania Orli

jako miasta. Kontynuuj4c poszukiwania Urszuli Augustyniak przychyla sig do jej ustalen' iZ

Orla staje sig miastem w 1614, a nie jak chce tego wielu badawczy w r'rk't 1618 Wskazuje' i2

akt lokacyjny wi4zal z pomiar4 wtoczn4, uzasadniaj4c to #6dlowo ZauwuZa jak dalece

nadanie praw miejskich stawalo sig impulsem dla orli jako miasta, jej mie r,zkai1c6w i osrodka

administracyjno-gospodarczego d6br. Nastgpnie drobiazgowo, z polnoc4 map i 2r6del

pisanych odtwarza uklad urbanistyczny miasteczka, uwzglgdniaj4c szlaki komunikacyjne,

cieku wodne, Iasy

w rozdziale tym Autor zajmuje sig takZe demografi4 d6br orlanskich Zauwa:Za ro19 klgsk

2lrviolowych w wahaniach liczby mieszkaricow, odtwarzaj4 c lala zarat, morowych na tych

terenach Usiluje odtworzy 6 liczbq ludnoSci opieraj4c sig gl6wnie o sDisy podatkowe i

inwentarze Jak kazdy badacz u siluj4cy obliczy6 liczbg ludnosci w tlrm cr<resie napotyka na

trudnosci, tym niemniej na podstawie badair szacunkowych docho.lzi do wniosku, i2

najwigkszy przyrost ludnoSci nast4pil w okresie gdy dobra orlairskie rozwijaly sig w

najwigkszym tempie, a wigc w okresie od roku 1635 do 1655

Kolejny obiekt zainteiesowania badacza to dziej e d1voru i ogrodu orlairskiego. Autor

odtwnza je na podstawie literatury i 2r6del w kr6tkim podsumowaniu tego fragmentu

wskazuje na rolg jak4 dw6r orlariski odgrywal w domu Radziwill6w

Rozdziat drugi zawiera tak2e rorwa2ania na temat organizacji administracyjnej i

gospodarczej d6br orlahskich. Podrozdzial ten (prawdopodobnie ze wzglgdu ma brak

dostatecznej ilosci informacji) nie daje jasnego obrazu struktury urzgdnic: j d6br orlairskich

Brak konsekwentnego nazewnictwa (poza rewizorami i ich ko,npetencjami) zarowno

urzgdnik6w najwyiszego szczebla, jak i uprawnieh urzgdniczych, a takZe ich obowi4zk6w

Do urzgdnik6w najwy2szego szczebla zalicza Atjitor ekonom6w, srtperil rtendenta, ale pisze

takZe w tym miejscu o urzgdniku sprawuj4cym nadz6t nad g')rrr,'"oScia wojskow4

,jurgieltnik6w, ziemian, sfug i poddanych" [s. 148] \ie s4 to wszystkie nazwy , ktore



pojawiaj4 sig w tym podrozdziale Czy okre3lenie ,dozorca prawny'pochodzi ze Ltodla?, a

na stronie 150 pojawia sig poSr6d urzgdnik6w wysokiego szczebla, wptowadzony ptzez

ksigcia Boguslawa urz4d komisarza-emisariusza Brak wyjaSnienia zer6wno nazw, jak i

kompetencji i obowi4zk6w urzgdnik6w administracji gospodarczej w'prowadza chaos

informacyjny.

Duzo lepiej wypada prezentacja administracji Sredniego szczebila Prawa i obowi4zki

starost6w s4 wyja6nione w spos6b uporz4dkowany, z zachowatiem clLro.rologii, w spos6b

jasny i przejrzysty Dodatkowo dowiadujemy sig, i2 urzgdnicy tej rangi naleZeli do

zaplecza politycznego Radziwill6w bgdac ich klientami, czasarni w dw6ch kolejnych

pokoleniach Wazn4 konstatacj4 jest informacja, iz starostowie orlahsc1 nie zajmowali sig

jedynie sprawami administracyjno-gospodarczymi, ale takze sluzyli Radziwillom dla

przekazywania informacji migdzy Koron4 i Wielkim Ksigstwem Litewskim

Rozdzial trzeci pracy dotyczy ludnoSci d6br orlanskich i jej obor' iazk6w wzglgdem

wlaScicieli Autor przy prezentacli ludno6ci zamieszkuj4cej badane dobra zastosowal bardzo

slusznie krlterium etniczne i wyznaniowe, przy opisid powinno5ci przyj muj4c kryterium

miasto-wie6 Jest to uzasadnione sytuacj4 etniczno-wyznaniow4 tych terett6w

Szczeg6lnie interesuj4ce wydaj4 sig w pierwszej czg3ci tego rozdz\aht uwagi dotycz4ce

bojar6w putnich, kategorii ludno6ci zanrkaj4cei na tych terenach i kwestie zwi4zane ze

szlacht4 zamieszkuj4c4 dobra orlariskie pozostaj4c4 w kregu klientalnego oddziall'wania

domu radziwil.lowskiego

Prezentacja los6w cerkwi prawoslawnej w tym rozdziale, a:Z prosi sig o hipotezq

doryczqc1 zmiany stosunku kolejnych Radziwill6w do stanu zachowani'a Swi4tyni Ko6ciola

Wschodniego, a takZe braku zainteresowania wiernych w zachowanil.' d""rego stanu tego

obieklu sakralnego [s. 191-192].

Dzigki odnalezionym lr6dlom (inwentarz) , mamy mo2liwoi1 zapozr;tn\a sig z ksztaltem i

wyposazeniem nieistniej4cego dziS zboru kalwiirskiego w Orli.

Autor poswigca sporo uwagi spoleczno6ci Zydowskiej zamieszkujlcej dobra orlariskie

Przywileje wla3cicieli (Krzysztofa II i Bogus'lawa Radziwill6w) wpisuj4 sig w stai4 tendencjg

typow4 dla malych miast polo2onych na wschodnich terenach Korony - chqci oZywienta

gospodarki miejskiej przez stworzenie sprzyjaj4cych warunk6w dla osaCnictwa Zydowskiego

i ochrony tej ludnoSci poprzez wyjgcia jej spod prawa miejskiego.



Dostatecznie klarownie wypadla prezentaqa powinnosci mieszkafic6w miasta. Bfak

precyzji co do funkcjonowania d6br w okresie gdy pozostaje ona w dzierzawie lub zastawie i

chaos w nazewnictwie form dzierZenia d6br powoduje, iZ informacje :r powinnoSciach z

pozamiejskiej czgSci d6br orlairskich nie s4 najmocn iejsza czE6ci4 pracy [m in arenda

pryncypalna, arcnda, dzieriawa l. Brak jest podsumowania w tej czgSci pracy wskazuj4cego

jak zmienialy sig powinnosci mieszkaic6w d6br w zaleznosci od formy iat d.zieraenia.

Ostatni rozdzial pracy zawiera rozwalania na temat gospodarki d6br orlafrskich i ich roli

w funkcjonowaniu domu Radziwill6w

czgid pracy dotycz4ca rolnictwa i hodowli podzielona zostatra na g.-, spodarkg i hodowlE,

kt6r4 zajmowali sig mieszkaicy d6br i gospodarkq i hodowlg dworsk4 Zajocie sig tA kwesti4

wymagalo od autora wnikliwego i zmudnego odtworzenia zar6rmo struktury hodowli,

zasiew6w, okeSlenia wielkosci areal6w uprawnych Narracji to\NarzyszE . bele przybliZaj4ce

obraz sltuacji gospodarczej d6br oilairskich

Rozdzial ten miesci tez informacje na temat rzemiosla w dobrach orlariskich Interesul4ce

s4 wnioski Autora dotycz4ce tej sfery dzialalnosci gospodarczej W :vi4zku z tym, i2

rzemioslo orlairskie nastawione bylo na obsfugg rynku wewn9trznego i dworu, wskazu.le to

nie tylko na jego slabos6, ale swiadczy takze o peryferyjnym polozeniu orli w stosunku do

wigkszych miast na Podlasiu. Podobnie trudno m6wii, w swietlt: badai Autora, o

dynamicznym rozuvoju handlu w tym o6rodku gospodarczym

Praca zamyka podrozdzial wyjasniaj4cy rolg d6br orlairskich Jest to swoiste

podsumowanie pracy. Autor widzi trzy gl6wne funkcje tych d6br: miejsce rezydowania

Radziwill6w w drodze do Korony, i latyfundium jako miejsce pobytu i p|acy ich klient6w, a

takze gospodarcze role tych d6br w egzystencji rodziny i dworu. \Ylharnowanie wzrostu

znaczenia d6br orlairskich w zyciu Radziwill6w birzairskich widzi Autor w silniejszym,

innym oSrodku ich wloSci podlaskich, w Zabludowie.

Za niezrgczne nalely tznat poslugiwanie sig nazryE ,,Litwa" na okreSlenie panstwa

litewskiego wymiennie z nazryan\em tak jednej z prowincji Wielkiego Ksigstwa

Litewskiego. Jak wiadomo pa-6stwo litewskie skladalo sig z szeregu prowincji, aLiIwa, zwana

Iak2e'Litw4 Wa6ciw4", b4dl Auksztot4, byla jedn4 z nich (m in. ss 31, 32,36,38,42,44,

4s)



W najnowszej literaturze dotycz4cej problematyki wyznaniowej hisrorycy odeszli od

okre6lenia ,,kalwin"[ m in s. 39, 41,236,238,364] , zastgprj4c go okreS|:niem .,ka1winista",

podobnie jak nie m6wi i pisze sig ,,luter", lecz ,,luteranin"

Nie naleZy przenosi6, w miarg moZliwo3ci, dzisiejszych sformulowari dc opisu sytuacj i z

XVI-XVII wieku. ,,gl6wny iniynier", ,,sila transportowa", ,,niewier,.4c y", ,,bankierzy"

Wystrzegai naleZy sig kolokwializm6w: np nie ,,zrzutki, ale raczej ,,skladki",

, ,oplaty"Is.248], , ,p6ki  co"Is.263]

Trudno jest zalicza(, introligator6w do branZy odzieZowo-wl6kiennicz:j !r.3091

Katarzyna z Ostrogskich Radziwillowa, c6rka Zofti Tarnowskiej i Konstantego Wasyla

Ostrogskiego byla katoliczk4, a nie prawoslawn4, jak pisze o tym Autor na s 199, podobnie

jak jej bracia Janusz i Konstanty, a takze siostra, Ellbieta Jedynie nrlmlodszy z syn6w

Konstantego Wasyla Ostrogskiego, Aleksand,er nalelal do KoSciola Wschodniego A

nauczycielem dzieci Ostrogskich w Tamowie byl Kacper Cichocki kanonik sandomierskiz

Uwagi krytyczne nie umniejszaj4 wartoSci pracy doktorskiej mgra Michala Sierby

NaleZaloby wykorzystai je przy ewentualnym druku dysertacji Generalnie Autor \,)nvi?zal

sig dobrze ze swego zadania wnikliwie analizowal 2r6dta do kt6rych dotart, umiejgtnie

wyci4gal wnioski. Praca jest bogata faktograficznie, oparta na zroZnicowar.q i solidnej bazie

lr6dlowej Jest cennym wkladem w historig gospodarcz4 Rzeczyposprrlitej , a szczegolnie

Podlasia Przybli|a teL obraz wykorzystania d6br le24cych na pograniczu u'-ielkiego Ksigstwa

Litewskiego i Korony dla funkcjonowania gospodarczego i polityr;znego jednego z

najwa2niejszych rod6w Wielkiego Ksigstwa Litewskiego

UwaZam, ze rozprawa spelnia wszelkie wymogi stawiane dysertaij'rm doktorskim i

wnioskujg o dopuszczenie jej Autora do dalszych etap6w przewodu doktr,r'skiego

/ - L . /
|  /  , "  /  /  1 .  l o f  , /  t u ' - '

C 1.s- iL q/a t) - L

'?T Kempa, Kons/ar ty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525 1608) v,ojev,oda kijowski r marszalek ziemi wolyhskiej,
Torun 1997. s 9l-92.


