
MIKOŁAJ HENELIUS JAKO GEOGRAF ŚLĄSKA

Na przełomie XVI i XVII w. w związku z ogólnym rozwojem i po
stępem nauki rodzą się zaczątki nowożytnej geografii Śląskax. Obok 
prądów umysłowych Odrodzenia olbrzymi wpływ na je j rozwój wy
warły odkrycia geograficzne XV i XVI w. Duże znaczenie miał też dal
szy wzrost sił wytwórczych, który przyczynił się m. in. do większego 
zainteresowania bogactwem przyrody (górnictwo), a co za tym idzie, 
i ich geografią oraz techniką produkcji. Objawem tego są na Śląsku 
poematy Walentego Roździeńskiego Officina ferraria  (Kraków 1612) 
i nieco wcześniejszy Krzysztofa Wintera pt. Fabrilium Silesiae officina
rum fodinarumque descriptito et denotatio brevis (Frankfurt 1556)1 2. 
Wyrazem wzmagającego się umiłowania ziemi ojczystej było powstanie 
geografii regionalnej. Na Śląsku teń nowy kierunek reprezentują: 
kartograf Marcin Helwig, przyrodnik Kacper Schwenckfeld i geograf 
Mikołaj Henelius.

Marcin Helwig (1516—1574), „ojciec kartografii śląskiej", jest auto
rem pierwszej mapy Śląska (pierwsze wydanie w 1561 r.) opartej nie 
na pracach uczonych starożytnych lub średniowiecznych, lecz na 
autopsji i własnych pomiarach dokonywanych w terenie w czasie licz
nych podróży po ziemi śląskiej oraz na informacjach zbieranych od 
miejscowej ludności. Mapa Marcina Helwiga przedstawia hydrografię, 
częściowo orografię, umiastowienie oraz zalesienie Śląska3.

Drugim reprezentantem nowego kierunku geografii śląskiej był 
Kacper Schwenckfeld, żyjący w latach 1563— 1609, zwany przez współ-

1 B. O l s z e  wi c z ,  Najdawniejsze opisy geograficzne Śląska, Katowice 1936, 
s. 47; K. B u c z e k ,  Ślązacy w kartografii polskiej XVI wieku, Katowice 1937;
J. Z e m b a t y ,  Najdawniejsze mapy Śląska i ich autorzy (Kwartalnik Opolski, 1957, 
nr 2, s. 115—147).

2 W. R o ź d z i e ń s k i ,  Officina ferraria..., wstęp R. Polaka, Katowice 1948;
K. W i n t e r ,  Kuźnic śląskich i kopalń opis i oznaczenie krótkie, wstęp W. Ogrodziń- 
skiego, Katowice 1937.

3 Z e m b a t y ,  Najdawniejsze mapy Śląska..., s. 122.



czesnych „Pliniuszem śląskim" 4. Czołowym jego dziełem jest wydany 
w 1601 r. w Lipsku Stirpium et fossilium Silesiae catalogus — praca 
dość obszerna, bo licząca z górą 400 stron (bez wstępu), mająca cha
rakter geograficzno-przyrodniczo-lekarski, a zestawiająca w formie ob
szernego katalogu florę i bogactwa mineralne ziemi śląskiej. Tylko 
wstęp poświęcił autor zagadnieniom geograficznym. Bogaty materiał, 
nie rozpracowany jednakże w sposób naukowy, służył później jako 
źródło dla wielu jego następców. Geografów zaś w pierwszym rzędzie 
zainteresował wstęp tego dzieła pt. Silesiae geographica delineatio 
brevis.

Jednym z kontynuatorów Schwenckfelda był Mikołaj Henel, z ła
cińska zwany Heneliusem, żyjący w latach 1582— 1656, syn pastora 
ewangelickiego z okolic Prudnika. Młody Henelius pobiera początko
wo nauki w Prudniku i Opawie, później w Gimnazjum Elżbiety we Wro
cławiu. W 1600 r. rozpoczął studia na uniwersytecie w Jenie na wy
dziale medycznym. Wkrótce jednak przeniósł się na wydział prawny. 
W 1608 r. jako opiekun syna wrocławskiego patrycjusza Redigera roz
począł trwającą prawie trzy lata podróż po krajach zachodniej Europy; 
zwiedził dokładnie Niemcy, Francję i Włochy. Po powrocie na Śląsk 
osiadł we Wrocławiu, gdzie doczekał się dość wysokich godności 
miejskich; zmarł jako syndyk miasta Wrocławia. Piękne wspomnienie 
o nim nakreślił Krzysztof Koler pisząc: Illustrae et aeternum Silesiae 
nostrae situs, imo totius Germaniae, ac singulare seculi huius ornamen
tum 5.

Henelius pisał stosunkowo dużo. W 1613 r. wydał swoje dwie naj
ciekawsze prace: Silesiographię i Breslographię. Pierwsza, posiadająca 
charakter geograficzno-historyczno-prawniczy, poświęcona została sta
nom śląskim, druga, o charakterze hi story czno-prawniczym — Radzie 
Miasta Wrocławia. Ponadto tak jak większość światłych ludzi tego okresu 
Henelius zajmował się poezją. Największym, a zarazem najpoważniej
szym jego utworem w tej dziedzinie są wydane w latach 1615— 1616 
trzy tomy Epigramatów.

Geografów i historyków interesuje jego Silesiographia, dzieło liczą
ce wraz z dużym dodatkiem zawierającym przywileje nadawane krajowi 
przez cesarzy lub książąt ziem śląskich 143 strony druku. Praca ta 
dzieli się na dziewięć rozdziałów. Cztery pierwsze — geograficzne —

4 O 1 s z e w i c z, Najdawniejsze opisy..., s. 47; ■ R o ź d z i e ń s k i, Officina fer
raria..., wstęp, s. XI; J. P a r t  s c  h, Schlesien, cz. 1, Breslau 1896, s. 3.

5 Obszerniejszy życiorys M. Heneliusa kreśli H. M a r k g r a f  w pracy Nicolaus 
Henels von Hennenfeld (1582—1656). Leben und Schriften zamieszczonej w „Zeitschrift 
des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesien“, t. XXV. Tam też wyżej wymie
niony cytat, s. 1.



liczące w sumie 50 stron, poświęcono takim zagadnieniom, jak poło
żenie, ukształtowanie powierzchni i podział polityczny Śląska (roz
dział I), flora, bogactwa mineralne i fauna (II), hydrografia (III), wresz
cie miasta śląskie (IV). Pozostałej części o tematyce historyczno-praw- 
niczej nie będziemy tu omawiać, ponieważ praca niniejsza stanowi 
próbę spojrzenia na postać Heneliusa jedynie jako na geografa.

Materiał, na którym oparł się autor Silesiographii, pochodzi z roz
maitych źródeł. Można tu wyodrębnić cztery podstawowe ich typy: 
a) pisarze starożytni i wczesnośredniowieczni (np: Tacyt, Pliniusz, 
Dytmar); b) pisarze mniej więcej współcześni Heneliusowi (jak Franci
szek Faber, Marcin Kromer, Joachim Cureus, Georgius Agricola, Filip 
Melanchton, Marcin Helwig); c) wspomniana wyżej praca Schwenck- 
felda, będąca główną podstawą Silesiographii; d) wreszcie bardzo waż
nym źródłem zwiastującym narodziny nowożytnej geografii były własne 
obserwacje i spostrzeżenia Heneliusa.

One dały właśnie autorowi Silesiographii, pochodzącemu, jak wia
domo, z okolic Prudnika, znacznie dokładniejszą znajomość wschodniej 
części Śląska. Natomiast Schwenckfeld, działający w Jeleniej Górze, 
znał lepiej część zachodnią.

Kraj śląski w oczach Heneliusa przedstawia się w postaci nierówne
go czworoboku o długości 40 i szerokości 20 mil niemieckich, którego 
wierzchołki znajdują się na wschodzie u źródeł Wisły koło Cieszyna 
i źródeł Brynicy niedaleko od Bytomia, na zachodzie zaś u źródeł rzeki 
Kwisy i w pobliżu Krosna. Położenie geograficzne Śląska Henelius 
określa za Schwenckfeldem i Cureusem (Gentis Silesiae annales). Wy
mieniając kraje graniczące ze Śląskiem, autor Silesiographii nie wspo
mina wcale o sąsiednich Czechach. Pod względem politycznym dzieli 
Śląsk na 16 księstw (principatus vel ducatus) wywodzących swe nazwy 
od stolic (wrocławskie, świdnickie, jaworskie, głogowskie, żagańskie, 
opawskie, opolskie, raciborskie, cieszyńskie, brzeskie, ziębickie, oleś
nickie, karniowskie, krośnieńskie, nyskie i legnickie) oraz cztery wolne 
baronaty (freie Herrschaften) — Syców, Milicz, Pszczyna i Żmigród. 
Henelius pamięta również, że do niedawna w skład Śląska wchodziły 
jeszcze takie ziemie, jak księstwo oświęcimskie, Zatorskie, siewierskie, 
terytorium Wschowy, należące wówczas do Polski, oraz hrabstwo kłodz
kie przynależne do Czech6.

Uczeni nowej szkoły geograficznej podobnię jak geografowie starej 
szkoły (zwłaszcza narodowości niemieckiej) nie traktują wprawdzie 
otwarcie ziemi śląskiej jako części Niemiec, ale równocześnie nie uwa
żają je j za część Polski. Śląsk dla nich był pewnego rodzaju odrębnym

Silesiographia, s. 4—8.



organizmem politycznym i geograficznym. O tym, jak daleko posunęła 
się niechęć do Słowian, świadczy chociażby to, że uczeni ci nie chcieli 
mówić nawet o zależności Śląska od Czech. A Schwenckfeld i Henelius 
zaznaczali tylko, że ludność tego kraju używa dwu języków: niemiec
kiego i polskiego 7.

Henelius trafnie zauważył zróżnicowaną rzeźbę Śląska. Na południu 
przeważa teren górski, na północy i zachodzie kraj jest równinny, wolny 
od gór, czasami tylko z lekka pofałdowany. Warto zaznaczyć, że Hene
lius podobnie jak wszyscy ówcześni geografowie opisując ukształtowa
nie powierzchni, pomija równiny, poświęcając więcej miejsca górom, 
których krajobraz zawsze silniej przykuwał uwagę i wyobraźnię ludzi8.

Pisarze wczesnośredniowieczni nie interesowali się zbytnio rzeźbą 
terenu. Nawet u Długosza, „ojca geografii polskiej", zajmowała ona 
dość poślednie miejsce, skoro zostały wymienione tylko największe 
systemy górskie, jak Sudety (Góry Czeskie albo Las Hercyński), Beskid 
Śląski (Byeszkid) oraz Góry lub Alpy Sarmackie, pod którą to nazwą 
rozumiał on zarówno Karpaty, jak i Sudety9. Stein wymieniał Góry 
Czeskie, Sobótkę i wzniesienia w okolicy zamku Grodziec (arx Grotis- 
burgiensis)10 11, natomiast Helwig na swej mapie, tak bogatej w hydro
grafię i osadnictwo, nielicznymi kopczykami zaznaczył tylko fragmenty 
Sudetów i umieścił dwie nazwy gór: Góry Olbrzymie (Riesenberg) i Je- 
sioniki (G esenck).

Pierwszymi znawcami gór śląskich byli Schwenckfeld i Henelius. 
Autor Silesiographii, opisując góry śląskie, na czołowym mięjscu 
umieścił Sobótkę 11 (Zobothus siue Zottensis mons, der Z ottenberg12), 
leżącą w odległości dwu mil od Świdnicy i w pobliżu Wrocławia, szczyt 
górujący nad całą równinną okolicą. Wydaje się, że szczególne wyróż
nienie Sobótki jest śladem kultu, jakim otaczano tę górę od czasów 
pogańskich, żyjącego w ludowej tradycji jeszcze w okresie Heneliusa. 
Południową część kraju zajmują Sudety (Sudeti, Sudöde)13, stanowiące

7 Obszerniej patrz J. W o j t a 1, Głosy szlacheckiej opinii o Śląsku 1572—1648 
(Sobótka, 1953, s. 143— 166); A. S k o w r o ń s k a ,  Z szesnastowiecznych polemik o pol
skość Śląska („Sobótka", 1955, nr 3, s. 433—445); K. S c h w e n c k f e l d ,  Stirpium et 
lossilium Silesiae catalogus, wstęp, s. 13 (numeracja moja).

8 Silesiographia, s. 5—7.
* O l s z e w i c z ,  Najdawniejsze opisy..., s. 19.

10 B. S t h e n u s ,  Descriptio totius Silesiae, Breslau 1927, s. 11.
11 Pierwotna nazwa: Góra Ślęża, do której obecnlie powrócono.
12 Na pierwszym miejscu podano nazwę polską, w nawiasie natomiast nazwę lub 

kilka nazw występujących w tekście Silesiographii.
13 Upowszechnienie w nauce nazwy „Sudety" w znaczeniu określenia całości gór 

oddzielających Śląsk od Czech zawdzięczamy Cureusowi ( O l s z e w i c z ,  Najdawniej
sze opisy..., s. 43—44), którego znał dobrze i wykorzystał Henelius.



część znanego już przez starożytnych Lasu Hercyńskiego 14, nazywane 
również Górami Czeskimi (Boiemici, das Böhmische). Góry te dzieli 
Henelius na część wschodnią i zachodnią, granicą zaś obu części jest 
Nysa Kłodzka. Autor Silesiographii wyjaśnia, że część zachodnia przez 
różnych pisarzy rozmaicie była nazywana. Raz występuje pod nazwą 
Karkonoszy (C arconessi15), innym razem jako Ryfy (Riphae), Góry 
Olbrzymie (Gigantaei, Riesen) lub Góry Śnieżne (Schneegebirge); tę 
ostatnią nazwę tłumaczył Henelius tym, że przez cały niemal rok są 
one pokryte śniegiem. Sam natomiast w różnych miejscach Silesiographii 
używał prawie wszystkich wymienionych nazw. Najwyższym szczytem 
Sudetów jest Góra Olbrzymia (Gigantaeus Mons.. der Riesenberg). Na 
wschód od ziemi kłodzkiej aż po księstwo cieszyńskie (Karpaty), cią
gną się Góry Nysko-Morawskie (das Neissische-M ährische Gebirge), 
inaczej Jesioniki (das G esencke). Od Węgier i Polski oddziela Śląsk 
grzbiet Karpat (Carpathi iuga) zwany także Górami Węgierskimi (die 
Ungarischen Gebirge) lub Jabłonkowski (Jabeh in ka ). Pod tymi nazwami 
rozumieć należy Beskid Śląski.

Porównywanie opisu gór znajdującego się w Silesiographii z opisem 
Schwenckfelda16 wydaje się rzeczą zbędną. Wystarczy nadmienić, że 
niemal cały opis Heneliusa zaczerpnięty został z Silesiae geographica  
delineatio brevis, ulegając przy tym tylko niewielkim zmianom i prze
róbkom. Jedyną chyba zasługą autora Silesiographii było pewnego ro
dzaju skomasowanie i usystematyzowanie materiału znajdującego się 
w pracy Schwenckfelda, przy czym należy zaznaczyć, że przy tej okazji 
Henelius opuścił niemal wszystkie pomniejsze pojedyncze góry i wznie
sienia, wymienione przez Schwenckfelda w osobnym podrozdziałku, na 
których szczytach wznosiły się w owym czasie znane i potężne nieraz 
zamki, jak Ostrzyca pod Proboszczowem, Grodziec, Książ, Chojnik 
i inne 17.

Geografowie nowej szkoły posunęli wprawdzie dziedzinę orografii 
znacznie naprzód, nie zdołali jednak wyzwolić się całkowicie spod 
wpływów geografów wcześniejszych, lubujących się w podawaniu roz
maitych baśni i legend. Świadczą o tym obszerne opisy demonów, 
mieszkających ponoć w Karkonoszach, a zwłaszcza najsławniejszego 
z nich ,,Ribenzala'' (tak nazywa go Silesiographia) 18, widocznie tak 
u Schwenckfelda, jak też u wiernie naśladującego go Heneliusa.

14 O l s z e w i c z ,  Najdawniejsze opisy.., s. 22.
15 U Schwenckfelda występuje nazwa Horkonoss.
16 K. S c h w e n c k f e l d ,  Stirpium et fossilium..., wstęp s. 7—11.
17 Ibid., s. 11.
18 Silesiographia, s. 6; U Schwenckfelda Riesenzahl (Stirpium et fossilium..., 

wstęp, s. 8).



Hydrografia miała w Polsce znakomitego znawcę w osobie Jana 
Długosza, który doliczył się blisko 50 rzek śląskich. Jak zobaczymy, 
pod tym względem wyprzedził on dość znacznie nawet geografów nowej 
szkoły. Jednakże późniejsi geografowie starej szkoły poświęcali temu 
zagadnieniu bardzo mało uwagi. I tak Stein wymienił zaledwie 10 rzek 
śląskich, Schedel 8, a Cureus tylko 5 19.

Henelius oparł się w swym opisie na najlepszych znawcach wód 
polskich i śląskich — Długoszu i Helwigu (na mapie Śląska Marcina 
Helwiga naniesionych jest 40 rzek). Od pierwszego wziął metodę, od 
obu czerpał wiedzę o rzekach, którą wzbogacił własnymi obserwacjami, 
korygując niektóre błędy swoich poprzedników. Krytykuje tych geogra
fów, którzy pomylili Szprewę (Svevusj z Odrą (Viadrus). Svevus (die 
Spre) wypływa bowiem z Sudetów dwie mile powyżej Budziszyna 
i przepłynąwszy przez Marchię Łużycką zawraca na zachód, nie jest 
zatem nawet dopływem Odry, a za taki uważał Szprewę także i Dłu
gosz 20.

Nie zdołał jednak sprawdzić wszystkiego. Na przykład Nysa Łużycka 
wTedług Heneliusa przepływa przez Przewóz, Żary (!), Mużaków, Lub
sko (I) i Gubin. Tak Żary, jak i Lubsko zostały tu wymienione błędnie; 
mierząc bowiem odległość w linii prostej, Żary leżą 26, a Lubsko 21 km 
na wschód od rzeki. Prawdopodobnie przy określaniu Nysy Łużyckiej 
Henelius posłużył się mapą Helwiga, na której bieg rzeki został uprosz
czony, a obie te miejscowości błędnie umieszczone nad rzeką. Również 
nieściśle określa Henelius położenie źródeł niektórych rzek. Źródła Odry 
umieścił on podobnie jak Schwenckfeld, Długosz i Stein obok miejsco
wości Odry, tymczasem faktycznie znajdują się one o 38 km dalej21.

Ogółem w Silesiographii Henelius wymienił 30 rzek śląskich, do
kładniej zaś opisał 14 22. Schwenckfeld natomiast w Silesiae geogra
phica delineatio brevis wylicza 20 rzek śląskich, ponadto 3 płynące 
poza granicami Śląska (Łaba, Upa i San). Jednak dokładniej znał jedy
nie rzeki wypływające z Karkonoszy i im tylko poświęcił trochę więcej 
miejsca 23. Z powyższego wrynika więc, że Silesiographia daje tak pod

19 O l s z e w i c z ,  Najdawniejsze opijsy..., s. 15, 23, 40, 43; S t h e n u s ,  Descriptio..., 
6. 12—13.

20 O l s z e w i c z ,  Najdawniejsze opisy..., s. 19. Trudno jest przypuszczać, żeby 
Henelius nie znał prac Długosza. Jeżeli nie czerpał z jego dorobku bezpośrednio, to 
wydaje się, że korzystał z niego przynajmniej pośrednio przez innych autorów, a to 
chociażby poprzez dość często cytowanego w Silesiographii Kromera.

21 S c h w e n c k f e l d ,  Stirpium et fossilium..., wstęp, s. 10; S t h e n u s ,  Descrip
tio..., s. 12; O l s z e w i c z ,  Najdawniejsze opisy..., s. 16. Być może, że autorzy po
pełniali ten błąd w pewnym stopniu świadomie, wymieniając najbliżej położone miasto.

22 Silesiographia, s. 21—25.
23 S c h w e n c k f e l d ,  Stirpium et fossilium..., wstęp, s. 9— 10.



względem ilości, jak i pod względem jakości bardziej dokładny obraz 
rzek śląskich24. Również i metoda, jaką posługuje się Henelius, jest 
bardziej naukowa od metody Schwenckfelda. Autor Silesiographii oparł 
się na systemie dorzecza Odry, obejmującego rzekę główną i je j do
pływy, podobnie jak Długosz na systemie Wisły. Natomiast metoda 
Schwenckfelda opiera się na systemach górskich. Najpierw wymienia 
on rzeki wypływające z zachodniej części Sudetów (Łaba, Upa, Izera na 
południe; Bóbr, Kamienna, Kwisa na północ), a potem rzeki biorące 
swój początek z Karpat (Odra (I) i Wisła). Przy opisie poszczególnych 
rzek śląskich Henelius uwzględnia następujące elementy: źródło, ujście 
oraz bieg wyznaczony przy pomocy miejscowości.

Jak już zaznaczono, na pierwszym miejscu Henelius wymienił Odrę 
(Odera, Viadrus, die Oder), wyróżniającą się nie tylko swoją wiel
kością, ale i tym, że stanowiła niegdyś granicę między Niemcami a Pol
ską 25. Przepływa ona, „władca wód śląskich", przez Bogumin26, Raci
bórz, Koźle, Opole, Brzeg, Wrocław, Lubiąż, Ścinawę, Chobienię, 
Frankfurt, Gryfino i Szczecin. Obfita w ryby, „ziemiom sąsiednim nie
szkodliwa", czasami tylko na skutek dużych opadów śnieżnych wylewa 
szeroko na sąsiednie pola.

Z kolei opisane są dopływy Odry, a więc Bóbr (Bobeius, Bober), któ
rego nazwa po słowiańsku pochodzi od bobrów występujących bardzo 
licznie nad jego brzegami, wypływa koło wsi Bober, a w pobliżu 
Krosna wpada do Odry; Kamienna (Zacus, der Zack) początek bierze 
w Sudetach i koło Jeleniej Góry łączy się z Bobrem, obfita w ryby 
i słynna z ciepłych kąpieli; Kwisa (Quissus, der Queiss), stanowiąca 
granicę między Śląskiem a Łużycami, której źródła znajdują się pod 
wsią Gierczyn, wpada nieopodal Żagania do Bobru; znajdziemy też 
cały szereg innych opisanych lub też tylko wspomnianych, jak Kacza
wa (Cattus, die Katzbach), Nysa Kłodzka i Nysa Łużycka (Nissa, die 
Ne isse), Barycz (Bart ha, die Bartsch), Widawa (Weida, die W ey de), 
Opawa (Oppa) z Morawicą (Morus, Mora), Oława (Ola, Olaua, die 
Oław) i inne.

Na osobną uwagę zasługuje opis Wisły (Vistula, die W eichsel), 
która aczkolwiek należy do Polski, to jednak początek swój bierze na

24 Odpowiednio Henelius i Schwenckfeld — wymieniają 30 i 20, opisują 14 i 7 rzek.
25 „Quod linter Germaniam ac Poloniam limes olim habitus" (Silesiographia, s. 21), 

Jak wiadomo, powyższe twierdzenie wywodzi się od Eneasza Sylwiusza, autora 
Cosmographiae libri duo, od którego przejęli je późniejsi geografowie (O 1 s z e w i c z, 
Najdawniejsze opisy..., s. 11, oraz „Dodatki", s. 56), wśród nich prawdopodobnie 
i Filip Melanchton, bowiem na niego powołuje się m. in. Henelius (Silesiographia, s. 21).

26 Nazwy miejscowości tłumaczono z niemieckich (podawanych przez Heneliusa 
obok łacińskich) na polskie na podstawie Słownika nazw geograficznych Polski 
zachodniej i północnej R o s p o n d a ,  Wrocław 1951.



Śląsku w księstwie cieszyńskim z Gór Sarmackich (Karpat) i opływa
jąc cały szereg miast (Henelius wymienia ich 17), wpada do morza 
Sarmackiego albo Bałtyku (Balthicum).

Rzeki były nieuregulowane, a ich wylewy stawały się nieraz groź
ne. O jednym z nich z 1608 r. wspomina Henelius przy opisie Kacza
wy. Wody spustoszyły wówczas okoliczne pola i ogrody, zniszczyły 
koła młyńskie, spichlerze i pobliskie budowle, unosząc ze sobą mnó
stwo bydła i trzody chlewnej. Zginęło wtedy ponoć 126 osób 27.

Jezior na Śląsku jest niewiele, a i te nie wyróżniają się wielkością. 
Henelius wymienia 6 (Sławskie, Świebodzińskie, w Górach Olbrzy
mich i inne), Schwenckfeld tylko 2, a Stein 3 28. Bardzo licznie natomiast 
występują sztuczne stawy, w których prowadzi się hodowlę ryb 
(głównie karpia).

W okresie wydania Silesiographii (1613) występuje znaczny wzrost 
zainteresowania praktyką i tematyką górniczo-hutniczą. W XVI w. 
powstało na Śląsku kilkadziesiąt miast i drobniejszych osiedli gór
niczych, jak Boguszów (1499?), Kowary (1513), Miedzianka (1517), Tar
nowskie Góry (1526), Srebrna Góra (1536), Bolesławów w hrabstwie 
kłodzkim (1581) i inne29. Dzięki licznym poszukiwaniom górników 
i uczonych znajomość świata minerałów Śląska poczyniła poważne 
postępy, zwłaszcza u Schwenckfelda. Również i Henelius nie mógł nie 
doceniać bogactw mineralnych. Sam jednakże, będąc bardziej poetą niż 
uczonym, nie znał się na tym zagadnieniu i dlatego też czerpał z do
robku Schwenckfelda. Oprócz niego w części poświęconej minerałom 
wykorzystał rozprawę Georgiusa Fabriciusa i dzieło sławnego Agri- 
coli pt. De veteribus et novis metallis 30. Henelius w swym dziele wy
mienił wszystkie cenione wówczas i znane bogactwa mineralne ziemi 
śląskiej i prawie wszystkie ważniejsze miejsca ich występowania. Być 
może, celowo pominął te miejscowości znane Schwęnckfeldowi, które 
nie odegrały żadnej roli w produkcji górniczej.

W dziejach górnictwa śląskiego doniosłą rolę spełniały poszuki
wania i eksploatacja metali szlachetnych, złota i srebra. Autor Silesio
graphii wymienia najbardziej znane pokłady złotodajne Złotoryi, Lwów
ka Śląskiego, Strzegomia (w których to miejscach zasoby złota za cza
sów Heneliusa były już na wyczerpaniu), okolic Cukmantla (dziś Zlaté 
Hory), Złotego Stoku, Gór Olbrzymich i okolic Jeleniej Góry; prócz

27 Silesiogiaphia, s. 23.
28 S c h w e n c k f e l d ,  Stirpium et fossilium..., wstąp, s. 10; S t h e n u s ,  Descrip

tio..., s. 13.
29 W. K u h n, Schlesische Siedlungsbewegungen in der Neuzeit, Historische Kom

mission für Schlesien, Breslau 1938, s. 15— 16.
30 Silesiographia, s. 14.



tego w złotodajne piaski bogate są takie rzeki, jak Kaczawa, Bóbr, Ka
mienna i Izera. Srebro zaś wydobywano w okolicach Srebrnej Góry, 
Bytomia, Tarnowskich Gór, Złotego Stoku, Boguszowa, Cukmantla, w po
bliżu Świdnicy, Kamiennej Góry, w Górach Olbrzymich i nad Izerą. 
Występują tu również metale kolorowe, jak miedź w Miedziance, 
w księstwie nyskim, w pobliżu Cukmantla, Boguszowa oraz u źródeł rzeki 
Kwisy we wsiach Gierczyn i Przecznica; cyna — obok źródeł tejże 
Kwisy; ołów — koło Tarnowskich Gór i Boguszowa. Kopalnie żelaza zaś 
znajdują się koło Kowar i Cukmantla. Węgiel kamienny eksploatowa
no w okolicy Boguszowa i koło Świebodzic. Wodę cementową (koper- 
was) w Górach Olbrzymich, koło Szklarskiej Poręby, Cukmantla i Mie
dzianki. Ponadto eksploatowano siarkę, ałun, minię (cynober), arszenik 
i inne minerały. Marmur używany do ozdoby budowli wydobywano nad 
rzeką Kwisą koło Lubania i Gryfowa Śląskiego oraz na Slęży, prócz 
tego wapień, z którego wypalano wapno i gips, oraz krzemień w ka
mieniołomach Lwówka, Złotoryi i Nowogrodźca, używany do ostrzenia 
narzędzi żelaznych i specjalny do wyrobu szkła. Ponadto wydobywano 
glinki garncarskie, szlachetne kamienie i surowiec do produkcji pro
chu. Soli zaś Śląsk nie posiada, a sprowadza ją z Polski i Saksonii31.

Obraz ten jest jednakże niekompletny, i to nie tylko w szczegółach. 
Henelius pominął również niektóre miejsca znane z czynnej eksploata
cji minerałów. Węgiel kamienny wydobywano w Nowej Rudzie już 
w 1545 roku32. Jeżeli zaś chodzi o żelazo, to autor Silesiographii wy
mienia tylko najważniejsze ośrodki kopalnictwa rud żelaznych, jakimi 
były Cukmantl i Kowary, natomiast nic nie mówi ani o okręgu bytom
skim, ani o żagańskim, gdzie istniały tzw. odkrywki: prócz tego rudy 
darniowe eksploatowane były w wielu miejscowościach niemal na ca
łym Śląsku (np. Namysłów, Milicz, Oleśnica, Żmigród, Brzeg).

Jest rzeczą bardzo ciekawą, że miejscowości górnicze z reguły 
należą do rzędu miast mniejszych, co świadczy o stosunkowo słabym 
ich rozwoju w okresie wcześniejszym. Wyjątek stanowiły jedynie Ko
wary i Cukmantl oraz niektóre ośrodki wydobywania srebra.

Dawni geografowie nie dostrzegali bogactwa świata roślin i zwierząt. 
Odkryli je  dopiero uczeni Odrodzenia, którzy wiele uwagi poświęcali 
osobliwościom przyrody żywej Starego i Nowego Świata. Na Śląsku 
pierwszymi badaczami żywej przyrody byli Schwenckfeld i Henelius. 
Praca Schwenckfelda jest bardzo obszernym, lecz suchym katalogiem, 
natomiast opis znajdujący się w Silesiographii, będący pewnego rodza
ju wyciągiem z dzieła Schwenckfelda, daje barwny, syntetyczny obraz 
flory śląskiej.

31 Ibid., s. 12—18 oraz pod odpowiednimi miastami w rozdziale IV.
32 Kuhn,  Schlesische Siedlungsbewegungen..., s. 15.



Henelius w następujący sposób opisuje szatę roślinną ziemi śląs
kiej 33. Kraj ten obfity jest w lasy. Występują one nie tylko na obsza
rach górskich czy też podgórskich (np. Karniów, Prudnik), lecz i na 
terenach równinnych (np. Żagań)34. Z drzew nieowocowych rośnie na 
Śląsku jodła, sosna, świerk, modrzew, cis, klon, olcha, dąb, którego 
żołędzie służą jako pokarm dla trzody chlewnej, dalej: buk, jesion, ja 
wor, topola, brzoza, lipa, wiąz, wierzba i wiele innych. Drzewa te do
starczają drewna do budowy domów, uli, a nawet okrętów, służą jako 
materiał do wyrobu wszelkiego rodzaju narzędzi i naczyń oraz jako 
opał.

Ludność Śląska zajmuje się również sadownictwem. Z drzew owo
cowych występuje jabłoń, grusza, wiśnia, śliwa, orzech i inne, hodo
wane tak w podmiejskich ogrodach, jak i w zagrodach chłopskich. 
Ogółem Henelius wymienia 33 gatunki drzew rosnących na Śląsku. 
Poza gatunkami zbóż klasycznych występuje tu jeszcze proso, różnego 
rodzaju warzywa i kwiaty. W szerokim zakresie uprawia się również 
rośliny przemysłowe, takie jak len, dostarczający surowca tkactwu, 
ponadto roślinę służącą do wyrobu czerwonego barwnika — marzan
nę. W okolicach Krosna, Gubina i Zielonej Góry uprawia się winną 
latorośl, z której produkuje się wino. Produkcja wina nie zaspokajała 
jednakże rynku krajowego i dlatego też importowano je w dużych 
ilościach, głównie z Węgier, Austrii i Moraw 35 36. Prócz tego Śląsk boga
ty jest w bujne łąki i pastwiska dostarczające paszy dla bydła. Szcze
gólną uwagę zwraca Henelius na pastwiska i łąki w okolicach Bole
sławca, Głogowa, Złotoryi, Zielonej Góry i Prudnika3e.

Drzewostan lasów śląskich świadczy o tym, że były to w zasadzie 
lasy mieszane. Należy tu jednak wyjaśnić, że autor Silesiographii dale
ki jest od przedstawienia kompletnego obrazu lasów śląskich, np. nie 
wspomina wcale o tak wielkich zespołach leśnych, jak lasy na prawym 
brzegu Odry w księstwie opolskim lub między Psim tolem a Wołczy
nem, które umieścił już na swej mapie Marcin Helwig.

Niemniej bogata jest fauna śląska 37. Warto tu wyjaśnić, że geogra
fowie poprzedzający Heneliusa, łącznie ze Schwenckfeldem, nie zwra
cali uwagi na to zagadnienie; wyjątkowo, tylko Bartłomiej Stein wy
mienił pięć nazw dzikiej zwierzyny (dziki, jelenie, sarny, zające i nie
dźwiedzie) oraz trzy gatunki ptactwa 38.

33 Silesiographia, s. 9—12.
34 Ibid., s. 10, 38, 42, 45.
35 Ibid., s. 56—57.
36 Ibid., s. 10—11, 32, 35—37, 42.
37 Ibid., s. 18—21.
38 S t h e n u s, Descriptio..., s. 14.



Ze zwierząt dzikich dostarczających mięsa, skór i sierści występują 
na Śląsku głównie jelenie, dziki, kozice, zające, wilki, lisy, niedźwie
dzie i łasice. Osobne miejsce zajmują bobry, występujące licznie nad 
brzegami Odry, Baryczy i Bobru. Ogółem Henelius wymienia 16 ga
tunków dzikich zwierząt żyjących na Śląsku. Obfitość zwierzyny przy
czyniała się do rozwoju łowiectwa. Ponadto ludność zajmowała się ho
dowlą, zwłaszcza bydła i owiec. Tych ostatnich na Śląsku było bardzo 
dużo.

Kraj śląski bogaty jest również we wszelkiego rodzaju ptactwo. 
Z ptaków dzikich występują tu dzikie kaczki gnieżdżące się w stawach 
rybnych, jeziorach i rzekach, kuropatwy, dzikie gęsi, żurawie, prze
piórki itp. Z drapieżnych zaś orły, jastrzębie, sokoły, kanie, czaple, 
sowy i inne; z mniejszych ptaków — słowiki, skowronki, puszczyki (?) 
i ,Tysiąc" innych, jak pisze Henelius. Ogółem wymienił on 42 gatunki 
dzikiego ptactwa. Domowe zaś to gęsi, kaczki, kury, gołębie, pawie 
i indyki.

W rzekach i nielicznych jeziorach śląskich żyją rozmaite gatunki 
ryb (Henelius wymienia ich 30). M. in. występuje tu karaś, kiełb, je 
siotr, węgorz, płocica i jelec. Na szczególną uwagę zasługują karpie 
hodowane w licznych stawach rybnych39, utrzymywanych głównie na 
północy kraju. Część z nich zachowała się jeszcze do naszych czasów. 
Henelius zwraca uwagę na stawy w okolicach Żmigrodu i Wołowa.

Osobne miejsce zajmuje dość szeroko opisane w Silesiographii 
pszczelarstwo (pasiecznictwo i bartnictwo). Jednakże krajowa produk
cja miodu, będącego niemal w powszechnym użyciu jako napój, nie 
zaspokajała potrzeb wewnętrznych. Dlatego też Śląsk musiał go im
portować, głównie z Polski, a nawet z odległej Litwy. Sprowadzany 
w surowej postaci miód poddawano dalszej przeróbce w Raciborzu, 
Opawie i innych miejscowościach40. Wreszcie Henelius wspomina
0 upadającym już w tym czasie zbieractwie czerwia, z którego otrzy
mywano czerwony barwnik.

Geografowie średniowieczni starej szkoły mało interesowali się 
osadnictwem człowieka. Uwagę ich zwracały tylko wyróżniające się 
miasta i warowne zamki. Nawet tak ceniony Długosz w Choiogiatii
1 tekście swoich Dziejów  wymienił zaledwie kilkadziesiąt miejscowości 
śląskich, ale już humanista Stein wylicza 63 miasta 41. Znacznie dalej po
sunęli badania w tym kierunku pierwsi przedstawiciele nowej szkoły 
geograficznej, Helwig, Schwenckfeld i Henelius. Na mapie Marcina 
Helwiga obok hydrografii szczególnie ważne miejsce zajmuje topogra

39 Silesiographia, s. 26.
40 Ibid., s. 47—49, 57
41 O l s z e w i c z ,  Najdawniejsze opisy..., s. 20, 39.



fia. W samych tylko granicach politycznych Śląska widnieją tu 134 
miasta42 Mniej dokładny był Schwenckfeld, który stwierdził wpraw
dzie, że na Śląsku istnieje 120 osiedli typu miejskiego, jednak imiennie 
wyszczególnił 70 43 44.

Najbogatszy rejestr miast i miejscowości śląskich na przełomie XVI 
i XVII w. przekazał nam Henelius, który poświęcił temu zagadnieniu 
niemal cały rozdział Silesiographii44. Wymienił on w alfabetycznej ko
lejności 159 miast i miasteczek leżących bądź to na samym Śląsku, bądź 
też na terenach do niego przyległych. Faktycznie pod koniec XVI w. 
było tu 158 miejscowości typu miejskiego45, z których autor Silesio
graphii wymienił 134, w tej liczbie wszystkie ważniejsze i większe, 
opuścił jedynie drobne osady miejskie, takie jak Mysłowice, Gorzów 
Śląski, Kostomłoty, Albrechcice itp. W zamian za to wyliczył 25 miej
scowości, które w rzeczywistości były albo osiedlami typu wiejskiego 
(np. Nakło pod Opolem, Mikołajowice pod Legnicą), albo leżały poza 
granicami politycznymi Śląska (np. Żary, Gubin).

Znajdujący się w Silesiographii katalog miejscowości składa się 
z lakonicznych wzmianek i krótkich, ale treściwych opisów, wyliczając 
szczególne cechy produkcji oraz największe i najważniejsze zabytki 
budownictwa miejskiego. Charakter katalogu Heneliusa najlepiej chyba 
odzwierciedli kilka przykładów. Szprotawa — pisze on — to miasto 
ludne i ładne, po Głogowie i Bytomiu (Odrzańskim) największe w oko
licy, otoczone rzekami Bobrem i Szprotawą. Posiada zamek i klasztor 
żeński. Opole jest stolicą księstwa, posiada ładne kolegium duchowne 
i stary zamek zbudowany nad Odrą, która opływa miasto. Również 
stołeczna Opawa, położona u zbiegu Opawy z Morawicą, jest miastem 
dosyć bogatym i ludnym. Opasana ze wszystkich stron mocnymi mů
rami posiada liczne świątynie, między którymi pięknością odznacza się 
szczególnie kościół parafialny, podobnie wielkie i piękne są domy oby
wateli miejskich. Miasto ma również ładne i duże przedmieścia, po
nadto dwa klasztory, żeński i męski.

Podając nazwy miejscowości, Henelius wymienia różne ich odmia
ny i brzmienia. Można tu wyodrębnić kilka typów tych nazw: a) zla- 
tynizowane nazwy niemieckie, jak np. Bernstadium  (Bierutów), Creuz- 
berga  (Kluczbork), Francosteina (Ząbkowice Śląskie); b) zlatynizowane 
nazwy polskie, np. Vratislavia (Wrocław), Oppolia (Opole), Stinavia 
(Ścinawa); c) nazwy tłumaczone na język łaciński, jak Ceruimontium

42 Różnica między Heneliusem a Helwigiem polega na tym, że autor Silesiographii 
wymienia miasta leżące już poza granicami politycznymi Śląska.

43 S c h w e n c k f e l d ,  Stirpium et fossilium..., wstęp, s. 3—7.
44 Silesiographia, s. 30—50.
45 W. D z i e w u l s k i ,  Zaludnienie Śląska w końcu XVI wieku i początku XVII 

wieku (Studia Śląskie, Poznań 1952).



(Jelenia Góra), Aurimontium (Złotoryja); d) nazwy niemieckie (wy
odrębnione specjalnym, tłustym krojem pisma), np. Hernstadt, Grün
berg, K upieibeig. Nie wymienia natomiast (poza nielicznymi wyjątka
mi, jak Dobrodin, Góra, Prudnica) nazw czysto polskich. Dla przy
kładu podajemy bogatą w brzmienia nazwę Bierutów — Bernstadium, 
Bernstadt, Berlitouia et Berolthouia nonnullis Berolstadium. Nie widzi
my tej dokładności u Schwenckfelda, wymieniającego z reguły tylko 
dwa brzmienia, w języku łacińskim i niemieckim. Henelius stara się 
nieraz wytłumaczyć pochodzenie nazwy danej miejscowości, np. Jele
nia Góra — Hirschberga, Hirschberg, Ceruimontium, a ceruorum venatu 
sic dictum — podobnie Złotoryja, biorąca swą nazwę od kopalń złota, 
itd. Zwyczajem ówczesnych autor Silesiographii stara się określić poło
żenie każdej miejscowości, wymieniając rzeki lub góry znajdujące się 
w ich pobliżu albo ziemię czy księstwo, w którym dane miasto leży, 
np. Koźle — supra Oderam situm ; Miedzianka — intra Riphaeos montes 
ad Boberum U. Tak więc w niektórych wypadkach określenie położenia 
jest dość dokładne, lecz nie zawsze. Czasem spotyka się jednak zupełnie 
błędne, np. Tarnowskie Góry — oppidum ad radices Carpathi situm.

Tak u Heneliusa, jak i u Schwenckfelda pojawiają się pierwsze 
próby klasyfikacji miast. Obaj autorzy dzielą je  na trzy kategorie 
(urbs, oppidum  i oppidulum). Urbes są stolicami księstw (wyjątek Bo
lesławiec). W Silesiographii występuje ich 16. Schwenckfeld natomiast 
wymienia 20 miast tego typu, dodając do tej kategorii miasta naj
większe, jak Strzegom, Głubczyce, Bolesławiec i Kłodzko; to ostatnie 
jako metropolię hrabstwa kłodzkiego. Znacznie słabiej wypada podział 
pozostałych miast na oppida (u Heneliusa 87, a u Schwenckfelda 14) 
i oppidula (odpowiednio 47 i 18). Oppida są z reguły miastami średniej 
wielkości, natomiast oppidula — to drobne osady typu miejskiego. Po
równywanie w danym wypadku Heneliusa ze Schwenckfeldem jest 
rzeczą dość trudną z tego chociażby względu, że ten ostatni, określając 
rodzaj wielkości miasta, wprowadza niejasny skrót opp., który może 
równie dobrze oznaczać oppidum, jak i oppidulum. Henelius większość 
miast oznaczonych powyższym skrótem zalicza do kategorii drugiej — 
oppidum  (11 na ogólną liczbę 17). Przeprowadzony przez Heneliusa 
podział miast śląskich na oppida i oppidula jest niedokładny i nie za
wsze odzwierciedla faktyczny stan ich wielkości. Na przykład duży 
Strzelin (387 obywateli) został sklasyfikowany jako oppidulum, nato
miast mała Sobótka (170 domów) czy równie mały Wiązów (108 osiad
łych) jako oppida; podobnych wypadków mamy w ięcej46. Być może,

46 Silesłographia, s. 46, 48, 49, pod odpowiednimi miastamli. Dane o ilości domów 
obywateli miejskich i osiadłych zaczerpnięto z pracy D z i e w u l s k i e g o ,  Zalud
nienie Śląska..., s. 442, 443, 453.



że w klasyfikacji Heneliusa niepoślednią rolę odgrywała również tra
dycja, co w pewnym stopniu usprawiedliwiałoby autora Silesiographii. 
Poza omówionym wyżej podziałem osobno figurują w opisie miast He
neliusa cztery wsie {vicus), dwa urbecula oraz dwa miasta nie zaliczo
ne do żadnej z wymienionych kategorii.

Oprócz podziału według wielkości miast na urbes, oppida i oppidu
la Henelius stosuje jeszcze dwie inne klasyfikacje. Miasta średniowiecz
ne odgrywały często rolę fortec, a ich obronność i bezpieczeństwo miały 
doniosłe znaczenie dla życia mieszczan. Doceniając ten problem, autor 
Silesiographii dzieli miasta na ufortyfikowane — otoczone můrami 
(24 osiedla) — i ubezpieczone zamkami (50 miejscowości) oraz na 
pozbawione jakichkolwiek obwarowań. Upośledzonych w ten sposób 
miast i miasteczek wymienił on 25. Ale dane te wymagają interpre
tacji. Wśród miast posiadających fortyfikacje pominął on cały szereg 
znanych i ludnych stolic księstw, np. Żagań i Krosno47. Być może, że 
istnienie w miastach książęcych obwarowań nie budziło żadnych wąt
pliwości u ówczesnych ludzi.

Szczególnie ciekawe i oryginalne są próby klasyfikacji funkcjonal
nej, której wyrazem jest wyróżnienie dwóch rodzajów miast przemysło
wych: oppidum metallicum  i oppidum textorum. Do pierwszych zalicza 
Żagań, Kowary, Srebrną Górę, Tarnowskie Góry, Głuchołazy, Cuk- 
mantl, Boguszów, Miedziankę i Andelską Horę; do drugich zaś Rychbach 
(dziś Dzierżoniów), Wołów, Jelenią Górę, Kożuchów, Frysztat i Czer
ninę 48. Jednakże i w danym wypadku Silesiographia nie daje komplet
nego obrazu. Z ośrodków metalowych brak tu chociażby Świdnicy, 
a z włókienniczych np. Gryfowa, Środy, Bolesławca czy też Góry Śląs
kiej. Wspomina również Henelius o gospodarce rolnej mieszczan, 
żyzności ich ziemi, o pastwiskach, hodowli, lasach, winnicach, handlu 
i jarmarkach.

* *

*

Na zakończenie należy stwierdzić, że Silesiographia daje dość 
wszechstronny i jak na początek XVII w. stosunkowo dokładny obraz 
kraju śląskiego, aczkolwiek w znacznym stopniu oparty na dziele 
Schwenckfelda, jak to widzimy w wypadku orografii i bogactw mine
ralnych, to jednak nie pozbawiony często samodzielności i oryginal
ności. Dużą zasługą Heneliusa jest to, że potrafił on dojrzeć różnorod
ność bogactw i płodów ziemi śląskiej. Słabiej trochę wypadło tylko rol
nictwo. Najciekawszymi i najbardziej oryginalnymi fragmentami Sile-

47 K. A. M ü l l e r ,  Vaterländische Bilder oder Geschichte..., s. 24, 214, 227—228, 
248—249, 263.

48 Silesiographia, rozdział IV, pod odpowiednimi miastami.



siographii są części poświęcone przyrodzie żywej, miastom i hydro
grafii. Rejestr miast śląskich obok mapy Marcina Helwiga należy do 
rzędu najpełniejszych i najdokładniejszych. Podobnie sporządzony przez 
Heneliusa katalog wód ustępuje jedynie Długoszowemu i mapie Hel
wiga.

Zapoczątkowana przez Schwenckfelda praca na Śląsku w kierunku 
poszukiwania nowych dróg i metod w dziedzinie geografii, wyraża
jąca się głównie w próbach ujęcia zjawisk fizyczno-geograficznych na 
podstawie własnych spostrzeżeń i obserwacji, oraz zgromadzony przez 
niego w ciągu długich lat żmudnej pracy bogaty materiał wymagały 
jeszcze bardziej wszechstronnego opracowania. Zadanie to w pierwszym 
rzędzie przypadło w udziale Heneliusowi, którego praca niewątpliwie 
w znacznym stopniu przyczyniła się do pogłębienia, spopularyzowania 
i unowocześnienia wiedzy geograficznej o ziemi śląskiej. W tym też 
tkwi pomimo pewnych błędów i niedokładności główna zasługa Miko
łaja Heneliusa, geografa Śląska.






