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A R T Y K U Ł Y  I S T U D I A  M A T E R I A Ł O W E

ROMAN HECK

Z DZIEJÓW POLAKÓW HERETYKÓW W CZECHACH 
W DRUGIEJ POŁOWIE XV WIEKU

Wiek XV był okresem szczególnego nasilenia związków polsko-czeskich. 
Wspólna walka z ekspansją feudalnego świata niemieckiego zbliżała oba 
bratnie narody słowiańskie. Zbliżało je też podobieństwo języka, znacznie 
jeszcze większe niż w dniu dzisiejszym. Nic też dziwnego, że ruch 
husycki w Czechach, podnoszący tak ważne w ówczesnej sytuacji hasła 
religijne, społeczne i narodowościowe, odbił się szczególnie mocno w są
siadującej z nimi Polsce i. Znane i wielokrotnie opisywane w literaturze 
historycznej s ą . kontakty husytyzmu polskiego z Czechami w okresie 
wojen husyckich i bezpośrednio po nich, spotykamy wówczas w Polsce 
wielu ludzi „zarażonych“ herezją w Czechach, ludzi, którzy przynieśli ją 
ze sobą do Polski i tu rozsiewali dalej ziarna nauki Husa i Wiklefa. 
Kontakty te i oddziaływanie reformacji czeskiej na Polskę nie ustały 
i później, w drugiej połowie XV w., gdy nie wędrowały do Czech setki 
rycerzy i plebejów polskich, by walczyć u boku armii husyckich. 
Pobliski, sąsiedni kraj, który po długotrwałych walkach zaczął się 
z trudem i wielkimi przeszkodami odbudowywać, przyciągał nadal 
ludzi z Polski. Ludzie ci to w części uciekinierzy przed prześladowaniami 
ze strony Kościoła w rodzinnym kraju, żądni poznania nowej nauki 
na miejscu, gdzie powstała, husyci polscy. Można wspomnieć w tym 
miejscu choćby słynnego Andrzeja Gałkę z Dobczyna, mistrza wszechnicy 
krakowskiej, który w latach pięćdziesiątych XV w. występował w Taborze 
jako jeden z czołowych duchownych tamtejszych 2. Obok tego niewątpliwie

1 Z nowszych wydawnictw dotyczących husytyzmu w Polsce zob. Ruch husycki 
w Polsce. Wybór tekstów źródłowych, opracowali R. Heck i E. Maleczyńska, Wrocław 
1953; J. M a c e k ,  Husyci na Pomorzu i w Wielkopolsce, Warszawa 1955; wreszcie 
artykuł E. Maleczyńskiej o wpływie husytyzmu w Polsce w zbiorze Mezinárodní 
ohlas husitství, Praha 1958. W pracach tych jest cytowana obszernie starsza literatura. 
W druku znajduje się obszerna monografia ruchu husyckiego w Polsce pióra 
E. Maleczyńskiej.

2 Wspominają o tym m. in.: B. V y d r a ,  Polska středověká literatura kazatelská 
a je jí vztahy ke kazatelské literatuře české (Věstník společnosti nauk, 1927, II); 
R. U r b á n e k ,  Věk poděbradský (České dějiny, III, 1, s. 60; III, 2, s. 530; III, 
3, s. 841).

1 — Sobótka



duże rozmiary miał napływ ludzi poszukujących w Czechach pracy i po
lepszenia swego bytu lub po prostu wędrowców, którzy, nie mogąc 
zagrzać miejsca w ojczyźnie i podróżując po świecie, zatrzymali się 
po drodze i osiedlili na ziemi czeskiej. Ludzie ci dopiero tam stykali się 
z husytyzmem, pozna vzali go bliżej i niejednokrotnie przyjmowali. Jakże 
charakterystyczne są pod tym względem zeznania licznych mieszczan 
czy księży powracających z Czech przed polskimi sądami duchownymi 
i zakazywanie podróży do Czech ludziom podejrzanym o herezję jeszcze 
w połowie XV w. 3

Wśród Polaków przybywających do Czech w połowie XV w. i w czasach 
późniejszych znajdowało się wielu księży. Przyczyny, jakie się na to 
złożyły, były różnej natury. Czechy leżały na drodze wędrówek duchow
nych polskich do Włoch, gdzie udawano się na pielgrzymki do Rzymu 
lub na studia na tamtejszych uniwersytetach. Powracając część z nich 
zostawała po drodze w kraju słowiańskim o tak mocno zbliżonym języku, 
w którym niewątpliwie czuła się lepiej niż w innych obcych krajach. 
Czechy przyciągały również księży zwolenników husytyzmu bezpośrednio 
z Polski. Wreszcie, co było chyba najważniejsze, po wojnach husyckich, 
w których duchowieństwo czeskie zostało zdziesiątkowane, istniało duże 
zapotrzebowanie na księży zarówno w Kościele utrakwistycznym, jak 
i katolickim 4.

Wśród księży Polaków przybywających do Czech byli zapewne i tacy, 
którzy, szukając chleba, głównie dla zdobycia stanowiska przystępowali 
dc husytyzmu. Część z nich mogli stanowić nawet jacyś klerycy o niezbyt 
wielkiej uczciwości, podszywający się pod miano kapłanów, którzy nie 
posiadali nawet święceń kapłańskich lub uzyskali je w niezbyt czysty 
sposób (na przykład po 2 czy 3 święcenia jednocześnie) od niektórych 
biskupów włoskich, którzy tego rodzaju ludziom, chyba nie bezinteresow
nie, ich udzielali5. Możliwe, że oparte w pewnym stopniu na prawdzie 
były słowa Eneasza Sylwiusza wypowiedziane w r. 1455 w mowie przed 
papieżem o niektórych Polakach wśród duchowieństwa utrakwistycznego 
w Czechach, którzy mieli w rozmowie z nim oświadczyć: kopać nie umie
my, żebrać się wstydzimy, a inaczej żyć nie możemy. Możliwe, że nie 
pochodził z anegdoty wspomniany w tej mowie przykład plebana 
Polaka udzielającego na żądanie parafian komunii pod dwoma postaciami,

3 Zob. Gnesener Hussitenverhöre, wyd. A. Kunkel (Mitteilungen d. Instituts 
f. österr. Geschichte, t. XXXVIII, s. 314 nn.); Ruch husycki w  Polsce, wyd. R. Heck, 
E. Maleczyńska, passim; a także liczne zeznania w Acta capitulorum nec non iudi- 
ciorum eclesiasticorum selecta, wyd. B. Ulanowski (Monumenta medii aevi historica, 
t. XIII, XVI, Kraków Í894, 1918, passim).

4 Zob. U r b á n e k ,  op. cit., t. III, 3, s. 832 nn.
6 Ibid., s. 837.



który wyznał porzucającej go nałożnicy, nie chcącej żyć dalej z duchow
nym, że nie jest wcale księdzem Było to zupełnie zrozumiałe; ludzi 
dążących jedynie do zapewnienia sobie egzystencji czy wszelkiego rodzaju 
ludzi przypadkowych, a nawet awanturników i oszustów było wśród 
średniowieczego kleru zawsze wielu. W Czechach w ówczesnych warun
kach mieli oni szczególnie dobre pole do popisu. Nie było to na pewno 
jakąś cechą szczególną księży polskich. Natomiast musimy liczyć się 
z tym, że urabianie złej opinii o polskich duchownych husyckich miało 
zapewne swój cel, mianowicie sianie niechęci do nicli w Czechach jako 
do obcokrajowców, rozbijanie związku Polaków i Czechów, wreszcie 
kompromitowanie księży utrakwistów w ogóle, a przez to osłabianie, 
może w najbardziej skuteczny sposób, pozycji husytyzmu w Czechach.
0  masowości napływu księży polskich do Czech i o tym, że był to w dużej 
części napływ zdecydowanych, ideowych heretyków, świadczy deklaracja 
Zbigniewa Oleśnickiego (22 VIII 1447) w związku ze skargami panów 
czeskich na kleryków polskich zabierających w Czechach prebendy księ
żom miejscowym, że nie może brać odpowiedzialności za kacerzy i ich 
zuchwałość7. Najbardziej wyraźnie kacerski charakter napływu księży 
polskich do Czech na tle ogólnych związków polsko-czeskich i sympatii 
do husytyzmu w Polsce przedstawili posłowie legata papieskiego Rudolfa 
Fryderykowi, margrabiemu brandenburskiemu (6 II 1468), mówiąc o nie
bezpieczeństwie wzmożenia się herezji w razie połączenia Polski z Cze
chami, ponieważ Polacy dotychczas chronili Czechów, a wśród księży 
husyckich w Czechach ,,co dwudziesty łotrowski klecha, jakich mają, 
me jest Czechem, lecz Polakiem, a niestety także między panami i rycer
stwem w Polsce znajduje się wielu zatrutych harcerstwem“ 8. Obok 
przybywających z Polski duchownych-husytów niewątpliwie i część pol
skich księży katolickich przystępowała do husytyzmu zapoznawszy się 
z nim dopiero na ziemi czeskiej.

Księża Polacy w Czechach w drugiej połowie XV w., zarówno husyci, 
jak i katolicy, odgrywali dużą rolę i pozostawili po sobie znaczną ilość 
poloników zachowanych do dziś w bibliotekach i archiwach czeskich. 
Z bardziej znanych można wspomnieć choćby utrakwistę, rektora uniwer
sytetu praskiego w połowie XV w. Marcina z Łęczycy, autora rozprawy 
pedagogicznej o sposobach studiowania Z duchownych katolików w Cze-

0 Ibid., s. 841; M a n s i ,  Orationes, t. I, 367—368.
7 J. C a r o, Geschichte Polens, t. IV, s. 413.
8 Codex diplomaticus Brandenburgensis, wyd. A. F. Riedel, t. III, 1, s. 456.
9 O Marcinie z Łęczycy wspomina H. B a r y c z ,  Dziejowe związki Polski z Uni

wersytetem Karola w Pradze (Przegląd Zachodni, 1948, I, s. 344). O jego husytyzmie
1 traktacie dydaktycznym, „De modo artificioso studendi et memorandi et intelle
gendi“, pisał ostatnio F. M. B a r t o š ,  Polský husita mezi rektory Karlovy university 
(Jihočeský sborník historický, XXXIII, 1954, s. 28—29).



chach wspomina R. Urbánek Piotra Polaka, dzierżącego jeszcze w r. 1437 
pół prebendy u Św. Wita w Pradze, a ze znaczniejszych husytów z połowy 
XV w. poza Andrzejem Gałką z Dobczyna — Mikołaja, zwanego Zacheus, 
gorliwego krzewiciela husytyzmu, księdza w Kondradcy, zmarłego 11 VI 
1467, Jakuba Kostę, plebana koło Hradca Králové, Jana Zawiłego, pro
boszcza w Trzebiecho wicach i Dworze, plebana Andrzeja „de Pod wieki“, 
Pawła Polaczka u Św. Mikołaja na Starym Mieście Praskim, wreszcie 
z księży husyckich znanych z późniejszych lat tego wieku — Jakuba 
z Brzystwy u Św. Michała na Starym Mieście i jego przyjaciela Adama 
Polaczka, Jana z Jastrzębnika oraz ocenionego za najwybitniejszego 
z utrakwistów polskich Michała Polaka lu.

Wszechstronne opracowanie całokształtu roli księży Polaków w Cze
chach w drugiej połowie XV w. wymagałoby długich, obejmujących 
różnorodne dziedziny życia religijnego, umysłowego i politycznego oraz 
uwzględniających szeroki zakres źródeł drukowanych, rękopiśmiennych 
i archiwalnych studiów. W tym miejscu chciałbym zadowolić się wiadomo
ściami o polskich księżach heretykach, zaczerpniętymi w zasadzie z archi
wum kapituły praskiej, przechowywanego obecnie w Pradze, w Archiwum 
Zamkowym na Hradczanach!1. Zanim jednak przejdę do wiadomości 
o heretykach, warto będzie zacytować garść informacji o księżach Polakach 
w Czechach i ich przeszłości przed przybyciem do Czech, jaką uzyskać 
można z materiałów tegoż archiwum. Materiały te to w większości odpisy 
lub oryginały dokumentów ordynacyjnych czy komendacje, pozwalające 
ustalić, skąd dany człowiek pochodził i gdzie otrzymał święcenia sub- 
diakona, diakona albo kapłana. Składano je lub wpisywano do akt admini
stratorów archidiecezji praskiej przy staraniach o uzyskanie prebendy 
na jej terenie.

Dowiadujemy się z nich, że księża polscy odbywali wówczas masowo 
dalekie wędrówki, zanim osiedli na ziemi czeskiej. Tak więc Mikołaj, 
syn Stefana z Orłowa w diecezji gnieźnieńskiej, przedstawił dokument 
święceń kapłańskich wystawiony 22 III 1440 przez Andrzeja, biskupa 
Osimo w odległej Ita lii10 11 12. Jan, syn Jana z Radwankowa w diecezji po

10 U r b á n e k ,  op. cit., s. 840—842.
11 Wyzyskałem akta administratorów archidiecezji praskiej: Wacława z Krum- 

lowa, Jana z Krumlowa, Hilarego z Litomierzyc, Pawła Pouczka, Ambrożego, Bła
żeja i Jana Żaka. Są to kodeksy: VI. 5; VI. 6; VI. 7; VI. 11 Archiwum Metropolitalnej 
Kapituły Praskiej. Ponadto korzystałem z dokumentów przechowywanych w tym 
archiwum. Pracę ułatwił mi w znacznym stopniu szczegółowy drukowany katalog 
kodeksów A. P o d l a h a ,  Catalog codicum manu scriptorum, qui in Archivo Capituli 
Metropolitani Pragensis asservantur, Pragae 1923. Ponadto szukałem wiadomości 
o heretykach i księżach z Polski w archiwach Opawy, Ołomuńca, Kromierzyża, 
Berna i Trzeboni z nadzwyczaj skromnym wynikiem.

12 Archiwum kapituły praskiej (dalej A. K.), Cod. VI. 5, fol. 60v.



znańskiej, okazał dokument wyświęcenia przez biskupa Martorano, 
wystawiony w Rzymie w r. 1455 13. Piotrowi, synowi Mikołaja z Paklina 
w diecezji gnieźnieńskiej, wpisano do akt kapituły praskiej aż trzy 
dokumenty, stwierdzające uzyskanie subdiakonatu, diakonatu i święceń 
kapłańskich, wydane w Narni przez tamtejszego biskupa w r. 1442 l4, 
a Jakubowi z Chotowa z diecezji gnieźnieńskiej — potwierdzenia wy
święcenia na diakona od Tutusa, biskupa Alatri z r. 1460 i5. Stanisław, 
syn Wacława ze Śremu, kleryk z diecezji poznańskiej, przedłożył pismo 
zezwalające na ubieganie się o święcenia kapłańskie Andrzeja, biskupa 
poznańskiego (12 XI .1453), wyświęcenie subdiakońskie Mainarda, biskupa 
Comacchio (16 III 1454) oraz diakońskie i kapłańskie Antoniego, biskupa 
Ceseny (20 IV 1454 i 1455 bez daty dziennej)16. Podobny dokument 
Andrzeja, biskupa poznańskiego, wraz z pozwoleniem przebywania poza 
jego diecezją (1452), a następnie dokumenty potwierdzające uzyskanie 
subdiakonatu, diakonatu i kapłaństwa, wszystkie z r. 1454, wystawione 
przez Jana, biskupa Natury (Tracja), przedstawił 6 V 1456 Hilaremu 
z Litomierzyc, administratorowi archidiecezji praskiej, Andrzej, syn 
Alberta ze Środki w diecezji poznańskiej 17. Tenże Hilary z Litomierzyc 
potwierdził w r. 1456 (bez daty dziennej) wszystkie święcenia kapłańskie 
Stefanowi z Koczna w diecezji poznańskiej, uzyskane w Żytawie od 
biskupa Gardaru (Grenlandia), ponieważ został on napadnięty przez 
zbójców i obrabowany, tracąc między innymi poświadczenia ordynacyjne 18. 
Wreszcie Albert, syn Macieja de Klis (chyba Kalisz), w diecezji gnieź
nieńskiej, zostawił po sobie oryginał wyświęcenia kapłańskiego, wydany 
przez Rogera, biskupa Amelii (Włochy), z 4 IV 1461 r . 19

Obok księży, którzy trafili do Czech drogą pośrednią i legitymowali się 
godnościami duchownymi zdobytymi w różnych biskupstwach Europy, 
przybywali też duchowni Polacy bezpośrednio z Polski, przynosząc 
ze sobą święcenia kapłańskie uzyskane w kościele polskim. Albert 
z Czarnkowa wyświęcony na subdiakona w r. 1445, a następnie diakona 
i kapłana w r. 1446, przedstawił dokumenty Andrzeja, biskupa poznań
skiego, i jego sufragana Mikołaja, biskupa mołdawskiego20. Jan, .syn 
Stanisława ze Śremu, uzyskał subdiakonat w odległym Wilnie z rąk 
tamtejszego biskupa Mikołaja w 1458 r., a stamtąd dopiero zawędrował

13 Ibid., fol. 89v.
14 A. K., Cod. VI. 6, s. 170.
15 Ibid., s. 363.
16 Ibid., s. 197.
17 Ibid., s. 166.
18 Ibid., s. 214—215.
19 A. K., dokument XXXII. 10.
20 A. K., Cod. VI. 5, fol. 126,



do Pragi, gdzie oddal, przechowywany do dziś, oryginalny dokument 
ordynacyjny biskupa wileńskiego21. Trafiły też do Pragi dokumenty 
święcenia kapłańskiego Jana, syna Stanisława ze Śremu, i przyznania 
kanonikatu w kolegiacie kaliskiej Tomaszowi Jordanowskiemu, plebanowi 
w Chojnach i altaryście poznańskiemu 22.

Niektórzy z duchownych okazywali nie ordynacje, lecz dokumenty 
zwolnień i komendacje wydawane przez polskie władze kościelne. 
Dokumenty te są ciekawe, ponieważ zawierają czasem uzasadnienie 
wędrówki danego księdza za granicę. Tak na przykład ksiądz Wincenty, 
syn Macieja ze Syrnik, według dokumentu Jana z Brzostkowa, kantora 
arcybiskupa gnieźnieńskiego (4 V 1454), udawał się na pielgrzymkę do 
Rzymu dla odpuszczenia swych grzechów 23 *. Bardziej przyziemny był cel 
wędrówki kleryka Andrzeja, syna Pawła z Rębna, który w r. 1456 opusz
czał kraj ,,dla nabycia obyczajów i wiedzy, w nadziei lepszej fortuny<; Vi. 
Dla polepszenia swego losu wyruszali na wędrówkę w obce kraje nie tylko 
młodzi klerycy, lecz również wyświęceni już kapłani. W dokumencie 
dymisorialnym dla Stefana z Przerąbią z 27 VI 1457 pisał Jan, arcybiskup 
gnieźnieński: „Gdy teraz poza naszą gnieźnieńską w obce diecezje w na
dziei lepszej fortuny pragniesz przenieść zamieszkanie...“ 25 Dokumenty 
dymisorialne z Polski otrzymali poza tym wspomniany już Jakub, syn 
Jana z Radwankowa, i Stefan, syn Jana z Górzna26.

Innych duchownych polskich w Czechach zastajemy już bezpośrednio 
na tamtejszym terenie i poznajemy wprost z akt czeskiej administracji 
kościelnej. Tak więc Jakub z Kalisza, niegdyś pleban w Żakawie, zobo
wiązywał się 14 VI 1461 do zapłacenia długu 5 florenów Mikołajowi 
zwanemu Migdał, kapłanowi z diecezji gnieźnieńskiej 27 28 29. Jakub, kapłan 
z diecezji gnieźnieńskiej, zgłosił 16 VI 1461 Hilaremu z Litomierzyc utratę 
swych dokumentów w mieście Rudnice 2P. Ponadto w aktach administrato
rów praskich przewinęli się: Grzegorz Polonus, kontirmowany jako wice- 
pleban w Kalnej (30 X 1469) 2il, Albert z Osieczna, kapłan diecezji gnieź

21 A. K., dokument XXXI. 14a.
22 Wystawiony w Gnieźnie w i\ 1459 przez Jana, biskupa naturieńskiego — A. K., 

dokument XXXI. 23, a drugi wystawiony w Kaliszu w r. 1464 — A. K.. dokument 
XXXII. 29b.

23 A. K., Cod. VI. 5, fol. l l lv.
y' Według odpisu dokumentu Jakuba syna Piotra z Wygonowa, wikariusza i ofi

cjała biskupstwa poznańskiego z 7 XII 1456, A. K., Cod. VI. 5, fol. 109v.
25 Ibid., fol. 125 r. — odpis dokumentu z 27 VI 1457.
2,i Według odpisów dokumentów: Jakuba z Wygonowa z 18 VIII 1453, ibid.. 

fol. 89v; oraz Mikołaja z Soboty, wikariusza poznańskiego, z 24 IX 1457, ibid., fol. 124r.
27 Ibid., fol. 200r.
28 A. K., Cod. VI. 6, s. 177.
29 A. K., Cod. VI. 7, na karcie dołączonej przy s. 33.



nieńskiej, któremu administrator Jan z Kolowrat przyznał 30 X 1478 r. 
prawo odprawiania nabożeństw i przyjmowania beneficiów30, wreszcie 
Mikołaj, kapłan z diecezji poznańskiej, który miał 31 X 1455 r. sprawę 
sądową przed administratorem archidiecezji praskiej; w sprawie tej 
występowali jako świadkowie między innymi Maciej z Koźmina, scholar 
z diecezji gnieźnieńskiej, oraz Mikołaj, syn Jana z Gniezna31. W orygina
łach archiwum kapitulnego znajdujemy dokument prezentacyjny Sta
nisława, kleryka z Łęczycy, z 21 VI 1460 32.

Znacznie mniej księży z Polski udało mi się odnaleźć w diecezji 
ołomunieckiej, na Morawach, i w podległej jej części Śląska. Jest to 
niewątpliwie następstwem tego, iż w diecezji ołomunieckiej nie dochowały 
się akta podobne współczesnym aktom praskim. W zachowanym szczątku 
księgi inwestur diecezji ołomunieckiej z lat 1452—1454 33 spotkać można 
kilku księży z Polski. Byli to: Mikołaj z Poznania, osadzony 9 III 1453 
jako pleban w Pleśnej (pow. Hlučin), Stanisław ze Strzelec, pleban 
z Biskupic w diecezji krakowskiej, który został 14 VIII 1453 w drodze 
wymiany altarystą przy szpitalu w Karniowie, i Jan z Krakowa, rezygnu
jący 26 III 1453 z funkcji altarysty przy ołtarzu Sw. Jana w Głub
czycach 34. W zbiorach archiwalnych w Kromierzyżu znalazłem ponadto 
dokument prezentacji wystawiony przez pana Alberta z Bożkowie (r. 1476, 
bez daty dziennej) klerykowi Stanisławowi z Pabianic w diecezji gnieź
nieńskiej, w którym prosi Protazego, biskupa ołomunieckiego, i Wilhelma, 
biskupa Nikopolis, o udzielenie wspomnianemu klerykowi święceń ka
płańskich, obiecując starać się o jego utrzymanie i nadać mu beneficium, 
którego był kolatorem35. Pomijam tu podobnie jak w diecezji praskiej 
Ślązaków, których na tym terenie ze względu na sąsiedztwo Śląska było 
sporo. Ogólnie biorąc, zachowanych wzmianek o księżach polskich na 
Morawach, na które się natknąłem, jest stosunkowo riiewiele. Być może, 
że na Morawach, gdzie husytyzm zwalczany zacięcie przez biskupa 
ołomunieckiego Jana Żelaznego i Albrechta Habsburskiego nie zdołał' się 
tak rozszerzyć, jak w Czechach, nie przetrzebiono do tego stopnia jak tam 
kleru katolickiego i zapotrzebowanie na obcych duchownych było mniejsze. 
Czy przypuszczenie to jest słuszne, trudno jednak wobec ubóstwa ma
teriału źródłowego powiedzieć.

Garść povvyžszych wzmianek, która przy dalszych studiach mogłaby 
być zapewne powiększona, świadczy o tym, że napływ duchownych pol-

30 Ibid., s. 82.
31 Ibid., s. 4.
33 A. K., dokument XXXI. 32.
33 Archiwum Państwowe w Ołomuńcu (A. C. O.) rkps 129, fol. 1—15.
34 Ibid., fol. 3r, 5r, 15v.
35 Archiwum Państwowe w Kromierzyżu, Spiritualia, A. I a. 18.
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skich do Czech w połowie XV w. był niewątpliwie bardzo duży. Rzuca się 
przy tym w oczy, że przybywają tu w olbrzymiej większości księża z te
renu Wielkopolski. Wytłumaczenie tego faktu nie jest łatwe. Może 
duchowni z Małopolski i Mazowsza wędrowali raczej na ziemie ruskie, 
należące do Polski, i na Litwę, znajdując tam dla siebie miejsce i warunki 
utrzymania, może w innych diecezjach nie puszczano po prostu księży 
za granicę i nie udzielano im dimissorium, obawiając się infiltracji herezji 
grożącej na skutek podróży duchownych do obcych krajów, może wreszcie 
niemałą rolę odegrały znane sympatie do husytyzmu, jakie istniały wów
czas w Wielkopolsce, które skłaniały tamtejszych duchownych do wę
drówki do Czech w celu zapoznania się z nim na miejscu.

Reakcję tych zwykłych, szarych księży polskich, napływających do 
Czech niejednokrotnie ,,dla polepszenia swego losu“, na toczące się tam 
spory religijne i polityczne, ich „zarażanie“ się herezją, w pewnym, 
chociaż niewątpliwie skromnym stopniu naświetlają oskarżenia ich o he
rezję i wykroczenia przeciw władzom duchownym, wpisane do akt admini
stratorów arcybiskupstwa praskiego.

Pierwsza wzmianka z akt praskiej administracji arcybiskupiej o he
retyku Polaku w drugiej połowie XV w. pochodzi z 8 VIII 1466, gdy przed 
Hilarym z Litomierzyc stawił się augustianin brat Mikołaj z Poznania 
z prośbą o wpisanie do akt jego dokumentu absolucji od herezji, jaki 
uzyskał od legata papieskiego Rudolfa, biskupa lewantyńskiego. W do
kumencie tym, wystawionym we Wrocławiu 26 VI 1466, Rudolf oświadcza, 
że bolejąc po ojcowsku nad Mikołajem, złamanym już wiekiem i pozbawio
nym sił, oczyszcza go od plamy herezji 36. O tym, w jaką herezję Mikołaj 
popadł, jak zawędrował do Wrocławia, a następnie do Pragi, niczego .się 
nie dowiadujemy. Przypuszczałbym, że ów Mikołaj był człowiekiem 
słabym, nie posiadającym hartu, a może tylko złamanym życiem, jak 
twierdzi dokument, który łatwo dawał się zastraszyć i znalazłszy się w roz- 
fanatyzowanym wówczas Wrocławiu, bojąc się, by na skutek podejrzenia 
o herezję nie spotkały go przykrości, wolał poprosić o absolucję. Być 
może, że absolucja ta nastąpiła pod jakąś presją, a może nawet pod groźbą 
stosu. Mimo wszystko jednak Mikołaj nie był człowiekiem mocnego cha
rakteru, gotowym twardo bronić swych przekonań, ani człowiekiem
0 większej wartości osobistej. Wskazują na to jego dalsze,losy w Cze
chach, o których dowiadujemy się z następnych notatek. Otóż tenże sam 
Mikołaj już 6 XII 1466 r. oskarżony został o fałszowanie dokumentów
1 pieczęci generała swego zakonu, na skutek czego zasłużył według swego 
zeznania na pozbawienie sprawowanego przez siebie urzędu duchownego 
i na dożywotnie więzienie. W drodze miłosierdzia jednak ukarano go

nö Zapis z inserowanym dokumentem. A. K., Cod. VI. 6, s. 184.
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jedynie w ten sposób, że zadowolono się tylko przyrzeczeniem, iż uda się 
do generała zakonu lub do legata papieskiego i szczerze wyzna swe prze
winienia, zdając się na ich łaskę, Dowiadujemy się przy okazji, że Mikołaj 
był profesem klasztoru Św. Marka w Krakowie. Znamienne jest przy 
tym przyrzeczenie złożone na końcu zeznania Mikołaja, że wyznaczonego 
udania się do legata lub generała zakonu nie będzie odwlekał i „w inną 
sektę Rokiczany ani kiedykolwiek od posłuszeństwa świętemu Kościołowi 
rzymskiemu nie odstąpi, komunikując pod obiema postaciami“, oraz 
że nie będzie odprawiał nabożeństw, dokąd nie dostanie dyspensy37. 
Należy więc przypuszczać, że ów brat Mikołaj i w Pradze był podejrzany 
o skłonność do husytyzmu, i jest wysoce prawdopodobne, że utrzymywał 
bliskie i przyjazne kontakty z husytami, o czym świadczy następna 
wiadomość, jaką o nim posiadamy. Po sprawie z fałszerstwem dokumentów 
nasz husyta augustianin załamał się całkowicie i już 12 XII 1466 ža
tí enuncjował znanych sobie heretyków, niemal wyłącznie Polaków, co 
dowodziłoby, że utrzymywał z nimi bliski kontakt. Czy denuncjacja ta 
była ceną za łagodne potraktowanie sprawy fałszerstwa, czy miała na celu 
uzyskanie zwolnienia od przykrego obowiązku relacjonowania jej legatowi 
papieskiemu albo generałowi zakonu augustianów, tego nie wiemy. 
W każdym razie dowodzi ona słabości charakteru brata Mikołaja, nie 
grzeszącego zresztą, jak widać ze sprawy fałszerstwa, zbytnią skrupulatno
ścią sumienia. W denuncjacji Mikołaj wymienił jako apostatów: Jana 
Płachtę z Krakowa, plebana w Krpach koło Lisy, Jana, plebana w tejże 
Lisie38, diakona Macieja z Nakła, apostatę z Krakowa, Jana plebana 
w Bzeniu39, ordynowanego jako apostata, Andrzeja Jaworka z Krakowa, 
profesa, plebana w Senicach40, Jana Leniczkę, oraz Tomasza z Saksonii, 
plebana w Brodzie 41, twierdząc, że ludzie ci „iuramentorum suorum obliti, 
nec deum, nec homines veriti, extra ordinem suum in dies hos [!] stare 
non formidant“ 42.

W trzy lata później, w r. 1469, spotykamy dalszego duchownego Polaka, 
który stanął przed administratorem archidiecezji praskiej. Były to czasy, 
gdy wobec wyklęcia Jerzego z Podiebradu przez papieża Kościół ogłosił 
interdykt na terenie miast i ziem mu podległych. Interdyktu tego jednak 
nie wszyscy księża chcieli przestrzegać. Wśród nieprzestrzegających zna
lazł się również ksiądz Andrzej z Poznania, urodzony na przedmieściu 
poznańskim, który został za to uwięziońy przez ówczesnego administratora

37 Ibid., s. 224.
38 Prawdopodobnie dzisiejszy Lisov w Czechach.
39 Chodzi tu o wieś Bzi koło miejscowości Železný Brod.
40 Senice koło Podiebradu.
41 Chodzi zapewne o Železný Brod.
42 A. K.. Cod. VI. 6, s. 58.



Jana z Kolowrat i wypuszczony dopiero po złożeniu przysięgi na należą
cym do administratora zamku w Zbirohu, że będzie na przyszłość prze
strzegać polecenia papieskie 43. O podobną rzecz został oskarżony również 
Dominik z Poznania, pleban w Kdini 44, zmuszony do wyznania 24 X 1470, 
że popełnił przekroczenie, „odprawiając nabożeństwa wobec heretyków 
i ekskomunikowanych, łamiąc interdykt wbrew mandatom papieskim“, 
oraz do obiecania na przyszłość wierności Kościołowi i niewystępowania 
przeciw niemu w jakikolwiek sposób 45. Widoczne jest, że w tym wypadku 
postawa Dominika z Poznania była postawą czynną, a odprawianie nabo
żeństw w czasie interdyktu świadomym wystąpieniem przeciw Kościołowi. 
Na sporządzonej w r. 1470 liście księży naruszających interdykt znaleźli 
się również Polacy. W Karlstejnie odprawiał bez przerwy msze Adalbertus 
Polonus, podobnie zachowywał się też Martinus Polonus in Probostow 46.

Mniej jasna od spraw powyższych jest historia Michała z Braniewa 
(Bramsperch), kleryka z diecezji warmińskiej, któremu Jan z Kolowrat 
wystawił 10 X 1469 r. świadectwo, że przez czas pobytu w Czechach za
chowywał się jako dobry katolik i że wobec tego należy go jako takiego 
wszędzie przyjmować. Jednak w świadectwie tym jest wzmianka, że został 
absolwowany od ekskomuniki, pod którą się znajdował47. Być może, 
że chodziło tu jeszcze o ogólną ekskomunikę rzuconą niegdyś na Związek 
Pruski i zbuntowanych poddanych Zakonu Krzyżackiego w czasie wojny 
trzynastoletniej, chociaż ze względu na dłuższy już upływ czasu jest to 
raczej mało prawdopodobne. Bardziej prawdopodobne natomiast jest, 
że kleryk ów był ekskomunikowany za jakąś herezję przed udaniem się 
do Czech, do których zbiegł, a tu dopiero pojednał się z Kościołem 
i otrzymał dokument stwierdzający jego prawowierność. Niewątpliwym 
heretykiem był natomiast ksiądz Stanisław z Sanoka z diecezji prze
myskiej, który wyznał 1 XII 1469: „popadłem w potępione błędy i herezję 
wiklefistów, husytów oraz Rokiczany i w kapłaństwie mym jej według 
mych sił broniłem, sądząc, iż okazuję się w tym posłusznym Bogu“. 
Porzucając husytyzm, Stanisław obiecywał z kolei posłuszeństwo papieżo
wi, administratorom archidiecezji praskiej, popieranie interesów Kościoła 
katolickiego, zwalczanie herezji i pozostanie wiernym katolicyzmowi aż do 
śmierci 48. Przypomina to w pewnym stopniu sprawę Andrzeja z Wieliczki, 
kapłana z diecezji krakowskiej, który odstąpił od Kościoła katolickiego, 
a następnie chciał powrócić na jego łono. W skierowanym do wspomnia

43 A. K., Cod. VI. 7, s. 88.
44 Kdyně, dziś miasto w południowych Czechach.
45 A. K., Cod. VI. 7, s. 129.
46 A. K., Cod. VI. 7, s. 130.
47 Ibid., s. 1.
48 Ibid., s. 128.



nego Andrzeja liście z 5 VIII 1470 Jan z Kolowrat zapewniał go, że skoro 
poznał sam swe wykroczenia i prosił o przebaczenie, nie powinien wątpić, 
że je otrzyma, i zapraszał do siebie celem zupełnego pojednania z Ko
ściołem 49.

Polaków heretyków w Czechach spotykamy i w czasach późniejszych 
za rządów Jagiellonów. Przykładów dostarczają między innymi dwa dalsze 
zapisy w księgach praskiej administracji duchownej Kościoła katolickiego. 
Pierwszy z nich to zeznanie Abrahama ze Zbąszynia, kapłana z diecezji 
poznańskiej, spisane 16 XI 1481, w którym po stwierdzeniu, że „zwie
dziony złą radą skłonił się ku herezji husytów potępionej przez stolicę 
apostolską“, oświadcza, iż obiecał przed krucyfiksem przed kapitułą praską 
wierność Kościołowi i administratorom archidiecezji praskiej, a w wy
padku ponownego powrotu do herezji sam skazuje się na wszelkie kary 50. 
Bodajże najciekawsza jest wiadomość ostatnia, a mianowicie odpis pisma 
administratora Pawła Pouczka, wydanego w Pradze 6 IV 1495 Janowi 
z Kosstczorz (?), kapłanowi diecezji poznańskiej. Z pisma dowiadujemy się, 
że ksiądz ten przez długie lata zamieszkiwał w diecezji praskiej i periculoso 
valdensium hereticorum secte adherere atque fauere non expauit. Po
dobnie jak inni wspomniani wyżej księża Jan z Kosstczorz prosił o prze
baczenie, przyznając, iż przez swój błąd popadł pod kary kościelne 
i królewskie51. Mamy tu więc Polaka należącego, być może, do lewego 
skrzydła reformacji czeskiej, potępianej nie tylko przez Kościół katolicki, 
lecz również przez Kościół utrakwistyczny i państwo, Jednoty braci 
czeskich. Postulowane przebaczenie wraz z zaleceniem, by traktowano go 
na przyszłość wszędzie jako wiernego syna Kościoła, zostało mu udzielone.

Zebrana powyżej skromna garść informacji o napływie księży polskich 
do Czech i o ich zarażaniu się tam herezją jest świadectwem żywych 
kontaktów między obu narodami, kontaktów, które przyczyniały się do 
infiltracji ideologii husyckiej do Polski. W infiltracji tej szczególnie dużą 
rolę odgrywali księża, którzy powracając z Czech przynosili ze sobą nauki 
Husa i zagrzani nastrojem gorących sporów religijnych w Czechach prze
nosić je musieli do kraju. Licznych świadectw na to dostarczają polskie 
piętnastowieczne akta sądów duchownych. Księża zajmujący się sprawami 
wiary, księża, którzy wówczas stosunkowo najwięcej czytali i interesowali 
się kwestiami teoretycznymi, z natury rzeczy stanowili element najbardziej 
podatny na przyjmowanie i przekazywanie dalej nowych prądów ideo
logicznych. Jakże charakterystyczne są liczby z zestawionego przez 
J. Macka spisu zwolenników husytyzmu w Wielkopolsce i na Kujawach;

'*9 Ibid., s. 98.
50 A. K., Cod. VI. 6, s. 381—382.
51 A. K., Cod. VI. 11, karta dołączona do s. 92.



znajdowało się wśród nich 54 księży, 3 nauczycieli (chyba również księży), 
16 szlachciców, 43 mieszczan, 27 osób z ludu wiejskiego i 16 ludzi niezna
nego pochodzenia 52. Wśród księży szukać możemy głównych propagatorów 
husytyzmu w Polsce, a najbardziej aktywni byli zapewne księża powraca
jący z Czech. Niewątpliwie ilość księży Polaków heretyków w Czechach 
była nieporównanie większa niż kilkanaście podanych wyżej przykładów, 
ponieważ do zachowanych akt Kościoła katolickiego dostały się wiadomości 
jedynie o nielicznych, którzy dobrowolnie lub pod przymusem wyrzekali 
się kacerstwa. Akta Kościoła utrakwistycznego z tych czasów, które 
mogłyby przynieść szersze dane o klerze husyckim, nie zachowały się. 
Niemniej i ta szczupła, podana wyżej garść faktów rzuca pewne światło 
na dzieje księży polskich w Czechach i może być skromnym przyczynkiem 
wzbogacającym historię husytyzmu polskiego.

“ Ma c e k ,  op. cit., s. 188—190.



MICHAŁ WEISSE

Pośród szeregu Ślązaków odgrywających w historii XVI w. znaczniejszą 
rolę należy bez wątpienia wymienić Michała Weissego. Na uwagę historyka 
śląskiego Weisse zasługuje z dwóch względów. Po pierwsze, jako jeden 
z nielicznych znanych nam z imienia śląskich wyznawców ideologii braci 
czeskich z połowy XVI w., w dodatku posiadający dla dziejów Jednoty 
brackiej niemałe znaczenie, a po drugie, jako zasłużony poeta religijny 
okresu reformacyjnego. Znaczenie Weissego zadecydowało o tym, że 
wzmianki o nim oraz charakterystykę jego osobowości spotykamy zarówno 
we wszystkich syntetycznych opracowaniach dotyczących historii braci 
czeskich 1, jak i w literaturze poświęconej pieśniom kościelnym, w szcze
gólności pieśniom ewangelickim1 2. Weisse był także tematem drobnych 
artykułów w piśmiennictwie niemieckim 3. Natomiast w polskiej historio
grafii postać Weissego do dnia dzisiejszego pozostaje prawie nie znana.

1 Porównaj A. G i n d e 1 y, Geschichte der Böhmischen Brüder, t. I, Prag 
1857—1858, s. 192; J. J i r e č e k, Hymnologia Bohemica (Dějiny církevního básnictví 
českého až do XVIII století, Praha 1878); J. C i h u l a ,  Poměr Jednoty Bratři českých 
k Martinovi Luterovi (Věstník Královské České společnosti nauk, 1897); J. M ü l l e r ,  
Hymnologisches Handbuch zum Gesangbuch der Brüdergemeide, Herrnhut 1916; 
t e n ż e ,  On the Bohemian Brethren’s Hymnody in Julian (Dictionary of Hymnology, 
London, 2nd ed. 1925); t e n ż e ,  Geschichte der Böhmischen Brüder, t. I, II, Herrnhut 
1922, 1931.

2 Tutaj należy wymienić przede wszystkim: P. W a c k e r n a g e l ,  Lieder der 
Böhmischen Brüder. Das deutsche Kirchenlied von Martin Luther auf Nikolaus 
Herman und Ambrosius Blawer, Stuttgart 1841; t e n ż e ,  Bibliographie zur Geschichte 
des deutschen Kirchenliedes im 16. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 1855; t e n ż e ,  
Das deutsche Kirchenlied von ältesten Zeit bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts, 
1. III, Leipzig 1870; R. W o l k a n ,  Das deutsche Kirchenlied der Böhmischen Anteil 
an der deutschen Literatur des XVI. Jahrhunderts (część I: Bibliographie, Prag 
1890; część III: Geschichte der deutschen Literatur in Böhmen bis zum Ausgange 
des XVI. Jahrhunderts, Prag 1894).

3 Allgemeine deutsche Biographie, t. XLI, Leipzig 1896, s. 597—600; E. L e h 
m a n n ,  Michael Weisse, Landskron 1922; W. T h o m a s ,  Deutscher Brüdergesang 
in Böhmen vor 400 Jahren, in „Musik und Kirche“, Kassel 1930; S. F o r n a ę o n ,  
Michael Weisse (Jahrbuch für schlesische Kirche und Kirchengeschichte, t. XXXIII, 
Düsseldorf 1954).



O życiu Michała Weissego przed wstąpieniem w szeregi Jednoty brac
kiej wiemy bardzo niewiele. Nie posiadamy żadnej, pośredniej nawet 
wiadomości źródłowej, pozwalającej określić w przybliżeniu datę urodzenia 
Weissego. Pewne supozycje w tym kierunku wysunął Fornaęon r\  wy
chodząc z założenia, że Weisse rozpoczął studia na Uniwersytecie Kra
kowskim w r. 1509, z czego wysnuł wniosek, że musiał urodzić się w latach 
dziewięćdziesiątych XV stulecia. Pewne jest natomiast miejsce pochodzenia 
Weissego. Podaje je nam sam Weisse na końcowej stronie wydanego przez 
siebie w r. 1531 śpiewnika, tytułując się jako Michał Weisse z Nysy’*. 
Tak też będą go do końca wymieniały źródła brackie. W Nysie spędził 
więc zapewne Weisse najmłodsze lata swego życia i tam też chyba 
uczęszczał do miejscowej szkoły. Nysa, własność biskupów wrocławskich 
i częste miejsce ich pobytu, stanowiła na początku XVI w. poważny 
ośrodek kulturalny. Na specjalną uwagę zasługuje szkoła parafialna przy 
kościele Św. Jakuba, słynąca z wysokiego poziomu nauczania, a co cie
kawsze — pozostająca pod silnym wpływem Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Od r. 1509, kiedy rektorem jej został znany humanista śląski rodem z Ny
sy, Walenty Krautwald, stała się szkołą przygotowawczą dla większości 
młodzieży śląskiej studiującej na uczelni krakowskiej 4 5 6 7. Przez szkołę nyską 
przeszło wielu wybitnych Ślązaków, jak humanista Franciszek Faber, 
poeta renesansowy Jerzy Logus, grecysta Jan Lang oraz wrocławski 
reformator Ambroży Moiban.

Mimo wielkiego wrpływu biskupów wrocławskich pod względem re
ligijnym atmosfera w Nysie nie była bynajmniej jednolita. Reformacja 
pozyskała wielu jej mieszkańców; w okresie kontrreformacji biskup musiał 
czynić wiele starań, aby pozyskać ich na powrót dla katolicyzmu '. Ruchy 
religijne docierały tu także wcześniej. Jest rzeczą bardzo znamienną, że 
w okolicach Nysy (prope Nissam) w latach osiemdziesiątych XV w. znaj
dować się mieli zwolennicy wyznania brackiego 8. Może już z okresu spę
dzonego w Nysie datuje się u Weissego znajomość języka czeskiego. Śro
dowisko nyskie mogło również wywrzeć duży wpływ na przyszłe jego

4 F o r n a ę o n ,  op. cit., s. 35.
5 Michał Weisse, bärtig von Nysse. Zapis w księdze zmarłych podaje: B. Michał 

Wegs, Nemec, z Nysy rodem... Por. J. F i e d l e r ,  Totenbuch der Geistlichkeit der 
Böhmischen Brüder (Fontes Rerum Austriacarum, I, Scriptores 5, Wien 1863, s. 227).

8 H. B a r y c z ,  Ślązacy na Uniwersytecie Jagiellońskim od XV—XVII w., Kato
wice 1935, s. 19.

7 J. S o f f n e r ,  Geschichte der Reformation in Schlesien, Breslau 1887. s. 443; 
F. A n d e r s ,  Historische Statistik der evangelischen Kirche in Schlesien, Breslau 
1867, s. 26, 697—698.

8 Jak wynika z korespondencji kacerza Jakuba Železe ze Sternberga z magistrem 
Jakubem Weydenerem z Nysy. Por. rkps Bibl. Uniw. we Wrocławiu, sygn. C 560 
(akcesja 1948). 1048, s. 51.



poglądy religijne i decydująco zaważyć na późniejszym przystąpieniu 
do Jednoty brackiej. Fakt urodzenia się Weissego w Nysie wskazuje, 
że wywodził się on prawdopodobnie ze stanu mieszczańskiego; trzeba też 
przyjąć, że pochodził raczej z warstw niezamożnych. Członkowie Jednoty 
bowiem rekrutowali się w swej podstawowej masie z elementów chłopsko- 
rzemieślniczych czy nawet plebejskich.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Weisse należał do ludzi posiada
jących wyższe wykształcenie. Świadczy o tym znajomość języków, 
zwłaszcza łaciny, dzięki czemu powierzano mu z ramienia Jednoty tłuma
czenia. W okresie, w którym przebywał w Unii brackiej, pod względem 
wykształcenia mógł być porównywany do najbardziej wykształconych 
braci, jak do Krasonickiego, Prokopa, Horna!). Szeregi Jednoty składały 
się w tym czasie w przeważnej mierze z ludzi prostych i jakkolwiek 
od końcowych lat XV w. datuje się silniejszy przypływ jednostek wykształ
conych, to jednak liczba tych ostatnich była bardzo znikoma w stosunku 
do ogółu wyznawców. Nic więc dziwnego, że osoby posiadające uniwersy
teckie wykształcenie były otoczone w Jednocie pewnym szacunkiem. 
Z pewnością też uniwersyteckie wykształcenie Weissego było w nie
małym stopniu przyczyną wybrania go przez starszyznę bracką cło repre
zentowania Jednoty na zewnątrz w kontaktach z innymi wyznaniami. 
Jeżeli jednak posiadanie studiów uniwersyteckich przez Weissego nie 
budzi żadnych zastrzeżeń, to nie mamy natomiast pewnych danych 
pozwalających określić miejsce kontynuowania nauki. Istnieje przy
puszczenie, że Weisse studiował na Uczelni Jagiellońskiej 9 10 11. Opiera się 
ono na notatce w metryce uniwersyteckiej 11 podającej, że w semestrze 
letnim r. 1509 zapisuje się na studia krakowskie niejaki Michał z Nysy, 
syn Jerzego. Jednakże na przestrzeni lat 1480—1490 spotykamy w tejże 
metryce zapisy innych Michałów z Nysy 12. Przy żadnym z nich nie 
podano nazwiska, zarówno więc każdy z nich mógł być naszym Michałem 
z Nysy, jak i żaden. Wysunięte przez Fornaęona nastawienie słowiano- 
filskie Weissego, jako ważny argument za podtrzymaniem hipotezy do
tyczącej jego studiów w Krakowie, również nie przesądza sprawy, gdyż 
sympatie Weissego do elementów słowiańskich mogły mieć zupełnie inne 
podłoże. Wprawdzie Weisse określany jest jako Niemiec i sam siebie 
uważa za Niemca, niemniej jednak nie należy zapominać, że pochodził on 
ze Śląska, gdzie stykał się z ludnością polską, i nie ma konieczności

9 M ü l l e r ,  Geschichte d. Böhm. Brüder, t. I, s. 504, przyp. 536.
10 F o r n a ę o n ,  op. cit., s. 35.
11 A. C h m i e l ,  Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. I, Kraków 

1892, s. 89.
12 Ibid., s. 247, 274.



przyjmować, że dopiero studia w kręgu krakowskim mogły przyczynić się 
do rozbudzenia w nim sympatii słowiańskich.

Mimo zastrzeżeń do hipotezy Fornaęona należy zaznaczyć, że aczkol
wiek studia krakowskie Weissego nie znajdują pewnego potwierdzenia 
w źródłach, są jednak realne przesłanki przyjęcia takiej ewentualności 
za możliwą. Przez cały w. XV i początek XVI na uczelni krakowskiej 
znajdowało się dużo Ślązaków, zwłaszcza na lata 1480—1525 przypada 
szczególne ich nasilenie. Ślązacy stanowili wówczas 14°/o w ogólnej sumie 
wszystkich scholarów krakowskich. Alma Mater miała kontakt z młodzieżą 
śląską nawet wtedy, gdy już zaczęła tracić swoje międzynarodowe zna 
czenie. Spośród zaś Siązaków studiujących w Krakowie młodzież nyska 
zajmowała wyjątkowe miejsce, nie tylko pod względem ilości, ale i jakości. 
W ciągu XV stulecia do dużego znaczenia na Uniwersytecie Krakowskim 
dochodzą Bernard Mikisz z Nysy (Krotinpal) oraz Mikołaj Mergus, jeden 
z pierwszych zwolenników humanizmu, pozostający w bliskich kontaktach 
z Kallimachem. W Krakowie studiowali także Walenty Krautwald, Do
minik Schleupner i inni. Dla większości młodzieży nyskiej Kraków był 
długo głównym centrum, do którego dążyli po naukę nawet wtedy, gdy 
większość Siązaków wybierała studia niemieckie 13. Mógł więc z innymi 
podążyć i Weisse.

Jeżeli chodzi o dalsze szczegóły biograficzne, to wiemy, że przed 
związaniem się z braćmi Weisse był mnichem we Wrocławiu. Historia 
fratrum , podstawowe źródło do dziejów braci, podaje krótką wiadomość 
o przybyciu do gminy brackiej w Litomyślu trzech mnichów zbiegłych 
z klasztoru wrocławskiego w okresie zu der Zeit, als Luther auf tra t14. Jakc 
jednego spośród trzech uciekinierów źródło wymienia Weissego. Co do 
daty wstąpienia do zakonu należy przypuścić, że Weisse uczynił to po 
ukończeniu uniwersytetu. Nie wiemy, czy Weisse był mnichem ju ż . 
w rodzinnym mieście, Nysie, czy też wstąpił od razu do klasztoru we Wro
cławiu. Jeśliby Weisse był mnichem nyskim, to nasuwałby się pod uwagę 
przede wszystkim klasztor franciszkański ewentualnie można by brać 
pod uwagę bernardynów osadzonych w Nysie od czasów Capistrana15. 
Prawdopodobniejsze jednak wydaje się, że Weisse od początku przebywał 
w jednym z klasztorów wrocławskich. Wysunięte przez Fornaęona argu-

13 H. B a r y c z ,  op. cit., s. 22. Na temat studiów Siązaków na Uniwersytecie 
Jagiellońskim porównaj także pracę G. ''B a u c h a, Deutsche Scholaren in Krakau 
in der Zeit der Renaissance, Breslau 1901, s. 29, 34—35, 54.

14 Wiadomość z Historia fratrum  cytowana za M ü l l e r e m ,  Geschichte d. Böhm. 
Brüder, t. I, s. 401, przyp. 301. Porównaj także G i n d e 1 y, op. cit., t. I, s. 192.

15 J. H e y n e ,  Dokumentierte Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau, 
t. III, Breslau 1868, s. 1216—1217; Almanach sämtlicher Kloster- und Ritter- 
Orden, Breslau 1844, s. 462. Wysunięty przez Fornaęona klasztor kapucynów nie 
wchodzi w rachubę, gdyż kapucyni nyscy pochodzą z późniejszego okresu.



menty, mające świadczyć o przynależności Weissego do bernardynów 
wrocławskich 16 (także sympatie słowianofilskie Weissego), są nieprzekony- 
wające. Ponadto przeciwko tej hipotezie przemawia okoliczność, że wy
stąpienia z klasztorów bernardyńskich były na Śląsku stosunkowo rzadkie, 
przeciwnie niż u franciszkanów, gdzie ucieczki mnichów w okresie refor- 
macyjnym były stosunkowo częstsze. Jeżeli przyjmiemy, że Weisse wstąpił 
do Jednoty z przekonania (a na to wiele wskazuje, o czym jeszcze będzie 
mowa), to zamiar porzucenia klasztoru mógł łatwiej dojrzeć w warunkach, 
które zaprzeczały pojęciom naszego Ślązaka o prawdziwym życiu zakon
nym. Ze wszystkich zaś klasztorów wrocławskich żaden nie przedstawiał 
takiego stanu rozprzężenia w stosunkach moralno-obyczajowych w okresie 
przedreformacyjnym we Wrocławiu, jak klasztor franciszkański. Oczy
wiście, nie może to być konkretnym dowodem potwierdzającym przy
należność Weissego do zakonu franciszkańskiego, niemniej jednak częściowo 
za tym przemawia. Z pozostałych klasztorów wrocławskich w zakres roz
ważań autora mogą wchodzić jeszcze augustianie, do których bardziej 
niż do innych garnęli się ludzie wykształceni.

Do najbardziej interesujących zagadnień należy zbadanie przyczyn 
ucieczki Weissego właśnie do braci czeskich w~ Litomyślu, gdyż to od 
razu rzuca pewne światło na jego osobowość. Ogólnie przyjmowano 
w literaturze przedmiotu !/, że główną przyczyną skłaniającą Weissego 
do ucieczki z klasztoru do Jednoty było wystąpienie Lutra, które miało 
decydująco zaważyć na jego postanowieniu. Utożsamiano poza tym czas 
ucieczki („kiedy Luter wystąpił“) z faktycznymi powodami. Istotnie, 
ucieczka Weissego z towarzyszami miała miejsce we wspomnianym czasie, 
ponieważ nastąpiła przy końcu 1517 r. albo w połowie 1518 r., najdalej 
jednak do 15 VIII 1518 r. Ostatnią datę wyznacza ściśle okoliczność, że 
Weisse przybył do Litomyśla wtedy, gdy był tani jeszcze . diakonem 
Jan Horn. Ten zaś po otrzymaniu święceń kapłańskich w wymienionym 
dniu przeszedł do Bilej Vody 18.

Trzeba podkreślić, że znajomość ideologii Lutra na Śląsku do po
łowy 1518 r. była nieznaczna. Entuzjazm dla niemieckiego reformatora 
i napływ jego pism datuje się dopiero od dysputy lipskiej, czyli od 
1519 r . 19 Zwolennikiem poglądów luterańskich Weisse nie był nigdy 10

10 F o r n a ę o n ,  op. ciť., s. 36.
17 W o 1 k a n, Geschichte d. deut. Literatur in Böhmen, s. 252; M ü l l e r ,  Ge

schichte d. Böhm. Brüder, t. I, s. 401. Zasadniczo do chwili obecnej w całej litera
turze brackiej, a nawet ogólnoczeskiej przyjmuje się jako jedyny powód ucieczki 
Weissego z Wrocławia wystąpienie i wpływ Lutra. Por. F. H r e j s a, Dějiny Tcre- 
stanství v Českoslensku, t. IV, Praha 1948, s. 287.

1H M ü l l e r ,  Geschichte d. Böhm. Brüder, t. I, s. 401.
19 Por. A. K ä s t n e r ,  Archiv für d. Geschichte d. Bisthums Breslau, t. I, Breslau 

1863 (wiadomość zanotowana pod datą 4 VII 1522); D. E r d m a n n, Luther und seine



w życiu, a nawet, jak później zobaczymy, zajmował wręcz odmienne 
stanowisko w niektórych kwestiach dogmatycznych. Poważnym argumen
tem przeciwko tezie, że ucieczka Weissego nastąpiła pod wpływem Lutra, 
są też duże różnice w poglądach Lutra i braci czeskich. Pomijając już 
różnice w kwestiach dogmatycznych, należy wziąć pod uwagę oblicze 
społeczne obu wyznań. Weisse wybrał Jednotę, gdzie życie duchownych 
nie należało do łatwych. Duchowni w Jednocie zmuszeni byli utrzymywać 
się z pracy własnych rąk względnie z małych dobrowolnych datków 
gminy, stawiano im zaś bardzo wysokie wymagania pod względem 
moralno-obyczajowym, nie mówiąc już o tym, że z zasady musieli 
wówczas pozostawać w celibacie, co przecież w wyznaniu luterańskim 
nie obowiązywało. Jeżeli zaś Weisse do końca swego życia pozostał w sze
regach Jednoty jako duchowny bracki i kierownik gmin, to już sam ten 
fakt świadczy o trwałości jego poglądów. Nawet samo miejsce ucieczki 
właśnie do Litomyśla, jednego z najgłówniejszych ośrodków życia Jednoty, 
może w pewnym stopniu świadczyć o świadomej decyzji przejścia na 
wyznanie brackie. Dlatego przypadkiem jest raczej fakt, że ucieczka 
nastąpiła w początkowym okresie reformacji luterańskiej. Ostatnio 
zresztą nawet wśród historyków niemieckich 20 zaczęto wątpić w rzekomy 
wpływ Lutra na Weissego. Natomiast istnieje wiele danych przemawiają
cych za tym, że wyznanie brackie było Weissemu dość dawno znane. 
W okolicach Nysy byli, jak wiemy, zwolennicy Jednoty. Czas ucieczki 
Weissego z klasztoru wrocławskiego zbiega się z widocznym na Śląsku 
zainteresowaniem religią braci czeskich. Wyraźnym tego przejawem jest 
poselstwo miasta Żagania wysłane w r. 1518 do biskupa brackiego Łukasza 
w celu bliższego zapoznania się z zasadami wyznania brackiego 21. Mniej 
więcej w tym czasie przez ziemie śląskie przechodziła grupa braci czeskich 
ze swej ojczyzny do Leszna wielkopolskiego 22, aby się tam osiedlić.

Okres ucieczki Weissego i jego pobyt u braci przypada na czas bardzo 
niespokojny dla Jednoty zarówno w Czechach, jak i na Morawach. Od 
szeregu lat zasady wyznania brackiego zostały oficjalnie potępione 
zarówno przez Kościół katolicki, jak i utrakwistyczny oraz władzę kró
lewską, pomimo że wyznanie brackie już dawno cofnęło się ze swego 
radykalnego stanowiska społeczno-religijnego na pozycje ugodowe wobec 
panujących stosunków. Trwające od lat 1490—1499 wewnątrz Unii spory

Beziehungen zu Schlesien, insbesondere zu Breslau (Schriften des Vereins für Refor
mationsgeschichte, t. XIX, Halle 1887, s. 1—10); P. K o n r a d ,  Die Einführung 
der Reformation in Breslau und Schlesien (Darstellungen und Quellen zur Schlesien 
Geschichte, t. XXIV, Breslau 1917, s. 13).

a  F o r n a ę o n ,  op. dt., s. 36—37.
21 M ü l l e r ,  Geschichte d. Böhm. Brüder, t. I, s. 388, przyp. 271.
22 H. W u t t k e ,  Städtebuch des Landes Posen, Leipzig 1864, s. 355.



o złagodzenie wielu zasad w wyznaniu brackim zakończyły się ostatecznie 
zwycięstwem partii umiarkowanej, a przeprowadzona do r. 1502 reorgani
zacja Jednoty brackiej ostatecznie przypieczętowała zwycięstwo. Mimo to 
od ostatnich lat XV stulecia wzmogły się ataki na braci czeskich i roz
poczęto na nowo prześladowania, których poprzednio przez lat kilkanaście 
nie było. Ataki na członków Jednoty związane były z ewentualnością 
pogodzenia utrakwistów z Rzymem, w latach 1502—1504 specjalnie 
aktualnym. Aby „wykazać swoją solidarność z papieżem, utrakwiści 
atakowali braci jako istotnych kacerzy“. Równocześnie i wśród katolików 
zarysowała się większa niż uprzednio nienawiść do członków Jednoty. 
Wybitni humaniści katoliccy (jak dr Augustyn czy Bohuslav z Lobkovic 
Hasišteinský) piastujący wysokie stanowiska państwowe dołożyli wszel
kich starań, aby pognębić braci, dla których czuli niechęć nie tylko jako 
do odstępców od Kościoła, ale również jako prostych i nieuczonych 
ludzi, pozostających z dala od wszelkiej kultury. Pod ich wpływem 
wychodzi 5 VII 1503 edykt królewski piętnujący „Pikardów“ za wyszydza
nie przez nich sakramentów i określający ich jako nieprzyjaciół gorszych 
od Turków. Edykt nakazywał bezwzględne obchodzenie się z nimi, 
kcnfiskowańie majątków i karanie więzieniem każdego, kogo by przy
łapano na odprawianiu praktyk religijnych według zwyczajów brackich. 
Wprawdzie rozporządzenie to odnosiło się do miast królewskich, ale co 
gorliwsi panowie utrakwistyczni i katoliccy stosowali jego zalecenia do 
poddanych w swoich dobrach. Bracia nie pozostawali bierni wobec ataków. 
Od r. 1502 zaczęła się ich wzmożona działalność piśmiennicza w celu 
udowodnienia, że nie są „Pikardami“ i nie popełniają grzechów, które im 
zarzucano. Niektóre pisma trafiały nawet do króla dzięki staraniom moż
nych, życzliwych braciom, jak np. Wilhelmowi v. Pernstein czy Janowi 
v. Schellenberg. Nie zapobiegło to jednak katastrofie, która spadła na 
braci w 1508 r. Zapowiedź jej mieli bracia już rok wcześniej ze strony 
Kanclerza Kolovrata, który w imieniu króla wydał nowy dekret przeciw 
Jednocie, zaostrzający poprzednie kary. Wreszcie 25 VII 1508 r. w dzień 
św. Jakuba na sejmie czeskim ostatecznie zatwierdzono mandat potępia
jący zdecydowanie „Pikardów“ w Czechach i na Morawach. Mandat ten, 
zwany później mandatem św. Jakuba, nakazywał bezwzględne rozwiązanie 
wszystkich gmin brackich, zabraniał ustnego lub pisemnego propagowa
nia wyznania brackiego, praktykowania ich obrządków religijnych, polecał 
aresztowanie wszystkich kapłanów brackich i rozkazywał wszystkim człon
kom Jednoty przystąpienie do jednego z dwu oficjalnych wyznań w, Cze
chach. Od 1508 r. nasiliły się więc prześladowania braci, i to nieraz nawet 
na terenach należących do magnatów brackich, jak to miało miejsce 
w Litomyślu ze strony Jana Kostki. Wprawdzie około lat dwudziestych 
XVI w. sytuacja dla braci nieco się poprawiła, gdyż wymarli ich zawzięci



przeciwnicy, miejsce dawnego kanclerza zajął Władysław v. Sternberg, 
przyjaciel Wilhelma v. Pernstein, a ponadto między utrakwistami a kato
likami zaostrzyły się spory, co odwracało uwagę od Jednoty. Mimo wszyst
ko jednak nabożeństwa musieli bracia odprawiać w tajemnicy, a duchowni 
ich musieli się ukrywać.

Jak więc widzimy, sytuacja w okresie wstąpienia Weissego w szeregi 
brackie była napięta i niebezpieczna, o czym z pewnością wiedział i z czym 
musiał się liczyć. Potwierdzałoby to raz jeszcze domysł, że decyzja 
ucieczki nie była przypadkowa. Litomyšl, gdzie znalazł się Weisse z to
warzyszami, stanowił wówczas dla Jednoty bardzo ważny ośrodek. Tutaj 
przez cały XV w. znajdowała się siedziba starszyzny brackiej, tutaj też 
przebywali Jan Taborski, a od 1495 r. Wacław Krasonicki. Gmina bracka 
w Litomyślu straciła dopiero na znaczeniu, kiedy głowa Jednoty biskup 
Łukasz osiedlił się w Mladým Bolesławcu, który stał się przez to centrum 
organizacyjnego życia brackiego. Mimo to Litomyšl był nadal po Mladým 
Bolesławcu najważniejszym centrum brackim, gdzie nawet znajdowało 
się pierwsze archiwum brackie, spalone podczas pożaru miasta w r. 1546. 
O ile sytuacja braci w Litomyślu w XV w. układała się bardzo pomyślnie 
z uwagi na przynależność rodu Kostków z Postupic do Jednoty, to już 
w okresie Weissego mocno się pogorszyła. Właścicielem Litomyśla był 
Jan Kostka, wprawdzie członek Unii, ale bardzo lojalny wobec władzy 
królewskiej i jej rozporządzeń, przez co bracia me czuli się tutaj tak 
bezpiecznie, jak poprzednio.

Prawdopodobnie już z Litomyśla nawiązał Weisse bliższe kontakty 
z gminą braci czeskich w Lanśkrounie, oddalonym zaledwie dwadzieścia 
parę kilometrów od Litomyśla. Gmina w Lanśkrounie składała się z człon
ków pochodzenia niemieckiego i wywodziła się jeszcze z XV w., a założona 
była przez waldensów niemieckich. Kierownikiem gminy braci był do 
r. 1522 Tomasz, zwany także „Niemcem“, znany z dysputy braci czeskich 
z augustianami kłodzkimi w r. 1480. Samo miasto należało kiedyś do 
korony królewskiej, potem do biskupstwa litomyślickiego, w czasie walk 
husyckich przypadło Kostce z Postupic, a w obchodzącym nas okresie 
przez małżeństwo jedynej jego córki przeszło w posiadanie Wojciecha 
Pernsteina. Pernstein zasługuje na uwagę nie tylko z powodu życzliwości, 
jaką otaczał członków Jednoty, ale także jako człowiek miłujący wiedzę, 
czego dowodem jest zgromadzenie w jego zamku pięknej biblioteki oraz 
założenie archiwum. Jak wynika z zapiski o śmierci Weissego 23, musiał 
on utrzymywać bliższe stosunki z tymże Pernsteinem.

Gmina bracka w Lanśkrounie po śmierci Tomasza w 1522 r. na stano
wisko duchownego i organizacyjnego kierownika wybrała Weissego24.

23 F i e d l e r ,  Totenbuch..., s. 227.
24 Konkretną wiadomość o tym, że Weisse był naczelnikiem obu gmin, znaj-



Na stanowisku tym pozostał Weisse do końca swego życia. Był także 
równocześnie naczelnikiem gminy niemieckiej w niedalekim Fulneku, 
który stanowił także ważny ośrodek życia brackiego Niemców. Powierzenie 
Weissemu kierownictwa obu gmin w tak krótkim czasie od jego przybycia 
do Czech świadczy o dużym zaufaniu, jakie musieli żywić do niego człon
kowie tych gmin. Pewną, ale raczej uboczną rolę odegrać mogły takie 
okoliczności, jak niemiecka narodowość Weissego, posiadanie przez niego 
wykształcenia i ślubów zakonnych, co mogło go także predestynować na 
stanowisko naczelnika. W wyznaniu brackim najważniejszą jednak rolę 
odgrywało moralne oblicze członka Jednoty, co rzuca na Weissego cha
rakterystyczne światło.

Czas, w którym powierzono Weissemu kierownictwo niemieckich gmin 
brackich w Lanśkrounie i Fulneku, zbiega się z jego podróżami do Witten- 
bergi, gdzie udał się jako członek delegacji brackiej z wizytą do Lutra. 
Na temat pobytu delegacji brackiej u Lutra istnieje bardzo obszerna 
literatura 25, zawierająca jednak sporo nieścisłości. Wystąpienie Lutra mu
siało od początku spotkać się z zainteresowaniem braci chociażby z tego 
samego powodu, że Luter głosił oderwanie od Rzymu i był zawsze zde
cydowanym przeciwnikiem papiestwa. Zresztą stanowisko Lutra w kwe
stiach dogmatycznych w tych latach nie było jeszcze ściśle sprecyzowane, 
co w dużym stopniu łagodziło różnice. Solidarność ze zwolennikami 
luterańskimi w Czechach i na Morawach bracia mogli odczuć tym silniej, 
że sytuacja obu wyznań zaczęła się kształtować podobnie. Luteranie 
wkrótce zaczęli być wyznaniem prześladowanym i w takiej sytuacii byli 
braciom bliżsi niż inni. Dobro samych braci nakazywało im zwrócić się 
do Lutra i pozyskać jego aprobatę. Jednak już w latach 1522—1524 
zaczęły rysować się duże różnice zdań między Lutrem a braćmi, toteż ich 
kontakty z tvch lat nie będą miały poważniejszego woływu na Jednotę. 
Wiele przy tym zapisać należy na karb niechęci bisVuoa ? ukąszą do 
jakichkolwiek wpływów zewnętrznych na Unie. Dopóki Łukasz żvł. me 
mogło bvć mowv o žadnvch usteo^twach w «rew ach wyznaniowych. Stan 
ten uległ dopiero zmianie po jepo śmierci (1523 r.).

Lakoniczność wzmianek źródłowych odnośnie do pobytu braci u Lutra

dujemy w przedmowie do śpiewnika z r. 1531. Za tym zaś, że stanowisko kierownika 
gmin musiał objąć w 1522 r., wkrótce po śmierci Tomasza Niemieckiego, prze
mawiałby fakt, że w gminach tych na przestrzeni lat 1522—1534 nie spotykamy 
innego nazwiska naczelnika.

25 Najdawniejsze dane do kontaktów braci z reformatorem wnieśli C i h u 1 a, 
op. cit.; J. K ö s t i n, Martin Luther. Sein Lehen und seine Schriften, t. I, Eberfeld 
1875, s. 664—674. Z nowszej literatury por. M ü l l e r ,  Geschichte d. B hm. Brüder, 
t. I, s. 400—417; F. B a r t o š ,  Lutherovo vystupění a Jednota bratrská (Reformační 
sborník, t. III, 1929).



powoduje, że nie możemy mieć dokładnego wyobrażenia o roli, jaką 
w pertraktacjach z Lutrem spełnił Weisse. Wszystkie podróże odbył w to
warzystwie drugiego członka Jednoty, Jana Horna (inaczej Roha), mło
dego wówczas i wykształconego duchownego Unii, którego poznał jeszcze 
w czasie swego pobytu w Litomyślu.

W świetle zapisek o wizytach Weissego i Horna w Wittenberdze wy
nika, że czołową rolę w tych rokowaniach odegrał Horn. Na podstawie 
wypowiedzi biskupa Łukasza z r. 1526 26 stwierdzić by nawet można, 
że tylko Horn był wytypowany do tej misji. Towarzystwo zaś Weissego 
tłumaczyć by można zabraniem go przez Horna ze względu na jego 
znajomość języka niemieckiego i łaciny. Nic natomiast nie upoważnia 
nas do wysunięcia hipotezy, że zbliżenie braci z Lutrem nastąpić miało 
dzięki agitacji i propagandzie proluterańskiej Weissego, jak to przyj
mowano 27. Ani przed r. 1522, ani po nim nie znajdujemy śladu takiej 
działalności Weissego, nie ma także podstawy do twierdzenia, że Weisse 
był do r. 1526 zwolennikiem Lutra, a potem poglądy jego uległy zmianie 28. 
Zupełnie bezpodstawne jest również twierdzenie, jakoby Weisse był 
sprawcą zainteresowania się Horna pismami L utra29. Nie tylko brak 
danych źródłowych świadczących o tym, ale mamy dowód, że to właśnie 
Horn, nie Weisse. okazał się długoletnim i gorliwym zwolennikiem Lutra 30. 
Zwłaszcza odkąd Horn zaczął piastować urząd biskupa brackiego, ze wszech 
sił dążył do nawiązania przyjacielskich stosunków z Lutrem, on też 
z obawy przed niezadowoleniem Lutra będzie tłumaczył poglądy Weissego 
na sakrament ołtarza jako zapatrywania prywatne, nie uznawane przez 
Jednotę 31.

26 W piśmie z r. 1526 do starszyzny brackiej (wyjątek z oryginału Acta Unitatis 
Fratrum, przedrukowany w języku niemieckim przez J. M ü 11 e r a, Die Böhmische 
Brüderunität und Zwingli — „Zwingliana“, Mitteilungen zur Geschichte Zwinglis 
und der Reformation, Zürich 1920, nr 2, s. 514—524) biskup Łukasz wyraża się 
o Weissem: „Denn den Mönch habe ich niemals kennen gelernt bis erst vor kurzem, 
gesprochen habe ich nie mit ihm...“. O roli Horna świadczą także słowa Łukasza 
do Krasonickiego: „Die Artikel, die du mir geschrieben hast, sind schon zuvor durch 
deinen Johannes von Luther mir gebracht und zugesandt worden“ ( Mü l l e r .  
Geschichte d. Böhm. Brüder, t. I, s. 402, przyp. 306).

27 C i h u 1 a, op. cit., s. 9, przyp. 26, pisze: „Snad je to vliv Weisuv, že Roh 
pilně se zabýval německou literaturou a pozorně sledoval nove hnuti v Německu...“.

28 W o 1 k a n, Geschichte d. deutschen Literatur in Böhmen, s. 250—252.
29 Por. przyp. 27.
30 Horn był zwolennikem Lutra aż do r. 1544. Od tego roku datuje się bowiem 

u niego odwrót od nauki luterańskiej. Por. M ü l l e r ,  Geschichte d. Böhm. Brüder, 
t. II, s. 194.

31 Por. wypowiedź Horna w przedmowie do wydanego ponownie w 1544 r. 
śpiewnika Weissego: ,.Ich solte diss Cancional (freundlicher lieber Leser) vor langest 
für mich genommen, übersehen und gebessert haben, sintemal nicht kleine mangel



Po raz pierwszy Weisse i Horn bawili w Wittenberdze w maju 1522 r. 
Wobec faktu, że zasadniczo historycy nigdzie w źródłach nie spotkali 
danych świadczących o sprawowaniu tego poselstwa z ramienia starszyzny 
brackiej, przypuszczano, iż podróż ta była podjęta zupełnie prywatnie32. 
Wydaje się jednak być więcej niż wątpliwe, aby tak istotnie było. 
W Jednocie zawsze panowało dość duże ograniczenie swobody poruszania 
się. Zasadniczo gmina była zawsze poinformowana o zamierzeniach 
swoich członków. Jeżeli chodzi o podróże, to stawiano nawet warunek, aby 
odbywano je zawsze w towarzystwie drugiego brata. W związku z po
wyższym jest raczej mało prawdopodobne, aby wizytę u Lutra zarówno 
Weisse, jak i Horn podjęli bez wiedzy i zezwolenia (choćby cichego) star
szyzny brackiej. Trudno sobie po prostu wyobrazić, aby przedsięwzięcie 
tak ważne dla żyjących w zupełnej izolacji od innych wyznań braci, jak 
pierwsze nawiązanie kontaktów z innym odłamem „herezji“, członkowie 
Jednoty mogli podjąć bez porozumienia z kierownictwem Unii.

Przybywszy w maju 1522 r. do Wittenbergi, Horn i Weisse 'spotkali 
się od razu z dość zawikłaną sprawą. Nie wiadomo, przez kogo wręczono 
Pawłowi Speratowi, przebywającemu wtedy w Igławie, Conclusiones 
Beghardorum et Bohemorum, zawierające zapytania w sprawie jedenastu 
artykułów wiary „Pikardów“ i czterech artykułów utrakwistów (Bohemo
rum), z prośbą o wydanie oceny. Sperat, zdecydowany i gorący zwolennik 
Lutra, nie chciał sam rozstrzygać kwestii, tym bardziej że sami luteranie 
mieli wtedy jeszcze wiele nie ustalonych poglądów dogmatycznych, nie
długo przed podróżą braci przesłał powyższe Conclusiones Lutrowi do za
opiniowania. Horn i Weisse po przybyciu wyjaśnili Lutrowi, że przedłożo
na przez wysłanników Sperata charakterystyka wyznania' brackiego nie

und fehl darinnen befunden.... inn Sonderheit aber, haben mich die Geseng vom 
Sacrament des Nachtsmals des Herrn, fross bewegt, welche Michel Weyss, unser 
Mitbruder, ohne meinen, und anderer Eltisten Bewust und Willen, unter andere 
Gesang gemengt und also hat lassen ausgehen, darob ich nicht ein klein Verdruss 
und Beschwernitz getragen, jedoch mir selbst zuletzt die Schuld gegeben. Denn 
dieweil ich die andern Gesang, so Michel Weyss aus dem böhmischen ins teutsch 
transferirt, den meisten Theil übersah und corrigirte, sollte ich billig den andern 
auch also gethan haben... Da nun solch Cantional, im Druck ausgangen, mir unter 
Händen kam, fand ich am Sacrament des Nachtmals des Herrn einen sonderlichen
Sinn, dem unsern fast unhleichen...... Darum wir auch obgedachten Michel Weyssen
gar ernstlich strafeten und hart zuredeten, ihn auch dazu hielten, solchen zu bessern, 
welches er denn von uns Allen willig aufnahm und solches zu bessern war gesinnet... 
Nun ist solche Mühe wieder auf mich gekommen, das ich dieses Cantinal mit hülf 
zweier obgedachter brüder hab bessern müssen und andere an die Stelle gesetzt 
und dasselbe also in ein Ordnung gefasset und gestellet...“. E. K o c h ,  Geschichte 
des Kirchenliedes II, t. II, Stuttgart 1886, s. 122—123.

33 Ci h u l a ,  op. cit., s. 9; M ü l l e r ,  Geschichte d. Böhm. Brüder, t. I.



odpowiada prawdzie Odjeżdżając, zabrali z sobą odpisy pism Sperata, 
jak i uwagi Lutra, aby doręczyć je biskupowi Łukaszowi. Ostatni czuł się 
w obowiązku przygotować pisemne wyjaśnienie co do zasad wyznania 
brackiego. Prawie równocześnie z ukończeniem przez niego pisma (za
ledwie w miesiąc po wysłaniu Lutrowi Conclusiones) Paweł Sperat został 
zainteresowany nową kwestią. Tym razem katolicki ksiądz Benedykt Optat 
z Telc, świeżo pozyskany dla luteranizmu, przedłożył mu cztery pytania 
w sprawie komunii.

W krótkim więc czasie po powrocie do Czech Horn i Weisse ruszyli 
po raz drugi do Wittenbergi, niosąc z sobą pismo Łukasza, a równocześnie 
także pytania Optata •i4. Podczas drugiej bytności nasi bracia dyskutowali 
z Lutrem o kwestiach ich wiary, w szczególności roztrząsano postulaty 
dotyczące chrztu dzieci i dorosłych, celibatu kapłanów, komunii, czjdi 
najbardziej różniące oba wyznania punkty. W wyniku rozmów z braćmi 
oraz pisma Łukasza i katechizmu brackiego (który właśnie w tym roku 
został wydrukowany) Luter doszedł do przekonania, że poglądy Jednoty

33 Komeński pisze o bytności braci u Lutra bardzo ogólnie: „Laetati maiorem 
in modum Fratres (audito Lutheri ortu et in Ecclesia repurganda progressu) mi
serunt ad eum anno 1522 Johannem Cornu et Michaelem Album gratulatum iri 
agnitae veritatis l u m e n . ( J .  C o m e n  i us,  Ratio disciplinae ordinisque ecclesiastici 
in Unitate Fratrum Bohemorum, Amsterdam 1660, s. 29). Co do czasu pierwszej 
wizyty szczegółowszych danych dostarcza wypowiedź Lutra w liście do Sperata 
z 16 V 1522: „Item ich acht der Piccardten articel sind dir nicht lautter unnd rein 
furkommen. Denn ich hab alle Ding aus ihnen selber erforschet, aber nicht erfun
den...“ (W. M. L. de W e t t e ,  Dr. Martin Luthers Briefe, Sendschreiben und Bedenken, 
t. IV, Berlin 1858, nr MMCCCXLV, s. 33; E. L. E n d e r s ,  Dr. Martin Luthers Brief
wechsel, t. III, Calw u. Stuttgart 1889, nr 526, s. 363). Węgierski podaje: „Fratres 
igitur, nulla ratione praetermittendum dilatandae Christianae charitatis occasionem 
arbitrati, ablegarunt ad Lutherum anno 1522 Johannem Cornu Domazlicensem 
et Michaelem Album; qui ipsi gratularentur lunien agnitae veritatis et apprecaren
tur, ut ea sese ipsius opera in orbem terraiVim quam latissime effunderet. Qui legati 
addiderunt ipsi, licet satis animoso, animum et de sua Unitate ignatarum erudierunt 
conciliataque tunc fuit ipsis benevolentiae eius atque amicitia. Cuius Fratrum 
legationis Lutherus ipse in scriptis suis ad Spalatinum et Paulum Speratum Theo
logum mentionem facit...“ (A. W e n g e r s c i i  Libri quatuor Slavoniae reformatae, 
t. I. Amsterdam 1679, s. 55).

34 W liście do Sperata z 13 VI 1522 r. Luter wyraża się: „Ad questiones autem 
Waldensium, quas ad me per eorum legatos dedisti, ita respondeo...“ (de W e t t e ,  
nr CCCCVIII, s. 208; E n d e r s ,  III, nr 546, s. 397—398). Potwierdzenie tegoż znaj
dujemy w liście Lutra do Spalatina z 4 VII 1522: „Picardi apud me legatos habuerunt 
de fide sua consulentes; inveni ferme omnia sana, nisi quod obscura phrasi 
et barbara utuntur pro scripturae phrasi. Deinde, quae me movent, sunt, quod 
parvulorum baptismum nullius fidei et fructus asserunt et tamen eos baptisant et re- 
baptisant ad se venientes ex nostris, deinde septem sacramenta ponunt.,.“ (de 
W e t t e ,  II, nr CCCCXII, s. 217; E n d e r s ,  III, nr 553, s. 426).



raczej zasługują na przychylną ocenę. Nie był jednak przekonany o słusz
ności wszystkich zasad braci i w związku z tym zwrócił się do delegatów 
brackich z prośbą, aby kierownictwo Jednoty w specjalnym piśmie wy
jaśniło mu jeszcze raz swoje poglądy odnośnie do sakramentu ołtarza. Po 
powrocie Horna i Weissego Łukasz zdecydował się tym razem wejść 
w oficjalny kontakt z niemieckim reformatorem już w imieniu całej 
Jednoty. Do tej bowiem pory, pomimo że o podróżach obu braci wiedział, 
nie traktował tego jako rzeczy obchodzącej wszystkich członków Jednoty, 
a nawet początkowo uważał, że cała sprawa Conclusiones nie obchodzi 
Unii. Widząc jednak, że stanowisko Lutra w wielu kwestiach jest błędne, 
zmienił swoje uprzednie zdanie i postanowił bronić poglądów brackich. 
Po raz trzeci przeto, prawdopodobnie gdzieś przy końcu r. 1522, Horn 
i Weisse udali się do Niemiec, aby doręczyć Lutrowi rękopis pisma 
Łukasza O pravdě vitežně z prośbą o aprobatę ich zasad wyznaniowych 35. 
Łukaszowi i starszyźnie brackiej zależało także na tym, aby uzyskać zgodę 
Lutra na przetłumaczenie powyższego pisma na język niemiecki i opubliko
wanie go. Luter nie wyraził zgody ani na jedno, ani na drugie. Drażnił go 
szczególnie bracki sposób pojmowania eucharystii. Jeszcze raz spróbował 
im wyjaśnić swój punkt widzenia w piśmie Von Anbeten des Sakramentes. 
Inne poglądy braci, jak pojęcie Boga i Trójcy Sw., nieuznawanie hierarchii 
kościelnej, nieoddawanie czci Matce Boskiej i świętym, podobały mu się, 
natomiast nie godził się z dwukrotnym chrztem, stosowanym przez braci, 
przenoszeniem wartości uczynków nad samą wiarę oraz z bezżeństwem 
księży. Zarzuty Lutra, powtórzone przez obu braci, spowodowały, że 
Łukasz odpowiedział na nie w obszernym piśmie przetłumaczonym na 
niemiecki i wydanym drukiem w październiku 1523 r. Ono też stało się przy

35 Węgierski trzecie poselstwo brackie zamieszcza pod datą 1523 r., notując 
przy tym: „Ediderunt Fratres Germanice Catechesin puerilem a Luthero visam; 
in qua cum scriptum legerentur, adorationem a Sacramento Ćoenae Dominicae 
abesse debere, propterea, quod in eo corpus Christi natura sua minime clausum 
esset, rogavit, ut hac de re aliquid apertius conscriberet... Miserunt igitur Fratres 
alium eiusdem argumenti libellum ad Lutherum, quis rescripsit eis Germanice...“; 
(A. W e n g e r s c i i  Libri quatuor, t. I, s. 55—56). O tym, że pismo Łukasza nie 
zadowoliło Lutra, świadczy jego wypowiedź w przedmowie do sporządzonego przez 
siebie wyznania zasad wiary ewangelickiej: „Von Anbeten des Sacraments des 
heyligen leychnams Christ, Wittemberg MDXXIII... wie ich ewr geschickten tzu 
inyr euch bitten lies, das yhr diesen artickel eygentlich klar machter, durch eyn 
szonderlich büehlin, denn ich mündlich ich höret von yhn bekenen, wie yhr 
eyntrechtlich halten...“ a następnie... „Nu ist myr dasselb büehlin von Luca tzu 
geschickt auff lateinisch, aber noch nicht sa lautter und klar gemacht yn diesem 
artickel als ich gerne gesehen hatte. Darumss ichs Widder verdeutschen noch drucke 
habe lassen, wie ich verliess besorget, ich macht die tunckel wort nicht recht 
treffe...“.



czyną nowego, z kolei czwartego, poselstwa braci do reformatora 3(\ Tym 
razem Luter nie dał już delegatom brackim pisemnej odpowiedzi, uznając 
widocznie dalszą polemikę za zbyteczną. Jaka zaś była ustna jego wy
powiedź, nie wiemy. W następnym roku, 1524, Horn i Weisse jeszcze raz 
podążyli do Wittenbergi 36 37. Tym razem nie chodziło już o kwestie wiary, 
ale o zapoznanie się ze stanem nauki i zwyczajami panującymi na tam
tejszym uniwersytecie. Związane to było z okolicznością, że w tym czasie 
starszyzna bracka miała zamiar wysłać na studia do Wittenbergi zdol
niejszą swoją młodzież. Dokładnego sądu braci o powierzonej im misji 
nie znamy. Prawdopodobnie jednak brzmiał on nieprzychylnie dla uniwer
sytetu wittenberskiego.

W niedługim czasie po ostatniej' podróży do Lutra Weisse daje się 
poznać jako obrońca Jednoty na większą skalę. Jego wystąpienie związane 
było z ogólną sytuacją braci, wyraźnie pogorszoną w tym czasie. Już 
od sejmu lipcowego 1524 r. wysuwano coraz śmielsze żądania stosowania 
wobec „Pikardów“ nowych, ostrzejszych środków. Dochodzi do dużych 
represjii w stosunku do członków Jednoty. Ofiarą jej padli najpierw 
bracia „Małej Partii“ z przedmieścia Pragi, a następnie bracia z innych 
części kraju. Posunięto się nawet do tego, że wydano zarządzenie, na mocy 
którego każdy mieszkaniec, który chciał wstąpić do cechu, zmuszony był 
udowodnić, że jego rodzice zawierali małżeństwo w legalnym Kościele, 
a on sam nie był chrzczony przez duchownego brackiego. Wiadomo było

36 Było to pismo Łukasza Odpowed Bratrzie na spis Martina Lutera. Luter 
w liście do Hausmanna z października 1523 r. nadmienia: „De Picardis iam non 
male sentio, audita eorum praesentibus ipsis circa sacramentum Eucharistiae...“ 
(de W e t t e ,  II, nr DXLVI, s. 428; E n d e r s, IV, nr 727, s. 253), a Węgierski zazna
cza: „Atque Fratres rursus anno eodem Luthero lingua Germanicae rescripserunt, 
ab ipso rogati, ut suam quoque de eius scripto ferrent sententiam... quibus ille tum 
acquievit nihilque contra ea reposuit. In illis litteris suis Lutherus inter alia haec 
scribit de Fratribus: Testimonium vobis perhibere volui, quod proprius accedatis 
ad puritatem Evangelii quam alii, quos ego cognoverim...“ ( W e n g i r s c i i  Libri 
quatuor, t. I, s. 56).

37 Na temat ostatniego poselstwa znajdujemy u Komeńskiego taką wypowiedź: 
„Secunda legatio, per eosdem duos, fuit anno 1524, disciplinae in renascente 
ecclesia plenius cagnoscendae causa. Verum disciplinae nullam adeo rationem 
habueri cognito, commercium cum Luthero intermiserunt, toto octennio; ille etiam 
sinistra de iis suspicatus, liberius quedam illorum instituta carpere coepit, libellis 
quibusdam tunc scriptis sermonibusque convivalibus, ut apellantur...“ (C o m e n i u s, 
Ratio disciplinae, s. 29—30). Węgierski podaje: „Anno 1524 missus est rursum a Fra
tribus Vitebergam, idem, qui ante, Joh. Cornu, vir dictus, tam colloquii cum 
Luthero, quam disciplinae in renascenti ecclesia cognoscendae causa. Quae cum 
illic non ex voto succederet, Fratres cum Luthero toto decennio commercium inter- 
misserunt. Is vero tum propterea, tum ex malevolorum obtrectationibus de Fratribus 
suspicari et liberius quaedam eorum instituta carpere, in primis suis lucubrationis 
et sermonibus convivalibus...“



powszechnie, że oba odłamy stanów czeskich (utrakwiści i katolicy) 
przygotowywały nowy atak na Jednotę. Na zwołanym na 25 1 1525 r. 
do Pragi sejmie zamierzano włączyć do postanowień sejmowych uchwały 
przynoszące radykalne zniszczenie braci. Zagrożona Jednota wytężyła 
siły, aby temu zapobiec. Ponieważ we wszystkich rozporządzeniach skie
rowanych przeciwko braciom określano ich jako „Pikardów“, przeto 
najpilniejszą w ich pojęciu sprawą było udowodnić, że „Pikardami” nie są 
i nigdy nimi nie byli, a zasady ich wiary zgodne są z Pismem św. i przy
kazaniami bożymi. W takiej sytuacji Weisse prawdopodobnie otrzymał 
polecenie od starszyzny brackiej, aby sporządzić odpowiednie pismo58. 
Miano je bowiem wysłać na sejm styczniowy. Istotnie wysłano je razem 
z drugim pismem o podobnej treści, ale nie uratowały one braci przed 
wstawieniem do uchwał sejmowych postanowienia dotyczącego prześlado
wań ,,Pikardów“. Położenie braci złagodził natomiast w niedługim czasie 
fakt, że prowadzone układy utrakwistyczno-katolickie nie zakończyły się 
porozumieniem, a zagrażające niebezpieczeństwo ze strony Turków 
i wreszcie śmierć króla skierowały na pewien czas uwagę stanów w inną 
stronę. Pismo Weissego skierowane było do szerokiego kręgu społeczeń
stwa czeskiego, do wszystkich, którzy będą mieli możność je czytać. Treść 
obracała się wokół kluczowego dla Jednoty w tym czasie zagadnienia, 
a mianowicie udowodnienia, że nie są ,,Pikardami“ ani waldensami, 
z którymi ich powszechnie utożsamiano, i co było przyczyną nienawiści 
oraz prześladowań Unii. W piśmie swym Weisse zebrał wszystkie argu
menty Jednoty, od dawna przez nich powtarzane, aby przekonać ogół, 
że oni naprawdę nie wywodzą się ani aus eym sonderlichen volek odder 
lant Pickartey odder Beghardey i że bracia w ogóle nie keyn gemeyn- 
schaft mit yhnen gehat auch noch nicht haben. To samo odnosi się do sekty 
waldensów. Prawdziwe natomiast jest tylko to, że wszyscy członkowie 
Jednoty pochodzą aus denn perschonen der Behmischen gemeyn, dis sich 
der Römischen hat abgesondert. W dalszym toku Weisse szczegółowo

30 Pełny tytuł brzmiał: Eyn kurtz unterricht von dcm ursprunck der Brüder yn 
Behmen, und desselben ursach, daryn sie auch beweysen das sie nicht aus der 
Waldense oder Pickarten rotten kommen, wie sie danne aus neyt und bossheyt des 
Widerchrist unnd seynes anhangs, mit dere namen felschlich bekleydet gewest. 
Gesant auff den lant tag ken Praga. Na końcu: Ende ym iar dem lant tag zu Prag 
Auff Pauli bekerung (26. Jan.). Gedruckt yn der churfurstlichen Stat Zwickaw, 
durch Jorg Gastei X 1525. Na autorstwo Weissego zwrócił po raz pierwszy uwagę 
W o l k a n  (Geschichte d. deutschen Literatur in Böhmen. s. 252; Por. także Allge
meine deut. Biographie, l. XLI, s. 598). Natomiast M ü l l e r  uważał je za pismo 
Łukasza (Geschichte d. Böhm. Brüder, t. I, s. 561, nr 89), co już sprostował B a r t o š  
w czeskim tłumaczeniu pracy Müllera (Dějiny bratřskí, t. I, Praha 1923, s. 334), 
a ostatnio Z. T o b o l k a  (Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší 
až do konce XVIII. století, Praha 1948, Dil II, část IV, s. 341).



przedstawił historię początków braci, od chwili pojawienia się aż do 
okresu bieżącego. Znajdziemy więc w nim zobrazowanie stosunków 
pierwszycłi braci czeskich z Rokiczaną i Piotrem Chelczyckim, poszukiwa
nia przez braci idealnego wzoru prawdziwego kapłana i ich usiłowania zor
ganizowania kościoła na zasadach pierwszych chrześcijan. Weisse skreślił 
przyczyny skłaniające braci do odłączenia się od Kościoła rzymskiego, 
potem od utrakwistycznego, a wreszcie wyłuszczył powody, dla których 
zmuszeni byli stworzyć własny kościół z nieco innymi obrzędami niż 
w poprzednich i zorganizować własny stan kapłański. Nie omieszkał przy 
tym w drugiej części swego pisma wyrazić swego zdania na temat toczo
nych w tym okresie pertraktacji katolików z utrakwistami w celu 
pojednania się z Rzymem. Już to samo według niego było dostateczną 
podstawą, dla której bracia nie mogliby przystąpić do Kościoła utra
kwistycznego. Całe to bowiem porozumienie kojarzone było ze względów 
politycznych i nie miało nic wspólnego z prawdziwą wiarą i miłością 
Boga oraz bliźniego39. Najważniejsza w piśmie Weissego była jednak 
część poświęcona wywodom na temat pochodzenia braci. Pokrywała się 
ona z ich rzeczywistą historią, jedynie tylko zaprzeczenie Weissego, jakoby 
bracia nigdy nic wspólnego nie mieli z waldensami, nie odpowiadało 
prawdzie. Było rzeczą przecież wiadomą, że waldensi w początkowym 
okresie istnienia Jednoty wywarli na nią pewien wpływ40, a nawet od 
waldenskiego kapłana Stefana przyjęli święcenia duchownych. Zaprzecze
nie to ze strony Weissego było zupełnie świadome. Nie wolno nam 
bowiem zapominać, że zadaniem Weissego było obronić swoim pismem 
Jednotę przed zarzutami katolików i utrakwistów. W świetle wspomnia
nego pisma Weisse ukazuje się nam jako człowiek, który podejmuje się 
bronić zasad wyznania brackiego przed atakami nieprzyjaciół, jako zde
cydowany zwolennik Jednoty. Toteż w pierwszej chwili dziwna wydać się 
nam może wiadomość, że w r. 1526 Weisse ma wyznawać i w dodatku roz
powszechniać publicznie poglądy niezgodne z ogólnie przyjętymi w Unii. 
Mianowicie Weisse oraz dawny jego współtowarzysz ucieczki z klasztoru 
wrocławskiego, Jan Čižek (inaczej zwany także Zeissingiem), głosili wśród 
braci poglądy Zwinglego, zawarte w piśmie Subsidium sive coronis eucha
ristia, na sakrament ołtarza 41.

Poglądy Weissego na eucharystię są dla nas bardzo interesujące z uwagi

39 Por. wypowiedź Weissego zamieszczona u M ü l l e r  a, Geschichte d. Böhm. 
Brüder, t. I, s. 426.

4U J. G o l i ,  Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der Böhmischen Brüder, 
t. I, Prag 1878; F. B a r t o š ,  Valdenský biskoup Stepán z Basileje a jeho účast při 
ustavení Jednoty bratrské, 1916.

41 Całe to zajście z lat 1525—1526 zanotowane jest w Historia fratrum, f. 400 579. 
Odnośnie do poglądów na eucharystię obu Ślązaków patrz przyp. 43.



na fakt, że odzwierciedlają jego własny punkt widzenia w tej materii, 
ukazują nam różnicę między nim a braćmi w pojmowaniu sakramentu 
ołtarza i dają nam obraz jego indywidualności w kwestiach dogmatycz
nych. Oficjalny punkt widzenia braci w sprawie eucharystii sprecyzował 
biskup Łukasz jeszcze w 1520 r. 42 Według niego słuszne było przyjmowa
nie komunii pod dwiema postaciami, ale ani chleb, ani wino nie zawierały 
„ciała i krwi Pańskiej“ w sensie dosłownym. Chrystus fizycznie bowiem 
nie mógł znajdować się na ziemi pod żadną postacią, skoro przebywał 
w niebie po prawicy Boga Ojca, a przyjść miał na ziemię dopiero na dzień 
Sądu Ostatecznego. Łukasz wychodził z założenia, że w sakramencie ołta
rza znajduje się Chrystus tylko w sposób duchowy. Kładł duży nacisk 
na różnicę między duchową obecnością Chrystusa (spiritualis) a osobową 
(personalis). Taki punkt widzenia zasadniczo zaprzeczał rzymskiej nauce 
o transsubstancjacji i musiał być uznawany przez Kościół za herezję. 
Z drugiej strony pogląd bracki był nieraz atakowany przez tych reforma
torów, którzy odrzucali wszelką obecność Chrystusa w sakramencie 
ołtarza, zarówno fizyczną, jak i duchową, traktując spożywanie komunii 
tylko jako symbol i pamiątkę ostatniej wieczerzy. Otóż Weisse i Čižek 
stanęli zdecydowanie właśnie na stanowisku wyłącznie symbolicznego poj
mowania sakramentu ołtarza43. Wyznawanie takich poglądów, a w do
datku publiczne ich głoszenie wśród braci na Morawach, od razu zwróciło 
uwagę biskupa Łukasza i spowodowało wystąpienie przeciwko obu Ślą
zakom. Początkowe jednakowoż wystąpienie Łukasza nosiło wszakże 
charakter bardzo łagodny. W specjalnie sporządzonym przez siebie piśmie 
starał się tylko przekonać obu o niesłuszności zajmowanego przez nich 
stanowiska. Pismo to nie zachowało się, wiemy o nim tylko z pośrednich 
wzmianek źródłowych44. Już na najbliższym synodzie brackim w r. 1526 
starszyzna bracka wydała uchwałę potępiającą każdego, kto by ośmielił się

42 A. G i n d e 1 y, Über die dogmatischen Ansichten der Böhm.-Mähr. Brüder 
(Sitzungsber. d. Wiener Akad. Phil. Hist., Bd. XIII); M ü l l e r ,  Geschichte d. Böhm. 
Bruder, t. I, s. 456—516; F. H r e j s a, Zasady Jednoty českých bratři, Praha 1939.

43 Charakterystykę poglądów Weissego i Čižka w tych latach podaje nam pismo 
Łukasza do starszyzny brackiej na Morawach (przedrukowane u M ü l l e r  a, Die 
Böhmische Brüderunität und Zwingli, s. 521—523), gdzie biskup bracki wyraził się 
o nich: „Da sie unter dem Schein einer deutlichen Erklärung der Lehre, von der 
Abendmahlslehre an bis zu den andern Wahrheiten, um sie zu zerstören und ver
ächtlich zu machen, mit fremden Lehren auftreten, welche die Unität niemals 
angenommen hat... Denn hauptsächlich müht er sich darum festzustellen, dass 
►►Zeichen« und »sacramentlich« oder »bezeichnenderweise« ein und desselbe sei, 
während für die erste Bezeichnung kein Wort, noch der Sinn und die Absicht und 
die von Christus gemeinte Wahrheit beigebracht werden kann, wie für die zweite...“

44 O tym, że pismo Łukasza pojawiło się w druku, świadczy notatka Blahoslawa 
w Acta Unitatis Fratrum IX. 103. Por. M ü l l e r ,  Geschichte d. Böhm. Brüder, t. I, 
s. 443, przyp. 391.



w kwestii eucharystii ą zająć inne stanowisko niż naszkicowane przez 
Łukasza. Teraz biskup Łukasz wydał z kolei nowe pismo 45 46, w którym raz 
jeszcze przypomniał Weissemu i Čižkowi, aby powrócili do zapatrywań 
brackich. Na powyższe obaj Ślązacy nie pozostali bierni, ale każdy z osob
na sporządził w języku łacińskim własną odpowiedź 'l6, którą przesłał 
Łukaszowi. Niestety i to pismo nie zachowało się. Z późniejszej relacji 
Łukasza o całym zajściu dowiadujemy się, że Weisse i Čižek w formie 
uwłaczającej godności Łukasza47 sprzeciwiali się nadal jego poglądom 
na eucharystię, nazwali go wstecznikiem i ostro potępili. Na taką śmiałą 
replikę Łukasz odpowiedział pisemnie, ostrzegając przed konsekwencjami.
0 ile nie zaprzestaną wygłaszać twierdzeń, których Jednota nie akceptuje. 
Równocześnie pismo to przesłał do wglądu i ustosunkowania się starszyźnie 
brackiej na Morawach 48. W liście załączonym do pisma wyraźnie ostrzegał 
starszyznę bracką przed niebezpieczeństwem, jakie może wyniknąć z pro
pagandy Weissego i Čižka. Zaznaczał przy tym, że nie zwraca uwagi 
na osobiste obelgi, jakimi obaj Ślązacy obrzucili go w swoich pismach, 
a pragnie tylko w dalszym ciągu przekonać ich o prawdzie. Prosił przy 
tym starszyznę morawską, aby stanowczo wpłynęła na Weissego i Čižka
1 pod groźbą wykluczenia ich z Jednoty zmusiła do zaprzestania agitacji 
za nowym poglądem na eucharystię. Po tym wystąpieniu Łukasza nie 
słyszymy już, aby Weisse nadal publicznie obstawał przy swoich prze
konaniach. Widocznie obawiał się, że upieranie się wobec takiej indywi
dualności, jaką był Łukasz, nie doprowadzi do niczego innego, jak tylko 
do usunięcia go z Jednoty. O tym zaś, że ustąpienie Weissego i jego 
milczenie było jedynie tylko pozorne, świadczą okoliczności, jakie zaszły 
w kilka lat później, ale już po śmierci Łukasza. Mimo wszystko zachowa-

45 Był to Spis proti w nowe powstałym odporuom, že by swatost těla a krwe 
paaně znamenijm toliko a neprawdau była. Tytuł tego pisma znajdował się w piśmie 
Łukasza z r. 1527 do starszyzny Lultscher. Por. M ü l l e r ,  Geschichte d. Böhm. 
Brüder, t. I, s. 562, nr 96.

46 O pismach Weissego i Čižka wiemy tylko z listu Łukasza do starszyzny brac
kiej w 1526 r., gdzie pisze: „Ich tue euch kund, das von zwei Personen aus dem 
Hause des Br. Laurentius, nämlich von dem Mönch Michael und von dem Deutschen 
Johann, zwei Briefe, beide in lateinischer Sprache, an mich gelenkgt sind...“ 
( M ü l l e r ,  Die Böhmische Brüderunität und Zwingli, s. 521).

47 Ibid.: „Obgleich beide gegen meine Person tadeln und verächtlich schreiben, 
■würde ich das meinerseits für etwas Geringes halten, wenn sie auch, wie mir 
scheint, um ihres eigenen Bestenwillen gegen meine Person, die ihnen nichts getan 
hat, das nicht hätten tun sollen...“

48 Jedynie to ostatnie pismo Łukasza zachowało się i jest nam znane z cytowanej’ 
wyżej kilkakrotnie publikacji M ü l l e r  a, Die Böhmische Brüderunität und Zwingli. 
Tytuł oryginału brzmiał: Psáni bratřim na Moravu z přiciny psáni k němu učiněného 
od Michala Weysa a Jana Němce.



nie Weissego było w tym wypadku inne niż Čížka, który w rezultacie 
musiał z Jednoty odejść 4y.

O stałości poglądów Weissego w kwestiach dogmatycznych, przy za
chowaniu całej odrębności od zasad wyznaniowych braci, świadczy wy
raźnie jego śpiewnik z 1531 r. Cały szereg pieśni Weissego o sakramencie 
ołtarza potwierdza tu jego dawny pogląd z 1526 r . 50 Ten sam punkt 
widzenia pojawi się w rok później w tłumaczonej przez niego apologii 
wyznania brackiego do margrabiego brandenburskiego 51. Czy Weisse był 
w tym wypadku wyjątkiem, czy też jego pogląd na komunię podzielali 
także inni członkowie Jednoty? Wydaje się być prawdopodobniejsze, że na 
Morawach, gdzie Weisse przebywał, zwingliański punkt widzenia mógł 
znajdować u wielu członków brackich zrozumienie, tym bardziej że na 
Morawach znajdowała się w tym czasie duża ilość anabaptystów, podziela
jących w tym względzie sąd Zwinglego. O tym, że inni bracia mogli 
popierać Weissego w tym punkcie, świadczyłyby w pewnym stopniu słowa 
Weissego w zakończeniu śpiewnika:

Denn die sach ist nich mein allein 
Sonder einer christlichen gemein 
Welch in Behmen und Mehren lahge zeit 
Er leidet manchen widerstreit52.

49 Čižek początkowo nawet żałował swej propagandy i obiecywał starszyźnie 
poprawę, ale w kilka dni potem prosił o pozwolenie odejścia z Jednoty. W jakiś 
czas potem przystąpił do anabaptystów morawskich i zginął na stosie w 1528 r. 
razem z Tomaszem Waldhauserem. Por. J. L o s e r t h ,  Doctor Balthasar Hubmaier 
und die Anfänge der Wiedertäufer in Mähren, Brünn 1893, s. 216—217.

50 A więc według Weissego:

Christus inn leiblicher perschon 
ist ihm himmel vor gottes thron.
Das zeigt die schrieft so klarlich an, 
dass auch kein Christen leugnen kan.

Das sacrament bleibt wein und brot 
und wirt nicht verwandelt in got.
Es wirt wol leib und blut genant, 
hat aber geistlichen verstandt.

Die ersten Christen glaubten recht 
und entpfingen wirdig und schlecht.
Das testament nach Christi leer, 
beweysten ihm nicht göttlich ehr.

M. W e i s s e ,  Ein New Gesengbuchlen, s. N VIII/b — N IX/a. To charaktery-" 
styczne dla Weissego odnośnie do sakramentu ołtarza (testamentweise) spotykamy 
na wielu kartach jego śpiewnika. Por. pieśni Von dem Testament des Herrn, da ist 
von seine leichnam und blut testament weiss, s. N V/b — N VI/a, oraz pieśń na 
s. L IX, strofa 10, s. M Ill/b, strofa 3, s. K VII/a, — K VIII/a, strofa 11, s. M 
VII/b — M VIII/a, strofa 5, s. M I/b, strofa 7.

51 Treść pisma u I. D ö 11 i n g e ra, Beiträge zur Sektengeschichte des Mittel
alters, t. II, München 1890, s. 635—641.

53 W e i s s e ,  Ein New Gesengbuchlen, s. N Xl/a — N XH/a, „Zum Beschluss“.



Zresztą notatka pośmiertna o Weissem wymienia wyraźnie, że przy
jaźnił się on z innymi duchownymi w Okresie, kiedy występował przeciw 
Jednocie i jej poglądom Za tym, że mogliby to być duchowni anabapty
stów, przemawia w pewnym stopniu fakt, że Weisse w swoim śpiewniku 
zamieścił kilka ich pieśni 53 54 55. Kontakty z anabaptystami Weisse mógł mieć 
także przez Čižka, z którym zawsze utrzymywał bliższe stosunki, a który, 
jak wiadomo, po odejściu od Jednoty przystąpił do anabaptystów i nawet 
zginął na stosie z Tomaszem Waldhauserem 5,\

Odrębność przekonań Weissego w kwestii eucharystii w niczym jednak 
nie przeszkodziła, aby pozostał nadal cenionym członkiem Jednoty i na
czelnikiem gmin w Lanśkrounie i Fulneku. Więcej nawet, swoją pracą 
dla Unii już w kilka lat później wybiegł poza granice obu gmin. Opracowa
ny bowiem i wydany przez niego w 1531 r. w Mladým Bolesławcu 
śpiewnik bracki56, choć początkowo przeznaczony tylko dla członków 
niemieckiej gminy57, gdzie był naczelnikiem, zapewnił mu znaczenie 
i popularność w całej Jednocie, a nawet, jak to niżej zobaczymy, daleko 
poza nią.

Do opracowania śpiewnika przystąpił Weisse częściowo z własnej 
inicjatywy, a częściowo na prośbę starszyzny brackiej58. Śpiewnik za
spokajał zapotrzebowanie okresu, w którym Weisse żył i pracował dla 
Jednoty. Wydał go bowiem w czasie, gdy Jednota odczuwała silnie brak 
tego rodzaju piśmiennictwa religijnego. Po raz pierwszy bowiem wydano 
w 1501 r. śpiewnik bracki w języku czeskim w opracowaniu Łukasza,

53 Notatka o śmierci Weissego podaje: „począł byl zase proti Bratrzjm powsta- 
wati a s Knežjmi se przjzniti“. F i e d l e r ,  Totenbuch..., s. 227.

54 Por. w śpiewniku Weissego, s. F VI/a — F VII/b, pieśń K. B i 1 e f a, O Gott 
Schöpf jer, Heiliger Geist, s. G VII/'a — G VIII/a; pieśń W. B a p p e n h e i m a ,  
O glaubigs Hertz, so benedey, s. L IX; pieśń L. R i n g m a c h e r  a, O Jesu, der da 
sehlig machst, s. M XH/a — M XH/b; pieśń M. S a t t l e r a ,  Ais Christus mit seiner 
waren lehr.

55 Por. przyp. s. 49.
56 Śpiewnik Michała Weissego pojawił się w druku pod tytułem Ein New 

Gesengbuchlen, MDXXXI. Venite exultemus domino Jubilemus d' o salutari nr’ o. 
Na końcu: Gedruckt zum Jungen Buntzel ihn Behmenn. Durch Georgen Wylmscherer 
1mm Jar MCCCCCXXXI. Am zwelfte tag des Mertzen vollendet. Śpiewnik ten 
należy dzisiaj do wielkich rzadkości wydawniczych. W ogóle znane są tylko trzy 
jego egzemplarze: w Dreźnie, Norymerdze i Królewcu, ponadto dwa fototypiczne 
przedruki z r. 1931, wydane dla uczczenia 400-lecia druku. Są to: wydany w Kassel 
przez Wilhelma Thomasa i przez Z. Tobolkę w serii „Monumenta Bohemiae Typo- 
graphiae“, t. X. Cytaty podajemy za wydaniem Thomasa.

57 Co wnosić można ze słów w przedmowie do śpiewnika: „Der Deutschen 
Gemein und Christlichen Brüderschaft zur Lantzkron und zur Füllneck...“

58 W przedmowie zaznacza: „Nach dem yhr ewer Eltisten und seil sorger offrnal 
mit beth ersucht und sie da durch auch euch deutsche wie die böhmischen Brüder 
mit geistliche gesengen zu versorgen verursacht habt...“



w 1505 r. pojawił się drugi jego nakład, w 1519 r. trzeci, a w 1531 r. 
ostatni59. Śpiewników brackich w języku niemieckim dotąd jeszcze nie 
było. Toteż gmina bracka niemieckiego pochodzenia odczuwała silnie 
potrzebę posiadania własnego śpiewnika, tak jak to było w gminach 
czeskich. Zapotrzebowanie na śpiewnik było tym bardziej palące, że pieśni 
spełniały w wyznaniu brackim olbrzymią rolę. Rzadko w którym wy
znaniu religijnym pieśni kościelne podczas nabożeństw i innych obrząd
ków zajmowały tyle miejsca, co u braci. Nic więc dziwnego, że na odcinku 
pieśni kościelnych Jednota zajmuje przodujące miejsce zarówno co do 
ilości pieśni, jak i wyjątkowego uroku, jakim się odznaczają. Spośród 
zaś wszystkich pieśni braci czeskich pieśni Weissego cieszyły się niezwykłą 
wziętością. 7

Z tego samego okresu, w którym nastąpiło wydanie śpiewnika, po
siadamy nowy fakt, świadczący o tym, że Weisse był bardzo oddanym 
członkiem Unii i cieszył się uznaniem w szerokich kręgach brackich. 
Na synodzie brackim w Brandys nad Orlicą w kwietniu 1531 r. Weisse 
otrzymuje z rąk biskupa brackiego święcenia kapłańskie 60 61. Do tej chwili 
pełnił on wszelkie obowiązki duchowne w swoich gminach jako naczelnik, 
ale święceń kapłańskich w obrządku brackim jeszcze nie posiadał. Taki 
wypadek w Jednocie nie był zjawiskiem rzadkim. Bracia czescy często 
bowiem dopuszczali do odprawiania nabożeństw i obrządków religijnych 
nawet ludzi zupełnie świeckich, nie pozostających w celibacie. Niemniej 
hierarchia duchowna bracka wykształcała się coraz wyraźniej. Od synodu 
kwietniowego 1531 r. Weisse zaliczany jest już w poczet oficjalnych 
kapłanów brackich. Już to samo jest faktem niemałego znaczenia. O tym 
zaś, że Weisse cieszył się coraz większym szacunkiem i zasługiwał na 
wyjątkowe zaufanie, świadczy jeszcze wyraźniej wydarzenie z następnego 
roku. 14 IV 1532 r. na synodzie w Brandys nad Orlicą dokonano wyboru 
do ścisłej rady. Wśród wybranych znalazł się Michał Weisse fil. Wybrano 
go równocześnie z Janem Augustą, Marcinem Michalcem, Machem 
Sjonskim, ludźmi, którzy w przyszłości odegrali wybitną rolę w dziejach 
Jednoty. Ścisła rada była u braci organem, który razem z biskupami kie
rował życiem organizacyjnym i duchownym Jednoty. Rolę i ważność 
ścisłej rady zwiększała jeszcze okoliczność, że bracia czescy znajdowali się 
w stanie ciągłego niepokoju i prześladowań, co wymagało ze strony ścisłej 
rady umiejętnego prowadzenia spraw Jednoty. Od jej posunięć w skom

59 Por. F. H r e j s a, Kancionály v Jednotě bratrské (Reformační sborník, 
t. IV, 1931).

60 W brackiej księdze zmarłych nadmieniono krótko: „Mnich był prwe, a zněz 
rzjmsky, potom knězem w Bratrzj...“; F i e d l e r ,  Totenbuch..., s. 227; por. M ü l l e r ,  
Geschichte d. Böhm. Brüder, t. II, s. 28.

61 M ü l l e r ,  Geschichte d. Böhm. Brüder, t. II, s. 7, 28.



plikowanej sytuacji brackiej qzęsto zależało utrzymanie spoistości Unii. 
Nic więc dziwnego, że do ścisłej rady wybierano ludzi, którzy wyróżniali 
się poziomem mieieKcuainym, nártem oucna, gotowością do poświęceń, 
cieszyli się powszechnym zaufaniem i szacunkiem. Wybory do ścisłej rady 
w 1532 r. odbywały się szczególnie pod kątem wzmożonym wymagań 
w stosunku do jej członków, ponieważ poprzedniej radzie zarzucano wiele 
niedociągnięć h2. Toteż przejście Weissego do ścisłej rady w takiej sytuacji 
potwierdzałoby tylko z caią wyrazistością jego wartość osobistą. O wy
borze Weissego zadecydowały również z pewnością okoliczności takie, 
jak jego dotychczasowa działalność praktyczna w powierzonych mu gmi
nach oraz piśmiennicza, szczególnie wydanie przez mego śpiewnika brac
kiego w poprzednim roku. Na stanowisku członka ścisłej rady Weisse 
pozostał do końca swego życia. Niestety, nie posiadamy dokładniejszych 
danych na temat jego pracy na tym odcinku.

W tym samym roku, w którym Weisse został powołany do ścisłej rady, 
dokonał z polecenia kierownictwa Unii nowej pracy, a mianowicie tłu
maczenia apologii wyznania brackiego, które Jednota zamierzała przedłożyć 
margrabiemu brandenburskiemu Jerzemu62 63. Ostatni, jakkolwiek pozostawał 
zawsze gorącym zwolennikiem Lutra, żywo interesował się sytuacją reli
gijną w Czechach, tym bardziej że łączyły go przyjazne stosunki z brackim 
panem Konradem z Krajku. Do niego też zwrócił się z prośbą o przed
łożenie mu zasad wyznania brackiego w celu bliższego zapoznania się 
z jego ideologią. Na przedstawioną w Jednocie prośbę Krajka Horn zre
dagował w języku czeskim apologię wyznania brackiego, a tłumaczenie jej 
powierzono Weissemu. Jednakże przekład Weissego nie zadowolił star
szyzny brackiej, albowiem w tłumaczeniu odbiły się ponownie dawne 
zapatrywania Weissego na eucharystię. Sprawa była tym więcej kłopotliwa, 
że od śmierci Łukasza w 1528 r. Jednota przybierała z każdym rokiem 
coraz bardziej kierunek proluterański i dlatego zależało jej na pozyskaniu 
margrabiego, a nie na wykazaniu odrębności, które w tym wypadku były 
zresztą cechą indywidualną Weissego. Toteż zaraz po otrzymaniu tłuma
czenia Weissego bracia zamierzali dokonać zmiany w ustępach dotyczą
cych eucharystii. Jednakże nie udało im się to, ponieważ pismo zdążyło 
już wyjść z drukarni w Zurychu i bracia nie mogli przeszkodzić w sprze
daży apologii. Mimo to rada bracka nie zrezygnowała z nowego tłumacze
nia dla margrabiego, które wyszło już w następnym roku. Nie wiemy,.

62 Ibid., t. II, s. 1—28.
63 Tytuł oryginału brzmiał: Počet z učeni z náboženství pii vire a svatostech 

a ceremoniích osvícenému knížeti Panu Jiřímu Margkrabi Brandenburskemu. Pismo 
w tłumaczeniu Weissego nosiło tytuł: Rechenschaft des Glaubens, der dienst unnd 
Cerimonien der Brüder in Behmen und Mehren. Pismo nie zachowało się, treść 
znana z pracy Döllingera (por. przyp. 51).



kto był tłumaczem, ale nic nie wskazuje, aby był nim tym razem Weisse. 
W niedługi czas po tłumaczeniu apologii Weisse umiera. Okoliczności 
śmierci podaje nam zapis pośmiertny w słowach: „Potem Pan Wogtech 
z Pernsstegna nakrmil ho Wlkem y se Knezem oba umreli“ ö/‘.

Biorąc pod uwagę, że Pernstein umarł 19 III 1534 r., przypuścić należy, 
że i śmierć Weissego nastąpić musiała gdzieś w tym samym czasie. Wspo
mniana powyżej nota pośmiertna Weissego określa go jako człowieka 
twardego, który „powstawał“ przeciw br aciom rir’. Jest to oskarżenie ciężkie 
i niewłaściwe. Zawarty w tych słowach sąd można jedynie odnieść do 
oceny jego wystąpienia w kwestiach sakramentu ołtarza.. W żadnym 
bowiem wypadku nie można jej przenosić na całokształt działalności 
Weissego. Byłoby to niezgodne z prawdą w stosunku do człowieka, który 
zasłużył sobie na uznanie wielkie właśnie za prace dla Jednoty. O tym, 
że Weisse był zdecydowanym i żarliwym wyznawcą zasad brackich (poza 
jedyną kwestią poglądu na eucharystię), świadczą wyraźnie jego własne 
pieśni zamieszczone w śpiewniku. Odzwierciedlają się w nich bowiem 
wszystkie, typowe dla wyznania brackiego poglądy. A więc gorąca miłość 
i wiara w Boga, który nie jest tu przedstawiony jako groźny Jehowa, 
karzący surowo za przewinienia, ale przede wszystkim jako dobrotliwy 
ojciec miłosierdzia66, który żąda od człowieka nie tylko samej wiary 
w niego, ale i postępowania zgodnego z przykazaniami bożymi, miłości 
bliźniego i dobrych uczynków. Zwłaszcza ostatnie mogły tylko w przekona
niu braci zapewnić człowiekowi drogę do zbawienia. Znajdujemy też 
pogląd o konieczności podwójnego chrztu'", na stanowisku którego bracia 
czescy stali do 1534 r. Podobnie jak bracia, Weisse odrzuca wiele z obo
wiązujących wierzeń w Kościele katolickim, jak np. oddawanie czci 
świętym 68 i wiarę w ich wstawiennictwo u Boga za grzesznikami. Podobnie 
odrzuca też kult Matki Boskiej,if>. W szeregu pieśni Weissego odnajdu
jemy ślady prześladowania i cierpienia członków Jednoty za prawdziwą 
wiarę 70.

Viel falsche propheten seind erstanden, 
ja noch rotten und sečten vorhanden

^ F i e d l e r ,  Totenbuch..., s. 227.
b5 Ibid.: „byl czlowek twrdy, poczal byl zase proti Brtrzjm powstawati 

a s Knezjmi se przjzniti...“
06 Według W o 1 k a n a, Das deutsche Kirchenlied, s. 25, niektóre pieśni Weissego 

przypominają hymny Starego Testamentu, zwłaszcza gdy Weisse odwołuje się do 
wielkości i wspaniałości Boga. Por. np. zwroty Weissego w pieśni na s. G Ill/b.

67 W e i s s e ,  Ein New Gesengbuchlen, s. E Il/b — E Ill/a, L IX, M V/b.
,i8 Ibid., N X/b — N XI/a.
(i9 Ibid., N V/a.
70 Ibid., M VII/b — K I/a.



Die mit ihrer that und leer 
der weit schaden seer.

Der böse feind geht on unterlas umb uns her, 
brimmet als ein grimmiger lew und beer,
Thut fleis, das er uns lebendig veťschliind, 
feelet inn irthumb unnd todsünd.

Unser feind ist satan, fleisch, weit und antichrist, 
wider welches gieft, grimm und arge list 
unser geyst tag und nach zu streiten hat; 
o thu ihm beistant, herre got!

Weisse wierzył niezłomnie, że przyjdzie kiedyś czas, kiedy ustaną 
spory religijne, nienawiść prześladujących i zatryumfuje wreszcie prawda 
Boża na ziemi. Zanim to jednak nastąpi, należy cierpliwie znosić ataki 
wrogów, mając zawsze na uwadze cierpienia Chrystusa, który za nas 
wszystkich poniósł śmierć. Osobiście nie lękał się nieprzyjaciół i uważał, 
że przy własnych poglądach należy trwać, bo nagroda głoszona za prawdę 
oczekuje człowieka nie na tej ziem i71. Chwilami jednak dostrzegamy 
u Weissego pewien sprzeciw wobec sytuacji, gdzie musi się tyle wycier
pieć za prawdziwą wiarę i miłość do Boga oraz bliźniego72. Mimo to 
najczęściej spotykać będziemy w jego pieśniach słowa zachęty do prze
trwania złego czasu i ciągłego czuwania nad bezpieczeństwem Jednoty 73. 
Nic więc dziwnego, że jego pieśni w opinii zasłużonych hymnologów 
uchodzą za pieśni pocieszenia i nadziei dla prześladowanych braci. Wiele 
przyczyniły się do umocnienia przekonań brackich, zachęcały wyznawców 
Jednoty do przetrwania ciężkich chwil. Zresztą sam fakt popularności 
jego pieśni w Unii brackiej jest dostatecznym dowodem przemawiają
cym na korzyść Weissego.

W formie i w treści pieśni Weissego odczuwa się silne zespolenie z lu
dem, dla którego pracował i tworzył. Według znawców przedmiotu 
na jego twórczości odbił się w dużym stopniu wpływ pieśni ludowych, 
w szczególności prosty i wzruszający ton wypowiedzi, co najwyraźniej 
objawić się miało w jego pieśniach o Bożym Narodzeniu 74. Samych zresztą 
melodii ludowych Weisse w swoim śpiewniku zamieścił około 60 na 
ogólną sumę 1 1 1  75.

71 Ibid., K IX/b.
72 Ibid., K XI/b.
73 Ibid., K XII/á, D IX/a — D IX/b.
74 Ibid., A X/b, L XII/b42 — M I/a. K. Weinhold przypisuje Weissemu prawie 

wszystkie pieśni o Bożym Narodzeniu, jakie spotykamy w Jednocie. K. W e i n -  
h o 1 d, Weihnachts-Spiele und Lieder aus Süddeutschland und Schlesien, 1853, s. 392.

75 E. K o c h ,  Geschichte des Kirchenlieds und Kirchengesangs der christlichen, 
insbesondere der deutschen evangelischen Kirche, t. II, Stuttgart 1866, s. 127—128.



Bardzo charakterystyczna dla osobowości Weissego jest występująca 
v/ jego pieśniach wrażliwość na piękno przyrody, która w całej rozciągło
ści ukazuje wielkość i potęgę Boga 7Ö. Wydźwięk tego zachwytu nie przy
pomina nam jednak poglądów renesansowego człowieka na przyrodę. 
Nosi on raczej znamię poglądów typowych dla średniowiecza, kiedy na 
przyrodę patrzano jedynie przez pryzmat wspaniałości i doskonałości 
boskiej. Mimo to już samo zwrócenie uwagi w pieśniach religijnych 
na piękno otaczającego świata i radość płynącą stąd dla oczu wiernych 
(co nie u wszystkich twórców religijnych w tym czasie występowało) 
należy uznać u Weissego za moment pozytywny. Cechą bardziej renesan
sową u Weissego jest jego świadoma dążność do tworzenia pieśni w języku 
narodowym, w danym wypadku niemieckim. Już we wstępie śpiewnika, 
zwróconym do czytelnika, wyrazi s ię77:

Lobet got inn deutscher zungen,
Preiset ihn ihr alten und jungen,

Glaubet an ihn aus hertzen grund
Und bekennet ihn mit den mund 

Singen ihm ein geistlich gesang
Und opffert ihm lob und danck,

Dienet dem herrn von hertzen rein
Und rühmet euch inn ihm allein...

Nie ulega wątpliwości, że w dużym stopniu odgrywały tutaj względy 
natury praktycznej, gdyż używanie języka narodowego w obrządku brac
kim było na ogół zasadą. Niemniej jednak wyczuwa się, że Weissemu 
przyświecała od początku myśl, aby język jego był nie tylko językiem 
prostym i zrozumiałym dla wszystkich członków Jednoty, ale by ponadto po
siadał także i wartości artystyczne. Toteż styl Weissego, jakkolwiek nieraz 
jeszcze raził niezgrabnością wyrażeń i częstotliwością używania pewnych 
zwrotów, uznawany jest za bardzo poprawny i piękniejszy od stylu współ
czesnych mu poetów kościelnych78. Jego niemiecki porównywany jest 
do języka L utra79. Poczucie łączności ze swoją narodowością i godności 
narodowej musiało w silnym stopniu u Weissego przejawiać się nie tylko 
w dbałości o język narodowy, ale i w żywym uczuciu do ludzi tej samej 
narodowości. Niemiecki patriotyzm Weissego ściągnął na niego nawet 
zupełnie niesłusznie zarzuty. W liście do starszyzny morawskiej w sprawie 
poglądów na sakrament ołtarza biskup bracki, Łukasz, wyraził się, że obaj 
Ślązacy, Weisse i Ciżek, ,,die gegen die Unität in deutschen Formen 
auftreten und die mehr Vertrauen auf die Deutschen und ihre Lehre haben, 70

70 W e i s s e ,  Eia New Gesengbuchlen, s. G I/a — G I/b. 
77 Ibid., „Ermahnung an den Leser“ ‘(nlb).
70 W o 1 k a n, Das deutsche Kirchenlied, s. 27—28.
7a E. L e h m a n n ,  Michael Weisse, s. 13.



deren sie sich auch in Bezug auf Sprache und Erläuchterungen rühmen. 
Denn sie wollen die Deutschen verherrlichen und ihr Feuer unter uns 
tragen. Aber wist gewiss, dass das Satan durch sie gegen die Unität ins 
Werk gesetzt hat” 80.

Zbyteczne jest udowadnianie, że Weisse nie opowiadał się za poglądem 
traktującym eucharystię jako zwykły symbol z powodu sympatii narodo
wościowej do Niemców, a tym bardziej w oelu pozyskania zwolenników 
dla reformacji niemieckiej wśród braci czeskich, ale jedynie z własnego 
przekonania o słuszności takiego, a nie innego pojmowania sakramentu. 
Wytrwałe obstawanie przy tym poglądzie przy równoczesnym pozosta
waniu w szeregach brackich, jakkolwiek w rzeczywistości nic nie stało 
na przeszkodzie odejściu z Jednoty, świadczy tylko wyraźnie o tym, że 
cała ideologia bracka mimo różnicy w tym względzie odpowiadała jego 
zapatrywaniom. Z całej zaś pracy Weissego dla Jednoty trzeba wysnuć 
wniosek, że element słowiański musiał darzyć dużą sympatią; nie znaj
dujemy w jego działalności żadnego śladu jakichś uprzedzeń narodowych. 
Całokształt pracy Weissego potwierdza sąd, że wyrażenie biskupa nie 
może być w żadnym wypadku uznane za sprawiedliwe. Być może zresztą, 
że używając określenia „Niemcy“ miał Łukasz na myśli jedynie anabap
tystów niemieckich na Morawach.

Ogólne znaczenie Weissego w dziejach Jednoty jest bardzo duże. 
W rodzimej historii gmin Lanškroun i Fulnek odegrał taką rolę, jak 
Paweł Sperat dla Iławy, Jan Matthesius i Mikołaj Herman dla Jachimowa, 
Kasper Bruschius dla Slavkova81. Największa zasługa Weissego polega 
na opracowaniu i wydaniu przez niego w 1531 r. wspominanego przez 
nas częstokrotnie śpiewnika. Na tle czasu, w którym Weisse wydał swój 
śpiewnik, imponował on dużą ilością zawartych w nim pieśni. Wymieniony 
śpiewnik bracki z r. 1501 posiadał ich zaledwie 89, a wydany w dwa 
lata przed śpiewnikiem Weissego ewangelicki śpiewnik Klugscha miał 
ich tylko 50 82. Wartość śpiewnika Weissego polega przede wszystkim 
na tym, że jest on prawie w całości wynikiem jego własnej twórczości 
poetyckiej. Z ogólnej sumy 157 pieśni najwyżej 16 uchodzi za przekład 
z języka czeskiego (w dodatku hie dosłowny przekład, ponieważ Weisse 
starał się nié tyle o tłumaczenie słów, ile o oddanie ducha i treści pieśni) 
względnie łacińskiego 83. Nie można przy tym zaprzeczyć, że na pieśniach 
Weissego odbiły się wpływy obcych pieśni w ogóle, jak np. starych

811 Por. M ü l l e r ,  Die Böhmische Brüderunität und Zwingli, s. 523.
81 L e h m a n n ,  Michael Weisse, s. 17—18.
82 Wo 1 k a n, Das deutsche Kirchenlied; M ü l l e r .  Hymnologisches Handbuch, 

s. 1.
83 Por. podane przykłady tłumaczenia Weissego u W o l k a n a ,  Das deutsche 

Kirchenlied, s. 8—16.



katolickich hymnów, pieśni Lutra, Sperata, Reussnera, anabaptystów 
i innych. Niezależnie od tego poklask, jaki sobie Weisse zdobył swoim 
śpiewnikiem, był w zupełności zasłużony z uwagi na piękno pieśni w nim 
zawartych. Śpiewnik Weissego odegrał przy tym dużą rolę nie tylko 
na odcinku kościelnym. Miał ją także i na odcinku szkolnictwa brac
kiego 84. W podstawowym szkolnictwie brackim obok katechizmów i ksią
żek o moralności śpiewniki stanowiły przecież zasadniczy materiał do 
nauczania.

Mimo bezwzględnej wartości, jaką niewątpliwie śpiewnik Weissego 
reprezentował, nie doczekał się on następnego wydania w oryginalnej 
postaci z 1531 r. Dopiero w trzynaście lat później bracia czescy wydadzą 
ponownie ów śpiewnik, ale już w zmienionej postaci85. Na zmianie za
ważyły w głównym stopniu poglądy Weissego na sakrament ołtarza, które 
w latach czterdziestych XVI stulecia stanowiły o wiele większy kontrast 
z ówczesną ideologią bracką niż w czasie pierwszego wydawania śpiew
nika. Od lat trzydziestych bowiem kierownictwo Unii przyjmowało coraz 
bardziej kurs proluterański, od r. 1535 nawiązano nowy, tym razem 
przyjacielski kontakt z Lutrem. Pragnąc uzyskać w oczach reformatora 
niemieckiego uznanie, starano się na każdym odcinku usunąć wszystko to, 
co różniło się od zapatrywań Lutra. Dlatego ze śpiewnika Weissego 
musiał zniknąć pogląd na eucharystię. Wydania nowego śpiewnika podjął 
się Horn, korektor poprzedniego śpiewnika Weissego i dawny towarzysz 
podróży do Lutra. W sumie Horn opuścił zaledwie cztery pieśni Weissego 
w zupełności, kilka tylko częściowo przekształcił, a ponadto dołączył 
32 nowe pieśni 86. Charakter nowych pieśni w wydaniu Horna tak łudząco 
przypominał styl i ducha pieśni Weissego, że historycy przyjmowali pra
wie za pewnik, iż autorem ich jest sam Weisse 87, który według ich przy
puszczenia nowe pieśni napisał jeszcze przed 1534 r., ale w opublikowaniu 
ich przeszkodziła mu śmierć. Ostatnio Müller wysunął najprawdopodob
niejszą hipotezę88, a mianowicie, że autorem nowych pieśni nie był

8* J. J i r e č e k, Böhmische Schulbücher an den öffentlichen Schulen vor Co- 
menius (Beseda učitelská, 1878); H. B a l l ,  Das Schulwesen der Böhmischen Brüder, 
Berlin 1898, s. 145—146.

05 Śpiewnik nosił tytuł: Ein Gesengbuch der Brüder inn Behmen und Merherrn. 
Die man auss hass und neyd, Pickharden, Waldenses etc nennet. Von jnen auff ein 
newes (sonderlich vom Sacrament des Nachtmals) gebessert, und etliche schöne newc 
Geseng hintzu gethan MDX11II. Gedruckt zu Nürnberg durch Johann Günter 1544. 
Por. W o l k a n ,  Bibliographie, nr 48; Mühl  er,  Hymnolcgisch.es Handbuch, s. 13.

86 Odnośnie do zmian poczynionych przez liorna w śpiewniku Weissego por. 
prace: W o l k a n ,  Das deutsche Kirchenlied, s. 60—77; M ü l l e r ,  Geschichte d. Böhm. 
Brüder, t. II, s. 31—32, 34—36.

87 W o l k a n ,  Geschichte d. deutschen Literatur in Böhmen, s. 255.
88 M ü l l e r ,  Geschichte d. Böhm. Brüder, t. II, s. 35—36.



Weisse, tylko jego następca w gminie Lanškroun, Michał Tham, znany 
później z opracowania własnych pieśni w 1566 r. W zasadzie kwestia 
32 pieśni w śpiewniku z r. 1544 należy dalej do nie rozstrzygniętych. 
Ponieważ jednak olbrzymia większość pieśni w śpiewniku Horna należy 
do Weissego, przeto śpiewnik ten uważany jest przez hymnologów za 
śpiewnik Weissego89. Nowe wydanie Horna oddało mu tylko tę przy
sługę, że po usunięciu z niego pieśni o sakramencie ołtarza cieszył się 
większą niż dotychczas popularnością u ewangelików. W ewangelickich 
Niemczech śpiewnik Weissego zwrócił od razu na siebie uwagę, czego 
najlepszym dowodem będzie wydanie w r. 1534 przez Katarzynę Zell. 
żonę strasburskiego reformatora, w czterech książeczkach szeregu wy
branych ze śpiewnika Weissego pieśni. Jak zaś wysoko oceniała wartość 
pieśni Weissego, widzimy ze słów zawartych w przedmowie90. Pieśni 
Weissego z wydania pierwotnego przedrukowywano u ewangelików kilka 
razy w bardziej lub mniej zmienionej postaci do czasu pojawienia się 
w 1544 r. nowego wydania 91. Popularność ich zyskała na sile, gdy Luter 
ocenił je bardzo pozytywnie, określając Weissego jako vortrefflicher 
deutscher Poet, i sam zaczerpnął z jego śpiewnika 11 pieśni, które umieścił 
w swoim śpiewniku z r. 1545 92. Niektóre pieśni Weissego były tak po
pularne u ewangelików, że nie zdawano sobie sprawy z faktu, że twórcą 
ich jest brat czeski. Klasycznym tego przykładem będzie pieśń Nun last 
uns den Leih begraben długo uchodząca za utwór Lutra93. O poczytności 
śpiewnika Weissego u protestantów świadczy duża ilość przedruków wy
dania Horna 94. Tutaj na czołowe miejsce wysuwa się Norymberga. Poza 
całkowitymi przedrukami będziemy spotykać wiele razy w poszczególnych

y9 Poiy W o l k a  n, Bibliographie; M ü l l e r ,  Hymnologisches Handbuch; Wa 
c k e r n a g e l ,  Bibliographie.

90 Wyraża się bowiem: „Mir ist ein Gsangbuoch auss sunder lieb und freund
schafft gegeben worden: ich soll es lesen,welches inn Behem getruckt: und frommen 
lüten zur Landskron und Füllneck zu geschickt ist: von einem gottsförchtigen: 
ja gottsbekanten mann: sein nam Michel Wiss: welchen ich leiblicher person halb 
nit kenn: wie aber der Herr sagt, auss jren früchten werden jr sye erkennen. Also 
da ich diss Buoch gelesen: hab ich meyssen urtheylen (so vil ich der geschrifft 
verstandt hab) das dieser mann die gantz Bibel offen in seim hertzen habe...“; Cytat 
za W o l k a n e m ,  Das deutsche Kirchenlied, s. 29.

91 Por. W o 1 k a n, Bibliographie; W a c k e r  n a g e  1, Bibliographie; M ü l l e r ,  
Hymnologisches Handbuch, s. 10—15.

50 K o c h ,  Geschichte d. Kirchenlieds, t. I, s. 255; t. II, s. 125—126; W o 1 k a n, 
Das deutsche Kirchenlied, s. 65; L e h m a n n ,  Michael Weisse, s. 13—15.

93 A. F i s c h e r ,  Die kirchliche Dichtung, hauptsächlich in Deutschland, Gotha 
1892, s. 112, 117.

94 Por. W o 1 kan ,  Bibliographie; M ü l l e r ,  Hymnologisches Handbuch; Goe -  
d e c k e ,  Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den Quellen, t. I. 
Hannover 1859.
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śpiewnikach pewne pieśni Weissego95. Niektóre tak ujmowały serca 
protestantów swoją wymową, że śpiewano je bez względu na to, że w da
nym wypadku odbiegały od poglądów ewangelickich. Przykładem tego 
jest pieśń Wir glauben all und bekennen frei, wprowadzona w Żytawie 
przez Mikołaja Dornspacha, ucznia Lutra, jako uroczysta i obowiązująca 
pieśń śpiewana podczas komunii 96. Wyjątkową sympatią, na równi z pie
śniami Lutra, cieszyły się pieśni Weissego u ludności Jachirhowa 97. Wiele 
pieśni Weissego żyje do dni dzisiejszych u protestantów, czego najlepszym 
dowodem jest fakt, że wydany po ostatniej wojnie jeden ze śpiewników 
ewangelickich w NRF zawiera cały szereg pieśni Weissego98. Zresztą 
nie tylko u protestantów znalazły takie trwałe uznanie. Wiele jego pieśni 
nie pomijały nawet i śpiewniki katolickie, a niektóre weszły w XVII w. 
do tragikomedii99. W Jednocie brackiej pieśni Weissego przetrwały do 
końca jej istnienia.

Na pytanie, czy śpiewnik Weissego'odegrał jakąś szczególną rolę na 
Śląsku, trudno odpowiedzieć. Nie wiemy, czy Weisse po opuszczeniu 
Śląska miał jakiś kontakt ze swą dawną ojczyzną. Pewne światło na 
powyższe w sensie potwierdzającym rzuca wiadomość, że pisma Zwinglego 
na temat eucharystii Weisse i Čižek mieli otrzymać drogą przez Śląsk 10°. 
Nie jest to pewne, ale bardzo prawdopodobne, jeżeli zważy się, że na 
Śląsku w tym czasie (1525—1526) istniało silne zainteresowanie pro
blemami religijnymi i znajdowali się anabaptyści podzielający niektóre 
zapatrywania dogmatyczne Zwinglego. Wprawdzie nie przechował się 
żaden ślad pozwalający sądzić, aby wydania śpiewnika z r. 1531 czy też 
Horna z r. 1544 były używane na Śląsku. Nawet w wypadku, gdybyśmy 
założyli, że oba wydania śpiewników nie były znane na Śląsku, to i tak 
należałoby przyjąć pośrednie oddziaływanie pieśni Weissego przez śpiew
niki protestanckie. Kwestia, w jakim stopniu to było, należy jednak 
do przyszłych badań śląskich historyków kultury.

Pewne dane pozwalają natomiast sądzić, że wpływ pieśni Weissego 
odbił się również na polskiej hymnologii. Ostatnie zagadnienie (wprawdzie 
bardzo marginesowo) nasunęło się z artykułu Witkowskiego 101, który spe-

,J5 Np. Christoph Hecyrus i Adam Hoppius. Za W o 1 k a n e m, Geschichte 
d. deutschen Litteratur in Böhmen, s. 285, 301.

,J6 Ibid., 255.
97 Ibid., 290.
!W F o r n a ę o n ,  op. cii., s. 44.
99 W o 1 k a n, Geschichte d. deutschen Literatur in Böhmen, s. 255.
luü F. H r e j s a, Dějiny křestanství v Československu, t. IV, Praha 1948, 

s. 305—306.
191 L. W i t k o w s k i, Kancjonał polski Walentego z Brzozowa wobec kancjonału 

czeskiego Jana Roha (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Toruńskiego, Nauki Humani-



cjalnie zajmował się w swoich badaniach stosunkiem kancjonału Walentego 
z Brzozowa, wydanym w r. 1554, do śpiewnika Horna. Chodzi jednak 
tutaj nie o poprawione wydanie śpiewnika Weissego z r. 1544, ale o wy
dany przez Horna 3 lata wcześniej śpiewnik bracki w języku czeskim 10-. 
W zasadzie mimo pewnych różnic wydanie Walentego z Brzozowa jest 
wiernym naśladownictwem śpiewnika Horna. Problem stosunku wydania 
śpiewnika Horna z 1541 r. do śpiewnika Weissego z r. 1531 zasadniczo 
pozostaje w literaturze nadal sprawą otwartą. Mimo to na ogół przyjmuje 
się, i to z dużą dozą pewności, że na wydaniu śpiewnika z 1541 r. wpływ 
pieśni Weissego odbił się w znacznej mierze, czego najlepszym dowodem 
jest fakt, że kiedy w niedługi czas (zaledwie trzy lata) Horn przystąpił 
do pracy nad poprawą wydania Weissego, to niewiele zmienił w rzeczy
wistości, po prostu wyrzucił tylko to. co braci raziło. Jeśliby zaś w śpiew
niku Horna z r. 1541 istotnie znajdowało się wiele pieśni Weissego, to 
można by wnioskować, że tą drogą zostały przeniesione na grunt polski.

Niezależnie od możliwości tych wpływów Weisse będzie zawsze 
ceniony jako poeta religijny, jako pierwszy Ślązak, który w okresie 
reformacyjnym tworzył pieśni kościelne w języku ludowym, wyprzedzając 
na tym odcinku innych * 102 103, a przede wszystkim jako zasłużony członek 
Jednoty brackiej, który stanowi klasyczny przykład wzajemnej więzi 
niemieckich i słowiańskich bojowników na odcinku lewego nurtu refor
macji.

styczno-Społeczne, I, 1957). Data wydania śpiewnika Weissego jest podana mylnie 
przez autora jako r. 1501 zamiast 1531 r. (ibid., s. 20).

102 Tytuł brzmiał: Piesně Chwal Božských. Piesně duchownie Ewangelitske, 
znowu přehlednuté, zprawene, a shromážděné, y  také mnoho wnowě složene, gruntu 
a zakladu pisem swatych. Ke cti a k chwále sameho gedineho wěčneho Boha, 
w Trogici blažene. Take ku pomocy a k službě, y  k potěssenj, w prawem Křestan- 
skem naboženstwj wssech wěrnych milugjcych y národ y Jazyk Cčzesky.

103 H. H a c k e l ,  Geschichte der deutschen Literatur in Schlesien, Breslau 1829, 
s. 120—122.



MŁYNY ZBOŻOWE W MAJĄTKACH SCHAFFGOTSCHÖW 
NA POCZĄTKU XVIII WIEKU *

Z ciekawymi próbami zmiany form organizacji i eksploatacji dóbr 
wielkiej własności na Śląsku spotykamy się w pierwszych latach XVIII w. 
Podjęto je w 1709 r. w dobrach kameralnych l. Poprzez wydzierżawianie 
folwarków oraz częściowe oczynszowanie chłopów zmierzano do ujedno
licenia oraz powiększenia otrzymywanych z dóbr dochodów. Podobne 
poczynania nie ominęły prywatnej własności ziemskiej. Prawie w tych 
samych latach podjęto podobne próby w majątkach Schaffgotschów, 
leżących na terenie dzisiejszego pow. jeleniogórskiego i lwóweckiego. 
15 II 1715 r. administracja klucza Chojnik wydała zarządzenie, w myśl 
którego, począwszy od połowy 1715 r., połowa poddanych miała odrabiać 
pańszczyznę jak poprzednio, druga natomiast połowa miała przejść na 
roczny czynsz w wysokości 1 rtl., z tym że miano im zachować pracę 
przy wyrębie lasów i zwózce drewna oraz podwody budowlane, kościelne 
i młyńskie2. Czynszowanie to objęło najpierw kmieci, wywołując po
wszechne niezadowolenie i skargi, czego wyrazem były supliki wszystkich 
zainteresowanych gmin, w których domagano się cofnięcia rozporządzenia 
z 15 II 1715 r. Zdaje się jednak, że chłopów nie usłuchano. Zmniejszono 
ty]ko opłatę do 1 tl. rocznie. W 1718 r. eksperymentem tym objęto także 
zagrodników, chałupników wygonowych i komorników. Zamieniono po
łowę spoczywających na nich ciężarów pańszczyźnianych na czynsz 
w wysokości 16 sgr., a drugą połowę pozostawiono bez zmian, co również 
spotkało się z powszechną dezaprobatą i niechęcią. Realizacja tego 
zarządzenia natrafiła na opór zainteresowanych chłopów, co jednak nie 
przyniosło im spodziewanego rezultatu.

* Artykuł napisany w Seminarium Hist. Społ. i Gosp. Uniw. Wr.
1 B. v. P r  i t t  w i t z ,  Schlesiens Kammerwirtschaften und deren Verwaltung 

in der Zeit von 1675—1740 (Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum 
Schlesiens, XV, 1880, H. 2, s. 12 i n.).

2 Dane te udostępnił mi J. Leszczyński z przygotowanej do druku pracy doktor
skiej pt. Ruchy chłopskie na Pogórzu Sudeckim w drugiej połowie XVII w., za co 
Mu bardzo dziękuję.



Również w innych gałęziach gospodarki przeprowadzano w tym czasie 
zmiany o podobnym charakterze. Np. w r. 1714 wydapo specjalną instruk
cję, która regulowała sprawy produkcyjne i organizacyjno-techniczne 
w bielnikach dworskich w Gryfowie3. W wyniku jej realizacji sprawy 
administracyjno-organizacyjne oraz ogólny nadzór nad produkcją 6 biel-- 
ników dworskich poddano kontroli jednej osoby. Stroną techniczno- 
produkcyjną zajmowali się natomiast pracujący w poszczególnych biel
nikach majstrowie. Oni to do r. 1714 zajmowali się wyłącznie stroną 
techniczną i organizacyjną procesu produkcji w danych bielnikach.

W r. 1714 przeprowadzono również, zapoczątkowaną w r. 1713, zmianę 
iorm organizacji eksploatacji młynów zbożowych w majątkach Schai'f- 
gotschów, która polegała na przejściu od krótkoterminowej dzierżawy 
do zakupieństwa młynów. Problem ten stanowi główny temat poniższych
uwag. i

* *
*

Przed przystąpieniem do omawiania zmian, jakie nastąpiły z chwilą 
przejścia do zakupieństwa młynów, warte zwrócić uwagę na niektóre 
zagadnienia związane z ich eksploatacją przed r. 1714 Przedstawimy je 
na przykładzie młynów należących do klucza Chojnik. W latach sześć
dziesiątych XVII w. należało do niego 9 wsi 4. W 4 z nich — Szklarskiej 
Porębie, Cieplicach, Kromnowie oraz Piechowicach — znajdowały się 
młyny dworskie. Oprócz nich był jeszcze jeden młyn w Szklarskiej 
Porębie, który należał do Preusslera, właściciela tamtejszej huty szkła.

Młyn w Cieplicach podobnie jak młyn w Piechowicach miał 4 koła. 
Natomiast młyn w Kromnowie 2, a młyn w Sobieszowie tylko 1. Ten 
ostatni przeznaczony był wyłącznie do mielenia słodów. Dwa pierwsze 
należy zaliczyć do większych 5.

Ludność wsi. w których nie było młynów, korzystała z młvnów 
we wsiach sąsiednich według ustalonego podziału. Mieszkańcy Cieplic, 
Goduszyna, Malinnika i Wojcieszyc mełli zboże w Cieplicach 6. W młynie

3 WAP Wrocław, Archiwum Schaffgotschów (w dalszym ciągu w skrócie: AS), 
Tit. 11 b, Fach 72, nr 8, vol. I.

4 WAP Wrocław, AS, UK 4020. Urbarz klucza Chojnik, pochodzący z lat pięć
dziesiątych bądź sześćdziesiątych XVII w.

5 Np. w dobrach zamkowych opolsko-raciborskich w latach sześćdziesiątych 
XVI w. młyny 4- i 5-kołowe występowały jedynie w miastach lub większych fol
warkach. Natomiast młyny 1 i 2-kołowe, z przewagą tych pierwszych, występowały 
we wsiach. (Urbarze dóbr zamkowych opolsko-raciborskich z lat 1566 i 1567, opr. 
R. Heck i J. Leszczyński, Wrocław 1956, s. 9, 176 oraz 59, 87, 90, 97, 103, 222, 136, 
42, 58, 205 i 206). Natomiast w pierwszym ćwierćwieczu XVIII w. w Prudniku i jego 
okolicy przeważały młyny 2 — 4-kołowe (A. W e i t z e l ,  Geschichte der Stadt Neu
stadt in Oberschlesien, Neustadt Ob./Schl., 1870, s. 547 i n.).

0 WAP Wrocław, AS, Urba^z..., f. 313.



w Piechowicach chłopi z tej wsi, z Sobieszowa oraz z Pakoszowa 7. Na
tomiast w młynie w Kromnowie tamtejsi chłopi oraz z Kopańca 8. Z młyna 
w Szklarskiej Porębie korzystali jedynie miejscowi chłopi 9 z wyjątkiem 3, 
którzy mełli zboże w młynie Preusslera. Młyn ten nastawiony był wy
łącznie na mielenie zboża dla robotników huty szkła, jej właściciela oraz 
wspomnianych 3 chłopów ze Szklarskiej Poręby 10. Ilość gospodarstw 
chłopskich przypadających na poszczególne młyny kształtuje się bardzo 
różnorodnie n .

Młynarze dzierżawiący młyny w majątkach Schaffgotschów byli na 
trzeciej 12 lub czwartej 13 miarze. Tytułem dzierżawy oprócz świadczeń 
v/ zbożu płacili czynsze. Dwór .natomiast pokrywał wydatki związane 
z poważniejszymi reperacjami młynów i należących do nich urządzeń, 
zwłaszcza regulujących dopływ wody. W wypadku reperacji młynów 
młynarze otrzymywali nie tylko drewno i kamienie, ale również robotni
ków l4. Ci ostatni pracowali w ramach pańszczyzny. Doraźne reperacje

7 Ibid., f. 79—80.
8 Ibid., i. 192.
9 Ibid., f. 120.
10 Schaffgotsch wyraził również zgodę, że w wypadku wybudowania dalszych 

6 domów w Szklarskiej Porębie ich mieszkańcy będą mełli zboże w młynie Preuss- 
iera. Uzyskał również Preussler prawo wypieku chletia i warzenia piwa, ale tylko 
dla tych osób, które korzystały z jego młyna. Za to odstępstwo od zasady monopolu 
młyńskiego oraz przymusu miewa otrzymał Schaffgotsch 100 fr. (Urbarz..., 139—140).

11 Ilość gospodarstw chłopskich przypadających na koła młyńskie (tabelkę spo
rządzono na podstawie cytowanego Urbarza).

N a zw a  w si :
I lo ść
k ó ł

K m iec i Z a g ro d n ik ó w C h a łu p n ik ó w

o g ó łe m p r z ec ię t . o g ó łe m p r z ec ię t . o g ó łe m p r z ec ię t .

C iep lice* ! 4 57 14,2 59 14,7 123 30,7
P ie c h o w ic e i 4 48 12 64 11.5 151 37,7
K ro m n ó w 2 49 24.5 40 20 99 49,5
S zk la rsk a  Poręba** ! 1 7 7 14 14 14 1 14

* Brak danych dla wsi Woj cieszy ce.
** Nie odliczono 3 gospodarzy mielących zboże w młynie Preusslera.
12 W r. 1639 wydzierżawiono młyn w Piechowicach na trzecią miarę z za

strzeżeniem, że warunki dzierżawy mają trwać „bis zum besser Zeit, da selches 
wieder zu erhöhen...“ (Urbarz..., f. 80). Takie samo zastrzeżenie uczyniono przy 
wydzierżawianiu młyna w Cieplicach w tym samym roku (Urbarz..., f. 313). Na trze
ciej miarze dzierżawiono też młyn w Kopańcu w latach 1714—1715 (WAP Wrocław, 
AS, Séct. I, Fach 28, nr 1).

13 Na czwartej miarze dzierżawiono młyn w Siedlęcinie w r. 1696 (WAP Wro
cław, AS, Séct. V, Fach 5, nr 6, vol. I, notatka o warunkach dzierżawy).

14 Np. 8 kmieci korzystających z młyna w Piechowicach dbało o utrzymanie 
w dobrym stanie mostów na drogach wiodących do młyna. Pomagało im w tym 
7 zagrodników, którzy ■wykonywali pracę ręczną (Urbarz..., f. 81).



wykonywał młynarz we własnym zakresie. Koszty związane z zakupem 
kamieni młyńskich obciążały w % dominium, a w '/3 młynarza 15 *. Do
minium jednak ciężar ten starało się przerzucać na chłopów, podobnie 
jak i transport kamieni.

* *
*

Jak już zaznaczono na wstępie, w r. 1714 przeprowadzono zasadniczą 
reformę w zakresie sposobu eksploatacji młynów 1G. O rok wcześniej 
przeprowadzono ją w młynie siedlęcińskim 17. Zagadnienie to rozpatrzymy 
na przykładzie 12 młynów znajdujących się na terenie klucza Gryf. Były 
to młyny poruszane siłą wodną, o czym świadczą wzmianki w kontraktach, 
mówiące o urządzeniach regulujących dopływ wody. Posiadały one od 
1 do 5 kół młyńskich, jednak przeważały wśród nich młyny 2- i 3-kołowe. 
Największe z nich znajdowały się na terenie miast: 5-kołowy w Gryfowie 
Śląskim i 4-kołowy w Mirsku. W zasadzie wszystkie młyny stanowiły 
pojedyncze obiekty przemysłowe. Jedynie przy młynie w Krobicy istniała 
szlifiernia. Natomiast do wszystkich młynów, z wyjątkiem gierczyńskiego, 
należały kawałki roli, pastwiska lub ogrody. Wielkość poszczególnych ról 
była bardzo różnorodna. Świadczy o tym fakt, że na ich zasianie prze
znaczano od 1 do I 2V2 korca zboża. Zarówno młyny, jak i należące do nich 
role podlegały zakupie*ństwu, podobnie jak i prawo do wypieku chleba.

W rozpatrywanych 12 wypadkach w 7 kupującymi byli dotychczasowi 
młynarze, w 2 młynarze z ipnych młynów, w 3 natomiast nie określono 
zawodu kupującego. Podobnie przedstawiała się sprawa na terenie innych 
kluczy. Kupującymi byli w zdecydowanej większości młynarze tych mły
nów, w których uprzednio pracowali.

W wyniku zakupieństwa nie pozbywał się jednak kupujący zależności 
od Schaffgotscha. Niektóre z punktów kontraktu umożliwiały Schaff- 
gotschowi ingerowanie w sprawy młyna. Wprawdzie w kontrakcie za
strzeżono, że kupujący młyn będzie posiadał go dziedzicznie, że może go 
sprzedać lub zastawić, jednak w kontraktach młynów uprzednio posiada
nych prawem zakupieństwa wyraźnie zaznaczono, że transakcję prze
prowadzono za zgodą Schaffgotscha l8. Przy tej okazji płacono mu odpo
wiednią kwotę. Zastrzeżono również w kontraktach, że młynarz powinien 
dobrze obchodzić się z poddanymi korzystającymi z młyna. W wypadku

15 WAP Wr., AS, Urbarz..., f. 80.
1H Kontrakty dotyczące młynów klucza Gryf znajdują się w jednostce pod 

.sygn. Gryf, nr 1009. Ponadto kopie ich znajdują się w jednostkach dotyczących 
poszczególnych młynów.

17 WAP Wr., AS, Séct. V, Fach I, nr 6, vol. 1, kontrakt sprzedaży młyna, 3 1 1713.
10 WAP Wr., AS, sygn. Gryf. nr 1009, kontrakt odsprzedaży zakupionego uprzednio 

młyna w Mirsku z 1718 r.



złego ich traktowania przewidywano odpowiednie sankcje karne, od 
upomnienia do zmuszenia do sprzedaży młyna. Istniała więc możliwość 
wywierania odpowiedniego nacisku na młynarza, a nawet jego zmiany.

Jeśli idzie o obowiązki obu stron związane z utrzymaniem młyna w na
leżytym stanie, to przedstawiały się one następująco: dwór zapewniał 
młynarzom bezpłatnie drewno na budowę śluz, rowów itp. oraz potrzebne 
do jego przewiezienia furmanki, jak i robociznę na wykonanie danej 
pracy. Również kämienie wraz z transportem otrzymywał młynarz bez
płatnie, gdy przedsiębrał budowę nowych urządzeń w młynie. Musiał 
jednak osobiście wynagrodzić pracę cieślów i murarzy. Obowiązywały 
młynarza w tym wypadku takie stawki, jakie otrzymywali ci rzemieślnicy, 
gdy pracowali we dworze. Natomiast w wypadku, gdy młynarz przed
siębrał prace związane z ulepszeniem stanu technicznego, młyna, to wtedy 
dwór dawał mu bezpłatnie podwody i robotników. Za drewno jednak 
musiał zapłacić. Obowiązek zaopatrzenia młyna w kamienie młyńskie 
należał wyłącznie do młynarza. Zapewniono mu tylko ich bezpłatny 
przywóz. Uregulowano również sprawę odbudowy młyna, gdy uległ on 
spaleniu. Jeśli nie nastąpiło ono z winy młynarza, koszty odbudowy 
obciążały dwór.

W porównaniu więc z drugą połową XVII w. w r. 1714 nie zaszły 
poważniejsze zmiany, gdy szło o obowiązek utrzymania młynów w na
leżytym stanie, z tym oczywiście zastrzeżeniem, że w r. 1714 określono 
dokładniej wzajemne obowiązki obu stron. W zasadzie jednak, w jednym 
i drugim wypadku, gdy przeprowadzano zasadnicze reperacje, dwór do
starczał materiałów budowlanych do danego młyna, jak i potrzebną 
robociznę. Natomiast na młynarzu ciążyły drobne wydatki związane 
z utrzymaniem młyna w ruchu. W porównaniu z połową XVII w. zrzekł się 
Schaffgotsch pokrywania 2/3 ceny kamieni młyńskich, przerzucając ten 
ciężar wyłącznie na młynarzy.

Zobowiązania dworów wobec młynów nie obciążały ich więc poważnie 
pod względem finansowym. Na terenie majątków Schaffgotschów znaj
dowała się duża ilość lasów, istniała łatwość zdobycia kamieni potrzebnych 
do budowy oraz odpowiedniej ilości pańszczyzny, i to zarówno sprzężajnej, 
jak i pieszej. Jak wynika z powyższych danych, swoje zobowiązania wobec 
młynów ustalił Schaffgotsch w ten sposób, że można je było wykonywać 
w przeważającej większości systemem bezgotówkowym.

W zestawieniu obciążeń na pierwszy plan wybijają się sumy, jakie za
płacili poszczególni młynarze tytułem zakupieństwa młynów. Były one 
znaczne. Wahały się bowiem w granicach 650—1800 fr., płaconych w dwu 
czy trzech ratach. Natomiast z obciążeń stałych na pierwsze miejsce wy
bijał się czynsz za ich dziedziczenie, ekwiwalent pieniężny kosztów 
związanych z tuczeniem świń dworskich oraz zboże lub jego pieniężna



Roczne obciążenia

1
Miejscowość

Ilość
kół
szt.

Kwota
zakupna

11________
i za 
; dziedzi

czenie

C z y

za
wypiek
chleba

fr. kr.

n s z 

za pole 

fr. kr.

za
past
wisko

Równo
wartość 

za tuczenie 
świń

fr. ! fr. kr. fr. kr. fr. kr.

Antoninów 2 650 ' 18 _ 6 — — 45 _ _ _ _
Brzeziniec % 900 39 — 6 - — 24 — — — —
Gryfów Śląski 2 950 i 1 24 36 —
Gyfów Śląski ' 4 1600 ! 67 16

Gierczyn 1 750 27 —
Krobica 3 1800 i — — 6 — 3 — — i 45 —
Kwieciszowice 3 900 - — 6 3 — 3 15 —

Mirsk 5 1800 75 _
— 3 — — — — —

Przecznica 2 900 13 — 5 — 5 54 — ! — —
Rębiszów 2 1000 : — 2 — — — — -  i 44 24
Rędziny 3 1650 , 54 — — 3 — 2 24 1 — —
Świeradów Zdrój 2 1200 6 1 12 ? ?

j

i
i1

13

R a z e m 31 14100 226 16 37 — 20 15 7 36 180 24
- fr. — floren 

kr. — krajcar 
k. — korzec 
ćw. — ćwierć

równowartość. W dalszej kolejności szedł czynsz za wypiek chleba, nie 
wyszczególniony w poprzednich latach, oraz czynsz z ról i pastwisk. Spe
cjalny rodzaj powinności stanowił obowiązek utrzymywania psów myśliw
skich przez poszczególnych młynarzy. W zależności od decyzji dworu 
mógł on być zamieniony na świadczenie w naturze. Dwór miał prawo 
zażądać po 3 korce owsa za obowiązek utrzymywania przez rok jednego 
psa. Z innymi rodzajami świadczeń młynarzy nie spotykamy się. Wy
jątkowo tylko młynarz ze Świeradowa (Zdroju) był zobowiązany wyrąbać 
rocznie 3 sągi drewna. Nie byli natomiast młynarze zobowiązani do odra
biania pańszczyzny czy wykonywania innych prac we dworze, podobnie 
jak i ich żony. Dzieci ich natomiast były zwolnione od obowiązku służby 
we dworze. Musieli jednak młynarze mleć zboże dla dworu, urzędników 
dworskich, czeladzi oraz robotników dworskich bez pobierania miarek. 
Zgodnie z aktami kupna zwolniono młynarzy z podatków państwowych 
ciążących na młynie, obowiązku kwaterunku oraz niektórych powinności 
na rzecz gminy.



młynów klucza Gryf1"

Zboże
z Pszenica 

miarek
Żyto

I lo ść
u tr z y m y 
w a n y c h

p sów
m y ś liw 

sk ich

Ilo ść  
zb oża  

p o trzeb n a  
na z a s ia 

n ie  ról 
m ły ń sk ic h

Czy
należało 
pastwi
sko do

U w a g i

k. ćw. k. ćw. k. ćw. szt. k. ćw.
młyna

32 2 — 3 32 — 2 1 — tak '

66 — 1 2 18 — 2 2 — tak
100 — 3 — 52 2 2 1 — tak i 1 maca
135 — 36 — 121 2 3 — — nie i 3 hl. miał prawo

63 _ 2 1 27 _ 1 _ _ nie
korzystać z pastwiska

i

126 — 4 2 45 — 3 6 — tak 4 sgr oraz 3 k. owsa
44 — 1 2 22 — 2 2 — tak 1 koło przeznaczone do

144 57 144 3 4 4,5 — tak
mielenia słodów 

1 k. 3 ćw. i 2 mace
54 — — 1,5 54 — 2 5 — tak

108 — 1 2 27 — 2 12,5 — tak należy ogród do młyna
124 — 13 — 66 — 3 10 2 tak
48 2 2 13 — 2 1,5 — tak czynsz łączny z roli

1044 2 123 3,5 613 3
, i

i pastwiska. Miał wy
rąbać 3 sągi drzewa

1

W sumie z 12 młynów klucza Gryf otrzymywał Schaffgotsch rocznie 
tytułem czynszu 471 fr., 123 korce i 372 ćwierci pszenicy, 61372 korca 
żyta oraz 104672 korca zboża z miarek. Ponadto 87 korców owsa (równo
wartość utrzymywania psów myśliwskich).

W powyższym zestawieniu zwraca uwagę brak wyraźnego kryterium, 
według którego ustalono wysokość kwoty płaconej tytułem zakupieństwa 
oraz według którego ustalano wysokość czynszów. Obliczanie przeciętnych 
świadczeń poszczególnych kategorii przypadających na koło młyńskie 19

19 Tabelkę sporządzono na podstawie danych z kontraktów sprzedaży cytowa
nych w przyp. 16. Przed przystąpieniem do omawiania zestawienia należy zwrócić 
uwagę na dane znajdujące się w rubrykach nr 4 i 8. Rzecz charakterystyczna, że 
w wypadku, gdy z danego młyna płacono czynsz dziedziczny, nie płacono ekwi
walentu w pieniądzach za tuczenie świń dworskich w młynie i odwrotnie. W jednym 
z kontraktów zaznaczono nawet, że jest to jedno i to samo. Zestawienie powyższych 
danych wydaje się w pełni to potwierdzać. Również dość znaczne niekonsekwencje 
dają się zauważyć, gdy idzie o płacenie czynszów z pól i pastwisk. Z niektórych 
z nich w ogóle nie płacono czynszu. Trudno przypuszczać, by były one z niego 
zwolnione. Chodzi w tym wypadku najprawdopodobniej o to. że przy wyszczegól
nianiu różnych świadczeń pieniężnych nie zawsze dbano o to. by rozbić je na > 
poszczególne grupy.



nie wyjaśnia zagadnienia. Rozpiętości są bowiem zbyt znaczne. Wydaje 
się, że nie zawsze ilość kół decydowała o wartości młyna, a tym samym 
wysokości sumy zakupnej i wysokości czynszów. Trudno bowiem tak 
poważne dysproporcje, jakie istniały w wartości i obciążeniu młynów 
o takiej samej ilości kół, np. w Kwieciszowicach i Rędzinach, kłaść jedynie 
na karb gorszego stanu młyna w Kwieciszowicach czy gorszych jego 
warunków terenowych (np. brak dostatecznej ilości wody w poszczegól
nych okresach w ciągu roku). Najprawdopodobniej główne kryterium 
wartości poszczególnych młynów stanowiła w pierwszym rzędzie ilość ich 
klientów oraz proporcjonalna do niej przeciętna roczna produkcja, która 
nie musiała być zawsze proporcjonalna do ilości kół we wszystkich mły
nach z terenu majątków Schaffgotschów 20 21.

Zestawienie dochodów z młynów klucza Gryf ujmuje to zagadnienie 
w sposób statyczny. Nie wykazuje bowiem, czy zaszły, a jeśli tak, to 
o jakim charakterze, zmiany w ich obciążeniu. Zanim przystąpimy do 
szczegółowszego rozpatrzenia tego zagadnienia, warto przedstawić, jaki 
ogólny wpływ na dochody Schaffgotscha z młynów przyniosło ich za- 
kupieństwo. W tym celu posłużymy się zestawieniem dochodów z młynów 
oraz wydatków na nie przed i po r. 1714.

Dochody i wydatki na młyny klucza Gryf21

Rok
Dochody Wydatki Różnice

fr. kr. hl. fr. kr. hl. fr. kr. hl.

1712 2907 45 3 899 21 4V2 2008 23 5V2
1713 3508 41 iv 2 297 43 4V2 3210 56 4V2
1715/16 3471 19 4V2 13 42 1 v2 3451 37 3
1737/38 3244 46 *U 15 28 — 3229 18 3U

Notujemy więc po r. 1714 niezbyt znaczne zwiększenie się dochodów, 
a zwłaszcza stabilizację ich wysokości. Natomiast prawie zupełnie zlikwido
wano wydatki pieniężne na młyny, które każdego roku odpowiednio po
mniejszały aktualne dochody. Wydatki pieniężne szły w głównej mierze 
na zakup kamieni młyńskich oraz opłatę rzemieślników zatrudnionych 
przy reperacji młynów. Jak wiemy z kontraktów, ta grupa wydatków 
została prawie w całości przesunięta na poszczególnych młynarzy.

20 Np. w  „młynie górnym“ (Ober Mühle) w Prudniku znajdowały się 4 koła. 
Jedynie w wypadku napływu dużej i]ości wody uruchamiano je wszystkie. Normalnie 
były czynne 1 lub 2 koła. W e i t z e l ,  op. cit., s. 553.

21 Dane dla poszczególnych lat znajdują się kolejno W następujących jednostkach: 
dla lat 1712, 1713 i 1715/16 — WAP Wr, AS, sygn. Gryf, nr 220, 221 i 223; dla 
r. 1737/33 — ibid., nr 52.



Szczegółowe zmiany, jakie zaszły w zakresie obciążeń młynów na rzecz 
Schaffgotscha, przedstawia poniższe zestawienie, dotyczące głównie mły
nów z terenu klucza Chojnik.

Obciążenie młynów na rzecz Schalfgotscha22

Miejscowość J  Kromnów Cieplice Malinnik Jagniątków Kopaniec
Rok 1706 ! 1714 1706 1714 1702 1714 1708! 17141 1714/1S| 1718

Opłata za obowiązek f 1 O r e n y
tuczenia świń 52 25 62 24 14 16 18 18 24 18

Kołowe (Ganggeld) — — 6 — — — — —
Opłata za prawo wy

pieku chleba — 6 — — — j 6 — 6 — 6
— — _ _ — — — ----- _----- L____ _ ----— — —
R a z e m ' 52 31 62 30 14 22 18 24 24 24

Pszenica
1
i 3 5 15 18

k o
; i 
! 4 '

r c e 
5 1 3 4

Żyto 30 45 — — 24 13 18 18 — 12
Zboże z miarek ! 88 76 154 192,5 1 84 121 30 30 77 24

Kapłony ! 4 4
s z t

1 _
u k i

Psy myśliwskie (obo
wiązek utrzymania) — 2 —

(
2 1 — 1

Porównując obciążenia młynów z pierwszych lat XVIII w. i obciążenia 
ustalone w kontraktach z 1714 r.} stwierdzamy, że występują równocześnie 
wypadki zmniejszenia, zwiększenia bądź utrzymania na dotychczasowym 
poziomie czynszów pieniężnych, gdy świadczenia w zbożu, zwłaszcza gdy 
szło o pszenicę, na ogół wzrastały. Należy jednak dodać, że wyszczególnio
ne świadczenia w zbożu nie musiały oznaczać, że istotnie w takiej formie 
pobierał je dwór. Najprawdopodobniej pobierano za nie ekwiwalent pie
niężny. Np. w kontrakcie zobowiązano młynarza z Siedlęcina do dostarcza
nia Schaffgotschowi. w zależności od jego woli, określonej ilości zboża 
lub jego równowartości pieniężnej, ustalonej według aktualnych cen 
rynkowych w Jeleniej Górze 22 23. Dążenie do przesunięcia opłat pieniężnych 
na rzecz świadczeń w zbożu lub jego równowartości pieniężnej może

22 Dane dla młyna w Kromnowie znajdują się w jednostce pod sygn.: WAP Wr., 
AS, Séct. I, Fach 28, nr 4, zestawienie obciążeń młyna oraz kontrakt sprzedaży. 
Z tych samych kategorii źródeł pochodzą dane dla pozostałych młynów. Dla młyna 
w Cieplicach — Séct. I, Fach 28, nr 4, f. 40—43. Dla młyna w Malinniku — Séct. T. 
Fach 28, nr 5. Dla młyna w Kopańcu — Séct. I, Fach 28, nr 1. Natomiast dla młyna 
w Jagniątkowie — Séct. I, Fach 29, nr 3.

23 WAP Wr., AS, Séct. V, Fach 5, nr 6, vol. I.



mieć swe źródło we wzrastających wówczas cenach zboża w porównaniu 
z dziesięcioleciem 1701—1710 24. W ten sposób rekompensowano sobie, 
zazwyczaj z poważną nadwyżką, zmniejszenie wysokości czynszów pie
niężnych.

Jak wynika z powyższej tabelki, nie we wszystkich młynach kształ
towały się jednakowo ich obciążenia przed i po r. 1714. W niektórych 
z nich zmniejszyły się. Wypadki te dotyczyły jednak młynów od dawna 
istniejących. W młynach nowo założonych, jak w Malinniku, Kopańcu 
czy Jagniątkowie, wykazywały one tendencję zwyżkową. Aby tę sprawę 
dokładniej wyjaśnić, musimy uwzględnić fakt, że od połowy XVII w. 
do r. 1714 zbudowano szereg nowych młynów. Tak np. w 1645 i naj
prawdopodobniej jeszcze w r. 1706 z młyna w Kromnowie korzystali 
chłopi z tej wsi oraz z Kopańca. W r. 1718, a nawet już w 1714 spotykamy 
młyn w tej ostatniej wsi. Jeśli zatem zsumujemy dochody z młyna 
w Kromnowie i z młyna w Kopańcu, to okaże się, że w r. 1718 był on 
nieznacznie wyższy, gdy szło o pieniądze (o 3 fr.), natomiast znacznie 
wyższy, gdy szło o zboże. Z r. 1702 mamy dane o istnieniu młyna w Ma
linniku, którego mieszkańcy mełli uprzednio zboże w młynie w Cieplicach.

Oprócz więc powiększania czynszów z poszczególnych młynów zwię
kszał znacznie Schaffgotsch swe dochody poprzez budowę nowych młynów 
i równoczesne utrzymywanie czynszów w starych młynach na dotych
czasowym poziomie, mimo że zmniejszyła się ilość korzystających z nich 25. 
Postępowano zatem odwrotnie aniżeli w wypadku zwiększania ilości kół 
w danym młynie. Gdy np. w r. 1695 uruchomiono trzecie koło w młynie 
siedlęcińskim, natychmiast zwiększono czynsz z młyna 26.

A może owo utrzymywanie się czynszów w r. 1714 na dawnym lub 
wyższym poziomie należy położyć na karb nowo powstających gospodarstw 
w związku z przyrostem naturalnym? Istotnie sprawy tej nie można 
nie doceniać. Brak jednak do jej rozstrzygnięcia dokładniejszych danych. 
Niemniej wydaje się mało prawdopodobne, by wzrost czynszów postępował 
proporcjonalnie do wzrostu ludności. Gdyby tak było, to musiałby on być 
niezmiernie szybki na początku XVIII w.

Tego rodzaju polityka Schaffgotscha musiała wywoływać i wywoły
wała sprzeciw ze strony młynarzy. Obok próśb o zmniejszenie czynszów

24 J. H e i s i g, Historische Entwickelung der landwirtschaftlichen Verhältnisse 
auf den reichsgräflich-freistandesherrlich-Schaffgotschischen Gütterkomplexen in 
Preussisch Schlesien, Jena 1884, s. 140, zestawienie cen zboża.

25 WAP Wr., AS, Séct. I, Fach 28, nr 4, f. 6—7, suplika młynarza z Kromnowa, 
który pisze, że mimo wybudowania młyna w Kopańcu, w związku z czym stracił 
część klientów, nie zmniejszono mu proporcjonalnie czynszu (16 I 1714).

26 Ibid., Séct. V, Fach 5, nr 6, vol. I, f. 1—3, kontrakt sprzedaży młyna (3 1 1713).



ze względu na budowę nowych młynów 2‘ chwytano się innych sposobów 
walki. Uruchamiano np. nowe koła młyńskie, nie zgłaszając tego dwo
rowi 27 28, czy nawet uruchamiano nowe małe młyny mimo braku formalnej 
zgody Schaffgotscha 29. Nad tymi formami walki zaczyna jednak domino
wać dążenie do uniemożliwienia rozwoju nowo wybudowanych młynów 
przez odbieranie im klientów. Tak było w wypadku nowo wybudowanego 
młyna w Kopańcu. Np. młynarz z Chromca, korzystając z centralnego 
położenia dzierżawionego przez niego młyna w stosunku do innych wsi, 
zatrzymywał chłopów jadących do młyna w Kopańcu i mełł ich zboże 
u siebie. Doprowadziło to niemal do ruiny młyn w Kopańcu 30. W związku 
z tego rodzaju praktyką Schaffgotsch nakazał nawet młynarzowi z Chrom
ca, by wydzierżawił młyn w Kopańcu na dotychczasowych warunkach, 
czego z trudem udało mu się uniknąć 31. Obserwujemy jednak nie tylko 
walkę młynarzy z Schaffgotschem. ale również walkę konkurencyjną 
pomiędzy poszczególnymi młynarzami. Bo przecież zwiększenie zdolności 
produkcyjnych danego młyna i przyciąganie klientów z innych młynów 
wpływało bezpośrednio na zmniejszenie się dochodów pozostałych mły
narzy 32. W takiej sytuacji walka o klientów stawała się bardzo istotnym 
elementem w stosunkach między poszczególnymi młynarzami. Wska
zywaliśmy już na praktyki w tej dziedzinie młynarza z Chromca, który 
nie tylko odbierał klientów młynarzowi z Kooańca, ale i innym mły
narzom. W takich wypadkach interwencja Schaffgotscha czy jego urzędni
ków przynosiła z reguły pożądany dla poszkodowanego skutek i osłabiała 
nasilenie powyższych tendencji. Nie mogła jednak spowodować ich za
hamowania. Wprawdzie walka toczyła się w ramach określonych przy
musem miewa i prawem młyńskim, co oczywiście utrudniało jej rozwój, 
jednak często przekraczała nakreślone jej granice, a tym samym osłabiała 
znaczeniei tego prawa feudalnego.

Jeszcze w jednej dziedzinie zakupieństwo młynów przyniosło pewne 
zmiany. Spowodowało ono mianowicie znaczne polepszenie się ich stanu 
technicznego. Wiązało się to bezpośrednio z zainteresowaniem młynarzy 
w utrzymaniu młynów w jak najlepszym stanie, i to nie tak jak dawniej 
tylko na okres dzierżawy. Utrzymanie młynów w należytym stanie 
ułatwiały młynarzom te punkty kontraktów sprzedaży i zakupu młynów,

27 Ibid., Séct. I, Fach 28, nr 3, pismo młynarza z Chromca (ok. 1712 r.).
28 Ibid., Séct. I, Fach 28, nr 1, pismo urzędnika do Schaffgotscha (7 XII 1728).
29 Ibid., Séct. I, Fach 29, nr 1, pismo urzędnika do Schaffgotscha (21 VI 1728).
30 Ibid., Séct. I, Fach 28, nr 2, pismo urzędnika do Schaffgotscha (5 VI 1713).
31 Ibid., pismo urzędnika do Schaffgotscha (10 IV 1713).
32 Ibid., Séct. I, Fach 28, nr 1, pismo urzędnika do Schaffgotscha. Donosi, że 

skoro młynarz w Sobieszowie założył nowe koło, z którego płacił 24 guldeny 
czynszu, to może się to przyczynić do ruiny młyna w Kromnowie.



w których była mowa o dostarczaniu im drewna i kamieni na budowę 
oraz podwód do ich zwiezienia, jak również robotników w wypadku 
przedsiębrania poważniejszych reperacji. Trzeba stwierdzić, że skru
pulatnie z nich skorzystano, i to często bezpośrednio po zawarciu kon
traktu. Wykazy zapotrzebowania na poszczególne materiały budowlane 33, 
choć może czasem sporządzone na wyrost, świadczą niedwuznacznie o za
interesowaniu młynarzy stanem młynów, i to na dłuższą metę. Bez 
wątpienia jakość młynów po r. 1714 polepszyła się. Niektórzy z młynarzy 
dążyli również do tego, by wprowadzić w młynach pewne zmiany tech
niczne, mające przynieść w efekcie zwiększenie ich możliwości produkcyj
nych. Np. młynarz z Boberhauserein przez zwiększenie średnicy kół 
wodnych oraz zainstalowanie większych kamieni młyńskich doprowadził 
do tego, że był w stanie mleć na dobę 3 korce zboża 34.

Z powyższych wywodów wynika, że na terenie majątków Schaff- 
gotschów, głównie w r. 1714, nastąpiło przejście od krótkoterminowej 
dzierżawy młynów do ich zakupieństwa. Kupującymi byli z reguły do
tychczasowi młynarze. Przejściu do zakupieństwa towarzyszyło pod
niesienie obciążeń młynów na rzecz Schaffgotscha. Osiągano je nie tylko 
poprzez podwyższanie czynszów, ale też przez zmniejszenie ilości osób 
mielących zboże w danym młynie przy równoczesnym zachowaniu daw
nych obciążeń młynów. Wysokość ich obciążeń nie była zawsze proporcjo
nalna do ilości kół młyńskich. Przy ustalaniu ich brano najprawdopodob
niej pod uwagę aktualną przeciętną roczną produkcję młynów. Przejście 
na zakupieństwo spowodowało wzrost nasilenia oporu przeciwko pod
wyższaniu czynszów, a w wyniku dążenia poszczególnych młynarzy do 
zwiększenia własnych dochodów — do zaostrzenia walki konkurencyjnej 
o klienta pomiędzy poszczególnymi młynarzami, co wpływało dodatnio 
na podniesienie się stanu jakościowego młynów w porównaniu z okresem 
przed r. 1714 oraz osłabiało feudalny przymus miewa. Zakupieństwo 
młynów przyniosło nową, bardziej racjonalną formę eksploatacji zakładów 
przemysłowych. Do r. 1714 prowadzono je bowiem bezpośrednio na 
rachunek Schaffgotscha bądź wydzierżawiano. Formy te nie stwarzały 
dogodnych warunków rozwoju elementów gospodarki kapitalistycznej. 
Zakupieństwo młynów należy ocenić jako zjawisko postępowe, które przy
czyniało się do osłabienia stosunków feudalnych.

33 Ibid., Séct. I, Fach 28, nr 4, f. 24, wykaz drewna potrzebnego do reperacji 
młyna w Kromnowie (23 X 1714).

34 ibid., Séct. I, Fach 29, nr 6, suplika młynarza z Gajówki (1738).



MATERIAŁY DO DZIEJÓW WALKI GÓRNIKÓW WAŁBRZYSKICH
O PŁACE W 1905 ROKU

Szybki rozwój górnictwa wałbrzyskiego obserwujemy właściwie dopiero 
w drugiej połowie XIX w., między innymi w wyniku przeprowadzenia 
linii kolejowej Wrocław — Świdnica — Świebodzice. W ten sposób Za
głębie Wałbrzyskie zostało połączone nie tylko z innymi okręgami Dolnego 
Śląska, ale też z innymi prowincjami Niemiec. Tempo jego rozwoju może 
najlepiej odzwierciedlić liczba zatrudnionych w górnictwie wałbrzyskim 
robotników. W poszczególnych latach była następująca 1: r. 1791—529, 
1840—1500, 1853—3000, 1888—13 974 1 2, 1900—22 156, 1901—24 107, 1902— 
20 061, 1903—24 553, 1904—25282, 1905—25 562.

Koniec XIX w. przyniósł ożywienie gospodarcze w przemyśle górni
czym okręgu wałbrzyskiego. Mroźna zima 1899/1900 r. przyczyniła się 
do wzrostu zamówień na węgiel na rynku wewnętrznym. Akcja strajkowa 
zaś w czeskim Zagłębiu Karwiny spowodowała powiększenie zbytu węgla 
wałbrzyskiego w Czechach. Wydobycie w r. 1900 wynosiło 4 767 454 tony 
i było większe od roku poprzedniego o 277 860 to n 3. O ile wydobycie 
wzrosło w stosunku do roku poprzedniego o 6,19%, to zbyt w tym samym 
okresie o 7,5% 4.

Podobnie wzrastały też oeny węgla. I tak w 1900 r. wzrosły one 
o 19,80% dla węgla, o 20,5% zaś dla koksu 5.

W r. 1901 nastąpiło pewne pogorszenie na rvnku węglowym. Zbvt 
węgla w stosunku do r. 1900 zmniejszył się o 4,07%, w rezultacie zaś 
wydobycie spadło o 364 385 ton, czyli o 1,2% 6.

Wyraźne objawy zbliżającego się kryzysu widoczne były również

1 E. S t o r m, Die Lage und Entwicklungsmöglichkeiten des Nieder schlesischen 
Steinkohlenbergbaues, Berlin 1935, k. 25.

2 Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej: AP Wrocław), Magistrat miasta 
Wałbrzycha (dalej: Mag. Wałb.), Db F8.

3 AP Wrocław, Archiwum Hochbergów (dalej: Hochb.), V-2253, Sprawozdanie 
za r. 1900.

4 Ibid.
6 Ibid.
0 Ibid., sprawozdanie za r. 1901.



w ostatnim kwartale 1901 r. Było to zmniejszenie zamówień na wałbrzyski 
węgiel wskutek złej koniunktury w przemyśle hutniczym. Jeszcze tylko 
ostra zima 1900/01 spowodowała utrzymanie zamówień na pewnym po
ziomie, ale miesiące letnie przyniosły poważne załamanie się zbytu. Ko
palnie były zmuszone wydobyty węgiel magazynować. Nie rozwiązało to 
jednak problemu i kapitaliści zmuszeni byli wprowadzić dla górników dni 
wolne od pracy. Ogólna sytuacja nie uległa też poprawie w ostatnim 
kwartale 1901 r. Stosunkowo łagodna zima, małe zamówienia cukrowni 
i innych stałych miejscowych odbiorców nie mogły poprawić niekorzystnej 
sytuacji ekonomicznej w górnictwie 1. Dotychczasowi zaś zagraniczni od
biorcy węgla wałbrzyskiego, Austria i Węgry, coraz bardziej ograniczali 
swoje zamówienia, nabywając raczej węgiel górnośląski i czeski.

Rok 1902 nie przyniósł poprawy. Kryzys coraz bardziej się pogłębiał. 
Łagodna zima spowodowała we wszystkich zagłębiach węglowych Niemiec 
ponowne zahamowanie zbytu, co pociągnęło za sobą dalsze ograniczenie 
wydobycia i stosowanie dni wolnych od pracy (przeciętnie na Dolnym 
Śląsku 1 wolna szychta tygodniowo)7 8. Pewne ożywienie nastąpiło 
w IV kwartale 1902 r. Duże strajki górników w Ameryce, Belgii, Francji 
wpłynęły na zainteresowanie odbiorców węglem śląskim. Ożywienie to 
nie zdołało jednak wyrównać strat miesięcy poprzednich9 10 11. Wydobycie 
węgla w Zagłębiu Wałbrzyskim wynosiło w 1902 r. 29 055 054 tony i było 
o 3,12’% mniejsze niż w r. 1901 Jft.

Kryzys ekonomiczny nie zakończył się także w r. 1903. Sytuację 
ratował tylko eksport i zakup węgla przez przemysł maszynowy, który 
w tym roku wykazywał pewne ożywienie u . Zwiększenie zamówień na 
węgiel na rynku zewnętrznym zostało osiągnięte obniżką jego ceny. 
Zmuszała do tego właścicieli kopalń ostra walka konkurencyjna, jaką 
prowadzili z kopalniami Czech, Górnego Śląska, Anglii12.

Rok 1904 nadal był bardzo niekorzystny dla rozwoju przemysłu węglo
wego. Długotrwałe deszcze utrudniały poważnie zaopatrzenie rynku we
wnętrznego i wpłynęły ujemnie na zbiory buraków cukrowych. Złe 
warunki komunikacyjne ograniczyły zbyt drogą wodną i spowodowały 
stratę północnych rynków zbytu na korzyść węgla angielskiego 13. Prócz 
tego Austriackie Towarzystwo Bankowe poważnie obniżyło opłaty prze
wozowe dla węgla austriackiego i czeskiego, pozostawiając na dotychcza

7 {bid.
8 „Bergarbeiter Zeitung“, nr 12, w aktach AP Wrocław, Hochb.,JI—1525.

. !l AP Wrocław, Hochb., V—2253, sprawozdanie za r. .1902.
10 Ibid.
11 Ibid., sprawozdanie za r. 1903.
12 Ibid.
13 Ibid., sprawozdanie za r. 1904.



sowej stopie opłaty dla węgla śląskiego, co poważnie pogorszyło sytuację 
węgla wałbrzyskiego na tamtejszym rynku14. Utrzymanie dotychczaso
wego zbytu w wymienionych krajach możliwe było tylko po dalszej 
obniżce ceny węgla. I tak przeciętna cena za tonę węgla w Zagłębiu 
Wałbrzyskim, wynosiła 15: w r. 1901 — 10,24 Mk, 1902 — 9,15 Mk, 1903 — 
3.18 Mk, 1904 — 7,98 Mk. W r. 1904 najniższy poziom osiągnęła w II 
kwartale, bo wynosiła 7,83 Mk, w III kwartale wzrosła ponownie do 
7,97 Mk 16.

Obniżanie cen węgla miało, oczywiście, 'poważny wpływ na płace 
górników; kapitalista bowiem obniżał cenę kosztem płac, nie rezygnując 
ze swego dochodu.

W wyniku intensywnej walki strajkowej w górnictwie Zagłębia Ruhry, 
w Nowej Rudzie i Wałbrzychu i wskutek tego zmniejszonego wydobycia 
wzrosło silnie zapotrzebowanie na węgiel, umożliwiając wyprzedanie 
dotychczasowych zapasów. Było to jednak zjawisko przemijające. W 1905 r. 
nastąpiło bowiem dalsze wypieranie węgla wałbrzyskiego przez inne 
zagłębia17 18. W Meklemburgii Zagłębie Dolnośląskie straciło 31% tonażu 
sprzedawanego węgla, a na Pomorzu 21%. Duże straty poniesiono też na 
rynku berlińskim, gdzie zbyt zmniejszył się o 37,41% na korzyść węgla 
angielskiego, którego eksport na teren niemiecki osiągnął w r. 1905 — 
7 440 146 ton, gdy w r. 1904 wynosił 5 807 254 tony 1R.

Ostra walka o rynki zbytu za granicą, przede wszystkim w Austrii, 
troska o wyłączne zaopatrywanie rynku wewnętrznego nie tylko niwelo
wały konkurencję między poszczególnymi kopalniami Zagłębia Wał
brzyskiego, ale stwarzały przekonanie, że należy się zjednoczyć, stworzyć 
wspólne porozumienie na wzór innych ośrodków w celu obrony swych 
gospodarczych interesów. Dnia 23 XII 1887 r. odbyła się pierwsza kon
ferencja porozumiewawcza właścicieli kopalń Zagłębia Wałbrzyskiego. 
Celem jej miało być utworzenie biura regulującego zbyt węgla. W po
czątkowej działalności biuro to miało objąć tylko rynek zbytu na terenie 
Austrii i Węgier 19. Ani konferencja grudniowa, ani następna nie doprowa
dziły jednak do porozumienia, ponieważ część zainteresowanych uważała, 
że wystarczy samo porozumienie w zakresie niekonkurowania O' odbiorcę 
węgla z Zagłębia Wałbrzyskiego.

Wybuch strajku górników w r. 1889 w Sobięcinie przekonał kapitali
stów, że takie porozumienie może też oddać duże usługi w zwalczaniu

14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Ibid., sprawozdanie za r. 1905.
18 Ibid.
19 AP Wrocław, Hochb., II—1575.



walki klasowej górników. W rezultacie doszło 9 VII 1899 r. do zorganizo
wania związku. Członkami jego były następujące kopalnie: Fürstensteiner 
Grube (Wałbrzych), Fuchsgrube (Biały Kamień), Glückl. Friedenshoff 
(Sobięcin), Schl. Kohlen- u. Kokeswerke (Boguszów), Melchiorgrube (Dit
tersbach — obecnie część Wałbrzycha), Segen Gottesrube (Altwasser — 
obecnie część Wałbrzycha), gwarectwo Kramsta (Konradów), Abendröthe- 
grube (Gorce), Sophiengrube (Suliszów). Związek zajmował się wspólnym 
ustalaniem oen na węgiel opałowy i organizacją jego zbytu. Umowa nie 
obejmowała innych gatunków ani dostaw dla urzędów państwowych. 
Udział w przedsiębraniu odnośnych decyzji uzależniony był od wielkości 
produkcji kopalni, którą dany członek związku reprezentował. Wskutek 
tego głos decydujący posiadały tylko kopalnie wielkie, Fuchsgrube, czy 
Fürstensteiner Grube. Członkowie porozumienia nie tylko nie mogli żądać 
od odbiorcy wyższej czy niższej ceny, jak tylko tą, którą ustaliło porozu
mienie. Nie wolno było również konkurować o klientów ani zwiększać 
wydobycia czy tonażu przeznaczonego na sprzedaż 20.

Porozumienie z r. 1899, ustalające ceny i tonaż wydobycia tylko 
jednego gatunku węgla, i to dla jednej grupy odbiorców, nie rozwiązywało 
całego problemu zbytu węgla i koksu. Toteż 23 XII 1903 r. właściciele 
kopalń Zagłębia Wałbrzyskiego utworzyli syndykat węglowy21. Zasadni
czym celem syndykatu było usuniecie konkurencji miedzy konalniami 
i zagłębiami. Członkowie sprzedawali węgiel, koks i brykiety svndvkatowi 
węglowemu, który był zobowiązany sprzedać ie odbiorcom według usta
lonych cen. Nie podlegał zbytowi za pośrednictwem svndvkatu tvlko 
wegiel używany na potrzeby własnych kooalm lub też do dalszej prze
róbki (koksownie, brykietownie, cegielnie). Wyłączony tQż bvł wegiel, 
koks i brykiety sprzedawane drobnym odbiorcom, czvli miejscowym 
chłopom, oraz wegiel przeznaczony na denutat dla pracowników. Rvn- 
dvkat nie tvlko organizował zbyt węgla, ale też ustalał ro^miarv wvrlobv- 
cia, które dla Zagłębia Wałbrzyskiego wynosiło 4 355 000 ton 22. W wy
padku gdy svndvkat ograniczał produkcie, zobowiązany był do wypłaty 
specialnego odszkodowania w wysokości 1 Mk za 1 tone.

W okresie strajku górników wałbrzyskich posiedzenia członków syn
dykatu stwarzały możliwości szybkiego porozumienia się właścicieli kopalń 
co do solidarnego działania przeciwko górnikom.

Ogólny rozwój górnictwa, ostra walka konkurencyjna z innymi zagłę
biami o rynki zbytu, niekorzystne położenie geograficzne, a także trudności 
geologiczne w Zagłębiu Wałbrzyskim miały poważny wpływ na płace

20 AP Wrocław, Hochb. 11—1578.
21 AP Wrocław, Hochb. 11—1586.
22 Ibid.



górników. W stosunku do innych zagłębi górniczych Niemiec płace były 
tu najniższe. Wykazują to tab. nr 1 i 2. zawierające przeciętne płace 
za szychtę poszczególnych kategorii górników w latach 1899—1905.

Tab. nr 1. Płace w Zagłębiu Wałbrzyskim23

Rok Zatrudnieni 
pod ziemią

Zatrudnieni 
na po

wierzchni

i
i

Robotnicy
młodociani

Płace
kobiet

Płace całej 
załogi

Płace
właściwych
górników

1899 2,92 886 2,49 759 1,04 313 1,43 438 2,80 846 3,27 916
1900 3,11 P50 2,66 811 1,12 333 1,52 463 3,00 910 3,15 941
1901 3,03 906 2,68 810 1,12 332 1,56 469 2,92 871 2,91 936
1902 2,82 825 2,58 762 1,04 301 1,47 433 2,73 799 2,93 848
1903 2,84 853 2,59 785 1,01 297 1,45 440 2,75 827 3,00 882
1904 2,87 866 2,62 800 1,02 305 1,45 440 2,79 843 3,15 899
1905 3,04 910 2,75 837 ; 1,07 319 i 1,54 461 2,94 882 3,24 94C

Tab. nr 2. Place w innych zagłębiach 2',

Nazwa zagłębia 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905

Zagł. Górnośląskie 2,87 3,12 3,10 2,97 2,98 2,98 3,08
Zagł. Dortmund 3,96 4,18 4,07 3,82 3,88 3,98 4,03
Zagł. Saary — 3,56 — — 3,71 3,80

Tabelki, oparte na urzędowej statystyce, wykazują, że po r. 1900 mimo 
pewnego wzrostu płac na przełomie r. 1899/1900 wskutek ożywienia 
gospodarczego nastąpiła gwałtowna obniżka płac i najdotkliwsza była 
dla Zagłębia Wałbrzyskiego. Dalsza obniżka płac nastąpiła w r. 1901, 
kiedy to wyniosła 10%, a następnie w 1 kwartale 1902 r. o dalsze 10% 25.

Obniżka płac w kopalniach Zagłębia Wałbrzyskiego nie była jednakowa 
(por. tab. nr 3).

Tab. nr 3. Przeciętne płace całej załogi za szychtę w r. 1900, 1901 26

Nazwa kopalni j 1E00 1901 %

Glückhilf Friedenshoffnung 3,78
i

3,38 10,6
Fuchs 4,15 3,70 10,84
Kohlen- u. Kokeswerke j 3,60 i 3,37 6,4
Segen Gottes | 4,10 j 3,60 12,2

23 AP Wrocław, Hochb., V—1473.
24 AP Wrocław, Mag. Wałb., Ow. Abt.,
25 „Bote“, 1 II 1905.

XVI, F. 34, nr 8.

26 AP Wrocław, Hochb., II—1525, k. 95.



Przeciętne płace poszczególnych kategorii górników w wyżej wy
mienionych kopalniach po redukcji płac w r. 1901 przedstawia tab. nr 4.

Tab. nr 4. Place po obniżce 27 28

Nazwa kopalni
i
i

Rębacze ,
1

Łado
wacze

Rzemieśl
nicy

Robotnicy
dniówkowi

Glückhilf
1

3,37 2,50 3,01 2,53
Fuchs 3,27 2,45 2,90 2,37
Kohlenwerke 3,17 ! 2,50 2,75 2,35
Segen Gottes 3,33 i v 2,45 2,80 2,60

Najniższe płace w rejonie wałbrzyskim, po kolejnych dwóch redukcjach 
płac, posiadali górnicy kopalni Gustav. Tab. nr 5 zawiera wypisy z książki 
wypłat rębacza tej kopalni, a więc górnika najlepiej zarabiającego.

Tab. nr 5. Placa rębacza w kopalni Gustav 28

Miesiąc
Rose prze

pracowanych 
szycht

Płaca za 
szychtę

Do wypłaty

------ ------- — -  ----—  - - ---------  --- ---- - - .........
Styczeń 25 2,90 72,75
Luty 23 2,89 66,47
Marzec 24 2,£5 70,80
Kwiecień 20 2,90 58,15
Maj 22 2,89 63,63
Czerwiec 21 2,78 58,47
Lipiec 24 2,67 63,95
Sierpień i 27 2,81 75,93
Wrzesień 25 2,88 72,14
Październik 27 2,59 69,97
Listopad 25 2,69 67,33
Grudzień 22 2,68 59,16

Razem 285 798,65

Do najlepiej płatnych górników rejonu Wałbrzycha należała załoga 
kopalń Hochbergów Fürstensteiner Grube. Przeciętne płace za szychtę 
rębacza były tu następujące29: r. 1899 — 3,56 Mk, 1900 — 3,87 Mk, 
1901 — 3,85 Mk, 1902 — 3,56 Mk, 1903 — 3,54 Mk, 1904 — 3,55 Mk, 
1905 — 3,71 Mk. Jednak i te kopalnie nie uchroniły się przed ogólną 
redukcją płac. Dokładniej ilustrują ją wymienione w tab. nr 6 stawki

27 Ibid.
28 „Bergarbeiter Zeitung“, nr 7 z r. 1903.
29 Ibid.



zarobkowe, jakie przed i po redukcji stosowano wobec poszczególnych 
kategorii górników.

Tab. nr 6. Płace w kopalniach Hochbergów30

Kategoria
Przed pod
wyżką płac Do r. 1901 Po redukcji

robotnika w r. 1898 płac

Rębacze 2,85—3,30 3,00—3,50 2,90—3,30
Ładowacze 2,90 1,80—3,00 1,80-2,90
Robotnicy dniówko- 1

wi niewykwalifik. 2,90 2,40 2,30
Robotnicy częściowo

przeszkoleni 2,30 2,60 2,50
Rzemieślnicy 2,40—2,80 3,00 2,90

Wskutek obniżki płac przeprowadzonej w 1901 r. Hochberg zaoszczędził 
13 000 M k30 31.

W całym Zagłębiu od 1 V 1900 r. wprowadzono dla górników 8-godzin- 
ny dzień pracy, obejmujący tylko pracę rzeczywistą32. Czas potrzebny 
na zjazd i wyjazd, jak też dojście do miejsca pracy, nie był wliczany 
w szychtę. W 8-godzinną szychtę wliczano tylko 15-minutową przerwę 
na spożycie posiłku. Robotnicy zatrudnieni na powierzchni przy pracach 
pomocniczych, wyładunku, sortowaniu węgla, pracowali 10 godzin. Dla 
tych nie przewidywano tu określonej przerwy obiadowej. Posiłek mieli 
spożyć w przerwach, które można było wygospodarzyć przez szybsze 
wykonanie przydzielonej pracy 33.

W niektórych kopalniach okręgu wałbrzyskiego w r. 1902 usiłowano 
przy zachowaniu dotychczasowych płac wprowadzić z powrotem dla gór
ników 10-godzinny dzień pracy. Manewr ten jednak spotkał się z dużym 
niezadowoleniem załóg. Górnicy raczej godzili się na obniżkę płac. W ko
palni Fuchsgrube tylko 50 górników opowiedziało się za przedłużeniem 
czasu pracy, a nie obniżką płac 34. W tej samej kopalni przedłużono czas 
pracy dla robotników dotychczas pracujących 10 do 12 godzin. Prawie 
wszyscy po 10-godzinnym dniu pracy opuścili swoje stanowiska, za co 
200 z nich otrzymało wypowiedzenie 35.

Mimo poważnej obniżki płac górników ceny artykułów żywnościowych 
nie uległy obniżce, a przeciwnie, wzrastały. Informuje o tym tab. nr 7,

30 AP Wrocław, Hochb., 11—1525.
31 ibid.
32 AP Wrocław, Mag. Wałb., WT 329.
33 AP Wrocław, Mag. Wałb., WT 289.
34 AP Wrocław, Mag. Wałb., WT 323, pismo z 10 III 1902 r.
35 „Wahrheit“, 10 V 1902, w aktach AP Wrocław, Hochb. II—1525.



zawierająca ceny niektórych podstawowych artykułów żywnościowych 
w Wałbrzychu w r. 1904 i 1905 w porównaniu z innymi miastami górno
śląskimi.

Tab. nr 7. Ceny artykułów żywnościowych31’

Miejsce- j  Mięso 1 Mięso I  Mas)0 M ą k a  j  Z i e m n i a k i
wość ; wołowe wieprzowe | l

za 1 kg w Mk za 100 kg w Mk

Wałbrzych
1

1,30 1,44 1,42 1,54 2,45 2,60 0,27 0,27 i 4,60 ! 7,20
Bytom I  1,30 1,32 1,10 1,28 2,25 2,50 0,32 0,32 5,13 1 6,72
Gliwice 1,10 1,20 1,32 1,41 2,69 2,74 0,31 0,31 5,25 6,25
Katowice 1,15 1,28 1,24 1,34 2,50 2,70 0,29 0,29 , 5,10 i 6,40!

Na dotychczasowym poziomie pozostały też czynsze mieszkaniowe.
Nie jest prawdą, jak twierdzili kapitaliści, że górnik dolnośląski był 

leniwy * * 37 i nie pracował wydajnie. Wydajność tutejszego górnika ciągle 
wzrastała. I jeżeli się weźmie pod uwagę warunki geologiczne Zagłębia 
Wałbrzyskiego, to była niewątpliwie wysoka. W przeliczeniu na głowę 
zatrudnionych w górnictwie wynosiła 38: w r. 1902 — 190, 1903 — 200, 
1904 — 207, 1905 — 208 to n 39. Wzrastała więc, choć była mniejsza niż 
wydajność w innych zagłębiach węglowych 40.

Wzrost wydajności pracy górnika wałbrzyskiego kapitaliści osiągali 
głównie przez system kar, zmuszający załogę do wytężonej pracy. System 
ten jednak przyczyniał się też wydatnie do wzrostu liczby wypadków 
przy pracy. W przeliczeniu na 1000 górników liczba ogólna wypadków 
w górnictwie dolnośląskim była następująca 41: r. 1895 — 123,10, 1900 — 
136,42, 1903 — 138,00, 1905 — 147,48. Również ogólny stan zdrowia 
mieszkańców Zagłębia nie przedstawiał się imponująco. Z 30 000 członków 
Kasy Brackiej w 1905 r. 20 000 miało zwolnienia z powodu chorób. Prze
ciętna zaś roczna absencja jednego górnika wyniosła 13 d n i42.

Na początku XX w. najbardziej popularną organizacją zawodową 
wśród wałbrzyskich górników był socjaldemokratyczny Związek Zawodo

30 AP Wrocław, Hochb., V—1579, k. 45; Amtsblatt d. Regierung Oppeln, 1904—
1905; Amtsblatt d. Regierung Breslau, 1904—1905.

37 „Gottesberger Stadtblatt“, 9 II 1905.
38 Ap Wrocław, Mag. Wałb., Ow. Abt. XVI, F. 34, nr 8, k. 33.
39 AP Wrocław, Hochb., V—1579, k. 50.
40 Ibid. W r. 1905 wydajność pracy górników w innych zagłębiach wynosiła: 

Westfalskie — 252 tony; Saary — 233 tony; Górnego Sl. — 311 ton.
41 B. S z e r  er, Ruch robotniczy na Śląsku w latach 1905—1907, k. 230 (Studia 

i Materiały z Dziejów Śląska, t. I).
42 AP Wrocław, Mag. Wałb., Ow. Abt. XVI, F. 34, nr 8, k. 33.



wy Górników w Bochum, Oddział w Wałbrzychu. Stanowił on główną 
platformę wpływów Niemieckiej Partii Socjaldemokratycznej 43. Zorgani
zowany po raz pierwszy w Wałbrzychu w r. 1899 szybko zdobył sobie 
popularność, tak że w następnych latach oddziały jego powstały już we 
wszystkich górniczych miastach okręgu wałbrzyskiego44. Głównym za
daniem działalności Związku była ochrona interesów górnika przez opiekę 
prawną. Rozwijał też szeroką działalność kulturalną przez organizowanie 
zebrań z referatami popularnonaukowymi na temat ustawodawstwa pracy, 
działalności związkowej i ogólnej polityki rządu. W zakresie ekonomicz
nym Związek dążył do podniesienia płac górniczych i zmiany niekorzyst
nego ustawodawstwa pracy45. Dla swych członków prowadził też kasę 
zapomogową. W swej polityce działania zasadniczo aprobował walkę 
strajkową o polepszenie warunków materialnych, z tym jednak, by robot
nicy na 14 dni przed wybuchem strajku zawiadamiali o tym zarząd dla 
uzyskania zezwolenia. W wypadku, gdy członkowie decydowali się na 
przystąpienie do strajku wbrew decyzji Związku, nie otrzymywali żadnej 
zapomogi 46.

Zebrania górników, które przeważnie były obsługiwane przez wybit
nych działaczy socjaldemokratycznych, jak Bergmann, deputowanego do 
parlamentu Sachse, w okresie strajku przez Pokornego z Zwickau, zawsze 
cieszyły się dużą frekwencją. W r. 1903, kiedy płace górników były już 
kilkakrotnie redukowane, na zebraniach omawiano warunki materialne 
górnika, jego budżet domowy i wskazywano na korzyści, jakie górnik 
może osiągnąć z racji należenia do masowej organizacji47. I dlatego 
tematyka zebrań wzbudzała zainteresowanie nie tylko wśród członków. 
Aktywność Związku wzrosła znacznie na przełomie r. 1904/05, w okresie 
wybuchu strajku górników w Nowej Rudzie, a następnie w zagłębiu 
Ruhry. Na licznych zebraniach górnicy byli dokładnie informowani nie 
tylko o akcjach strajkowych górników, ale o wypadkach w Rosji oraz 
o ogólnej sytuacji politycznej w Europie48. Dla strajkujących górników 
prowadzono szeroką akcję zbiórkową, tworząc dla nich specjalny „fundusz 
walki“ 49.

Drugim socjaldemokratycznym związkiem zawodowym górników w Za

43 Działalność partii SPD została omówiona w cytowanym artykule B. Szerer, 
dlatego w tym artykule ograniczę się do omówienia działalności organizacji związko
wych.

44 AP Wrocław, Mag. Wałb., WT 397.
45 Ibid.
46 Ibid.
47 AP Wrocław, Hochb., 11—1378.
48 AP Wrocław, Mag. Wałb., WT 329.
49 Ibid.



głębiu Wałbrzyskim był Kartel Związkowy. Zrzeszał on wszystkie zawody 
i głównym celem jego działalności była ochrona interesów członków oraz 
zapoznawanie ich z prawodawstwem socjalnym. Kierownictwo jego skła
dało się z delegatów poszczególnych zawodów. Górnicy byli reprezento
wani w zarządzie przez dwóch przedstawicieli. Długoletnim przewodniczą
cym tego związku był ceniony przez robotników w Zagłębiu Wałbrzyskim 
socjaldemokrata Michaelis50. Kartel nie był masowym związkiem. 
W r. 1900 hczył około 3000 członków. Mimo że reprezentował interesy 
robotników wszystkich zawodów, tematykę zebrań tworzyły przeważnie 
zagadnienia płacy i pracy górników 51.

Od r. 1899 przy Kartelu działał Sekretariat Robotniczy. Zadaniem jego 
było udzielanie porad prawnych robotnikom, najczęściej w sprawach 
ubezpieczeń i rent. Aby przyjść z pomocą swym członkom nie posiada
jącym mieszkań, związek ten zorganizował spółdzielnię mieszkaniową 
w Białym Kamieniu52. Z zakresu taktyki walki o lepsze warunki pracy 
i płacy związek ten uznawał strajk, jednak tylko w wyjątkowych wypad
kach. Uważał, że główną działalność w sprawach robotniczych powinni 
prowadzić mężowie zaufania poszczególnych zakładów pracy. W akcji 
strajkowej 1905 r. nie odegrał on ważniejszej ro li53 54.

Antysocjaldemokratycznym związkiem zawodowym górników na te
renie Zagłębia Wałbrzyskiego był Prorządowy Związek Górników (Reichs
treue Bergarbeiter Verein), zorganizowany w r. 1896. Celem jego dzia
łalności była również obrona interesów górników, jednak prowadzona 
tylko w ramach obowiązujących przepisów i jedynie drogą pertraktacji M. 
W swej działalności Związek poświęcał dużo uwagi problemom chrześci
jańskiego wychowania55. Ze względu na swoją ideologię był wydatnie 
popierany przez właścicieli kopalń. W niektórych kopalniach dla odciągnię
cia górników od związku socjaldemokratycznego dyrekcje zmuszały 
robotników do zapisywania się w szeregi Prorządowego Związku °6. Chętnie 
też byli tutaj przyjmowani „łamistrajki“ oraz jednostki usunięte ze związ
ków socjaldemokratycznych57. Uruchomiony w lipcu 1900 r. przez Pro
rządowy Związek Górników Sekretariat Robotniczy, prowadzony przez 
urzędnika Franza, nie wykazał żywszej działalności, mimo że dysponował

50 AP Wrocław, Mag. Wałb., WT 289.
51 AP Wrocław, Nadprezydium Prowincji Śląskiej (dalej: Nadpr. Wr.), Rep. 200, 

A cc. 54/16, nr 2646, sprawozdanie za r. 1900, IV kwartał.
52 Ibid.
53 AP Wrocław, Mag. Wałb., WT 289.
54 AP Wrocław, Mag. Wałb., WF 98.
55 Ibid.
56 AP Wrocław, Nadpr. Wr., Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2646, sprawozdanie za 

I kwartał 1901 r.
57 Ibid.



większymi sumami niż Sekretariat socjaldemokratyczny. Pochodziły one 
przeważnie z dotacji właścicieli kopalń )S. Najlepszą ocenę stosunku tego 
związku zawodowego do wydarzeń 1905 r. daje poznanie tematyki zebrań 
koła wałbrzyskiego oraz przebieg ich dyskusji w ciągu r. 1905. Mianowicie 
15 I 1905 r., a więc w okresie wzmóżonej działalności organizacji robot
niczych, tematem zebrania był śląski dialekt. W następnym zebraniu, 
26 III 1905 r., zajęto się omówieniem obyczajów i zwyczajów górniczych 
w przeszłości oraz czytano wierszer,!l. Na innych spotkaniach z reguły 
ograniczano się tylko do ściągania składek, organizowania uroczystości 
religijnych i państwowych, wspólnych wycieczek, akcji zapomogowych 
dla członków potrzebujących pomocy. Dlatego też frekwencja na zebra
niach była mała, wahała się w granicy 30—50 osób 6,!.

Do prawicowego związku górników należał też działający na terenie 
Zagłębia Wałbrzyskiego hirsch-dunckerowski Związek Zawodowy Gór
ników. Jego założenia programowe, mianowicie podwyższenie płac gór
ników do takiego poziomu, aby mogli wraz z rodzinami dostatnio żyć 
nawet w okresie niezdolności do pracy, ograniczanie dnia pracy do 8— 10 
godzin, zniesienie pracy w niedzielę, zlikwidowanie pracy młodocianych 
tylko w tym wypadku, jeżeli wpływa ona ujemnie na rozwój fizyczny, 
mogły być realizowane — zdaniem kierownictwa związku — jedynie za 
pośrednictwem komisji rozjemczych. Członkami tych mogli być praco
dawcy oraz robotnicy58 59 60 61. Związek ten na początku XX w. nie cieszył się 
popularnością w Zagłębiu Wałbrzyskim. Realizując swój program tylko 
na drodze pertraktacji, nie uznając strajków jako metody walki załóg 
o polepszenie swej sytuacji materialnej, Związek nie okazał się bojowym 
obrońcą interesów klasy robotniczej. Zebrania więc skupiały zaledwie 
15—20 członków, i to górników mało aktywnych. Stąd z reguły na nich 
brak dyskusji i ograniczenie spraw do ściągania składek, wysłuchania 
sprawozdania kasowego i przyjęcia nowych członków. Gdy w 1900 r. 
płace uległy znacznemu pogorszeniu, na zebraniach nie poddano tych 
stosunków krytyce aż do 1904 r. Wprawdzie 18 I 1903 r. przewodniczący 
zebrania mówił o wybuchu strajku górników w Bytomiu, jednak 
stwierdził, że fakt ten jest tak drugorzędny, iż nawet nie powinno się 
o nim wspominać 62.

W okresie wzmożonego ruchu robotniczego na początku 1905 r. przy
wódcy prawicowych związków górniczych, wobec faktu stale wzrastającej 
popularności socjaldemokratycznego Związku Górników, aby nie stracić

58 Ibid., sprawozdanie za I kwartał 1902 r.
59 AP Wrocław, Mag. Wałb., WF 98.
60 Ibid.
61 AP Wrocław, Mag. Wałb., WT 325.
82 Ibid.



zupełnie zaufania swych, i tak już nielicznych członków, w styczniu 
1905 r. włączyli się w zainicjowany przez socjaldemokratów nurt walki. 
Wywarli oni poważny wpływ na taktykę działania, sprowadzając ruch 
robotniczy na tory oportunistyczne, pozbawiając go radykalizmu i jedności 
działania.

Inicjator ruchu górniczego w Zagłębiu Wałbrzyskim, Związek Górników 
z Bochum, zwracał główną uwagę na ruch Zagłębia Ruhry. Zagłębie 
tutejsze traktował raczej po macoszemu ze względów pieniężnych. Równo
czesne finansowanie strajków generalnych w Zagłębiu Ruhry i Wałbrzycha 
przewyższało możliwości budżetowe Związku. Dlatego też starał się on 
nie dopuścić do strajku w Wałbrzychu, zwłaszcza ze strajk górników 
Nowej Rudy przedłużał się i nie rokował zwycięstwa. Uważał, że w pierw
szej fazie walki należy walczyć z kapitalistami za pomocą petycji, a do
piero gdy te nie przyniosą rezultatów, należy zorganizować strajk.

Tymczasem wybuch rewolucji w Rosji i Polsce, wybuch generalnego 
strajku w Zagłębiu Ruhry, strajki w Zagłębiu Górnego Śląska oraz Nowej 
Rudy stwarzały dogodną sytuację skutecznego wywalczenia żądań również 
w Zagłębiu Wałbrzyskim. Ta jednak nie została w pełni wyzyskana. 
Radykalizm górników, znany z poprzednich strajków, zwłaszcza z r. 1889, 
został podporządkowany polityce Związku bochumskiego, a później nawet 
związkom chrześcijańskim. Po wybuchu strajku w Zagłębiu Ruhry wśród 
mieszkańców Zagłębia Wałbrzyskiego kolportowana była ulotka wydana 
przez Związek z Bochum. Ulotka ta była wyraźnie oportunistyczna; wzy
wała górników tylko do organizowania pomocy dla strajkujących w Nowej 
Rudzie i w Zagłębiu Ruhry i dążyła do wstrzymania emigracji górników 
na tereny objęte strajkiem G3. - ^

Realizacji wytycznych Związku poświęcone było zebranie górników 
w Pełcznicy koło Wałbrzycha w dniu 22 I 1905 r., na którym zebrani 
uchwalili rozwinąć tylko akcję zbiórkową dla strajkujących współtowarzy
szy 63 64. Do zredagowania żądań górników po raz pierwszy doszło 24 I 1905 r., 
kiedy mężowie zaufania kopalni Gustav w Gorcach, należącej do spółki 
akcyjnej Schlesische Kohlen- u. Kokeswerke w Boguszowie wystąpili 
w imieniu załogi z żądaniem 65 2 0-procentowej podwyżki płac, przyznania 
8-godzinnej szychty włącznie z czasem potrzebnym na zjazd i wyjazd 
z kopalni, wprowadzenia wózków do transportu węgla o wielkości uży
wanej w innych kopalniach, przeznaczenia na deputat węgla 'w lepszym 
gatunku66. Był to ostrzegawczy sygnał dla właścicieli kopalń. Uważali

63 AP Wrocław, Rejencja Wrocławska, Rep. 201a, Zg. 119/35, nr 151 (dalej: Rej. 
Wr.), k. 182.

64 AP Wrocław, Nadpr. Wr., nr 3001.
63 Ibid.
68 Ibid.



oni, że wcześniejsze, choćby częściowe powiększenie płac rozładuje groźny 
nastrój wśród górników i zapobiegnie wybuchowi strajku. Dlatego też 
26 stycznia Związek Właścicieli Kopalń uchwalił podwyżkę płac we 
wszystkich kopalniach Zagłębia Wałbrzyskiego o 5% ul. Podwyżka ta nie 
zadowoliła górników. W dniach 27—29 stycznia odbyły się dalsze zebrania 
górników w Boguszowie, Białym Kamieniu i Wałbrzychu z udziałem 
delegata centrali z Bochum, działającego w Zagłębiu Noworudzkim Po
kornego. Omawiano przede wszystkim ruch strajkowy Zagłębia Ruhry 
i jego praktyczne wyzyskanie w tutejszym okręgu. Pod wpływem jednak 
organizatorów zebrań, aktywistów Związku bochumskiego, a głównie 
Pokornego, zebrani zobowiązali się nie przystępować do strajku, dopóki 
właściciele kopalń nie sprecyzują swego stanowiska 67 68. Żądania górników 
zostały ogólnie zredagowane na konferencji mężów zaufania wszystkich 
kopalń 29 stycznia w Wałbrzychu z udziałem przedstawiciela związku 
hirsch-dunckerowskiego i chrześcijańskiego. Żądania były następujące69:

1. Podniesienie płac dla rębaczy o 15—20ö/o, tąk aby płace minimalne 
wyniosły 3,50 marek. Dla ładowaczy, jeżeli pracują w akordzie z rębaczami, 
przyznać wynagrodzenie o 50—75 fenigów mniejsze od rębaczy. Wszyscy 
inni robotnicy pracujący pod ziemią powinni w zależności od wieku zarobić 
2,60—2,80 Mk.

2. Wprowadzenie 8-godzinnej szychty włącznie z czasem potrzebnym 
na wjazd i wyjazd z kopalni od r. 1907, od roku jednak 1906 szychta łącz
nie z czasem potrzebnym na dojście do pracy nie powinna przekraczać 
u . 5 godziny.

3. Powołać do życia kontrolerów kopalni, wybieranych spośród robot
ników i przez robotników.

4. Podczas trwania strajku w Zagłębiu Ruhry nie zmuszać pracujących 
górników do odrabiania szycht dodatkowych.

5. Nie wyciągać żadnych konsekwencji za udział w walce o pod
wyższenie płac.

6 . Uznać zawodowe organizacje górników.
Zebrani zdecydowali się powyższe żądania przedłożyć Związkowi Po

pierania Górnictwa Dolnośląskiego (Verband für Bergbauliche Interessen 
Nieder Schlesien) z prośbą o pośredniczenie w rokowaniach z właścicielami 
kopalń. Już 3 lutego Związek ten odpowiedział odmownie. Stwierdził, że 
nie może podjąć się pośrednictwa, ponieważ postępowanie górników jest 
niezgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie bowiem załatwianie 
sporów między zarządem kopalń a załogą powinno być załatwiane przez

67 Ibid.
88 Ibid.
m „Volkswacht“, 2 II 1905.



mężów zaufania w dyrekcjach poszczególnych kopalń. Ci są jedynymi 
reprezentantami załogi, a nie związki górnicze, realizujące politykę partii 
politycznych 70.

Załogi kopalń nie były zadowolone z taktyki walki o podwyższenie 
płac, jaką stosowało kierownictwo trzech związków zawodowych. W dniu 
öl I 1905 r. 50 ładowaczy szybu „Egmont“ kopalni Karl-Georg-Viktor, 
należącej do Schles. Kohlen- u. Kokeswerke w Boguszowie, na pierwszej 
zmianie odmówiło wjazdu pod ziemię. W ciągu przedpołudnia za ich przy
kładem poszło dalszych 34 rębaczy. Także w czasie II i III szychty 26 gór
ników porzuciło pracę. Nie podjęli jej także, gdy dyrekcja zadeklarowała 
podwyżkę płac o 5°/o71. W celu zapobieżenia dalszemu rozwojowi strajku 
Pokorny rozwinął żywą agitację wśród załogi powyższej kopalni, potępia
jąc samowolne porzucenie pracy 72. Na zebraniu na terenie kopalni stwier
dził, że do 5 lutego, tj. do terminu, kiedy zarządy kopalń powinny zrealizo
wać górnicze żądania, załogi powinny spokojnie pracować 73. Ufając po
głosce, że około 7 lutego wybuchnie powszechny strajk górników wał
brzyskich, w dniu 1 lutego strajkujący przystąpili do pracy.

Cierpliwe odczekanie do 6 lutego kierownictwo związków zawodo
wych zalecało także załogom innych kopalń, które opowiadały się za 
natychmiastowym rozpoczęciem strajku, zakładając, że kapitaliści wobec 
powszechnego strajku nie będą mogli odmówić realizacji żądań górników. 
Stanowisko załóg, zwłaszcza kopalń Boguszowa, dostatecznie poznajemy 
z dyskusji dwóch ogólnych zebrań górników w Boguszowie, zorganizowa
nych 3 lutego. Około 1100 zebranych opowiedziało się za strajkiem wbrew 
stanowisku organizatorów zebrania — kierownictwa związków zawodo
wych 74 75.

Ruchem robotniczym Zagłębia Wałbrzyskiego żywo interesowały się 
władze państwowe. Tego wyrazem jest bogata korespondencja między 
Landraturą Wałbrzyską, Rejencją Wrocławską, Nadprezydium Prowincji 
Śląskiej a Ministerstwem, w której omawiana była sytuacja materialna 
górników, uchwały i dyskusje na zebraniach. Wobec spodziewanego po
wszechnego strajku w Zagłębiu w dniu 1 lutego Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych przesłało do Nadprezydium wytyczne w sprawie postępo
wania władz państwowych wobec górników 7;\  Ministerstwo nie radziło 
przeprowadzać koncentracji wojska, ale działać przy pomocy policji.

70 AP Wrocław, Nadpr. Wr., nr 3001.
71 AP Wrocław, Rej Wr., nr 151, k. 185.
72 Ibid.
73 Ibid.
74 Ibid., k. 217.
75 Ibid., k. 215.



Szczególną opieką mieli być otoczeni ci robotnicy, którzy nie przystąpią 
do strajku. Najmniejsze zakłócenie spokoju powinno być tłumione bardzo 
energicznie. Ministerstwo z naciskiem polecało Nadprezydium Prowincji 
przedsięwziąć wszelkie środki, by uniemożliwić przedostawanie się do 
okręgu wałbrzyskiego rosyjskich robotników7G. Nie zachowały się ma
teriały archiwalne, które by informowały o kontakach górników wał
brzyskich z górnośląskimi. Wprawdzie Zagłębie Dolnośląskie ideologicznie 
opanowane było przez ośrodek socjaldemokratycznego ruchu związkowego 
w Bochum, każde jednak wystąpienie proletariatu rosyjskiego czy górno
śląskiego spotykało się ze szczególną sympatią tutejszych robotników.

Landrat Wałbrzycha starał się nie dopuścić do wybuchu strajku. W dniu 
3 lutego zwrócił się do Związku Właścicieli Kopalń, wyrażając gotowość 
pośredniczenia w pertraktacjach z górnikami. Oferta jego przez Związek 
nie została przyjęta 76 77.

W dniu 5 lutego w Wałbrzychu odbyło się zebranie górników z udzia
łem mężów zaufania oraz kierownictwa trzech związków górniczych. 
Wśród 600 zebranych znajdowało się tylko 30 mężów zaufania (tylko 
z kopalń Hochberga). Nie było też na sali młodzieży górniczej. Zebrani 
mieli zadecydować o dalszej taktyce walki o realizację żądań. W tym celu 
skonfrontowano stanowiska poszczególnych dyrekcji co do podwyżek płac. 
Okazało się, że w kopalniach Melchior, Segen Gottes, Cäsar (z rejonu 
wschodniego) oraz w kopalniach Hochbergów przyznano podwyżkę płac 
do 3,50 Mk za szychtę dla rębaczy. W tych kopalniach także stawki akor
dowe uległy zmianie na korzyść górników. Nie załatwiono pozytywnie 
żądań górników w innych kopalniach 78. Zebrani jednak uważali, że przy
znana 5-procentowa podwyżka jest niewystarczająca. Sekretarz katolic
kiego związku, Müller, przy poparciu sekretarza Związku hirsch-duncke- 
rowskiego postawił wniosek, aby powtórnie powołać na pośrednika organi
zację właścicieli (Verein j. Bergb. Interessen) i w ten sposób nie dopuścić 
do wybuchu strajku, o którym wyraził się, że der ein nationales Unglück 
sei. Zebrani nie poparli wniosku. Wobec tego przewodniczący zebrania 
przedstawił drugi wniosek, że mężowie zaufania niezwłocznie powinni 
jeszcze raz przedstawić żądania swym dyrekcjom kopalń. Zebrani dla 
wyrażenia protestu zaczęli opuszczać salę, nie biorąc udziału w głosowaniu 
nad przyjęciem wniosku 79.

Wbrew stanowisku kierownictwa ruchu górniczego załogi kopalń Karl- 
Georg-Viktor Grube i Gustav Grube 6 lutego rano rozpoczęły strajk.

76 Ibid.
77 AP Wrocław, Nadpr. Wr., nr 3001.
78 Ibid.; „Schlesische Zeitung“, fi II 1905.
79 „Schlesische Zeitung“, 6 II 1905.



Do strajku przystąpiła tylko część załogi, przeważnie ładowacze. Liczbę 
strajkujących przedstwiają tab. nr 8 i 9.

Tab. nr 8. Karl-Georg-Viktor Grube 80

1 Ogółem
Liczba

strajkujących
Dzień Zmiana zatrudnionych

górników

6 II I 1122 564
II 552 531

i m 636 436
7 II I 1153 690

t II 549 537
i III 649 486

8 II I 1161 626
II 548 535

n i 645 121
9 II i 1151 46

ii 537 25
iii — 16

10 II i — 16

Tab. nr 9. Gustav Grube81

Dzień Zmiana
Ogółem

zatrudnionych
górników

Liczba
strajkujących

6 II I 576 245
1 II 293 290

m 362 234
7 II i 614 298

ii 300 288
i iii 276 195

8 II 1 i 542 185
n 300 269

iii 304 107
9 II i 624 64

ii 300 39
iii — 27

10 II ! i _ 27

W czasie trwania strajku pertraktacje przeprowadzane były za po
średnictwem mężów zaufania. Już 7 lutego dyrekcja kopalń 80 81 82 przyrzekła 
podniesienie płac do poziomu r. 1902. Załoga jednak nie zgodziła się na

80 AP Wrocław, Nadpr. Wr., nr 3001.
81 Ibid.
82 Kopalnia bowiem należała do dyrekcji Schlesische Kohlen- und Kokeswerke.



tak niską podwyżkę, ale też nieco zmieniła swoje żądania. Były one 
następujące83: 1. dla rębaczy przyznać płace minimalne 3,30—3,50 Mk; 
2 . dla ładowaczy 2,40—2,50 Mk; 3. wszyscy inni robotnicy powinni mieć 
podwyższone płace o 15%.

Dzień 8 lutego był kulminacyjnym dniem strajku. W tym dniu doszło 
do licznych zaburzeń. Strajkujący usiłowali nie dopuścić pracujących 
do zmiany szychty. Pociągnęło to za sobą koncentrację żandarmerii, która 
chroniła idących do kopalni84. Radykalna postawa górników skłoniła 
dyrekcję do poważniejszych ustępstw. Bojąc się, aby nie powtórzył się 
r. 1889, przyznano podwyżkę płac dla rębaczy w granicy 3,10—3,30 Mk 
za szychtę, dla ich uczniów wynagrodzenie o 20 fenigów mniejsze od 
rębaczy; dla ładowacza 2,30 Mk; wszystkim innym zatrudnionym na po
wierzchni podniesiono płace w zależności od kategorii o 15,10 lub 5 fe
nigów 85 *. W dniu 9 lutego górnicy zgodzili się na rozpoczęcie pracy.

W tym samym okresie rozpoczęli też strajk górnicy sąsiadującej 
z Gustav-Grube kopalni Abendröthegrube. Jak wykazuje tab. nr 10, strajk 
objął tylko nieliczną grupę ładowaczy. Byli to przeważnie robotnicy 
mieszkający w tej samej miejscowości co górnicy kopalni Gustav.

Tab. nr 10. Abendröthegrube86
1

Dzień Zmiana Liczba
zatrudnionych

Liczba
strajkujących

7 II I 653 91
II 211 17

in 183 4
8 II I 677 15

n 221 5
9 II I — 2

Na to, że strajk nie objął większej liczby załogi w tej kopalni i trwał 
zaledwie 2 dni, wpłynęło w znacznej mierze stanowisko dyrektora. Oso
biście rozmawiał on z załogą i obietnicami mającej nastąpić w przyszłości 
podwyżki płac starał się przeciwdziałać strajkowi, co też mu się częściowo 
udało.

Podobnie niewielką liczbę górników objął strajk w kopalni Glückhilf- 
Friedenshoffnung w Sobięcinie. Ponieważ kopalnia ta należała do naj
większych w Zagłębiu, a władze państwowe miały ją pod szczególną

83 „Bote“, 9 II 1905.
84 AP Wrocław, Rej. Wr., nr 151, k. 246.
85 AP Wrocław, Nadpr. Wr., nr 3001.
83 AP Wrocław, Rej. Wr., nr 151, k. 246.



opieką ze względu na przebieg strajku w tej kopalni w r. 1889, landrat 
skoncentrował też i tutaj większą liczbę żandarmerii oraz zabronił sprze
dawania napojów alkoholowych. Wszelkie wystąpienia uczestników straj
ku przeciw pracującym karane były z całą surowością 87.

Żądania załogi tej kopalni zostały omówione na ogólnym zebraniu 
9 lutego, w którym wzięło udział około 300—350 ludzi, przeważnie łado
waczy z szybu ,,Wrangel u. Schwester“, najbardziej niezadowolonych 
z dotychczasowych płac. Zebrani wybrali komisję, która jeszcze tego 
samego dnia miała omówić postulaty załogi z mężami zaufania, a ci bez
zwłocznie mieli je przedstawić dyrekcji88. Ta zgodziła się na podwyżkę 
płac analogicznie jak w kopalni Schlesische Kohlen- u. Kokeswerke. 
W dniu 10 lutego na III zmianie górnicy w pełnej obsadzie rozpoczęli 
pracę 89.

Jako ostatnia w Zagłębiu Wałbrzyskim rozpoczęła strajk załoga ko
palni Fuchsgrube w Białym Kamieniu, który objął następującą liczbę gór
ników (por. tab. nr 1 1 ).

Tab. nr 11. Fuchsgrube30

Dzień Zmiana 1 Liczba 1 
zatrudnionych

Liczba
strajkujących

10 II I 1993 145
II 1091 142

11 II III — 31
12 II I 2007 92

II 1083 66
III — 17

13 II I 2035 29

Właściwie i ten strajk był tylko odruchem nielicznej grupy młodych, 
radykalnych ładowaczy i nie był konsekwencją jednomyślnego stanowiska 
załogi. Wywarł jednak poważny wpływ na stanowisko dyrekcji kopalni 
w czasie jej pertraktacji z mężami zaufania po odrzuceniu przez załogę 
propozycji podwyżki płac do poziomu z r. 1902. Mianowicie 12 lutego 
przyznano górnikom powyższej kopalni następujące płace: dla rębaczy 
3,30 Mk za szychtę, dla pomocników rębaczy 3,20 Mk, rębaczom zaś pracu
jącym w akordzie podwyższono płace o 5°/o, ładowaczom starszym pod
niesiono za szychtę o 0,10 Mk, młodszym zaś o 0,05 wzlędnie 0,10 Mk. 
Robotnikom zatrudnionym na powierzchni podniesiono płace o 0,05 Mk

87 Ibid.
88 AP Wrocław, Nadpr. Wr., nr 3001.
89 Ibid.



za szychtę, maszynisiom, palaczom i rzemieślnikom o 0,10 M k91. Po tej 
podwyżce płac strajkujący 13 lutego powrócili do pracy.

*  *

*

Strajk w górniczym okręgu Wałbrzycha w 1905 r. zorganizowany został 
wbrew kierownictwu socjaldemokratycznych i prawicowych organizacji 
robotniczych przez radykalnych górników, przeważnie ładowaczy — naj
mniej zarabiających. Pozbawiony więc był kierownictwa, funduszy, a także 
współpracy załóg wszystkich kopalń. Pracę porzucali przeważnie ludzie 
samotni. Górnik żonaty, obarczony rodziną, nie widzący żadnej partii czy 
organizacji, która by go broniła w okresie strajku, w trosce o własną 
rodzinę nie przystępował do niego. Dlatego też strajk nie objął wszystkich 
górników. Ci zaś, którzy zdecydowali się na porzucenie pracy, po 3—4 
dniach, widząc swe osamotnienie już po częściowej realizacji stawianych 
żądań, wracali do kopalń. Strajk górników wałbrzyskich wykazał, że do
tychczasowe lewicowe organizacje nie są już wystarczające dla klasy 
robotniczej. Konieczna była nowa organizacja czy partia, która by była 
lepszym wyrazicielem poglądów górników.

Ruch strajkowy górników w Zagłębiu Wałbrzyskim miał mimo wszyst
ko ważne znaczenie. Poza częściową podwyżką płac załóg kopalń najgorzej 
zarabiających był wyraźnym ostrzeżeniem dla kapitalistów i rządu, że 
klasa robotnicza dobrze zorganizowana i poprowadzona może skutecznie 
wymuszać własne żądania. Toteż rząd pruski bynajmniej nie bagatelizował 
wystąpień górników. Pod naciskiem strajkujących Zagłębia Ruhry, Gór
nego Śląska i Wałbrzycha zmuszony był przyrzec reformę przestarzałej 
już ustawy górniczej.

91 Ibid.



KILKA PRZYCZYNKÓW DO BIOGRAFII POLITYCZNEJ 
WOJCIECHA KORFANTEGO

Niniejsza praca nie rości sobie pretensji do wszechstronnego przed
stawienia całokształtu działalności Wojciecha Korfantego. Będą to tylko 
fragmentaryczne przyczynki, naświetlające niektóre aspekty jego dzia
łalności, przede wszystkim w okresie pierwszej wojny światowej i na 
przestrzeni pierwszych kilku lat istnienia Polski niepodległej. Świadomie 
zrezygnowaliśmy z omawiania działalności Korfantego przed pierwszą 
wojną światową oraz w okresie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku, 
gdyż zagadnienia te były przedmiotem badań wielu historyków polskich 
i zagranicznych, a pod względem faktograficznym są stosunkowo dobrze 
znane. Chcemy natomiast przypomnieć mniej znane fragmenty biografii 
politycznej Korfantego, wydobyć z zapomnienia kilka faktów, zapoznawa
nych przez biografów Korfantego, wywodzących się z szeregów jego zwo
lenników. Fakty te w pełni zasługują na uwagę, gdyż pozwalają nam lepiej 
zobaczyć sylwetkę Korfantego, jego rolę polityczną — nie zawsze przecież 
jednakową — w różnych okresach historycznych. Praca nie rości sobie 
również pretensji do wypowiadania ostatniego słowa w poruszanych 
zagadnieniach. Autor zdaje sobie sprawę, że materiał wyzyskany w arty
kule, pochodzący w dużej części od zaangażowanych czynnie polityków — 
często przeciwników Korfantego — lub z prasy politycznej, reprezentują
cej wzajemnie zwalczające się stronnictwa i grupy polityczne, może być 
niekiedy subiektywnym i stronniczym, jak wszystkie chyba źródła do 
dziejów walk politycznych w okresie międzywojennym. Dlatego też ma
teriał ten wymaga krytycznego potraktowania i skłania do ostrożności 
przy wyciąganiu wniosków. Niemniej zasługuje on w całej pełni na uwagę, 
zwłaszcza że jest różnorodny i reprezentuje stanowiska różnych, zwalcza
jących się ugrupowań politycznych. Jeśli nawet oceny i sądy wypowiadane 
w ogniu walki politycznej przez przeciwników są często bardzo subiek
tywne i służą bieżącym interesom partyjnym, nie zmniejsza to wymowy 
ujawnianych przy tej sposobności bezspornych, a zepchniętych później 
w zapomnienie faktów.



W końcu 1910 r. Wojciech Korfanty, przywódca narodowej demokracji 
na Górnym Śląsku, wydawca „Polaka“ i „Kuriera Śląskiego“, kapituluje 
ostatecznie przed swym długoletnim przeciwnikiem politycznym, Napieral- 
skim, i przechodzi na jego pozycje. Od tego momentu kończy się właściwie 
jego samodzielna rola w życiu politycznym na Górnym Śląsku. W końcu 
1911 r. Korfanty zrzeka się kandydowania na posła do Reichstagu, przy- 
pieczętowując w ten sposób swą klęskę. Na szersze wody działalności 
politycznej wypłynie dopiero w czasie pierwszej wojny światowej.

Wybuch pierwszej wojny światowej wniósł wiele nowych elementów 
do kwestii polskiej w zaborze pruskim. Poważna część ziem polskich 
przekształciła się w teren działań wojennych. Dla walczących stron rzeczą 
nadzwyczaj ważną stało się pozyskanie zaufania ludności polskiej. Szcze
gólnie ważne było to dla Niemiec. Niektóre koła wojskowe liczyły się 
z ewentualnością wywołania powstania w Kongresówce, na tyłach wojsk 
rosyjskich. Jednakże politycy niemieccy zdawali sobie sprawę z tego, 
że „droga do Warszawy prowadzi tylko przez Poznań” 1. Zrozumienie 
zaś tej współzależności musiało doprowadzić do postawienia na porządku 
dziennym sprawy zmiany polityki wobec ludności polskiej w Prusach. 
Ale właśnie w tej niezwykle istotnej sprawie w obozie niemieckim nie 
było zgodności poglądów. Rząd i koła junkiersko-militarystyczne chciały 
pozyskać ludność polską przy pomocy szumnych, lecz w istocie nic nie 
dających deklaracji i frazesów. W szczególności nie miały one zamiaru 
rezygnować z podstawowych zasad polityki antypolskiej na Górnym 
Śląsku i w Poznańskiem. Inne stanowisko zajmowały koła liberalne 
i pewne grupy centrowe, których wyrazicielem był w pierwszym rzędzie 
M. Erzberger, w czasie wojny pełniący wysokie stanowisko w aparacie 
propagandy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy. Erzberger uważał, 
że aby „Niemcy miały jakiekolwiek powodzenie u ludności polskiej, dwie 
rzeczy są przedwstępnie niezbędne: najprzód prawodawstwo antypolskie, 
stosowane w Prusach i Niemczech od lat trzydziestu, musi być natychmiast 
zniesione, inaczej bowiem naród polski zachowa się względem wszelkich 
przyrzeczeń z nieufnością; taki zaś mądry czyn państwowy pobudzi ży
jących w Niemczech Polaków do najwyższego wysiłku dla obrony ojczy
zny... Następnie, w razie jeżeli państwa centralne w ogóle są skłonne ująć 
problem polski w całym jego zakresie, to i tutaj czyn będzie rozstrzyga
jący. Berlin i Wiedeń winny się... porozumieć odnośnie do koronowania 
na Wawelu króla polskiego...“ 2

W pierwszym okresie wojny przeważyły tendencje reprezentowane

i

1920,
'2

Jest to określenie M. E r z b e r g e r  a, 
s. 128.
E r z b e r g e r ,  op. cit., s. 132.

Erlebnisse im Weltkriege, Stuttgart



przez koła rządowe i junkiersko-militarystyczne. Jednakże sam fakt 
większego zainteresowania się czynników niemieckich sprawą polską 
stwarzał dla polityków polskich w zaborze pruskim znaczne możliwości 
aktywniejszej niz dotychczas działalności politycznej. Do polityków tych 
należał również Korfanty. Charakterystyczną cechą jego postawy poli
tycznej w pierwszym okresie wojny była niezłomna wiara w ostateczne 
zwycięstwo Niemiec. Ze zwycięstwem tym wiąże on nadzieję na odbudo
wanie jakiejś namiastki państwowości polskiej, tworu politycznego okro
jonego terytorialnie na rzecz zwycięskich Niemiec, pozbawionego Śląska, 
Poznańskiego i Pomorza, uzależnionego od Niemiec gospodarczo i poli
tycznie. Z tej ogólnej koncepcji Korfantego wyrasta inicjatywa bez
pośrednich rozmów z władzami niemieckimi i ewentualnej z nimi współ
pracy. Już na początku września 1914 r. Korfanty i Trąmpczyński prze
prowadzili szereg rozmów z przedstawicielami władz niemieckich. Jako 
warunek współpracy Polaków z Prusakami stawiali oni żądanie wydania 
zapowiedzi zmiany kursu polityki antypolskiej, przede wszystkim na 
terenie Poznańskiego. Wedle relacji W. Jodki-Narkiewicza „zapowiedź ta 
miałaby wyjść w formie listu cesarza do odnośnych ministeriów, który to 
list później wydany w formie odezwy i rozrzucony na terenie Królestwa 
miałby wpłynąć na zmianę nastroju Polaków nieprzychylnych dla Prus“ 
Żądania strony polskiej, zresztą bardzo ograniczone3 4, stały się przed
miotem długotrwałych i licznych konferencji. Podczas tych konferencji 
uwidoczniły się zasadnicze różnice między stanowiskiem rządu i pewnych 
kół wojskowych. Oto co pisze na ten temat wspomniany już Jodko- 
Narkiewicz: „Sztab, uznając doniosłość przychylnego nastroju Królestwa 
i ewentualnego powstania polskiego, był za udzieleniem żądanych koncesji. 
Ministerstwa traktowały sprawę tę biurokratycznie i zajmowały stano
wisko odporne. Ostatecznie zastępca kanclerza żądania polskie stanowczo 
odrzucił, twierdząc, że w razie zgody 1 . zgłosiłby się cały szereg partii 
politycznych w Niemczech z żądaniem analogicznych koncesji. Kwestia 
traktowania Polaków jako narodu, i to narodu, na którego terenie odbywa 
się wojna, nie uzyskała u kanclerza uznania; 2 . zmiana kursu polskiego 
w obecnej chwili jest zdaniem kanclerza dlatego także niedopuszczalną, 
gdyż uznano by to za dowód słabości Niemiec. Sprawa ta może być dopiero 
aktualną w późniejszym dzasie“ 5. Dokładne motywy i kulisy nieprzychyl-

3 Polska w pamiętnikach wielkiej wojny 1914—1918, Warszawa 1925, s. 615; 
Relacja z pobytu w Berlinie szefa Dep. Wojsk. NKN, W. Sikorskiego, i W. Jodki 
z 27 IX 1914. Zob. także H. J a b ł o ń s k i ,  Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej 
w czasie wojny 1914—1918, Warszawa 1958, s. 101—102.

4 Równouprawnienie języka polskiego, a zwłaszcza dopuszczenie go przy 
nauczaniu religii, oraz zniesienie ustaw wywłaszczeniowych.

5 Polska w pamiętnikach..., s. 615; Relacja z pobytu...



nego stanowiska rządu niemieckiego wobec propozycji polityków polskich 
nie są na razie znane. Najprawdopodobniej władze niemieckie uważały 
za niewskazane oficjalne angażowanie się w kwestię polską i wiązanie 
sobie swobody działania jakimiś zobowiązującymi i dalej idącymi obiet
nicami.

Niepowodzenie pierwszych negocjacji z władzami niemieckimi nie 
rozczarowało polityków polskich, a w pierwszym rzędzie W. Korfantego. 
Zaczyna on więc szukać nowych kontaktów i nowych możliwości współ
pracy. Centralne władze niemieckie, które same nie chciały oficjalnie 
angażować się w sprawy polskie, uważały jednakże, że współpraca z pew
nymi kołami polskimi może być bardzo korzystna z punktu widzenia 
interesów niemieckich. Dlatego też patrzyły one przychylnie na rozmowy 
prowadzone z politykami polskimi przez niższe szczeble władz niemieckich. 
Dla W. Korfantego takim „niższym szczeblem“ stały się kontakty 
z Erzbergerem. Nie wiemy jeszcze dokładnie, jak doszło do ich nawiązania, 
nie znamy wszystkich szczegółów i kulis, lecz sam ich fakt jest bez
sporny. Pisze o tym np. jeden z najbliższych współpracowników Korfan
tego z okresu plebiscytu, J. Gawrych: „Anglia wystąpiła przeciw Niem
com... W rządzie niemieckim powstał popłoch. Szukano w pierwszej chwili 
sojuszników wszędzie. I tu dał się Korfanty nabrać przez Erzbergera. 
Uwierzył, że Niemcy w razie zwycięstwa wskrzeszą Polskę, wierzył i łudził 
się...“ 6. Również sam Korfanty stwierdza, że po wybuchu wojny koła 
niemieckie przypomniały sobie Polaków. „Posłano i po mnie i ubolewano 
nad dotychczasową polityką antypolską, obiecywano poprawę i wskrze
szenie Polski w razie zwycięstwa. Łudzono nas i ja się łudziłem przez 
kilka miesięcy, wierząc niemieckim obietnicom“ 7. Po nawiązaniu kon
taktów z Erzbergerem Korfanty rozpoczyna ożywioną działalność publi
cystyczną na rzecz Niemiec. Pisze artykuły propagandowe do prasy nie
mieckiej, a zwłaszcza do toruńskiej „Soldatenzeitung”, wydaje odezwy 
i broszury, za które pobiera honoraria z kasy Ministerstwa Spraw Za
granicznych 8. „Dawny przywódca narodowego ruchu polskiego na Śląsku, 
wróg Prusaków, poszedł na żołd pruski i zaczął wydawać propagandowe 
pisma, które wśród polskich żołnierzy w armii pruskiej, bijących się 
i ginących za obcą im sprawę, miały wzmacniać szacunek wobec nie
mieckiej potęgi“ 9. Nie bez pewnej ironii stwierdza niemiecki biograf

J. G a w r y c h ,  Hotel Lomnitz. Z tajemnic szefa wywiadu, Katowice 1947, 
s. 15—16.

7 W. K o r f a n t y ,  Odezwa do ludu śląskiego, Katowice 1927, s. 7.
1 ** Zob. E. S o n  t ag,  Adalbert (Wojciech) Korfanty. Ein Beitrag zur Geschichte

der polnischen Ansprüche auf Oberschlesien, Kitzingen—Main 1954, s. 41.
u Prawda o Wojciechu Korfantym, cz. I (Polska Zachodnia, 26 II 1928).



Korfantego, że ten pisał „artykuły, które oczywiście reprezentowały 
niemieckie stanowisko i służyły niemieckim interesom“ i0 11 12.

W pierwszym okresie wojny Korfanty dzięki swym kontaktom z Erz- 
bergerem występuje jako pośrednik między władzami niemieckimi a przed
stawicielami tzw. lewicy niepodległościowej, szukającymi ze swej strony 
dróg dotarcia do władz niemieckich i zawarcia z mmi porozumienia 
c współpracy. We wrześniu 1914 r. przybyli do Berlina W. Jodko- 
Narkiewicz (przedstawiciel Polskiej Organizacji Narodowej) i W. Sikorski 
(szef Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego). Tyl
ko dzięki Korfantemu uzyskali oni możliwość kontaktu z władzami nie
mieckimi, z którymi przeprowadzili szereg rozmów. W rozmowach tych 
Korfanty brał bezpośredni i nader aktywny udział. Szczególnie interesu
jące są dla nas rozmowy na tematy polityczne, prowadzone z baronem 
von Lewaldem, dyrektorem ministerialnym w Urzędzie Spraw We
wnętrznych Rzeszy. Według relacji W. Sikorskiego strona niemiecka 
zreferowała stanowisko Niemiec w sprawach polskich w sposób następu
jący: „W kołach niemieckich przyjmuje się pogląd, że należałoby po wojnie 
stworzyć niezawisłe państwo polskie, ściśle złączone z trój przymierzem, 
które by raz na zawsze odsunęło niebezpieczeństwo dla Niemiec — gra
nicę rosyjską — na odpowiednią odległość. Państwo to musiałoby być 
przeto dość silne, aby się mogło przeciwstawić nawale rosyjskiej. Obej
mować by ono mogło dawne Królestwo Polskie z dużą częścią Litwy, Rusi 
i Podola, powinno by uzyskać dostęp do morza przez zajęcie Kurlandii, 
której Niemcy nie pragną ze względu na słabość połączenia tak wąskiego 
pasma nadbałtyckiego z resztą państwa. Państwo to, związane konwencją 
wojskową z trój przymierzem, musiałoby dać dostateczną gwarancję, że się 
nigdy przeciw trój przymierzu nie zwróci. Jednym z najważniejszych 
argumentów przeciwko powstaniu takiego państwa jest kwestia, czy nie 
stanowiłoby ono groźnej^ dla rolnictwa niemieckiego konkurencji. Poza 
tym Niemcy mieliby ochotę zaokrąglić swoje polskie posiadłości w gu
berni suwalskiej i Zagłębiu Węglowym“ u . Wypada się całkowicie zgodzić 
z opinią H. Jabłońskiego, iż „jeśli weźmiemy pod uwagę, że Lewald 
chciał mimo wszystko porozumieć się z partnerami polskimi, że przed
stawiał im sytuację w barwach możliwie najprzyjemniejszych — trudno 
powiedzieć, by przedstawione pomysły mogły być nazwane uznaniem 
prawa narodu polskiego do niepodległości“ n . Mimo to plany Lewalda 
nie wywołały ze strony polskiej najmniejszego nawet sprzeciwu. Co 
więcej, Polacy starali się rozwiać wszelkie zastrzeżenia i opory Lewalda.

10 S o n  t ag ,  op. cit., s. 41.
11 J a b ł o ń s k i ,  op. cit., s. 101—102.
12 Ibid., s. 102.



Tak np. „pytanie co do ewentualnej konkurencji rolnictwa Królestwa 
z rolnictwem niemieckiem było skierowane do Korfantego, który uspo
kajał Lewalda w tym względzie“ 1;!. Na początku wojny Korfanty brał 
również udział w rozmowach z hr. Oppersdorfem, P. Rohrbachem i dzia
łaczami żydowskimi w Niemczech. U wszystkich tych ludzi szukał on 
poparcia dla koncepcji politycznych, „całkowicie zresztą zgodnych z intere
sami ówczesnej Rzeszy” 13 14.

W okresie wojny Korfanty poważnie rewiduje swe poprzednie zapatry
wania polityczne. 19 I 1917 r. składa w Landtagu Prus znamienne oświad
czenie: „Żądamy możliwości swobodnego rozwoju narodowego i kultural
nego, k t ó r y  n i e  m u s i b y ć  s p r z e c z n y  z u s t a w a m i  p a ń 
s t w o w y m i  i i n t e r e s a m i  n a r o d u  n i e m i e c k i e g o “ 15 [podkr. 
moje — M. O.]. Dopiero w dwa miesiące później w jego wystąpieniach 
parlamentarnych zaczyna pojawiać się nuta pewnego krytycyzmu w sto
sunku do władz niemieckich i ich polityki polskiej. 16 Ii 1917 r. Korfanty 
oświadcza, iż przechodzi do opozycji wobec rządu, wyrażając jednocześnie 
żal, że „pokój wewnętrzny“ i „zgoda powszechna“, deklarowane przez 
rząd na początku wojny, nie są przestrzegane l6 17 18. Korfanty zaczyna coraz 
lepiej rozumieć, że dalsza współpraca z Niemcami może zakończyć się dla 
niego całkowitą kompromitacją i klęską polityczną. Widząc zbliżający się 
koniec kajzerowskich Niemiec, zmienia orientację. Wysłany przez Erz- 
bergera do Sztokholmu nawiązuje kontakt z przedstawicielami paryskiego 
Komitetu Narodowego Polskiego i przechodzi na jego stronę t7. Ale nawet 
wtedy nie porzuca całkowicie myśli o możliwości współpracy z Niemcami. 
W Rosji zwycięża klasa robotnicza. Ruchy rewolucyjne ogarniają całą 
Europę. W celach wspólnej walki z niebezpieczeństwem komunizmu 
Korfanty gotów jest porozumieć się z Niemcami. 1 X 1918 r. hr. A. Ro- 
nikier, przedstawiciel „królewsko-polskiego rządu“ w Berlinie, donosi 
swym władzom w Warszawie o odbytych rozmowach z Korfantym, z któ
rych wynika, że „zaczyna... on rozumieć konieczność samoobrony przed 
niebezpieczeństwem bolszewickim i możliwość porozumienia z Niemcami 
parlamentarnymi“ J8. Dopiero pod koniec października 1918 r., kiedy 
klęska Niemiec jest już nieuchronna, ,Korfanty zrywa z nimi ostatecznie. 
25 X 1918 r. występuje w Reichstagu ze słynnym żądaniem przyłączenia 
do Polski ziem polskich zaboru pruskiego. To i inne wystąpienia anty-

13 Ibid., s. 103.
14 Jw.
16 S o n t a g, op. cit., s. 42.
16 J a b ł o ń s k i ,  op. cit., s. 291.
17 Prawda o Wojciechu Korfantym, cz. I (Polska Zachodnia, 26 II 1928).
18 Archiwum Akt Nowych (AAN) w Warszawie. Gabinet Cywilny Rady Regen

cyjnej, Placówki Zagraniczne, nr 333.
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niemieckie zyskują mu ogromną popularność. Korfanty staje się znów 
czołowym przedstawicielem endecji, którą zdradził i porzucił w 1910 r., 
idąc na kompromis z A. Napieralskim.

* *
*

Po wybuchu rewolucji listopadowej w Niemczech Korfanty udaje się 
do Poznania i wchodzi w skład Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej.
0  postawie tego organu poznańskiej endecji, wielkopolskich kapitalistów
1 obszarników, najwymowniej świadczą enuncjacje prasowe „Kuriera 
Poznańskiego”. W obliczu przełomowej sytuacji rewolucyjnej „Kurier 
Poznański“ pisał dnia 9 XI 1918 r.: „Dla nas... w tej chwili przełomowej 
najwyższym nakazem jest z a c h o w a n i e  s p o k o j u  ... Byłoby 
z b r o d n i ą  n a r o d o w ą ,  gdyby ktokolwiek w tym momencie, kiedy 
wszystkie nadzieje się ziszczają, na szwank narażał sprawę naszą przez 
n i e w c z e s n e  p o r y w y ,  b u r z ą c e  p o r z ą d e k  s p o ł e c z n  y“. 
W podobnym duchu utrzymana jest również odezwa Komisariatu NRL 
z 14 XI 1918 r.. pod którą widnieje podpis Korfantego19. Reakcyjna, 
wyrażająca interesy wielkiej burżuazji i ziemiaństwa, Naczelna Rada 
Ludowa w Poznaniu z jawnie manifestowaną wrogością odniosła się do 
rządu Daszyńskiego. Wszelka myśl o połączeniu Wielkopolski z resztą 
Polski była przez NRL tępiona i zwalczana. Lęk przed natychmiastowym 
połączeniem Poznańskiego z tworzącą się państwowością polską był uwa
runkowany przede wszystkim klasowymi interesami wielkopolskiej bur
żuazji i obszarnictwa. Warstwy te nie chciały łączyć się z państwem, 
w którym istniał rząd mieniący się socjalistycznym i pod naciskiem sze
rokich, zrewolucjonizowanych mas ludowych proklamujący szereg demo
kratycznych refom społecznych. Już w dwa dni po powstaniu rządu 
lubelskiego pod kierownictwem Daszyńskiego „Kurier Poznański“ pisał: 
„Wnoszenie dzisiaj radykalnych fermentów społecznych oznacza opóźnie
nie budowy państwa i wystawienie całego dorobku gospodarczego i kultu
ralnego społeczeństwa na niebezpieczeństwo nieobliczalne. Zgubnej tej 
ostateczności uniknie Polska tylko, jeżeli Królestwo i Galicja wytworzy 
j a k  n a j p r ę d z e j  p r a w d z i w y  r z ą d  n a r o d o w y ,  złożony 
z reprezentantów wszystkich stronnictw, a wyposażony w posłuch i auto
rytet bezwzględny“ 20. Ale poznańska endecja nie ograniczała się tylko 
do antyrządowych wypowiedzi i deklaracji. „Zanim jeszcze rząd uchwalił 
manifest, zanim zdołał przedsięwziąć jakiekolwiek kroki, uderzyła na niego 
z całą furią endecja. Dowództwo pierwszego ataku objął... p. Wojciech

19 Dziennik Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, Poznań 1918, s. 8.
20 „Kurier Poznański“. 9 XI 1918.



Korfanty“ 21. Właśnie Korfanty inspiruje zamachy antyrządowe, podburza 
masy przeciwko „samozwańczym rządom dyktatury partyjnej“. Po upadku 
rządu Korfanty skromnie będzie mówił, że to „naród zwalczał ten rząd 
jako zgubną władzę partyjną, uważając jego politykę wewnętrzną i ze
wnętrzną za szkodliwą dla narodu naszego. Większość narodu [?] chwytała 
się rozpaczliwych środków, których nie pochwalam [?], w celu usunięcia 
go” 22. 14 XI 1918 r. Korfanty wraz z kilkoma innymi działaczami wielko
polskiej endecji przybywa do Warszawy, by konferować z Piłsudskim 
w sprawie stworzenia nowego, „narodowego“, rządu. Co prawda, rząd 
lubelski zarezerwował dla przedstawicieli Poznańskiego trzy portfele23, 
ale Korfanty i jego towarzysze nie chcą nawet słyszeć o współpracy 
z „czerwonym“, prawie „bolszewickim“ — według ich przekonania — 
rządem, i wypowiadają mu formalną wojnę. Akcję antyrządową Korfanty 
rozpoczyna już 15 XI 1918 r. Na wiecu, zorganizowanym przez war
szawską endecję, Korfanty — „mówca z Bożej łaski“ — (według okre
ślenia „Kuriera Warszawskiego“) — oświadcza, że przedstawiciele Wielko
polski nie pogodzą się nigdy z istnieniem rządu lubelskiego, rządu samo
zwańczego, rządu dyktatury jednej partii. Stwierdza dalej, że reformy 
społeczne są w tej chwili niepożądane i należy je odłożyć na okres póź
niejszy. W chwili obecnej najważniejsza jest sprawa niepodległości. „Lud 
polski przez wybrańców swoich... sam osądzi, czego mu potrzeba... Nie 
potrzebuje on obietnic demagogów i agitatorów“ 24. Wystąpienia Korfan
tego, bojowe, przepełnione silnymi akcentami zgody i jedności narodowej, 
zyskują mu ogromną popularność wśród burżuazji i drobnomieszczaństwa. 
Powszechnie głosi fama, że właśnie on jest tyni wymarzonym człowiekiem, 
który stanie na czele rządu „narodowego” i zaprowadzi w Polsce ład 
i porządek,' zapewni całemu narodowi spokój i dobrobyt. Warszawska 
prasa endecka i zbliżona do niej robi mu głośną propagandę, kreując go 
na bohatera narodowego. „Kurier Warszawski“ pisał np. 17 XI 1918 r.: 
„Bohaterem dnia jest Korfanty... W tych tłumach nieprzeliczonych, które 
ku Korfantemu wyciągają ręce, jest jakby modlitwa, jakby wołanie o czyn, 
który nas zbawi z chaosu. Ty nas poprowadź! Ty ratuj! Ty bądź sternikiem 
wśród burzy!... Korfanty stał się dla nas wszystkich symbolem siły. Rzucił

21 E. K., Przewrót w Polsce. Rządy ludowe, Kraków—Warszawa 1919, s. 54. 
Pod pseudonimem E. K. ukrywa się b. premier rządu J. Moraczewski.

22 Mowa posla śląskiego Wojciecha Korfantego, wygłoszona na posiedzeniu sejmu 
dn. 25 II 1919 (Mowy Sejmowe, nr 2, Warszawa 1919, s. 8—9).

23 „Robotnik“, 19 XI 1918, pisał pod adresem przedstawicieli Poznańskiego: 
„Niech więc wchodzą oni do rządu. Nie kryliśmy tego, że oni jako partyjnicy 
endeccy są nam niemili, że z nimi będzie ciężka współpraca. Ale trudno“.

24 „Kurier Warszawski“, 16 XI 1918.



pytanie: Czymże ty jesteś, Warszawo? Czy na czerwono pokostowaną 
agentuią rząaow partyjnych, czy wielką metropolią narodu, która nie dla 
jeunej kiasy, lecz dla wszystkich swych synów cnce hudować ojczyznę... 
biyszycie? l\iech żyje Konanty! To hasło ania dzisiejszego“ 10. Reakcyjne, 
jawnie czernosecinne i antysemickie organizacje (w rodzaju Armii Zba
wienia czy tzw. grup narodowych) rozpowszechniają w Warszawie ulotki 
i odezwy domagające się oddama rządu w ręce Korlantego 2b. 17 XI 1918 r. 
endecja organizuje nowe demonstracje i wiece antyrządowe. Mówcy 
nawołują do obalenia rządu. Wszędzie powtarza się nazwisko Korfantego 25 26 27. 
Tymczasem on tego samego dnia wieczorem konferuje z Piłsudskim 
w sprawie utworzenia nowego rządu, w którym endecja miała zająć naj
ważniejsze placówki, przede wszystkim Ministerstwo Spraw Zagranicz
nych. Jednakże rozmowy z Piłsudskim nie przynoszą żadnego rezultatu. 
Piłsudski uważał, że nie przyszedł jeszcze czas na utworzenie rządu jawnie 
prawicowego, gdyż mogłoby to wywołać niezadowolenie szerokich mas 
i przyczynić się do nowego wzniesienia fali rewolücyjnej w całym kraju. 
Poza tym Piłsudski nie chciał i nie mógł się zgodzić na oddanie w ręce 
endecji najważniejszych stanowisk ministerialnych, bo oznaczałoby to 
osłabienie jego własnej pozycji. Korfanty odchodzi więc z niczym. Na
stępnego dnia, 18 XI 1918 r., przedstawiciele Poznańskiego publikują 
uroczysty protest przeciwko rządowi Moraczewskiego28. Odbywają się 
nowe wiece i demonstracje endeckie, których duszą niezmiennie jest sam 
Korfanty. O jego postawie w tych dniach autor cytowanej już broszury 
pt. Przewrót w Polsce... pisze: „Typ karierowicza bez przekonań, bez 
ideologii, bez charakteru. Demagog i prowokator pierwszej klasy. Umie 
przybrać pozę. Umie zaaranżować entuzjazm tłumu i nająć ludzi, którzy 
wyprzęgną konia od jego dorożki i sami go ciągną... Umie urządzać 
zamachy na swoją osobę. Umie piorunować na Niemców, a lokować swoje 
pieniądze w bankach berlińskich lub robić interesa przy pomocy „Braci 
Frankowskich“, znanej firmy rzeźników z czasów okupacji niemieckiej, 
która pod skrzydłami Niemców zrabowała miliony marek w Polsce. Będzie 
pełen nabożeństwa, czci i zachwytu dla Piłsudskiego, gdy z nim umawia 
się o udział w rządzie, a w pół godziny później na wiecu endeckim

25 Kartki ulotne. Korfanty (Kurier Warszawski, 17 XI 1918).
26 W jednej z ulotek Armii Zbawienia czytamy np.: „Polska w tej dobie musi 

mieć innych premierów. Najpopularniejszym, za którym pójdzie cały naród, może 
być tylko KORFANTY. Jedynie on wraz z naszym ukochanym wodzem Piłsudskim 
mogą uszczęśliwić cały naród. Niech żyje Korfanty i Piłsudski! Niech żyje wolna 
od Żydów i bolszewików Ludowa Rzeczpospolita Polska!“

27 Zob. „Kurier Warszawski“, 18 XI 1918.
28 „Kurier Warszawski“. 19 XI 1918.



nastraja histęryczki do ryku: »-Precz z Piłsudskim!-« W czasie pertraktacji 
upiera się przy tym, by socjaliści zostali w gabinecie... a na zgromadzeniu 
odbytym godzinę przed tym czy godzinę po tym odsądza socjalistów od czci 
i wiary i rzuca hasło: »-Precz z rządem!-«“ 29 Po 18 XI 1918 r. kampania 
antyrządowa wzmaga się. Organizacje endeckie z całego kraju nadsyłają 
na adres Korfantego listy otwarte i oświadczenia, w których całkowicie 
solidaryzują się z jego akcją30. Na 1 XII 1918 r. endecja planowała wy
mierzyć rządowi Moraczewskiego ostateczny cios. W cyrku zorganizowano 
wielki wiec, który miał się stać sygnałem do akcji. Na wiecu miał prze
mawiać również Korfanty. Ale warszawska organizacja PPS przygotowała 
kontrakcję. Zmobilizowane przez warszawski OKR bojówki robotnicze 
tłumnie przybyły na wiec endecki. Zaskoczony Korfanty, wytrawny 
demagog i mówca wiecowy, natychmiast zmienia ton. Bojowe, antyrządowe 
przemówienie zaczyna od słów: „Towarzysze, robotnicy. Ja jestem także 
robotnik“. Jednakże warszawscy robotnicy wygwizdali Korfantego, „ro
botnika”. W rezultacie doszło do starć między bojówkami endeckimi 
i uzbrojonymi robotnikami. Padły strzały 31.

Po tym nieudanym wystąpieniu Korfanty opuszcza Warszawę, „po
kostowaną na czerwono“, i udaje się do Poznania, dla odmiany „pokosto
wanego na biało“ 32. Działacz PPS, T. Hołówko, pisze w „pożegnalnym“ 
artykule: „I oto pan mający reprezentować całą dzielnicę polską stanął 
w szeregach reakcji, stał się prowodyrem akcji prowadzonej przeciwko 
pierwszemu rządowi wolnego narodu polskiego. Pan Korfanty rozpoczął 
swą karierę w Warszawie wobec szerokich tłumów, skończył zaś jako 
wódz endeckich bojówek. Zbiera się Rada Ludowa w Poznaniu. Żądamy, 
aby wypowiedziała swój sąd o działalności p. Korfantego. Żądamy, aby 
robotnicy śląscy nam odpowiedzieli, czy oni po to wybierali p. Korfantego 
na swojego posła, aby stał się narzędziem w rękach polskiej reakcji i pod

29 E. K., Przewrót w Polsce..., s. 54—55.
30 Tak np. Zjednoczenie Narodowe Ziem Pułtuskiej i Makowskiej pisało: 

„W chwili dziejowej dla narodu polskiego — stawania po stu z górą latach niewoli 
w rzędzie niepodległych państw Europy, w chwili zjednoczenia się wszystkich ziem 
narodu [...] Zjednoczenie Namdowe Ziem Pułtuskiej i Makowskiej — w przeświad
czeniu, że polski konserwatyzm, polska ludowość czy socjalizm nie mają nic wspól
nego z junkierstwem pruskim, hakatą, obszarnictwem rosyjskim lub międzynaro
dówką — składa Ci, Czcigodny Panie z sodalisami Twymi, cześć i uznając »dyk
taturę partii« — według słów Twoich — »za schody, wiodące do bolszewizmu, 
a bolszewizm — za zaprzeczenie wszelkiej demokracji« staje murem zwartym przy 
Was z myślą nieodstępowania ani na krok od rezolucji zapadłej dn. 15 bm. na wiecu 
narodowym w sali Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie“ (Kurier War
szawski, 23 XI 1918).

31 Zob. „Robotnik“ i „Kurier Warszawski“, 2 XII 1918.
32 „Kurier Warszawski“, 2 XII 1918.



judzał ciemne żywioły przeciwko robotnikowi polskiemu? Chcemy wierzyć, 
że działalność p. Korfantego w Warszawie znajdzie należytą ocenę w Po
znaniu i na Śląsku“ 33.

* *
*

3 XII 1S18 r. zebrał się w Poznaniu Sejm Dzielnicowy Ziem Polskich 
b. Zaboru Pruskiego. Większość posłów, wybranych zresztą w sposób 
daleko odbiegający od demokratycznych zasad, stanowili endecy. W czasie 
obrad — jak pisał „Robotnik“ „królował Korfanty” 34. Charakterystyczny 
jest fakt, że Sejm nie wysłał nawet zdawkowego telegramu do rządu 
polskiego. Kiedy posłowie PPS zaproponowali wysłanie takiego telegramu, 
Korfanty odpowiedział: „Rządu polskiego nie ma“ 35. Już w czasie po
siedzeń sejmowych ujawniły się dwa niezwykle charakterystyczne mo
menty, które stanowić będą nić przewodnią całej działalności Komisariatu 
Naczelnej Rady Ludowej — faktycznego rządu Wielkopolski: separatyzm 
wobec państwa polskiego (mówiono nawet o autonomii lub federacji 
z Polską, szczególnie w sferach wyższego duchowieństwa) i ugodowość 
wobec Niemców 36.

Korfanty, komisarz NRL i faktyczny jej przywódca, był zasadniczo 
przeciwny wszelkim samodzielnym wystąpieniom mas ludowych. Ujawniło 
się to ze szczególną siłą w czasie powstania wielkopolskiego. Gdy po
wstańcy walczyli z Niemcami, Korfanty gasił ich zapał i nawoływał 
do pertraktacji, bojąc się, by płomień powstania ludowego, które mogło 
zwrócić się również przeciwko rodzimym kapitalistom i obszarnikom, nie 
ogarnął całej Wielkopolski. Jest rzeczą udowodnioną, że postawa Komisa
riatu wpływała hamująco na rozmach walki wyzwoleńczej i opóźniała 
wyzwolenie Poznańskiego37, dlatego też do spraw tych nie będziemy 
w tym miejscu wracać.

Na oswobodzonym od Niemców terytorium Komisariat NRL zapro

33 Pan Korfanty (Robotnik, 3 XII 1918).
34 T. H ł ó w k o, Wrażenia z Górnego Śląska i Poznańskiego (Robotnik, 14 XII 

1918).
35 Ze Śląska i Poznańskiego (Robotnik, 7 XII 1918).
30 H o ł ó w k o, op. cit. Poznańska „Sprawa Polska“, organ postępowej inteligen

cji, opozycyjnie nastawionej wobec polityki Komisariatu, pisała: „Sejm Dzielnicowy 
ujawnił ciasny prowincjonalizm »oficjalnych-« naszych polityków... Ostrożność Sejmu 
względem Berlina w zestawieniu z ciętością względem Warszawy pozostanie' czarną 
plamą Sejmu Dzielnicowego“ (12 I 1919, s. 26, 27).

37 Już na początku 1919 r. „Sprawa Polska“ twierdziła, że „koła u steru stojące 
sprawie oswobodzenia dalszych obszarów w dużym stopniu zaszkodziły“ (6 IV 1919, 
s. 179). O sprawach tych szeroko i na podstawie bogatych materiałów archiwalnych 
(dziś już nie istniejących) traktuje praca Z. W i e l i c z k i ,  Wielkopolska a Prusy 
w dobie powstania 1918119, Poznań 1932.



wadził dyktaturę obszarników i kapitalistów. Wielkopolska, oddzielona 
od państwa polskiego kordonem granicznym i celnym, stała się na długi 
okres czasu ostoją reakcji polskiej, „polską Wandeą“. Władze wykonaw
cze NRL zwalczały bezwzględnie klasowy ruch robotniczy38 39, wsadzały 
masowo do więzień działaczy lewicowych, występowały w obronie obszar
ników, broniąc ich interesów przeciwko robotnikom rolnym i chłopom 30. 
W tym samym czasie na forum Sejmu warszawskiego Korfanty wy
stępował przeciwko „burżujom-paskarzom“, grzmiał na warszawskich 
nowobogackich, którzy dorobili się krociowych fortun na spekulacjach 
wojennych, na nędzy mas pracujących, wołał, że „rumieniec wstydu 
występuje bezustannie na policzki uczciwego obywatela, patrząc na to, 
co się dzieje, na te zbytki, gdy obok snują się całe dziesiątki, setki że
braków, gdy ludność mrze i pada z głodu na ulicach miasta“ 40. Władze 
NRL konfiskowały prasę lewicową, przychodzącą do Poznania z państwa 
polskiego, np. „Robotnika”, pod zarzutem, że jest to pismo „bolszewickie 
i żydowskie“ 41. Komisariat prowadził własną, niezależną od Warszawy 
politykę, posiadał własną armię 42 43, a nawet usiłował uprawiać samodzielną 
politykę zagraniczną4:}. Poznańskie było oddzielone od państwa polskiego 
kordonem granicznym i granicą celną. Ruch ludności między Wielkopolską 
a państwem polskim był niezwykle utrudniony, a przyjazd „cudzo
ziemców“ z Warszawy czy Lwowa skrzętnie notowany przez policję 
poznańską. Kiedy w Sejmie protestowano przeciwko temu, Korfanty 
oświadczył, że stan ten nie ulegnie zmianie. Podawał jednocześnie przy
czyny tych praktyk władz poznańskich. Pierwsza z nich była natury 
gospodarczej. Otóż w Poznańskiem żywność była dwa razy tańsza niż 
W państwie polskim. Zamknięto więc granice, bo władza tamtejsza „nie 
ścierpi napływu paskarzy tutejszych, którzy w haniebny sposób ludność 
wyzyskują“ 44. Ale tu nie chodziło tylko o paskarzy i lęk przed wyzyskiem

38 Archiwum Zakładu Historii Partii (AZHP), Warszawskie Biuro Koresponden
cyjne (WBK), raport z 7 V 1919.

39 Jw.
4U Mowa posla śląskiego Wojciecha Korfantego...
41 Zob. „Robotnik“, 8 IV i 12 VI 1919. Urzędy pocztowe w Poznańskiem zwracały 

do Warszawy egzemplarze „Robotnika“ z takimi np. adnotacjami: „Szkalujecie ludzi, 
którzy pracują na niwie polskiej, prawych Polaków. Precz z wami, bolszewickie 
zdrajcy Ojczyzny“ itp.

42 „Po Wiśniowieckich, Potockich, co własne wojska mieli, aby rząd centralny 
obezwładnić, sejmy krępować, przejdzie chyba jako ostatni z tego rodzaju hero- 
stratowej sławy mężów Korfanty, syn ludu, do potomności“ (Sprawa Polska, 6 IV 
1919, s. 181).

43 NRL nawiązała stosunki dyplomatyczne z Finlandią, a z rządem warszawskim 
komunikowała się przez pewien czas za pośrednictwem misji amerykańskiej (Sprawa 
Polska, 6 IV 1919, s. 180).

44 Mowa posła śląskiego Wojciecha Korfantego..., s. 4.



ludności, chociaż bez wątpienia otwarcie granicy celnej przyczyniłoby się 
do przejściowego wzrostu paskarstwa. Likwidacja granicy doprowadziłaby 
do stopniowego wyrównania cen na artykuły żywnościowe i pozbawiłaby 
Komisariat niezwykle cennego argumentu propagandowego o „nędzy 
galicyjskiej i warszawskiej“ i „dobrobycie wielkopolskim“. Druga przy
czyna, o której mówił Korfanty, była natury politycznej: „Władze nasze... 
nie ścierpią tego przenigdy, aby rozmaici agitatorowie partyjni zjawiali się 
na naszym gruncie 1[na sali wrzawa) i wprowadzali w szeregi naszej armii 
agitację polityczno-partyjną (na sali wrzawa)” 45. Korfanty mówił ogól
nikowo o „agitatorach partyjnych“, ale praktyka władz poznańskich 
nie pozostawiała wątpliwości co do tego, o jakich konkretnie agitatorów 
chodziło. Tak więc nie dopuszczano na teren Poznańskiego przede wszyst
kim działaczy PPS, lewicowych stronnictw chłopskich, nie mówiąc już, 
oczywiście, o komunistach. Z drugiej zaś strony popierano i na szeroką 
skalę uprawiano w armii wielkopolskiej agitację endecką. Z endeków, 
z synów obszarników i kapitalistów rekrutowały się podstawowe kadry 
oficerskie armii, na czele której stał generał Dowbór-Muśnicki.

Działacze polityczni Komisariatu w najczarniejszych barwach przed
stawiali stosunki w państwie polskim. Starano się przekonać społeczeństwo, 
że Polska jest państwem bolszewickim, że religia, Kościół i duchowieństwo 
nic w niej nie znaczą, że jest socjalistyczna, rozpustna, niemoralna, 
zażydzona, że Piłsudski stoi na czele „czerwonej armii“ itp .46 Nuty 
dzielnicowości i separatyzmu przewijały się na każdym kroku i przy każdej 
okazji. Szczególnie widoczne stały się one w czasie uroczystości związanej 
z powitaniem pułków wielkopolskich wracających spod Lwowa. Uro
czystość, w której główną rolę odegrał Korfanty, nosiła taki charakter, 
„jak gdyby Komisariat był tu władzą suwerenną i witał swoje pułki 
wysłane na odsiecz jakimś zaprzyjaźnionym pobratymcom, pozbawionym 
opieki własnej władzy“ 47.

Odgradzając się od państwa polskiego, Komisariat NRL prowadził 
wyraźnie „kurtuazyjną“ politykę wobec miejscowych Niemców. W Radzie 
Miejskiej m. Poznania dominował język niemiecki. Niemcom odstąpiono 
2 (z 4 istniejących) tzw\ szkoły obywatelskie. W kolejnictwie, na poczcie 
i w wielu instytucjach komunalnych panoszyli się urzędnicy Niemcy. 
Polaków z innych dzielnic nie chciano przyjmować do pracy. „Ogólna 
tendencja, która panuje nie tylko na kolejach, lecz i w innych sferach 
życia społecznego i gospodarki w Poznańskiem, jest ta, żeby nie brać

45 „Sprawa Polska“ pisała, że koła rządzące w Poznańskiem przepojone są stra
chem „przed tą Polską, w której rodzą się różne przewrotne idee i pomrukują różne 
komunizmy i bolszewizmy“ (23 III 1919, s. 156).

46 AZHP, WBK, raport z 24 IV 1919.
47 AZHP, WBK, raport z 17 VI 1919.



ludzi z innych dzielnic, lecz obchodzić się swoimi, a w razie niemożności 
wolą pozostać przy Niemcach“ 48. Komisariat narzekał oficjalnie na brak 
nauczycieli Polaków, ale równocześnie bezskutecznie starali się o pracę 
w szkolnictwie Poznaniacy, wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Znany historyk emigracyjny Pobóg-Malinowski pisze: „Ani Naczelna 
Rada Ludowa, ani jej organ wykonawczy... nie okazywały wcale pośpiechu 
z reorganizacją systemu administracyjnego, dotychczasowy niemiecki uwa
żając przesadnie za doskonały i najlepszy. Wobec tfraku własnych, pol
skich, urzędników i wobec ostrej niechęci do przybyszów z Królestwa 
i Galicji — nie tylko nie usuwano, ale w wielu wypadkach zatrzymywano 
Niemców nawet na kierowniczych stanowiskach »landratów«, odbierając 
im jedynie policję i dodając polskiego starostę; wszędzie oczywiście 
wprowadzono język polski, zostawiono jednak w urzędowaniu i nie
miecki...” 49 Tolerancja wobec Niemców wywoływała szczególne obu
rzenie ludności polskiej. Jedna z gazet poznańskich pisała: „Komisariat 
nie dbał wcale o spolszczenie administracji, wskutek czego urzędnicy 
pruscy, nie czując nad sobą kontroli, poczęli dokuczać jak dawniej ludności 
polskiej“ 50. Jedną z bardzo istotnych przyczyn takiej „kurtuazji“ wobec 
Niemców ujawnił pewien kapitalista poznański. Banki polskie w Poznaniu, 
a w pierwszym rzędzie Bank Związku Spółek Zarobkowych, którego 
generalnym patronem był jeden z trzech Komisarzy NRL, były silnie 
zaangażowane swymi kapitałami w bankach berlińskich. Tak więc interesy 
bankowe to właśnie „jedna z tych nici, które nas łączą jeszcze z Ber
linem“ 51.

W pierwszym okresie władzy Komisariat NRL miał za sobą zdecydo
waną większość ludności. Zorganizowana opozycja właściwie nie istniała. 
Ale już na początku 1919 r. „szersze koła ludności zaczęły szemrać“ 52.

AZHP, WBK, raport z 14 VI 1919; AAN, Prezydium Rady Ministrów, t. XXII, 
sprawozdanie władz wojskowych z lipca 1919. „Sprawa Polska“ w następujący 
sposób formułowała stanowisko Komisariatu w tej sprawie: „Wolimy raczej zre
zygnować z polszczenia różnych urzędów i dziedzin życia publicznego, niż spro
wadzać z Królestwa lub Galicji nieprawomyślnych urzędników i funkcjonariuszy, 
którzy by mogli przewlec do naszej dzielnicy jakieś zarazki szkodliwe“ (23 III 
1919, s. 156).

4y W. P o b ó g - M a l i n o w s k i ,  Najnowsza historia polityczna Polski 1864— 
1945, t. II, cz. 1, Londyn 1956, s. 36.

50 „Sprawa Polska“, 6 IV 1919, s. 179.
51 AZHP, WBK, raport z 14 IV 1919.
52 „Robotnik“, 15 IV 1919. W pierwszym okresie istnienia Komisariatu opozycję 

wobec niego reprezentowała cytowana już kilkakrotnie „Sprawa Polska" i Związek 
Młodych Polaków (przekształcony na wiosnę 1919 r. w Związek Młodej Polski). Obie 
te grupy reprezentowały bardziej postępowe społecznie tendencje niż Komisariat 
i występowały przede wszystkim przeciwko wszelkim przejawom dzielnicowości 
i separatyzmu. Stopniowo opozycja zaczęła przybierać poważniejsze rozmiary. Jej



Uwidoczniło się to szczególnie wyraźnie na posiedzeniu plenarnym NRL 
w dniach 29 III — 1 IV 1919 r., chociaż endecja starannie przemilczała, 
że „przeciwko polityce p. Korfantego coraz silniejszy poänosi się pro
test“ * 53. Na posiedzeniu NRL pod adresem Korfantego padło wiele cięż
kich zarzutów. Mówiono więc o „samowolnych rządach“, o „dyktaturze“, 
o separatyzmie i utrzymywaniu kordonu między Wielkopolską a państwem 
polskim („co może pozbawić nas tylko serca całej reszty Polski“) itd. 54 
Do wzmocnienia opozycji antykorfantowskiej skutecznie przyczynił się 
terror zastosowany przez Komisariat w czasie wyborów do Sejmu Ustawo
dawczego RP. Do akcji rzucono oddziały wojskowe55, chociaż Korfanty 
oświadczał w Sejmie, że „w wojsku naszym, w tej armii narodowej 
naszej dzielnicy miejsca dla agitacji politycznej nie ma i nie będzie“ 56. 
W czasie kampanii wyborczej powstają pierwsze zorganizowane ośrodki 
opozycji antykorfantowskiej 57. Korfanty stawał się coraz bardziej nie
popularny wśród szerokich mas ludowych.

* *

Po podziale Górnego Śląska W. Korfanty staje się jednym z najwybit
niejszych działaczy endecji na skalę ogólnopolską. W jego karierze poli
tycznej szczególne i bardzo ważne miejsce zajmuje okres przesilenia rzą
dowego w czerwcu—lipcu 1922 r. Jako sztandarowa postać zjednoczonej 
reakcji polskiej próbuje wtedy utworzyć rząd silnej ręki i zaprowadzić 
w Polsce „porządek“. Nazwisko Korfantego jako ewentualnego premiera

np. przejawem było wystąpienie z NRL w marcu 1919 kilku posłów reprezentujących 
emigrację polską w Nadrenii-Westfalii, m. in. F. Mańkowskiego, J. Brejskiego 
(działacza Zjednoczenia Zawodowego Polskiego). Ze znaczenia tych zjawisk bardzo 
dobrze zdawał sobie sprawę sam Komisariat. Dlatego na krótko przed zwołaniem 
posiedzenia NRL Komisariat zmienił częściowo taktykę: zaczęto energiczniej usuwać 
z zajmowanych stanowisk nauczycieli Niemców (akcją tą miało być objętych 
1500 nauczycieli), zapowiedziano energiczniejszą walkę o spolszczenie kolejnictwa, 
usunięto w Poznaniu pomnik Bismarcka itd. (Sprawa Polska, 6 IV 1919, s. 179).

53 „Robotnik“, 15 IV 1919.
54 AZHP, WBK, raport z 14 IV 1919.
55 1 VI 1919 r. „Robotnik“' ujawnił następujący rozkaz gen. Dowfcór-Muśnickiego: 

„Podległe rozkazom moim wojsko... świadome obowiązków obywatelstwa polskiego, 
stawi czoło wrogowi wewnętrznemu przy wyborach do Sejmu Ustawodawczego, 
by nie dopuścić do zwycięstwa partii przewrotowych“. Tego samego dnia władze 
naczelne PPS opublikowały oficjalny protest przeciwko terrorowi wyborczemu 
w Poznańskiem.

58 Mowa posla śląskiego Wojciecha Korfantego..., s. 4.
57 Np. w okręgu ostrowskim opozycyjną listę wyborczą wystawili robotnicy rolni. 

W okręgu poznańskim wysunięto listę opozycyjną pn. Stronnictwo Ludowe (Robotnik, 
1 VI 1919).



rządu wypłynęło na forum sejmowym 18 VI 1922 r . 58 59 Jednakże pro
pozycja endecji i chadecji wywołała powszechne oburzenie lewicy par
lamentarnej. Przedstawiciel PPS, Barlicki, stwierdził: „Oświadczam się 
stanowczo przeciwko kandydaturze Korfantego, po pierwsze dlatego, 
że osoba jego nie daje żadnych rękojmi bezstronności w czasie wyborów, 
znamy bowiem- jego stanowisko polityczne i jego metody. Po wtóre, 
gabinet Korfantego oznaczałby bezwzględny kurs reakcyjny“ 50. W po
dobny sposób wypowiadali się przedstawiciele PSL „Piast“ i PSL „Wy
zwolenie” 60. Przeciwko kandydaturze Korfantego wypowiedziały się 
także stronnictwa centrowe. Wobec jednolitej postawy lewicy i centrum 
kandydatura Korfantego upadła. Ale endecja i chadecja nie rezygnowały 
z walki o władzę.

Na początku lipca 1922 r. prawicowa większość Sejmu obaliła gabinet 
Śliwińskiego. 14 VII 1922 r. w Komisji Głównej Sejmu dyskutowano nad 
sprawą likwidacji przesilenia rządowego i utworzenia nowego gabinetu. 
W imieniu stronnictw prawicowych zgłoszono kandydaturę Korfantego. 
Przeciwko tej propozycji bardzo ostro wystąpili przedstawiciele PPS, 
NPR, stronnictw ludowych i mniejszości narodowych. Przypominano 
Korfantemu współpracę z Erzbergerem, kunktatorską postawę w czasie 
powstań śląskich, zagrożono opublikowaniem poufnych dokumentów61. 
W imieniu PPS Daszyński zagroził prawicy wojną domową62. W czasie 
głosowania prawicowa większość Komisji Głównej desygnowała Korfan
tego na nowego premiera rządu63. Tymczasem Korfanty konferował 
z Piłsudskim. Oto co pisze na ten temat niewątpliwie dobrze o tych 
sprawach poinformowany Pobóg-Malinowski: Korfanty, „w okresie kry
zysu windowany przez prawicę i jawnie z nią związany, w tajemnicy 
przed nią zgłosił się u Piłsudskiego, raz jeszcze proponując »rozpędzenie 
suwerenów« i pęosząc o nominację na premiera. Mówił: »Panie Naczelniku, 
nigdy nie miał pan bardziej oddanego premiera, niż będzie miał go pan

58 Kandydaturę Korfantego zgłosiły Związek Ludowo-Narodowy i chadecja 
(Robotnik, 19 VI 1922).

59 „Robotnik“, 19 VI 1922.
60 Jw.
61 Oświadczenia o opublikowaniu dokumentów złożyli Rataj, Daszyński i Grün

baum (Robotnik, 15 VII 1922).
B2 „Robotnik“, 15 VII 1922.
63 Za kandydaturą Korfantego głosowały: Związek Ludowo-Narodowy, Naro

dowe Zjednoczenie Ludowe, Narodowo-Chrześcijański Klub Robotniczy, Narodowo- 
Chrześcijańskie Stronnictwo Ludowe, Zjednoczenie Mieszczańskie, Klub Pracy Kon
stytucyjnej, Stronnictwo Katolicko-Ludowe, Niezależna Grupa Robotnicza. Przeciwko 
Korfantemu głosowały: PPS, PSL „Piast“, PSL „Wyzwolenie“, SL „Lewica“, Rady 
Ludowe, Zjednoczenie Niemieckie, Zjednoczenie Żydowskie.



we mnie«“ 64. Piłsudski odrzucił propozycję65 i przesłał wieczorem 14 VII 
1922 marszałkowi Sejmu oświadczenie: „Nie chcąc w niczym przeszkadzać 
p. Korfantemu w jego pracy nad utworzeniem rządu, oświadczam, że będę 
jednak zmuszony w najbliższym czasie urząd mój złożyć“ 66. Po odczytaniu 
tego oświadczenia stronnictwa lewicy parlamentarnej na wspólnym po
siedzeniu klubów poselskich uchwaliły, iż „wobec wytworzonej sytuaeji 
musi być utrzymany i zacieśniony wspólny front lewicy w walce z reakcją 
w Sejmie i w kraju“ 67.

Wysunięcie kandydatury Korfantego wywołało powszechne oburzenie 
mas pracujących w całym kraju. 15 VII 1922 r. CKR PPS opublikował 
specjalną odezwę Do ludu pracującego miast i wsi. „Reakcja prowokuje 
lud. Korfanty ma tworzyć rząd. Korfanty ma być z woli kapitalistów 
i obszarników silną pięścią na ruch robotniczy i ludowy... Baczność, ro
botnicy i włościanie. Położenie jest groźne. Niech potężny protest rozlegnie 
się wszędzie“ 68. „Robotnik“ z 15 VII 1922 r. pisał w artykule wstępnym: 
„Rząd Korfantego — rząd skrajnej reakcji, korupcji i najbrutalniejszych, 
iście pruskich metod. Korfanty... to człowiek bez zasad i bez skrupułów 
moralnych, demagog z zachciankami dyktatora, zna tylko metody poli
cyjnej brutalności, podbechtywania najgorszych instynktów ciemnego 
tłumu w interesie klas posiadających. G a b i n e t  K o r f a n t e g o  t o  
s y g n a ł  do  n a j c i ę ż s z y c h  w a l k  w e w n ę t r z n y c h  i nie
powetowana szkoda dla polskiej polityki zagranicznej“. Tego samego dnia 
warszawska organizacja PPS uchwaliła wniosek o mobilizacji proletariatu 
stolicy do walki przeciwko Korfantemu, gdyż jego rządy ,.to wolność dla 
paskarzy, to głód dla ludu pracującego, to gwałty policyjne i bezprawia, 
to represje dla ludu, a bezkarność dla szlachty i burżuazji, to hańba dla 
Polski” 69. Szereg związków zawodowych wystąpiło przeciwko Korfan
temu i wezwało robotników do strajku powszechnego70. Nawet krakowski 
„Czas“ pisał, że Korfanty „to rząd destrukcji państwa“ 71. 16 VII 1922

64 Op. cit., R. 407—408.
65 Jw. „W Piłsudskim najpoważniejsze zastrzeżenia budziła przeszłość polityczna 

Korfantego — rola jego w Berlinie na początku wojny 1914—1918“. Na marginesie 
tej wypowiedzi warto zauważyć, że obóz piłsudczykowski sam w czasie pierwszej 
wojny światowej jak najściślej wiązał się z władzami niemieckimi (np. słynna PON). 
Szeroko na ten temat pisze Jabłoński w cytowanej już pracy. Przeszłość polityczną 
w czasie wojny wypomniał PPS i całemu obozowi piłsudczykowskiemu Korfanty 
w mowie sejmowej z dn. 25 II 1919 r.

60 J. P i ł s u d s k i ,  Pisma, t. V, s. 248.
67 „Robotnik“, 15 VII 1922.
68 Jw.
69 „Robotnik“, 16 VII 1922.
7U „Robotnik“, 18 VII 1922.
71 „Czas“, 16 VII 1922. Stanowisko „Czasu" spotkało się z bardzo ostrą krytyką



warszawski OKR PPS przeprowadził mobilizację Milicji PPS i wezwał 
robotników do jednodniowego strajku powszechnego, chociaż przywódcy 
PPS traktowali strajk jako ostateczność. Wieczorem 17 VII 1922 r. 
Daszyński konferował z przedstawicielem Korfantego i oświadczył mu, 
że strajk zostanie odwołany pod warunkiem, iż Korfanty dobrowolnie 
zrezygnuje z misji tworzenia rządu* 72. Korfanty nie przyjął propozycji 
pokojowych PPS. Zgodnie z zapowiedzią PPS 18 VII 1922 r. odbył się 
w stolicy strajk powszechny i ogromna demonstracja na placu Teatralnym. 
Fala demonstracji antykorfantowskich przeszła przez cały kraj 73. 23 lipca 
odbyła się wielka demonstracja w Katowicach. Bojówki endeckie użyły 
broni przeciwko demonstrującym robotnikom74. Reakcja mobilizowała 
siły w całym kraju. Endecja i chadecja organizowały wiece i kontr
demonstracje, groziły lewicy wojną domową. Korfantego poparło wyższe 
duchowieństwo katolickie 75. Prasa prawicowa publikowała odezwy i pro
klamacje, które bez zastrzeżeń popierały dążenia Korfantego. W jednej 
z nich, pod znamiennym tytułem Wrogowie ludu, czytamy: „Takiego syna 
ludu, takiego bohatera narodu, takiego męża wielkopomnej zasługi, takiego 
demokratę i patriotę chciałby skonfederowany z Żydami, Niemcami 
i demagogią radykalną socjalizm nie dopuścić do władzy i rządu. Obywa
tele' Stańcie w obronie wielkiego patrioty, o którym lud mówi, że »Śląsk 
ocaliła dla Polski Matka Boska Częstochowska i Korfanty-«. Obywatele! 
Ławą pójdziemy, aby ratować Polskę, demokrację i konstytucję przed 
tyranią socjalizmu. Obywatele! Nie dopuścimy, aby zanarchizowana przez 
demagogię ulica decydowała o rządzie Rzeczypospolitej“ 76.

W 1922 r. Korfanty nie doszedł do władzy. Będzie się jednak o to starał 
przez wiele miesięcy, wyzyskując nędzę mas pracujących, ich niezadowo
lenie z kolejnych rządów i obiecując radykalną poprawę ich sytuacji 
ekonomicznej i politycznej. Jaki konkretnie program przeciwstawiał 
Korfanty aktualnie istniejącym w Polsce rządom? 23 I 1923 r. wystąpił 
on z obszernym przemówieniem w czasie dyskusji nad exposé prezesa 
rady ministrów, W. Sikorskiego, i w imieniu chadecji zapowiedział go-
ze strony „Kuriera Warszawskiego“ (Samobójcza taktyka, „Kurier Warszawski“, 
18 VII 1922).

72 „Robotnik“, 19 VII 1922.
73 M. in. demonstracje antykorfantowskie odbyły się w Brześciu, Bydgoszczy, 

Częstochowie, Lublinie, Łomży, Łowiczu, Płocku, Radomiu, Radomsku, Siedlcach, 
Ostrowcu, Żyrardowie.

74 „Robotnik“, 25 VII 1922.
75 Np. ks. Kapica oświadczył w  Krakowie, że Śląsk to prawa ręka Polski 

(Warszawa jest mózgiem, Kraków — sercem), ręka wyciągnięta do braterskiego 
uścisku, „która wszakże może się stać żelazną pięścią, mogącą rozbić bezładny 
chaos państwa. Tą pięścią Śląska dla Polski jest Korfanty“ (Śląsk wobec przesilenia, 
„Kurier Warszawski“, 20 VII 1922).

76 „Kurier Warszawski“, 18 VII 1922.



towość objęcia władzy, przedstawiając jednocześnie program prac przy
szłego rządu. Przedstawiając katastrofalną sytuację gospodarczą kraju, 
Korfanty doszedł do niespodziewanego wniosku, że winę za ten stan rzeczy 
ponosi przede wszystkim państwo niemieckie, stosujące zabójczą dla Polski 
politykę gospodarczą 11. Takiego rodzaju stwierdzenie odpowiadało intere
som polskich klas posiadających, gdyż odwracało uwagę mas pracujących 
od rzeczywistych sprawców katastrofalnego położenia Polski. Wyjście 
z sytuacji widział Korfanty przede wszystkim w konieczności radykalnego 
obniżenia świadczeń państwa na rzecz budownictwa komunalnego i insty
tucji samorządowych. Jako jedyny i radykalny środek walki z szalejącą 
drożyzną proponował opracowanie szerokiego programu budownictwa 
kolejowego, co miało się w konsekwencji przyczynić do wyrównania cen 
artykułów żywnościowych, gdyż w niejednolitości tych cen w różnych 
częściach kraju upatrywał on główną przyczynę drożyzny. W stosunku 
do mniejszości narodowych żądał przykręcenia śruby pod hasłem zerwania 
z wszelkimi eksperymentami politycznymi w zachodniej Ukrainie i Biało
rusi. W programie Korfantego znalazło się również miejsce na anty
semityzm, maskowany słowami o walce z kapitalizmem żydowskim i szkodli
wością monopoli w życiu kraju. „Ponieważ każdy monopol jest szkodliwy, 
musimy dążyć do tego, ażeby monopol żydowski skasować“. Charaktery
styczna rzecz, że pod monopolem żydowskim rozumiał on tylko handel 
wiejski, sprzedaż wódki i częściowo bankierstwo. O prawdziwych zaś 
monopolach żydowskich, o wielkim kapitale żydowskim nie znajdziemy 
w przemówieniu Korfantego prawie nic. Jeżeli chodzi o politykę wobec 
Górnego Śląska, to Korfanty ograniczył się do słów o konieczności przy
śpieszenia zespolenia Śląska z resztą Polski. Drogą do tego celu miało być 
wysyłanie na „te kresy nasze“ najlepszych sił, „jakimi rozporządzamy“. 
Domagał się on również wzmocnienia roli Kościoła w państwie, a zwłasz
cza w szkolnictwie, bo Kościół jest „naczelnym wychowawcą narodu“. 
Klasycznym wprost przykładem korfantowskiej demagogii był jego pro
gram w kwestii robotniczej i agrarnej. „Robotnik nowoczesny, który prze
był straszną wojnę światową i w tej wojnie... poznał swoje wpływy, 
swoją siłę, swoją potęgę, a to samo dotyczy chłopa, ten nigdy nie wróci 
do dawnego stanowiska społeczno-prawnego“. Robotnik polski „słusznie 
pragnie współdecydującego głosu w organizowaniu procesu produkcyj
nego. I to stanowisko nasz Klub mu przyznaje. I w tym kierunku wszelkie 
żądania i dążenia robotników popierać będziemy“ 77 78. Jednakże między tą 
zapowiedzią a konkretnymi postulatami istniała wielka rozpiętość. W imie
niu chadecji zaproponował on tylko dwie rzeczy: 1. usankcjonować i ująć

77 Mowa posła W. Korfantego z Klubu Chrześcijańskiej Demokracji w dyskusji 
nad expos> prezesa rady ministrów Sikorskiego dnia 23 I 1923, Warszawa 1923, 
s. 29—30.

78 Ibid., s. 25—26.



w ramy ustawy wegetujące rady robotnicze; 2. przyśpieszyć opracowanie 
i wprowadzenie w życie ustawy o ubezpieczeniach społecznych dla robotni
ków.-Kiedy jeden z posłów prawicowych wykrzyknął: „To jest rewolucyjna 
mowa“, Korfanty zareplikował w bardzo charakterystyczny sposób: „Jeżeli 
pan to nazywa rewolucją, to pan jesteś burżujem”. Podobnie mizerne były 
propozycje Korfantego w kwestii agrarnej. Według jego zdania głównym 
celem reformy rolnej powinno być stworzenie „silnego stanu chłopskiego, 
który w Polsce musi być podporą silnej państwowości“, a więc stanu 
wiejskich kapitalistów. Akceptując bez zastrzeżeń ustawę o reformie rol
nej, Korfanty domagał się wyasygnowania pewnych sum na jej realizację, 
wyznaczenia określonego minimum ziemi na potrzeby reformy rolnej, 
dopuszczenie swobodnej parcelacji pod kontrolą państwa. W całej zaś 
reformie rolnej „powinna być i planowość, i celowość“. Ze względów 
czysto politycznych proponował bardziej radykalne przeprowadzenie 
reformy rolnej jedynie na kresach wschodnich. „Ja żadnej nie uronię łzy, 
jeżeli tam obszary dworskie znikną i zaludnione zostaną przez liczne rzesze 
walecznych chłopów polskich“, gdyż „tam z interesem naszej ludności 
rolniczej złączony jest interes państwowy“. Oto cały program Korfantego, 
program daleki od radykalizmu społecznego, od uwzględnienia prawdzi
wych interesów szerokich rzesz ludu pracującego, daleki od rzeczywistego 
ukazania wyjścia z impasu, w jakim znalazło się państwo polskie, dzięki 
egoistycznym rządom klas posiadających.

Taki właśnie program — uzupełniony represjami przeciwko prasie 
lewicowej i opozycyjnej w ogóle, prześladowaniami działaczy robotniczych 
i ludowych, ograniczaniem ustawodawstwa robotniczego i socjalnego, 
tolerancją wobec organizacji krypto i jawnie faszystowskich, polityką 
zagraniczną sprzeczną z podstawowymi interesami Polski — będzie rea
lizował w 1923 r. rząd Chjeno-Piasta, w którym Korfanty był wice
premierem i doradcą politycznym Witosa, premiera rządu. Pod naciskiem 
rewolucyjnego ruchu mas ludowych rząd ten upadł w grudniu 1923 r. 
Jego upadek był jednocześnie całkowitym bankructwem programu 
społeczno-politycznego Korfantego.

*  *

*

Niezwykle interesującym rozdziałem biografii politycznej Korfantego 
jest jego działalność na Śląsku w latach 1922—1926. Temat ten sam 
w sobie mógłby być przedmiotem odrębnego i nader pożytecznego studium. 
W tyrn miejscu musimy ograniczyć się tylko do zasygnalizowania raczej 
pewnych problemów i spraw.

Treścią dążeń narodowowyzwoleńczych ludu śląskiego, dążeń do 
połączenia się z Polską była nadzieja wyzwolenia się raz na zawsze od



wszelkiego wyzysku i ucisku, od nędzy i bezrobocia. Nadzieje te naj
jaskrawszy wyraz znalazły w okresie powstań i plebiscytu. Benisz pisze, 
że „nadzieje na poprawę bytu w łączności z Polską w związku z wyrazi
stym przebudzeniem się świadomości narodowej były podstawą wszelkich 
porywów większości ludności śląskiej“ 79. Jeden z najwybitniejszych dzia
łaczy polskich na Śląsku Opolskim, Arka Bożek, wspominał: „Po stronie 
niemieckiej widzieliśmy wielki kapitał i wyzysk, butę pruską, ucisk 
narodowy i polityczny, po stronie polskiej zaś spodziewaliśmy się spra
wiedliwości i równouprawnienia, przejścia z klasy drugiej obywatelstwa 
do pierwszej“. I dalej: „Śniliśmy o idealnej Polsce, o Polsce sprawiedli
wej, o Polsce bez panów i parobków. Miała to być ojczyzna ludzi na
prawdę wolnych, równych“ 80. Robotnik spodziewał się, że w wolnej Polsce 
będzie gospodarzem kopalń i hut, chłop — ziemi. Polska propaganda 
plebiscytowa, której mózgiem był sam Korfanty, doskonale wyczuwała 
te nastroje i przystosowywała się do nich. Ludowi śląskiemu obiecywano 
wszystko — ziemię, kopalnie i huty, demokrację i dobrobyt, szerokie 
możliwości awansu społecznego, chociaż wcale nie miano zamiaru rea
lizować tego. W jednej z ulotek plebiscytowych czytamy: „Od plebiscytu 
rozpocznie się nowa epoka dziejów śląskich... Jeżeli większość ludu górno
śląskiego oświadczy się za Polską, wtedy nastanie dla nas epoka chwały, 
dobrobytu i pokoju Bożego... na tej ziemi śląskiej chodzić będzie wolny 
lud polski z podniesionym czołem jako gospodarz tego kraju, cieszący się 
opieką własnego rządu, wydobywający dla siebie nieocenione skarby z tej 
ziemi wydobyte, mający własne szkoły, własne duchowieństwo i własnych 
urzędników. A synowie tego ludu dzielnego będą mieli dostęp do wszel
kich stanowisk i dostojeństw nie tylko w tej dzielnicy, ale w całej Rzeczy
pospolitej“ 81. Ale na poufnych posiedzeniach rządu Korfanty głosił coś 
wręcz odwrotnego: „Poseł Korfanty zdaje sobie dokładnie sprawę z tego, 
że statut jak i inne uchwały sejmu odnoszące się do Górnego Śląska mają 
wiele z charakteru propagandystycznego... Życie praktyczne samo będzie 
musiało zmienić wiele z tych postanowień, które dyktowane były po 
większej części potrzebami plebiscytu względnie małym wyrobieniem 
narodowym pewnych warstw górnośląskich“ 82. Tylko kojnuniści polscy 
przestrzegali robotników: „Ogół robotników górnośląskich, zwłaszcza zaś 
tych, którzy dali się uwieść propagandzie nacjonalistycznej... czeka duże 
rozczarowanie. Nie ulega bowiem kwestii, że burżuazja polska będzie 
próbowała zastosować na Śląsku te same metody w stosunku do proleta

79 A. B e n i s z ,  Górny Śląsk w  walce o polskość, Katowice 1930, s. 185.
89 A. B o ż e k ,  Pamiętniki, Katowice 1957, s. 65, 86.
81 Zob. H. Z i e l i ń s k i ,  Położenie i walka górnośląskiego proletariatu w  latach 

1918—1922, Warszawa 1957, s. 219.
8J Z i e l i ń s k i ,  op. cit., s. 219.



riatu, jakie stosuje w całej Polsce, to znaczy: kule i więzienie, brutalny 
gwałt policyjny, duszący wszelką wolność demokratyczną klasy robotni
czej. Robotnicy górnośląscy muszą być z góry przygotowani na to“ 83. 
A kiedy wojska polskie wkroczyły na Śląsk, „Czerwony Sztandar” pisał: 
„Praw giełdziarzy, bankierów i spekulantów całego świata do wyzysku 
robotnika śląskiego ma bronić odtąd nie junkier pruski, nie zdrajca klasy 
robotniczej Hoersing, lecz armia Piłsudskiego“ 84. Przewidywania komuni
stów okazały się, niestety, prawdziwe. Już pierwsze miesiące wolności 
przyniosły masom pracującym rozczarowanie i pokazały, czym jest 
demokracja w wydaniu korfantowskim. W czasie wyborów do pierwszego 
Sejmu Śląskiego bojówki korfantowskiego Bloku Narodowego rozbijały 
wiece przeciwników politycznych — PPS, NPR, nie mówiąc już o komu
nistach. Nawet NPR, której w żadnym wypadku nie możemy posądzać 
o radykalizm społeczny, pisała w swoich ulotkach i odezwach: „Blok, na 
którego czele stoi p. Korfanty, jest stronnictwem kapitalizmu. Lista 
tego bloku nie jest listą ani czysto narodową, ani czysto katolicką, ani 
robotniczą. Jest to lista kapitalistów, wrogów Kościoła i robotników“ 85. 
Korfanty jawnie stanął po stronie kapitalistów. Stał się członkiem rad 
nadzorczych szeregu wielkokapitalistycznych firm (Skarboferm, Zakłady 
Hohenlohe, Bank Śląski i in.), a jako taki bronił ich interesów. Kiedy 
przypominano mu, że obiecywał, iż dyrektorów niemieckich wywiezie 
na „karze“, odpowiadał: gwałtowne zmiany „musiałyby zdezorganizować 
delikatną maszynę ustroju naszego przemysłu i doprowadzić do katastro
falnego upadku warsztatów pracy ludu naszego“ 86. W rezultacie takiej 
polityki kadra kierownicza w przemyśle górnośląskim rekrutowała się 
w przytłaczającej większości z Niemców87. W końcu 1926 r. „Polska 
Zachodnia“ pisała: „W dziedzinie gospodarczej całkowitymi niemal panami 
położenia pozostali nadal Niemcy, i to nie tylko jako szafarze kapitałów, 
lecz, co gorsza, jako siła wykorzystująca potęgę swego kapitału w dzie
dzinie ofensywnej niemieckiej roboty politycznej” 88.

* *
*

83 „Czerwony Sztandar“, maj 1922 (cyt. według zbioru Organizacje komunistyczne 
na Górnym Śląsku i w  Zagłębiu Dąbrowskim 1918—1933. Materiály źródłowe, Kato
wice 1958, s. 296—297).

84 „Czerwony Sztandar“, lipiec 1922, jw.
85 Zob. „Polska Zachodnia“, 6 I 1928.
80 W. K o r f a n t y ,  Odezwa do ludu śląskiego, Katowice 1927, s. 12.
87 W 1927 r. — według danych „Berliner Börsen-Kurier“ — w przedsiębiorstwach 

prywatnych na Górnym Śląsku pracowało na kierowniczych stanowiskach 3215 osób, 
w tym tylko 446 Polaków. Na 172 dyrektorów było tylko 31 Polaków, a na 3C43 
osoby personelu administracyjno-technicznego tylko 415 Polaków.

88 „Polska Zachodnia“, 2 XII 1926.



Odpowiedzią mas ludowych na politykę Korfantego i jego stronnictwa 
były masowe strajki, demonstracje, wzrost szeregów organizacji komuni
stycznych i lewicowych89 oraz fakt, że znaczna część ludności śląskiej 
uwierzyła propagandzie piłsudczykowskiej i poparła przewrót majowy, 
wiążąc z nim nadzieję na zmianę swej sytuacji politycznej i ekonomicznej. 
Po przewrocie majowym Korfanty przechodzi do opozycji. Między nim 
a sanacją zaczyna się walka, czasami niezwykle ostra, w której obie strony 
nie przebierają w środkach. Nie należy jednakże sądzić, że walka między 
Korfantym a sanacją była walką o zasady ideowe, że kryła się za nią 
jakaś z a s a d n i c z a  r ó ż n i c a  w i d e o l o g i i ,  p r o g r a m a c h  
s p o ł e c z n y c h  i p o l i t y c z n y c h .  Była to najzwyklejsza rozgrywka 
w łonie tej samej klasy społecznej, rozgrywka o utrzymanie (sanacja) 
i uchwycenie (Korfanty) władzy. W pierwszym okresie walki — w latach 
1926—1928 — zwycięstwo wyraźnie przechyla się na stronę sanacji. 
Korfanty wychodzi z tego starcia zwyciężony i poważnie skompromito
wany w oczach mas i znacznej części swych dotychczasowych zwolenni
ków. Na moralno-polityczną klęskę Korfantego w latach 1926—1928 zło
żyło się wiele przyczyn: ekonomicznych, politycznych i psychologicznych. 
Po pierwsze, Korfanty był już raz u władzy i w tym czasie nie spełnił 
swych obietnic, a jego program społeczno-polityczny nie wytrzymał kon
frontacji z rzeczywistością. Po drugie, sanacja zwyciężyła na Śląsku 
w okresie zaczynającej się koniunktury w przemyśle węglowym (m. in. 
w związku ze strajkiem powszechnym w Anglii), co w znacznym stopniu 
przyczyniło się do częściowego przynajmniej rozładowania bezrobocia. 
Fakt ten propaganda sanacyjna potrafiła odpowiednio zdyskontować 
i przedstawić opinii publicznej jako rezultat i dobrodziejstwo przewrotu 
majowego. Po trzecie, władze sanacyjne umiały wyciągnąć, przynajmniej 
częściowe, wnioski z dotychczasowych niepowodzeń gospodarki i polityki 
polskiej na Górnym Śląsku oraz z jego specyficznych warunków narodo
wościowych. Sanacja przyszła na Górny Śląsk z hasłami (chociaż przy
szłość pokazała, że były to hasła demagogiczne) obrony polskich mas 
pracujących przed wyzyskiem kapitalistów niemieckich, spolszczenia prze
mysłu i administracji, popierania polskiego przemysłu, handlu, rzemiosła 
i rolnictwa, rozwoju opieki społecznej, budownictwa komunalnego itd. 
W pierwszych latach swych rządów osiągnęła ona w tych dziedzinach 
pewne sukcesy. W latach 1926—1928 władze administracyjne i prasa 
(głównie „Polska Zachodnia“) występowały niejednokrotnie po stronie

89 Szerzej o tych sprawach piszą: H. Z i e l i ń s k i ,  Stanowisko międzynarodowego 
kapitału finansowego i ośrodków międzynarodowej reakcji oraz burżuazji polskiej 
wobec Górnego Śląska w latach 1917—1945 (Konferencja Śląska, t. II, Wrocław 1954), 
oraz F. R y s z k a ,  Kartki z dziejów ucisku i walki (Szkice z dziejów Śląska, t. II, 
Warszawa 1956).



robotników w konfliktach z przemysłowcami Niemcami, broniły powstań
ców śląskich przed szykanami w zakładach pracy itd. Zapoczątkowano 
również na szerszą skalę budownictwo mieszkaniowe, a kosztami tej akcji 
częściowo obciążono właścicieli kopalń węgla, cynku i ołowiu. Przystąpiono 
do znaczniejszego niż dotychczas popierania polskiego rzemiosła i handlu, 
już w r. 1926 asygnując na te cele 1 milion zł i tworząc w Katowicach 
polski Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy. Skarb państwa przeznaczył 
specjalne fundusze (stosunkowo nieznaczne) na rzecz rzemieślników 
uchodźców ze Śląska Opolskiego. Wreszcie zwrócono większą uwagę na 
potrzeby rolnictwa śląskiego, całkowicie zapoznawanego przez poprzednie 
rządy (o czym np. świadczy fakt, że na przestrzeni lat 1922—1926 na 
potrzeby rolnictwa wyasygnowano zaledwie 668 tys. zł, gdy na budowę 
katedry w tym samym czasie przeznaczono 950 tys. zł. Tak w największym 
skrócie przedstawiają się pozy ty wa polityki sanacji na Śląsku w pierwszym 
okresie po przewrocie majowym. Nie przeceniając tych osiągnięć, zdając 
sobie sprawę z ich ograniczoności i połowiczności, nie możemy jednakże 
zapoznawać ich i nie dostrzegać. Bez tego zawisłaby w próżni teza o tym — 
i teza niewątpliwie prawdziwa — że znaczne odłamy ludności śląskiej 
poparły sanację na pewien okres czasu i odwróciły się od Korfantego. 
Właśnie wspomniane częściowe i przejściowe osiągnięcia były jednym 
z najpoważniejszych atutów sanacji w rozgrywce z Korfantym i chadecko- 
endecką opozycją w ogóle, podstawą jej częściowych, aczkolwiek przejścio
wych sukcesów politycznych90. Wspominając o pozytywach polityki sana
cyjnej na Górnym Śląsku, nie możemy zapominać o tych stronach, które 
już od samego momentu przewrotu majowego godziły w interesy mas 
pracujących i interesy polskości na Górnym Śląsku. Mamy tu na myśli 
w pierwszym rzędzie stosunek do autonomii i mniejszości niemieckiej. 
Sanacja głosiła konieczność ograniczenia autonomii, posługując się argu
mentem — zresztą argumentem bardzo jednostronnym i nie uwzględnia
jącym wszystkich aspektów zagadnienia — że w obecnej postaci leży ona 
wyłącznie w interesie mniejszości niemieckiej, a przede wszystkim 
w interesie wielkiego kapitału niemieckiego. Operując takim argumentem, 
dążyła ona przy pomocy wszystkich dostępnych jej środków do ogra
niczania autonomii, naruszania uprawnień Sejmu Śląskiego na rzecz 
władzy wykonawczej, całkowicie przez nią opanowanej. Ze szczególną 
siłą wystąpił to w czasie II i III kadencji Sejmu Śląskiego. Jeżeli chodzi 
o stosunek do mniejszości niemieckiej i zagadnienia niemieckiego na 
Górnym Śląsku w ogóle, to w latach 1926—1928 uwidoczniła się tu pewna 
dwoistość. Z jednej strony — o czym już wspominaliśmy — sanacja głosiła

90 Przyzna to sam Korfanty: „Sprawcy przewrotu majowego oprócz władzy 
zdobyli jeszcze wielki kapitał moralny i narodowy“ (Smutna rocznica, Polonia, 
10 V 1936).



hasła słuszne z punktu widzenia interesów polskości: spolszczenie admini
stracji i przemysłu, obrona robotników polskich w konfliktach z praco- 
dawcami-Niemcami, intensywniejsze popieranie szkolnictwa polskiego itd. 
Jednakże z drugiej strony te słuszne w zasadzie hasła stały się odskocznią 
do terroru antyniemieckiego, ograniczania praw obywatelskich mniejszości 
niemieckiej, administracyjnego zwalczania i szykanowania jej instytucji 
kulturalno-oświatowych itd. Tego rodzaju poczynania podsycały waśnie 
narodowościowe, pogłębiały sprzeczności między polskimi a niemieckimi 
masami pracującymi, stawały się wreszcie pożywką dla nacjonalizmu 
i rewizjonizmu niemieckiego.

* *
*

Odchodzenie mas od Korfantego i przechodzenie ich w znacznej części 
na stronę sanacji nie odbywało się, oczywiście, automatycznie. Sanacja 
była świadoma tego, że bez długiej i systematycznej walki przeciwko 
Korfantemu nie uda się jej poderwać jego wpływów. W związku z tym 
wielkiego znaczenia nabierał kierunek uderzenia na Korfantego, zna
lezienie jego najbardziej czułego miejsca, w którym cios byłby najdotkliw
szy. Trzeba stwierdzić, że sanacja prawidłowo wybrała kierunek głównego 
uderzenia. Było nim rozwianie legendy o Korfantym jako polityku 
nieprzejednanym wobec Niemców, zawsze i wszędzie działającym jedynie 
w obronie polskich interesów narodowych, polityku zawsze bezkompromi
sowym i trzymającym się raz na zawsze ustalonych zasad ideowo- 
politycznych. Już w jednym z pierwszych numerów „Polski Zachodniej“ 
znajdziemy następujące słowa: „Korfanty nie starał się i nie stara się 
zrozumieć, że głęboki przedział między nim a najbardziej wartościową 
mocą ludu śląskiego on sam własnymi rękami wykopał... Kto chce służyć 
pracującemu ludowi, nie może oddawać się na usługi wyzyskującego 
kapitału. Kto chce polski lud śląski podnieść do godności włodarza, nie 
może uprawiać łamańców w polityce wobec panoszącej się mniejszości 
niemieckiej. Kto chce być trybunem polskiego ludu i jego przewodnikiem, 
nie może być doradcą niemieckich przemysłowców...“ 91 Przeszłość Kor
fantego i jego aktualna polityka dostarczały sanacji niezwykle dużo 
demaskatorskiego materiału. Po przewrocie majowym postawa korfan- 
towskiej „Polonii“ ulega dość znamiennej ewolucji, wywołanej jej opozy
cyjną wobec sanacji postawą. Tak więc „Polonia“ zachowuje uporczywe 
milczenie w okresie zaczynającej się dopiero „wojny szkolnej“, prowadzo
nej pod hasłem: „Dziecko polskie w polskiej szkole“. Organ Korfantego 
zaczyna energicznie występować w obronie autonomii Śląska, chociaż 
w poprzednim okresie najgłówniejszym jej przeciwnikiem był właśnie

91 Przypomnienie (Polska Zachodnia, 11/12 XII 1926).



Korfanty i jego stronnictwo92. W artykułach o autonomii Śląskiej, w prze
mówieniach Korfantego i jego współtowarzyszy pojawiają się nutki 
zbliżone do haseł separatyzmu („Śląsk dla Ślązaków“). Nie bez pewnej 
więc racji pisała „Polska Zachodnia“ : „Obrona autonomii śląskiej ze strony 
p. Korfantego nie pochodzi z zasady, lecz jedynie dla interesów pry
watnych. Gdy np. p. Korfanty był panem Górnego Śląska, nie dbał
0 autonomię, dopiero obecnie widzi, że mu się autonomia ta przydać 
mogła, więc zmienił zdanie, opowiadając się za nią“ 93. W latach 
1926—1927 dochodzi do zbliżenia między blokiem Korfantego a grupą 
separatystów Kustosa („Głos Górnego Śląska“), którą w okresie po
przednim chadecja śląska zaciekle zwalczała. „Polonia“ rozpatrywała to 
zbliżenie jako wielki sukces Korfantego w jego walce o umocnienie pol
skości na Śląsku, jako poważny krok na drodze pozyskania rzesz nie 
uświadomionych narodowo Ślązaków. W rzeczywistości był to sukces 
wątpliwej natury, bowiem zbliżenie podyktowane było wyłącznie wzglę
dami taktycznymi i nie pociągnęło za sobą jakiejkolwiek zmiany programu
1 postawy grupy „Głosu Górnego Śląska“. Korfanty dał po prostu swoje 
placet na ten program, dostarczając w ten sposób swym przeciwnikom 
argumentów przeciwko sobie samemu 94 (do innych aspektów tej sprawy 
jeszcze wrócimy). W latach 1926—1927 ulega również zmianie postawa 
Korfantego wobec nacjonalistycznych ugrupowań niemieckich na Górnym 
Śląsku i mniejszości niemieckiej w ogóle. „Polonia“ zrywa z głoszeniem 
haseł jawnie anty niemieckich i nacjonalistycznych, występując w obronie 
równouprawnienia wszystkich obywateli polskich na Śląsku. Na okres

92 Zob. wystąpienia posłów chadeckich, Kempki i ks. Brzuski, w Sejmie Śląskim 
(Sprawozdania stenograficzne z 87 i 91 pos. I Sejmu Śląskiego z dn. 30 IV i 15 V 1925, 
szp. 23—24, 5—6).

93 „Polska Zachodnia“, 12 II 1928. Zasadnicze, w istocie rzeczy negatywne sta
nowisko sanacji wobec autonomii sformułowano w artykule „Polski Zachodniej“ 
z 4 XII 1926 pt. Prawda o autonomii śląskiej.

94 „Polska Zachodnia“, 5 I 1928, pisała: „Propaganda separatystyczna, zwłaszcza 
z polskiej strony prowadzona, wywołuje jeszcze większą demoralizację mas nie
uświadomionych..., które stają się następnie podatnym łupem propagandy pro
niemieckiej“. Że swej strony sanacja w tym okresie deklarowała, iż jednym z jej 
głównych celów narodowych na Górnym Śląsku jest pozyskanie dla polskości nie 
uświadomionych narodowo Górnoślązaków. Podstawą działalności w tym kierunku 
miała być — według „Polski Zachodniej“ — „praca nad podnoszeniem położenia 
gospodarczego mas... około realizacji słusznych postulatów rzesz, dotkniętych biedą 
i nędzą“ (Droga do nieuświadomionych, Polska Zachodnia, 5 I 1928). Rzeczywistość 
pokazała, że obietnice te w dużej mierze posiadały charakter demagogiczny. Polityka 
sanacji, zwłaszcza po r. 1928, w okresie kryzysu gospodarczego, była j e d n ą  
z g ł ó w n y c h  p r z y c z y n  kryzysu polskości na Górnym Śląsku, odchodzenia 
od polskości znacznych odłamów ludności śląskiej i ulegania rewizjonistycznej pro
pagandzie organizacji niemieckich.



przejściowy dochodzi do sojuszu między chadecją a Klubem Niemieckim 
w Sejmie Śląskim, w związku ze sprawą terroru politycznego skierowa
nego przez władze sanacyjne przeciwko stronnictwom opozycyjnym. 
Wyrazem tego sojuszu, który poważnie zaważył na losach walki między 
sanacją a Korfantym, było utworzenie w Sejmie Komisji 7 (w skład 
jej weszli przedstawiciele chadecji i Klubu Niemieckiego) 95. Tak w naj
większym skrócie przedstawia się nowa taktyka Korfantego po przewrocie 
majowym. Jest w niej coś paradoksalnego, a często wręcz tragicznego. 
Mimo jej niewątpliwej czasami dwuznaczności, uwarunkowanej przejściem 
do opozycji i ostrością walki politycznej, obiektywnie, w podstawowych 
swych zarysach była ona słuszna i w jakimś stopniu odpowiadała intere
som ludu śląskiego. Dotyczy to prawie wszystkich poruszonych wyże] 
kwestii: autonomii, stosunku do mniejszości niemieckiej, do ruchu Kustosa, 
a szerzej do sprawy pozyskania dla polskości silnej liczebnie grupy 
ludności etnicznie polskiej, ale nie uświadomionej narodowo i pozostającej 
często pod wpływami nacjonalistów niemieckich czy separatystów. 
Pewnego więc rodzaju tragizm sytuacji polega na tym, że na postawie 
Korfantego w latach 1926—1928 fatalnie zaciążył okres poprzedni, 
polityka chadecji przed 1926 r., polityka sprzeczna z interesami mas 
pracujących, polityka antyrobotnicza, reakcyjna i często jawnie szowini
styczna. Zwrot w polityce Korfantego był zbyt nieoczekiwany, zbyt 
świeża była jeszcze pamięć o hasłach wręcz odwrotnych niż głoszone 
obecnie. W tej sytuacji sanacja, która potrafiła, przynajmniej na pewien 
okres czasu, rozładować klęski społeczne trapiące ludność Śląska, bardzo 
łatwo mogła operować argumentem nieszczerości swego przeciwnika, 
zwłaszcza że napięcie walki politycznej, szczególnie w okresie zbliżających 
się wyborów do Sejmu i Senatu RP, szukanie sojuszników za wszelką 
cenę, prowadziły chadecję do wyolbrzymiania pewnych spraw, do po
ciągnięć zbyt nieoczekiwanych i po prostu niezrozumiałych nawet dla 
dotychczasowych zwolenników Korfantego. Tak więc — co już podkreśla
liśmy — obrona autonomii w ogniu walki politycznej nabierała nieraz 
cech separatyzmu, obrona równouprawnienia mniejszości niemieckiej 
doprowadzała do politycznego wiązania się z jawnie nacjonalistycznymi 
ugrupowaniami niemieckimi, co te ostatnie odpowiednio potrafiły zdys
kontować we własnych celach politycznych, sprzecznych z interesami 
polskości na Górnym Śląsku, "ťa ostatnia sprawa szczególnie silnie została 
wyzyskana przez sanację w walce z Korfantym. Sojusz chadecji z Klubem 
Niemieckim stał się sygnałem do wielkiej kampanii antykorfantowskiej.

Niemieccy sojusznicy Korfantego w Sejmie Śląskim liczyli, że przy

a5 Sprawozdanie stenograficzne ze 165 pos. I Sejmu Śląskiego z dn. 24 V 1927, 
szp. 26, oraz „Ilustrowany Kurier Codzienny“, 6 VII 1927.



pomocy jego stronnictwa — w warunkach nie ustabilizowanej jeszcze 
sytuacji politycznej w Polsce — uda się obalić władzę sanacji na Śląsku 
i umocnić niemieckie pozycje polityczno-gospodarcze. Jednak bardzo 
szybko strona niemiecka „zreflektowała się“ i przyszła do przekonania, 
że postawiła na niewłaściwego człowieka. Kiedy prasa sanacyjna (a czę
ściowo również i pepesowska) napiętnowała postawę Korfantego, a słyn
ny „IKC“ nazwał jego postępowanie „zdradą narodową“, Niemcy zaczęli 
wycofywać się z sojuszu i szybko zmieniać taktykę. Pod tym względem 
charakterystyczna była postawa „Kattowitzer Zeitung“ 9f>. Niemcy osią
gnęli przy pomocy Korfantego zamierzony cel propagandowy i porzucili 
swego sojusznika. Swoje cele polityczne, a przede wszystkim gospodarcze, 
zamierzali teraz realizować przy pomocy sanacji. Na losach politycznych 
Korfantego w okresie sojuszu z Niemcami w poważnej mierze zaważyła 
postawa berlińskiej prasy niemieckiej. „Vdssische Zeitung“ z 25 VI 1927 r. 
w artykule pt. Grażyński, Korfanty und Deutschen pisała, że niemiecko- 
korfantowski sojusz jest sojuszem z konieczności (Notgemeinschaft), że 
jest on „moralnie obciążający“ i „dostarcza tylko przemijających korzyści 
politycznych“. Jednocześnie prasa niemiecka »ujawniła, co prawda w for
mie bardzo ogólnikowej, bez przytaczania materiału dowodowego, istotne, 
ekonomiczne źródło tego niespodziewanego i „moralnie obciążającego“ 
sojuszu. W „Welt am Montag“ z 4 VII 1927 r. czytamy, że Korfanty 
to stary „germanożerca“, nacjonalista daleko większy niż ludzie rządzący 
dziś Polską. „Jeżeli... obecnie idzie ręka w rękę z ugrupowaniami nie
mieckimi, to jest to bezsprzecznie wynikiem olbrzymich sum pieniężnych, 
jakie wielcy przemysłowcy niemieccy ofiarowali temu dawnemu germano- 
żercy“. Nie możemy stwierdzić, czy ujawnienie podłoża sojuszu niemiecko- 
korfantowskiego było własną inicjatywą prasy niemieckiej, czy też było 
inspirowane przez przemysłowców niemieckich na Górnym Śląsku, którzy 
po kilku miesiącach wahań zdecydowali się ostatecznie porzucić Korfan
tego i zadeklarować chęć daleko idącej współpracy z władzami sanacyj
nymi. W każdym jednakże wypadku enuncjacje prasy niemieckiej były 
sanacji bardzo na rękę. Już nazajutrz po wystąpieniu „Welt am Montag“ 
„Polska Zachodnia“ nazwała Korfantego „jurgieltnikiem niemieckim“ 
i jakby prowokując go do walki oświadczyła, że może ją zaskarżyć przed 
sądem, jeżeli uważa, iż zarzut mija s ię |z  prawdą. Korfanty jednakże 
milczał. To jeszcze bardziej ośmieliło sanację. Zaczęto skrzętnie i gorącz-

9,5 Autor artykułu pt. Staatsverbrechen (Kattowitzer Zeitung, 6 VII 1927) stara 
się wybielić postawę posłów niemieckich w Komisji i przerzucić całą odpowiedzial
ność za wystąpienia antyrządowe na Korfantego. „Wszak Niemcy zachowywali się 
w Komisji... dość biernie [?]. Niemcy nie są winni wybuchłemu wśród Polaków 
sporowi. Każdy musi uznać, że Niemcy w interesie autorytetu państwa postępowali 
w Sejmie Śląskim daleko ostrożniej niż kluby polskie...“.



kowo gromadzić dokumenty, które miały niezbicie udowodnić tezę prasy 
niemieckiej. Wreszcie 14 VIII 1927 r. wybuchła prawdziwa „bomba“ 
polityczna. Sanacyjny „Kurier Poranny“ postawił Korfantemu zarzut, 
że pobrał on od Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczo- 
Hutniczych 2 miliony zł na subsydiowanie „Rzeczypospolitej“ i „Polonii“ 
oraz że był „mężem zaufania“ wielkiego kapitału niemieckiego na Gór
nym Śląsku. Równocześnie zaczęto publikować autentyczne dokumenty 
(zeznania kierowników Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczo- 
Hutniczych, np. Geisenheimera, oświadczenia Korfantego przed władzami 
skarbowymi itp.), które nie pozostawiały wątpliwości co do prawdziwości 
wysuwanych zarzutów. Przedstawimy tu w wielkim skrócie istotę afer 
finansowych Korfantego 97, gdyż w całokształcie jego działalności odgry
wają one nader istotną rolę.

W 1923 r. władze wykryły poważne nadużycia w Zakładach Hohen- 
lohego w Wełnowcu, w których Korfanty piastował stanowisko członka 
rady nadzorczej98. Udział Korfantego w tej aferze ujawnił w dużym 
stopniu Związek Powstańców Śląskich, co w pewnej mierze wyjaśnia 
późniejsze kampanie Korfantego przeciwko czołowym działaczom Związku. 
Dzięki politycznym przyjaciołom Korfantego jego udział w aferze 
wełnowieckiej zatuszowano. Po przewrocie majowym przypomniano o ca
łej sprawie i zainteresowano się również innymi stronami działalności 
gospodarczej przywódcy śląskiej chadecji. Przede wszystkim przeprowa
dzono rewizję finansową w Spółce Akcyjnej Zakłady Graficzne „Drukarnia 
Polska“. Podczas kontroli stwierdzono, że w końcu 1925 r. Spółka prze
kazała na konto Korfantego 89 408,32 zł tytułem procentów od wypoży
czonych kapitałów. Wyciągnięto stąd wniosek, że Korfanty musi władać 
stosunkowo wielkimi kapitałami. Do Katowic wysłano zapytania o stan 
finansów Korfantego. Tu się okazało, że w deklaracji podatkowej 
Korfantego pozycja wpływów ze Spółki nie figuruje. Na Korfantego padł 
zarzut zatajenia części dochodów. W lipcu 1926 r. wyjaśnia on władzom 
skarbowym, że fundusze na zakup „Rzeczypospolitej“ (w wysokości około 
2 milionów zł) pożyczył w instytucji „Fiducja“. Dlatego też suma prze
kazana przez Zakłady Graficzne w Warszawie jest własnością „Fiducji“, 
a nie jego, i tylko ze względów formalnych figuruje pod jego nazwiskiem.

97 Podstawowe materiały dotyczące tego zagadnienia znajdują się w Archiwum 
Państwowym w Katowicach, Akta Górnośląskiego Związku Górniczo-Hutniczego, 
W. Korfanty, c/a Górnośląski Związek Górniczo-Hutniczy oraz Vertrauliche Proto
kolle (Zob. J. P o p k i e w i c z ,  F. R y s z k a ,  Przemysł ciężki Górnego Śląska w go
spodarce Polski międzywojennej (1922—1939), Opole 1959, s. 190).

98 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Opolska 7263, Die Industrie 
in Ost-Oberschlesien 1922—1928, s. 86 i n., 133 i n., oraz Nadprezydium Prowincji 
Górnośląskiej, 7263, s. 89. Zob. także „Polska Zachodnia“, 18/19 XII 1926 i 1 III 1928.



Wobec tego poproszono Korfantego o przedstawienie dowodów na za
ciągnięcie pożyczki w „Fiducji“. Dokumentów takich nie był on jednakże 
w stanie przedstawić. Przeprowadzono więc rewizję rachunkowości 
„Fiducji“. Przy tej okazji wyszła na jaw rzecz zgoła nieoczekiwana. 
Okazało się, że w tym czasie, kiedy Korfanty rzekomo zaciągał pożyczkę, 
„Fiducja“ faktycznie nie istniała, a jej kapitał zakładowy wynosił zaledwie 
15 tys. zł. 9 II 1927 r. Korfanty składa oświadczenie przed władzami 
skarbowymi: „Nie działałem na własny rachunek, ale jako powiernik — 
na rachunek Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczo-Hutniczych 
w Katowicach. Wprawdzie na zewnątrz występowałem na wyraźne ży
czenie moich mandantów we własnym imieniu, jednakowoż z chwilą 
przejęcia przez nich interesu, odstąpiłem wskazanej przez nich Spółce 
»Fiducja« w Katowicach... wszystkie nabyte przeze mnie w ich imieniu 
akcje Spółki Akcyjnej Zakłady Graficzne...“ 99 Pod naciskiem niezbitych 
dowodów prasa korfantowska nawet nie starała się zaprzeczyć ich praw
dziwości, a zastosowała taktykę bagatelizowania ujawnionej współpracy 
Korfantego z przemysłowcami niemieckimi. Sam Korfanty tłumaczył się 
w bardzo dziwny sposób. Na łamach „Polonii“ stwierdził po prostu, że 
biorąc pieniądze od przemysłowców niemieckich, nie czynił nic złego 
i hańbiącego, bo na Śląsku właściwie nie ma przemysłu niemieckiego. 
„Ja na Górnym Śląsku nie znam przemysłu niemieckiego, jeno przemysł 
polski, bo przemysł śląski z polskiej ziemi wydobywa skarby i czyni to 
przy pomocy robotników i urzędników polskich“ 100.

Ujawnienie afery Korfantego rozpoczęło okres poważnego kryzysu 
politycznego w obozie dotychczasowych jego zwolenników, a przede 
wszystkim chadecji. „Polska Zachodnia“ skierowała pytanie pod adresem 
przywódców chadecji: „Czy p. Chaciński i ks. Kaczyński rozumieją 
dwuznaczność sytuacji, w jaką postawił ich p. Korfanty, i czy akceptują 
dokonane przezeń wprzęgnięcie Chrześcijańskiej Demokracji do rydwanu 
polityki niemieckich magnatów przemysłowych?“ 101 Atak prasy sana
cyjnej był celny: „gdy cały tzw. obóz narodowy rozbrzmiewał atakami 
z powodu wdzierania się do Polski propagandy niemieckiej i z powodu 
zbrojeń niemieckich... p. Korfanty jako wybitny członek tegoż »obozu 
narodowego«, jako przywódca Chrześcijańskiej Demokracji kupił za pie
niądze niemieckie dwa pisma... oczywiście, nie w celu robienia propagandy 
polonofilskiej “ 102. Na zarzuty te prasa chadecka odpowiadała wyczekującym 
milczeniem. Obóz sanacyjny żądał oddania Korfantego pod Sąd Marszał

03 „Kurier Poranny“, 15 VIII 1927.
100 „Polonia“, 19 VIII 1927.
101 „Polska Zachodnia“, 15 IX 1927.
102 „Kurier Poranny“, 14 IX 1927.



kowski i wyświetlenia całej sprawy. Opozycyjny wobec sanacji Sejm 
zwlekał103 104.

Kiedy 21 IX 1927 r. poseł Langer z PSL „Wyzwolenie“ kategorycznie 
domagał się od marszałka Sejmu powołania sądu, z takim samym żądaniem 
wystąpił również Korfantym . Wyrok Sądu Marszałkowskiego z 22 XI 
1927 r., który potwierdził wysuwane zarzuty, był dla Korfantego wielkim 
ciosem 105. Proces fermentu politycznego wśród jego zwolenników pogłębia 
się i zatacza coraz to szersze kręgi. Najwcześniej zrywa z Korfantym NPR, 
przechodząc w wielu ogniwach na stronę sanacji. Na Śląsku Cieszyńskim 
odrywa się od chadecji grupa ks. Londzina, tworząc Związek Śląskich 
Katolików106. Również w Zagłębiu Dąbrowskim wielu członków miej
scowej chadecji zrywa z Korfantym107. W redakcji „Polonii“ wybucha 
„pierwsza rewolucja pałacowa“. Dochodzi do bardzo ostrego starcia mię
dzy Korfantym a redaktorem naczelnym, Zabawskim. Korfantemu udało 
się przejściowo załagodzić konflikt, ale trzech współpracowników „Polonii“ 
mimo wszystko opuściło redakcję. W tej napiętej dla Korfantego sytuacji 
władze naczelne chadecji doszły do przekonania, że dalsze pozostawanie 
jego w szeregach stronnictwa kompromituje je i utrudnia mu niezmiernie 
działalność polityczną. Na początku grudnia 1927 r. Prezydium Zarządu 
Głównego chadecji poradziło Korfantemu usunąć się od pracy politycznej 
i wystąpić z szeregów stronnictwa. Korfanty ignoruje te rady i odoowiada 
na nie uchwałami zjazdu wojewódzkiego chadecji śląskiej z 11 XII 1927 r. 
Odpowiednio dobrany skład delegatów wyraża Korfantemu wyrazy „hołdu 
i uznania“ i proklamuje całkowitą autonomię ś^skiej organizacji chadec
kiej 108. W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu

i°3 w  kuluarach Sejmu krążyły pogłoski, że odwlekanie sprawy wiązało się 
z zakulisowymi rozmowami Korfanty — Witos. Witos miał obiecać Korfantemu, 
że będzie się starał o to, aby Prezydium Sejmu zatuszowało całą sprawę (Polska 
Zachodnia, 6 X 1927).

104 „Polska Zachodnia“, 22 IX 1927.
105 Oto najważniejsze wyjątki z wyroku: „Sąd, biorąc pod uwagę, że poseł 

Korfanty otrzymał od Związku Górniczo-Hutniczego... na kupno Drukarni Polskiej 
w Warszawie na rzecz Związku, na kupno dziennika »Rzeczpospolita-« oraz na po
krycie deficytu »Rzeczpospolitej-« ogółem 2 157 638,41 zł, oraz że oprócz tego w listo
padzie 1926 r. otrzymał dodatkowo na te same cele od tego Związku 62 482 zł, 
że na dziennik »Polonia« wypłacał tenże Związek tytułem subwencji - posłowi 
Korfantemu od grudnia 1925 do listopada 1926 miesięcznie po 20 tys. złotych, sąd 
orzekł, że pobieranie subsydium od Górnośląskiego Związku Górniczo-Hutniczego 
przez posła Korfantego... nie licowało z godnością posła i publicysty... postępowanie 
posła Wojciecha Korfantego jako prezesa Rady Nadzorczej Banku Śląskiego nie było 
zgodne z przepisami prawa i dobrym obyczajem kupieckim“ (odpis wyroku Sądu 
Marszałkowskiego, WAP Katowice, Biuro Prezydialne Sl. U. W. 2173, s. 100).

106 „Polska Zachodnia“, 10 I 1928; „Polonia“, 24 I 1928.
lüv „Erpress Zagłębia“, 17 XI 1928.
108 „Polonia“, 12 XII 1927.



zjazd powołuje do życia Śląski Katolicki Blok Ludowy. 19 XII 1927 r. 
Blok publikuje odezwę wyborczą, której motywem przewodnim są trzy 
hasła: k a t o l i c y z m ,  p r a w o r z ą d n o ś ć  i ś l ą s k o ś ć  109.

Korfanty, opuszczony przez znaczną część dotychczasowych zwolen
ników, zdawał sobie sprawę z tego, że osamotniony przegra kampanię 
wyborczą. Szuka więc gorączkowo sprzymierzeńców, próbując wskrzesić 
na skalę Górnego Śląska dawny, skompromitowany blok Chjeno-Piasta 
i włączyć go do ogólnopolskiego sojuszu wyborczego chadecji i „Piasta“. 
Rozmowy na ten temat z Witosem zakończyły się niepowodzeniem. 29 XII 
1927 r. Śląski Związek Rolników (śląska filia „Piasta“) oświadczył Gra
żyńskiemu, że przystępuje do sanacyjnego bloku wyborczego pn. Narodo- 
wo-Chrześcijańskie Zjednoczenie Pracy li0 111. Pod wpływem tych niepowo
dzeń Korfanty oświadcza, że nie zamierza kandydować do Sejmu. Wkrótce 
okazało się jednak, że było to posunięcie taktyczne, mające na celu 
ratowanie poważnie poderwanej popularności. Na wiecach i zebraniach 
wyborczych Śląskiego Katolickiego Bloku Ludowego zaczęto uchwalać 
rezolucje domagające się od Korfantego bezpośredniego kierowania kam
panią wyborczą i kandydowania na posła. Istotne podłoże tych rezolucji 
odsłonił ks. Brandys, kandydat na senatora z listy korfantowskiej. Na 
zjeździe przedwyborczym proboszczy katolickich oświadczył on: „Jest 
prawdą, że p. Korfanty od Niemców brał pieniądze i że musiał to robić, 
co od niego żądali, jednakowoż my nie mamy człowieka na przywódcę 
i bez niego się rozlecimy“ 11A. Pod kierownictwem Korfantego akcja wy
borcza Bloku nabrała szerszego rozmachu politycznego. Jej hasłami były 
już wspomniane: katolicyzm, praworządność i śląskość, a podstawową siłą 
polityczną duchowieństwo katolickie112. Agitacja przedwyborcza Bloku 
korfantowskiego nacechowana była wieloma demagogicznymi elementami. 
„Polonia“ i agitatorzy Bloku skrzętnie odnotowywali wszystkie cienie 
życia mas pracujących na Śląsku i obiecywali, że po zwycięstwie wy
borczym wszystko zmieni się na lepsze. Mimo to masy pracujące Śląska, 
nauczone poprzednim doświadczeniem, z niedowierzaniem ustosunkowy
wały się do tych hojnie rzucanych obietnic. Pod tym względem niezwykle 
wymowny jest list otwarty skierowany do Korfantego przez niejakiego

109 „Polonia“, 19 XII 1927.
110 „Polska Zachodnia“, 10 I 1928.
111 J. S z u ś c i k, Czy można dwom panom służyć (Polska Zachodnia, 1 III 1928). 
113 Nauki z wyborów niedzielnych (Polska Zachodnia, 9 III 1928). Sanacja była

poważnie zaniepokojona tym faktem. Próbowała ona nawet szantażować duchowień
stwo: „Najwyższy czas, by władze kościelne wystąpiły przeciw temu jawnemu 
nieposłuszeństwu pewnych księży, którzy przez to szerzą publiczne zgorszenie. 
W przeciwnym razie może dojść do wielkiego rozdźwięku między parafianami 
a księżami. A na tym rozdźwięku Kościół katolicki tylko straci“.



J. Szołtyska z Paniówek w powiecie rybnickim, który warto tu zacytować 
w obszernych wyjątkach, gdyż nieźle oddaje on ówcz-esne nastroje ludności 
śląskiej, która odwróciła się od Korfantego i uwierzyła sanacji: „Korfanty 
przychodzi dziś do Górnoślązaków, że im się odbiera pracę i że cierpią 
głód, i chciałbyś zaś przed wyborami wszystkich Górnoślązaków... wy
posażyć. Pytam się ciebie, p. Korfanty, dlaczego nie dałeś pracownikom 
plebiscytowym pracy. Przecież sam obiecywałeś... ponieważ ty to mówiłeś 
sam, powinieneś był dotrzymać. A że niejeden z nas był bez pracy 
i w rzeczywistości cierpiał głód od roku 1921, to o tym, p. Korfanty, jakoś 
milczysz. My nie chcemy, p. Korfanty, żebyś nam tu wiece urządzał 
i obiecywał ustami i na papierze, a potem się z nas wyśmiewał. A gdy my 
po plebiscycie po te twoje obiecanki przyszli albo ich pisemnie żądali, 
tośmy ani odpowiedzi nie dostali. A gdyśmy się osobiście stawili, nie 
wolno nam było nawet twego progu przekroczyć! I my byliśmy głosem 
wołającym na puszczy. Dziś nie doczekała świeca wieczora. Bo ty, 
p. Korfanty, znowu byś nas chciał używać, gdyż chodzi o samego ciebie 
i o twój kapitał. Tak dziś jesteś ty tym głosem wielkiej pustyni, co o po
moc wołasz. Ale cię już chyba żaden nie słyszy“ 113.

W czasie kampanii wyborczej nie obeszło się również bez kokietowania, 
wykraczającego poza ramy hasła o równouprawnieniu, mniejszości nie
mieckiej. Mówcy Bloku i sam Korfanty zwracali się do Niemców: „Górno
śląscy współrodacy“; w ulotkach pisano: polnisch sprechende und deutsch 
sprechende Oberschlesier, a w skonfiskowanej przez władze odezwie 
Korfantego możemy przeczytać: „Nie biorę za złe żadnemu prawdziwemu 
Niemcowi, jeżeli on w głębi serca marzy o tym, żeby Górny Śląsk znów 
złączył się z Niemcami“ 114. Broniąc autonomii Śląska, wskazując na 
upośledzenie rodowitych Ślązaków, mówcy Bloku oskarżali o to niejedno
krotnie wszystkich napływowych Polaków, nazywając ich pogardliwie 
„Azjatami“, „Meksykanami“, „Władkami“, „Antkami“, a najczęściej „Go- 
rolami“.

Do walki z Korfantym sanacja zmobilizowała wszystkie dostępne jej 
środki. Niejednokrotnie bojówki opanowanego przez sanację Związku 
Powstańców Śląskich (pod wpływami Korfantego znajdował się stosunko
wo nieliczny Narodowy Związek Powstańców i b. Żołnierzy) rozbijały 
wiece korfantowskiego Bloku, napadały na mówców itd. Na tym tle 
doszło do niezwykle ostrego starcia w Sejmie Śląskim (8 II 1928), kiedy 
Korfanty nazwał Związek Powstańców Śląskich „organizacją ban
dytów“ 115. Ale słowa Korfantego o terrorze stosowanym wobec jego

113 „Polska Zachodnia“, 28 II 1928.
114 „Polska Zachodnia“, 13 II 1928.
115 Sprawozdanie stenograficzne ze 172 posiedzenia Sejmu Śląskiego. Związek 

Powstańców Śląskich wydał 8 II 1928 w związku z tym niezwykle ostrą w tonie



zwolenników były bronią obosieczną. Przypomniano mu bowiem dość 
cynicznie i brutalnie niedawne czasy, kiedy to właśnie bojówki korfan- 
towskie rozbijały wiece swych przeciwników politycznych: „Jeżeli pan 
mówi o rozbijaniu wieców, to pan przecież tę metodę na Śląsku sam 
wprowadził. Pan rozbijał wiece NPR, PPS i innych stronnictw przed 
pięciu laty. Krytykowano to z tej trybuny; bierz pan protokoły steno
graficzne i czytaj pan. Obecnie tylko stosunki się zmieniły i pańska rola 
się zmieniła. Dziś pan narzeka, bo pan znalazł się pod wozem... kto sam 
ustawy łamie, nie ma prawa domagać się prawa i sprawiedliwości. Prze
cież p. Korfanty sam wiece rozbijał. Skąd więc przychodzi do tego, aby 
potępiał tych samych powstańców, których on przed pięciu laty do zbrodni 
pchał“ 116.

Oczywiście, metody walki politycznej stosowane przez Korfantego 
i jego stronnictwo w przeszłości nie mogą być żadnym usprawiedliwieniem 
terroru stosowanego przez bojówki sanacyjne, przekupstwa politycznego 
i nasyłania do organizacji korfantowskich swoich „wtyczek“ — nawet 
jeżeli weźmiemy pod uwagę umiejętnie wyzyskiwany przez przywódców 
śląskiej sanacji argument, że te metody nie są ich wynalazkiem i że nie 
oni pierwsi wprowadzili je do walki politycznej. Zdaje się wszakże, że 
w tym miejscu poruszamy zagadnienie natury ogólniejszej, zagadnienie 
niezwykle istotne, a mianowicie, czy niewątpliwy upadek wpływów 
Korfantego i kierowanej przez niego chadecji śląskiej w latach mniej 
więcej 1926—1928 jest tylko — czy w głównej mierze — rezultatem 
metod walki z opozycją korfantowską, metod zapewne godnych potępienia 
i daleko odbiegających od oficjalnych deklaracji przywódców sanacyjnych
0 demokracji i praworządności? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. 
Wymaga ona przeprowadzenia wszechstronnej analizy ówczesnej skom
plikowanej sytuacji politycznej na Górnym Śląsku, co w ograniczonym 
objętościowo artykule może być dokonane tylko częściowo. Jednakże na 
podstawie przetoczonego w artykule materiału — materiału siłą rzeczy 
częściowego i niekompletnego — możemy wysnuć wniosek, że upadek 
wpływów Korfantego w pierwszych latach po przewrocie majowym nie 
jest rezultatem terroru policyjnego, nacisku aparatu administracyjnego, 
wprzęgniętego przez przywódców sanacyjnych do walki politycznej, 
a przede wszystkim do rozgrywek przedwyborczych, działalności bojówek * 1

odezwę antykorfantowską: „Powstańcy! Musimy precz z życia publicznego wymieść 
tego łotra, którego dłonie splamione krwią powstańców, a który za judaszowskie 
srebrniki stworzył dla siebie olbrzymią fortunę wtedy, kiedy robotnik i chłop śląski 
cierpiał skrajną nędzę“ (Polska Zachodnia, 10 II 1928).

110 Sprawozdania stenograficzne ze 172 i 173 p os. I Sejmu Śląskiego (8 II 1928
1 22 II 1928), szp. 17 i 26.



opanowanego przez sanację Związku Powstańców Śląskich, rozbijania od 
wewnątrz organizacji korfantowskich, przekupywania jego dotychczaso
wych zwolenników itd. Bez wątpienia przytoczone wyżej zjawiska ode
grały w walce z opozycją korfantowską poważną, ale nie decydującą rolę. 
Przyczyny przejściowego upadku wpływów Korfantego na Górnym Śląsku 
są bez wątpienia głębsze. Kryły się one w przeszłości politycznej Kor
fantego, wynikały z rezultatów polityki jego stronnictwa w latach 1922— 
1926, polityki sprzecznej z podstawowymi interesami polskich mas 
pracujących. Na upadek wpływów Korfantego wywierała także poważny 
wpływ jego osobista postawa i polityka kierowanej przez niego chadecji 
śląskiej (posiadającej większość w Sejmie Śląskim) w pierwszym okresie 
po przewrocie majowym, polityka często dwuznaczna, podyktowana 
względami taktycznymi, dążeniem do pozyskania za wszelką cenę so
juszników w walce z sanacją, a przez to nie zawsze zgodna z deklaracjami 
programowymi „Polonii“, niezrozumiała dla wielu dotychczasowych zwo
lenników Korfantego. Historyk badający ówczesne dzieje Górnego Śląska 
może zrozumieć s u b i e k t y w n ą  postawę Korfantego, może i powinien 
dostrzegać intencje, którymi kierował się Korfanty — pozbawiony nagle 
ogromnych wpływów na życie polityczne i gospodarcze Śląska, zepchnięty 
do opozycji — ale jednocześnie musi pokazać o b i e k t y w n ą  wymowę 
tej postawy, która nie zawsze była zgodna nie tylko z żywotnymi interesa
mi mas pracujących, ale z interesami polskości na Śląsku w ogóle.

W latach 1926—1928 polityka Korfantego ulega częstym zmianom 
i koniunkturalnym wahaniom. Mniej więcej do końca 1927 r. toczy się 
niezwykle zacięta walka z sanacją. Korfanty liczy na tymczasowość 
sanacji, traktuje jej władzę jako jeszcze jeden kolejny rząd sezonowy, 
który nie ma poważnych szans utrzymania się, zwłaszcza na Śląsku, 
będącym od wielu lat twierdzą chadecji. W okresie przed wyborami 
1928 r. walka nosi szczególnie ostry charakter. Zwolennicy Korfantego, 
popierani przez przeważającą część duchowieństwa katolickiego, mają 
nadzieję, że sanacja poniesie klęskę wyborczą. Jednakże już w okresie 
bezpośrednio poprzedzającym wybory zarysowuje się widoczna przewaga 
sanacji. Jej deklaracje i hasła społeczne nie zdążyły się jeszcze skom
promitować w zetknięciu z rzeczywistością, a wśród poważnej części 
polskich mas pracujących Górnego Śląska trwał jeszcze mit władzy 
robotniczo-włościańskiej, której uosobieniem miał być sam Piłsudski, mit 
szeroko propagowany przez aparat propagandowy sanacji i podtrzymy
wany przez prawicowe kierownictwo PPS.

Wybory do Sejmu RP (4 III 1928 r.) przyniosły Śląskiemu Katolickie
mu Blokowi Ludowemu poważną klęskę, albowiem zamiast przewidywa
nych 7—8 mandatów uzyskał on zaledwie trzy (w tym jeden mandat



przydzielono samemu Korfantemu)117. Wśród trzech posłów Bloku nie 
znalazł się ani jeden robotnik, co także zostało wyzyskane przez sanację 
w rozgrywce z Korfantym118. Po klęsce wyborczej w szeregach Bloku 
zaczął się szerzyć defetyzm i tendencje zmierzające do znalezienia honoro
wego modus vivendi z sanacją. Sytuacja powyborcza sprzyjała znalezieniu 
wspólnej płaszczyzny porozumienia Bloku z sanacją. 11 III 1928 r. miały 
się odbyć wybory do Senatu. Przy istnieniu wielu list polskich, którym 
przeciwstawiał się w zasadzie jednolity front ugrupowań niemieckich, 
groziło wcale realne niebezpieczeństwo, że Niemcy zdobędą 2 mandaty 
(na 4 przewidziane dla Górnego Śląska). Byłaby to poważna klęska pol
skości. Pierwszą siłą polityczną, która zdała sobie z tego sprawę, była 
sanacja, bo zwycięstwo niemieckie byłoby przede wszystkim jej klęską. 
Dlatego też już 8 III 1928 r. „Polska Zachodnia“ publikuje obszerny 
artykuł pt. Nie rozbijajcie jednolitego frontu polskiego, wysuwający hasło: 
„Jednolitemu frontowi niemieckiemu przeciwstawić musimy jednolity 
front polski“. „Polska Zachodnia“ zwraca się do PPS i Bloku, by wycofały 
swe listy, gdyż od „patriotycznego“ stanowiska tych ugrupowań zależeć 
będzie los trzeciego polskiego mandatu. Jak zareagowała na ten apel 
„Polonia“? Stwierdziła przede wszystkim, że „ambicją naszą jako naj
silniejszego stronnictwa polskiego na Śląsku ma być, aby poobalać więk
szości niemieckie w tych ośrodkach, w których się jeszcze znajdują“ 119, 
co w kołach sanacyjnych — jako pewna zmiana tonu „Polonii“ — przy
jęte zostało z pewnym niedowierzaniem 12°. 10 III 1928 r. „Polonia“ 
oświadcza, że Blok listy nie wycofa, ale jednocześnie nawołuje PPS, by 
oddała swe głosy na Blok lub sanację 12i. Tak więc już w okresie wyborów 
do Senatu zarysowuje się pewne zbliżenie Bloku i sanacji na płaszczyźnie

117 W związku z tym prasa sanacyjna rozpoczęła kampanię o pozbawienie 
Korfantego mandatu. „Korfanty otrzymał mandat, lecz do Sejmu wejść nie może. 
Jeżeli go się sam nie zrzeknie, trzeba mu go odebrać. Korfanty do nowego Sejmu 
wejść nie może. Nie ma moralnego prawa przekroczyć jego progów... Jeśli trzeba 
będzie użyć w tym celu siły — powinna być użyta siła“ (W Sejmie sanacyjnym nie 
ma miejsca dla Korfantych, „Głos Prawdy“, 7 III 1928).

118 „Widocznie »Śląski Blok Katolicki« doszedł do przekonania, że okres cha
deckiej polityki na terenie robotniczym należy uważać za zakończony. Z zestawienia 
nazwisk [posłów — M., O.] wynika, że partia Korfantego ma zamiar zostać grupą 
reprezentującą interesy reakcyjno-mieszczańskie... Obóz zwolenników p. Korfantego 
w sferach robotniczych wyciągnie zapewne z takiego układu rzeczy odpowiednie 
wnioski“ (Polska Zachodnia, 15 III 1928). Demagogiczny sens tej wypowiedzi nie 
ulega wątpliwości. Jednakże przewaga propagandowa sanacji w tym okresie 
polegała na tym, że wśród posłów NZCHP byli przedstawiciele robotników!

11U „Polonia“, 9 III 1928.
12u W odpowiedzi na kwękania powyborcze (Polska Zachodnia, 10 III 1928).
m Przed wyborami do Senatu (Polonia, 10 III 1928).



wspólnej walki z Niemcami122. Sanacja powitała to zbliżenie z zadowole
niem, ale jako strona zwycięska stawiała warunki ewentualnej współpracy: 
przejście na pozycje polityczne sanacji, wycofanie się Korfantego z życia 
politycznego i rezygnacja z mandatu poselskiego. Na takie warunki Kor
fanty nie chciał się zgodzić. Z tego to powodu sanacja z pewnym nie
dowierzaniem przypatrywała się próbom zmiany taktyki Korfantego i była 
skłonna przychylić się do opinii „Kattowitzer Zeitung“, że „Korfanty 
nie zrezygnuje chyba z prowadzenia dalszej walki z obecnym systemem 
rządowym“ 123.

Tymczasem w redakcji „Polonii“, „mózgu“ Bloku korfantowskiego, 
gorączkowo poszukiwano dróg wyjścia z impasu politycznego oraz wy
pracowania nowej taktyki, odpowiadającej zmienionym warunkom poli
tycznym i dającej nadzieje na przełamanie kryzysu zaufania do general
nych zasad polityki Korfantego. Co prawda, w tym okresie ujawniły się 
w Bloku i w „Polonii“ poważne różnice zdań. Dążenia grupy bardziej 
ugodowej, skłonnej do daleko idących kompromisów z sanacją, reprezento
wał naczelny redaktor „Polonii“, Zabawski, i poseł na Sejm Śląski, Janicki. 
Wodzem duchowym grupy trzymającej się bardziej kurczowo starej 
polityki był sam Korfanty, chociaż i on rozumiał dobrze konieczność 
zmiany haseł i był daleki od wszelkiej bezkompromisowości. Korfanty był 
inspiratorem szeregu artykułów oferujących sanacji współpracę. Zanim 
jednakże doszło do opublikowania tych artykułów, Blok wydał 13 III 
1928 r. okólnik do organizacji terenowych, w którym zalecał tworzenie 
organizacji korfantowskich tam, gdzie ich jeszcze nie ma, wstępowanie 
do miejscowych organizacji społecznych, „gdyż w przeciwnym razie 
opanują je sanatorzy“, i zerwanie wszelkich stosunków z organizacjami 
opowiadającymi się za sanacją 124. Redakcja „Polski Zachodniej“ opubliko
wała okólnik w całości i zareagowała na niego w bardzo znamienny sposób. 
„Treść omawianego okólnika stanowi jaskrawą chęć wnoszenia w życie 
polskie na Śląsku dalszej nieprzejednanej walki, z której korzyść z natury 
rzeczy czerpać będą tylko garmanizatorzy i inne wywrotowe elementy... 
zwycięska na Śląsku »jedynka« ... nie pozwala sobie na odsądzanie prze

122 Zresztą jeszcze przed wyborami rozlegały się na forum Sejmu Śląskiego głosy 
nawołujące do zgody między skłóconymi obozami i do zaprzestania „nieszczęsnego 
konfliktu“. Tendencje tego rodzaju reprezentował przede wszystkim poseł Fojkis, 
formalnie nie należący do żadnego ugrupowania poselskiego (po rozłamie w łonie 
chadecji śląskiej przyłączył się do klubu Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej 
Demokracji). Podkreślał on, że konflikt wyzyskiwany jest przez niemieckich nacjo
nalistów i komunistów, że prowadzi on „w otchłań konspiratorów berlińskich, do 
komunizmu“ (Sprawozdanie stenograficzne ze 175 pos. I Sej. Sl. z dn. 29 11 1928 r., 
szp. 22).

123 „Polska Zachodnia“, 14 III 1928.
124 „Polska Zachodnia“, 20 III 1928.



ciwnego obozu polskiego od współpracy na rzecz wpólnych interesów 
polskości na Śląsku. Uważamy mianowicie, że na Śląsku istnieje dość 
zasadniczych i wspólnych spraw, przy których realizowaniu i reprezento
waniu mogą się znaleźć wszyscy Polacy dobrej woli, bez względu na swoją 
partyjną przynależność i bez względu na dzielące ich zapatrywania“ 125. 
Organ Grażyńskiego oświadcza, że w swej tece redakcyjnej posiada wiele 
materiału kompromitującego chadecję i Korfantego, ale nie będzie go 
publikować, gdyż chce uczynić wszystko, „aby sprowadzić całe społeczeń
stwo polskie na Śląsku na platformę lojalnej wymiany myśli, lojalnego 
porozumienia i zgodnej współpracy wszędzie tam, gdzie dyktuje to interes 
polskości i polska racja stanu na Śląsku“ 126. Pewnym novum  w postawie 
„Polski Zachodniej“ (postawie zresztą bardzo zmiennej) jest także to, 
że nie wysuwa, a raczej nie powtarza ultymatywnego żądania o wycofaniu 
się Korfantego z życia politycznego i zrezygnowaniu z mandatu posel
skiego. Oświadczenia „Polski Zachodniej“ zostały dobrze zrozumiane 
w „Polonii“. Oferta sanacji była tak sformułowana, że mogła stać się 
platformą współpracy wszystkich polskich ugrupowań drobnomieszczań- 
skich i burżuazyjnych, włączając także PPS. Platforma ta zawierała taki 
program, który był wspólny dla chadecji, sanacji oraz prawicowej PPS: 
1. walka z niemieckimi ugrupowaniami nacjonalistycznymi; 2. walka 
z komunistami, którzy w czasie ostatnich wyborów zdobyli prawie 130% 
głosów więcej niż w czasie wyborów do Sejmu Śląskiego w 1922 r . 127 
Analiza artykułów „Polski Zachodniej“ i „Polonii“ wskazuje jednakże, 
że główną płaszczyzną, na której dokonywało się pewne zbliżenie chadecji 
i sanacji, była walka z tzw. niebezpieczeństwem niemieckim oraz zrozu
mienie faktu, iż konflikt między ugrupowaniami polskimi, dotychczas 
zaciekle się zwalczającymi, jest umiejętnie wygrywany przez nacjonalizm 
i rewizjonizm niemiecki, iż staje się on podatnym gruntem dla kampanii 
antypolskiej, szeroko uprawianej przez prasę niemiecką, zwłaszcza po 
drugiej stronie granicy. Przede wszystkim na tym tle (chociaż i inne 
momenty, a zwłaszcza antykomunizm, odgrywały także rolę wca!e nie 
ostatnią) dochodzi do pewnego „otrzeźwienia“ : napięcie walki spada, ton 
dyskusji staje się łagodniejszy, a cała dyskusja nabiera stopniowo form

125 Pod uwagę i ocenę całego społeczeństwa polskiego na Śląsku (Polska Za
chodnia, 20 III 1928).

m  Jw.
127 W czasie wyborów do Sejmu RP w 1922 r. komuniści uzyskali 5541 głosów. 

W wyborach komunalnych w  listopadzie 1926 r. prawie 9 tys., a w wyborach 
do Sejmu RP w 1928 r. — 20 632. W 1930 r. komuniści uzyskali około 27 tys. głosów
1 wprowadzili do Sejmu Śląskiego 2 posłów (Wieczorka i Komandera). Zob. S. J a- 
n i c k i, Śląsk na łonie Macierzy, Katowice 1929, s. 135, oraz przemówienie Wieczorka 
w II Sejmie Śląskim (Sprawozdanie stenograficzne z 2 pos. 11 Sejmu Śląskiego z dn.
2 VI 1930, szp. 12).



rzeczowej i konstruktywnej (z punktu widzenia obu ugrupowań) polemiki. 
Szczególnie widocznie występuje to na łamach „Polonii“, co w dużym 
stopniu pozostaje w związku z niedawną klęską wyborczą, zupełnie dla 
chadecji nieoczekiwaną, a przez to tym bardziej dotkliwą. W „Polonii“ 
pojawiają się artykuły, których sens sprowadzić można do słów: tempora 
mutantur et nos mutamur in illis 128. Uważny czytelnik mógł zaobserwo
wać na łamach „Polonii“ dość charakterystyczne zmiany. 21 III 1928 r. 
„Polonia“ po raz pierwszy podała wzmianki o obchodach imieninowych 
Piłsudskiego, a jej gmach udekorowany był flagami narodowymi. Nie 
bez dozy ironii pisała „Polska Zachodnia“ : „Kadry »piątej brygady« urosną 
niewątpliwie. Brygada dzisiejszych kwękaczy, gdyby tylko jej okazać łaskę 
i pobłażanie za stare grzechy, gotowa wraz z »czwartą brygadą« maszero
wać pod progi Belwederu“ 129. 22 III 1928 r. „Polonia“ składa jawną już 
ofertę współpracy z sanacją, publikując artykuł pt. Interes państwa a rola 
stronnictw umiarkowanych. Autor artykułu zachwala przede wszystkim 
samego Korfantego, „męża wytrawnego”, którego nazwisko „samo posiada 
potrzebny autorytet wśród mas wyborczych“. Konieczność współpracy 
z sanacją uzasadniano następująco: „Żywym, żywotnym jest stronnictwo, 
które chce brać i bierze czynny udział w życiu państwowym, a nie po
zwala się od niego usuwać. Wycofać się z życia politycznego i innym 
zostawić odpowiedzialność za to, co w państwie się dzieje, wolno jedno
stkom, nie wolno jednak stronnictwom, reprezentującym ideę państwowo- 
twórczą“. A oto program polityczny, wskazujący, jak daleko chadecja 
zbliżyła się̂  do stanowiska sanacji: „Państwo nasze zginąć by musiało, 
gdyby miały powrócić rządy demokratyczno-parlamentarne z niedalekiej 
przeszłości... Zagadnienie rewizji konstytucji naszej w kierunku umocnie
nia władzy wykonawczej i ujęcia w właściwe granice wpływów wybujało
ści politycznych i rzeczywistego oraz rodzimego barbarzyństwa na losy 
państwa nie zejdzie z porządku dziennego. Zdaniem naszym do zrealizo
wania tego najważniejszego postulatu naszej państwowości ma się obo
wiązek współpracować z każdym, co do tego samego celu zmierza. Trzeba 
przy tym stanąć na gruncie realnym. Faktem dziś jest w Polsce... rząd 
Marszałka Piłsudskiego i rządów z rąk mu nikt nie jest w stanie wydrzeć. 
Chcieć mu je odebrać znaczyłoby to narazić państwo na komplikacje 
nieobliczalne, na które by zresztą społeczeństwo polskie nie poszło — 
wobec tego trzeba współpracować z nim“. Jednakże waga oferty „Polonii“ 
nie została doceniona w kołach sanacyjnych. Trudno jest w tej chwili

128 Zob. np. artykuł pt. Z niedzieli (Polonia, 21 III 1928).
129 O brygadach kwękaczy i malkontentów uwag parę (Polska Zachodnia, 22 III 

1928). Pojęcie „czwarta i piąta brygada“ pojawiło się na Śląsku po przewrocie 
majowym. Terminami tymi określano tych, którzy porzucali swe dawne stronnictwa 
i przechodzili na stronę sanacji.



ustalić, -jakie motywy odegrały tu decydującą rolę. „Polska Zachodnia“, 
przyjmując w zasadzie enuncjacje „Polonii“, kategorycznie odrzuciła mo
żliwość odgrywania przez Korfantego większej roli politycznej w ewen
tualnym bloku sanacja—chadecja. „Jeśli jednak p. Korfanty sądzi, że ma 
do odegrania większą rolę, i jeśli sądzi, że jego ofertę weźmie ktoś na 
wagę złota, to się łudzi srodze“ 130. Wypowiedź ta (jak i wiele innych, jej 
podobnych) wskazuje, że główną przyczyną odrzucenia oferty „Polonii“ 
była osoba samego Korfantego. Sanacja chciała sojuszu, ale bez Korfan
tego. Osobiste przejście Korfantego na stronę sanacji postawiłoby ją, 
a przede wszystkim samego wojewodę Grażyńskiego, w bardzo niewygo
dnym i trudnym położeniu. Nie ulegało przecież wątpliwości, że Korfanty 
był politykiem bardziej znanym i doświadczonym niż Grażyński. Osta
tecznie ten ostatni był na Śląsku człowiekiem prawie nieznanym. Z osobą 
Korfantego lud śląski wiązał wspomnienia walki o odrodzenie polityczne 
Górnego Śląska na początku XX w., o przyłączenie Śląska do Polski itd. 
(czego nie mogła negować nawet „Polska Zachodnia“). Przejście Korfan
tego do obozu sanacyjnego na pewno podważyłoby poważnie osobistą 
pozycję Grażyńskiego jako wojewody. Ceną za takie przejście musiałyby 
być koncesje polityczne na rzecz Korfantego, być może nawet stanowisko 
wojewody, a na to Grażyński nie mógł się zgodzić. Są to tylko, oczy
wiście, przypuszczenia, które wszakże znajdują pewne potwierdzenie 
w wypowiedziach „Polski Zachodniej“. Zdaje się, że nie można negować 
roli czynników osobistych i ambicjonalnych w rozgrywkach między 
sanacją a chadecją na Górnym Śląsku. Te względy personalne w dużym 
stopniu przyczyniły się do tego, że sanacja nie potrafiła wyzyskać jedynej 
w swoim rodzaju możliwości przynajmniej zneutralizowania poważnego 
przeciwnika, jakim mimo wewnętrznego kryzysu była opozycja korfan- 
towska. Z punktu widzenia interesów sanacji odrzucenie oferty „Polonii“ 
(nawet za cenę ewentualnego poświęcenia Grażyńskiego) było poważnym 
błędem taktycznym i propagandowym. Stanowisko sanacji dało opozycji 
korfantowskiej poważne atuty propagandowe, które odpowiednio zostały 
zdyskontowane przez „Polonię“ i całą opozycję korfantowską. Mogła ona 
teraz śmielej operować argumentem, że to właśnie sanacja jest prze
ciwnikiem jednolitego frontu polskiego na Górnym Śląsku, że wyżej ceni 
swe wąskie interesy partyjne od interesów państwa i narodu.

Po niepowodzeniu prób dojścia do porozumienia z sanacją w łonie 
chadecji śląskiej dochodzi do rozłamu. W łonie redakcji „Polonii“ utwo
rzyła się grupa antykorfantowska z redaktorem naczelnym, Zabawskim, 
na czele. Na początku maja 1928 r. Korfanty rozprawił się z tą grupą, 
zwalniając Zabawskiego ze stanowiska. Redakcję „Polonii“ opuściło 7 do

130 Podejrzana oferta (Polska Zachodnia, 23 III 1928).



tychczasowych jej współpracowników 13A. W tym samym miesiącu wy
powiedziała Korfantemu posłuszeństwo katowicka organizacja chadecji, 
stwierdzając, że „dopóki poseł Korfanty będzie stał na czele jakiego
kolwiek stronnictwa polskiego na Śląsku, nie może być mowy o utworzeniu 
na Śląsku jednolitego frontu polskiego“ 131 132. Oświadczenie to także po
twierdza tezę, że w próbach porozumienia się między chadecją a sanacją 
osoba samego Korfantego odgrywała decydującą rolę. 5 VII 1928 r. władze 
naczelne chadecji wykluczyły Korfantego z szeregów stronnictwa, roz
wiązały korfantowski Zarząd Wojewódzki i powołały na jego miejsce 
Zarząd Komisaryczny. Na czele seoesyjnej organizacji chadeckiej stanął 
poseł na Sejm Śląski, S. Janicki, niegdyś najbliższy współpracownik 
Korfantego. Doszło także do rozłamu wewnątrz grupy poselskiej chadecji 
w Sejmie Śląskim 133. Po przedstawionych tu wypadkach walka między 
Korfantym a sanacją weszła w nową fazę, rozgrywającą się jednakże 
w zaczynających się już zmieniać warunkach politycznych.

*  *

*

Stwierdzaliśmy już niejednokrotnie, że w latach mniej więcej 1926— 
1928 sanacja odnosi na Górnym Śląsku szereg niewątpliwych, aczkolwiek 
ograniczonych i przejściowych sukcesów politycznych i ekonomicznych. 
Ale właściwie już w r. 1928 sytuacja zaczyna się zmieniać na niekorzyść 
sanacji. Ze szczególną siłą wystąpi to w latach wielkiego kryzysu ekono
micznego, który, zwłaszcza na Śląsku, przybrał wprost katastrofalne roz
miary. Wzrasta bezrobocie i nędza mas pracujących 134. Sanacja nie jest 
już w stanie zaradzić tym zjawiskom. Jej polityka ekonomiczna okazała 
się polityką półśrodków, polityką paliatywów. Na tle kryzysu ekonomicz
nego wyrasta kryzys polityczny, ujawnia się prawdziwy charakter rządów 
sanacyjnych, jako rządów antydemokratycznych, antyludowych, sprzecz
nych z podstawowymi interesami mas ludowych i państwa polskiego. 
Prasa sanacyjna w okresie kryzysu rezygnuje stopniowo z demagogii 
an ty kapitalistycznej na Górnym Śląsku, wymierzonej w pierwszym rzę

131 „Polska Zachodnia“, 16 V 1928.
132 „Polska Zachodnia“, 20 V 1928.
133 Secesjoniści utworzyli Polski Klub Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji, 

do którego weszło 7 osób (S. Janicki, K. Rakowski, B. Szymkowiakówna, W. Fojkis, 
J. Szuścik, F. Obrzut i W. Cuber). W grupie Korfantego pozostało 12 posłów (Klub 
Niemiecki i PPS liczyły po 14 posłów).

134 W styczniu 1926 r. było na Śląsku 81 tys. bezrobotnych, w styczniu 1927 — 
43 tys., w grudniu 1928 — 8 tys., w grudniu 1930 — już 58 tys. (według danych 
Grażyńskiego). Zob. J a n i c k i ,  op. cit, s. 181: Sprawozdanie stenograficzne z 2 pos.
II Sejmu Sl. z 2 VI 1930, szp. 12 (przemówienie Wieczorka) i Sprawozdanie z 3 pos.
III Sejmu Sl. z 9 II 1931, szp. 6 (przemówienie Grażyńskiego).



dzie przeciwko kapitalistom niemieckim. Dochodzi do cichego sojuszu 
między sanacją a kapitałem niemieckim. Kapitał niemiecki na Górnym 
Śląsku coraz ściślej wiąże się z nową władzą, finansując jej przedsięwzię
cia polityczne, m. in. kampanie wyborcze 135. Wszystko to pociąga za sobą 
zmianę stanowiska władz sanacyjnych i podporządkowanej jej prasy 
w konfliktach między robotnikami a pracodawcami136. Walka z „wybuja- 
łościami parlamentaryzmu“ przekształca się w dławienie wszelkich swo
bód demokratycznych i praw konstytucyjnych. W tej sytuacji dokonuje 
się stopniowa zmiana nastrojów politycznych na Górnym Śląsku. Z jednej 
strony zaobserwować można radykalizację mas robotniczych, co wyraża 
się przede wszystkim we wzroście popularności komunistów i ilości 
oddawanych na nich głosów w wyborach, z drugiej zaś strony umacnia 
się i krystalizuje opozycja korfantowska. Opozycja ta już podczas drugiej 
kadencji Sejmu Śląskiego (27 V 1930—17 IX 1930) wychodzi z izolacji 
i osamotnienia politycznego, stając się podstawową siłą walki przeciwko 
sanacji na terenie Sejmu. Do opozycji przechodzą również NPR i PPS, 
tworząc na forum Sejmu wspólny blok z grupą Korfantego. Szczególnie 
znamienna jest postawa PPS, która w pierwszych latach po przewrocie 
majowym bardzo ostro walczyła z Korfantym. Teraz zapomina o prze
szłości politycznej Korfantego, idzie z nim na współpracę w myśl zasady, 
że „taktyka każdej partii stosuje się według warunków danej chwili 
dziejowej“ 137. Płaszczyzną porozumienia i wspólnych wystąpień parla
mentarnych staje się: obrona autonomii i praworządności oraz zagrożo
nych przez sanację swobód obywatelskich 138. Mimo opozycyjnej postawy 
Korfanty nie rezygnuje jeszcze z prób porozumienia się z sanacją. 23 VI 
1930 r. oświadcza w Sejmie Śląskim: „Na współpracę my się godzimy, 
ale pod jednym warunkiem: jeżeli p. dr Grażyński usunie wszystko to, 
co dotychczas było przedmiotem krytyki, jeżeli stanie na gruncie prawa, 
na gruncie praworządności, jeżeli będzie respektował naszą konstytucję... 
Dopóki na gruncie prawa i praworządności nie stanie, to odmawiamy 
z nim tej współpracy“ 139. Oczywiście, ta płaszczyzna porozumienia jest 
już inna niż ta, którą w 1928 r. formułowała „Polonia“. Na te warunki 
Grażyński nie mógł się zgodzić, gdyż oznaczały one w istocie rzeczy

135 W 1928 r. Górnośląski Związek Górniczo-Hutniczy wyasygnował na cele 
wyborcze sanacji kilka milionów zł, w 1930 r. — 1,5 mil. zł. Pertraktacje ze Związ
kiem prowadził ks. J. Radziwiłł. Zob. Interpelacja zespołu posłów ChD i NPR 
w sprawie subwencji na cele wyborcze na rzecz BBWR (Sprawozdanie stenograficzne 
z 49 pos. III Sejmu Si. z 26 III 1935 r., szp. 196—147).

130 Zob. KPP w obronie niepodległości Polski, Warszawa 1953, s. 174.
137 Sprawozdanie stenograficzne z 10 pos. II Sejmu Sl. z 17 IX 1930, szp. 25 

(przemówienie posła dr. Gluecksmanna).
130 Jw.
13a Sprawozdanie stenograficzne z 7 pos. II Sejmu Sl. z 23 VI 1930, szp. 33—34.



rezygnację z podstawowych zasad systemu rządów sanacji. Jednakże 
każda kolejna deklaracja pokojowa Korfantego przynosiła mu poważny 
kapitał polityczny, zyskiwała mu nowych zwolenników wśród ludzi, 
którzy zdążyli się już rozczarować obietnicami sanacji. Opozycja Korfan
tego i rosnąca jego popularność pchały sanację do stosowania coraz to 
ostrzejszego terroru, do stosowania metod niezwykle brutalnych i gwał
townych. Prowokacje polityczne, jawne rozbijanie organizacji opozycyj
nych od wewnątrz, masowe represje administracyjne osiągają swój szczyt 
w 1930 r. Wyrazem tego jest rozwiązanie we wrześniu 1930 r. Sejmu 
Śląskiego, w którym sanacji nie udało się stworzyć poważniejszej grupy 
poselskiej, aresztowanie Korfantego i osadzenie go w twierdzy brzeskiej 
wraz z działaczami Centrolewu, z którym zresztą Korfanty nie był organi
zacyjnie związany. Terror antykorfantowski osiągnął tylko częściowy 
sukces, albowiem właśnie on przyczynił się do wzrostu popularności 
Korfantego, otaczając go nimbem człowieka niesłusznie prześladowanego 
i bezmyślnie szczutego przez władze sanacyjne. Do wzrostu popularności 
Korfantego przyczyniły się także interpelacje CHD i NPR w Sejmie 
Śląskim, do których przyłączyła się także PPS 140.

W latach kryzysu sanacji, zwłaszcza po zawarciu paktu o nieagresji 
z Niemcami, krystalizuje się nowy program społeczno-polityczny opozycji 
korfantowskiej, opozycji centrowej w ogóle. Ostateczną postać przybiera 
on w latach 1934—1936. Analiza tego programu, wszystkich jego składo
wych części, motywacji i źródeł wykracza jednakże poza ramy ograniczo
nego objętościowo artykułu. Siłą rzeczy więc musimy poprzestać na 
przytoczeniu najważniejszych tylko jego punktów.

*  *

*

Punktem wyjściowym programu społecznego Korfantego jest krytyka 
ustrojów totalitarnych, opartych na zasadach kapitału monopolistycznego, 
oraz teza, że nie ma już powrotu do starego. Organizacja społeczna oparta 
na zasadach kapitalizmu przeżyła się i nie jest zdolna stworzyć odpowied
nich warunków rozwoju cywilizacji i kultury. „Ustrój, który w dzisiej
szych czasach postępu i w obecnym stanie kultury nie może zapewnić 
człowiekowi najskromniejszych środków do życia, jest w swych pod
stawach wadliwy... obecny porządek jest nieporządkiem i anarchią, którą 
za wszelką cenę i jak najprędzej trzeba usunąć...“ 141 Współczesny kapita
lizm jest pełen paradoksów. Nieograniczonej wprost zdolności wytwórczej 
towarzyszy niezmiennie klęska głodu mas pracujących, gromadzeniu 
olbrzymich kapitałów w rękach nielicznej stosunkowo grupy wybra

140 Sprawozdanie stenograficzne z 1 i 2 pos. III Sejmu Sl. z 6, 13 XII 1930.
141 Niebezpieczeństwo bolszewickie (Polonia, 7 VI 1936).



nych — stale rosnąca nędza ludzi pracy i td .142 Zjawiska te noszą cha
rakter ogólnoeuropejski czy nawet ogólnoświatowy, a nie tylko lokalny, 
polski. Tym zjawiskom ekonomicznym towarzyszy dążenie do wprowa
dzenia ustrojów totalitarnych, faszystowskich, rasistowskich i anty
katolickich. Dyktatura sanacyjna w Polsce rodzi stan permanentnego 
kryzysu i wrzenia politycznego. „Walki polityczne i społeczne u nas 
z dnia na dzień się zaostrzają i zaostrzać się muszą z konieczności, dopóki 
są okolice w Polsce, w których ludzie zarabiają po 60 groszy dziennie, 
dopóki liczba ludzi chcących pracować, a nie mogących znaleźć pracy, 
sięga miliona i stale rośnie“ 143. Nędza to główny powód radykalizacji mas. 
„Chowaniem głowy w piasek jest twierdzenie, że główną przyczyną 
niepokojów socjalnych w Polsce jest propaganda komunistyczna“ — 
twierdzi K orfanty144. Gdzie leżą źródła kryzysu współczesnych ustrojów 
kapitalistycznych? Zgodnie z koncepcją katolicką widzi ją Kor
fanty w „przesileniu moralnym“, które wywołane zostało „zdradą 
ideałów chrześcijańskich“ 145. Powrotu do starego nie ma — twierdzi 
Korfanty — gdzież jest więc wyjście, czym zamienić obecny ustrój 
kapitalistyczny, jak uchronić ludzkość przed grożącą jej katastrofą 
(katastrofą w pojęciu Korfantego jest również komunizm i dyktatura 
proletariatu), jak wyglądać ma przyszły ustrój społeczno-polityczny? 
Odpowiedzi na te pytania Korfanty szuka we wskazaniach społecznych 
katolicyzmu, w zasadach ewangelicznych, a w szczególności w encyklice 
Rerum novarum. „Tylko zasady moralności chrześcijańskiej mogą za
pewnić na ziemi sprawiedliwość i ład prawdziwy“ 146. „Dla katolika 
jedynym skutecznym środkiem wyjścia z obecnego kryzysu jest powrót 
do zasad moralności i sprawiedliwości chrześcijańskiej w życiu politycz
nym, gospodarczym i społecznym“ 147. Przyszły ustrój sprawiedliwości 
społecznej zachowa własność prywatną środków produkcji — to dla 
Korfantego jest niewzruszalnym pewnikiem. Jednakże w jego podejściu 
do zagadnienia własności prywatnej zasługują na uwagę pewne nowe 
elementy, których nie znajdziemy w jego pracach z okresu poprzedniego, 
a które świadczą, że liczy się on teraz z nastrojami mas robotniczvch, 
coraz głośniej domagających się uspołecznienia podstawowych środków 
produkcji. W czasie dyskusji w Sejmie Śląskim w listopadzie 1932 r. 
Korfanty stwierdził, że jego klub poselski uznaje prawo własności, ale 
nie głosi, iż jest ono jakąś „świętością albo jakimś sakramentem chro

142 Kapitalizm, dyktatura i katolicyzm  (Polska, 19 VII 1936).
143 Jw.
144 Niebezpieczeństwo bolszewickie (Polonia, 7 VI 1936). Zob. także Chrześcijań

stwo a nowoczesne państwo (Polonia, 17 V 1936).
145 Potęga myśli (Polonia, 30 VIII 1936).
146 Jw.
147 Czy Pan Bóg jest na prawicy, czy na lewicy (Polonia, 14 VI 1936).



nionym nakazem Boga“ 148. Na kapitalistach ciąży obowiązek „służenia 
dobru publicznemu i społecznemu”. Ponieważ kapitaliści obowiązek ten 
systematycznie ignorują, „należy uspołecznić te dziedziny produkcji, 
które mają charakter czysto monopolistyczny, które dojrzały do tego 
uspołecznienia“ 149. Przyszły ustrój społeczny musi być oparty na takich 
zasadach, aby każdemu zapewnić prawo do pracy, odpowiedni udział 
w dobrach ziemskich, zlikwidować głodowe zarobki i warunki pracy 
zatruwające moralnie i fizycznie, brak opieki w razie niezdolności do 
pracy, jawną lub ukrytą niewolę człowieka itd .150

Oceniając współczesne ustroje polityczne w państwach kapitalistycz
nych, Korfanty wskazuje na dwie — jego zdaniem — skrajności: jedną 
z nich jest „nieokiełznana, wybujała demokracja“, której towarzyszy 
zazwyczaj podporządkowanie rządu i parlamentu organizacjom gospodar
czym, społecznym i politycznym wielkiego kapitału. One decydują coraz 
częściej o składzie parlamentu, one finansują wybory uzależnionych od 
siebie partii i td .151; drugą — rządy totalitarne, dyktatorskie rządy „nad
rzędnych jednostek“. Zdrowy ustrój państwowy leży pośrodku tych dwóch 
krańcowości: musi to być ustrój parlamentarny z silną i autorytatywną

w
władzą wykonawczą. Organizacje gospodarcze kapitału, organizacje spo
łeczne i zawodowe trzeba „wbudować w organizm państwowy, nadając 
im ustrój korporacyjny, oparty na samorządzie, nad którym państwo 
sprawowałoby nadzór. Rząd i parlament, odciążony od tych presyj ekono
miczno-społecznych, mógłby dopiero wówczas pożytecznie pracować dla 
dobra państwa“ 152. Tak więc państwo według Korfantego winno być 
niejako instrumentem harmonijnej współpracy wszystkich klas, organem 
ponadklasowym, występującym w interesie całego narodu, a nie tylko 
jakiejś jednej klasy. Jednakże przy zachowaniu własności prywatnej 
na środki produkcji (nawet przy uspołecznieniu pewnej ich części) kon
cepcja ta jest całkowitą utopią i fikcją. Sporo miejsca Korfanty poświęca 
w swych artykułach programowych środkom i drogom wprowadzenia 
nowego ustroju społeczno-politycznego. Pierwszym i zasadniczym środ
kiem do celu jest rewolucja moralna, której źródła należy doszukiwać się 
w ocenie przyczyn kryzysu współczesnego kapitalizmu. „Reżymów, po
legających na gwałcie i wyzysku, nikt nie zmieni, jeżeli przede wszystkim 
nie zacznie rewolucji od siebie i nie odrodzi się wewnętrznie duchowo 
i moralnie, i walki rewolucyjnej nie rozpocznie od naprawiania podstaw 
duchowych ludzkiego bytowania“ 153. Przewrót dokona się pokojowo, jako

148 Sprawozdanie stenograficzne z 24 pos. III Sejmu Sl. z 14 XI 1932, szp. 22.
149 Ibid., szp. 24.
150 Wojna i ręwolucja (Polonia, 21 VI 1936).
151 Ideologia konstytucyjna BBWR (Polonia, 17 XII 1933).
152 Jw.
153 Potęga myśli (Polonia, 30 VIII 1936).



automatyczny rezultat odrodzenia moralnego. W niektórych jednakże 
artykułach Korfantego przewija się idea czynnej walki o obalenie sanacji. 
Wynika to choćby z twierdzenia, że w warunkach istniejących w Polsce 
„nikt nie może wydziedziczonym odmawiać prawa walki o podstawowe 
prawa życia“ 154. W innym miejscu Korfanty stwierdza, że „moralność 
chrześcijańska w pewnych warunkach uprawnia nawet obywateli do usu
nięcia władzy, która świadomie lekceważy dobro powszechne, i do za
stąpienia jej władzą lepszą, władzą sprawiedliwą“ 155 156. Taki jest program 
społeczny Korfantego, program oparty na zasadach katolicyzmu, daleki 
od radykalizmu społecznego i rewolucyjności, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o drogi prowadzące do jego realizacji. Ale wiele twierdzeń i wniosków 
Korfantego, twierdzeń podyktowanych w dużej mierze lękiem przed 
rewolucją socjalistyczną, trwogą wobec zdobywających coraz to większe 
wpływy komunistów (niebezpieczeństwu komunizmu poświęcił on cały 
szereg artykułów) mimo subiektywnych intencji ich autora posiada 
obiektywnie rewolucyjną wymowę, chociaż sam Korfanty nigdy nie był 
rewolucjonistą. Do takich należy m. in., i chyba przede wszystkim, 
przyznanie, że „tej nędzy i tej biedzie bezrobotnych naprawdę rebus sic 
stantibus, dopóki ustrój kapitalistyczny będzie trwał... nie wiele po
możemy“ 156

W programie polityki zagranicznej dominującym momentem jest sy
stematyczne ostrzeganie przed niebezpieczeństwem grożącym Polsce 
ze strony hitlerowskich Niemiec. Celem polskiej polityki zagranicznej 
według Korfantego powinno być „utrzymanie pokoju oraz polityczno- 
geograficznego stanu rzeczy w Europie, wytworzonego traktatami pokojo
wymi“ 157. Te zasady dyktują Polsce konieczność utrzymywania dobrych 
stosunków z państwami zainteresowanymi w utrzymaniu status quo, po
wstałego w rezultacie traktatu wersalskiego. Polska nie może być zaintere
sowana w dążeniu do rewizji swych granic, gdyż polityka taka godziłaby 
przede wszystkim w jej własne interesy i stawałaby się pożywką dla 
rewizjonizmu niemieckiego, największego dla Polski niebezpieczeństwa. 
„Zdrowy więc rozum nakazuje, by Polska współpracowała z tymi pań
stwami, którym tak samo grozi rewizja granic“ 158. Do państw tych należą 
w pierwszym rzędzie Francja i Czechosłowacja. Dlatego też Korfanty 
domaga się powrotu do tradycyjnej polityki przyjaźni z Francją. Wiele 
miejsca w jego artykułach zajmuje sprawa stosunków polsko-czechosłowac
kich. Politykę anty czeską, politykę dążącą do rewizji granic na Śląsku

154 Wojna i rewolucja (Polonia, 21 VI 1936).
155 Jw. Zob. także: Smutna rocznica (Polonia, 10 V 1936).
156 Sprawozdanie stenograficzne z 24 pos. III Sejmu Sl. z 14 «XI 1932, szp. 24.
157 Szkodliwa polityka (Polonia, 24 VI 1935). *
458 Jw.



Cieszyńskim, zwłaszcza w obliczu niebezpieczeństwa niemieckiego, nazywa 
on „szkodliwą“, „kompromitującą“ tak dla polskiej polityki państwowej, 
jak i dla interesów mniejszości polskiej w Czechosłowacji159. Nie bez 
racji zapytuje Korfanty: „^to ma w tym interes, aby stale zaogniać nasze 
stosunki ze słowiańskim państwem czechosłowackim?“ 16°. Polityka ści
słego wiązania się z hitlerowskimi Niemcami jest dla Polski wielce 
szkodliwa. Pociąga ona bowiem za sobą zapoznawanie interesów mniej
szości polskiej w Niemczech, prowadzi Polskę do osamotnienia i izolacji 
w Europie, do zmiany jej planów strategicznych, do orientowania się 
na wojnę ze Związkiem Radzieckim itd. Ze sprawą stosunków polsko- 
niemieckich wiąże Korfanty zagadnienie mniejszości niemieckiej w Polsce. 
Uznając zasadę równouprawnienia tej mniejszości, Korfanty domaga się 
jednak likwidacji organizacji prohitlerowskich i jawnie faszystowskich, 
które stały się awangardą rewizjonizmu niemieckiego na ziemiach pol
skich 161. Abstrahując od antyradzieckiej obsesji Korfantego, trzeba przy
znać, że program polityki zagranicznej stanowi najsilniejszą i najbardziej 
odpowiadającą polskiej racji stanu stronę całego jego programu społeczno- 
politycznego.

Ten nowy program Korfantego i wypływające z niego poczynania 
polityczne (montowanie opozycyjnego, centrowego „Frontu Morges“, 
stworzenie w 1937 r. na bazie chadecji i NPR .Stronnictwa Pracy, którego 
pierwszym prezesem został sam Korfanty) stają się podstawą rosnącej 
popularności Korfantego nie tylko na Śląsku, ale i w całej Polsce. Opo
zycja korfantowska nie jest już teraz tym, czym była w latach 1926—1928. 
Stanowi ona część składową tworzącego się szerokiego frontu antysanacyj- 
nego. Oczywiście, błędem byłoby niedostrzeganie pewnej dwoistości opo
zycji korfantowskiej. Z jednej strony jest ona wyrazem odchodzenia 
od sanacji drobnomieszczaństwa i części klasy robotniczej, wysuwa pro
gram umiarkowanych, ale postępowych reform społecznych i politycznych, 
z drugiej zaś spełnia rolę piorunochronu, mającego chronić przed nie
bezpieczeństwem komunizmu, sieje iluzje, że proponowane przez nią 
zmiany i powrót do ustroju parlamentarnego możliwe są na drodze 
kombinacji politycznych, w rezultacie dokonania „rewolucji moralnej“ 
itd. Najlepiej z tego charakteru opozycji korfantowskiej zdawała sobie 
sprawę partia komunistyczna. Nie miała ona żadnych złudzeń co do jego 
programu społecznego, a zwłaszcza anty komunizmu, ale w pewnym okresie 
dostrzegała w nim ewentualnego sojusznika w walce o swobody demokra
tyczne, a m. in. o autonomię Śląska 162.

159 Jw.
160 Jw.
101 Sprawozdanie stenograficzne z 38 pos. III Sejmu Sl. z 19 I 1934, szp. 7.
102 Zob. odezwę KC KPP Śląsk jest zagrożony z czerwca 1937 r. (KPP w obronie 

niepodległości, Warszawa 1953, s. 367—371).



R E C E N Z J E

NÁLEZY MINCI V CECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU. Red. E. Nohej- 
lová-Prátová. I. dil.: 1. Nálezy keltských minci (P. Radoměrský); 2. Nálezy antických 
minci (E. Pochitonov), Praha 1955, s. 315 i 6 map; II. dil: 1. České, moravské a slezské 
nálezy minci udobi denírov ho (P. Radoměrský); 2. České, moravské a slezské nálezy 
minci udobi brakteátového (P. Radoměrský); 3. České, moravské a slezské nálezy 
minci udobi grošového (E. Nohejlová-Prátová), Praha 1956, s. 298 i 5 map; III. dil:
1. České, moravské a slezské nálezy minci údobi tolarového; 2. České, moravské 
a slezské nálezy neurcitelných minci (L. Nemeškal), Praha 1957, s. 275 i 5 map; 
IV. dil: 1. Résumé; 2. Soupis použité hlavní literatury; 3. Rejstřík, Praha 1958, s. 231.

Pracowicie przygotowane wydawnictwo, stanowiące pełną inwentaryzację 
naukową skarbów i luźnych znalezisk monet z obszarów Czech, Moraw i Śląska 
czeskiego — to rezultat wieloletniego wysiłku zespołu numizmatyków czechosłowac
kich, starań Komisji Numizmatycznej ČSAV i Oddziału Numizmatycznego Muzeum 
Narodowego w Pradze. Szerokie ramy chronologiczne i terytorialne nagromadzonego 
materiału są dostatecznym uzasadnieniem dużej objętości czterotomowego wy
dawnictwa poprzedzonego obszernym wstępem wprowadzającym oraz objaśnieniami 
skrótów i symboli ustalonych dla całości dzieła.

Tom pierwszy, poprzedzony obszernym wstępem-komentarzem, opracowanym 
przez redaktora naukowego całości dzieła, dr E. Nohejlovą-Pratovą, obejmuje inwen
tarze skarbów i znalezisk monet celtyckich, greckich, rzymskich oraz bizantyjskich, 
opracowane przez P. Radoměrskiego i E. Pochitonova. Tom drugi wypełniają trzy, 
godne szczególniejszej uwagi polskiego badacza zespoły inwentarza, obejmujące: 
1. znaleziska monet okresu denarowego (X—XII w.), brakteatowego (XIII w.) oraz 
okresu groszowego (1300—1547), zestawione przez P. Radoměrskiego i E. Nohejlovą- 
Pratovą. Tom trzeci zawiera dwa oddzielne opracowania L. Nemeškala. Pierwsze 
z nich obejmuje znaleziska monet typu talarowego (1519—1900), które zestawia autor 
w czterech okresach: 1519—1617, 1618—1648, 1649—1705 i 1706—1900. Opracowanie 
drugie, rejestrujące znaleziska monet nie dających się bliżej określić pod względem 
typu oraz chronologii ukrycia w ziemi, uzupełnia treść tomu trzeciego.

Wszystkie trzy tomy właściwego inwentarza naukowego skarbów w układzie 
swoim opracowane zostały według jednolitych zasad, omówionych i wyjaśnionych 
we wstępie. Jedynie w tomie trzecim wprowadzono pewne uzupełnienia w sposobie 
podawania regestów oraz dodatkowe skróty uzasadnione odmiennym charakterem 
rejestrowanych numizmatów. Poszczególne części opracowania zaopatrzono ponadto 
w krótkie wstępy wprowadzające w rejestrowany materiał. W obrębie zestawień 
do końca XIII w. wprowadzono również terytorialne rozgraniczenie znalezisk na 
czeskie i morawsko-śląskie. Poszczególne pozycje inwentarzowe stanowisk obejmują 
dane podstawowe: nazwę miejscowości z określeniem jej aktualnej przynależności 
administracyjnej, datę i okoliczności znalezienia, datę ukrycia w ziemi, skład zna
leziska, literaturę przedmiotu, wreszcie aktualne miejsce przechowania numizmatów.

Wydany w r. 1958 tom czwarty i ostatni jest niezbędnym dopełnieniem całości 
dzieła. Na jego treść składają się streszczenia w językach rosyjskim, angielskim,



francuskim i niemieckim, omawiające całość wydawnictwa, jego układ, cel i zadania 
naukowe, uzupełnione szeregiem statystycznych tablic przeglądowych, opartych 
na analizie całości rejestrowanego materiału źródłowego. W części drugiej znajdujemy 
spis ważniejszej literatury przedmiotu z osobnym zestawem czasopism i wydawnictw 
periodycznych, natomiast część trzecią stanowi bardzo starannie opracowany indeks 
wszystkich haseł występujących w trzech tomach poprzednich.

Zebrany w trzech tomach materiał naukowy przedstawia się nader bogato, gdyż 
obejmuje łącznie około 4 i pół tysiąca stanowisk. Składają się na to skarby i luźne 
znaleziska monet celtyckich w liczbie 208 pozycji, monet greckich 12, rzymskich 
i bizantyjskich 1197. Z okresu denarowego zarejestrowano 342 stanowiska, brak
teatowego 199, groszowego 1026. Zestawienia znalezisk monet talarowych dały łącznie 
1459 pozycji, monet zaś bliżej nie oznaczonych 385 pozycji.

Przy takim bogactwie nagromadzonego materiału źródłowego i jego chrono
logicznej rozpiętości znajduje swoje pełne usprawiedliwienie nadmierna kondensacja 
treści, utrudniająca orientację w całości dzieła i zacierająca jego przejrzystość. 
Naruszenie układu chronologicznego w tomie pierwszym przez włączenie monet 
bizantyjskich, sięgających w głąb XII w., do zestawu monet antycznych należy zapisać 
również na karb silnej kompresji materiału badawczego.

Nálezy minci v Cechách, na Moravě a ve Slezsku są owocem wieloletniego wy
siłku zespołowego numizmatyków czechosłowackich, którzy przygotowali wydawnic
two, jakiego nie posiada dotychczas nie tylko polska numizmatyka, ale i nauka zachod
nia. W tym źródłowym wydawnictwie znajdzie bogaty i cenny materiał badawczy nie 
tylko specjalista numizmatyk, ale również badacz dziejów gospodarczych. Topografia 
rozmieszczenia skarbów monetarnych i analiza ich zawartości, rozważane W szerokich 
ramach chronologicznych i terytorialnych, rzucają wiele światła na zagadnienia 
obiegu pieniądza i związków handlowych wszystkich ziem dawnego królestwa 
Czech, w tym również Śląska. Jest to zatem pozycja, którą poznać winien i wyzyskać 
także badacz dziejów gospodarczych Śląska.

Marian Haisig

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, nr 13, nr 16, nr 20: 
ARCHITEKTURA, I—III, Red. T. Broniewski, Wrocław 1956—1957, PWN.

Z rzadką u nas regularnością zaczęły pojawiać się w odstępach półrocznych 
„Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej“, poświęcone historii architektury. 
Bardzo niski nakład (500 egzemplarzy) i zakonspirowane drogi dystrybucji księgar
skiej przesądziły los wydawnictwa. „Zeszyty“ trafiły na półki kilkuset specjalnych 
bibliotek prawie nie zauważone przez czytelników niefachowców, choć znalazłyby 
na pewno szerszy krąg zainteresowanych odbiorców, szczególnie na Śląsku. Tym 
bardziej jest umotywowane szersze ich omówienie w „Sobótce“.

Wydane trzy „Zeszyty“ zawierają w zasadzie artykuły pracowników Zakładu 
Historii Architektury Politechniki Wrocławskiej, a wyjątkowo także pracowników 
innych zakładów o zbliżonych zainteresowaniach badawczych. Większość publiko
wanych prac ma charakter studiów, które zamykają pewien etap badań zamierzonych 
na szerszą skalę. Taki profil wydawnictwa typu „Zeszytów“ jest najzupełniej uza
sadniony: autorom daje możność sprawdzenia częściowych wyników i ewentualnego 
naprostowania dalszej drogi badawczej poprzez opinie i wypowiedzi fachowców; 
czytelnikom sygnalizuje nowe fakty lub nowe ich ujęcia, wprawdzie w formie 
niepełnej, ale za to co najmniej na parę lat przed ich opublikowaniem w redakcji 
skończonej. Najmniej wdzięczny materiał otrzymuje recenzent. Krytyka i ocena,



których mają prawo oczekiwać autorzy, są szczególnie trudne tam, gdzie zamiast 
zamkniętej całości ma się oceniać fragmenty, zamiast zdecydowanych tez — dość 
rozbieżne czasem propozycje. Uwzględniając studyjny charakter większości oma
wianych rozpraw, chciałbym do niektórych z nich, bliższych moim fachowym za
interesowaniom, zgłosić nieco uwag, które nie są wyczerpującą oceną, lecz tylko 
głosem dyskusyjnym, wtrąconym w trakcie prowadzonych prac.

„Zeszyt“ I zawiera oprócz dwu artykułów ściśle dotyczących historii architektury 
trzy inne z dziedzin pokrewnych. Otwiera go artykuł T. Broniewskiego, Znaczenie 
renesansu w  architekturze polskiej (s. 3—14), stanowiący wykład inauguracyjny, 
wygłoszony na Politechnice Wrocławskiej w jesieni 1953 r. W przejrzystym — mimo 
dużej kondensacji — artykule Autor przedstawił główne kierunki rozwojowe archi
tektury renesansowej, przekonywająco i sugestywnie kładąc akcenty na społeczne 
warunki przyjęcia form renesansowo-włoskich przez środowisko dworskie oraz 
kompromisu gotycko-renesansowego w budownictwie mieszczańskim. Dobitne uwy
puklenie społecznych podstaw rozwoju architektury polskiej w dobie renesansu 
i podkreślenie wyjątkowego natężenia w niej cech narodowych — to przewodnie 
myśli artykułu T. Broniewskiego.

Drugą pozycją „Zeszytu“ jest artykuł O. Czernera — krótka (s. 49—54) mono
grafia chałupy w Domaszowicach (pow. namysłowski), najstarszego (r. 1738) datowa
nego zabytku tego rodzaju na Śląsku. Polski napis na sosrębie podaje między 
innymi nazwisko cieśli Pawła Gzegzoła i czyni chałupę wyjątkowo cennym dokumen
tem polskości wsi śląskiej. Typowy dla polskiego budownictwa ludowego jest układ 
przestrzenny chałupy i konstrukcja wieńcowa jej ścian. Fotografie i rysunki 
pomiarowe załącźone do artykułu są tym cenniejsze, że zdążyły zanotować stan 
tego ciekawego zabytku przed jego ostatecznym zniszczeniem.

Artykuł T. Kozaczewskiego, Strzelin przedlokacyjny (s. 17—36), jest studium 
urbanistycznym, opracowanym w związku z dokonanym przez Autora odkryciem 
rotundy z połowy XII w. w Strzelinie Odkopanie przez T. Kozaczewskiego funda
mentów rotundy było jedną z największych rewelacji odkrywczych na Śląsku 
w latach powojennych i dostarczyło nowej, ważnej przesłanki do określenia po
czątków i charakteru osadnictwa na terenie miasta Strzelina. Zakłócenia regular
ności w układzie wschodniej części lokacyjnego miasta tłumaczył K. Bimler 
rozszerzeniem miasta pod koniec XIII w .1 2 T. Kozaczewski dowodzi, że na 
zaplanowaniu wschodniej części miasta zaważyło przetrwanie owalnicowej osady 
przedlokacyjnej. Argumentacja Autora opiera się przede wszystkim na istnieniu już 
w połowie XII w. rotundy jako głównej budowli osady, której ślady widoczne są 
także przy szczegółowej analizie planu miasta średniowiecznego (położenie działek 
budowlanych). Wywody T. Kozaczewskiego odnośnie do owalnicowego kształtu 
przedlokacyjnej osady targowej w Strzelinie mają także pewien aspekt ogólniejszy. 
Nie potwierdzają one mianowicie poglądu K. Jażdżewskiego, który z materiału 
archeologicznego Gdańska, Wrocławia i Opola wnioskował, iż nie ma związku 
między układem działek budowlanych okresu lokacji a zabudową wcześniejszą. 
Wbrew temu twierdzeniu w Strzelinie tylko przyjęcie wpływu układu starszego 
na plan lokacyjny może wytłumaczyć zakłócenie regularności układu w rejonie 
rotundy Sw. Gotarda. T. Kozaczewski proponuje zatem korektę tezy K. Jażdżew-

1 Por. T. K o z a c z e w s k i ,  Rotunda w Strzelinie (Sprawozd. Wrocł. Towarzy
stwa Naukowego, Wroclaw 1955, dodatek 7).

2 K. B i m l e r ,  Die schlesischen massiven Wehrbauten, t. II, Breslau 1941, 
s. 91—92.



skiego, która zdaje się sprawdzać raczej przy ośrodkach miejskich dużych, o spe
cjalnym znaczeniu, nie znajduje natomiast potwierdzenia w małej osadzie strze- 
lińskiej, pełniącej zupełnie inne funkcje.

T. Kozaczewski nie zebrał wszystkich argumentów, które zdają się za jego tezą 
przemawiać. W jakiejś mierze przyczynił się do tego pewnie i fakt pominięcia 
artykułu G. Schönaicha, któremu należała się wzmianka już choćby dlatego, że jest 
pierwszą osobną pracą o urbanistyce dawnego Strzelina3. Argumentację Autora 
mogłoby wydatnie wzmocnić uwzględnienie położenia grodu i kościoła Sw. Michała. 
Gród, a później zamek, zajął miejsce typowe, tuż przy przeprawie przez rzekę, 
właśnie na krańcu rekonstruowanej owalnicy, której istnienie tym samym zdaje się 
potwierdzać. Kościół parafialny Św. Michała usytuowano pośrodku owalnicowego 
placu wtedy, gdy plac stracił już swe funkcje osi komunikacyjnej.

Pewnych uzupełnień wymaga rozdział zatytułowany: „Wzmianki historyczne“, 
w którym Autor zebrał źródłowe przekazy o Strzelinie do r. 1316. Najbardziej razi 
tu brak wiadomości o kasztelanii strzelińskiej, powstałej przed r. 1285. Z tego 
właśnie roku pochodzi pierwsza wzmianka o kasztelanie, notowanym poza tym 
jeszcze w r. 1317 4. Jakkolwiek kasztelania strzelińska nie miała zapewne znaczenia 
ważniejszego ośrodka administracji książęcej, to była jednak co najmniej warownym 
grodem. Wiele przemawia za tym, że leżała ona na miejscu późniejszego zamku, 
była więc istotnym członem układu przestrzennego najdawniejszego Strzelina.

W granicach czasowych zakreślonych „Wzmiankami historycznymi“ winna była 
także znaleźć się pierwsza wiadomość o kościele Św. Michała z r. 13105 i jeszcze 
ważniejszy przekaz z r. 1293 o nadaniu Strzelinowi praw miejskich Świdnicy. 
T. Kozaczewski podaje tylko r. 1292 jako datę nadania praw miejskich, które 
jednakże nie było jeszcze właściwym, pełnym aktem lokacyjnym. Dopiero w doku
mencie z r. 1293 książę określił całokształt stosunków gospodarczo-prawnych 
w mieście, wzorując się na prawach Świdnicy6. O tym fakcie informuje wprawdzie 
Autor na innym miejscu swego artykułu (s. 34, przyp. 51), popełnia tu jednakże — 
niewątpliwie wskutek omyłki drukarskiej — podwójny błąd w zdaniu: „6 I 1339 [!] 
Bolko I [!] nadaje Strzelinowi przywileje, jakie posiada Świdnica“.

Drugim studium urbanistycznym omawianego „Zeszytu“ jest monografia histo- 
ryczno-urbanistyczna Krotoszyna, opracowana przez W. Czarneckiego (s. 55—80). 
Podano w niej elementarne dane topograficzne i historyczne o mieście, przedstawiono 
etapy jego rozwoju przestrzennego i zwięzłą analizę aktualnej zabudowy. Artykuł 
kończy się krótkim rozdziałem, w którym Autor z prawidłowości rozwoju historycz
nego i aktualnych warunków gospodarczych próbuje wysnuć racjonalne możliwości 
rozwojowe wielkopolskiego miasta.

Artykuł A. Rzymkowskiego, Metoda badania nasłonecznienia procentowego 
w  terenach górzystych (s. 39—47), ukazuje dość specjalny problem projektowania 
budownictwa wiejskiego, który ma znaczenie nie tyle dla historyków architektury, 
co dla architektów projektujących.

W „Zeszycie“ II przeważa zdecydowanie problematyka historii architektury. 
Urbanistyka panująca w „Zeszycie“ I tu jest reprezentowana jedynie przez krótki

3 G. S h ö n a i c h ,  Die räumliche Entwicklung der Stadt Strehlen (Heimatblätter 
f. d. Kreis Strehlen, nr 3, 1931).

4 Por. G. A. H. S t e n z e l ,  Geschichte Schlesiens, I Teil, Berlin 1853, s. 93, oraz 
Codex diplomaticus Silesiae (Regesten zur schlesischen Geschichte, t. XVIII, nr 3694).

5 Codex dipl. Sil., t. XVI, Reg. 3147.
6 Codex dipl. S il, t. VII, Reg. 2262.



artykuł W. Czarneckiego, Strefa żywicielska w  miastach starożytnych (s. 3—6). 
Dowodzi w nim Autor, że obowiązująca we współczesnej urbanistyce zasada orga
nizowania wokół miast strefy żywicielskiej ma swoje prawzory w biblijnej prze
szłości. Na podstawie wzmianek w Piśmie św. W. Czarnecki opisuje stosunek wła
ściwego ośrodka miejskiego do strefy żywicielskiej w miastach Lewitów i zwraca 
uwagę na utrzymywanie się tej strefy w miastach starożytnej Grecji i Rzymu.

Artykuł J. Rozpędowskiego o zamku Grodno w Zagórzu Śląskim (s. 7—32) jest 
monografią tego zabytku, monografią o specjalnym jednak profilu historyczno- 
konserwatorskim. Praca prezentuje tę dziedzinę działalności Zakładu Historii Archi
tektury, która ma znaczenie aktualno-praktyczne, dostosowane do bieżących potrzeb 
regionu śląskiego. Studium historii zamku jest w tej pracy zarysowane tylko 
w granicach niezbędnych do rozszyfrowania elementów zabytkowych zespołu, dla 
którego proponuje się nowe funkcje użytkowe. Istotną częścią pracy jest projekt 
adaptacji na pół zrujnowanego zamku na muzeum i schronisko turystyczne. Tak 
zakreślony temat musiał z konieczności ograniczyć rozważania historyczne i prawie 
zupełnie wykluczył analizę stylowo-porównawczą. Podyktowana założeniami pracy 
zwięzłość części historycznej i skromna powściągliwość Autora w eksponowaniu 
własnych wyników badawczych utrudniają czytelnikowi ocenę znaczenia monografii
J. Rozpędowskiego dla historii śląskiej architektury. Tymczasem Autor, niejako 
„po drodze“ do projektu adaptacji, nie tylko ustalił kolejne fazy stylowe rozbudowy
wanego zamku, ale i sporządził rzetelną rekonstrukcję rysunkową stanu po prze
budowie renesansowej w drugiej połowie XVI w. Rekonstrukcja — dobrze udo
kumentowana zachowanymi śladami, opisami i przekazami ikonograficznymi — jest 
małą rewelacją. Okazuje się z niej, że zwieńczenie murów attyką renesansową 
w typowo polskiej odmianie zastosowano tu na skalę nie spotykaną poza granicami 
Polski „złotego wieku“. Gotycki w swym trzonie zamek w Zagórzu, mimo wyraźnych 
różnic bryły i położenia, przypominać musiał jednak sylwetą typowe renesansowe 
zamki polskie, właśnie dzięki attykom wieńczącym cały pierścień murów obwodo
wych na łącznej długości ponad 200  metrów.

Zebranie materiału do pełnej monografii zamku panów z Łagowa7 będzie 
wymagało jeszcze obszernych badań. Winny one wyjaśnić sprawę anonimowych 
na razie artystów przebudowy renesansowej oraz rozdzielić obie jej fazy dokładniej, 
niż to zdołał uczynić Autor. Może uda się ustalić, jaki związek zachodzi między 
zastosowaniem typowo polskich form renesansowych a bliskimi kontaktami wła
ścicieli zamku z Polską8. Praca J. Rozpędowskiego stwarza do takich badań 
doskonałe podstawy. ^

Studium T. Kozaczewskiego, Jednonawowe kościoły romańskie na Dolnym Śląsku 
(s. 33—62), obejmuje — poza wstępem i wnioskami końcowymi — trzy podstawowe 
rozdziały, w których Autor omawia wybrane problemy z zapowiedzianej większej 
pracy o kościołach romańskich na Śląsku9. Dominuje w całości rozdział pierwszy,

7 Stosowane przez Autora tłumaczenie formy „von Logau“ na „Loga“ zdaje się 
nie uzasadnione. Rodzina ta wywodziła się z miejscowości Łagów, od której wzięła 
nazwisko. Por. K. E n g e l b r e c h t ,  Kasper von Logau... (Darstellungen u. Quellen 
zur schles. Geschichte, t. XX v III, Breslau 1926).

8 Służbę żołnierską u królów polskich odbywał Jerzy z Łagowa (zm. 1541). Jego 
syn, także Jerzy, słynny poeta śląski, cieszył się specjalnymi względami Jana Turzo 
i dzięki jego protekcji odbył studia w Krakowie. Brat stryjeczny poety, Maciej, 
ojciec późniejszego biskupa wrocławskiego, był także dworzaninem Turzona i ożenił 
się z Polką z Nysy. Przebudowa zamku Grodno jest właśnie dziełem Macieja i jego 
syna Jerzego. Por. E n g e l b r e c h t ,  op. cit.

a Studium to było przedstawione na Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki we Wrocławiu w r. 1954. Por. „Biuletyn Historii Sztuki“, nr 1/1955, s. 181—182.



poświęcony typologicznemu podziałowi omawianego materiału zabytkowego. Przyjęty 
podział na grupy decyduje także o konstrukcji pozostałych dwu rozdziałów i uzu
pełniony jest dwoma tablicami oraz mapą. W zależności od kształtu nawy i pre
zbiterium Autor rozróżnia siedem grup kościołów jednonawowych, charakteryzuje 
zwięźle układ przestrzenny każdej grupy i występujące w  niej warianty. W tymże 
rozdziale znajdujemy charakterystykę materiału i techniki budowlanej oraz detalu 
architektonicznego. Rozdział drugi — to próba określenia czasu powstania przed
stawionych kościołów, nie wszystkich jednak, lecz tylko kilkunastu (spośród 54), 
które zdaniem Autora powstały przed r. 1250. Nie wyjaśnia, niestety, T. Kozaczewski, 
dlaczego właśnie r. 1250 przypisuje tak rozstrzygające znaczenie. W rozdziale trzecim 
z podobieństwa niektórych form oraz znaków kamieniarskich (wśród nich nie 
wszystkie jednak zdają się być sygnaturami kamieniarzy) wysnuwa się wniosek 
o działalności tego samego warsztatu kamieniarskiego w trzech kościołach śląskich: 
Nowym Kościele, Starym Zamku i katedrze wrocławskiej (prezbiterium).

Zapowiedziane artykułem T. Kozaczewskiego studia nad najstarszymi wiejskimi 
kościołami Dolnego Śląska zasługują na baczną uwagę. Po raz pierwszy zbierają 
one materiał, znany wprawdzie z opracowań inwentaryzacyjnych, często jednakże 
błędnie datowany, a z reguły pomijany w opracowaniach syntetycznych. Dla uzy
skania pełnego obrazu rozwoju architektury śląskiej w pierwszych wiekach jej 
istnienia ważne jest nie tylko powstawanie dzieł wybitnych, o przełomowym zna
czeniu, ale i przenikanie nowych zdobyczy do ośrodków mniejszych. Studia T. Ko
zaczewskiego są poważną próbą wyjaśnienia, w jaki sposób nowe formy stylowe 
z dzieł „przewodnich“ Wrocławia, Trzebnicy, Henrykowa przejmowane były do 
budowli skromniejszych i nasycały region śląski w XII, a zwłaszcza w XIII w. 
Omawiany artykuł reprezentuje na razie tylko stadium wstępne badań Autora, 
etap pierwszej prezentacji materiału i ledwie zarysowanych wniosków ogólniejszych. 
Jest to więc studium z natury rzeczy dyskusyjne.

Pierwszą i najogólniejszą uwagą, jaką nieodparcie nasuwa lektura pracy 
T. Kozaczewskiego, jest wątpliwość co do ścisłości w operowaniu przez Autora 
pojęciem stylu romańskiego. Zarówno w tytule, jak w licznych miejscach tekstu 
Autor określa badane kościoły jako „romańskie“. Ze szczegółowych natomiast opisów 
oraz tablic okazuje się, że prawie połowa omawianych kościołów posiada obok 
romańskich formy gotyckie, i to tak istotne, jak np. przypory czy ostry łuk tęczy, 
portalów i okien. Autor cech tych nie tai, przeciwnie, podkreśla nawet wczesne 
występowanie łuku ostrego, nie wyjaśnia jednak, dlaczego typowe budowle okresu 
przejścia z romanizmu do gotyku, a niekiedy nawet kościoły o formach wyłącznie 
gotyckich (Stolec), nazywa romańskimi. W tej niekonsekwencji dochodzi do tego, 
że wieloboczną absydę, formę nie znaną w romańszczyźnie i wprowadzoną dopiero 
wraz z konstrukcją gotycką10, przyjmuje T. Kozaczewski jako wyróżnik jednej 
z grup swego typologicznego podziału kościołów romańskich na Śląsku. Sądzę, że 
nie rzekoma romańskość, lecz właśnie wczesne przyjęcie form gotyckich — znacznie 
wcześniejsze, niż to wynikało z dotychczasowych badań — jest tym nowym i ważkim 
faktem, który wniósł do badań najdawniejszej architektury śląskiej artykuł T. Ko
zaczewskiego.

W przedstawieniu badanego materiału Autor zastosował podział typologiczny 
na grupy. Ujęcie takie nie budziłoby zastrzeżeń, gdyby znajdowało pełne uzasadnie
nie w samym materiale i gdyby nie było obciążone pewnymi usterkami metodycz

lu Por. G. D e h i o, Zur Geschichte der gotischen Reception in Deutschland. Die 
polygonalen Chöre (Zeitschrift f. Geschichte der Architektur, Jg. III, 1909).



nymi. Metoda typologiczna, właściwa i pożyteczna przy badaniu znacznej liczby 
zabytków, stwarza niebezpieczeństwo zamącenia obrazu przy zastosowaniu do zbioru 
nie dość licznego11. W przyjętym przez T. Kozaczewskiego podziale dwie „grupy“ 
mają po jednym zabytku, dwie dalsze — po dwa, a tylko trzy pozostałe obejmują 
większą ich liczbę. Czy nie byłoby słuszniej ograniczyć podział do tych trzech grup, 
a pojedyncze zabytki, nie mieszczące się w tym podziale, traktować po prostu jako 
wyjątki od typów panujących? Ujęcie T. Kozaczewskiego sugeruje mylnie dużą 
różnorodność tam, gdzie w rzeczywistości materiał zabytkowy jest stosunkowo 
niezbyt zróżnicowany.

W typologicznym podziale kościołów dokonanym przez T. Kozaczewskiego tkwi 
także błąd metodyczny, polegający na przyjęciu niewłaściwego kryterium podziału. 
Na s. 35 pisze Autor: „W zależności od ilości elementów przestrzennych, z których 
składa się budowla (bez wieży), rozróżniamy: kościoły jednonawowe z a p s y d ą  
l u b  p r e z b i t e r i u m ,  kościoły jednonawowe z p r e z b i t e r i u m  i z a p s y 
dą.  O ile prezbiterium, w w y p a d k u  w y s t ę p o w a n i a ,  przybiera formę...“ 
[podkr. moje M. Z.]. Wynika z powyższego jasno, iż prezbiterium traktuje się tu 
na równi z apsydą jako możliwy, ale nie konieczny element, występujący tylko 
w niektórych kościołach. Jest to oczywisty błąd terminologiczny. W przeciwieństwie 
do apsydy, która może pełnić różne funkcje (także w architekturze świeckiej), pre
zbiterium, czyli część kościoła wydzielona dla kapłana i duchowieństwa, istnieje 
i istnieć musi w każdym kościele n. Z podanych przez Autora opisów i rysunków 
wynika, że chciał rozróżnić kościoły z prezbiterium wyraźnie na zewnątrz wydzielo
nym od tych, w których wyodrębniona jest tylko apsyda. W klasyfikacji należało 
zatem zamiast określenia „prezbiterium“ stosować „prezbiterium na zewnątrz wy
dzielone“ lub określenie podobne.

Do typologicznego podziału badanej grupy kościołów przywiązuje T. Kozaczewski 
we wszystkich rozdziałach przesadne znaczenie, choć — jak sam stwierdza — podział 
ten ani nie ma uzasadnienia funkcjonalnego, ani nie wiąże się z chronologią rozwoju. 
Zupełnie marginesowo natomiast traktuje problem w takich pracach bodaj naj
ważniejszy — określenie czasu powstania omawianych zabytków. Autor, zastrzegając 
się, że traktuje swe studium jako wstępne, wysuwa propozycje datowania jedynie 
dla kilkunastu kościołów, wyłącznie tych, które jego zdaniem powstały przed r. 1250. 
Znaczyłoby to, że już teraz uważa T. Kozaczewski za co najmniej prawdopodobne 
powstanie większości zestawionych zabytków w drugiej połowie XIII w. A jeżeli 
tak — powstaje znowu pytanie, dlaczego wobec tego kościoły szeroko stosujące formy 
gotyckie i zbudowane już w okresie panowania gotyku na Śląsku nazywa Autor 
romańskimi. Kryterium stylu, tak mylące w badaniach sztuki prowincjonalnej oraz 
sztuki okresów przejściowych, raz jeszcze wykazało swą nieprzydatność. W materiale 
rozpatrywanym przez T. Kozaczewskiego tylko do nielicznych zabytków można by 
stosować określenie „romański“ bez zastrzeżeń. Większość — jak cała architektura 
tego okresu w Polsce — reprezentuje zespół form przejściowych, romańsko-gotyckich; 
tej złożoności stylowej nie można tracić z oczu, jeżeli nie chce się naruszyć po
wszechnie przyjętego znaczenia pojęć „romanizmu“ i „gotyku“ w architekturze.

W datowaniu kościołów powstałych przed r. 1250 T. Kozaczewski opiera się 
prawie wyłącznie na najwcześniejszych wzmiankach pisanych. Przekazy tego rodzaju 11 *

11 Por. S. J. G ą s i o r o w s k i ,  Metoda typologiczna w badaniach nad sztuką 
(Przegląd Historii Sztuki, II, Kraków 1930, s. 103—104).

w Por. np. H. 0 11 e, Handbuch der kirchlichen Kunst. Archeologie, 5. Aufl., 
Leipzig 1883.



są niemal zawsze przypadkowe, mogły powstać przecież w wiele lat po wybudowaniu 
kościoła albo też mogą dotyczyć budowli, która stała wcześniej na miejscu obecnej. 
Z tych i innych jeszcze względów datowanie sugerowane źródłami pisanymi, 
zwłaszcza tak lakonicznymi, wymaga sprawdzenia drogą analizy formalno-porównaw- 
czej. Bez przeprowadzenia takiej analizy poważne wątpliwości budzić musi np. dato
wanie kościoła w Górce na początek XII w. Jak wzmiankowanie połowy omawianych 
zabytków dopiero w XIV w. nie przeszkadza Autorowi w uznaniu ich za romańskie, 
tak samo daty wyjątkowo wczesnych wzmianek innych kościołów nie powinny 
przesądzać z góry czasu ich powstania13.

Treści drugiego „Zeszytu“ dopełniają komunikaty T. Kozaczewskiego o wynikach 
wstępnych badań XIII-wiecznych murów na terenie zamku Piastów w Opolu oraz 
posadzki w  kościele P. Marii we Wrocławiu, należącej, być może, do budowli 
romańskiej. Trzeci komunikat tegoż Autora donosi o interesującym odkryciu przez 
M. Bukowskiego i T. Kozaczewskiego dużych fragmentów dworu biskupów wrocław
skich z pierwszej połowy XIII w.

Ostatni z wydanych dotąd „Zeszytów“ (III) jest — poza rozprawą M. Rehorow- 
skiego —* znowu w całości poświęcony sprawom śląskim. M. Rehorowski publikuje 
tu pracę Przedstawienia mebli romańskich w  polskiej ikonografii (s. 3—29). Jest to 
jeden z licznych opublikowanych w ostatnich latach fragmentów imponującej i pio
nierskiej pracy Autora o polskim meblarstwie średniowiecznym, która to praca 
ze względu na ogromną objętość tekstu i ilustracji, a także z powodu zbyt wąsko 
pojmowanej zasady rentowności dotąd nie zainteresowała wydawców. Tym większe 
zainteresowanie budzą więc fragmenty tego dzieła, drukowane w różnych perio
dykach polskich 14. Praca M. Rehorowskiego jest w naszej bardzo ubogiej literaturze 
o średniowiecznym meblarstwie pierwszą poważną pozycją poświęconą meblom 
najstarszym, romańskim. Nie znamy wprawdzie ani jednego zabytku tego rodzaju 
zachowanego w całości, udało się jednak Autorowi drogą żmudnej i precyzyjnej 
analizy ikonograficznej zrekonstruować ponad 30 przykładów sprzętów 15. Po krótkim 
wstępie informującym o rodzajach i typach mebli występujących w ikonografii 
następuje część szczegółowa, opisowa, którą jednakże trochę niefortunnie zatytuło
wano: „Katalog zabytków“. Jest to tymczasem, ściśle biorąc, raczej katalog przed
stawień mebli na zabytkach. Do artykułu dołączono blisko 40 doskonałych fotografii.

Większą pracę o kościołach warownych na Śląsku sygnalizuje J. Rozpędowski 
artykułem o kościołach w Jaszkotlach, Lutyni i Żórawinie, obwarowanych w końcu 
XVI lub w pierwszej połowie XVII w. (s. 31—48). Autor przekonywająco wiąże

13 Nie wszystkie wzmianki przytaczane przez T. Kozaczewskiego zostały kry
tycznie ocenione. Tak np. z ogólnikowej XIV-wiecznej wzmianki o modlitwach 
św. Jadwigi w Rokitnicy wysnuł Autor wniosek, że kościół zachowany w tej wsi 
istniał już przed r. 1243. Jeżeli nawet wzmiankę przyjąć jako wiarygodną, to trzeba 
przypuścić, że św. Jadwiga modliła się raczej w kaplicy sąsiedniego zamku ksią
żęcego. Przemawiałby za tym nie uwzględniony przez Autora fakt odkrycia w czasie 
robót konserwatorskich daty „1271“, wykutej na ciosie prezbiterium. Por. K. H e u 
s er ,  Aus sieben Jahrhunderten (Heimatkalender f. d. Kreise um den Gröditzburg, 
1932, s. 41), oraz Gu h l ,  Die ältesten. Kirchen im Kreise u. ihre Entstehungszeiten 
(Das Heimatbild, Kreis Goldberg-Haynau, 1928).

14 Por. np. tegoż Autora Ze studiów nad meblarstwem terenu opolskiego od XI 
do XV wieku (Kwartalnik Opolski, nr 3/4, Opole 1955) oraz Sprzęty przedstawione 
w miniaturach kodeksu z Brzegu (Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka“, 
nr 2/1957).

15 Tylko parę pozycji dotyczy zabytków meblarstwa. Są to albo nie dające się 
bliżej określić fragmenty z wykopalisk opolskich, albo meble ludowe zachowujące 
formy bliskie romańskim.



rozpowszechnienie się tego typu założeń obronnych z ogólną sytuacją Śląska w okresie 
wojny 30-letniej. Brak źródeł pisanych nie pozwala ustalić ścisłej daty powstania 
tych obwarowań, analiza porównawcza skłania Autora do przyjęcia jako daty górnej 
końca XVI w. Zdaje się jednak, że potrzeba tworzenia takich założeń pojawiła się 
dopiero z wojną 30-letnią (nie licząc, oczywiście przykładów średniowiecznych, 
o innych formach). Może więc nie tylko obwarowania w Żórawinie, ale i mniej 
„nowoczesne“ w Jaszkotlach i Lutyni należałoby datować dopiero na lata w ojny16.

Dalszy fragment studiów nad drewnianym budownictwem Śląska przedstawia 
O. Czerner w artykule monograficznym o zespole domów podcieniowych w Chełmsku 
Śląskim (s. 49—62). Omawiany zespół domów drewnianych, znany także pod nazwą 
„Dwunastu Apostołów“, powstał w  r. 1707 jako osiedle tkaczy sprowadzonych przez 
opata klasztoru krzeszowskiego. O. Czerner dokonał bardzo dokładnej analizy kon
strukcji domów oraz zrekonstruował zarówno układ ich wnętrz, jak i najbliższe 
otoczenie. Autor dowiódł, że począwszy od wyboru miejsca na osiedle, a kończąc 
na szczegółach układu wnętrz — wszystkie elementy zespołu zostały planowo 
dostosowane do wymogów rzemieślniczej produkcji płótna. Artykuł O. Czernera 
jest pierwszą monografią jednego z najciekawszych zabytkowych osiedli rzemieślni
czych Śląska, które to osiedle może służyć za klasyczny przykład doskonałego 
przystosowania sytuacji, konstrukcji i form budowli do potrzeb produkcyjnych.

Dotychczasowe badania zabytków śląskich nie przyniosły fachowych analiz 
ozdobnych inskrypcji, w  które obfitują zwłaszcza rzeźby nagrobkowe i szczegóły 
architektoniczne. K. Ciechanowski artykułem Zabytkowe napisy kamienne na Śląsku 
związane z epigrafią klasyczną (s. 63—89) daje zatem początek nowej gałęzi badań, 
ważnych tak dla historii sztuki, jak i dla innych nauk historycznych. Po wstępnym 
omówieniu genezy epigrafii klasycznej Autor przedstawił kilkanaście najcenniejszych 
zabytków śląskiej epigrafiki kamiennej, opartej na wzorach antycznych. Analiza
K. Ciechanowskiego obejmuje między innymi napisy na tak znakomitych pomnikach, 
jak tympanon Marii Włostowicowej, nagrobek Henryka IV, płyty nagrobne Jana 
Rotha i Mikołaja Tinczmanna. Autor stwierdza ścisły związek pisma z plastyką, 
jego komponowanie w całość zabytku jako pełnowartościowego elementu artystycz
nego. Artykuł K. Ciechanowskiego, jak większość omówionych artykułów, jest frag
mentem większej całości przygotowywanej przez Autora. Z tej racji trudno zoriento
wać się, w  jakim stopniu problem genezy antycznej epigrafii na Śląsku został przez 
Autora rozwiązany. Jest to w każdym razie sprawa godna dokładnego zbadania. 
Inskrypcje renesansowe np. zdają się odgrywać szczególną rolę w śląskiej sztuce. 
Pojawiają się bardzo wcześnie i występują początkowo jeszcze w towarzystwie 
gotyckich form rzeźbiarskich, a przez cały w. XVI są przedmiotem szczególnego za
interesowania humanistów, zbieraczy i wydawców śląskich (np. S. Rybisza, 
Fendta i in.).

Trzeci „Zeszyt“ przynosi także dalsze trzy komunikaty z wytrwałych i owocnych 
badań wykopaliskowych T. Kozaczewskiego na terenie starego Wrocławia. Informują 
one o odkryciu fundamentów kościoła Św. Marcina (druga połowa XIII w.) i wału 
obronnego w jego sąsiedztwie, datowanego na IX w., oraz o badaniu najstarszych 
murów kościoła Św. Jakuba i fragmentu miejskich murów obronnych przy 
ul. Janickiego.

Mieczysław Zlot

10 Przypuszczenie Autora co do czasu powstania obwarowań w Żórawinie po
twierdza protokół komisji cesarskiej z lat 1653—1655, stwierdzający istnienie 
umocnień wokół kościoła. Por. C. B u c h w a l d ,  Zwei BronzebildweTke des Adriaen 
de Vries in Schlesien (Schlesiens Vorzeit, t. VI, 1896, s. 236).



A. W i ę c e k ,  MEDALE PIASTÓW ŚLĄSKICH, Warszawa 1958, s. 80, tablic 
XXVII, Wydawnictwo Arkady.

Zebranie i opracowanie zespołu medali Piastów śląskich w wyniku przeprowa
dzonych sumiennie poszukiwań w zbiorach polskich, jak również kwerend w ośrod
kach zagranicznych jest niewątpliwą zasługą Autora. Jeśli nawet zebrany materiał 
zabytkowy nie przyniósł nowych odkryć, lecz objął tylko to, co dotychczas było 
zarejestrowane w literaturze niemieckiej i polskiej, całość opracowania starannie 
przygotowanego uważać należy za pierwsze w literaturze naszej pełne ujęcie 
i wszechstronne naświetlenie zwartej grupy zabytków medalierstwa śląskiego, 
związanej z linią śląskich Piastów.

Przegląd treści opracowania wykazuje, iż Autor nie ograniczył się tylko do 
dokładnego opisania i przeanalizowania zebranego materiału, ale dał również 
podstawowe wiadomości dotyczące istoty medalu, rozwoju medalierstwa w ogólności, 
śląskiego zaś w szczególności, opatrzył katalog zabytków wystarczającym komenta
rzem oraz ujął całość na tle zarysu dziejów Piastów legnicko-brzeskich i cieszyńskich. 
Rozszerzając przez to ramy opracowania, uzupełnionego obszernym materiałem ilu
stracyjnym, udostępnił je szerszemu kręgowi czytelników, a nie tylko specjalistów. 
Jeśli nawet rozdziały wstępne zostały może nazbyt obszernie potraktowane w sto
sunku do całości, pozwoliły one czytelnikowi osiągnąć pełniejszą orientację w przed
miocie tematu.

Zauważone usterki i niedociągnięcia publikacji należy zaliczyć przede wszystkim 
do uchybień fachowej strony opracowania. W części katalogowej, w opisach po
szczególnych medali stosuje Autor niewłaściwie pojęcia otoku i kartusza. Pojęcie 
otoku stosować można w numizmatyce i medalografii tylko tam, gdzie napis 
odgraniczony jest wyraźnie od płaszczyzny obrazu określoną linią graniczną. Przy 
pozycjach katalogu nr 3, 8 , 9, 11, 12, 13, 14 i in. napisy nie występują w otoku, 
lecz dokoła obrazu. Kartusz z tarczą występuje tylko przy pozycjach medali nr 6 , 
11, 19 i 23. Na innych medalach reprezentujących motywy heraldyczne występują 
tylko zdobne tarcze z herbami księstwa legnicko-brzeskiego lub cieszyńskiego. Przy 
niektórych pozycjach katalogu budzi zastrzeżenia niedokładność opisu (nr 11 i 38).

Szczególnie ważna w wydawnictwach tego typu strona ilustracyjna wykazuje 
również pewne niedociągnięcia. Niektóre reprodukcje, wykonane z zabytków źle 
dochowanych, kopii wtórnych i rysunków, rażą niekiedy brakiem minimalnej 
wyrazistości obrazu, a nawet brzydotą. Należało je raczej wyeliminować z tablic, 
aby nie psuć całości przygotowanego poprawnie pod względem merytorycznym opra
cowania. Za nieuzasadnione uważam reprodukowanie medali w powiększeniach, 
stosowane systematycznie przez Autora. Jest ono sprzeczne z wymogami strony 
inwentaryzacyjno-naukowej, a ponadto potęguje usterki i wady materiału ilustra
cyjnego, zależne od stanu zachowania reprodukowanego zabytku (por. nr 1, 6 , 14 i 25 
na tablicach I, III, V i XVI). W przeglądzie literatury przedmiotu oraz w części 
katalogowej nie uwzględnił Autor poważnej pozycji E. Czapskiego. Jeśli podaje się 
obce katalogi aukcyjne, ominięcie Katalogu Czapskiego, zawierającego również opisy 
medali Piastów śląskich (nr 4536—4538, 6637), uważam za poważne niedopatrzenie 
Autora.

Niezależnie od wysuniętych zastrzeżeń i uwag strony fachowej należy jednak 
raz jeszcze podkreślić, że publikacja stanowi bardzo pożądaną pozycję nie tylko 
w dorobku polskiej literatury fachowej w dziedzinie medalierstwa, ale wzbogaca 
również naszą literaturę o Śląsku i w tym należy widzieć główną zasługę Autora.

Marian Haisig



FRANTOVÉ A GROBIÁNI. Z MRAVOKÁRNÝCH SATIR 16. VĚKU V ČE
CHÁCH. K vydání připravil a úvod napsal J. Kolár, Praha 1959, Památky staré 
literatury české, sv. 22 .

W serii starych zabytków wydawanej obecnie przez ČSAV ukazał się tom bardzo 
pożyteczny dla badaczy dawnej literatury — nie tylko czeskiej. Znalazło się w zbiorze 
dziesięć „satyr“. Ten ostatni termin używany przez J. Kolára należy rozumieć 
umownie, są to właściwie utwory satyryczne, odpowiadające w zakresie poetyki 
i ideologii, naszej literaturze sowizdrzalskiej, mieszczańsko-ludowej. Element saty
ryczny pojawia się w całej tej literaturze, wkrada się nawet do liryki, panuje 
w dramacie sowizdrzalskim. Oczywiście, nie nazwie się liryki czy dramatu satyrą, 
ale można pod tę kategorię podciągnąć szereg zróżnicowanych, a dziś już martwych 
form gatunkowych. Czy trafnie — to inna sprawa. Dla przykładu typowa parodia 
literacka: minucje, zakwalifikowana tutaj do satyr, w wydaniu polskiej literatury 
sowizdrzalskiej włączona została przez Badeckiego do tomu fraszki. W obu wy
padkach zresztą zabieg redakcyjny jest umowny. Ta umowność silniej występuje 
w polskich edycjach: w tomie satyr znalazł się utwór komediowy Nędza z biedą 
z Polski idą!

Nie trzeba mnożyć przykładów, by dostrzec, że za tą dyskusją techniczno- 
redakcyjną kryje się istotny problem historyczno-literacki: trudnej do ujęcia 
odrębności zespołu dzieł nazywanych literaturą mieszczańską, mieszczańsko-ludową. 
rybałtowską, sowizdrzalską, frantowską. Konwencjonalne pojęcia literackie niezbyt 
precyzyjnie ujmują gatunkowe zróżnicowanie tej literatury. Źródłem tego jest 
zapewne sprzeczność w stanowisku badawczym: uznaje się i u Czechów, i u nas 
ludowość tej literatury w zakresie ideologii, ale kiedy przychodzi do systematyki 
form i gatunków, stosuje się terminologię wypracowaną na warsztacie historyka 
literatury tzw. oficjalnej. A przecież ludowość objawia się tu nie tylko w ideologii, 
ale także w sferze zjawisk artystycznych, i można przypuszczać, że dopiero szczegóło
we badania komparatystyczne w zakresie folklorystyki doprowadzą do sprecyzowania 
umownej terminologii.

Wydawca czeskich utworów frantowskich spotkał się z kłopotami, jakie z reguły 
nastręcza literatura anonimowa, popularna. Przede wszystkim problem chronologii. 
Wbrew tytułowemu określeniu Z mravokárných satir 16. věku v Čechách termin 
ad quem wchodzi tu zdecydowanie w w. XVII. Jeden zabytek pochodzi z pierwszej 
połowy XVI w. (Frantova práva — 1518). Jeden hipotetycznie datowany na połowę
XVI w. (Skládaní o panu Nevím). Pozostałe datuje się na koniec XVI i początek
XVII w. Są to: Frantova pranostika; Vůle a poručení pána z Vomiziny, Kšaft a po- 
ruceňství vepřka Korokota; Novina o velikém obru; Spis doktora Grobiána; Mandát 
aneb vládnutí žen; Pec na baby; Rozmluování Petra svátého se Pánem.

W tej sytuacji układ tekstów oparty został częściowo na porządku chronologicz
nym, częściowo tematycznym. Osobnym zagadnieniem, z którego rezygnuje recenzja 
niniejsza, byłoby omówienie konstytucji edytorskiej tomu.

Jedna uwaga szczegółowa przy chronologii. Wydanie Frantovej pranostiki oparł 
J. Kolár na egzemplarzu Bibl. Praskiego Muzeum (sygn. 28 G 30). Wydawca na 
podstawie szczegółów typograficznych datuje ten egzemplarz na XVI/XVII w., 
wyłączając go z osiemnastowiecznych wznowień literatury frantowskiej. (Przeżywa 
ona w Czechach swój renesans w tym stuleciu). Zapiski księgarskie notują już 
w w. XVI minucje frantowskie. Nie da się jednak, rzecz oczywista, postawić znaku 
równości między tymi zapiskami a tekstem egzemplarza Muzeum.

Dla datowania pewną wartość może mieć szczegół nie znany wydawcy. Frantov&



pranostika dosyć poważnie zbliża się do polskiego tekstu tzw. B-minucji. Jest to 
jedyny polski kalendarz sowizdrzalski pisany prozą, jak i czeska „praktyka“.

Przy tej dyskusji porównawczej można sobie podarować analogie kompozycyjne, 
a nawet tytułowe. Minucje mają charakter parodii, nic więc dziwnego, że powtarzają 
pewne schematy parodiowanych oryginałów. Uderza jednak podobieństwo konceptów. 
Podkreślmy: podobieństwo, a nie identyczność. Dotyczy to szczególnie rozdziału 
o nowych miesiącach. Koncept na każdy miesiąc ma identyczną budowę w obu 
przekazach. Najpierw określa się miejscowość, g d z i e  miesiąc nastanie, później 
udziela na ten miesiąc rad zdrowotnych i gospodarskich, oczywiście, w sowizdrzal
skim stylu. W obu tekstach uderza identyczny, a bynajmniej nie konwencjonalny 
punkt widzenia autora minucji. Opiera on swoje proroctwa na rok przyszły na 
rzeczywistych prawach socjologii, przewidując losy ubogich i bogatych. Tego nie 
znała humorystyczna konwencja parodii kalendarza. Jest to odkryciem twórczym 
plebejskiego środowiska rybałtów.

Ten związek można jeszcze dodatkowo potwierdzić: czeski utwór wspomina 
stolicę polskich sowizdrzałów: Srpen nový nastane v Krakově v 6 hodin 18 minut 
před Klepáiem  (s. 62).

Pozostawmy sprawę kierunku zależności otwartą, wymaga ona szerszego miejsca 
niż rubryka recenzji. W chwili obecnej można tylko określić zbliżenie chronologiczne: 
oba teksty datowane są na przełom XVI i XVII w. Zbieżność ta może mieć zna
czenie dla datowania opartego na innej arguińentacji.

Z tekstów czeskich wyjątkowe miejsce zajmują Frantové práva, nie tylko 
ze względu na rolę, jaką utwór odegrał w dawnej literaturze czeskiej i polskiej, 
ale i z tego względu, że jest on do dziś całkowicie „czytelny“ i żywy, przede 
wszystkim dzięki dygresjom fabularnym.

Zdefektowany egzemplarz czeski odkrył A. Brückner, wydał C. Zibrt. Nie 
dochowały się, niestety, polskie wydania utworu z w. XVI. Jedynie inwentarze 
dawnych oficyn i szczątki' kart potwierdzają znajomość tego tekstu już w latach 
trzydziestych. Wskazywano już na oddziaływanie Frantových práv na literaturę 
polską. Ostatnio J. Magnuszewski1 chce widzieć dziedzictwo Frantových priw  
w epitafium Matysa Odludka (Naenia), we Frącu Władysławiusza i w Senatulusie. 
Czytelnik nie odnosi jednak wrażenia, że został przekonany przez Autora artykułu. 
Podobieństwa nie opierają się bowiem na rzeczywistym związku tekstów, lecz jedynie 
na- podobieństwie poetyki czy o g ó l n e j  tylko konstrukcji bohatera. A to cechy 
wspólne wczesnej literatury renesansowej w wielu krajach. Pisarze renesansowi 
z kolei zawdzięczają swoje koncepcje inwencji twórczej, jaką im dostarczały carmina 
burana — niedocenione źródło konceptów sowizdrzalskich. Porównywanie tylko 
polskich i czeskich tekstów to zabieg sztuczny. Podajmy dla krótkości jeden wy
mowny fakt: bractwa i cechy frantowskie są elementem obyczajowym kultury 
średniowiecznej, która na drugim i trzecim planie rozwija się w  ciągu XVI i XVII w.

Rzeczywiste zależności od Frantových práv dostrzec można u Dzwonowskiego. 
Trudno jednak wobec braku polskich przekładów z w. XVI odpowiedzieć, czy to 
bezpośrednia zależność tekstowa, czy wpływ oderwanej już od tekstu, a krążącej 
w społeczeństwie anegdoty.

Sądzę, że i przy komparatystyce trzeba widzieć w pełni semantykę przymiotnika 
„ludowy“ także w zakresie „ontologii“ tekstu: j a k  on żył. Jest rzeczą godną 
uwagi, że fabulistyka Frantových práv znana jest jeszcze w XX w. w Polsce z tra-

1 J. M a g n u s z e w s k i ,  Frantowe prawa w literaturze czeskiej i polskiej. Ze 
związków nurtu mieszczańsko-ludowego w  obu piśmiennictwach (Z polskich studiów 
slawistycznych, t. II, Warszawa 1968, s. 37—62).



dycjK u s t n e j .  Dotyczy to szczególnie opowieści o Pašcé (może i duchowni ją kol
portowali, szczególnie epizod o niecierpliwej uczciwości Paśki na stolcu niebieskim).

Wydaje się, że już w XVI w. literatura sowizdrzalska była nie tylko drukowana, 
ale i opowiadana. Nie wiem, czyją własnością autorską są anegdoty o spowiedzi 
chłopka-roztropka. Jest w nich identyczny (w Polsce i w Czechach) temat, ci sami 
bohaterowie, ale koncepty inne. Trafiamy czasem na dowcip identyczny. Np.:

„Farář ... řekl jest: Ale milý bratře, umíš li páteře? Odpověděl Kostka: — 
Neumiem. A farář: — To tě zlé. A Kostka: — A já se proto neučil, že je zlé“ (s. 42).

W tekście polskim:
„Drugiego chłopa na spowiedzi ksiądz pytał: — Umiesz pacierz? Chłop — Nie 

umiem. Ksiądz: —■ To grzech. Chłop: — Przetoć go nie umiem, że grzech“ 2.
Inne koncepty spowiedzi zupełnie odmienne. Koncept ten bardziej podobny 

do cytatu potocznej anegdoty, jaka oderwana od Frantových práv nabrała własnego 
życia, niż do cytatu z czytanej książki.

Przy tej okazji nastręcza się interesujący problem zależności genetycznej. Źródła 
pomysłów literatury sowizdrzalskiej najłatwiej wskazać w popularnych zbiorach 
anegdot renesansowych zachodnich. Można też łatwo odszukać średniowieczne 
jeszcze wzory dla charakterystycznych grotesek sowizdrzalskich, np. parodii tekstów 
religijnych (missa lusorum) czy recept lekarskich. Do literatury późnośredniowiecznej 
wiodą poszukiwania wzoru dla Noviny o velikém obru. Znał literaturę o olbrzymach 
i Rabelais. Siady jej istnienia spotykamy także w polskim renesansie.

J. Magnuszewski w pokłosiu literackim Frantových práv umieścił i polski 
Senatulus. Nie przekonał jednak o prawdziwości tezy. Tematycznie Senatulus wraz 
z całą rodziną „satyr białogłowskich“ polskich — jak je nazywał Badecki — wiąże 
się blisko z czeskimi tekstami z omawianej antologii Mandát aneb vládnutí žen; 
Pec na baby.

Szczególnie ciekawy dla badacza dawnej literatury jest ten ostatni utwór. Pec 
na baby (podobnie jak Skládání o panu Nevím) ma formę plakatu satyrycznego 
z barwną ryciną i tekstem. Tego typu zabytki dawnej obyczajowości mieszczańskiej 
stanowią dziś rzadkość „z trzema krzyżykami“ ze względu na ich nie biblioteczne 
bynajmniej przeznaczenie. Ślady tej sztuki plakatowej satyrycznej zachowały się 
też w Niemczech i w Polsce. Początków jej szukać trzeba zapewne w średniowiecz
nym zwyczaju rzymskim rozlepiania satyrycznych plakatów na posągach Pasquino 
i Marforio.

Pozostaje jednak sprawa wciąż otwarta i najtrudniejsza: w jakim stopniu 
sowizdrzalska literatura korzystała z rodzimego folkloru w Czechach i w Polsce, 
czy choćby tylko z potocznej anegdoty mówionej, której początki wiodą do literatury.

Zagadnienia te, oczywiście, można rozpatrywać tylko w wąskim zakresie materia
łowym i w  szerokiej perspektywie porównawczej. I nie wydaje się, by bez tych 
szczegółowych studiów można było wprowadzać jakieś ogólniejsze konkluzje do 
analizy literatury frantowskiej — sowizdrzalskiej, która na przestrzeni XVI i XVII w. 
bujnie się rozwinęła na terenie polskim, czeskim, a objęła swym zasięgiem także 
slavica na Śląsku.

Czesław Hernas

2 Fraszki nowe Sowizrzałowe, w Krakowie 1615, wyd. K. Badecki (Polska 
fraszka mieszczańska, Minucje sowizrzalskie, Bibi. Pis. Pol., PAU, nr 88 , Kraków 
1948, s. 214).



J. Ś l i z i ń s k i ,  Z DZIAŁALNOŚCI BRACI CZESKICH W POLSCE (XVI— 
XVII W.), PAN, Wrocław—Warszawa 1959.

Nieliczne pozycje z zakresu problematyki braci czeskich w Polsce powiększyły 
się obecnie o jedną, wymienioną w tytule monografię. Jak zaznacza Autor w przed
mowie, celem Jego było przedstawić czytelnikowi zarys twórczości literackiej człon
ków Jednoty na terenach polskich w okresie XVI i XVII w. Mamy więc naszkico
wane dzieje tej twórczości na tle trzech wielkich wydarzeń historycznych w życiu 
Jednoty brackiej, a więc pierwszego ich wychodźstwa z ojczyzny w 1548 r., drugiej 
emigracji po klęsce pod Białą Górą i trzeciej już po 1740 r. Dla pełniejszego zro
zumienia działalności literackiej braci czeskich na obczyźnie Autor daje czytelnikowi 
krótkie wprowadzenie, omawiając ukształtowanie organizacyjne Jednoty i jej ideo
logię, przed omówieniem osiągnięć literackich braci w każdym z poszczególnych 
etapów podaje zarys ich dziejów na danym odcinku czasowym. Większość danych 
na temat twórczości literackiej członków Jednoty odnosić się będzie, oczywiście, 
do terytorium Wielkopolski, gdzie, jak wiadomo, bracia czescy osiedlili się w znacznej 
liczbie i gdzie rozwinęli żywą działalność. Niemniej jednak w monografii Śliziń- 
skiego znajdziemy wiele danych dotyczących bezpośrednio ziem śląskich odnośnie 
do dziejów czy działalności literackiej ewentualnie wydawniczej braci czeskich, 
co jest zupełnie zrozumiałe, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że Śląsk był zawsze 
terenem przemarszu wychodźców czeskich, a ponadto po Wielkopolsce obszarem, 
gdzie emigranci najchętniej się osiedlali.

Wiadomości dotyczące Śląska, jak zaznacza Autor, zostały przez Niego opraco
wane na podstawie śląskich materiałów archiwalnych, starych legend pisanych oraz 
tradycji przechowanej w pamięci żyjących po dzień dzisiejszy na terenie śląskim 
potomków dawnej wspólnoty brackiej.

Z okresu pierwszego wychodźstwa braci Autor wymienia znaną już czytelnikowi 
z Jego poprzednich artykułów pieśń bracką, powstałą na ziemiach śląskich w czasie 
przemarszu braci do Wielkopolski i Prus. Mamy podany również (ale bez bliższej 
analizy) ciekawy fakt opracowania przez Macieja Cervenkę opisu podróży braci 
czeskich do wrocławskiego reformatora Jana Hessa w 1540 r. Z tego okresu datuje 
się powstanie kilku interesujących silesiaków, a wśród nich zasługujące na specjalną 
uwagę historyka wiersz Vratislavia metropolis Silesiae, zawierający na końcu szereg 
danych o szalejącej we Wrocławiu w 1599 r. zarazie.

Druga fala emigracyjna, rozpoczynająca się na Śląsku po 1628 r., sprowadziła, 
jak wiadomo, wielu członków Jednoty, którzy osiedlili się na ziemi śląskiej, 
zwłaszcza w mieście Brzegu, gdzie znaleźli wyjątkowo życzliwe przyjęcie. Tutaj 
sprowadzono słynną drukarnię bracką, wywiezioną potem przez braci do Amster
damu. Autor nie podejmuje interesującego historyka śląskiego problemu produkcji 
owej drukarni. Za to wymienia szereg nazwisk członków Jednoty, związanych 
z działalnością w Brzegu oraz z Wrocławiem, gdzie w, tym czasie osiedlił się znany 
morawski mąż stanu, a zarazem pisarz Karol z Zerotina. Niestety, w monografii 
nie znajdziemy wiadomości związanych z osobą Zerotina, poza wzmianką o bogatych 
zbiorach bibliotecznych, przywiezionych przez niego do Wrocławia, ponieważ Zerotin 
po przyjeździe na Śląsk zaprzestał działalności literackiej.

Najwięcej danych dotyczących Śląska odnosi się w pracy Ślizińskiego do okresu 
trzeciej emigracji brackiej. W grę rozważań Autora wchodzą przede wszystkim 
miejscowości takie, jak Ziębice, Strzelin z kilku podmiejskimi okolicami, Pstrążna 
i Czermna pod Kudową, Tabor Mały i Wielki w pow. Kępno oraz kilka miejscowości 
z terenu Opolszczyzny, gdzie Autor znalazł ślady pobytu braci czeskich oraz ich 
działalności literacko-wydawniczej. Nawet po dzień dzisiejszy istnieją u poszczegól



nych potomków Jednoty kancjonały brackie i inne starodruki. Jak wynika jednak 
z opracowania Ślizińskiego, śladów tej działalności literacko-wydawniczej na Śląsku 
badacz nie znajdzie w zasadzie wiele. Prawdopodobnie też temu należy przypisać, 
że rozprawa Ślizińskiego w tej ostatniej części, dotyczącej emigracji po 1740 r., 
jest raczej krótkim zarysem dziejów członków Jednoty w danych miejscowościach 
niż omówieniem wkładu ich pracy do literatury brackiej w Polsce. Mimo to w sumie 
czytelnik znajdzie w monografii Ślizińskiego sporo ciekawych szczegółów śląskich, 
rozrzuconych na wielu stronicach książki. Będą to dane odnoszące się do pobytu 
niektórych członków Jednoty na ziemi śląskiej lub do kontaktów ich ze Śląskiem 
ewentualnie o wydaniu niektórych prac brackich w drukarniach śląskich. Niektóre 
jednak dane dotyczące Śląska Autor pominął, jakkolwiek wprowadzenie ich było 
pożądane. Chodzi mi przede wszystkim o śpiewnik Michała Weissego, Ślązaka z Nysy, 
wydany w 1531 r. w Mladým Bolesławcu, który, jak powszechnie wiadomo, wywarł 
duży wpływ na następne wydania śpiewników brackich, zwłaszcza na wydanie 
śpiewnika Jana Roha (inaczej Horna) .w 1541 r. Ostatnie jest zaś o tyle ważne, 
że śpiewnik Roha odegrał pewną rolę w wydaniu kancjonału szamotulskiego 
z 1561 r. Warto też zwrócić uwagę, że pismo Komeńskiego o zachowaniu się ludzi 
w czasie zarazy1 zawiera wypowiedź Lutra do wrocławskiego reformatora Jana 
Hessa, którego problem ten interesował szczególnie w okresie zarazy panującej 
w 1527 r. Hess zaś, jak wiemy, cieszył się u braci wyjątkowym uznaniem. Wy
mieniony znów przez Autora1 2 Jan Gyrck jest synem Ślązaka ze Strzelina, Jana 
Gyrcka, człowieka, który do końca swego życia pozostał wiernym członkiem Jednoty, 
dla której pracował nie tylko praktycznie (jako duchowny), ale i literacko.

W większości wypadków dane o Śląsku w pracy Ślizińskiego są jednak znane 
z dawniejszej literatury brackiej w ogólności, a w szczególności z kilku innych 
pozycji samego Autora na temat braci czeskich w Polsce. Nowymi względnie 
zapoznawczymi są wiadomości dotyczące kilku silesiaków XVI w. Należy jednak 
żałować, że nie mamy bliższej charakterystyki treści danych pozycji. Znaczenie 
książki osłabia jeszcze jedna okoliczność. Autor w swej monografii nie daje pełnego 
zarysu twórczości literackiej braci czeskich w Rzeczypospolitej Polskiej XVI— 
XVII W., a tym bardziej na Śląsku, a planowo omawia tylko twórczość członków 
Jednoty pochodzenia czeskiego lub narodowości czeskiej, osiadłych na omawianych 
terenach; natomiast twórczość braci pochodzenia polskiego lub niemieckiego została 
pominięta. To także przyczyniło się w pewnym stopniu do tego, że czytelnik czuje 
się nieco zawiedziony po przeczytaniu monografii Ślizińskiego. Z drugiej zaś strony 
należy podkreślić, że monografia ta w postaci takiej, w jakiej się ukazała, wnosi 
nowe wartości. Przede wszystkim daje nam krótką syntezę wybranego zagadnienia, 
jakkolwiek — jak na syntezę — odczuwa się bark podkreślenia różnic między 
kierunkiem rozwojowym w twórczości literackiej braci czeskich w Polsce XVI 
i XVII w. Tym więcej, że daje się zauważyć wyraźną różnicę w jednym i drugim 
stuleciu.

Mimo tych zastrzeżeń w monografii Ślizińskiego czytelnik znajdzie wiele po
żytecznego materiału i wiadomości literacko-historycznych, co w konsekwencji 
ostatecznie zadecyduje o tym, że wartością swoją przerasta ona pozycje swoich 
poprzedników 3.

Leokadia Matusik

1 Cytowane przez Autora na s. 112, przyp. 138.
2 Ibid., s. 8 6 .
3 Zwłaszcza wydaną przed wojną na obrany przez Autora temat, a mianowicie 

T. G r a b o w s k i e g o  Literatura braci czeskich w Polsce XVII w., Lwów 1938.



Z A P I S K I  S P R A W O Z D A W C Z E

G. H u l t s c h ,  AUS DER GESCHICHTE DER SCHLESISCH-POLNISCH SPRE
CHENDEN GEMEINDEN (Jahrbuch f. schles. Kirche u. Kirchengesch., 1956, NF., 
XXXV, s. 60—91).

Autor zestawia na podstawie archiwaliów (częściowo z podaniem proweniencji: 
Staatsarchiv Breslau, a częściowo bez podania proweniencji) wiadomości o polskich 
gminach ewangelickich na Śląsku (z pominięciem Śląska Cieszyńskego) od XVI, 
a zwłaszcza XVIII w., do czasów bezpośredno przed drugą wojną światową. Tekst 
ilustruje 6 mapek. Choć materiał da się ze strony polskich badaczy uzupełnić, jest 
interesujący dla polskiego historyka tym bardziej, że dotyczy i Dolnego Śląska, 
a Autor nie jest podejrzany o propolski subiektywizm. Obraz odporności polszczyzny 
(mimo jej kurczenia się pod náporem germanizacji) jest tak dobitny i widocznie 
tak szokujący dla pewnych kół, że Autor widział się zmuszony dodać na samym 
końcu — już po wykazie literatury przedmiotu — rozstrzelonym drukiem następujący 
komentarz: „Es erscheint wichtig dabei darauf hinzuweisen, dass alle Karten nicht 
in dem Sinne massstabgerecht sind, dass sie die eizelnen mehrsprachigen Gemeinden 
dem Massstab nach einordnen. Sie übertreiben, um die mehrsprachigen Gemeinden 
zu verdeutlichen... Neben den mehrsprachigen gibt es mehr rein deutschsprachige 
Gemeinden“. Komentarz tego rodzaju jest zresztą w wydawnictwie ukazującym się 
w Niemczech Zachodnich zrozumiały. Nie jest także niespodzianką nieco sztucznie 
wcielony do artykułu, bo odbiegający od niego tematyką, wstęp mówiący o pier
wotnej germańskości Śląska *. Zadziwiać musi natomiast wniosek, który wyciąga 
Autor z zestawienia publikowanego przez siebie materiału dotyczącego polskości 
Śląska, przemianami, jakie się tu dokonały w r. 1945: „An die Stelle der deutschen 
evangelischen Freiheit ist die Zwangpolonisierung getretten“.

E. M.

B. O l s z e w s k i ,  LOKALIZACJA ZAKŁADÓW I. G. FARBEN W KĘDZIE
RZYNIE NA TLE HITLEROWSKICH KONCEPCJI GEOPOLITYCZNYCH W OD
NIESIENIU DO ŚLĄSKA OPOLSKIEGO, Instytut Śląski w Opolu, komunikat nr 28, 
Opole 1959, s. 9.

Praca, prowadzona w ramach Sekcji Ekonomicznej Instytutu Śląskiego w Opolu, 
jest próbą interpretacji — w oparciu głównie o materiały archiwalne — podstawo
wych założeń polityki gospodarczej Niemiec hitlerowskich w stosunku do Śląska 
Opolskiego w przededniu i w czasie drugiej wojny światowej. Autor podkreśla, 
że lokalizacja zakładów I. G. Farben w Kędzierzynie „oświetla w szczególny sposób 
całokształt tej polityki“ (s. 1). Lokalizacja ta była uwarunkowana dwoma głównie 
czynnikami: 1 . koniecznościami imperializmu niemieckiego, przygotowującego się 
do wojny; 2 . koniecznością powstrzymania fali emigracji ze Śląska, która osłabiała 1

1 Podobnym wstępem zaopatruje Autor i drugi swój artykuł dotyczący częściowo 
Śląska. Por. t e n ż e ,  Aus der Geschichte der wendischen Gemeinden (ibid., 1955, 
NF., XXXIV, s. 121 nn.).



żywioł niemiecki i ułatwiała naturalne parcie ludności polskiej na Śląsk. Na po
twierdzenie swych tez Autor omawia plany lokalizacji, plany przebudowy i rozbudo
wy sieci komunikacyjnej, zagadnienie kadr dla przyszłego kombinatu przemysłowego 
itd. Stwierdza, że oprócz względów czysto gospodarczych i strategicznych o lokali
zacji zakładów kędzierzyńskich decydowały takie czynniki, jak dążenie do wzmocnie
nia elementu niemieckiego kosztem pracowników napływowych, wciągnięcie miej
scowej ludności w orbitę wpływów niemieckich (z tym np. wiązały się plany 
rozbudowy sieci szkolnictwa) itd. Końcowy wniosek Autora brzmi: „Projektowane 
»przemysłowe miasto w lesie« miało wyróść na wojenny bastion niemczyzny w re
jonie zamieszkałym w większości przez ludność polską. Planowane szkoły miały 
zapewnić kadry wyszkolonych fachowo i wychowanych w duchu narodowcsocjali- 
stycznym pracowników“ (s. 7—8).

M. O.

J. C zu  p i a ł ,  GOSPODARKA NIEMIECKICH MONOPOLISTÓW W PRZE
MYŚLE CELULOZOWO-PAPIERNICZYM OPOLSZCZYZNY, Instytut Śląski w Opo
lu, komunikat nr 29, Opole 1959, s. 8 .

W oparciu o materiały archiwalne Autor stwierdza, że po podziale Śląska, 
a szczególnie w okresie polsko-niemieckiej wojny celnej, przemysł papierniczy Śląska 
Opolskiego, który powstał i rozwinął się w oparciu o rynek polski, przeżywa po
ważny kryzys. Kryzys ten pogłębia się znacznie w latach 1929—1933. Na tym tle 
dochodzi do monopolizacji przemysłu celulozowo-papierniczego (powstanie w 1930 r. 
Związku Niemieckich Fabryk Papieru Drukowego). Główna część pracy poświęcona 
jest polityce tego zrzeszenia monopolistycznego. Autor omawia takie sprawy, jak 
świadome obniżanie produkcji drogą wyznaczania kwot produkcyjnych, wynoszących 
często mniej niż połowę zdolności produkcyjnej zakładów, zanikanie inwestycji, 
wzrost bezrobocia, obniżanie zarobków robotniczych itd. Na podstawie tego dochodzi 
do wniosku, że „konsekwencją politycznego podziału Śląska i zmonopolizowania 
produkcji był upadek opolskiego przemysłu celulozowo-papierniczego oraz pogorsze
nie sytuacji materialnej robotników, utrzymujących się z pracy w tej gałęzi wy
twórczości“.

M . O .

L. G e l b e r g ,  ANULOWANIE PRZEZ III RZESZĘ POLSKO-NIEMIECKIEJ 
DEKLARACJI Z 26 STYCZNIA 1934 R. (Sprawy Międzynarodowe, 1959/6, s. 78—94).

Po przypomnieniu genezy i politycznej roli, jaką odegrał względnie miał 
odegrać polsko-niemiecki pakt o niestosowaniu przemocy z r. 1934, Autor szerzej 
zajmuje się jednostronnym anulowaniem tego paktu przez Hitlera w kwietniu 1939 r.

Na podstawie analizy tekstu paktu, treści wzajemnych gwarancji polsko- 
angielskich, stanowiących oficjalny pretekst wypowiedzenia, oraz wydarzeń tego 
okresu Autor wykazuje, że jednostronne zerwanie paktu nie miało żadnych podstaw. 
Zastanawiając się nad przyczynami odstąpienia przez Hitlera w tym wypadku 
od swej praktyki gwałcenia tego rodzaju umów bez żadnego wypowiedzenia, Autor 
podaje względy taktyczne zastraszenia oraz chęć usprawiedliwienia przed opinią 
niemiecką zmiany kursu wobec Polski.



OSTATNIA PRÓBA GERMANIZACJI ŚLĄSKA OPOLSKIEGO. Oprać. K. Po
piołek i W. Sobański (Świadectwa Niemieckie, z. 4, Zachodnia Agencja Prasowa, 
Warszawa, grudzień 1958, s. 72 + aneks s. 35).

Tytuł wymaga pewnego wyjaśnienia. Obok strony tytułowej znajduje się miano
wicie wklejka, która stwierdza, że „niniejszy zeszyt »Świadectw Niemieckich'" 
został na podstawie materiałów dostarczonych przez... Kazimierza Popiołka opraco
wany do druku przez... Wacława Sobańskiego, współpracownika Zachodniej Agencji 
Prasowej“.

Publikacja składa się z kilku części: 1. wstępu od Redakcji (s. 7—22); 2. mapek 
(s. 23—26); 3. komentarza do dokumentów pt. Metody eksterminacji polskości na 
Śląsku Opolskim w dobie drugiej wojny światowej (s. 27—41); 4. wyboru dokumentów 
(jest ich ogółem 16) w  przekładzie polskim; 5. aneksu — oryginalnych dokumentów 
niemieckich.

Wstęp od Redakcji jest jakimś nieporozumieniem. Poza informacjami edytor
skimi, kilkoma ogólnikami i rudymentarnymi faktami z dziejów Śląska (nie zawsze 
zresztą ścisłymi), nie daje czytelnikowi prawie nic, mimo że zajmuje poważną część 
całej broszury, i razi w zestawieniu ze starannie i przejrzyście opracowanym wstę- 
pem-komentarzem.

Publikowane dokumenty władz niemieckich (gestapo, Ministerstwo Spraw We
wnętrznych Rzeszy, władze rejencyjne i powiatowe) pochodzą z lat 1939 (po wybuchu 
wojny) — 1943 i obrazują program ostatecznego wytępienia polskości na Śląsku 
Opolskim, zadania jej „ciosów, których by nie przetrwała“ (s. 27), likwidację organi
zacji polskich, akcję wysiedleńczą, represje wobec działaczy polskich, walkę z ję
zykiem polskim. Znajdujemy w wydawnictwie bardzo ciekawe zarządzenia landrata 
raciborskiego z 15 I 1942, w których stwierdza, że określenia w rodzaju wasser
polnische Sprache są „fałszywe i wprowadzają w błąd“. Istnieje tylko język niemiecki, 
polski i czeski. Tak zwany „górnośląski albo wasserpolski dialekt nie jest niczym 
innym, jak językiem polskim...“ (s. 65), obok tego mamy zobrazowane represje 
gospodarcze, ucisk na polu nauki i oświaty, zacieranie wszelkich śladów polskości 
(jako kontynuacja — ale już w nowych warunkach — akcji prowadzonej w okresie 
międzywojennym pod hasłem Fort mit der polnischen Fassade). Publikowane doku
menty jeszcze raz, i to w sposób bardzo znamienny, potwierdzają polskość Śląska 
Opolskiego, potwierdzają to, „z czym walczyła polityka i propaganda niemiecka: 
przyznają, że Śląsk Opolski, mimo wiekowego oderwania od państwa polskiego, 
kolonizacji niemieckiej, terroru germanizacyjnego i eksterminacji hitlerowskiej, 
pozostał etnicznie polski“ (s. 41).

Marian Orzechowski

K. L a p t e r ,  ANGIELSKIE GWARANCJE DLA POLSKI W R. 1939 (Sprawy 
Międzynarodowe, 1959/6, s. 3—31).

Katastrofalna w skutkach polityka mocarstw zachodnich i Polski w  obliczu 
niebezpieczeństwa hitlerowskiego długo jeszcze będzie przedmiotem żywych dyskusji 
i sporów, zanim przejdzie do historii jako lekcja dla przyszłych pokoleń.

Autor artykułu, omawiając wydarzenia z okresu bezpośrednio poprzedzającego 
wybuch ostatniej wojny, szczególnie zajmuje się gwarancjami udzielonymi Polsce 
przez Anglię w r. 1939. W oparciu o znane już publikacje, jak również dokumenty 
polskiego MSZ Autor broni tezy, że jedynym celem udzielenia gwarancji angielskich 
Polsce było odwrócenie niebezpieczeństwa ataku hitlerowskiego na Anglię przez



skierowanie go przeciwko Polsce. Zdaniem Autora pierwotnym zamiarem Hitlera 
było zaatakować najpierw Zachód, dopiero przyjęcie gwarancji przez Polskę spo
wodowało zmianę tej decyzji. W związku z tym zarzuca się Beckowi, ze dał się 
wciągnąć do „angielskiej gry“, zamiast szukać oparcia w ZSRR. Autor przypomina, 
co jest zresztą niesporne, że jedyną szansą wówczas na powstrzymanie Hitlera było 
zawarcie sojuszu obronnego mocarstw zachodnich wspólnie z ZSRR i że główną 
przeszkodą w zawarciu takiego sojuszu było sztywne stanowisko Polski.

K. W.

CI, CO PRZETRWALI. WSPOMNIENIA POLAKÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA. 
Oprać. K. Fiedor i M. Orzechowski, Wrocław 1959, s. XXXI, 1 nlb., 320, 2 nlb., 
„Sobótka“, S. B, z. 6 .

Powyższy tom, zawierający głównie wspomnienia działaczy polonijnych z Wro
cławia, otwiera cykl zeszytów mających zapoznać dzisiejszych mieszkańców Dolnego 
Śląska z dziejami Polaków dolnośląskich na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. 
Inicjatorowi publikacji, Wrocławskiemu Towarzystwu Miłośników Historii, chodzi 
również o to, aby poprzez publikowanie tego typu materiałów „szerzej i pełniej 
zobrazować życie polskie na Dolnym Śląsku“ (wstęp, s. XXX). Pierwszy tom nowego 
cyklu obejmuje okres do 1945 r. i zawiera dziewiętnaście wspomnień, spisanych 
w większości przez członków WrTMH na podstawie przeprowadzonych przez nich roz
mów z autochtonami. Dostarczyciele wspomnień (głównie rzemieślnicy i przedstawiciele 
inteligencji) reprezentują w przeważającej mierze ludność polską, przybyłą do Wro
cławia na przełomie XIX i XX w. z Poznańskiego lub Górnego Śląska. Niektóre 
ze wspomnień są naprawdę ciekawie napisane i wnoszą sporo materiału faktycznego 
do naszej znajomości tej problematyki. Wszystkie zresztą wspomnienia (ilustrowane 
kilkunastoma zdjęciami) mają znaczną wartość dokumentalną, spotęgowaną jeszcze 
przez okoliczność zaginięcia odpowiednich materiałów archiwalnych. Wstęp do 
zbioru pióra M. Orzechowskiego zapoznaje czytelnika przede wszystkim z dziejami 
organizacji polskich we Wrocławiu. Publikacja opatrzona jest również objaśnieniami 
ważniejszych nazw i terminów oraz słownikiem biograficznym.

J. S.

M. T o m a l a ,  KONCEPCJE POLITYKI WSCHODNIEJ NRF (Sprawy Między
narodowe, 1959/4—5, s. 22—37).

Autor daje w swym artykule przegląd koncepcji polityki wschodniej NRF, 
w szczególności odnośnie do Polski, omawia poglądy na granicę Odra—Nysa i na 
sprawę nawiązania stosunków dyplomatycznych z Polską.

Na podstawie wypowiedzi polityków zachodnioniemieckich Autor dochodzi 
do wniosku, że z wyjątkiem nielicznych wypowiedzi w obozie opozycji (SPD) w poli
tyce NRF nie widać przejawów szczerej chęci uregulowania stosunków z Polską 
na realnych podstawach. Wysuwane tam koncepcje są w rzeczywistości jedynie 
mniej lub więcej ukrytymi sposobami osiągnięcia celów rewizjonistycznych i hegemo- 
nicznych.

Zdaniem Autora do prawdziwej stabilizacji stosunków polsko-niemieckich może 
dojść jedynie drogą bezwarunkowego przyjęcia przez NRF obecnych granic i szcze
rego wyrzeczenia się zaborczych celów. Pierwszym krokiem w tym kierunku byłoby 
przyjęcie radzieckiego projektu traktatu pokoju z Niemcami.



R. W e i n e r ,  NIEKTÓRE WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z POWOJENNYCH 
OSIĄGNIĘĆ ROLNICTWA RACIBORSKIEGO, Instytut Śląski w Opolu, komunikat 
nr 30, Opole 1959, s. 12.

Instytut Śląski w  Opolu od kilku lat prowadzi prace badawcze nad dziejami 
Śląska Opolskiego w okresie Polski Ludowej. Wyniki niektórych z tych badań są już 
udostępniane w formie krótkich i siłą rzeczy syntetycznych komunikatów. Zapoznanie 
się z nimi dowodzi dobitnie, że badania nad dziejami Śląska w okresie Polski 
Ludowej są celowe i konieczne, że ich wyniki stać się mogą skutecznym środkiem 
polemiki z zachodnioniemieckim rewizjonizmem. Interesującą ilustracją powyższej 
tezy jest właśnie praca R. Weinera.

Autor podjął się trudnego, ale z politycznego punktu widzenia niezwykle ważnego 
zadania. Wychodząc z założenia, że wysokość plonów i stan pogłowia zwierząt 
gospodarskich na 100 ha uważa się za główne wskaźniki charakteryzujące poziom 
produkcji rolnej, stara się On przeprowadzić porównanie przedwojennej, niemieckiej 
gospodarki rolnej z gospodarką rolną obecną na przykładzie pow. raciborskiego. 
W przypadku pow. raciborskiego — gdzie w okresie powojennym nastąpiły naj
mniejsze bodaj zmiany w strukturze rolnej (większość mieszkańców to ludność 
autochtoniczna), gdzie zachowana została ciągłość gospodarowania oraz stała dbałość 
o stan zabudowań i urządzeń gospodarskich, gdzie więc siłą rzeczy wyraźniej musiał 
się ujawnić wpływ ogólnych zmian natury politycznej i społecznej, jakie stały się 
udziałem Ziem Zachodnich po ich połączeniu z resztą ziem polskich — porównanie to 
nabiera „szczególnego znaczenia, wykraczającego znacznie poza granice tego rejonu, 
a dotyczącego z uwagi na swoją problematykę w zasadzie całości Ziem Zachodnich“ 
(s. 1).

Na podstawie rzeczowej i udokumentowanej analizy osiągnięć rolnictwa racibor
skiego w latach 1955—1958 Autor dochodzi do nader ciekawych wniosków: i. W pow. 
raciborskim, przy w zasadzie nie zmienionych warunkach lokalnych, widoczny jest 
wyraźny postęp w dziedzinie produkcji rolniczej; 2. Postęp ten jednakże nie zawsze 
jest dostrzegany. Przyczyny są następujące: brak dokładniejszego rozpatrzenia danych 
statystycznych w przypadku posługiwania się nimi dla dokonania analiz porównaw
czych, nieuwzględnianie różnic między pedantyczną, dokładną i rozbudowaną sta
tystyką niemiecką a daleką jeszcze od doskonałości obecną polską statystyką rolną; 
3. Przyczyn i źródeł powojennych osiągnięć rolnictwa raciborskiego szukać należy 
w ogólnych zmianach natury politycznej i społecznej; 4. Trudno już dziś roz
strzygnąć, w jakiej mierze na powojennym rozwoju rolnictwa raciborskiego zaważyły 
przemiany polityczne, a w jakim stopniu przemiany społeczno-ekonomiczne. Jednakże 
nie wydaje się ulegać wątpliwości, że zarówno jedne, jak i drugie odegrały poważną 
rolę; 5. Przykład pow. raciborskiego — choć może niezupełnie typowego dla całości 
ziem Zachodnich —■ potwierdza korzystny wpływ przemian, jakie zaszły na tych 
ziemiach po ich połączeniu z Polską (s. 11).

Marian Orzechowski

„ZARANIE ŚLĄSKIE“. Kwartalnik, R. XXII, styczeń—marzec 1959, z. 1, Kato
wice—Cieszyn, Wyd. Śląskiego Instytutu Naukowego.

Cały zeszyt „Zarania“ poświęcony jest problematyce etnograficznej. Przeważają 
prace poświęcone regionowi cieszyńskiemu, aczkolwiek znajdujemy również roz



prawy poświęcone problemom związanym z innymi terenami Górnego Śląska (np. 
artykuł L. Dubiela, Tradycyjna zagroda chłopska w powiecie gliwickim).

Badacza dziejów Śląska zainteresuje przede wszystkim artykuł L. Brożka, Tra
dycje ludoznawcze na Śląsku Cieszyńskim. Poza tym na uwagę historyków zasługują 
rozprawy J. Ligęzy (Kultura grupy górniczej) i M. Żwirskiej (Problem badania kul
tury grup zawodowych).

Franciszek Mincer



K R O N I K A N A U K O W A

KATEDRA ARCHEOLOGII POLSKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 
IM. BOLESŁAWA BIERUTA W LATACH 1945—1958

Katedra Archeologii Polski Uniwersytetu Wrocławskiego, podobnie jak większość 
innych zakładów naukowych tej uczelni, rozpoczęła swoją działalność w trudnym 
okresie pierwszych powojennych miesięcy 1945 r. Z pożogi wojennej nie ocalał 
ani zakład archeologii dawnego niemieckiego uniwersytetu we Wrocławiu, ani też 
muzeum archeologiczne. Uruchomienie Katedry należało więc rozpocząć dosłownie 
z niczego — od podstaw.

Pierwszym jej kierownikiem został prof. dr Rudolf Jamka, pomocniczym zaś 
pracownikiem naukowym — adiunkt dr Adolf Nasz. Dzięki ich zabiegom uzyskano 
na pomieszczenia Katedry, noszącej do 1 IX 1952 r. nazwę Zakładu Prehistorii, 
skromny, dziesięciopokojowy lokal w oficynie przy ul. Szewskiej 36 na drugim 
piętrze.

Normalną działalność naukową i dydaktyczną rozpoczęto w grudniu 1945 r. 
Od początku istnienia Katedry jej pracownicy naukowi prócz wykładów i ćwiczeń 
dla studentów kierunku archeologii Polski prowadzą również zajęcia usługowe dla 
studentów historii, historii sztuki, etnografii, archeologii śródziemnomorskiej i antro
pologii.

Z trudem gromadzono bibliotekę, która do r. 1947 osiągnęła zaledwie 408 pozycji, 
i porządkowano dość bogate zbiory materiałów archeologicznych, szczególnie z za
kresu kamieniarstwa z epok paleolitu, mezolitu i neolitu. Służą one do celów 
dydaktycznych i częściowo uniezależniają Katedrę od korzystania w tym zakresie 
ze zbiorów działu archeologicznego Muzeum Śląskiego we Wrocławiu. Większość 
zbiorów nie posiada metryk, co pomniejsza ich wartość naukową i ogranicza ją 
w zasadzie tylko do celów dydaktycznych.

Już w czerwcu 1946 r. z inicjatywy i pod kierownictwem prof. R. Jamki roz
poczęto badania wykopaliskowe na Ostrowie Tumskim koło kościoła Św. Marcina 
we Wrocławiu. Rezultatem trzymiesięcznych prac było odkrycie wczesnośredniowiecz
nego grodu i miasta Wrocławia z XI—XIII w. W r. 1948 rozpoczęto pod kierownic
twem prof. R. Jamki w ramach powstałego w tym czasie ogólnokrajowego 
Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego trwające do chwili obecnej 
prace wykopaliskowe na terenie wczesnośredniowiecznego miasta na Ostrówku 
w Opolu. Prace te, prowadzone od r. 1952 pod kierownictwem prof. dr Włodzimierza 
Hołubowicza i włączone w r. 1954 do planu badawczego Instytutu Historii Kultury 
Materialnej Polskiej Akademii Nauk, stały się prawdziwą szkołą praktyki terenowej 
i doświadczenia badawczego coraz liczniejszego zastępu studentów i pomocniczych 
pracowników naukowych.

W r. akademickim 1949/50 archeologię Polski jako przedmiot główny studiowało 
około 10 osób. Pierwszy dyplom ukończenia studiów z tytułem magistra uzyskała 
jedna osoba w r. 1950. W tymże roku nastąpiły zmiany w obsadzie personalnej 
Katedry. Z dniem 1 IX 1950 r. prof. R. Jamka na własną prośbę przeniesiony został 
na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, a tymczasowe kierownictwo Katedry
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objęła dr Helena Cehak-Hołubowiczowa, dotychczasowy adiunkt przy Katedrze 
Archeologii Polski na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu. Od tegoż dnia 
rozpoczął również pracę w charakterze asystenta mgr Zbigniew Trudzik. Dalsze 
zmiany przyniósł r. 1951. Od 15 III 1951 r. do chwili obecnej kierownikiem Katedry 
jest prof. dr Włodzimierz Hołubowicz, pełniący również funkcję kierownika Zespołu 
Katedr Historii Kultury Materialnej i Studium Historii Kultury Materialnej, w któ
rego ramach znalazła się też Katedra Archeologii Polski w latach 1953—1956. 
Z dniem 1 V 1951 r. odszedł adiunkt dr A. Nasz, powołany na stanowisko kierownika 
Katedry Etnografii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1 XI 1953 r. rozpoczęła pracę 
jako st. asystent mgr Barbara Czerska. Mgr Z. Trudzik w okresie od 1 XI 1953 
do 31 XI 1956 r. był aspirantem na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 
zaś od 1 XII 1956 r. rozpoczął ponownie pracę w Katedrze jako starszy asystent. 
Wreszcie od 1 IX 1954 r. do 31 X 1955 r. pracowała przy Katedrze mgr Helena 
Wielowiejska jako laborant, zaś od 1 XI 1955 r. do chwili obecnej funkcję tę pełni 
mgr Witold Sroczyński. Dr Helena Cehak-Hołubowiczowa w maju 1956 r. otrzymała 
tytuł docenta. Z dniem 1 XII 1957 r. rozpoczął pracę mgr Stanisław Pazda w cha
rakterze asystenta. W ten sposób w końcu 1958 r. obsada personalna Katedry skła
dała się z 6 osób: 2 samodzielnych pracowników naukowych, 3 pomocniczych 
i 1 pracownika naukowo-technicznego.

W r. 1953 pomieszczenia Katedry powiększyły się o 8 pokoi uzyskanych na 
pierwszym piętrze w tym samym budynku, gdy zajmujący je dotąd Zakład Antropo
logii przeniesiony został na ul. Kuźniczą 35. W lokalu Katedry mieści się również 
ściśle z nią współpracujący Zakład Archeologii Polski IHKM PAN we Wrocławiu, 
zatrudniający kilkanaście osób własnego personelu naukowego, technicznego i admi
nistracyjnego. Kierownikiem tego Zakładu jest prof. dr W. Hołubowicz.

Dotychczasowy lokal Katedry nie zaspokaja należycie jej potrzeb. Usilne i długo
trwałe starania o zmianę lokalu zostały uwieńczone pomyślnym rezultatem w końcu 
1958 r. Katedrze przydzielono pomieszczenia na drugim piętrze w budynku przy 
ul. Szewskiej 48. Przeniesienie do tego budynku nastąpiło po jego renowacji w 1959 r.

Zbiory Katedry powiększyły się w r. 1952 o kilkaset .przeźroczy zabytków 
archeologicznych ze Śląska, przekazanych przez Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie. Stopniowo powiększa się również biblioteka Katedry, głównie przez 
zakup gotówkowy wydawnictw archeologicznych, polskich i zagranicznych, nabywa
nych w ramach normalnych środków budżetowych.

Dużym osiągnięciem jest powstanie własnego czasopisma Katedry pt. „Archeo
logia Śląska“, wydawanego w ramach „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Wro
cławskiego“. Tom I ukazał się w r. 1957, dwa następne zaś wyszły z druku w r. 1959. 
Ponadto wydano w r. 1958 pierwszy zeszyt „Biblioteki Archeologii Śląska“ pt. Ślęża I, 
wydawanej jako seria w ramach „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Wrocław
skiego“. Posiadanie własnego pisma znacznie zwiększyło możliwości zaopatrzenia 
biblioteki Katedry w wydawnictwa zagraniczne w drodze wymiany. Dzięki tym 
i wyżej wymienionym możliwościom biblioteka powiększyła swój stan posiadania 
na dzień 31 XII 1958 r. do 2102 woluminów.

W miarę rozwoju Katedry zwiększała się też z biegiem lat ilość studentów 
i absolwentów. W r. 1951 dyplomy magisterskie uzyskały 2 osoby, a w r. 1952 — 
6 osób. w r. 1953 — 10 osób.

Zgodnie ż reformą studiów z r. 1950 uruchomiono na Uniwersytecie Wrocławskim 
w r. akademickim 1953/54 Studium Historii Kultury Materialnej, w którego ramach 
znalazła się też Katedra Archeologii Polski. Na pierwszy rok wymienionego Studium 
przyjęto 15 studentów. Z grupy tej po 2 latach studiów specjalizację w zakresie



archeologii Polski wybrało 10 osób. W r. akademickim 1954/55 przyjęto na pierwszy 
rok Studium 18 osób, z czego w ciągu 2 pierwszych lat studiów 5 osób zrezygnowało, 
z pozostałych zaś 7 wybrało specjalizację w zakresie archeologii Polski na Uniwersy
tecie Wrocławskim. W r. akademickim 1956/57 nastąpiła ponowna reforma studiów, 
znosząca Studium Historii Kultury Materialnej. W roku tym przyjęto na pierwszy 
rok studiów w zakresie archeologii Polski 4 osoby, z których jedna zrezygnowała 
po pierwszym roku, jedna zaś przeniosła się po drugim roku na Uniwersytet Łódzki. 
W r. akademickim 1957/58 przyjęto na pierwszy rok 7 osób, zaś w r. akademickim 
1958/59 —■ 6 osób. Łącznie więc na I, II i III roku studiów kształci się w r. akade
mickim 1958/59 15 osób. W r. 1957 dyplomy magisterskie uzyskało 6 osób, w r. 1958 — 
6 osób, a w r. 1959 — 1 osoba.

Całokształt pracy naukowo-badawczej Katedry od r. 1951 mieści się w ramach 
dwu zasadniczych problemów: 1. Rozkład wspólnoty pierwotnej i tworzenie się 
społeczeństwa klasowego ofaz państwa na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnie
niem Śląska i 2. Metodologia i metodyka badań archeologicznych.

Dorobek naukowy pracowników Katedry w latach 1951—1958 wyraża się liczbą 
blisko 100 pozycjil, nie licząc artykułów popularnonaukowych i prasowych.

Pomocniczy pracownicy naukowi Katedry, niezależnie od bieżących zadań 
dydaktycznych i administracyjnych, pracują nad przygotowaniem prac doktorskich. 
I tak mgr Z. Trudzik przygotowuje rozprawę pt. Polska południowa i środkowa na 
przełomie starożytności i wieków średnich, a mgr B. Czerska — Śląsk w okresie 
lateńskim. Ukończenie pierwszej z nich przewidziane jest na r. 1959, drugiej zaś na 
r. 1960.

Obciążenie zajęciami dydaktycznymi samodzielnych i pomocniczych pracowników 
naukowych Katedry było w ostatnich 2—3 latach dość znaczne i przekraczało nie
kiedy o kilka godzin obowiązujący według regulaminu wymiar. Przyczyną tego 
były wykłady i ćwiczenia o charakterze usługowym dla studentów innych kierunków.

Ważną dziedziną pracy Katedry były badania wykopaliskowe wielu stanowisk 
archeologicznych na terenie Śląska. Prowadzono je przeważnie w śćisłej współpracy 
z byłym Kierownictwem Badań nad Początkami Państwa Polskiego, a od 1954 r. 
z Zakładem Archeologii Polski IHKM PAN we Wrocławiu, Inspektoratem Ochrony 
Zabytków Archeologicznych i wieloma innymi instytucjami. Prace wykopaliskowe 
w małym tylko stopniu finansowane były z budżetu Katedry. Prowadzenie ich 
umożliwiały przede wszystkim dotacje władz terenowych, jak prezydia powiatowych 
rad narodowych, Inspektorat Ochrony Zabytków Archeologicznych i inne.

W latach 1952 i 1955 przy współpracy z Zakładem Antropologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego prowadzono badania na cmentarzysku z okresu halsztackiego i lateń
skiego w Sobocisku, pow. Oława. Pracami kierowali prof. W. Hołubowicz i doc. 
H. Hołubowiczowa. W r. 1952 przeprowadzono badania na terenie słynnego stano
wiska hutniczego z okresu rzymskiego w Tarchalicach, pow. Wołów, przy współ
udziale Katedry Technologii Metali Politechniki Wrocławskiej (prof. Dworzak 
i inż. Heiman). Pracami kierował prof. W. Hołubowicz. W r. 1952 przeprowadzono 
również pod kierownictwem doc. H. Hołubowiczowej prace wykopaliskowe na 
terenie cmentarzyska kurhanowego z V—VI w. n. e. w Izbicku, pow. Strzelce 
Opolskie. W Groszowicach, pow. Opole, na terenie osady i stanowiska hutniczego 
z IV—V w. n. e. prowadzono badania dwukrotnie (w latach 1952 i 1953) pod kie

1 Wykaz prac związanych tematycznie ze Śląskiem podają: J. K a ź m i e r c z y k ,  
Bibliografia śląskich prac archeologicznych za lata 1945—1956 (Archeologia Śląska, 
t. I, s. 223—234), i S. P a z d a, Bibliografia śląskich prac archeologicznych za rok 
1957 (Archeologia Śląska, t. III, s. 163—166).



rownictwem prof. W. Hołubowicza. W latach 1954—1956 prowadzone były pod kie
rownictwem prof. Mariana Morelowskiego badania architektoniczne na dziedzińcu 
uniwersyteckim we Wrocławiu. Udział w nich brała mgr B. Czerska przy konsultacji 
od strony archeologicznej prof. W. Hołubowicza. W latach 1953—1956 prowadzono 
prace wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym 
w Krzanowicach, pow. Opole, pod kierownictwem doc. H. Hołubowiczowej. W r. 1956 
przeprowadzono pod kierownictwem doc. H. Hołubowiczowej badania kręgu kulto
wego z okresu kultury łużyckiej na górze Kościuszki koło Sobótki, pow. Wrocław. 
W tymże roku prowadzono badania na terenie grodziska wczesnośredniowiecznego 
w Strachowie, pow. Wrocław, i w Sobótce na terenie żwirowni, gdzie znajduje się 
cmentarzysko i osada kultury łużyckiej. Oba stanowiska badane były pod kie
rownictwem prof. W. Hołubowicza. Prócz tego pracownicy Katedry brali udział 
w pracach wykopaliskowych prowadzonych w ciągu kilku lat przez Zakład Archeo
logii Polski IHKM PAN na kilkunastu stanowiskach 2.

W r. 1957 przeprowadzono prace wykopaliskowe na terenie osady z I w. p. n. e. 
w Nowej Cerekwi, pow. Głubczyce, pod kierownictwem mgr B. Czerskiej, i osady 
z V w. n. e. w Kościeliskach,-pow. Olesno Śląskie, pod kierownictwem mgr Z. Tru- 
dzika. Badania obu wymienionych stanowisk konsultował prof. W. Hołubowicz. 
W tymże roku przeprowadzono finansowane przez Społeczny Komitet Budowy 
Telestacji na Slęży dalsze badania pod kierownictwem doc. dr H. Hołubowiczowej 
w rejonie szczytu, w których uczestniczyli wszyscy niemal pracownicy Katedry. 
Na cmentarzysku kultury łużyckiej w Świątnikach, pow. Wrocław, mgr W. Sro
czyński wyeksplorował ratowniczo jeden grób ciałopalny.

W r. 1958 kontynuowano pod kierownictwem mgr B. Czerskiej prace wykopali
skowe w Nowej Cerekwi oraz rozpoczęte w r. 1951 badania grodziska wczesno
średniowiecznego w Niemczy, pow. Dzierżoniów. Prace wykopaliskowe w Niemczy 
pod kierownictwem prof. W. Hołubowicza prowadzono dzięki zasiłkowi przyznanemu 
Katedrze przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Dzierżoniowie. Prócz 
tego w r. 1958 mgr S. Pazda przeprowadził prace ratowniczo-rozpoznawcze na 
terenie osady z okresu halsztackiego i lateńskiego w Przystroniu, pow. Dzierżoniów.

Zbigniew Trudzik

ZBIORY RĘKOPIŚMIENNE 
BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ WE WROCŁAWIU

Znaczne zróżnicowanie zasobów rękopiśmiennych obecnej Biblioteki Uniwersy
teckiej we Wrocławiu, odbiegające od stanu przedwojennego, ujawnionego w daw
niejszej literaturze naukowej i w katalogach specjalnych, nasuwa konieczność 
uświadomienia o tym zainteresowanych pracowników naukowych dla ułatwienia 
poszukiwań źródłowych.

Ostatnia zawierucha wojenna i w parze z nią idące rozproszenie zbiorów w cza
sie ich ewakuacji w latach 1943—1944 spowodowała duże zmiany tak w stanie 
ilościowym tego mienia kulturalnego, jak również w stanie ich zachowania. Dzięki 
szybkiej i energicznej akcji rewindykacyjnej, przedsięwziętej przez Dyrekcję Biblio
teki Uniwersyteckiej (prof. dra Antoniego Knota), zdołano uratować znaczną część 
rękopisów należących do dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (Staats- 
u. Universitätsbibliothek), przewożąc je z Książa (dawniej Fürstenstein, pcw. 
wałbrzyski) w stanie nie naruszonym już w czerwcu 1945 r. W 1958 r. zwiększyły się

2 J. K a ź m i e r c z y k ,  Sprawozdanie z działalności Zakładu Archeologii Polski 
IHKM PAN we Wrocławiu za lata 1954—1957 (Archeologia Śląska, t. III, s. 141—146).



powyższe zbiory dodatkowo o 423 rękopisy i 46 pudeł autografów (XVIII—XX w.)-, 
zwróconych nam przez władze ZSRR w doskonałym stanie. Zyskaliśmy rów
nież na tej drodze cenne materiały informacyjne do tego zbioru w formie skoro
widza alfabetycznego autorów traktatów i dzieł anonimowych w 2 tomach, 
szczegółowych opisów katalogowych do większej części zachowanych rękopisów 
(katalog niekompletny) oraz indeks incipitów dzieł i traktatów anonimowych (czę
ściowo zdekompletowany). W ten sposób zasoby rękopiśmienne dawnej Biblioteki 
UniwersytecKiej we "Wrocławiu odnalazły się prawie w 80%.

Ciężki natomiast los dotknął rękopisy dawnej Biblioteki Miejskiej (Stadt- 
bibliothek), których remanenty w stanie katastrofalnego zniszczenia przejęła z Ar
chiwum Państwowego w 1946 r. obecna Biblioteka Uniwersytecka. Były one przez 
Niemców wywiezione w końcowych latach wojny do kilku miejscowości na Dolnym 
Śląsku, jak np. do Ramułtowic (Ramfeld, pow. średzki), Borowej (Bohrau, pow. 
oleśnicki) i Nowego Kościoła (Neukirch, pow. złotoryjski), i tam rozmieszczone 
w różnych miejscach razem z archiwaliami dawnego Archiwum Miejskiego we 
Wrocławiu. W czasie akcji rewindykacyjnej, przeprowadzanej przez Archiwum 
Państwowe we Wrocławiu w celu odzyskania archiwaliów, przewieziono również 
w opłakanym stanie remanenty zasobów rękopiśmiennych dawnej Biblioteki Miej
skiej we Wrocławiu, skąd odebrała je Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. 
Wcielono je do zorganizowanego w 1947 r. oddziału rękopisów, który w ten sposób 
powiększał swój stan posiadania.

Poza wymienionymi dwoma zespołami proweniencyjnymi znalazły się również 
w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu inne zespoły 
proweniencyjne, pochodzące z różnych zabezpieczonych księgozbiorów na Śląsku, 
jak np. rękopisy Biblioteki Górnołużyckiego Towarzystwa w Zgorzelcu, kościoła 
Sw. Piotra i Pawła w Legnicy, Schaffgotschów w Cieplicach (zlikwidowanej 
w 1949 r.), zbioru Milicha, zgorzeleckiego kolekcjonera z XVII—XVIII w., przejętego 
z Archiwum Państwowego w latach 1953—1955 i inne.

Skoncentrowany w ten sposób zasób rękopisów w obecnej Bibliotece Uniwer
syteckiej liczy około 10 000 jednostek, obejmując następujące główne zespoły pro
weniencyjne: 1. uratowaną część zbioru rękopisów dawnej Biblioteki Uniwersytec
kiej we Wrocławiu w ilości circa 3200 rękopisów (w 1943 r. było 4410); 2 . remanenty 
rękopisów dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu w ilości około 20001 rękopisów 
w katastrofalnym stanie (w 1943 było 5340); 3. nabytki rękopiśmienne, pochodzące 
z koncentracji zbiorów z prowincji, oczywiście z terenu Dolnego Śląska, w ilości 
ponad 4500 rękopisów, wymagających konserwacji.

Mając tak liczny zasób rękopisów, stał się oddział rękopisów bazą cennych 
materiałów źródłowych tak średniowiecznych, jak i nowożytnych. Na tym miejscu 
możemy tylko ogólnikowo określić zasięg treściowy wymienionych zespołów pro- 
weniencyjnych. Obejmuje on szeroką skalę zagadńień: filozoficznych (Arystoteles, 
Augustyn, Boetius etc.), historycznych (zbiory kronik śląskich i innych przekazów 
źródłowych), filologicznych (Livius, Cicero, Vergilius, Iuvenalis etc.), prawniczych 
(prawo kanonićzne i cywilne w średniowieczu), medycznych (dzieła klasyków me
dycyny, zbiory traktatów o różnych chorobach i ich leczeniu, receptury itp.), biblio- 
logicznych (materiały do dziejów książki, jej zdobnictwa, oprawy ect.) i teologicznych 
(patrystyka, liturgia, materiały do poezji religijnej etc.) od wczesnego średnio
wiecza począwszy (z V w. najwcześniejszy fragment). Dla historyka' kultury 
w średniowieczu znajduje się tutaj bogaty i ciekawy materiał źródłowy do dziejów 
nauki i kultury na Śląsku i związku jej z Polską.

Spośród źródeł historiograficznych i opisowych są tu reprezentowane roczniki, 
kroniki, relacje historyczne, pamiętniki, tyczące różnych wydarzeń na Śląsku od



XIII—XVIII w. Nauka polska zainteresowała się szczególnie źródłowym materiałem 
proweniencji polskiej, jak kronika Kadłubka, Janka z Czarnkowa, wielkopolska, 
które zachowały się w formie przekazów źródłowych z drugiej połowy XV w., 
legendy św. Jadwigi z XV w., św. Stanisława (XV/XVI w.), szereg polskich zabytków 
prozy religijnej od XV do XVIII w., m. in. teksty modlitw codziennych po polsku 
(z XV w.), ocalałe karty z polskiej biblii królowej Zofii, czwartej żony Władysława 
Jagiełły (z r. 1455) glosy polskie w tekstach łacińskich średniowiecznych traktatów, 
cizjojan polski, rodzaj kalendarza świętych i świąt, składający się z 12 dwuwierszy. 
Pierwsze zgłoski podawały świętych i święta przypadające w danym miesiącu, 
np. w dwuwierszu na miesiąc maj 8 zgłoską jest Sta, co oznacza, że św. Stanisława 
należy obchodzić 8 maia. f

Zachowane polonica to, oczywiście, rzucające się w oczy dokumentalne dowody 
żywotności kultury polskiej na Śląsku w średniowieczu i czasach nowożytnych. 
Ze szczególną pieczołowitością były tradycje polskie pielęgnowane w klasztorze 
cysterek w Trzebnicy do połowy XVIII w., gdzie w latach 1589—1741 rządziły 
polskie ksienie. Dzięki ocalonym polskim zabytkom na Śląsku udokumentowaliśmy 
jeszcze silniej naszą wiedzę o polskości tej ziemi.

Poza zabytkami narodowymi zwracamy uwagę przede wszystkim na zabytki 
średniowiecznej literatury, które mają uniwersalny charakter. Dla orientacji po
dajemy wybór celniejszych pozycji spośród zachowanych cimeliów od V do XV w., 
a mianowicie:

1. fragment pisma uncjalnego (z V w.) z łacińskiego przekładu greckiej kroniki 
Euzebiusza, dokonanego przez św. Hieronima;

2. fragment starołacińskiego tłumaczenia biblii z VIII/IX w.;
3. książka lekarska zatytułowana: Herba betonica, quam Aesculapius invenit 

virtutes habet... z IX w.;
4. Antyfonarz z wczesną iluminacją gotycką z lat około 1280—1290;
5. A l e x a n d e r  S t a d e n s i s ,  Commentarius in Apocalypsim  — 1271. Cenny 

okaz sztuki zdobniczej średniowiecznej (84 miniatur);
6 . D a n t e  A l i g h i e r i ,  Divina comoedia — koniec XIV w.;
7. M a r c o  P o l o ,  De conditionibus et consuetudinibus orientalium regionum — 

z XV w.;
8 . V a l e r i u s  M a x i m u s ,  Dictorum factorumque memorabilium libri X — 

z r. 1405;
9. P e t r u s  de  Ri g a ,  Aurora — z XIII w.
10. A r i s t o t e l e s ,  Opera — XIV w.;
11. B e r n a r d u s  C l a r e v a l e n s i s ,  De consideratione — XI w.;
12. P r i s c i a n u s, Institutionis 'grammaticae libri I—XVI — z XV w.
W oparciu o ocalone przestarzałe inwentarze wewnętrzne, skorowidze, drukowane 

katalogi specjalne, jak również prymarną ewidencję akcesyjną około 4000 rękopisów, 
pochodzących z koncentracji, cały zasób rękopisów spełniał dotychczas swą funkcję 
naukową, udostępniany tak pracownikom naukowym w kraju, jak również za granicą 
(mikrofilmy, fotokopie). Dotychczasowe trudności lokalowo-magazynowe, ciasnota 
pomieszczeń, wielokrotne przeprowadzki z powodu remontu pomieszczeń, szczupłość 
obsady personalnej — to wszystko nie sprzyjało jakiejkolwiek systematycznej pracy 
katalogowej i rejestracyjnej, powodując jej dłuższą przerwę. Dopiero po ostatniej 
przeprowadzce zbiorów rękopiśmiennych (siódmej z rzędu) do nowych pomieszczeń 
wraz z innymi zbiorami specjalnymi (ul. Sw. Jadwigi 3/4) nastały feliciora tempora 
dla naukowego opracowania zbiorów.



W y k a z  k a t a l o g ó w  s p e c j a l n y c h  i i n f o r m a t o r ó w  d r u k o w a n y c h  
d o t y c z ą c y c h  z b i o r ó w  r ę k o p i ś m i e n n y c h  B i b l i o t e k i  U n i w e r 

s y t e c k i e j  ( d a w n a  B i b l i o t e k a  M i e j s k a  w e  W r o c ł a w i u )

1. Catalogus codicum graecorum, qui in bibliotheca urbica Wratislaviensi adser- 
vantur..., Wratislaviae 1889, s. VIII, 90 (aktualny do zachowanych rękopisów);

2. K. Z i e g l e r ,  Catalogus codicum latinorum classicorum, qui in bibliotheca 
urbica Wratislaviensi adservantur..., Wratislaviae 1915, s. VIII, 289 (aktualny do oca
lonych rękopisów);

3. C. B r o c k e l m a n n ,  Verzeichnis der arabischen, persischen, türkischen und 
hebräischen Handschriften der Stadtbibliothek zu Breslau von..., Breslau 1903, IV, 
2 nlb., 53 (aktualny do znikomej części uratowanych rękopisów);

4. Wystawa średniowiecznych rękopisów iluminowanych od XII—XV w. Gru
dzień—styczeń 1952—1953. Informator powielany, Wrocław 1952, s. 2 nlb., 13, 1 nlb.;

5. M. W a l t e r ,  Księgozbiór wrocławskiego polonisty Daniela Vogla, Wrocław 
1948, s. 39, 1 nlb. (odbitka z „Sobótki“ uzupełniona ilustracjami R. II, r. 1947, 
s. 378—412).

D a w n a  B i b l i o t e k a  U n i w e r s y t e c k a  ( S t a a t s -  u. U n i v e r s i t ä t s 
b i b l i o t h e k )

1. Die Handschriften der Staats- u. Universitätsbibliothek Breslau, Teil 1, Bd. I, 
Lieferung 1—2, Leipzig 1938—1939, s. 160 (Verzeichnis der Handschriften im deutschen 
Reich, Teil 1, Bd. I);

2. G. R i c h t e r ,  Verzeichnis der orientalischen Handschriften der Staats- 
u. Universitätsbibliothek Breslau von..., Leipzig 1933, s. VIII, 63;

3. S. S a w i c k a ,  Straty wojenne zbiorów polskich w dziedzinie rękopisów 
iluminowanych, Warszawa 1952, s. 2 nlb., 97, tabi. CXXX;

4. K. A l a n d ,  Die Handschriftenbestände der polnischen Bibliotheken insbeson
dere an griechischen u. lateinischen Handschriften. Ein vorläufiger Bericht, Berlin 
1956, s. 66 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Schriften der Sektion 
für Altertumswissenschaft — 7);

5. M. W a l t e r ,  Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwer
syteckiej we Wrocławiu, cz. 1, Wrocław 1949, s. 31, tabl. 11 (uzupełnione odbicie 
z „Sobótki“, R. III, 1948, s. 292—313).

I n n e  z e s p o ł y  p r o  w e ni  e n c y j n e  z a b e z p i e c z o n e  w B i b l i o t e c e  
U n i w e r s y t e c k i e j  w e  W r o c ł a w i u

1. [E. E. S t r u v e ] ,  Verzeichnis der Handschriften und geschichtlichen Urkunden 
der Milich'schen Stadt oder Gymnasial-Bibliothek. Als Anhang zum Neuen Lausitzi- 
schen Magazin, Bd. 44, Görlitz 1868, s. 154 (aktualny do ocalonych rękopisów);

2. W. G e m o 11, Die Handschriften der Petro-Paulinischen Kirchenbibliothek, 
zu Liegnitz, Legnica 1900, s. 68 (aktualny do zachowanych rękopisów).

Mieczysław Walter

ZJAZD HISTORYKÓW CZECHOSŁOWACKICH W PRADZE

W dniach 16—19 września br. obradował w Pradze III Zjazd Historyków Czecho
słowackich, z którymi badacze dziejów Śląska związani są tradycyjnymi już węzłami 
współpracy i przyjaźni. Zjazd, zorganizowany staraniem Ceskoslovenskéj historyckéj



společnosti, zgromadzał kilkuset pracowników' na niwie historii zarówno z uniwersy
tetów i instytutów Akademii, jak i archiwistów, bibliotekarzy, a wreszcie liczną 
rzeszę nauczycieli. Przybyły też delegacje zagraniczne: ZSRR (z akademikiem 
Rybakowem na czele), NRD (prof. M. Steinmetz), Węgier (dr G. Ranky), Bułgarii 
(prof. C. , Gandew). Polskę reprezentował prezes PTH, prof. S. Herbst, oraz prof. 
E. Maleczyńska z Wrocławia.

W starej auli praskiego Carolinum zagaił Zjazd przewodniczący Československéj 
společnosti, prof. V. Husa.* Wstępny referat na posiedzeniu plenarnym wygłosił 
prof. J. Macek, omawiając stan i zadania czechosłowackiej nauki historycznej w do
bie budowy socjalizmu. Referent podkreślił znaczenie r. 1948 w rozwoju historiografii 
czeskiej; do tej daty historiografia marksistowska była w defensywie. Od r. 1948 
zaczynał się zwycięski pochód metodologii marksistowskiej, przy czym niemałe 
znaczenie miało powołanie w r. 1952 Československéj Akademii Věd i Slo/enskej 
Akademii Vied. Duże znaczenie d)a rozwoju nauki miała też organizacja jednolitej 
sieci archiwalnej. Mimo że w ostatnich latach wystąpiły w czechosłowackiej nauce 
historycznej pewne tendencje pozytywistyczne i kult studiów czysto faktograficznych, 
a nawet przyczynkarskich, metodologia marksistowska odniosła decydujące zwycięstwo 
i dała nauce czechosłowackiej podnietę do szeregu poważnych osiągnięć. Przykłady 
ich to badania wczesnodziejowe, związane przede wszystkim z dziejami państwa 
wielkcmorawskiego, w którym to zakresie osiągnięto doniosłe wyniki dzięki 
zespoleniu badań historycznych i archeologicznych; dalszy przykład pozytywnych 
osiągnięć to badania nad ruchem husyckim, nad okresen^poprzedzającym Białą Górę, 
okresem rewolucji przemysłowej, a zwłaszcza nad dziejami najnowszymi, które 
po drugiej wojnie światowej szeroko rozwinęły się w Czechosłowacji, oparte o za
niedbane dawniej wydawnictwa źródeł doby najnowszej. Rozbito wiele legend 
historiografii burżuazyjnej, dotyczących okresu między pierwszą a drugą wojną 
światową; poświęcono wiele uwagi dziejom ruchu robotniczego i powstaniu Czecho
słowackiej Republiki Ludowej. Poczyniono również poważne kroki w kierunku 
syntezy dziejów czechosłowackich, czego najlepszym przykładem jest ukazanie się 
makiety I tomu historii Czechosłowacji w opracowaniu Instytutu Historii CsIAV 
(tom II i III znajdują się w druku). Mimo to są w historiografii czechosłowackiej 
nadal białe plamy. Referent wskazał na brak nowych studiów nad problemem 
kolonizacji niemieckiej i zagrożeniem ze strony niemieckich feudałów, nad drugą 
połową XV w., nad okresem narodowego odrodzenia. Brak jest syntezy czeskiej 
rewolucji burżuazyjnej r. 1848, brak w dziejach gospodarczych badań z zakresu 
cen i płac. Trzeba dalszej intensyfikacji badań nad historią najnowszą i ścisłego 
powiązania jej ze studium polityki międzynarodowej, trzeba historiografii wszystkich 
okresów przezwyciężenia pewnej jednostronności, przejawiającej się w szczególnym 
nasileniu badań nad techniką produkcji i rozwojem sił wytwórczych. Z drugiej strony 
prof. Macek podkreślił, że badania nad historią najnowszą nie mogą prowadzić 
do zaniedbania poprzednich epok, a dążenie do nurtu syntetycznego w historiografii 
nie przeszkadza rozwojowi edytorstwa, nauk pomocniczych, dziejów regionalnych 
i lokalnych. Żywsze zwrócenie uwagi na problematykę metodologiczną, ożywienie 
i pogłębienie krytyki naukowej, intensyfikacja walki z metodologią burżuazyjną, 
a zwłaszcza z reakcyjnymi tezami odwetowców zachodnioniemieckich, dalsze za
cieśnianie współpracy historyków czeskich i słowackich, a także współpracy z histo
rykami krajów demokracji ludowych, wreszcie żywa popularyzacja osiągnięć nauki 
historycznej — oto najpilniejsze zadania historiografii czechosłowackiej.

Dyskusja nad referatem wypełniła całą resztę pierwszego dnia Zjazdu oraz 
popołudnie dnia następnego. Dalszą część Zjazdu wypełniła praca w trzech sekcjach.



a to: historii epoki feudalnej — pod przewodnictwem doc. dr F. Kavki; historii 
kapitalizmu do r. 1918 — pod przew. prof. O. Rihy — oraz historii najnowszej 
(łącznie z okresem budowy socjalizmu) — pod przew. doc. J. Kladivy. Szereg głosów 
w dyskusji tak na plenum, jak w sekcjach zostało uprzednio starannie przygotowa
nych i wydrukowanych, podobnie jak i referaty plenum, jeszcze przed Zjazdem 
w „Správách československéj historickéj společnosti“ (t. II, r. 1959, z. 3). Są to 
wystąpienia referatowe J. A. Hájeka (Falšováni československi historie v současné 
západní literatuře), F. Grausa (K’ otázkám naší medie valistiky), Ratkosa (Probl my 
slovensk j medievalistiky), O. Rihy (K’ otázce obecných dějin), J. Šebánka i A. Húščavy 
(w sprawie nauk pomocniczych historii), J. Kladivy (Úkoly novějších a najnovějšich 
dějin), J. Charváta (Vyučovaní dějepisu v obdobní dovršováni socialismu). Dużą 
uwagę skupił na sobie referat prof. J. Macůrka (K otázce přechodu od feudalisma 
ke kapitalismu ve střední Evropě), przeznaczony na międzynarodowy zjazd histo
ryków w Sztokholmie.

Końcowe plenarne posiedzenie wypełnił referat J. Veselego (Historická úloha 
dělnick * třidy v dějinách Československa) oraz uchwalenie rezolucji wytyczającej 
dalsze drogi historiografii czechosłowackiej.

E. M.

KONFERENCJA POŚWIĘCONA DZIEJOM 
NIEMIECKIEJ REPUBLIKI DEMOKRATYCZNEJ

W związku z uroczystym obchodem dziesięciolecia NRD zorganizowano w Ber
linie konferencję naukową poświęconą znaczeniu jej historii. Konferencja odbyła się 
w dniach 18—20 IX 1959 r. Oprócz licznych historyków niemieckich wzięły w niej 
udział także delegacje zagraniczne, m. in. polska pod przewodnictwem prof. 
dr. K. Piwarskiego.

Zasadniczym zadaniem konferencji było wskazanie na konieczność intensyfikacji 
badań nad dziejami NRD zarówno z uwagi na potrzeby naukowe, jak i dydaktyczne. 
Jak na to wskazał w referacie plenarnym prof. dr W. Bartel, dokładne poznanie 
rozwoju NRD, jej osiągnięć w dziedzinie kształtowania społeczeństwa socjalistycznego 
i rozbudowy gospodarczej ma ułatwić poznanie prawidłowości zachodzących w wiel
kim procesie przechodzenia od ustroju kapitalistycznego do socjalistycznego w kra
jach demokracji ludowej. Drugi z głównych referatów, dr H. Königer, zajmując się 
problemem nauczania dziejów NRD w szkołach, na uniwersytetach i przy dalszym 
kształceniu nauczycieli, zwrócił uwagę na doniosłą rolę tego przedmiotu przy ugrun
towywaniu się świadomości socjalistycznej młodzieży i całego społeczeństwa. Ważkie 
uzupełnienia, szczególnie jeśli chodzi o stan i możliwości badań, przyniosły obrady 
sekcyjne. Skupiły się one nad czterema problemami: 1. walką o pokojowe, demo
kratyczne Niemcy (1945—1949); 2. wewnętrznym rozwojem NRD (od r. 1949); 3. po
kojową polityką NRD; 4. międzynarodowym znaczeniem i rolą NRD. Wyniki obrad 
podsumował przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Historyków, prof. dr E. 
Engelberg, który w swym przemówieniu podkreślił historyczną rolę, która przypadła 
NRD jako pierwszemu niemieckiemu państwu robotników i chłopów, państwu, które 
zdecydowanie przeciwstawia się imperialistycznym tendencjom niemieckiej burżuazji.

Można przypuszczać, że konferencja berlińska przyczyni się do dalszego ożywienia 
badań nad okresem powojennym w NRD. Dla historyków polskich, zajmujących się 
tymi latami i napotykających podobne zjawiska i procesy, badania te mogą dać 
pożyteczny materiał porównawczy i metodologiczny.

Józef Gierowski



R o m a n  H e c k

POLNISCHE HERETIKER IN BÖHMEN IN DER ZWEITEN HÄLFTE 
DES XV. JAHRHUNDERTS

Der Verfasser auf archivalisches Material des Prager Domkapitelarchivs, 
das heute auf dem Hradschiner Schlosse aufbewahrt wird, gestützt, stellt alle dort 
aufzubefindenden Nachrichten über polnische Hussiten-Prediger, die in Böhmen 
tätig waren, zusammen. Sie kamen nach Böhmen entweder im Laufe ihrer Wan
derungen in manchen Ländern Westeuropas, oder direkt aus Polen. Das urkundliche 
Material enthält Nachrichten sowohl von den katholischen Priestern, die in ihrer 
Tätigkeit in Böhmen die dortige katholische Hierarchie stützten, wie über heretische 
Priestern. Jene finden sich am zahlreichsten in der Diözese Olmütz und in Mähren.

Der zweite Teil des Artikels ist den polnischen Priestern in Böhmen, die der 
hussitischen Heresie verdächtig waren, gewidmet. Das ganze urkundliche Material, 
aus dem Prager Domarchiv stammend, bestätigt lebhafte ideologische* Kontakte 
zwischen Böhmen und Polen, die im XV. Jahrhundert herrschten.

L e o k a d i a  M a t u s i k

MICHAEL WEISSE

In der Schilderung der Gestalt Michael Weisses wurden sowohl Einzelheiten 
seines Lebens als auch seine Tätigkeit in den Reihen der „Jednota“ vorgestellt. Sehr 
grosse Aufmerksamkeit widmet die Verfasserin den Bewegggründen, die Michael 
Weisse, der damals Mönch in einem Breslauer Kloster war, dazu neigten, den Orden 
im Jahre 1517 zu verlassen und sich der Gemeinde der Böhmischen Brüder 
in Litomyšl anzuschliessen. Als Schluss folgt, dass seine Auswanderung nach 
Böhmen keinesfalls eine Folge des lutherschen Einflusses gewesen war, der keinen 
entscheindenden Einfluss auf die Anschauungen Weisses ausgeübt hat.

Besondere Aufmerksamkeit wurde der Individualität der Weissischen dogma
tischen Prinzipien gewidmet. Differenzen lagen ebenfalls zwischen Weisse und 
Luther. Dass Weisse diese Abweichungen kundgab, aber dennoch bis zum Tode 
der „Jednota“, treu geblieben und dabei eine rege Tätigkeit ausgeübt hatte, unter
streicht noch stärker sein festes Bündnis mit der Ideologie der „Brüder“.

Die literarische Tätigkeit Weisses, wie zum Beispiel die im Auftrag des Älter
rates der Gemeinde angefertigten Übersetzungen ihrer Schriften oder auch die 
Veröffentlichungen von Liedern der „Brüderschaft“ wurde speziell herausgehoben. 
Dem im Jahre 1531 veröffentlichten ersten in deutscher Sprache erschienenen 
Gesangbuch der „Brüder“ wurde grosse Bedeutung beigemessen. Das Gesangbuch, 
das in Schlesien von einem Schlesier zusammengestellt wurde, spielte nicht nur



eine wichtige Rolle in der Geschichte der „Jednota“, sondern auch ausserhalb ihrer 
Reihen, insbesondere in den evangelischen Gemeinden Deutschlands, höchste 
Anerkennung erwarb.

Z b i g n i e w  K w a ś n y

DIE GETREIDE-MÜHLEN IN DEN SCHAFFGOTSCHGÜTERN AM ANFANG
DES XVIII. JAHRHUNDERTS

In den auf dem Gebiet der heutigen Bezirke Jelenia Góra und Lwówek Śląski 
gelegenen Schaffgotschgütern sind in den ersten Jahrzehnten des XVIII. Jahrhunderts 
Änderungen in Bezug auf die Organisationsform und Evploatationsmethoden der 
Getreide-Mühlen vollzogen worden. Diese Änderungen liefen darauf hinaus, statt 
die Mühlen kurzfristig zu verpachten, sie an den Käufer zu bringen. Charakteristisch 
ist, dass sich die Käufer hauptsächlich aus den Kreisen der ehemaligen Pächter-Müller 
rekrutierten. Anderseits veranlasste das Bestreben, die eigenen Einkommen zu ver
mehren, die Müller sowohl zu einem verschärften Konkurrenzkampf um die Er
werbung der Kunden, als auch zu Massnahmen, die zum Ziele hatten, die erworbenen 
Mühlen in gutem technischen Zustand zu halten. Diese Reform stellt lediglich 
einen kleinen Ausschnitt ähnlicher wirtschaftlicher Änderungen dar, die zu jener 
Zeit in den Gütern der Schaffgotsch vor sich gegangen sind. Sie ist dabei lediglich 
ein Glied in der Wandlungskette der Organisationsformen und Exploatationsmethoden 
des grossen Landbesitzes am Anfang des XVIII. Jahrhunderts in Schlesien.

T a d e u s z  B i e d a

MATERIALIEN ZUR GESCHICHTE DES BERGSTREIKES IM NIEDER
SCHLESISCHEN KOHLENREVIER IM JAHRE 1905

Der Verfasser behandelt die Entwicklung des niederschlesischen Bergbaus im 
XIX. Jahrhundert sowie die Lage auf dem Kohlenmarkt am Anfang des jetzigten 
Jahrhunderts. Grösste Aufmerksamkeit schenkt er dabei dem sich verschärfenden 
Konkurrenzkampf um die Absatzmärkte. Weiter analisiert der Verfasser die Lohn
struktur und ihr Verhältnis zu den steigenden Preisen. Demnächst wird die Rolle 
der Gewerkschaften und der ganzen Streikbewegung auf dem historischen Hinter
grund des Jahres 1905 gezeichnet. Der Verfasser belegt seine Behauptungen mit 
Materialien aus dem Staatlichen Wojewodschafts-Archiv in Wroclaw.

M a r i a n  O r z e c h o w s k i

EINIGE BEITRÄGE ZUR POLITISCHEN BIOGRAPHIE 
WOJCIECH KORFANTYS

In diesem Artikel, der auf verschiedenartigen Pressematerialien und Archiv
quellen basiert, behandelt der Verfasser einige wenig bekannte Ausschnitte der 
politischen Tätigkeit Korfantys zur Zeit des Weltkrieges sowie in den darauf
folgenden Jahren. Besondere Aufmerksamkeit widmet der Verfasser folgenden 
Problemen: der Zusammenarbeit Korfantys mit den deutschen Behörden während



des Weltkrieges, seinem Verhältnisse zu den Regierungen Daszynskis und Mora- 
czewskis, der Politik des Kommissariats des Obersten Volksrates in Poznań, dem 
Kampf Korfantys um die Gründung einer Regierung im Jahre 1922, einigen Aspekten 
seiner politischen und wirtschaftlichen Tätigkeit in Oberschlesien im Zeitabschnitt 
von 1922—1926, den Streitigkeiten zwischen Korfanty und der „Sanacja“ in Ober
schlesien während der Jahre 1926—1928; insbesondere aber den Versuchen, sich über 
diese Streitigkeiten hinwegzusetzen, um mit der „Sanacja“ einen gemeinsamen 
Kampf gegen den Kommunismus und wider die deutschen nationalistischen Organi
sationen zu führen, schliesslich dem politischen und gesellschaftlichen Programm 
Korfantys in den Jahren 1934—1939.
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