
Tvchin (Taucha). W DH IV 182 25 występuje T reben i jako pagus, a dwadzieścia 
kilka lat wcześniej w DH III 8326 27 28 29 jako gród Chudziców. Podobnie zresztą po
minął Hessler przy omawianiu Niżyców ich podplemię B e lg o ra 27 i także grodowe 
plemionko Budzizco — G rim sch leb en 28 u Żyrmątu.

Właśnie w odniesieniu do Żyrmątu Autor słusznie oddziela dwa jego różne, 
choć tej samej nazwy podplemiona: Zitice z wsią T ribu n i29 i Zitice, que h abet  
civitatem, Zurbici (Z örbig)30. Pomija natomiast, jak już wspomniałem, podplemię 
burgwardowe Budzizco — G rim sch leb en 31, sytuacja jak przy Rocholenzi (R och -  
litz). Znacznie jednak większym błędem jest niewliczenie do terytorium Żyrmątu 
znanego plemienia Colodiców, skupiającego się koło K othen  (Kesigesburch), gdy 
grody i osady Żyrmątu leżą daleko na południe od K othen, nawet na południo
wym brzegu F u h n e32. Nie można się sugerować dawną wybitną rolą polityczną 
tego plemienia, gdyż „Annales Bertiniani“, pisząc o tym, stwierdzają zarazem, 
że walka Colodiców z Sasami skończyła się całkowitą klęską tych pierwszych 
i zajęciem wszystkich grodów33. Stąd upadek polityczny Colodiców i stąd ich 
podporządkowanie Żyrmątowi, zajmującemu w czasach po wypadkach opisanych 
przez „Annales Bertiniani“ wybitną rolę wśród plemion serbskich.

Nie wiadomo też, dlaczego Hessler tak skromną rolę przypisuje34 znanemu 
z wielu przekazów źródłowych Serbiszczu, które traktuje jako zwykłe jednogro- 
dowe plemionko, gdy jego, choć niezbyt dobrze przez źródła określony, obszar byt 
jednak z pewnością znaczny.

W sumie praca W. Hesslera posiada wartość bardzo nierównomierną.

L ech  Tyszkiew icz

H. B e u m a n n ,  W. S c h l e s i n g e r ,  URKUNDENSTUDIEN ZUR DEUTSCHEN 
OSTPOLITIK UNTER OTTO III. (Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel 
und Wappenkunde, I, Münster—Köln 1955, 132 nn.).

Od czasów przełomowej rozprawy P. Kehra, który w r. 1920 w sposób nie 
do obalenia udowodnił, iż wszelkie wiadomości o przynależności biskupstwa poznań
skiego do Magdeburga sprzed r. 1012 oparte są na późniejszych falsyfikatach V 
teza ta była powszechnie przyjmowana zarówno w nauce polskiej, jak niemiec
kiej. Obecna praca ma na celu, jeśli nie obalić niewzruszone zresztą twierdzenie 
uczonego niemieckiego sprzed 40 lat, to przynajmniej je odmiennie naświetlić, 
a w całości poszczególne fragmenty tezy Kehra osłabić.

W tym celu Autorzy omawiają w poszczególnych rozdziałach nie wciągany do- 
rozważań przez Kehra dokument Ottona III dla biskupstwa miśnieńskiego z 6 XII

25 R. 1066.
26 1041 VI 30.
27 Belgem n. Łabą. Cod. d. Sax., reg. I, 2, nr 82, r. 1130: „villam Sremznize in 

pago Beigor in brugwardo Trescowe sitam“. Istnieje więc różnica między burwar- 
dem a plemieniem.

28 DO II 174, 978 IV 17. '
29 Trabitz  n. Salą — na wsch. od Kalbe. DO I 65, 945 V 4.
30 Zörbig  — 10 km na zach. od B itterfeld . DO I 231, 961 VII 29.
31 Por. wyżej.
32 Np. W ieskau, Plötz i Zeundorf — DO I 69, 945 VI 11.
33 Ann. Bertn. ad annum 839 „Saxones ... contra Sorabos, qui Colodici vocantur 

apud Kesigesburch dimicantes..., victoriam adepti sunt, regeque ipsorum Cimusclo 
interfecto, eandem urbem et undecim castella ceperunt“.

34 Por. s. 34. .
1 P. K e h r ,  Das Erzbistum  M agdeburg und die erste Organisation der christli

chen  K irche in Polen, Berlin 1920.



995 (DDO III 186), dalej uznany jako wierutny falsyfikat ułamek bulli papieskiej 
dla Magdeburga (JL  3823), nie mówiąc o dalszych pośrednich źródłach, jak kopiarz 
magdeburski z X I w. (L iber  s. M auritii) i bulla papieska dla arcybiskupa Walthar- 
da (JL  3989). Wreszcie osobny rozdział poświęcony jest właściwemu tematowi, 
a w dwu ekskursach zajmują się Autorzy przekazem mogunckim przywileju pras
kiego z r. 1086 i hymnem na cześć św. Wojciecha, biskupa praskiego.

Nie sposób tu omawiać szczegółowo każdy problem, poprzestać tedy wypadnie 
na kilku ogólniejszych uwagach. Przywilej miśnieński z r. 995 (DDO III 186), opie
rając się na wnioskach wysnutych przez Autorów z rozbioru paleograficznego aktu, 
wypadnie uznać za Siekłem, a przeciw Winterowi, Possemu i K. Ulirzowi, za auten
tyk spisany pismem kancelaryjnym (pisarz Hildibald I). W taki sposób uznać wy
padnie jako zatwierdzoną przez Ottona III treść aktu wyznaczającego granice 
biskupstwa miśnieńskiego na Odrze i Łabie. Inaczej ma się natomiast sprawa z bullą 
papieską dla Magdeburga bez daty rocznej (JL  3823), w której po raz pierwszy 
pojawia się wiadomość o zależności biskupstwa poznańskiego od arcybiskupstwa 
magdeburskiego. Kehr uznał ją za wierutny falsyfikat powstały po r. 10122. Obecnie 
Autorzy, uważając ją jako próbę Magdeburga wygotowania konceptu odpowiedniego 
pisma papieskiego, podważają zdanie Kehra i przekładają datę powstania tego 
konceptu na czas przed r. 995, a tym samym łączą go w związek chronologiczny 
z przywilejem cesarskim z grudnia 995. Nie sposób bez autopsji kopiarza cokolwiek 
w sprawie autentyczności ułamka bulli papieskiej wyrokować. Sami jednak Autorzy 
przyznają, że imię papieskie w instytulacji dopisane zostało ręką XV w.; stąd 
trudno opierać się na tak późnym przekazie.

Parę uwag wreszcie należy poświęcić ogólnym wnioskom wysnutym przez Au
torów z analizy obu dokumentów z r. 995. W ich przekonaniu oba one są wyrazem 
wrogiej Polsce polityki arcybiskupa Gizylera i biskupa Folkolda oraz niechętnego 
dla Bolesława ustosunkowania się samego cesarza. Stąd w oczach Autorów właśnie 
na r. 995 przypada z jednej strony wyznaczenie przez cesarza Odry jako wschod
niej granicy biskupstwa miśnieńskiego, a z drugiej strony próba Magdeburga pod
dania Poznania pod swe zwierzchnictwo. W rzeczywistości trudno się doszukiwać tu, 
zwłaszcza w akcie cesarskim, jakichś kroków wymierzonych przeciw Polsce 
Chrobrego.

Przecież między 17 sierpnia a 6 października 995 r. miała miejsce wyprawa 
Ottona na Słowian połabskich, w której po stronie cesarskiej uczestniczyli zarów
no Bolesław polski, jak najstarszy Sławnikowicz, Sobiebór, jak wreszcie syn księcia 
czeskiego, Bolesław (późniejszy III Rudy)3. Sam Bolesław Pobożny nie brał udziału 
w wyprawie, a właśnie 28 IX  995 uderzył na gród Sławnikowiczów, Libice, zburzył 
go, a rodzinę panów tamtejszych (Sławnikowiczów) wymordował. Jeśli tedy 
Otto III nie miał siły, aby pomścić na księciu czeskim krzywdę swego pupila4, to 
niemniej miał podstawy do zmiany swej dotychczasowej wobec Czech Bolesława 
Pobożnego polityki. Na takim tedy tle należy rozpatrywać wydanie przez cesarza 
przywileju dla biskupa Folkolda, zmieniającego z gruntu postanowienie cesarskie 
z r. 971 i rozszerzającego granice biskupstwa na południowym wschodzie i połud
niowym zachodzie aż po Odrę i Łabę. Już choćby z przytoczonych wyżej danych 
wynika, że rektyfikacja granic biskupstwa miśnieńskiego, mających objąć terytorium

2 Ibid., s. 54 nn.
3 Por. w tej sprawie R egesta Im perii, Otto III, neubearb. v. M. Uhlirz, Graz— 

Köln 1956, nr 1143a nn., gdzie źródła i literatura.
4 Por. przykłady z tego roku S. Z a k r z e w s k i ,  B olesław  Chrobry, Lwów 

1925, s. 85 n., 89 n., 106 nn.



zachodniego Śląska, nie była zwrócona wyłącznie czy w pierwszej linii przeciw 
Polsce.

Śląsk, jak  się powszechnie przyjmuje, należał przed r. 990 do państwa czes
kich Przemyślidów. Wojna o Regnum ablatum  z r. 990 i zdobycie na Czechach 
Niemczy Kłodzkiej to niewątpliwie ostatni akt rywalizacji polsko-czeskiej o to 
terytorium. Przywilej praski z r. 1086, odnoszący się według przeważnej części ba
daczy do czasów 973—986, wymienia w granicach diecezji praskiej Śląsk Dolny, 
a ściślej plemiona Ślężan, Bobrzan, Dziadoszan, Chorwatów (mieszkańców okolic 
Kłodzka). Niemniej przyjmuje się powszechnie5, że poprzednio cały Śląsk, razem 
z Górnym, wchodził w skład państwa czeskiego. Od r. 973 i fundacji diecezji pras
kiej wchodził on zarazem w skład tego biskupstwa. Przejście Śląska pod panowanie 
polskie samo przez się nie decydowało jeszcze o zmianie przynależności i organizacji 
kościelnej. Śląsk pozostał nadal w składzie diecezji, do jakiej należał poprzednio, 
a stan taki trwał przypuszczalnie do r. 1000 i momentu założenia prowincji gnieź
nieńskiej i fundacji osobnego biskupstwa we Wrocławiu.

Więcej jeszcze. Oparcie południowo-zachodnich granic biskupstwa miśnieńskiego 
w r. 995 o źródła Odry, Łaby i je j bieg aż do ujścia do niej Muldy poddawało 
zwierzchnictwu diecezji miśnieńskiej terytoria niewątpliwie czeskie i wchodzące bez 
żadnych zastrzeżeń jeszcze do r. 995 w skład diecezji praskiej. Co więcej, wyznacze
nie Łaby jako zachodniej i południowej granicy diecezji miśnieńskiej sprawiało, 
że w je j obręb weszło całe prawie państwo pobitych Sławnikowiczów ze stolicą 
L ibicam i6. W takim zestawieniu wypadków należałoby przyjąć, że wyznaczenie 
nowych granic biskupstwa miśnieńskiego i włączenie doń znacznej części państwa 
Sławnikowiczów było swego rodzaju represją cesarza Ottona III za akcję czeskiego 
Bolesława Pobożnego z września 995 r. Nie mogąc go bezpośrednio dosięgnąć i uka
rać, jak  nie był w stanie parę miesięcy wcześniej obronić swego przyjaciela Ger- 
berta z Aurillac przed klątwą papieską, chwycił się cesarz takiej represji.

Zestawiając wszystkie te fakty z r. 995 razem, przyjąć wypadnie, iż wystawienie 
przez cesarza w końcu r. 995 lub początku 996 przywileju na rzecz biskupstwa miś
nieńskiego godziło w pierwszej linii w interesy Bolesława czeskiego i było karą 
za wypędzenie biskupa Wojciecha z Pragi. Przeciw Polsce zwracał się akt ten 
tylko pośrednio. Może nawet został pośrednio wyzyskany na zjeździe gnieźnieńskim 
z marca r. 1000. Jak  już przecież zwrócono uwagę7, nowo fundowane w r. 1000 sufra- 
ganie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego powstały wszystkie na terenach nie należących 
w r. 967, a więc w chwili fundowania biskupstwa poznańskiego, do państwa pol
skiego Mieszka. Niektóre źródła niemieckie podają przy opisie zjazdu z r. 1000, iż 
przy tej sposobności poruszono sprawy siedmiu biskupstw (episcopia septem  dispo
suit). W zestawieniu ze sprawą biskupstwa miśnieńskiego ten przekaz roczników hil- 
desheimskich nabiera tym większej wiarogodności8.

Z braku miejsca ograniczamy się tylko do jeszcze jednej uwagi. Autorzy nie 
uznają względnie nie cytują prawie całkiem literatury przedmiotu w języku pol
skim czy czeskim. Poza paru w języku francuskim lub niemieckim artykułami

5 Por. w tej sprawie ostatnio K. M a l e c z y ń s k i ,  N ajstarsza zachodnia granica 
Polski na podstaw ie źródeł X w., Poznań 1960.

6 Por. mapę państwa Sławnikowiczów u J. D ą b r o w s k i e g o ,  Studia nad po
czątkam i państw a polskiego, Wrocław—Kraków 1958, s. 43.

7 Por. T. S i l n i c k i ,  D zieje i organizacja K ościoła na Śląsku, Kraków 1938, 
s. 15.

8 W tym też kierunku należałoby zrektyfikować dawny sąd W. A b r a h a m a ,  
O rganizacja K ościoła w Polsce, Lwów 1893, s. 56, przyp. 3, który nie bierze pod 
uwagę przywileju cesarskiego z r. 995 dla Miśni.



Z. Wojciechowskiego i Z. Jedlickiego brak uwzględnienia rozpraw i artykułów 
J . Widajewicza, K. Buczka, Z. Wojciechowskiego czy ostatniego komentarza do 
wydania polskiego aktu z 6 X II 995 9. Nie zdaje się, aby tego rodzaju nieuznawanie 
wyników nauki historycznej polskiej mogło się przysłużyć do wyjaśnienia kwestii 
spornych w nauce, nie mówiąc o samej tendencyjności wysnutych wniosków. Ale 
to rzecz jużr osobnej rozprawy polemicznej.

K arol M aleczyński

B. S t e i n b o r n ,  ZŁOTORYJA, CHOJNÓW, ŚWIERZAWA. ZA BYTKI SZTU
K I REGIONU, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Złotoryi, Zakład Narodo
wy imienia Ossolińskich — Wydawnictwo, Wrocław 1959, s. 167.

Praca Bożeny Steinborn ma za zadanie budzić zainteresowania regionalnymi 
zabytkami wśród mieszkańców pow. Złotoryj skiego oraz informować o nich turystów 
zwiedzających tę część Dolnego Śląska. Nie jest ona ani wyczerpującą monografią 
sztuki regionu, ani naukowym katalogiem jego zabytków. Jest po prostu popularno
naukowych przewodnikiem po ważniejszych dziełach sztuki znajdujących się w pow. 
złotoryjskim i jako tego rodzaju przewodnik należy ją  oceniać. Zapotrzebowanie na 
prace tego typu niewątpliwie istnieje, o czym świadczy m. in. duży popyt, z jakim  
spotkała się na rynku księgarskim książka B. Steinborn.

Książkę rozpoczyna wstęp poświęcony zwięzłej charakterystyce sztuki regionu, 
po którym następuje właściwa treść podzielona na cztery części poświęcone: Złoto
ryi, Chojnowowi, Świerzawie oraz ważniejszym zabytkom innych miejscowości 
pow. złotoryj skiego. W pierwszych trzech częściach zamieszczono krótkie szkice 
historii omawianych miast oraz opisy znajdujących się w nich zabytków sztuki. 
Część czwarta zawiera lakoniczne wzmianki o niektórych innych miejscowościach 
i godnych uwagi obiektach tych miejscowości pow. złotoryj skiego. Książka nie po
siada aparatu naukowego, lecz zgodnie z je j charakterem została zaopatrzona jedy
nie przypisami objaśniającymi pewne fakty czy terminy względnie zawierającymi 
argumentację do twierdzeń występujących w tekście.

Książka B. Steinborn jest napisana w sposób prosty i przystępny, w formie 
nadającej się świetnie do podobnej popularnonaukowej monografii artystycznej. 
Przyczynia się do tego zarówno jasność i zwięzłość stylu, jak  i obfite zaopatrzenie 
książki w przejrzyste plany, szkice i efektowny materiał ilustracyjny. Świadczy to 
niewątpliwie o dużym talencie popularyzatorskim Autorki. Atrakcyjność książki 
podnosi bardzo staranne je j wydanie przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
wspaniały papier, przyjemna szata graficzna. Szkoda tylko, że skoro włożono już 
tak wiele trudu dla uprzystępnienia i uatrakcyjnienia treści książki, zamieszczona 
na s. 85 mapa zabytków powiatu wykonana została w sposób uproszczony, w kolorze 
czarno-białym, bez uwzględnienia elementów krajobrazu, rzek i gór wymienianych 
w tekście. Uwzględnienie ich na mapie bądź zaopatrzenie książki w mapę fizyczną 
powiatu bardzo by się przydało.

Przejdźmy do treści książki i je j ujęcia przez Autorkę. Na wstępie trzeba przy
znać, że B. Steinborn przestudiowała sumiennie literaturę regionalną i zapoznała się

9 Por. przykładowo Z. W o j c i e c h o w s k i ,  P olska nad W isłą i Odrą, Kato
wice 1939; G. L a b u d a ,  Studia nad początkam i państw a polskiego, Poznań 1946; 
J . W i d a j e w i c z ,  Państwo Wiślan, Kraków 1947; t e n ż e ,  K raków  i Pow ażę 
ta dokum encie biskupstw a praskiego, Poznań 1938; K. B u c z e k ,  O dokum encie  
biskupstw a praskiego z r. 1086 (Roczniki Histor., 1939—1946, XV); z czeskiej choćby 
V. N o v o t n ý ,  Č eské dějiny, I, cz. 1, Praha 1913. Por. też objaśnienia do wydania 
dokumentu z r. 995 w Kodeksie dyplomatycznym Śląska, Wrocław 1956, I, nr 3.

9 — S o b ó tk a


