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ARTYKUŁY I 

KRYSTYNA GANCARCZYK 

STUDIA MATERIAŁOWE 

Sobótka 1985 2 
l'L ISSN 0037-7511 

W KWESTII POCZĄTKÓW ZAKONU JOANNITÓW NA ŚLĄSKU 

Działalność zakonów rycerskich w średniowieczu na ziemiach pol
skich, w tym również na Sląsku, nie doczekała się jak dotąd ani caloś
ciowc>j syntezy, ani też wystarczająco pogłębionych analiz 1

• W rzędzie 
tych ostatnich brak między innymi przyczynków dostatecznie naświetla
jących pojawienie się tego zakonu w poszczególnych częściach ziem pol
skich. Uwagę tę odnieść należy zwłaszcza do Sląska i Pomorza, gdzie za
kony rycerskie rozwinęły wcale ożywioną działalność jeszcze przed przy
byciem do Ziemi Chełmińskiej Krzyżaków 2. Otwiera to przed polskimi 
historykami pole do w pewnej mierze pionierskich dociekań. W związku 
z planem takich b:i.dań pozostaje niniejsza wypowiedź, chociaż cel, który 
sobie tutaj stawiam, jest nierównie skromniejszy - sprowadza się do 
zwrócenia uwagi na problem początków Zakonu Szpitalników Jerozo
limskich $w .. Jana w kręgu śląskim. 

Nim przejdę do szczegółowych rozważań w tej kwestii, pragnę wstęp
nie zwrócić uwagę na bynajmniej nieprzypadkową zbieżność chronolo
giczną takich fundacji joannickich na obszarach dzisiejszej Polski, jak 
ok. 1183 r. komendy w Kłodzku i Grobnikach koło Głubczyc, dalej oko
ło 1189 r. komendy w Bardzie nad Nysą Kłodzką i Tyńcu nad Ślęzq 
(Wielki Tyniec). Zagadnienie, czy były to zjawiska pozostające w okreś
lonym związku ze sobą oraz czy mają one określone odniesienie do ana-

J Zob. szkic A. Ma J e c k ie g o, Klasztory i zakonu w obrębie wieków śred

·nich (wyd. 2) (Z dziejów i literatury, Lwów-Petersburg 1896, s. 276--360), oraz
A. G <l si or owski, Joannici na ziemiach scowiańskich (Słownik starożytności slo
wiaóskich, t. II, Wrocław 1964, s. 338, dalej: SSS). O �tanie posiadania zakonów
rycerskich na średniowiecznym Śląsku do polowy XIII w. zob. W. Kort a, Rozwój

wielkiej własności feudalnej na Śląsku do polowy XIII wieku. Wrocław 1964,

s. 84-86.
2 Por. dla Śląska uwagi L. Lerch cg o, Die territoriale Entwicklung der schle

sischen .Tohanniterkommenden Gross-Tinz, Beilau, Lossen und Alt-Z.iilz bis z. J. 1333, 

Wrocław 1912; także A. Rit s chny, F. J. Ha us s le r, Geschiclttc cler Malteser

-Ritters-Ordens-Kommende St. Johann in Sch!esien. Opawa 1931; K. Dol i, Zakon 

joannitów na SLqsku do po!. XIV w. (Studia Teologiczno-Historyczne Sląska Opol

skiego, 1973, nr 3, s. 43-86). O joannitach na Pomorzu zob. H. Ho o g c w cg. 
Stifter und Klaster der Provinz Pommern, t. II, Szczecin 1925, s. 869-904; dalej wg 
mdeksu. 



1 fl:2 K:·ysty11a Gancarcz:-k 

iogicznych nadań na zkmiach polskich poza Śląskiem, jak fundacja 
\'lieszka Starego z 1187 r. w Poznaniu, komendy: zachodniopomorska 
w Stargardzie nad lną (ok. 1182), Sławno, Starogard nad Wierzycą i Lu
biszcw (przed l Hl8), staje się przeto wdzięcznym polem dociekm'i. '1. 

Hozprze:strzenianiu siG joannitóv.r na ziemiach polskich patrono\\',da 
\\. o\,:ym okre�ic magistratura prowincji czeskiej w Prndze, obc_imu',1-
ccj w.-l\n:zas poz:1 Czech,:mi i :\Io1·awarni ziemie polskie wraz Z(· Sią
skicm i Pomorzl'm, a nawet Brandl'nburgię -I_ Z Czech więc jako pro
wincji wyjściowej postępowało rozprzestrzenianie sie; zakonu w kivrun
ku pr'11nocnym. Odst�pslw0m od ll>j zasady jest niewątpliwie fundacja 
lk11ryka Sandomierskiego w Zagościu nad Nidą", jak i być może ko
rn�::1dy na terytoriach Brandenburgii (j. 

P,mioważ ośrodkiem rozprowadzającym przedstawicieli za'..onu 
\V kierunku Śląska był „Wielki Przeorat'' w Pradtc, kilka uwag :nai.:ży 
si<; inicj,.1tywom monarchii cz.eskicj, wspierającej akcję joannitów w l�u
ropic Srodkowej. Nic b::z znaczenia był tu fakt z.ctknięcia się ,vladcy 
CZ\!skiego, Wladyslaw,t II (jako król: Władysław I), uczestnika II krucja
ty, :� rcurganizatorcm bractwa szpitalnego św. Jana Jerozolimskiego, 
R,1,imundem du Puy, ktu�·y wprowadzi\ władcę czeskiego do braci w
konnej 7

. Po powrocie z -,,;ypruwy krzyżowej Wiadys!aw osadził joanni
tów n" praskiej :.'11akj Stranic, a v,lkl'tJtce potem (1156) wystawi! dla 
nich pierwszy przywilej'. 

D1.i,;ki nadaniom w okolicach snm,'J Urngi ornz w sqsi0dztwie Znuj11:1 
\\' KromiC'l':·ż.u n:1 :\'!o,·nwac:!� czescy joannici stali siq już w latach 

>:,1 ternut _ioa!::: t�·n,: !·\�.-:�:"�,:!·: .. �kic;1 zob .... ·tudiu1n A .. G <1 . ..:.. �or o\'; ski cg o. :\·uj
�"iiUr,.;.:c cloku�ne1?r.y pu:n<: 1·1.\.\-l,·�!(J <�o�n:t .i:>(i1':H.l!óL· (.Studia żródłoznav:czc. c,,?�11nc11-
talifJne�. nr 3-9. !%:; ... :Ht.H„ bm rowr.ivi. �lai·sza J:t<:raturn). Poczr,tki fundacji 11n
;1,1J;·,-kid1 zob. II n o g ('we g, op. c:il., s. ( -Ji''.I ,1.; por. także zasach1:1 opini<; G. L,llrn
dy: .,.Joa1,!1ici pcrn1orscy \·::,,,vcclzili si:; z h�iliwatów morawskich, co pozwala J1<1lll 
!;;czyć j1.: '-" jcckn c.:iqg z ko,r,t'11dą jou1111ito\\· w Zagościli", [\\·:] lli:;torifl l'omor:::a,
t. r. c;:. l. Pozna;'! 196!), s. :l07.

1 G. Lab u cl a, !�im b!J! Racibor. rioiJrc,d.:.il!J jororni1ri11; slcw:ie1iskicl1? (Frag
lll·:nty ciziejów Slowia11s;;czyrny zachodnie�. t. III, P.:,zna1i 1975, s. 287, przyp. G�). 

5 Była ona nast<;p�twt:m jer"zolim,kicj pklgn:ymki Henryka sandomierskiego 
z 115-! r.; zob. Rocznik 'l'rn�ki \MPH, t. ll, s. 833): Hcnricus dux :;anclomiricnsis ivit 
ll'rusakm. Istc funclavit ccc:lesinm in Sagosce, quam contulit hospitali Crac.:ovicn
si". Por. nii.cj przyp. 46. S. Smolka, uważaj,1c za pierwotny zapis Rocznika ltt/Ji?'t
skic:ao, rnÓ\\·iący jedy11il'. :i.c w 1 l:i4 r. Henryk udał się do Jerozolimy. doszedł do 
blc;dnc)-!o przeświaclc7.c:nia. jakoby osacl,cnit· joannitów w Zago�ci poprzedziło jcro
zolim,;k,t piclgrzymkr, ksi�(:i<! sanclomicrskicgo; zob. S. Smolka, ;,neszko Stary 
i jeao tciel-:, Warszawa 1881 (reed. 1959), s. 2i8. 

0 J. PI lu g k - Hari tung, Die llnfange des Johanniter-Ordens in Deutscltlancl
besonclers in der Mark Brandenburg und in Mecklenburg, Berlin 1899, :;. 4t:i 
(w Z\viązku z nadaniami Albrechta Niedźwiedzia}. 

1 V. N o v ot ny, Ceske clejiny, t. I, cz. 2: od Bretislava I. do Pre mysia I.,
Praha 1913, s. 980. 

8 J. Erb en, Regesta I3ohemiae, t. I, Pragae 1842, nr 390.
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"zcśćdzicsiątych XII w. liczącym się, gdy idzie o sbn posiadania, zgro
madzeniem zakonnym. Ten zakonny stan posiadania wzbogctcily jeszcze: 
przywilej Władysława I z 11 (jfJ r. ,; oraz jego syna i na!:ilępcy, księcia 
Fryderyka, z 1183 r. 111 Do joannitów przechodzi poprzez wyznaczeni(> 
komend w Ujściu nad Lab,1 (Usti n. Labem), Litomicrzycach, Kralovi
nch i Decinie główny "zlak czeskiego Po)abia, n,1dania zaś w rejonie 
:-;uctdóv.·, zaznacz::ijące �ie; wyraźnie \V dokumencie z 118:ł r., przt'sunęły 
i(;h k�t gnrnicom Sląska. Wówczas to joannici pojawiają się na czc:-.kich 
peryferiach - w ziemi kłodzkiej 11

, przynależącej pm1stwov,:o do królcst
\\"a Przemyślidów, kościclnic do diecezji praskiej, a geograficznie br;d,1-
cej częścią składową Sląska, oraz w po!ożonej na pograniczu ::\foraw 
i Polski ziemi opawskiej 1\ należącej mimo czcskil'.i przynależności p::i.ń
stwowcj do pobkiej prowincji kościelnej - diecezji wrocławskiej. Obcc
nośi: joannitów v, samym Kłodzku oraz w Grobnik;1e:h nad Psiną (kolo 
G !ubczyc) w ziemi op::i.wski('j znajduje v.:laśni(• pot wie rdzenie w doku
mencie księcia Fryderyka z tegoż roku .:i_ 

1.V 1189 r. biskup wrocławski Zyroslaw II po uzyskaniu aprobaty 
kapituiy wroc:awskiej nadaje joannitom kości<"i! pod wezwaniem l\P:\fa
rii ,v Bardzie ;.:_ Nadanie to rozszerza o dziesięciny z n:,sh;pując:ych wsi: 
l:lardo, Przyłęk, Dzbanr"l\V, Slużc·j(>w 15

. Przyłęk, ))zb:miJw i SlużL,jów, 
:� kh"irych w myśl nacbnia żyroslawa czerpać rnit'li d1.icsięciny joannici, 
osadzeni przy kościele NP:"vlarii w Bardzie. s� mit·jscowościarni położo
nymi nieopodal Barda, w:�dlui. Nysy Klodzkic_i. Wystqpu_jący zatem od
1189 r. w Bardzie joannici byliby filią joanniil'iw z Kłodzka. 

Dokument /,yrosh,wa pot\vicrdzający o·.v,· n,:dani.:, z:nviera clrnr,)i,te
:y:--tyl·1.ny ,.aneks··, st,mowiqcy zntwictdwni,, d,.i,·si,;ciu nadanych z:1ko
nowi przy konsekrac_:i kościolc1 w Wielkim Tyócu ;,;_ Wyliczeniem obję
to następuJąc2 \1:si(·: Tynilic (\Vidki), Piiawct, Gości� l,nva ('?), 1Hodoszu
wicc (nad Nysą?), Iglinic:1 (Glinicz). l\.liejsc:owości te da się w większoś
ci Iok,llizować na południowy z,1chód od Wielkiego Tyńca. Ta osh,tnia 
zaś miejscowość, o zn-.1czcniu kluczowym dla rozwoju terytorialnego za-

9 Co<lex dipiomatie11., et epi�tc,/nri., Regni l30/wmir1t', cd. G. Friedrich, t. I: 
805-1197, Pragae 1904-1907, Pr 246. s. 216-218 (clalcj: CDBJ.

10 Tamże, nr 402, s. -117--121 (przez wydawcG u:many za ;·;1!,yfikat z XIII w.).
11 Tamże. nr 402, s. -ll!J: .. Conf:rmo etiar:1 ccclcsiam in hcmore bcate :\{;ldc

cledicotam et omrja ad ipsam spectantia, ligneam etiam cccle,iam. quam consLu:,;it 
Bohuse barbatu�, benefie:io castr i in Claclesche llonoratus"; por. F. S a u er ma n 11. 
Ceselticltte rler n--:alteserkommcnde Glatz (ll83-162i), cz. I, V0n der Gr(indung IJis 
zur Hus;;;itcnzcit, Kłodzko 1909, s. 20-26. 

12 Zob. n i t s chny, H �tuss 1 c r, op. cit., s. 8 1m. 

1'1 CDB, nr 402, s. 419 11.: ,,Confirmo preterca Hrobcniky super fluvium, qui 
dicitur Pzina, cum suis attinc:iciis ex una parte Hlubcnice". 

14 Kodeks dypiomatyczny Sląska, wyd. K. Maleczyi'1:;ki, t. I,_ Wrocław 1956,
nr 67, s. 152-155 (dalej: KD$). 

is Tamże, s. 154. 
ie Tamże, s. 155. 

-�-��- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---------



1!)4 Krystyna Gancarczyk 

konu na obszarach podległych Piastom śląskim, położona jest w sąsiedz
twie Jordanowa Sląskiego. 

Wspomniany aneks pozostaje w zgodzie z treścią wcześniejszego dyp
lomu tegoż Żyrosława, w którym biskup wrocławski nadaje joannitom 
dziesięciny z Młodoszowic nad Nysą i Glinicy, wiosek zamienionych 
z proboszczem Janem, synem dziekana wrocławskiego Benika 17

• Zre
zygnowali oni, o czym wiemy ze wspomnianego aneksu, z dziesięcin 
w miejscowości Wilków (koło Namysłowa), chociaż w 1?.03 r. miejsco
wość ta występuje ponownie w posiadaniu joannitów 1�. 

W dyplomie wystawionym przez Zyrosława przed 1189 r. wymie
nione są również: Tyniec (Tyńczyk?), Gościsława i Piława, odstąpione 
za zgodą kapituły wrocławskiej przy okazji konsekracji kościoła w Tyń
cu Wielkim. Oba te dyplomy wystawione przez biskupa Żyrosława wska
zują na etapy rozprzestrzeniania się joannitów na Sląsku pod koniec 
XII w. Etapami tymi były zatem: położone nad Nysą Kłodzką Bardo 
i Wielki Tyniec, miejscowość nieopodal Jordanowa. Przybycie joanni
tów na te tereny łączyć należy z inicjatywami zakonnego ośrodka 
w Kłodzku, a w pewnej mierze innych ośrodków zakonu w Czechach. 
W związku z tym otwarta pozostaje sprawa powiązań pomiędzy Wiel
kim Tyńcem a komandorią w Tyńcu nad Łabą. Ubiegając szczegółO\v
szą argumentację można założyć, że Tyniec koło Jordanowa był w po
czątkowym okresie swojego istnienia filią czeskiego Ty11ca znad Łaby. 

Zastanawiające jest ekspandowanie czeskich joannitów ku ziemiom 
śląska w schyłkowym okresie XII w. kh aktywności tutaj sprzyjał, jak 
widać, biskup diecezji wrocławskiej, Żyrosław II. Mimo że jak dotąd 
nie udało się usta lic pochodzenia ani osobistych powiązań Żyrosła wa II, 
to z całej jego działalności wynika, że sprzyjał on zewnętrznym wpły
wom kościelnym, w tym także idącym z Czech 19

• Wpływom tym nic 
przeciwstawiał się również książę wrocławski Bolesław I Wysoki. Po 
joannitach podobnie jak i po pozostałych sprawnie funkcjonujących or
ganizacjach kościelnych mógł się spodziewać pogłębienia tzw. chrystia
nizacji wewnętrznej Dolnego śląskn, która w owym czasie prowadziła 
do utrwalenia zarówno pozycji kościoła, jak i panującego księcia �0

• Im
puls do całej tej akcji wyszedł jednak zapewne ze strony panujących 
czeskich, którzy w działalności uzależnionych od siebie instytucji kościel
nych widzieli jeden z ważkich instrumentów penetracji na obcym poli
tycznie terenie. 

11 Tamże, nr 66. �- 150-152.
18 Tamże. nr 67, s. 155; por. przyp. 25 do s. 155 (U\vaga wydawcy); por. Rege

sten zur sch[esischen Geschichte, wyd. C. Grlinhagen, nr XXIX, XXX, Wrocław
1868-1930, nr 87 (dalej: Reg.).

19 M. Ce t w i 11 s ki, Z11roslaw II (SSS, t. VII, Wrocław 1982, s. 276 n.).
io Istota tzw. kolonizacji ,vewnętrznej zob. B. Zientara, Henryk Brodaty

i jego czasy, Warszawa 1975, s. 163-181. 
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Kolejna fundacja joannicka na Śląsku, tym razem związana ze Strze
gomiem, była już raczej przejawem inicjatywy możnych polskich. Jej 
celem było być może zdystansowanie inicjatyw idących z zewnątrz, spo
za roibitej politycznie Polski. Idzie tu konkretnie o darowiznę komesa 
Imbrama, kasztelana Ryczyny, z kościoła w Strzcgomiu wraz z uposa
żeniem 21. Karol Maleczyński, a przed nim Albert Schade, nadanie to da
towali umownie na lata 1202-1203 22

. Podobnie jak oni pozostaje za 
termin ad quem tego aktu przyjąć ogólnie rok 1203, w którym to na
stąpiło zatwierdzenie darowizny komesa Imbrama na rzecz joannitów 
z kościoła w Strzegomiu przez Henryka Brodatego 23• W drugiej kolej
ności darowiznę Imbrama odnoszącą się do Strzegomia zatwierdził po 
23 III 1203 r. biskup wrocławski Cyprian, co miało miejsce jeszcze 
w tymże roku 1203, przy czym zatwierdzenie ze strony Cypriana uwzg
lędniało wcześniejszą konfirmację Henryka Brodatego 2�. Chcąc zatem 
osiągnąć pewien pogląd na darowiznę Imbrama należy brać również pod 
uwagę akty konfirmacyjne księcia Henryka Brodatego i biskupa wroc
ławskiego Cypriana. 

Ponieważ dyplom Imbrama pozbawiony jest datacji, należy określić 
przybliżony czas jego wystawienia. Nie jest to rzeczą niemożliwą, jako 
że listę świadków dokumentu Imbrama otwiera Henryk Brodaty już 
jako władca Śląska. Z aktualnych ustaleń Kazimierza Jasińskiego wy
nika, że książę Henryk I samodzielne rządy na Śląsku objął w momen
cie zejścia ojca, Bolesława I Wysokiego, a więc w dniu 8 XII 1201 r. 25 

Toteż datę tę należy przyjąć dla dokumentu Imbrama za termin post 
quem. Darowizna Imbrama nastąpiła zatem po 8 XII 1201 a przed upły
wem 1203 r. 

Dokument Jmbrama mówi ogólnie o nadaniu joannitom w wieczyste 

2, KDś, t. I, nr 89, s. 211-213; por. korraboracja, tamże .. s. 212: ,,Noturn ergo
fiat presentibus et sciant posteri quod ego Hemerammus comitis Gneuomiri filius 
contuli fratribus hospitalis sancti Johannis ecclesiam de Zregom cum suis atti
nentiis iure perpetua possidendam". 

22 Zob. A. Sc ha de, Geschichte cler ritterlichen Johanniterkirche und Com
thurei Striegau, und ihrer der Nebenkirchen claselbst, Wrocław 1864, s. 13; K. iVIa
leczyński w: KDS, t. I, s. 211 (oznaczenie datacji nad regestem dokumentu: ,,1202-
1203, przed grudniem 1203").

2s KDś, t. I, nr 99, s. 236 n.: ,,Ego Henricus dei et beati Iohannis gratia Zlcsie
dux notum facio presentibus et futuris, quod nobilis meus comes Hemrammvs 
tunc castellanus de Rechen ecclesiam beati Petri de Ztregom me consenticnte et 
licentiam dante hospitalariis beati Iohannis de Iherusalem donavit cum omnibus 
suis pertinentiis perpetua iure dominii possidendam". 

24 Tamże, nr 100, s. 237-239, zwłaszcza s. 238: ,,Eapropter ego Ciprianus ... do
nationem, quam comes Hemerarnmus filius comitis Gneuomeri tunc castellanus de 
Rechen sancti Iohannis hospitali Ierosolimitano, domino Henrrico Zlesie duce con
sentiente et licenciam dante". 

25 K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich. t. I: Piastowie wrocławscy i leg
nicko-brzescy, Wrocław 1973, s. 45. 
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władanie kościoła V'1 Strzcgomiu „cum suis attinentiis" 2\ gdy tymcza
sem dokument zatwierdzający biskupa Cypriana uściśla zakres owej do
nacji, orzekając, że joannitom przynależą ze Strzegomia: kościół św. 
Piotra wraz z wszystkimi przynależnościami i wraz z wioską, która zwie 
sic;: Lusina� •. Zaraz dalej Cyprian przypomina, że dziesięciny z owej wsi 
nad,;l za zgodą kapituły wrocławskiej kościołowi strzegomskiemu przy 
okazji konsekracji biskup Walter 28, przy czym ma tu on na myśli Wal
tera z Malonne, biskupa wrocławskiego w latach 1149-1169 29

• Nie 
stwierdza się tam wszakże, ażeby dziesięciny owe Walter nadał zakono
\Vi (joannitom). Sprawą otwartą pozostaje natomiast ewentualny zwią
zek pierwotnego nadania dziesięcin kościołowi w Strzegomiu przez Wal
tera z możliwymi koncesjami na rzecz joannitów. Sam dokument Cyp
riana zagadnienia tego jeszcze nie rozstrzyga, toteż za niesłuszne uznać 
trzeba zamieszczenie w regeście powyższego dyplomu w Kodeksie dyp

lomatycznym Slqska frazy orzekającej iatwierdzenie przez Cypriana 
dziesięcin nadanych jakoby joannitom przez Waltera z Malonne 30

. 

Punctum saliens wszelkiej dyskusji nad początkami zakonu w Strze
gomiu pozostać musi dyplom komesa Imbrama w kontekście możliwie 
pełnej krytyki wewnętrznej. Jest to dokument w pełni autentyczny. Je
go autentyczności nie mogą podważyć w gruncie rzeczy drugorzędne 
zastrzeżenia star�zego badacza niemieckiego, F. Schillinga :n. Autentycz
ność tę w całe� rozciągłości potwierdzają dokumenty zatwierdzające do
nację księcia śląskiego Henryka i biskupa wrocławskiego Cypriana. 
Wreszcie treść w nich zawarta znalazła dodatkowe potwierdzenie 
w dwóch bullach papieskich, z których jedną wystawiła kancelaria In
nocentego III 5 XI 1205 r. 32

, drugą pod datą 8 X 1243 r. kancelaria In
nocentego IV 33

. Potwierdzenia te, będące ważkim argumentem na rzecz 
wiarygodności dokumentu samego Imbrama, nie mogą same przez się 
rzucić bliższego światła na okoliczności towarzyszące uczynionemu prze
zeń nadaniu dla joannitów, związanemu ze Strzegomiem. Należy tu 
przyjąć jedynie, że tak skrupulatne potraktowanie aktu jednej, w isto
cie rzeczy skromnej darowizny, którą zainteresowano nawet kancelarię 

2e KDŚ, t. I, nr 89, s. 212. 
2; Tamże, nr 100, s. 238 n.: ,,Est autem donatio hec: ecclesia beati Petri tle 

Ztregon cum suis omnibus pertinentiis et cum villa, que dicitur Lussina". 
is Tamże, s. 239: ,,Et hec sunt nomina villarum quarum decimas preclecessor 

meus bone memorie WaHterus in consecratione huius ecclesie consilio sirnul et 
consensu maiorum personarum chori Vratizlaujensis contulit et sub anathemate 
posuit". 

21, A. Wędzki, Waiter (SSS, t. VI; s. 303).
so K. Maleczyński w: KDŚ, t. I, s. 211; por. wyżej przyp. 22. 

�1 F. Sc hi 11 i n g, Ursprung und Yriihzeit des Deutschturns in Schiesien u.nd
im Land Lebu.s, Leipzig 1938, nr 730, 993, 1076, 1474, 2694. 

a2 Reg., nr 221. 
33 Tamże, nr 712. 
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papieską, przemawiać może w pierwszej kolejności na rzecz świetnej 
organizacji pracy kancelaryjnej czeskiej prowincji zakonu. Nasuwa się 
tutaj analogia z Krzyżakami 34, których sprawna kancelaria różnymi nie
jednokrotnie kanałami rejestrowała temu podobne nadania. W naszym 
wypadku nie jest to wszakże wyjaśnienie w pełni zadowalające. Rejestru
jemy bowiem aż dwa prawie równoczesne zatwierdzenia ze strony tz\V. 
czynników miejscowych i dwukrotne tego rodzaju zabiegi na szczeblu 
Kurii Rzymskiej, przy czym w wypadku papieskiego konsensu w prze
ciągu niemal czterdziestu lat (1205 i 1243). Można przeto założyć, nie
wdając się na razie w szczegółowszą argumentację, że sam akt daro
wizny Imbrama oraz jego następstwa musiały posiadać wątek sporny. 
Zasygnalizowany aspekt może mieć pewne znaczenie już w samym pro
cesie roztrząsania wątku zasadniczego, którym będzie próba datowania 
pierwszych związków joannitów ze Strzegomiem oraz ich tła. Zakładam, 
że samo nadanie Imbrama musiało nastąpić w przybliżeniu około grud
nia 1201 r. i mogło mieć miejsce zarówno na krótko przed tym termi
nem, jak i niedługo po nim. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak, 
że uczyniono je przed grudniem 1201 r. w końcowym okresie książę
cych rządów Bolesława I Wysokiego. Pisemny akt Imbrama, przykład 
kanc�laryjnego stylu joannitów�", poprzedzić musiało ustne nadanie jo
annitom na wiecu, a przynajmniej w obecności osób drugich, praw włas
ności z tytułu uposażenia kościoła parafialnego w Strzegomiu, który 
w tymże czasie musiał zaliczać się do kategorii tzw. kościołów prywat
nych 36

. Zapewne sami zainteresowani, tj. joannici, zwrócili się o za
twierdzenie do miejscowych czynników kościelno-politycznych. Biskup 
Cyprian, niemiecki premonstratens z Żeliwa 37

, wystawił prawdopodob

nie pierwszy swoje imprimatur. Po włodarzu diecezji, a może równo
cześnie z nim, to samo uczynił książę Henryk I Brodaty, mający głos 
w sprawie wszelkich nadań w granicach księstwa z tytułu ius militare :i8• 

' 

84 Por. szkice o kancelarii kl'zyżackiej w: M. Per 1 bach, Preussisch-potnische

Swdien, t. I-II, Halle 1886. 
35 K. Ma 1 e czyń ski, Wpływy obce na dokument polski w XII w. (Studia

nad dokumentem polskim, Wrocław 1971, s. 99).
86 E. Mich a e 1, Die schlesische Kirche und ihre Patronat im Mittelalter unter

pol.mscher Recht, Gi::irlitz 1926, s. 65. Słusznie zauważa J. Mularczyk, że dokumenty 
związane z nadaniem strzegomskim mówią o udzieleniu prawa własności. nie zaś 
patronatu, i to wbrew mistyfikacji dokumentu Innocentego III z 1205 r.; zob. J. Mu
l arc z y k, Ze studiów nad prawem patronatu na Ślqsku w wiekach średnich {So
bótka, 1977, nr 2, s. 137 n.); dokument papieski KDŚ, t. II: 1205-1220, wyd. K. Ma
Jcczyi1ski i A. Skowrońska, Wrocław 1959. nr 121, s. 4-6. 

37 O jego wpływach na dworze Wysokiego zob. B. Zientara, Boleslau: Wy

soki - tułacz, repatriant, malkontent (Przegląd Hist., 62, 1971, nr 1, s. 394, przyp. 
140); te n że, Henryk Brodaty ... , s. 103. 

28 Nowe ustalenia odnośnie do cowmetudo militarc przynosi K. Buc z ck, Pra

wo rycerskie i powstanie stanu szlacheckiego w Polsce (Przegląd Hist., 69, 1978,
nr 1, s. 27 n.).
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Nie ulega wątpliwości, że: Henryk obejmując rzridy z miejsca przystąpił 
do uporządkowania zanarchizowanych stosunków własności feudalnej 
\\- s,vojej dzielnicy. Wszystko to wiąże nas w przybliżeniu z okresem 
około 1201 r. jako rzeczywistym terminem darowizny Imbrama. Czy 
jednak okres ten jest równoczesny z przybyciem joannitów do Strze
gomia? Tadeusz Silnicki był skłonny wiązać pojawienie się joannitów 
w Strzcgomiu z nadaniami ze strony biskupa Żyrosława Il na rzecz 
V\!iclkiego Tyr1ca, o których była mowa wyżej :m_ Stanowiska obranego 
przez tego badacza nie potwierdza jednak dokument zasadniczy, a mia
nowicie dyplom Cypriana, zatwierdzający serię nadań Żyrosława, brak 
w nim bowiem jakiejkohviek wzmianki o Strzegomiu. Można by więc 
przyjąć, że w Strzcgomiu joannici pojawili się dopiero około 1201 r., 
który, jak wiemy, stano\vi przybliżony termin daro,vizny Imbrama. 

Pozostaje już tylko zapytać, czy akt Imbrama był dziełem czystego 
przypadku, czy też wiązał się w jakiś sposób ze środowiskiem, tradycja
mi rodzinnymi itp. komesa Ryczyny �0. \Viadomo, że Imbram był synem 
Gniew·omira. również komesa. Podsumowując.: dotychczasową dyskusję 
na temat tej postaci, Ivl. Cehvi11ski dowiódł tożsamości Gniewomira, oj
ca Imbn1ma, z Janem Gniewomirem, właścicielem podkrakowskich Ru
da w ·li. Tenże Jan Gniewomir, feudał liczący się przede wszystkim 
w środowisku małopolskim, zapisał się jako dobroczyńca jędrzejowskich 
cystersów i miechowskich bożogrobców ·12

• Ze Śląskiem łączyły go po
siadłości w okolicach Strzegomia, a zwłaszcza Pożarzysko, 7.. którego wy
wodził sic; jegu OJciec Ilik ,l:i, a po części i on sam. Jest bardzo prawdo
podobne, że Jan Gniewomir towarzyszył Jaksie z Miechowa, innemu 
małopolskiemu możnowładcy, w wyprawie do Ziemi Świętej, której 
okres źródła polskie datują na 1162 r. 11 Nastc;pstwem tej wyprawy było 
osadzenie w I\1iechov,.:ie kanoników regularnych Grobu Chrystusowego 

3o T. S 1 1 11 1 ck i, D.:::ieje i ll,trój kości o/a kcd oliekiego na Śląsku do koi.CG 
tciek1i XIV, Warąawa 1953. ;;_ 122 - z powołaniem siG na Rege.ty śląskie (wyd. 
cyi.l. ,�r 37: w związku z nadaniami dla Wielkiego Tyr'lca; w zwi,1zku z nadaniem 
kościoła w Bardzil'. tamże. nr 55 (u Silnickiego: .,ze ,vzgll;du na kościół \V W,1l'
cie". op. cit., �- 122, przyp. 2). 

4D O Im bramie w 5rodowisku śląskim zob. l\I. C c t w i 11 ski, Rycerstu.:o śląskie 
do ko1i<:a XIII ff. Bwgrnmy i rodowody, Wrocław 1!)82, nr :�27. s. 122 n., tablica 8; 
Ilikowicc (Strz!:gomic). 

·ll lVI. C c t w i 11 ski. Ze stwliów nad Strzevomiami (Acta Universitatis Vrati
slavicnsis. nr 226. Historia XXVI. Wrocłav,1 1974, s. Ul-22). 

·12 Zob. W. Sc m ko w i cz, Nieznane nadania 1w rzecz opactwa jąclrzejou.:skiego 
z XII w. (Kwartalnik Hist., XXIV, 1910, s. 81); w sprmvie nadania dla bożogrobców 
zob. J(ockk:; dyplomatycziiy Małopolski, t. Il, Kraków 1876, nr 375 (dalej: KDM). 

43 J\-Ionumenta L!Lbensw, wyd. W. Wattenbach, Wrocław 1861, s. 37; por. Ce t
,,. i 11 s l, i. Ze stuclióu: naci Sirzegomiami, s. 22.

41 Rocznik kopitulny krakowski C:vIPH, t. II, s. 798): ,,Jaska Jerosolimam iuit'\ 
Rocznik micd,rni:ski (tamże. s. 882): ,,Iaxa ivit Icrosolimam et 1163 fratres dominici 
sepulchri n:neru11t ::vrecho,·iarn cum uno canonico misso a !'>1onacho patriarcha". 
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(bożogrobcy). Ich dobroczyńcami byli zarówno Jaksa, jak i Jan Gniewo
mir '15

. 

Jest to również okres, w którym do Zagościa nad Nidą trafiają joan
nici, rezultat odrębnej według źródeł polskich, zamorskiej wyprawy 
Henryka Sandomierskiego 41;. W tym miejscu wyłania się następująca hi
poteza. Naśladując księcia sandomierskiego Henryka, fundującego jo an
ni tom Zagość, oraz wzór jeszcze bliższy, Jaksę z Miechowa, darczyńcę 
bożogrobców, zapragnął Gniewomir przysłużyć się palestyńskim orga
nizacjom zakonnym własną fundacją na terenie śląskim. Ponieważ do
kument Cypriana, zatwierdzający nadania jego poprzednika, Żyrosła
wa II, nie wymienia Strzegomia, ta hipotetyczna fundacja mogła zaist
nieć w okresie wcześniejszym, a więc za biskupich rządów Waltera 
z Malonne. Bardziej jeszcze prawdopodobne wydaje się datowanie pier
wotnego uposażenia dla zakonu w Strzegomiu między 28 I 1169 r. (data 
śmierci Waltera) a rokiem następnym, w którym diecezję wrocławską 
obejmuje Żyrosław II '1'. Hipoteza znacznie dawniejszej metryki uposa
żenia w Strzegomiu aniżeli lata 1201-1202 znajduje wsparcie w aluzyj
nej arendze dokumentu Jrnbrama: ,,Multa negocia delet antiquitas, quia 
que geruntur in tempore sirnul evanescunt cum fuga temporis nisi a lit
teris et voce testium sortiantur immobile firmamentum" 48. Liczy się 
tu zwłaszcza pierwszy jej człon (multa negocia delet antiquitas), nie spo
tykany w żadnym z wcześniejszych jak i późniejszych znanych nam 
wytworach .śląskiej szkoły kancelaryjnej 4u_ Bardzo możliwe, że stanowi 
ona reminiscencję odległych, prawie zapomnianych starań o osadzenie 
zakonu w Strzegomiu 50

. 

W zamyśle Jana Gniewomira strzegomski ośrodek joannitów byłby 
zapewne filią Zagości, a nie którejś z czeskich komandorii. Mamy tu bo
wiem do czynienia z inicjatywą feudała mocno tkwiącego w środowisku 
rdzennie polskim (małopolskim). Trudniej natomiast przyjąć, ażeby 
chciał on wiązać własną fundację z przedsięwzięciami czeskimi znad Ła-

45 KDM. nr 375; por. M. Tobias z, Bożogrobcy w Miechowie (Nasza Prze
szłość, 17, 1963, s. 5-16). 

46 Na rok 1154 wyprawę Henryka datują roczniki: lubiI'lski, MPH, t. II, s. 775; 
Traski, tamże, s. 833; Sędziwoja, tamże, s. 875; natomiast Rocznik krakowski za
mieszcza ją pod r. 1155, tamże, s. 8:}3. Rocznik małopolski (kodeks szamotulski) 
odnosi fundację hospicium joannitów w Zagości do roku 1154, zob. MPH, t. III, 
s. 157, co jednak jest za biegiem nie przekonywającym. Zagadnienie początków fun
dacji zagojskiej wymaga ciągle odrębnego rozpatrzenia.

41 O. Sc hm id t, Untersuchungen zu den Breslaucr Bischofskatalogen (Dar
stellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte, t. XXV, Wrocław 1917, 
s. 64 n.).

48 KOS, t. I, nr 89, s. 212.
49 J.w., uwaga wydawcy nr 2. 
50 Byłby to wówczas najodleglejszy w czasie ślad pobytu joannitów w diecezji

wrocła,vskiej; por. uwaga Si 1 n icki ego, op. cit., s. 121. 
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by. Pierwotna strzegomska fundacja joannicka, której istnienie tutaj za
kładamy, była tworem przedwczesnym. Złożona sytuacja polityczna 
dzielnicy śląskiej jak i w ogóle ziem polskich około 11 70 r. 51 nie mogla 
sprzyjać stabilizacji przedsięwzięcia mającego oparcie w małopolskiej 
bazie wyjściowej. Sprzyjała ona bardziej późniejszym inie ja tywom miej
scowego biskupa, jakim był Żyrosław II. 

W świetle tych wywodów uznać można Jana Gniewomira za inicja
tora związania joannitów ze Strzegomiem, jego syna Imbrama zaś za 
reanimatora tego pomysłu. Pragnąc zabezpieczyć na przyszłość swoją 
darowiznę, by tym sposobem rozwiać wątpliwości obydwu władz lokal
nych: książęcej i biskupiej, Imbram wcześnie postarał się o akty za
twierdzające z ich strony. Tą drogą stworzył formalne podstawy pod 
szybki już rozwój strzegomskiego ośrodka, który stosunkowo wcześnie 
podniesiony został do_rangi komandorii 5�. 

ZUR FRAGE DER ANFliNGE DES JOHANNITERORDENS IN SCHLESIEN 

Das Problem der Erscheinung im schlesischen Kreis des Johanniterordens 
zahlt infolge Liicken im Qucllenmaterial zu den mit Geschichte Schlesiens im 
Mittelalter verbundenen diskursiven Auffassungen. Da wir in diesei: Frage mit 
deutlich verschiedenen Stellungsnahmen der Historiographie zu tun haben, sollte 
man an erster Stelle Feststellungen nennen, die aus dem diplomatischen Materiał 
erfolgen. Trotz einer nicht imrner siclleren Oatierung der einzelnen Diplome (U1·
kunden), finden wir also um das Jahr 1183 eine Bestatigung der Johanniter Kom
mende in Kłodzko und Grobniki bei Głubczyce. Urn das Jahr 1189 dagegen treffen 
wir eine Bestahgung des Bestehens der Kommende in Bardo an Nysa Kłodzka 
und in Tyniec an Slęza (Wielki Tyniec). In allen diesen Fallen haben wir mit 
ordensorganisatorischen Initiativen der tschechischen Provinz des Ordens mit dem 
Zentrum des Priorats in 'Prag zu tun. 

Meines Erachtens haben die Initiativen des Prager Zentrums des Johanni
terordens iiber die fri.iheste Etappe der Organisierung des Ordens in Schlesien 
eutschieden. 

Einen anderen Charakter dagegen hatte der Schenkungsakt des Comes Imbrarn, 
ohne Datierung, dessen Entstehungszeit annaherend auf urn 8. Dezember 1201 be
stimmt werden kann. Dieser Akt erlebte in den Jahren 1202-1203 Bestatigungen 
durch den Bischof von Wrocław Cyprian und den Fi.irsten Henryk den Bartigen, 
und am 5. November 1205 und 8. Oktober 1243 haben ihn die Konfirmationsakte 
der papstlicheri Kanzlei bestatigt. Aus diesen Bestatigungen schliesse ich, class 
Irnbrams Schenkungsakt einen Streitfaden enthalten haben kann. Es liisst sich 

•1 Pod uwagę wziąć nalety z jedne.i strony napięte stosunki Bolesława Wła
clysławica z seniorem, Bolesławem Kędzierzawym, nie sprzyjające integracji ziem 
Sląska z Małopolską, z drugiej zaś mało stabilną pozycję Wysokiego w samej 
dzielnicy śląskiej; zob. Wincenty Chronicon Polonorum, III, 30; por. Z i e  n ta r a, 
Bolesław Wysoki ... , s. 382-385; elementy nowej interpretacji zob. J. B i en i a k, 
Polska elita JJolityczna XII w., cz. f. Tło działalności (Społeczeństwo Polski śred
niowiecznej, t. II, pod red. S. M. Kuczyńskiego, Warszawa 1982, s. 54 n.). 

s2 S c  ha d e, op. cit., s. 29 nn. 
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:i!c;:t aussc';licsst'll, class Imbram niit cii,·sem Akt ,tll frtdwrc ,dier durch cliplomati
sclxn '.\latnial nichl bestiHiglc l1;ilial1ven sei11cs Valcr,. c:ncs ldc11:pol11i,che1! 
Feuc?allicrrn .Jall Gniewami:· ;1nk11l;prtl'. ,fr:1cr Jan G1:1,'11·,,:nir hat ,ich <1b Woh'.
tatc"r der Ci,tcrzienser au;; .Jt;clrz,,_jó11· une! der O. Ciw:-i;e:·:·8-11 cl. Hl. Grc:bc aus 
:\Lc,·:,ów ,·l'rclicnt. :\Iit Sch!Psiccn lxmclcn ibn seinc Gi.ilt·r un c!er lJrngc·bu11g ,:,ii: 
Strz._,gorn. Ic;1 :,.;telle a!...;o cinc 1-Iyr,othese auL cia..: . ..: l'L indL·!�1 c·r :--c'.ine:; Sc11ior,_,i1. 
F,j:·_�tt..-i! \'IJ!l Sando1niL·rz Hl•!;tyk r:achahn1tc, cl�r <:v:1 .�oh,11:nite:-n Zagi)S(· aL �ida 
guLrtet k1ttc. Anfang scincr vigcncn Stiftung aur ci,•rn GclJiet Scbles1c11,. k"11krct 
i,1 Strzegom. gegeben ivit. Die VNleihlu1gsprozeclur isl .iL·doch clurch ihn ,,icht zu•11 
Enclc gebracht. Die Sachc wurdc erst clurch sei11cn Sohn Gniewomir gcgl'n 1201 
m:t cles:,en Vnlcihur,g abgeschlossen. Es ist clabei nicht au,geschlosscn, class in dl·1· 
l:i-2 .1 fiassung die Stiftung in Strzegom eine Filia Il? v<Jn Zagość b:ldc:1 solltc . .J t•cle11-
fall, 1,t die Sliftung in Str1.cgom ,\usdruck der ln:tialin· ckr pclnischen Fcucb:
kr(:,e. Prnktisch jccloch hal ,ic,1 clic Komrnenclc in Strzegom ciu,ch keine dl'diic,,c: 
Bcs,Y,clcrhciL im \-ergleich mit d,·n iibrigen schlcsisclwn KQmmendcn au,geze!ch-
11et, \\:,J/ iillrigc11s schon cinc Frage der wcitcren Etappen der Orclcn.,gcschichk 
i;1 Schlcsien ist. 
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śLi\SK WOBEC CESARSTW A STAUFÓW W ŚWIETLE LISTU 
FRYDERYKA Il HOHENSTAUFA DO BOLESŁAWA Il ŁYSEGO 

Historiografia polska ma stosunkowo skromny dorobek w zakresie 
badania stosunku kolejnych stadiów średniowiecznej państwowości pol
skiej do programu i praktyki obydwu uniwersalizmów łacińskiego śred
niowiecza, tj. dominium mundi cesarzy rzymskich i omnipotencji papies
kiej. Uwaga ta odnosi się zwłaszcza do okresu, w którym zjawisko to, 
a więc uniwersalizm obydwu tych potęg, wyraziło się w sposób możli
wie najpełniejszy, co - jak wiadomo - miało miejsce w drugiej poło
wie XII i pierwszym półwieczu XIII w. Zastrzec siq tutaj należy, pomi
jając wszelkie motywy subiektywne, że stosunki Polski z papiestwem 
i Kurią Rzymską są dla schyłku XII w., a tym bardziej dla stulecia XIII, 
o wiele lepiej udokumentowane źródłowo aniżeli polskie związki z Kró
lestwem Niemieckim i Świętym Cesarstwem 1

• Toteż odkrywanie wszel
kich dotąd nieznanych faktów ze sfery tej drugiej grupy związków mia
ło i zachowuje nadal nader doniosły walor poznawczy. Tak było m. in.
w wypadku M. Łodyńskiego, który sięgnął po raz pierwszy w polskiej
literaturze przedmiotu do odosobnionego śladu korespondencji cesarza
Fryderyka II Hohenstaufa z Piastami śląskimi�. Pismo Fryderyka było
odpowiedzią na wcześniejszy list Bolesława Il Lysego, zwanego Rogatką,
księcia wrocławskiego w latach 1242-1248, od 1248 do 1278 r. włada
jącego Legnicą 3

• 

1 Por. wydanie A. Thcinera, Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gen

timque firtitimarum historiam illustrantia maximam purtem nondum edtta e:t: 

tabttlariis Vaticanis, t. I, Romae 1860, nr 1-121, lata 1217-1254 (dalej: Vi\'IPL>. 
Jednakże rezultaty historiograficzne sq równic mało płodne i dają się zamknąć je
dynie ogólnymi pracami: J. Pt a śni k, Denar św. Piotra obrońcą jedności poli

tycznej i kościelnej w Polsce (Rozpr. Wydz. Hist.-Fil. AU, ser. II, t. 26, 1908); 
M. W. Ł ody ń ski, Uzależnienie Polski od papiestwa a kanonizacja św. Stanisława

(Prace Tow. Nauk. Warszawskiego, nr 16, 1918).
2 M. Ł ody ń ski, Polityka Henryka Brodatego i jego syna w latach 1232-

1241 (Przeglqd Historyczny. t. XIV, s. 1-25, 141-163, 273-294); sprawa listu tam

że, s. 152-162. 
1 O nim zob. R. Hec k, Mentalność i obyczaje pierwszego księcia legnickiego

Bolesława Rogatki (Szkice legnickie, t. IX, Wrocław 1976, s. 27-53); K. Jasi ń
s k i, Bolesław Rogatka i jego małżeństwa (tamże, s. 5-25). w obydwu tych pra

cach wyliczenie starszej literatury. 
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List Fryderyka II do Bolesława II Łysego w kodeksie zielonogórskim (pag. 46J 



Sl,v;k a cesarstwo Staufów 

O ryg ina 1 listu Fryderyka do Bolesla\va nic zachowa I si<:;. List tC'.n 
znamy jedynie z odpisu nwartego w pochodzącym z początków XV w. 
kopiariuszu, będącym pierwotnie własnością prepozytury żagańskich ka
nonikó'vv regularnych w Zielonej Górze 4

• Po sekularyzacji w 181 O r. 
księgozbiorów klasztoril\V i kolegiat śląskich kodl'ks zielonogórski. wzbo
gucil ostatecznie zbiory Biblioteki lJniwersytcckicj we Wrochnviu, gdzie 
znajduje się po dziś dzień. W samym kodeksie odpis fotu Frydcry1"1 
egzemplifikuje litcn; ,,D" ". 

Elementarna analiza paleograficzna zapisu nasuwa nastt:pującc spo
strzeżenia. Mamy tu do czynienia z pismem wykształconej minuskulncj 
kursywy gotyckiej. Wprawną rękę kopisty zdradza regularny rozkłud 
liter, wyrazów oraz wierszy. :tv1ożna tu mówić o ugruntov,:nnym kano
nie graficznym. Z wyjątkiem dwóch odmian litery „s" (długi,;; ,,s'' na po
czątku wyrazów, kursywne okrągłe „s" na koilcu wyrazów) zaznacza się 
tutaj \Vystc;powanic tych samych wersJi liter, co dodatkowo wskazuje nd 
mały stopień tolerancji graficznej anonimowego pisarza. 

:\limo względnie kaligraficznego duktu zapis ten o<lznac:za się \Vszei
kimi cechami pospiesznej kursywy. Znamionami dost.·zcg:.ilnego tempa 
są: łączenie liter w wyrazach, często łącznie ze znakami skrótów, prze
strzeganie cicrn!ości linii oraz regularna naciskowość, mocniejsza graficz
nie w liniach schodzących aniżeli wstępujących. Znaczna krągłość liter 
strefy śródlinijnej zdradza prcdylekc_ię kopisty n1t:Zl'.i do pii;ma ksiąg 
(kodeksowe) aniż<'li dokumentów. Z przyczyn tych odpis pozostawia nie
jedno do życzenia pod wzglqdem grarn.atyczno-stylistycznym. kompliku
jąc w pełni poprawrni rckonstrukcj•; \versji pierwotnej - A. W tych 
warunkach opt;)rm:ilnq n•konstrukcję dal ,,vcdlug 111nic w Scltlesisclw., 
Ur!wndenbw:h zachodnioniemiecki ,vydawca, W. lrg,ing, posiłkując si� 
do�·wiadczcnicm wytrawnc,go znawcy Fryderykowej kancelarii, H. Ivl. 
Scliallera ". Rekonslrnkc.1<: tę przejmU)f! następująco: 

Dc\·ocionis pure p:·t'J!Ll!:ciam et preconcepte purit,1tis i?,t,•rprdcn, bcningr,c 
serenitas nostra rccepit epistolam ex parte tua nostro cu!mi11i pre.,cnlakrn. qu0, 
cu:n mittentis csscntiam bcncplacitis nostris cxpoi.crd, quondam ducis Hcnrici ad 
tui sercnitatis indicium, cuius te St'mitas optulit cxsecuturum [B. l'X<'cutorcm], r,d 

4 Opis kodeksu w katalogu podn;cznym rękopisów Bibli<,leki Uniwersyteckiej 
w� Wrocławiu, Oddział na Piasku, Katalog rqkopisów IV F 101-120, s. 367 (pa
ginacja własna, egzemplarz nie datowany); na temat księgozbioru żagańskich kano
ników regularnych zob. A. S w i c r k, Średniowieczna biblioteka klasztoru kanoni
ków regularnych ,fo>. Auou.styn.n w Zaganiu, Wrocław 1965. 

5 Zob. kodeks Biblioteki Uniw. we Wrocławiu, sygn. IV F 102, pagina 4 t. 
Katalog rqkopisów IV F 101-120, Le., posługuje się takim oto regestem interesu
jącego nas tekstu: .. Fridericus Benczlao duci Silesic rescribit. quod littere sue 
in1petraveri11t. quod pek1Ja11t"". 

6 Zob. jego Die Kcrnzlei Kaiser Friederichs II. 1hr Personal u.nd ihr Sprachstil

(Archiv f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappci:kunde, 3, 1957, s. 207-
286 i 4, 1958, s. 264-290). 
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memoriam recordacionis nostre (revocaret] et beni,·olencie nostre clemenciam, que 

te tarnquam consanguinitatis [B. consanguinitate] et affinitatis [B affinitate] since

ris affectibus arnplexatur [B amplexa tum], satis tibi [B sibi] propiciam flagitaret. 

Et epistoła legata conplacuit et legantis [B legentis] industriam tanto nobis reddidit 
circumspcctam [B circumscriptam], quanta nostri honoris avidum te fore cogno

vimus et devocionis avite [B avide] propagincm transfusam perpendimus in nepo

tem, ut sciat igitur se lecta, quod peciit, impctrasse. Scire te volumus, quod tue 

circurnspcctionis ,[B circumscripcionis] yrnaginem in nostrarum cogitacionum libro 

conscripsimus et quasi presentem nostris aspectibus intuemur. Nuncios autem 

tuos, quos, ut cesareas [B ad] reddant [B redeant] relationes, ad nostre maiestatis 

potenciam asseris te missurum, tanto gratanter et honorificc proponimus recipere, 

quanto pcr5onam trammittentis favore conplectimur [B conpletimur] speciali. Si 

qua vero sunt [in] imperia et regnis nostris, que tibi grata re,ideant. in gracie 

nostre fecunde prcsagium libenter offerimus et oblata libcncius operis exhibicione 

conplebimus, cum super hiis imperatoriam rcquirerc volueris maiestatem 7
. 

Jeśli przyjąć, że na pełny szablon epistolograficzny średniowiecznego 
listu łacińskiego składają się: salutatio, prologus (ew.: captatio benevo
lentiae), narratio, petitio i conclusio \ to przykład brany tu pod uwagę 
.1est pod tym względem wysoce niereprezentatywny. Stylizacja tegoż 
listu, podobnie zresztą jak wielu innych przykładów epistolograficzne.i 
produkcji Fryderykowej kancelarii, utrudnia precyzyjne wyodrębnienie 
poszczególnych części składowych. Ubóstwo formalne tego zachowanego 
w późnym odpisie przykładu sprawia, że mamy tu w zasadzie do czy
nienia jedynie z rozwiniętą formułą narracyjną, z elementami prologu 
na początku, a konkluzji (conclusio) w zdaniu zamykającym ów krótki 
tekst n_ 

Stylizacja zachowanego w odpisie listu Fryderyka II Hohenstaufa do 
Eoleslawa 11 Rogatki zdradza identyczny dyktat jak szereg innych za
chowanych przykładów szablonu epistolograficznego cesarskiej kancela
rii Staufów z lat czterdziestych XIII w. 10 Stwarza to zdaniem naszym 

• Zob. Schlcsisches Urkundenbuch, ,vyd. Historische Kommission f. Schlesicn.

opr. W. Irgang, t. II: 1231-1250, Wien-Koln-Graz 1978, nr 260, s. 157 (dalej: SU). 

Zniekształcone lekcje rqkopiśmienne wersji kodeksu zielonogórskiego, potraktowa

nej przez Irganga jako wariant B, umieszczam w klamrach, oznaczając jako „B". 

W dwóch wypadkacł1 do tych nawiasów wprowadzam uzupełnienia tekstu doko

na1,c przez W. Irganga (wyra.:y: revocaret i in.). 

s Por. L. Le c Ie r c q, Le genre epistolaire au moyen-age (Rcvue du moyen

-age latin. 2, 1946, s. 63 n.). 

u Cechy prologu wykazuje nadmiernie rozbudowane zdanie wstc;:pne, kończące 

sic;: słowami: ,,satis tibi propiciam f!agitaret". 

,o Ograniczc;: sic;: tu do dwóch przykładów. I tak w wypadku pierwszym zwra

ca uwagc;: dyktat listu z końca 1243 r. adresowanego do króla Cypru w sprawie 

udzielenia pomocy w morskiej przeprawie generałowi franciszkanów, Eliaszowi: 

,, ... affinitatem vcstram requirimus et rogarnus attente mandantes quatenus ne

gocia prcdicti fratris in partibus ipsis habere velitis sic efficaciter et utiliter com

mendata, ut dum idem sub protectionc vestra constitit cjusclem ncgocia votiva et 
-continua suscipiant incrementa; nosque vobis propterca. qui gratiam dictio fratri

.facienclam super hoc nobis ascribimus, diligentius obligetis ad grates, et fratrem
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wystarczające podstawy do uznania autentyczności nie zachowanego ory
ginału 11• 

Pierwszą wersję krytycznej edycji listu Fryderyka na podstawie za

mieszczonego w kodeksie zielonogórskim odpisu sporządził G. A. Sten
zel, włączając ją do wydawnictwa ScriptoTeS rerum Silesicicarurn„ 12.

Drugim wydawcą listu był J. L. A. Huillard-Breholles (1817-1871), wy
bitny znawca XIII w. i edytor, członek Akademii Napisów n_ Opracował 
on mianowicie i wydał fundamentalny dyplomatariusz Fryderyka II 

Hohenstaufa, gdzie w additamentach do części siódmej i ósmej, zawie
rających dokumenty podejrzane jak i nieprawdziwe (documenta suspec
ta seu spuria), znalazł się interesujący nas przyczynek epistolograficz
ny Ił_ Wariant listu przytoczony w wydawnictwie Huillard-Brehollesa 

nie odbiega od wersji Stenzla. Wersja zawarta w wydanym przez tegoż 
badacza dyplomatariuszu Fryderyka posłużyła Marianowi Łodyńskiemu 
w procesie rozważań nad polityką Henryka I Brodatego i jego syna. Na 
jej podstawie Łodyński zamieścił również w tekście przekład połowy te

goż dokumentu 15.
Ponieważ zachowany odpis nie podaje daty wystawienia oryginału, 

element datacji stanowił kontrowersyjny punkt tak krytyki zewnętrznej, 
jak i całej dotychczasowej dyskusji. I tak pierwszy wydawca odpowiedzi 
Fryderyka na nie znany z treści list Rogatki, Stenzel, przyjął, że po
wstanie obydwu tych pism, tj. listu Bolesława i cesarskiej odpowiedzi, 

eundem_ qui famc vestrc vulgaris relator existit, devotiorem faciatis ad vestra ser
vitia de devoto", [w:J Historia diplomatica Friderici secundi sive c:onstitutiones,

privilegia, mandata, instrumenta _quae supersunt istius imperatoris et filiornm eju�, 
wyd. J.-L.-A. Huillard-Breholles, t. VI, cz. 1, Parisiis 1860, s. 148 (dalej: H-B). 
Większe jeszcze zbieżności gramatyczne z zachowaniem podobieństwa stylu wyka
zuje list cesarza do Pizańczyków z czerwca 1247 r., tamże, s. 539: ,,Ut igitur fide
litas vestra per effectum operum de bono in mclius clareat incessanter, devotionem 
vestram sollicitandam duximus et hortandam, mandantes quatenus ad executioncm 
sen:itiorium nostrorum et depressionem rebelluim, et specialiter ad Perusinorum 
proterviam edomandam, ad requisitionem et ordinationem predicti filii nostri, juxta 
solitum vires et animos unanimiter assumatis, et sic ad honorem nostrum et im
perii et vestri favoris augmentum prosequamini viriliter et potenter, ut quod in 
ipsius exhibitione servitii laudabiliter incepistis, Jaudabilius finiatis". 

H Rozpatrywany tutaj tekst występuje w kodeksie zielonogórskim wśród innych 
wzorów kancelaryjnych proweniencji staufijskiej, co dodatkowo przemawia na rzecz 
jego wiarogodności. Część spośród nich wywodzi się ze zbioru korespondencji Fry
deryka II, zredagowanej w środowisku italskim. a łączonej umownie z osobą kan
clerza Królestwa Sycylii, Piotra delle Vigne; por. H. M. Sc ha 11 er, Entstelrnng

der sogenannten Briefsammlung Petrus de Vinea (Deutsches Archiv f. Erforschung 
des Mittelalters, 19, 1956, s. 56 n.). 

12 W tomie II, Wrocław 1839, s. 463 n., przy czym rekonstrukcja G. Stenzla wy-
kazuje się zadziwiająco nikłą, jak na tak wytrawnego edytora, dokładnością. 

13 Pisał o nim L. Hal p he n, L'histoire en France depuis cent ans, Paris 1914. 
14 H-B, t. VI, cz. 2, 1861, nr 186, s. 900 n. 
is Ł o d  y ń s k i, Polityka Henryka Brodatego ... , s. 153 n. 

2 - Sobótka 2.'85 
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należy łączyć z wydarzeniami z 1249 r., zwłaszcza zaś z trudności,,mi, 
które w tymże roku napotkał na swej drodze książę Legnicy 1G. Stano
wisko Stenzla spotkało się z krytyką późniejszych generacji badaczy nie
mieckich 1\ jak też nie znalazło uznania w historiografii polskiej, co nie
stanowi jeszcze o jego bezzasadności. Huillard-Breholles nie wypowia
dając sir; w kwestii datacji listu Fryderyka zamieścił swoją propozycję 
na jego marginesie - koniec 1241 r. (= 1241, anno exeunte) i na tyrn 
poprzestał 18. Łodyński odnosząc powstanie pisma Fryderyka do hipote
tycznego czasu poselstwa ze Śląska na cesarskim dworze, za moment 
jego wystnwienia przyjął koniec 1241 bądż początek 1242 r., traktując 
jako termin a quo wrzesień 1241 r. 19 Stanowisku obranemu przez Ło
dyńskiego przeciwstawił się R. Grodecki, który zakładał, że Bolesław II 
mógł nnwiązać kontakty z cesarzem dopiero po dojściu do pełnoletności. 
Kierując się powyższą okolicznością przesunął Grodecki całą tę kores
pondencję na lata 1242-1243 20• Do rozwiązania Grodeckiego przychylił 
się współczesny wydawca zachodnioniemieckiej edycji Kodeksu dyploma

tycznego śląskiego, wspomniany już Irgang. Co prawda, ten uczony ter
min wystawienia cesarskiej odpowiedzi ujął w nagłówku tegoż listu roz
ciągliwie w latach 1241-1250, wszelako umiejscawiając cesarską episto
łę po dokumentach precyzyjnie datowanych na 1243 r., przed dyploma
mi zaś objętymi datacją kolejnego 1244 r. W sytuacji zaistnienia na do
tychczasowym etapie dyskusji dość znacznej rozbieżności stanowisk od-
110:;nic do terminu zredagowania przez kancelarię cesarską odpm.\·iedzi 
na list Rogatki pozostaje od nowa rozpatrzyć problem jego datacji. Po
dejmując się tego zadania proponuję rozważyć dwie możliwości data
cyjne, zawierające stosunkowo najwyższy w aspekcie kontekstu histo
rycznego współczynnik prawdopodobieństwa. Pragnc; tedy rozważyć: 

1 ° - zasadność datowania wymiany listów pomiędzy Bolesławem II 
Łysym a Fryderykiem II Hohenstaufem na lata 1242-1243, 

,e G. A. Stem:el [w:] Scriptores rerum Silesiacarum, t. II, s. 463, przyp. 2: .. Da 
Friedrich II. im J. 1250 starb und Boleslaus seit d. J. 1242 regierte, so muss der 
Brief binncn dicscr Zeit ge�chrieben seyn, ohne class ich bei den vielen Handeln, 
welche dieser Fi.irst in Polen, mit seinen Brildern und mit dem Bischofe Thomas 
von Breslau hatte, anzugeben vermochte, auf welche Angelegenheit er sich beson
dcrs beziehen mochte. Virlleicht · gilt er diescn letzteren Streitigkeiten v. J. 1249". 

11 Por. Regestcn zur schlesischen Geschichte, cz. 1: Bis zum J. 1250, wre!. 2, 

Wrocław 1884, s. 258: ,,Stenzel ist in Anmerkung 2 zu der erstgenannten Stelle 
geneigt, den Brief in Zusammenhang zu bringen mit Vorkommnisscn des 
Jahres 12·19. doch vermag ich keine Ankni.ipfungspunkte an diese wahrzu
nehmen'', także W. Irgang w SU, t. II, s. 156: ,,Die Einreihung zum Jahr 1249. die 
Stenzel vorschlagt, scheint nicht gerechtfertigt". 

18 H.B, s. 900.
,0 Ł ody ń ski, Polityka Henryka Brodatego ... , s. 152 n. (przyp. 3).
:o R. Gr ode ck i, Dzieje polityczne Sląska cło r. 1290 (Historia śląska od i:aj

da\\"niejszych cza,ów do r. 1400, Krakó\V 1933, s. 233, przyp. 2). 
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2° - odniesienie tegoż zabiegu do lat 1248-1249.
Niejakie znaczenie dla obydwu tych wariantów datacji może m1ec 

fakt niedojścia do skutku kolejnego poselstwa ze Śląska na dwór cesar
ski, którego zamysł zdradza w sposób nie budzący wątpliwości· treść 
Fryderykowej epistoły. Jeśli bowiem nawet list Fryderyka spotkał się 
z pisemnym oddźwiękiem ze strony Rogatki, co zresztą nie znajduje jak 
dotąd podbudowy rzeczowej, obydwie strony zaniechały rozwijania kon
taktów nawiązanych w określonych warunkach sprzyjających. Takie 
dalsze kontakty bowiem musiałyby znależć jakiś oddźwięk bądź w źród
łach z kręgu Fryderyka, bądź też w źródłach strony polsko-śląskiej. Nie 
wydaje się też przy tym możliwe, ażeby strony pochopnie wycofały się 
z zadzierzgniętych stosunków, nie widząc we wzajemnym zbliżeniu obo
pólnych korzyści. Fryderykowi w każdej sytuacji zależało na zachowa
niu poparcia dla swojej dynastii na ziemiach pozostających w orbicie 
wpływów Cesarstwa 21, Bolesław zaś stawiał na niemiecką i cesarską 
kartę w rozgrywkach z hierarchią kościelną Śląska, najbliższymi krew
nymi i konkurencją z pozostałych dzielnic Polski. Z tego też względu 
ustanie kontaktów politycznych, o których mowa, musiało mieć źródło 
w silnych okolicznościach obiektywnych. Uwaga ta winna, naszym zda
niem, mieć znaczenie dyrektywne w procesie zasadniczych rozważań na 
temat datacji zachowanego w unikalnym odpisie listu Fryderyka, wy
stosowanego na piastowski Śląsk. Rozważmy więc teraz owe dwa za
proponowane wyżej hipotetyczne warianty jego datacji. 

Obstając przy latach 1242-1243 jako okresie wystosowania przez 
Bolesława II do cesarza rzymskiego, Fryderyka, nie znanego nam bliżej 
.listu, jak też wy:,tuwienia znanej nam odpowiedzi cesai·skiej, możemy 
założyć, że Bolesław mógł zwrócić się do Fryderyka dopiero po objęciu 
samodzielnych rządów na Dolnym śląsku, co zdaniem dotychczasowej 
historiografii tak polskiej, jak i niemieckiej miało nastąpić mniej więcej 
w połowie 1242 r. 22

, przy czym opowiadano się bardziej za późną wiosną 
aniżeli latem jako przybliżonym okresem tego skądinąd istotnego dla 
-ziem śląskich wydarzenia 23

. Można by przeto przyjąć, że obejmując 
w wyniku osiągnięcia tzw. lat sprawnych i wstąpienia w związek mał-

n Potwierdza to chociażby przykład Austrii w krytycznym końcowym okresie 
rządów cesarza, zob. F. Ha us ma n n, Kaiser Friedrich II. und Osterreich (Proble
me urn Friedrich II., Konstanz 1974, s. 225-308). 

!� Tak m. in. Gr ode ck i, op. cit., s. 234; K. Ma 1 e c zyń s ki, Sląsk w epoce
feudalnej (Historia Sląska, t. I, cz. 1, Wrocław 1960, s. 496); z nowszych autoró\v 
niemieckich J. Gott s cha l k, St. Hedwig, Herzogin von Schlesien, Koln-Graz 
1964, s. 190, przyp. 34. 

za Gr ode ck i, op. cit., s. 232. Wy niknęło to z dosłownego potraktowania zda
nia z Zywotu Anny; zob. Vita Annae ducissne Siiesiae (MPH, t. IV, s. 658): .,Post 
mortem mariti sui uno anno terre prefuit" (a ·więc od kwietnia 1241 do kwietnia 
1242). 

-----------------·--·
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żeński z Jadwigą, córką hrabiego Anhaltu 24, samodzielne rządy w dziel
nicy wrocławskiej, Bolesław postanowił zwrócić na siebie i swoją do
menę uwagę cesarza i w efekcie zyskać protekcję Sacrum Imperii Ro
mani. Zabieg taki był - jak wiadomo choćby z przykładu Czech 2s -

wcale atrakcyjnym środkiem awansu pośledniejszych władztw środko
woeuropejskich, w wypadku zaś Bolesława II mógł być refleksem wcześ
niejszej procesarskiej orientacji politycznej jego przodków, Władysła
wa II, Bolesława I Wysokiego i Henryka I Brodatego. 

Motywy mogące przyświecać Bolesławowi naświetlę nieco dalej, po
przestając tutaj jedynie na stwierdzeniu, że wynikają one pośrednio 
z tekstu cesarskiej epistoły. Pozostaje wprzód jednak do ustalenia, czy 
już w drugiej połowie 1242. r. Bolesław był na tyle samodzielny, by zdo
być się na tak kontrowersyjny krok, jak próba wznowienia polityczne
go sojuszu Śląska z Cesarstwem. Należy tu przypomnieć, że lata 1242-
1243 są okresem szczytowego napięcia w stosunkach Cesarstwa Staufów 
z papiestwem 26, bezpośrednio poprzedzającym Pierwszy Sobór Lyoó.ski, 
który moralnie i politycznie dyskredytował Fryderyka II Hohenstaufa, 
będąc zapowiedzią bliskiej już katastrofy programu cesarskiego domi
nium mundi. Dodajmy też, że jeszcze przed dojściem do skutku Soboru 
Lyońskiego opinię Europy elektryzować będą antystaufijskie manifesty 
papiestwa 2; i nie przebierająca w środkach antykościelna agitacja rzym
sko-niemieckiego imperium 28

• W takiej sytuacji szukania zbliżenia z Ce
sarstwem mógł się podjąć jedynie władca w decyzjach swoich suweren
ny, a przy tym nie liczący się z odczuciami duchowieństwa w granicach 
swojej własnej domeny. W wypadku pierwszym wypowiadany do nie
dawna pogląd o rzekomej suwerenności Bolesława Il, od połowy 1242 r_ 
począwszy, został, moim zdaniem, z ogromną trafnością zakwestionowa
ny przez J. Mularczyka. Dowiódł on niezbicie, że po rocznym upływie 

tł Zob. K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, t. I: Piastowie wrocławscy 
i legnicko-brzescy, Wrocław 1973, s. 110; te n że, Bolesław Rogatka i jego mał

żeństwa, s. 17-19. W sprawie tzw. wieku sprawnego zob. W. Sobociński, 
Historia rządów opieku:ńczych w Polsce (Czasopismo Prawno-Historyczne, t. II, Po
zna!'1 1949, s. 251, przyp. 19). 

2s W. We g en er, Bohmen, Mći.hren und das Reich im Hochmittelalter. Unter

suchungen zur staatsrechtlichen Stellung Bohmens und Mći.hrens im Deutschen 

Reich des Mittelalters 919-1253, Koln-Graz 1959, s. 84-88. 
26 F. W. Sc hi r r macher, Kaiser Friderich der Zweite, t. IV: Entscheidungs

kampf zwischen Papstthum und Kaiserthum, Gottingen 1865, s. 30-62. 

27 Szczegóły zob. F. Ber n i n i, Come si preparo la rovina di Federico II. Par

ma, la lega medio-pedana e Innocenzo IV dal 1238 al 1247 (Rivista Storico Italiano, 
t. IX, 1948).

2s T. Fr a n t z, Der grosse Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum zur Zeit

des Hohenstaufen Friedrich II., Berlin 1903; F. Gr a ef e, Die Publizistik in der 
letzten Epoche Kaiser Friedrichs II. Ein Beitrag zur Gescllichte der Jahren 1239-

1250, Heidelberg 1909. 
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rządów regencyjnych na Dolnym Śląsku, sprawowanych przez księżnę 
wdowę Annę czeską i biskupa wrocławskiego Tomasza I, opowiedziano 
się za formalnymi współrządami obydwu braci, synów Henryka II Po
bożnego - Bolesława i Henryka 29

• W związku z powyższym w ślad za 
:\-Iularczykiem przyjmuję. że „w latach 1242-1248 formalnie rządy spra
\Vowali Bolesław Rogatb i Henryk III, jedna�żc realna władza spoczy
wała m.dal w rękach matki książąt i biskupa" :w, i dalej: ,,w 1248 r. 
księżna Anna oraz biskup Tomasz I dokonali podziału paó.stwa" 31

• Na
wiasem mówiąc, stanowisko Mularczyka jest jedyną przekonywającą 
wykładnią dziejów politycznych Dolnego śląska w latach 1241-1248, 
tłumaczącą - rzecz zrozumiała - szereg niejasnych dotąd meandrów 
polityki tutejszych panujących. Stawia ono również nurtujący nas prob
lem wymiany fotów pomiędzy księciem Bolesławem a cesarzem Fryde
rykiem na zgoła pewniejszym gruncie, każąc dokładniej rozważyć drugi 
z obranych tu wariantów datacji. Znajduje tu zastosowanie poprzednie 
rozumowanie uznające zgodność terminu post quem objęcia przez Bo
lesława Łysego suwerennych rządów w księstwie legnicko-głogowskim 
2 wystosowaniem przez tegoż piastowskiego dynastę listu do Fryderyka. 
Będzie nim 8 VII 1248 r., pod którą to datą Bolesław jeszcze jako ksią
żę Wrocławia (faktycznie zależny od biskupa Tomasza I) wystawił przy
wilej dla biskupstwa wrocławskiego 32

, już 3 września tegoż roku po
twierdzony przez Innocentego IV 33

• Natomiast w arendze dyplomu z 28 
stycznia roku następnego, stanowiącego swoistą „Magna Charta" wro
cławskiego duchowieństwa, Bolesław wyznaje, że dotknqly go ciężkie 
kary kościelne - obłożono go ekskomuniką, a jego ziemie interdyk-

:� J. Mu 1 arc z y k, Z problematyki walk o władzę na Slqsku w latach czter

dziestych XIII wiektt, (Sobótka, 1979, nr 1, s. 6 n.). Żródlcm do pewnego stopnia 
potwierdzającym wczesne współrządy obydwu synów Henryka II Pobożnego jest 
znany już B. Ulanowskiemu list mistrza templariuszy domu francuskiego, Poncesa 
cl'Aubon, wystosowany do Ludwika IX Swiętego być może wkrótce po katastrofie 
z kwietnia 1241 r.; zob. E.r historioe regum Franciae continaatione parisiensi, wyd. 
O. Holder-Egger (MGH SS, t. XXVI, 1882, s. 604): ,,Et sachiez que li rois de Hon
grie et li rois de Booine et les deus fiuz au duc de Poulainne et le patriace
d'Aquilee a mout grant multitudc de genz, une seule de lor trois olz n'oserent
assaillir" - w związku ze zdaniem: ,,Nous faisons savoir a vostrc haulesce que
Tartarin ant la terre qui fu Henri le duc de Poulainne dcstruitc et escillie, et
celui meismes ocis avec mout des barons". Owi „deus fiuz uu duc de Poulainne"
to bez wątpienia bracia Bolesław II i Henryk III. Nie byłbym natomiast skłonny
zamiast Henryka wprowadzać Mieszka, innego z braci Bolesława, który zmarł za
pewne blisko terminu zredagowania listu mistrza templariuszy jako rządca peryfe
ryjnego Lubusza; por. Jasiński, Rodowód Piastów ślqskich, t. I, s. 111 n. Uwagi
o samym tym źródle zob. B. Ulanowski, O współudziale templariuszów w bitwie

pod Lignicq {Rozpr. PAU, Wydz. Hist.-Fil., t. XVII, Kraków 1884, s. 283).
30 M u I a r c z y k, op. cit., s. 16. 
a1 Jw. 
u SU, t. Il, nr 342 s. 202 n. 
n Tamże, nr 343, s. 203. 
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tern ai. Wiemy skądinąd, że ziemie te stanowiło już raczej księstwo leg
nicko-głogowskie 35

. Można tedy 28 I 1249 r. przyjąć za termin ad quem 
objęcia przez Bolesława samodzielnych rządów oraz rozważyć ewentual
ność: wystosowania przed tą datą listu do Fryderyka. Znamienne jest 
przy tym, że Bolesław aż do 1248 r. jest w zasadzie panującym uległym 
Kościołowi 36

• Dopiero przed 8 VII 1248 r. ma miejsce jego pierwszy po
ważniejszy zatarg z biskupem wrocławskim, którego tłem - według 
źródeł zasugerowanych późniejszą bezwzględną walką Łysego z Kościo
łem wrocławskim - miały być: zakusy na wolność duchowieństwa i koś
cielny stan posiadania 37

. Można jednak przyjąć tu głębsze tło politycz
ne, sprowadzające się do opozycyjnych wobec biskupiej wszechwładzy 
nastrojów panującego i jego najbliższego otoczenia. Kompromis poświad
czony rozległym przywilejem dla kleru wrocławskiego ze stycznia 
1249 r. spór łagodzi. Już jednak między 8 VII 1248 r. a tą datą Bolesław 
ponownie naraża się Kościołowi - on sam, jak wiemy, zostaje obłożony 
klątwą, a jego dzielnica interdyktem 3s_ 

Rodzi się więc pytanie o przyczynę takiego obrotu sytuacji. Czy 
zmiana ta sprowadzała się do odosobnionych wypadków gnębieni:! du
chowieństwa i naruszania kościelnej własności, czy też może zwrot ten 
był wynikiem bardziej zasadniczej postą. wy polityczno-ideowej śląskie
go panującego? Osobiście opowiadam się za tym drugim. Przyjmuję mia
nowicie, że wpierw zdany na łaskę i niełaskę Tomasza I Bolesław, 
jako faktycznie niesuwerenny książę dzielnicy wrocławskiej, w dru
gieJ połowie 1248 r. ,,wymanewrowany" z Wrocławia, znalazł się 
w tymże czasie w otwartej opozycji wobec Kościoła. Tymczasem odbyty 
10 X 1248 r. we Wrocławiu synod prowincjonalny Kościoła polskiego, 
któremu przewodniczył Jakub z Leodium (Liege), papieski legat na Pol
skę, Pomorze i Prusy (przyszły Urban IV), uchwalił nową konstytucję 
kleru polskiego :rn. 1fożna również bez poważniejszego ryzyka założyć, że 
uczestnicy synodu w ślad za innymi prowincjami kościelnymi Europy 

34 Tamże, nr 361, s. 227: ,.vinculo essernus excomrnunicacionis astricti et terra 
nostra cccle�iastico �ubposita interdicto". 

35 Dyplom z 28 I 1249 ,vystc:wiono już w Legnicy. Z Legnicą łączą się też 
następujące po nim dalsze akty tegoż księcia; zob. SU, t. II, nr 361 nn. 

ee !\I u 1 arc z y k, op. cit., s. 11, tamże, przyp. 59. 
37 Kronika wie[kopolska, wydała i komentarzem opatrzyła 13. Ki.irbis (l\cIPH, 

s. n., t. VIII. Warszawa 1970, rozdz. 116).
as Zob. u nas przyp. 34.
s• AJ�ta synodu wrocławskiego z 1248 r. nic zachowały sią; zob. T. Si 1 n icki, 

Dzieje i ustrój kościoła katolickiego na Slqsku do końca w. XIV, Warszawa 1953, 
s. 168. Znane są natomiast jego postanowienia w sprawie kleru i życia religijnego
archidiecezji gnieźnieńskiej, ponieważ amplifikowano je do konstytucji synodalnej
Jakuba z Leodium (Liege), już jako papieża, ogłoszonej 3 VI 1263; zob. pod datą
10 X 1248 SU, t. II, nr 346, s. 204�216; por. W. Ab r aha m, Studia krytyczne do

dziejów §redniowiecznych synodów prowincjonalnych Kościoła Polskiego, Kraków
1917, s. 21.
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wystąpili z potępieniem Fryderyka II. Być: może także, kierując si<� 
przykładem płynącym chociażby z diecezji niemieckich 40, uchwalili ja
kąś daninę na cele walki z cesarzem i jego stronnikami. Przyjmuję dalej, 
że po tym wszystkim zrażony polityką biskupa wrocławskiego Eolesław 
wczął dążyć do zbliżenia z cesarzem. Byłaby to zasadniczs. przyczyna 
ob!ożeni::i kościelnymi karami śląskiego księcia i jego dzielnicy, co po
zostawałoby zresztą w zgodzie z uchwałą dekretu soborowego 41. 

W świetle przyjętego tu rozumowania Bolesław musiał wystosować 
swój adresowany do Fryderyka II Hohenstaufa list przed 28 I 1249 r. 
Cesarska odpowiedź, która legła w punkcie wyjścia naszych dotychczaso
wych rozważań, mieściła się zapewne, jak to intuicyjnie pierwszy wno
sił Stenzel, w 1249 r. Można przy tym domniemywać, że cesarska od
powiedź nie spotkała się z reakcją Bolesława, obawiając�go się następ
stw dalszych kontaktów z potępionym przez sobór powszechny cesa
rzem. 

Z lektury listu Fryderyka do Rogatki odnieść można wrażenie, że 
jego wyszukana frazeologia jest mimo wszystko redagowana „na gorą
co". Przyjmując, że list Bolesława Il do cesarza został zredagowany 
i wysłany pomiędzy 8 VII 1248 a 28 I 1249 r., raczej jednak bliżej dru
giej z dat, zakładam, że do rąk adresata pismo to trafiło już w 1249 r. 
W grę wchodziłyby tu pierwsze miesiące tegoż roku. Po klęsce pod Par
mą (18 II 1248) Fryderyk, nic rezygnując z dalszej walki, przeniósł swo
je wysiłki polityczne na teren północno-zachodnich Włoch. Od lipca 1248 
do końca tegoż roku spotykamy go na zachodnim krańcu Niziny Pa
dańskiej, w Vercelli 42. Z przełomu lat 1248-1249 poświadczony jest po
byt Fryderyka w Cremonie nad Padem, w sercu Niziny 4:1. W styczniu 
1249 r. zjawia się Fryderyk w Pawii (na pd. od Mediolanu) 44, 20 lutego 
.zas spotykamy go znowu w Cremonie -15. W kolejnym miesiącu trafia do 
Pontremoli w Lunigianie łti, a stamtąd do Pizy (Pisa) nad Arnem� •. 
W kwietniu 1249 r. wypływa z portu Pizy nad Morzem Liguryjskim 
do Królestwa Sycylii 411

• 

Ten przegląd miejsc bytności Fryderyka w pierwszych miesiącach 
1249 r. czyni prawdopodobne dotarcie wysłannika ze Śląska zwłaszcza 
do któregoś z trzech następujących miast - Cremony, Pawii lub Pizy. 

40 A. Ha u ck, Kirchengeschichte Deutsch!ands, t. IV, Leipzig 1903, s. 838 n.,
842. 

41 Zob. akt depozycji Fryderyka przez I Sobór Lyo11ski - MGH Const., t. II,
nr 400, s. 508 nn. 

42 Por. Sc hi r r macher, op. cit., t. IV, s. 288 n .. s. 293. 
43 Zob. H-B, t. VI, cz. 2, s. 689. 
0 Tamże, s. 687. 
45 Tamże, s. 695-697. 
0 Tamże, s. 704 n.; por. Sc hi r r macher, op. cit., t. IV, s. 317. 
41 H-B, t. VI, cz. 2, s. 728-731. 
'6 Tamże, s. 723-725; 25 V 1249 występuje w Neapolu, tamże, s. 733.
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Być może miastem tym była właśnie Cremona, skąd Fryderyk nosił się 
z zamiarem udania się do Niemiec, by poprawić tam samopoczucie swo
ich zwolenników i z materialnym wsparciem „Vaterlandu" powrócić do 
Italii 49. W Cremonie też mogła w tym wypadku zostać przygotowana 
znana nam odpowiedź Fryderyka. 

Kolej teraz na prześledzenie najważniejszych wątków rzeczowych 
listu Fryderyka. Zacznijmy od niezbędnego streszczenia. Odpowiadając 
na list Bolesława cesarz już w pierwszym zdaniu pochwala inicjatywę 
śląskiego władcy, mieniąc list z Polski „zapowiedzią szczerego oddania" 
(devocionis pure prenunciam). Fryderyk oświadcza, że myśl zasadnicza 
(essentia) pisma przypomina mu przywiązanie ze strony dziada obecne
go ,vladcy Sląska, nie żyjącego już księcia Henryka. Cesarz podkreśla 
przy tym, że życzeniem Henryka było, aby on, tj. Bolesław, poszedł tą 
samą drogą. Dodam, że owa myśl przewodnia listu Bolesława, do któ
rej Fryderyk się odwołuje, musi być rozumiana również jako określona 
prośba. Prośbę tę należy rozumieć dwojako - raz jako ofertę służenia 
Cesarstwu, raz jako apel o polityczne poparcie. Zaraz dalej Fryderyk 
aprobuje całe przesłane sobie pismo (epistoła legata conplacuit). Ponad
to cesarz mocno akcentuje aktualność zainteresowania się sprawą Bole
sława. Wskazuje na to fraza rozpoczynająca się od słów „Scire te vo
lumus". Spodziewa się on dalej przybycia posłów od Bolesława, którzy 
poinformują go, jak mniema, o sprawach dotyczących Cesarstwa (cesa
reas ... relationes), i zapowiada, że posłowie ci spotkają się z łaskawym 
przyjęciem. Przez owe sprawy dotyczące Fryderyka i jego imperium 
rozumiem sytuację Śląska i Polski w aspekcie interesów Cesarstwa. 

·wyszukana frazeologia cesarskiej epistoły zawiera wreszcie obietni
cę udzielenia Bolesławowi poparcia. Fryderyk przyrzeka Rogatce bliżej 
nie określone koncesje polityczne w granicach Cesarstwa oraz oficjalne 
występowanie w interesie polskiego księcia - ,,fecunde presagium li
benter offerimus et oblata libencius operis exhibicione conplebimus". 
Wszystko, o co Rogatka zechce prosić majestat cesarski, zostanie speł
nione. Ta myśl przewodnia ostatniej zachowanej w odpisie frazy listu 
nasuwa następujące rozumienie: Fryderyk nie orientuje się bliżej, o co 
będzie zabiegał Bolesław, z góry jednak zobowiązuje się poprzeć tego 
księcia w każdej sprawie, jako że jest w możności nadać mu każdą rzecz 
w granicach Cesarstwa. Kontekst i styl, w jakim Hohenstauf wypowia
da te intencje względem Bolesława, zakładają, że cesarskie poparcie 
znajdzie wyraz w określonym dokumencie. 

Odpisując na nie znany z treści list Bolesława II Łysego, Fryderyk 

49 Tamże, s. 704: ,,nostris erariis etiam que labores et sumptus Ligures hacte
nus et viarum discrimina refici non sinebant, per habilem succursum pecunie de 
regni nostri pinguedine celeriter transmittendum, prout negotiorum nostrorum qua
litas exiget, restauratis, ad partes Theutonie quibus jam diutius presentiam no
stram promisimus gres sus nostros feliciter dirigamus". 
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powołuje się na prosta ufijską orientację dziadka tc.:goż ksfr;cia, Henry
ka I Brodatego (zm. 1 R III 1238), który podobnego stanowiska oczeki
wał jakoby od swoich następców. Tak bowiem można jedynie rozumieć 
zwrot „quondam ducis Henrici avi tui serenitatis indicium, cuius te se
mitas opulit exccuturum". Nie ulega wątpliwości, że Brodaty obej
mując w grudniu 1201 r. schedę po ojcu, Bolesławie I Wysokim (zm. 
8 XII 1201) :rn, zawdzięczał pośrednio śląski spadek panującym niemiec
kim. Chociaż trudno na podstawie dostępnych źródeł dowieść bezpośred
nich kontaktów Brodatego z Królestwem, a tym bardziej Cesarstwem 
Niemieckim (Sacrum Imperium Romanum) przez prawic cały bez mała 
okres jego rządów, to jednak nie da się ich wykluczyć, przemawia wszak 
za nimi logika sąsiedztwa 51

• Zbliżenia Brodatego z Cesarstwem history
cy dopatrują się dopiero u schyłku jego panowania, w latach 1236-1238, 
kiedy to Henryk I uwikłał się w spór z duchowieństwem własnej die
cezji oraz arcybiskupem gnieźnieńskim 52

• Przyjmują oni zgodnie, że

właśnie wówczas Brodaty wystąpił z programem uzyskania przy popar
ciu Cesarstwa korony królewskiej dla swojego syna, Henryka II Poboż
nego 5a. Ojciec całej tej koncepcji, M. Łodyński, stawiał jednak zagad
nienie to bardziej generalnie, pisząc: ,,stanowisko Henryka Brodatego 
wobec cesarstwa było polityką programową, która obejmując niejako ca
łą jego dynastię, miała w oparciu się o cesarstwo czerpać siły i środki 
dla zrealizowania linii wytycznych programu Henryka Brodatego i jego 
następców na gruncie polskim" 54

. Ten punkt widzenia, znajdujący nie
bagatelne wsparcie właśnie w słowach samego Fryderyka z listu do Ro
gatki, do pewnego stopnia podzielam. Wróćmy jednak do dalszych wąt
ków merytorycznych cesarskiej odpowiedzi. Należy do nich także rów
noczesne stwierdzenie przez Fryderyka związków pokrewieństwa i po
winowactwa z księciem śląskim (te tamquam consanguinitatis et affini-

50 Datę zejścia Bolesława Wysokiego, równoczesną z przejęciem władzy przez 
Henryka Brodatego, precyzuje ostatecznie Ja siński, Rodowód Piastów śląskich 

t. I, s. 37.
51 B. Zientara nie wyklucza pobytów Henryka Brodatego w Niemczech, zob.

Hen ryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1975, s. 169, ale też nie starn si<; nic do
kładniejszego w tym zakresie ustalić. To samo odnosi się do uwag tego badacza 
na temat wczesnych stosunków politycznych śląskiego ksi<;cia z Hohenstaufami, 
tamże, s. 143 nn., oraz końcowej fazy tych stosunków, tamże, s. 275 n. Problem 
związków Brodatego z Cesarstwem i Królestwem Niemieckim, jak też z niemiec
kimi władztwami terytorialnymi, wymaga przeto odrębnej analizy. 

52 Gr o de ck i, Dzieje polityczne ślqska, s. 221 nn.; Zientara, Henryk Ero·
daty ... , s. 257 nn. 

58 J. B-a s z kie w i cz, Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przeło

mie XIII i XIV wieku, Warszawa 1954, s. 74 n., ze wskazaniem starszej literatury; 
Zie ntara, Henryk Brodaty ... , s. 274-276, przy dużej dozie sceptycyzmu wobec 
zwrotu ,.regem Polonie instituere nitebatur", zob. MPH, t. III, s. 647; podobnie 
ostatnio G. Labuda, [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. I: połowa X w. - 157Z 
Warszawa 1982, s. 159. 

54 Ł ody ń ski, Poiityka Henryka Brodatego ... , s. 155. 
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tatis sinceris affectibus amplexatur) 55. Pierwszego da się dowieść
przyjmując w punkcie wyjścia pochodzenie praprababki Bolesława II, 
Agnieszki, żony Władysława II. Owa Agnieszka, znana dobrze źródłom 
polskim 56

, była siostrą przyrodnią króla rzymskiego, Konrada III Hohen
staufa (zm. 15 II 1152) 57

, który z kolei był stryjem dziadka Fryderyka II, 
cesarza Fryderyka I Rudobrodego. Związków powinowactwa linii Pia

stów śląskich, z której wywodził się Bolesław Łysy, z Hohenstaufami 

można dopatrzyć się natomiast już w wypadku Adelajdy von Sulzbach, 
którą z pewnymi zastrzeżeniami uznać należy za siostrę Gertrudy, żo
ny Konrada III 58

• Jak się na ogół przyjmuje, Adelajda była drugą żoną 
Bolesława Wysokiego - matką Henryka I Brodatego, a więc dziadka 

Rogatki 59
• Koligacje te zilustrować można tak jak w tablicy zamieszczo

nej obok. 
Można by tu również dochodzić koligacji Bolesława II Łysego z Ho

henstaufami bardziej współczesnych cesarskiemu respondentowi. Szero
ko pojmowane w średniowieczu powinowactwo uwzględniałoby tutaj 
związki, których ogniwem była matka Rogatki, księżna Anna, córka kró
la czeskiego Przemysława Ottokara I (Otakar) 00, oraz te, które poprzez 

55 O kategoriach tych w odniesieniu do polskich źródeł średniowiecznych zob.
M. Koc z e r  ska, Uwagi o terminologii pokrewieństwa i powinowactwa w polskich
źródłach historycznych (Genealogia. Problemy metodyczne w badaniach nad pol
skim społecze11stwem średniowiecznym na tle porównawczym, Toruń 1982. s. 27-47).

56 Por. Magistri Vint·entii Chronicon Polonorum, wyd. A. Bielowski (MPH, t. II, 
Lwów 1872, reed. Warszawa 1961, c. 28, s. 365): ,,imperatoriam adit serenitatem, 
cuius erat sorore uxorius", tamże, c. 30, s. 368: ,.causam afiinitatis pro se cogen
tissimam, sanguinis rationem pro uxore ac liberis apud imperatoriae culmen maie
statis allegat", por. tamże, s. 371; we wszystkich tych wypadkach bez podania 
imienia, którego rozwiązanie daje m. in. Kronika polska, wyd. L. Ćwikliński 
(MPH, t. III, s. 628, 631). 

57 Matką obojga była również Agnieszka, córka Henryka IV, cesarza z dynastii
salickiej, wydana pierwotnie za księcia szwabskiego Fryderyka I Staufa, a po jego 
śmierci poślubiona przez księcia Austrii z rodu Babenbergów, Leopolda III; zob. 
Go tt s cha l k, op. cit., według indeksu; O. B a  1 z e r, Genealogia Piastów, Kraków 
1895, s. 129. 

se Zob. Kronika polska, s. 646: ,,Boleslaus - - ipse decedens anno Domini 
1201 sepelitur et post eum uxor sua domina Adelheydis". Istotne znaczenie mają 
tu zastrzeżenia K. Jasińskiego, zawarte w rec. pracy: K. Bied a, W sprawie dru
giej żony Władysława II Wygnańca (Studia Żródłoznawcze. Commentationes, t. XIV, 
1969, s. 229-232) oraz w Rodowodzie Piastów śląskich, s. 46 n., chociaż próba za
stąpienia jej niejaką Krystyną jest propozycją bardziej jeszcze hipotetyczną; ina
czej G o t t s c hal k, op. cit., s. 94--96. 

69 Za przebrzmiałą uważam mało umotywowaną opinię O. Balzera, że Bolesław 
Wysoki miał trzy żony, które badacz ten usytuował w następującej kolejności: 
Zwinisława, Krystyna, Adelajda; zob. Genealogia Piastów, s. 128-131. 

eo Przemysł Ottokar I, dziadek Rogatki, był skoligacony z Hohenstaufami przez 
matkę, księżniczkę Turyngii Juttę; zob. V. N o v ot n y, ćeske dejiny, dział I, 
cz. III, Praga 1913, według indeksu. 
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c. Henryk IV
1056-1106

Agnieszka X ks. Fryderyk I 

-------··· __ [ 
zm. 1105 

, __ I_ 
---·-j 

ks. Władysław II X Agnieszka c. Leopolda III kr. Konrad III 
1138-1152 

ks. Fryderyk II 
zm. 1147 1138-1159 

I 
ks. Bolesław I X Adelajda v. Sulzbach 2ż. 

1163-120l 

ks. Henryk I X Jadwiga v. Andechs 
1201-1238 

ks. Henryk II X Anna Czeska 
1238-1241 

ks. Bolesław 1I X Jadwiga v. Anhalt lż. 
1242-1278 

ż. Gertruda 
v. Sulzhach

c. Fryderyk I
1152-1190

C. Henryk VI 
1190-1197

I 
c. Fryderyk II 

1220-1250

matkę Henryka II Pobożnego, ojca Rogatki, św. Jadwigę prowadziły do 
Andechsów, blisko skoligaconych z Hohenstaufami 61

• Można wreszcie 
założyć istnienie jakichś ogniw rodzinnych łączących Bolesława II z ce
sarskim rodem niemieckim nie zauważonych przez dostępne nam źródła. 
W każdym bądź razie akcentowanie przez cesarskiego wystawcę związ
ków pokrewieństwa i powinowactwa z księciem śląskim jest wyrazem 
określonej tradycji w rodzie Hohenstaufów, zachowującej pamięć 
o związkach rodzinnych łączących cesarską dynastię niemiecką z linią
Piastów śląskich, zap0czątkowaną przez Wygnańca.· świadomość: tej tra
dycji musiała, co należy zaznaczyć, determinować: stanowisko niemiec
kich panujących wobec nie samych tylko piastowskich władców śląska,
ale również całej ich dzielnicy. Otwierała bowiem drogę na Śląsk wpły
wom idącym z ziem Cesarstwa. W tym kontekście wart zauważenia jest
zwrot listu akcentujący nie tylko oddanie dla Cesarstwa ze strony sa
mego Brodatego, ale także innych przodków Rogatki. Tak bowiem można
rozumieć zwrot „devocionis avite", wywołujący gramatyczne skojarzenia
nie jedynie z osobą samego dziadka, Henryka, ale szerzej - również
i z innymi przodkami w linii prostej. Orientacja na Cesarstwo odleglej
szych jeszcze przodków Rogatki, a więc Bolesława I i Władysława II, to

11 Związki rodzinne łączące Andechsów z Hohenstaufami wykazuje szczegółowo 
Gott s cha 1 k, op. cit., s. 42 n.; także tabl. geneal. nr 5, s. 41; zob. tamże, s. 98, 
tabl. nr 11 (związki rodzinne Piastów śląskich ze Staufami). 



18 Jerzy Hauzi11ski 

zagadnienie znane dobrze historiografii polskiej i niemieckiej 6�, nie
miejsce też tutaj szczegółowiej je naświetlać. Można jedynie co najwy
żej zatrzymać się przy tym momencie, który doprowadził do ostatecz
nego przywrócenia dzielnicy śląskiej Bolesławowi Wysokiemu, pradzia
dowi Rogatki, co - jak wiadomo - dokonało się dzięki poparciu Cesar
stwa. 

Przywrócony w 1163 r. za sprawą politycznej presji Fryderyka Ru
dobrodego do dzielnicy śląskiej Bolesław Wysoki został z niej w 1172 r. 
wypędzony 63

• Nastąpiło to w wyniku konfliktu Bolesława z synem Ja
rosławem oraz przyrodnim bratem Mieszkiem, pozostającym w zmowie 
z seniorem książąt polskich, Bolesławem Kędzierzawym u4

_ Jeśli wierzyć 
Kronice polskiej, Bolesław Wysoki uchodząc ze Sląska zabrał żonę i dzie
ci i z nimi udał się do Erfurtu, by zabiegać o niemiecką pomoc 65

• Apele 
jego nie pozostały daremne. Miarodajne źródło niemieckie, tzw. Chro

nica regia Coloniensis, odnotowało pod r. 1173 wyprawę cesarza Fryde
ryka I do Polski „pro restituendo nepote sua in ducatum" 66

. Polscy 
przeciwnicy Bolesława Wysokiego nie odważyli się stawiać oporu Ru
dobrodemu. Zaczynający ówczesme przewodzić książętom polskim 
Mieszko Stary przybył do cesarza z okupem 8 tysięcy grzywien i szybko 
przystał na ponowne osadzenie Bolesława Wysokiego w dzielnicy ślą
skiej. Strona niemiecka nie omieszkała przy tej okazji zaakcentować ce
sarskiego zwierzchnictwa nad Polską 67

. Podzielam tu stanowisko B. Zien
tary, zakładającego, że: ,,W dodatku cesarz kazał sobie za pomoc ZGpła
cić przyrzeczeniem corocznego trybutu z ziem Bolesława, nawiązując 
w ten sposób dodatkowy stosunek trybutarny między Cesarstwem a tą 
dzielnicą" 68

• Ostatnia akcja interwencyjna Rudobrodego w interesie Bo
lesława I Wysokiego przypada na okres ok. 11 77 r. W tymże czasie Wy-

62 S. Sm o 1 k a, Mieszko Stary i jego wiek, Warszawa 1959, s. 245 n., 260 n.,
s. 271-273; ostatnio B. Zientar a, Ślqsk w pa11stwie Piastów do schyłku XIII w.

(Sląsk i Pomorze w historii stosunków polsko-niemieckich w średniowieczu, red.
M. Biskup, Wrocław 1983, s. 50-52, dalej: Śląsk i Pomorze); stanowisko liberalnej
współczesnej historiografii niemieckiej zob. G. von Grawert-May, Das starits

rechUiche Verhiiltnis Schlesiens zu Paten, Bóhmen und dem Reich wiihrend des

Mittelalters. Anfang des 10. Jahrhunderts bis 1526, Aalen 1971, s. 55 n., 71-76,
z szerokim uwzględnieniem wcześniejszej lit eratury niemieckiej.

63 B. Zie n t ara, Bolesław Wysoki - tułacz, repatriant, malkontent. Przyczy
nek do dziejów politycznych Polski XII wieku (Przegląd Historyczny, t. 62, 1971, 
z. 3, s. 383 n.); Gr a w e  r t - May, op. cit., s. 70 n.

64 Jw.
65 Kronika książąt polskich, wyd. Z. Węclewski (MPH, t. III, s. 481): ,,filiis et 

uxore relictis in Erfordia". 
66 Annales Colonienses Maximi, wyd. K. Pertz (MGH SS. t. XVII, 1861, s. 786). 
67 L.c.: ,,Tanta autem fuit multitudo exercitus, ut multi testentur nullum urn

quam imperatorem ta m honesta expeditione Poloniam intrasse. Primo itaque in
gressu eius Polonienses exterriti quam citissime ad gratiam eius redierunt, ita 
quod octo milia marcarum imperatori et suis contulerunt, et imperio eius et omni 
voluntati sese devote subdiderunt". 

68 Zientara, Bolesław Wysoki ... , s. 384 n. 
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soki został raz jeszcze wypędzony ze śląska za sprawą władającego Ra
ciborzem Mieszka Plątonogiego v9_ Fryderyk I przywrócił i tym razem

Bolesława na Śląsku, wywierając nacisk dyplomatyczny na przebywa
jącego ówcześnie w Niemczech Mieszka Starego, zabiegającego również 
o pomoc Cesarstwa, i to przeciw rodzonemu bratu, Kazimierzowi Spra
wiedliwemu (1178) 70. Wraz ze śmiercią Rudobrodego (10 VI 1190) auto
rytet Cesarstwa w Europie Środkowej znacznie się obniżył, wydarzenia
zaś w Niemczech, wywołane zejściem syna Rudobrodego, Henryka VI
(28 IX 1197), upadek ten jeszcze pogłębiły 71• Skuteczność cesarskiej pro
tekcji nad Śląskiem okazała się zerowa 72. W tej sytuacji Bolesław pod
jął starania o poparcie papiestwa 73. Z czasów świetności Imperium prze
trwało jednak wspomnienie bliskich związków łączących dom cesarski
z linią Władysława II Wygnańca.

Inny wreszcie kierunek rozważań wynikający z krytyki listu Fry
deryka do Bolesława II wyznacza pominięcie osoby Henryka II Poboż
nego, ojca Rogatki, jako potencjalnego sojusznika Cesarstwa. Pozostaje 
to w zgodzie z rzeczywistą orientacją Henryka II - propapieską i ak
tywnie antystaufijską. Wychowany przez matkę, przyszłą świętą, w du
chu admiracji dla Kościoła, Henryk z woli ojca od 22 VI 1235 r. pozo
stawa.ł formalnie protegowanym papiestwa ,ł. Dystans wobec Cesarstwa 
musiało zatem w jego wypadku pogłębić obłożenie Fryderyka 20 III 
1239 r. papieską ekskomuniką, ogłoszoną uroczyście w Niedzielę Palmo
wą, 28 marca tegoż roku 15. Henryk Pobożny przystąpił nawet do pierw
szej na terenie Niemiec antystaufijskiej koalicji, która zaoferowała kró
lewską koronę niemiecką Ablowi, jednemu z synów króla Danii, Walde
mara II 7r.. Henryk, którego specjalny pełnomocnik papieża, archidiakon 
Pasawy Wojciech Czech 77 nazwie „arcychrześcijańskim księciem Polski", 
przystał nawet na elekcję duńskiego kontrkandydata do niemieckiej ko-

89 Tamże, s. 386; ze_ starszej literatury polskiej zob. Sm o I ka, op. cit., s. 309 n. 
70 Zientara, Bolesto.w Wysoki, Le.; o staraniach Mieszka III o pr zychylność 

strony niemieckiej m. in. lakoniczn y zapis w saskim kode ksie dyplomatycznym: 
,,Ipso quouque anno rege [Henrico] expedicionem in Poloniam ... disponente", zob. 
Codex diplomaticus Saxoniae Regiae, dział 1, t. II, Leipzi g 1889, nr 512, s. 355. 

71 T. To eche, Kaiser Heinrich VI, {Jahrbucher der Deutschen Geschichte, 
Leipz i g  1867, s. 480-484); Zientara, Henryk Brodo.ty ... , s. 141 n.; W. Kort a, 
Historia Niemiec do 1492 roku (Historia Niemiec, Wrocław 1981, s. 165 n.). 

72 Przyznaje to G r a we r t - M a y, op. cit., s. 76 n. 
73 Potwierdza to pośr ednio bulla Innocentego III z 8 III 1198 r .; zob. Kodeks

dyplomatyczny śląska. wyd. K. Maleczyński, t. I, Wrocław 1951, nr 76, s. 188-190 
(dalej: KDŚ). 

74 Zob. VMPL, t. I. nr 61; por. Zientara, Henryk Brodaty ... , s. 274. 
1s Sc hi r r macher, op. cit., t. III, Gottingen 1864, s. 53. 
10 Tamże, s. 107-115. 
77 Zob. H-B, t. V, cz. 2, Parisiis 1859, s. 1110: ,,Vult ei in Ungaria adhaerere ex 

parte ducis Bavariae ducis [sic] sui et amicorum suorum, et pr ocurare quod rex 
Boemiae et ille H. christianissimus princeps Poloniae, Ungariae contigui, sibi 
occurrere personalite1· festinabunt" (pod datą 27 III 1241). 
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rany w Lubuszu, ówczesme znajdującym się w obrębie terytoriów pod
legających władcy śląska 75. Wobec nastrojów znakomitej większości 
możnowładców niemieckich, wiernych Hohenstaufom, do elekcji w Lu
buszu nie doszło 711

• Zaczęła się również rozpadać owa pierwsza na tere
nie Niemiec antystaufijska koalicja. W jej szeregach najdłużej wytnva
li Otto II Wittelsbach, książę Bawarii, i Henryk II Pobożny 90

. Znając 
w pełni lojalny stosunek władcy Śląska do papiestwa, Grzegorz IX 
umieścił go w liczbie osób zaproszonych do wzięcia udziału w zapowie
dzianym na Wielkanoc 1241 r. soborze powszechnym 81

• Przewidziany 
w tym terminie sobór został przez Fryderyka II udaremniony 92, a 9 IV 
1241 r. Henryk zginął pod Legnicą w starciu z Tatarami. 

Na podstawie cesarskiej odpowiedzi można odtworzyć wreszcie za
sadnicze momenty wcześniejszego listu Bolesława II do Fryderyka. Tak 
więc na samym wstępie nadawca wyrażał zapewne pragnienie bliższego 
związania się ze Świętym Cesarstwem Rzymskim i zapowiadał pełne od
danie dla sprawy Fryderyka. W tym miejscu silniej też może zaakcen
tował swoją przydatność dla rodziny Hohenstaufów i ich imperium. Da
lej zapytywał, czy służby jego miłe będą Cesarstwu i czy w związku 
z tym może wyekspediować na cesarski dwór specjalne poselstwo. Myśl 
tę mógł Rogatka następnie rozwinąć, mówiąc wprost o hołdzie lennym 
poprzez specjalnych pełnomocników s:i i trwałym włączeniu ziem pol
skich, za których zwierzchniego władcę Bolesław 11 ówcześni� się uwa
żał �4, w system Cesarstwa. Nie wykluczone, że Bolesław w liście swoim 
wspomniał ogólnie o zagrożeniu płynącym ze strony Kościoła i świeckich 
przeciwników wpływów Cesarstwa na ziemiach sobie podległych. Mógł 
przy tej sposobności bardziej też wyeksponować swoją rolę jako g\va
ranta interesów Sacrum Imperium na polskiej (czyt. śląskiej) ziemi. 

Wiadomo, że Bolesław II nie uzyskał żadnej realnej pomocy ze stro-

78 H-B, t. V, cz. 1, Parisiis 1857, s. 345: ,,Sperat in festo beati Petri eligi circa 

Poloniam in loco Lubus in regem Romanorum regem Daciae juniorem". 
79 Schirrmacher, op. cir., t. III, s. 116 nn.; Zientara, Henryk Brodary ... , 

s. 309 n.
eo Ł od y 11 ski, Polityka Henryka Brodatego ... , s. 287; Zientara, Henryk Bro-

daty ... , s. 310. 
a, List konwokacyjny Grzegorza IX, wymieniający Henryka, księcia Polski, 

wystawiony 9 VIII 1240 r .. nie zachował się. Znamy go jedynie z regestu, zob. 

H-B, t. V, cz. 2, s. 1020, o występowaniu zaś w nim Henryka Pobożnego wnosić
można jednoznacznie z zachowanej korespondencji Wojciecha Czecha.

ez Sc hi r r macher, op. cit., t. III, s. 198-201.

53 W rozmowie odbytej ze mną dr J. Mularczyk wyraził opinię, że bezpośrednią 

przyczyną szukania przez Bolesława Łysego poparcia na cesarskim dworze mogła 
być spra\va Ziemi Lubuskiej, która 20 IV 1249 trafiła formalnie pod zwierzchnictwo 
arcybiskupa Magdeburga, a praktycznie margrabiów brandenburskich. 

M Aż do roku 1253 używał tytułu ,.dux Slesie et Polonie"; por. Ma I e czy i1 s k i, 
op. cit., t. I, s. 494, w jednym zaś z dokumentów z r. 12-!9 Bolesław II użył nawet 
tytułu: ,,senior dux Slesie et Polonie", zob. SU, nr 383, s. 243. 
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ny cesarza, zaangażowanego już wtedy na straconych pozycjach w zma
gania na Półwyspie Apenińskim. Swój entuzjazm dla Cesarstwa Ro
gatka przelał na sąsiednich feudałów niemieckich, reprezentujących co 
najwyżej Królestwo Niemiec, oczywiście ze szkodą dla państwowych 
interesów Polski. Wyrazem tego był zawarty przez Rogatkę 20 IV 1249 r. 

układ z arcybiskupem magdeburskim, Wilbrandem von Kafernburg s.;_ 
Za cenę arcybiskupiej pomocy Bolesław przekazywał Wilbrandowi w po
siadanie jedną połowę Ziemi Lubuskiej, z drugiej zaś połowy czynił się 
jego lennikiem su. Słusznie tedy pisał Roman Heck: ,,W następstwie tego 
układu ziemia owa znalazła się w latach 1250�1252 w rękach Branden
burgii, a bezsilny Rogatka nie mógł protestować przeciw obsadzeniu 
przez Brandenburczyków jego części Lubusza" 87

• Można tu wspomnieć, 
że oglądanie się Rogatki na niemiecką pomoc nie uszło uwagi współ
czesnych temu księciu opiniotwórczych środowisk polskich. Reprezento
wał je między innymi autor Kroniki wielkopolskiej, z niejaką przesadą 
utrzymując: ,,Iste enim Boleslaus cepit primo Teutonicos Poloniam in
ducere et ipsis predia et castra tribuebat, ut contra fratres suos ger
manos, quos sine cessacione impugnabat, sibi auxilia preberent" 88• Taka 
postawa Rogatki, jak i zbliżone zachowania niektórych innych książąt 
polskich sprzyjać musiały otwartym i „ukrytym" formom wschodniej 
ekspansji żywiołu niemieckiego 89

• Fryderyk II, jak wiadomo, zaanga
żowany na południu, musiał poprzestać na z gruntu deklaratywnym 
i formalnym patronowaniu owej ekspansji. Równocześnie, jak ostatnio 
trafnie zauważył G. Labuda, ,,próbował wznowić popadłe w zapomnienie 
tytuły zwierzchnie królów niemieckich względem książąt polskich" 90

• 

I tak w wystawionej 26 IX 1212 r. w Bazylei Złotej Bu.ni dla Królestwa 
Czech został pośrednio stwierdzony obowiązek udziału księcia polskiego 
w zwoływanych do Merseburga sejmach Królestwa Niemieckiego 91• Wy
stępując z pozycji cesarza rzymskiego, Fryderyk II w 1226 r. nadał land
grafowi Turyngii, Ludwikowi, Marchie Miśnieńską i Łużycką oraz „ter-

85 SU, nr 368, s. 232 n. 
SG Jw.; por. O. Brei te nb ach, Das Land Le bus unter den Piasten, Fursten-

walde 1890, s. 86-99. 
87 Zob. H e ck, op. cit., s. 40. 
88 Kronika wielkopolska, rozdz. 88, s. 94. 
89 Na temat jawnej agresji żywiołu niemieckiego w okresie rozbicia dzielnico

wego zob. Ba s z k i ew i cz, op. cit., s. 160 nn., tamże, s. 221 nn. o ukrytych for
mach agresji. 

00 W: Historia dyplomacji polskiej, t. I, s. 142 n. 
91 Codex diplomaticus et epistolarius Regni Bohemiae, wyd. G. Friedrich, t. II, 

Prag ae 1912, nr 96, s. 93: ,,De nostre autem liber alitatis munificentia statuimus, 
quod illustris rex predictus vel heredes sui ad nullam curiam nostram venire tene
antur, nisi quam nos apud Babenberc vel Nurenberc celebrandam indixerimus, vel 
si apud Merseburc curiam celebrare decreverimus, ipsi sic venire teneantur; quod 
si dux Polonie vocatus accesserit, ipsi sibi ducatum prestare debeant, sicut ante
cessores sui, quondam Boemie reges, facere consueverunt". 
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ram Pruscie quantum expugnare valeret et sue subicere potestati" 92
• 

Działając na podstawie tego samego tytułu prawnego - jako najwyższy 
w Cesarstwie zwierzchnik lenny - Fryderyk bawiący w Rawennie 
w grudniu 1231 r. specjalnym dokumentem potwierdził dawne przywi
leje margrabiów brandenburskich wraz z prawem zwierzchnictwa nad 
Pomorzem (Zachodnim?) 9\ Aktem tym Fryderyk. wprowadzał Pomorze
Zachodnie w formalną zależność od Brandenburgii, degradując je do ro
li lenna drugiego stopnia w systemie Królestwa Niemiec 94

. Żywiąc po
dobne iluzje odnośnie do zwierzchnictwa nad całością ziem polskich, 
Fryderyk II w bulli z Rimini z marca 1226 r. nazwał księcia Mazowsza, 
Konrada, mianem „devotus", oznaczającym człowieka zależnego 95

• Przy
kłady powyższe, podobnie jak szybka reakcja na poddańczą inicjatywę 
Rogatki z 1248 r., świadczą o dobrych chęciach Fryderyka rzeczywiste
go uzależnienia ziem Sląska i w ogóle Polski od Cesarstwa. Wobec jed
nak faktycznego załamania się programu cesarskiego dominium mundi 
i rychłego już zejścia samego Fryderyka (13 XII 1250) rozwiać się osta
tecznie musiały wszelkie rachuby obliczone na rzeczywistą hegemonię 
Cesarstwa nad ziemiami polskimi. Toteż jeśli nawet podobnie jak przed 
laty M. Łodyński uznamy inicjatywę Bolesława II Łysego za „ostatni 
dowód dObrowolnego uzależnienia się Polski od Niemiec, ostatnią próbę 
wsparcia jej bytu na sile i powadze cesarstwa" 96, przyjąć będziemy mu
sieli jako aksjomat praktyczną bezsiłę Fryderykowego imperium wobec 
spraw polskich. Ta właśnie niemożność bardziej zdecydowanego wpły
wania przez Cesarstwo na bieg spraw na Śląsku, jak i w ogóle w Polsce, 
w pierwszej połowie XIII stulecia skończyła się fiaskiem zabiegów Bro
datego o królewską koronę dla swojej linii. Problematyczna w tym okre
sie formalna zwierzchność Cesarstwa nad ziemiami polskimi nie mogła 
zatem ani pomóc, ani też zaszkodzić praktycznie suwerennym książętom 
piastowskim 97

. Istniały natomiast w obrębie Cesarstwa wcale silne re-

92 List wystawiony 22 VI 1226 w Borgo S. Donino, w formie insertu w: Croni
ca Reinhardsbrunnensis, wyd. O. Holder-Egger (MGH SS, t. XXX, cz.· 1, 1896, 
s. 605); o tym źródle zob. Repertorium fontium historiae medii aevi, t. III: Fon
tes C, Roma 1970, s. 425 n.

91 Pommersches Urkundenbuch, wyd. 2, opr. K. Conrad, dział 1: Urkunden,
t. I: 786-1253, Koln-Wien 1970, nr 279, s. 340 n.

94 Podsumowanie nowszej dyskusji na ten temat zob. J. Pet c r s o h n, Praw

nopa1istwowy stosunek Pomorza Zachodniego do państw sąsiednich w okre.sie śred
niowiecza (Sląsk i Pomorze, s. 103). 

95 Preussisches Vrkundenbuch, wyd. Philippi-Wolky, t. I, Konigsbcrg 1882, 
nr 56, s. 41: , ... clevotus noster Conradus, dux Masovie et Cuyavie". Krytyczny roz
biór bulli - G. Labud a, Stosunek prawnopubliczny zakonu krzyżackiego do 

Rzeszy Niemieckiej w świetle Złotej Bulli Fryderyka 11 z r. 1226 (Czasopismo Praw
no-Historyczne, t. 3. Pozna11 1951, s. 87-124). 

96 Ł o cl y ń ski, Polityka Henryka Brodatego ... , s. 153. 
07 Przyznaje to również Gr a w c r t - May, op. cit., s. 76. 
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miniscencje zwierzchnictwa nad Polską, sięgające przynajmniej czasów 

Barbarossy 9\ Przejawem tych reminiscencji jest również w jakiejś mic

rze sprowokowana wcześniejszym listem Rogatki cesarska odpowiedź, 
której treść i wymowę starano się naświetlić wyżej. 

SCULESIEX DE:'\-1 KAISERREIClł DER STAUFER GEGE:'lit)BER IM LICHTE 

DES BRIEFES VON FRIEDRICH II. IIOHE:'li'STAUF AX BOLESŁAW II. DEX 

KAHLEN 

In ciner urspri.inglit.:h an die Pr�1positur der saganer regularen Kanoniker in 
Zielona Góra gehorenden Kodex (vom Anfang des 15. Jahrhunderts) bdindct sich 
cine Abschrift des Briefes \·on Friedrich II. Hohcnstauf an Bolesław Il. dcn Kah
lcn. Aus scincm Inhalt schliessen wir, dass dem Brief Fricdrichs selbst ein Angc
bot des schlesischcn Fi.irsten, Bolesław II., vorangekommc!1 war, die schlesischen 
Gcbicte und noch breiter - ganz Polcn - in das politische System des Kaiser
rcichs cinzuschliessen. kh habc mi<:h hier bemi.iht es aufzuweisen, dass sich Bo
ll'.siaw II. mit diesem Vorschlag zwischcn 8. Juli 1248 und 28. Januar 1249 an den 
Kaiser gewanclt hatte. Der Brief von Bolesław hat den kaiserlichen Hof in einer 
der clrci folgendcn Stadte: Cremona, Pavia odcr Pisa in den crstcn 1\Ionaten 
12-19 crreicht. Die uns bekannte Antwnrt Frieclrichs hat wahrscheinlich in Cremona
vorbcreitct wcrden konncn, von wo ller Kaiser sich nach Dcutschland zu b1;geben
bcabsichtigte, um Verstarkungen hcranzuholen, bestimmt in 1249. Friedrich beruft
sich in seinem Brief aur eine pro-staufische Einstellung des Grossvaters des Fi.ir
skn Bolesław des Kahlcn, des Fi.irstcn Henryk I. des Bartigcn. Der Meinung des
l.Jrhcbers (d.h. Friedrichs) nach, erw.1rtete Henryk I. der Bartige von seincn Nach
folgern, sich fi.ir das Kaiserreich zu crkliiren. In sciner Antwort auf den Brief
\'Oll Bolesław lobt der Kaiser schon im ersten Satz die Initiative des schlesischen
Fiirstcn, indem 1.:1· dcn Brief aus Polen Hir .,Voranki.indigung aufrichtigcr Hinga
b(!'' hielt. Friedrich bewilligt die frtihcre Schrift von Bolesław Il. als Angebot
einer Unterordnung dem Kaisertum sowie al� Aufnif scitens des �chlesischen
Herrschers urn politischc Untersti.itzung. Zum Sch!uss crwartet der Kaiser die
/\nkunft der Botcn von Bolesław, die, wie er meint. ihm Bericht i.iber die clas
Kaiscrtum betreffenden Angelcgenhcitcn (cesareas ... relationes) erteilcn werdcn
und sagt an, dass sich cliese Boten eines freundlichen Empfangs erfrcuen werden.
Ur:tcr diesc Friedrich und sein Imperium betreffcndcn Sachcn wird die Lagc Schle
sicns und Polens im Blick der Intcrcssc des Kaiserrcichs \·crstanden. Die Teilnahme
FriPdrichs II. Hohenstauf ri.ir das Angcbot des schlcsischc11 Flirsten lag in Sphare
der allgemcinen Absichtcn dieses Kaiscrs, der sich bemi.ihtc, die in Vergcsscnheit
verfallenen Obrigkeitstitcl der cleutschcn Herrscher i.iber polnische Flirstcn wie
dnzuerwecker 1.

Die Initiative von Bolesław II. brachtc keine ko11kreten Ergebnissc infolge 
cim's Zusammenbruchs des Staufer-Programms aur dcm Tcrritorium \·on Italie11 
und Deutschland selbst. 

ee Reminiscencje te prześledził już A. F. Gr ab ski, Polska w opiniach obcych 

X-XIII w., Warszawa 1964, s. 219 nn., 256.
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„TERRA" W DOKUMENTACH SLĄSKICH DO KOŃCA XIV WIEKU 

'.�ląsk jest ostatnim wielkim obszarem ziem polskich, na którym po
szukujemy zastosowai'l i ewolucji znaczeń wyrazu „terra", mając za pod
stawę dokumenty tutaj sporządzone, lub też b�:;,.pośn,dnio tego kraju 
dotyczące. Podobnie jak w poprzednich tego roclzu)u pucach opieramy 
sic: wyłącznie na matcri;llc drnkowanym 1

, do czego _!cdnak koniC!czny 
je:st pe\vien komenbrz. �lianO\vicie wykorzystano tutaj ponownie pewne 
wydawnictwa, które już uprzednio były podstawą naszych arwlogicznych 
prnc, za przedmiot mających dociekania nad terminologią t0kstów o cl:a
retkterze narracyjnym. 1dzic tu ·konkretnie o slawn,J r<sięyą henrylww
skq oraz Urkundcn zur Ges<:hichte des Bisthums Bres/cni im 11'1i11elalter. 
obie wydane przez G. J\. Stem.la. kh teksty stanowią n:.rrację połączo
ną z dokumentami, przytaczanymi in extenso, i wcześniej 2 wykorzysta-

1 Są to wyda w11i':tw·a (v; na wiusi�i poclai;o �trH1w;n1y sk rcit): Die Urkunden

<ies Klosters Leubus, Lief. I. wyd. J. Bi.isching, Wrocław 1821 1 8i.isch.); U rkunclen
,wimmlzmg zur Geschichte des Urspnrnus der S,iidt.e ... i;: ,\'chlL·s•en u11cl cier Obo?r-
1.au.,it:::. wyd. c. ,'\. T.:;-;cltuppc. G. A. Stenzci, H.i;:i 1)t.r� u::;2 ('r,..); Urkunclen ;;ur 
Gescltichte cies Bistl11on;; lJresimi im Mittel<tlter. \Vycl. G. ,\. Sl<?nzd, Wrocław 1845 
(Bisth.); Liber func/atio11is d(lllsl 0i Sancwe .'\Iarioe Virgi111s i11 llein;-ichotc, ,:,yd. 
G. A. Stenzel, \Vroclaw HL34 (łfrnr.): Codex ciip!omccric:11.-: Si/e.,i.<w. \\'�·cl. p:·zez
\'Nei!l fi.\r Geschiciite und Altertlrn „ i Schlcsil:!ns, tomy L 2. :i. 1;. n. 1 O. 27. Wrocła \\'
1875 i nast. (Cod.): 13res/(11!L'T Urkttncienb,ich, wyd. G. Korn. Wrr,cbw 1870 (Ko,·n);
Urku11cłen-Buch cler Stadt Lwo11iu: une/ i.hres Weichbilclcs bis zwn Jahre i.;.;:;, \\·ycl.
F. W. Schirrmacher, Legnica 1366 (Schirrm.); Urkunclen1i<tm:nlm10 zur Geschicl1ie
cles Fiirstenthums Oels bis znm ll«ssterben der Pictstischen ller:::og:;linic, ,vyd.
W. Hcusler, Wrocław 188:3 (Heusl.); Lehns� mul Besitzu rkunden Schle.,iens und
�einer einzclnen Filrstenthiimer im Mittelalter, wyd. C. Gt·ii11l1ugcn, H. Markgraf,
Lipsk 1881-1883 (GM); f(oc/eks <lyplornatyczny Sląska, wyd. K. i\falcczyóski, A. Sko
wrot'lsl<a. t. I-III, Wrocław 1956-IDG·i (:\'lal.); Codex cliplo11wtfr1is l'olorl'iae (Pol.). 
Wykorzystano również rozproszone dokumenty książqt ślqskich zawarte w dyplo
matariuszu mogilskim (Mog.), w kodeksie dyplomatycznym widkopolskim (Wkp.), 
kodeksie dyplomatycznym katedry krakowskiej (Kat.) oraz ,\. Zbiorze clok1Lmcmów 
nw1opolskich wyd. przez J. Kurasia (Kur.). 

z \V pracy: ,,Terra" w śląskich źródłach narracyjnych do koiica XIV w. (So
bótka, 1981, nr 2, s. 219-242). Poprzednie analogiczne publikacje uutora to: Terra

1c dokumentach wielkopolskich XIII i XIV w. (Acta Univcrsitatis Wratislaviensis, 
Prawo CX, 1982, s. 19-50); Terra w dokumentach mazowieckich i wschodniopo

morskich do końca XIV wieku. (tamże, Prawo CXXI, 1984, s. 21-62); Terra w do

kumentach małopolskich do końca XIV w. (tamże, Prawo CVI, 1985, s. 17-52). 

-- -- -- -- -- ---· 
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1iśmy z nich tylko ustępy będące . opowiadaniem, odkładając włączone 
akty prawne do niniejszego oprncowania. Toteż tylko te ostatnie zostały 
obecnie tutaj uwzględnione. Po drugie pominęliśmy w niniejszej pracy 
cały ogromny materiał ogłoszony w postaci regestów w kolejnych to
mach Codex diplomaticus Si!esiae 3 i jeszcze obecnie kontynuowany�
Obejmuje on wprawdzie czas do 1354 r. i w zasadzie jest kompletny, nie
stety jednak jego streszczenia podają w oryginalnym łacińskim brzmie
niu tylko najważniejsze formuły, toteż interesujące nas wyrazy z re
guły nie mają w nich dla siebie miejsca. Podstawa badań zoststła przez 
to znacznie zubożona, choć można mieć nadzieję, że mimo wszystko zdo
ła odzwierciedlić treść i kierunki procesów, które przebiegły na Sląsku 
w interesującej nas dziedzinie. Po trzecie wreszcie wykorzystano wyłącz
nie teksty łacińskie, ponieważ badane słownictwo właśnie z tego zostało 
wzięte języka. Oczywiście spowodowało to dalsze i z biegiem czasu coraz 
bardziej nasilające się zwężanie podstawy badawczej. Wiadomo bowiem, 
że niemczyzna w XIV w. w coraz to większej mierze wkraczała w prak
tykę śląskich kancelarii, szczególnie w ich kontaktach z dworem pras
kim, tam zaś przecież w czasach Luksemburgów język niemiecki stawał 
się niemal panującym. 

I. O b r a z o g ó 1 n y  obserwowanych zjawisk d:1 zestawienie wyra
zów o znaczeniu przestrzennym użytych w uwzględnionych dokumen
tach, które jednak nie są zarazem imionami własnymi (nazwami geogra
fic:mymi). Idąc śladem wcześniejszych prac wzięto tu pod uwagę rów
nież słowa, których znaczenie może być dwojakie, oddając albo samo 
władztwo jako takie, albo przestrzenny zasięg tego władztwa (ducatus, 
principatus, dominium itp.). Zdecydował o tym fakt, że najczęściej nie 
sposób rozstrzygnąć, w jakim konkretnym użyto ich sensie, a także oko
liczność, że w średniowiecznej stylistyce oba znaczenia były nader blis
kie i najczęściej pełniły tę samą rolę w narracji. Płynące stąd ewentual
ne niedokładności nie są wreszcie istotne, skoro nie te wyrazy stanowią 
przedmiot naszego właściwego zainteresowania, uwzględnia się je zaś 
jedynie dla nakreślenia najogólniejszego tła terminologicznego. 

Przedstawieniu ogólnego tła nazewniczego posłuży przede wszystkim 
tab. 1, grupująca zebrany materiał według kategorii osób {tzn. kancela
rii), które wystawiły odpowiednie akty. Przyczyny, dla jakich uwzględ
niono tutaj również dokumenty papieskie {wraz z legackimi), były już 
poprzednio parokrotnie wyjaśnione. Dodatkowo jeszcze tylko należy po
dać, iż wszystkie akty zawarte w formularzu Arnolda Protzana, sporzą
dzonym w 1332 r. na potrzeby wrocławskiej kancelarii biskupiej, zali-

8 Regesten zur Schlesischen Geschichte (Codex diplomaticus Silesiae, t. 7, 16, 

18, 22, 29, 30, Wrocław 1875-1930). 
4 Regesty ślqskie, t. I. 1343-1348, Wrocław 1975; t. II, 1349-1354, Wrocław 

1983. 
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Tab. 1. Określenia pn;cstrzcnne w dokumentach śląskich do korica XIV w. 
·-· · ·-·-·-· · ·-

Liczba określeń w dokumentach wystawionych przez i
Rodzaj określenia 

1

1

1
· ���tti�- , -- . �-

1 �u�h;-1 ·u�z�d- osoby - 1 '  Ra1.em 

terra 
ducatus 
principatus 
dominium 
provincia 
respublica 
castellania 
tcrritorium 
districtus 
circuitus 
capitaneatus 
patria 
partes 
rcg.io 
... 

Razem 

cych papiezy w,enstwo , nikow prywatne 
·------·· ·-·-· . . . .. ·--· ··-- . -· - · ·- ·· ·-·· ---

1 I 

738 
90 
15 
35 
3 
l 
9 

102 
304 

4 

2 
2 

1305 

73 
4 

3 

3 
10 
IO 

6 
I 

110 

]85 

11 
2 
8 
3 

7 
21 
41 

6 
2 

2 
1 

5 
2 

2 

2 

290 13 

34 
3 

4 
8 

-----·· 

1035 
110 
17 
47 
9 

21 
137 
364 
JO 
2 
4 

11 
2 

52 i 1770 

czono do dokumentów duchowieństwa, przypisując je pierwszej połowie 
XIV w., chyba że są konkretnie datowane. 

W tab. 1 ujęto 14 przestrzennych określeń, nie będących imionami 
własnymi, znaczna ich część jednak tylko zupełnie przygodnie wystąpi
ła w przebadanym materiale. W ilościach dużych lub znacznych odno
towano tylko „terra", ,,districtus", ,,territorium", ,,ducatus" oraz „domi
niu1n", w mniejszej zaś micrze jeszcze „custclluniu" oru"{. ,,princ.:ipatus". 
Dlatego też do nich tylko ograi1iczymy bardziej szczegółowe obserwacje. 

Przede wszystkim uderza tu bezwzględna przewaga wyrazu „terra", 
rzecz poznana we wszystkich poprzednio omówionych obszarach. Podob
nie i termin „districtus" jest bardzo liczny i tutaj, i gdzie indziej. 
W wielkościach względnych, liczonych od ogółu zebranych wzmianek, 
,,terra" obejmuje 58,5°/o, ,,districtus" 20,6°/o, ,,territorium" 7,7 °/o, ,,du
catus" 6,2°/o, ,,castellania" już jednak zaledwie 1,2fl/o, ,,principatus" zaś 
tylko 1 °/o. Po porównaniu z wcześniej przeprowadzonymi terminologicz
nymi analizami okazuje się, że odsetek „ziemi" na Śląsku je::;t najniższy 
wśród wszystkich obszarów dotychczas przebadanych oraz że udział „dis
tric:tus" jest w tej relacji b2zwzględnie najwyższy. Podobnie ma się 
rzecz z „territorium", które jednak słabiej dominuje s,voim odsetkiem. 
Z kolei najniższy ze wszystkich jest na Śląsku udział „kasztelanii" oraz 
,,dominium". V{ sumie wziąwszy przestrzenna terminologia śląskich do
kumentów wykazuje najwięcej zbieżności z Mazowszem, tyle że odnośne 
cechy wystąpiły tutaj jaskrawiej. 

Na podkreślenie zasługuje przy tym szczególnie niski odsetek ,.zie
mi" w terminologii, który - w zestawieniu z innymi obszarami - nie 
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jest nawet kompensowany przez określenie „ducatus" oraz „principatus"; 
z tych zresztą tylko pierwsze wystąpiło na Śląsku w dość znacznym od
setku. 

Pogrupowanie materiału w zależności od wystawców pozwala szcze
gółowiej rozpatrzyć tę terminologię. Wzmianki wzięte z dokumentów 
mon·.1rszych bezwzględnie dominują swą liczbą, tworząc ponad 73°/o ca
łości. Nic zatem dziwnego, że odnośne odsetki kształtują się w tej kate
gorii analogicznie jak w całym materiale. I tak „terra" to 56,60/o; distric
tus" - 23,3°/o; ,,territorium" - 7,8°/o; ,,ducatus" - 6,9 °/o; ,,dominium" -
2,,0/o oraz „castellania" 0,7°/o. Patrząc na nie w porównaniu do łącznych 
wielkości można tu wydzielić dwie grupy. Jcdnq cechują niższe odsetki 
w monarszych aktach i są to „terra" oraz „castellania"_ We wszystkich 
pozostałych odnośne odsetki są natomiast nieco wyższe niż policzone dla 
całego materiału. Mogłoby to oznaczać, że „terra" oraz „castellania" 
były w monarszych kancelariach stosowane względnie rzadziej niż gdzie 
indziej, przy czym „kasztelania" byłaby wyraźnie kompensowana przez 
,,districtus"-

- Dokumenty papieskie (i legackie) to już stosunkowo niewielka grupa
(66/o całości). Odnośne odsetki, w tej samej kolejności co poprzednio, wy
noszą: 66,4 - 9,1 - 9,1 - 27 - 2,7, i tutaj udział „terra" jest naj
większy, równocześnie zaś „districtus" najsłabiej zarysowany. Dokumen
ty śląskiego duchowieństwa, głównie biskupów, są liczniejsze (16,40/o ca
łości), odpowiednie liczby względne w nich wynoszą: 63,8 - 14,1 - 7,2 -
3,8 - 2,8 - 2.4. Jak widać, i tutaj odsetek „terra" jest wysoki, z tym 
jednak, iż względnie wysoki jest też udział „districtus", inaczej niż w do
kumentach papieskich. Analogicznie zachowują się też odnośne odsetki 
w grupie dokumentów prywatnych, z natury rzeczy nielicznej, a miano
wicie 65,4 -15,4 - 7,7 - 5,8 oraz 1,9. Wyraz „castellania" w ogóle 
w nich nie występuje. 

Ze szczególną ostrożnością trzeba podejść do grupy dokumentów 
urzędniczych. Jest ona niemal znikoma (0,7°/o całości) i słowo - może 
przypadkowo zastosowane - jawi się w niej od razu w poważnym od
setku, zapewne zniekształcając rzeczywisty stan rzeczy. Opieranie się na 
wielkościach względnych jest więc ryzykowne w tej sytuacji, czynimy 
to też tylko po to, by choć orientacyjnie zestawić je z poprzednimi. Rze
czywiście też czeka tu niespodzianka w postaci zaskakująco niskiego 
udziału „terra", która tworzy zaledwie 38,5°/o nazw_ Gdzie indziej bo
wiem odsetek ten był szczególnie wysoki, znacznie przekraczając pod 
tym względem zarówno całość uwzględnianego materiału, jak i grupę 
dokumentów monarszych. Także pozostałe odsetki kształtowały się 
w tej grupie nietypowo: ,,districtus" tworzy tylko 7, 7°/o, ,, territorium" 
\"' ogóle brak, ,.ducatus" ma odsetek najwyższy, mianowicie 15,40/o, po
dobnie jak „castellania", wykazująca się tym samym odsetkiem. Ka 
poznanych dotychczas obszarach i pod tymi względami było przeważnie 
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wr�cz od\\Totnie, z tym może tylko, że z wyjątkiem 1falopolski i \:Vicl
kopolski również brak było terminu „territorium" w dokumentach tej 
kategorii. Wiele więc przemawia za tym, iż obraz ten jest przede wszyst
kim wynikiem szczupłości i przypadkowości danych. Nie ma bowiem 
(t1·m bardziej przy ogólnym terminologicznym podobieństwie Śląska do
Mazowsza) - jak się zdaje - żadnych obiektywnych warunków na Sh!
sku. które tę drastyczną odmienność mogłyby wywołać. 

Tab. 2 grupuje zebrany materiał w następstwie czasu, umożliwiając 
poznanie tedencji, które wystąpiły w przestrzennej terminologii na śL1-
sku. 

Tab. 2. Występowanie określeń przestrzennych w dokumentach śląskich 
··---·-···-· --··-- -----------

Liczba określeń w dokumentach wystawionych 
Rodzaj określenia i w latach Razem 

__________ !-=:d;· �250 - ·-i2si_:�!_3oo_· _1_1301 �-!350 ; 1351_ �400 __ _
terra 
ducatus 
principatus 
dominium 
pro,·incia 
respublica 
castcllania 
territorium 
districtus 
circuitus 
capitancatus 
patria 
pani:� 

regio .---- -· 
Ra,em 

129 
li 

4 

11 
31 
7 

4 

I 

2 
.. --------·-··----- ,·201 I 

220 496 
15 42 
5 1 

19 16 
3 2 

l 

3 3 
19 76 

41 238 
2 4 

2 I 

5 5 

334 885 

190 1035 
42 110 
11 17 
12 47 

9 

I 

4 21 

11 137 
73 364 

IO 

2 2 

350 

4 
Il 
2 

1770 

Liczby bezwzględne zestawione w tab. 2 unaoczniają przede wszyst
kim niekompletność wykorzystanej podstawy źródłowej, szczególnie dra
styczną dla drugiej połowy XIV w. Wiadomo, że z czasem rosła liczba 
wytwarzanych dokumentów, tutaj zaś właśnie wówczas widać gwałtow
ny jej spadek. Była już mowa, iż zdecydowało o tym nasilanie się wów
czas języka niemieckiego w kancelaryjnej praktyce Śląska. Jest pn:y 
tym oczywiste, iż ten sam fakt w znacznym stopniu wystąpił również już 
w pierwszej połowie tego stulecia, wówczas jednak nie zatarł jeszcw 
w naszym materiale (wiadomo, że wyłącznic łacińskim) silnego wzro·,�u 
liczby wystawianych aktów i zawartej w nich przestrzennej terminolo
gii. Trzeba z dużym naciskiem podkreślić owo formalne zdekompleto
wanie materiału szczególnie w latach 1351-1400, ponieważ zasadniczo 
osiabia ono możność posługiwania się wielkościami względnymi db tego 
czc1su. Wybór języka dokumentu był bowiem w oghlncj skali tylko przy
padkowy (aczkolwiek nie bez znaczenia była tu np. osoba odbiorcy). Po-
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riieważ zaś liczba odnośnych wzmianek jest dość skromna (350, czyli 
19,80/o ogółu), zatem i prawo wielkich liczb mogło tu znaleźć niewielkie 
z:istosowanie. Po tych nieodzownych zastrzeżeniach można przystąpić do 
omówienia wyników, które przynosi tab. 2. 

W liczbach bezwzględnych wyraz „terra" przejawia tu konsekwentny 
i zdecydowany rozwój; kolejny silny spadek jest zapewne w zasadniczej 
mierze skutkiem omówionego już zwężenia podstawy badawczej. Uży
wanie terminu „ducatus" podobnie wzrasta i można przypuścić, iż wzra
sta szczególnie w XIV w., skoro mimo zwężenia podstawy utrzymało się 
w tej samej wysokości. ,,Castellani3." nie daje jasnego obrazu, w ogóle 
jednak raczej zanika. Zmienność „territorium" jest dwukierunkowa: po 
spadku w drugiej połowie XIII w. następuje jego gwałtowny przyrost 
w pierwszej oraz nierównie silniejszy spadek w drugiej połowie XIV w. 
Konsekwentny natomiast jest przyrost występowania terminu „distric
tus", wręcz gwałtowny w pierwszej połowie XIV w. Następne silne cof
nięcie się odnośnej liczby ma najpewniej przyczynę we wspomnianym 
zwężeniu podstawy badawczej. 

Bardziej realny wgląd w tę zmienność dadzą wielkości względne, li
czone od ogó1u wzmianek zebranych dla kolejnych pięćdziesięcioleci, z my
ślą, że w ten sposób uda się w pewnej mierze zneutralizować przypu
szczalne skutki wspomnianego zdekompletowania. Okazuje się, że ten
dencje wychwycone w ten sposób w znacznym stopniu odbiegają od te
go, co sugerowały liczby bezwzględne. Mianowicie dla określenia „terra" 
kolejne odsetki wynoszą 64,2. -- 65,9 - 56,0 - 54,3, czyli że po począt
kowym niewielkim wzroście zaznacza się wyraźny spadek ich stoso\vania 
w terminologii dokumentów śląskich. Jest to tendencja wręcz przeciwna 
do obserwowanej w Małopolsce i Wielkopolsce, podobn::i jednak w pew
nej mierze do wystt:pującej n1 Mazowszu i Wschodnim Pomorzu, z tym_ 
że na Mazowszu w XIV w. przejawił się jednak pewien wzrost odsetka, 
oraz że na Sląsku odsetek ten, i tak stosunkowo mniejszy, cofnął się naj
silniej. Odsetek występowania terminu „ducatus" w śląskich dokumen
tach przez 150 lat utrzymywał się na zbliżonym poziomie, aby jednak 
gwałtownie wzrosnąć w drugiej połowie XIV w. (5,5 - 4,5 -- 4,7 -
12,0). Udział „kasztelanii" od połowy XIII w. silnie się zmniejszył i już. 
pozostał na tym samym mniej więcej poziomie (5,5 - 0,9 - 0,9 - 1,1). 
Stosowanie wyrazu „territorium" nic przeja\viło wyraźnej tendencji, po
uieważ po spadkach odsetka przejawiało jego kolejny przyrost (15,4 -
5,7 - 8,6 - 3,1). W odniesieniu do „dystryktu" obliczone odsetki nie 
zmieniły obrazu zyskanego poprzednio na podstawie liczb bezwzględnych. 
Jest to mianowicie stały i silny wzrost, pewne zaś cofnięcie się ods2tka 
w drugiej połowie XIV w. stanowi po prostu skutek zwężenia podsta\VY
obserwacji (3,5 - 12,3 - 26,9 - 22,3). 

W nazewniczym obrazie dokumentów śląskich i w jego ewolucji za
sadniczą cechą jest względna degresja stosowania wyrazu „terra", idąca 
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w parze z konsekwentnym przyrostem słowa „ducatus". Tłumaczy to po
lityczna struktura Śląska w XIV w. i jego podział na księstwa, przy tym 
księstwa stosunkowo niewielkie, wewnątrz których mało było szans na 
powstawanie ·wewnętrznych podziałów w dużej skali. Wiadomo zaś, że 
gwałtowne zwiększenie stosowania wyrazu „terra" było gdzie indziej 
spowodowane właśnie przez wyodrębnianie się jednostek podziału wiel
kiego. Utrzymywanie się i rozwój terminu „ducatus" płynęły oczywiście 
z faktu istnienia księstw śląskich. Nie jest też wykluczone, że oddziały
wały tu również związki lenne, w latach 1327/29 oraz 1336 nawiązane 
z królem czeskim. Były to bowiem wszystko lenna książęce, czyli chorą
giewne (feudum ducale, Fahnlehen), co starannie na ogół podkreślano 
przy homagiach i w inwestyturach. 

W dalszych wywodach skoncentrujemy się już przede wszystkim na 
terminie „terra", na początku ustalając szczegółowe znaczenia, w któ
rych go używano i czyniąc to osobno dla wyróżnionych grup wystaw
ców. 

II. D o k u m e n t y m o n a r s z e przynoszą 
wzmianek o „terra". Słowo to występuje w nich w 
czeniach: 

największą liczbę 
bardzo różnych zna-

a) w przeciwstawieniu ziemi niebu - 2 razy, np. ,,breves esse dies 
hominis super terram" (1281, Henr. 177); ,,seminare in terris" (1288, 
Schirrm. 11); 

b) w przeciwstawieniu ziemi wodom - 6 razy, np. ,,tantum in terra
et non in aqua" (1261, Tz. 348); ,,tributa tam in terris quam in aquis" 
(1365, Korn 209); 

c) w ogóle w rozumieniu pewnej okolicy czy obszaru - 3 razy, np.
,,terram totam ... sitam inter Odram et Stobravam" (1321, GM II 302); 

d) jako obszar powiązany z grodem lub miastem, też jako teren
wsi - 32 razy, np. ,,castrum et terram ad Croznam pertinentem" (1249, 
Gi\i l 115); ,,de ipsa terra et civitate Lubin" (1338, tamże 311, 312); ,,civi
tatem memoratam cum terra" (1334, GM II 419), a także bardzo często 
w wyliczeniach typu: ,,civitates et terras" (np. 1343, tamże 135). 

c) w rozumieniu majątku lub majątków - 9 razy, np. ,,omnes ho
mines terre sue" (idzie o dobra biskupie, 1266, Bisth. 31); ,,in districtu 
Othmuchoviensi, in quo quasdam terras nititur vcndicare" (1268, GM 11 
197); zbliżony charakter może mieć to słowo w rozmaitych wyliczeniach, 
w których „ziemia" bywa przeciwstawiana grodom, miastom, wsiom, 
w ogóle posiadłościom lub innym składnikom majątkowym, np. ,,cum ... 
utilitatc que ibidem tam in hominibus quam in terris provenit" (1245, 
biisch. 172); ,,sive argcnturn, sive terras et posscssiones" (1273, Bisth. 
61); ,, villis, ci vita tibus, terris, possessionibus" (1291, t:imżc �72); ,,de 
omnibus nostris forblidis, terris, incolis, hospitibus" (1 :391, Wkp. III 
635); 

f) w rozumieniu użytków - 4 razy, np. ,,ad viginti arntra magna de
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bona terra'' (1228, Pol. III 15); ,,parvos mansos terre arabilis in Pom
nisowicz et terra vici na assignavimus" (1260, Tz. 341); ,,pro sex mansis 
cultae terrae" (1284, Mog. 30); 

g) jako grunt - 2 razy: ,,prenominatam partem terre sive fundum"
(1301, Cod. II 112); ,,quandarn. partem terre sitam inter anticos ortos et 
novos" (tamże 111); 

h) jako powierzchnia ziemi lub to, co znajduje się pod powierzchnią -
13 razy, np. ,,quasi aquc dilabimur in terram" (1234, Wkp. I 145); ,,que 
habentur aut haberi potcrunt supra terram vel infra vel subtus terram" 
(1336, GM I 140); 

i) w znaczeniu Ziemi Świętej - 1 raz;
k) w rozumieniu cz(tści większej struktury politycznej - bardzo czę

sto. Naliczono tu 272 wzmianki, ale trzeba się zastrzec, iż w wielu wy
padkach takie zakwalifikowanie budziło bardzo poważne wątpliwości. 
Trudno bowiem jest orzec, jak rozumieć „ziemię" w tych wypadkach, 
gdy dynasta władał d,voma księstwami, czy każde z nich traktować jako 
zamkniętą całość polityczną, czy też jako czę.�ć takiej całości. Źródła 
tego czasu zdają się sugerować, iż połączenie dwóch księstw w jednym 
ręku nic pociągało za sobą wówczas zlewania się ich w integralną ca
łość. Inny charakter mają wątpliwości, gdy idzie o ziemie biskupa wro
cławskiego (otmuchowską, nyską, grodkowską), zanim biskupi przez 
uzurpację zapewnili sobie pozycję książąt śląskich. Tutaj już z większą 
pewnością zakwalifikowano odnośne ziemie jako części większ0j całości 

(w tym wypadku księstwa wrocławskiego). 
W odróżnieniu od obszarów dotychczas poznanych w śląskich doku

mentach „terra" w tym rozumieniu tylko zupełnie wyjątkowo służy do 
oznaczenia położenia jakiejś miejscowości. Funkcję tę pełni tu wyraz 
,,districtus". W zasadzie idzie tu tylko o oznaczenie wprost danego obsza
ru. Często też „terra" jako część większej całości występuje głównie 
w tytulaturze panujących; 

1) w znaczeniu całej politycznej struktury słowo „terra" wystąpiło
najczę�ciej, bo aż 393 razy. Tutaj mają zastosowanie wątpliwości, o któ
rych mowa była powyżej, a także kwestia, jak kwalifikować tzw. dzie
dziczne księstwa Korony, czyli praktycznie księstwo wrocławskie po 
śmierci Henryka VI (1335). Ściśle wziąwszy, gdy znalazło się ono w bez
pośrednim władaniu królewskim, należałoby je uznać za czę�ć większej 
struktury politycznej, którą byłoby państwo czeskie .. Jednak z drugiej 
strony w strukturze samego Śląska było ono tworem odrębnym i zam
kniętym, koordynowanym lennym księstwem. Dlatego też słowo „ ter
ra" wobec niego użyte potraktowano tu w znaczeniu całości politycznej. 

W terminologii innych ziem polskich „terra" w tytulaturze urzędni
ków i określeniach urzędów była z reguły rozumiana jako czę�ć większej 
całości. W śląskim materiale tego rodzaju tytuł�, i określenia są rzadkie. 
Zarazem zaś tym się różnią od innych, iż „zic•mia" w nich z reguły ozna-
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cza całość odnośnej politycznej struktury, np. ,,a castellano et a iudice 
terre sint exempta" (1306, Cod. II 113, 116, 118); ,,iudicio terre nostre" 
(13-±3, Korn 156); 

m) w znaczeniu obszaru \viększego niż ksittstwo, mianowicie Sląska
ja:.:.o całości - 1 raz. 

Dla poznania ewolucji znaczenia „terra" \V jej politycznym sensie 
pe\vnych wskazówek dostarczają określenia dzierżawcze, łączone z tym 
v.:yrazcm. Poucz<1j,1 one, iż „terra" w ich ujęciu nie jest jeszcze czymś 
istniejącym obiektywnie i niezależnie od władzy określonego dynasty, 
\\' Z\\Totach „terra nostra" itp . .,ziemia" bowiem oznacza tylko konkretny 
zasi(;g władzy. Przeciwnie tam, gdzie brak dzierżawczego określnika 
lub - co więcej - gdzie „terra" jest połączona z pewnym imieniem wła
snym. nazwą geograficzną, występuje ona już w pewnym sensie zobiek
ty\\·izowana, istniejąca niejako sama dla siebie, niezależnie od konkret
nego zasięgu władzy. Tego rodzaju obserwacje przeprowadzimy zesta
wiz,j<1c tylko dzierżawcze określenia osobno dla kolejnych półwieczy, wy
odrc:bniając wzmianki zawierające „ziemię" w liczbie pojedynczej oraz 
w liczbie mnogiej. Z pewnym przybliżeniem można bowiem przyjąć, że 
w pierwszym wypadku idzie o „ziemię" braną jako całość politycznej 
struktury, w drugim zaś jako składową część takiej struktury politycz
nej. Odnośne zestawienie zawiera tab. 3. 

Tab. 3. Występowanie w�razu „terra" w zwrotach dzier.i:awczych 

\Vyraz „terra'' użyty 

w li<.:zb ie pojedynczej 
w liczbie mnogiej 

do 1250 

24 
1 

W latach 
�12_s_1.::-1300�-1Jo1-13so I 

55 
4 

106 
57 I 

1351-1400 

16 
24 

W zestawieniu tym wykorzysto.no nie tylko dokumenty monarsze, ale 
rÓ\\·nież te wzmianki z pozostałych, które mają treść wyraźnie dzier
żawczą (np. ,,terra ducis"). Prócz tego wzięto pod uwagę również sfor
mu1owania, dające się sprowadzić do określeń dzierżawczych, jak np. 
,,terra nostri dominii" czy „terra nostre potestatis". 

\Vielkości za warte w tab. 3 odzwierciedlają konsekwentny i silny 
wzrost określeń dzierża,,vczych sięgający aż do polowy XIV w., dając 
tym zasadniczo inny obraz niż dotychczas przebadane obszary, z wyjąt
kkm Mazowsza, gdzie jednak przyrost ten był słabszy. Objaw ten tlu
m,1czy się w zupełności polityczną strukturą Sląska oraz tym, że w wię
kszości były to księstwa niewielkie, nie powodujące zatem konieczności 
pow:;tawania terytorialnych podziałów w wie1kiej skali. Wyraźne zmnie.i
szu,io sic.; dzierżawczych określe1·1 w drugiej połowie XIV w. może być: 
czr;ściowo następstwem szczupłości wykorzystywanego tu ma te rial u. 
Z drugiej jednakże strony można by w tym także widzieć wyraz unie-



Kazimierz Orz�chowski 

zależniania się „z1em1 od konkretnego przestrzennego zasięgu władztwa 
danego dynasty, innymi słowy wyraz nasilającego się „zobiektywizowa
nia ziemi". Tabela dowodzi również, że przez stosunkowo długi czas 
określenia dzierżawcze przeważały w odniesieniu do „terra" traktowa
nej jako całość politycznej struktury. Odniesione do „ziemi" jako części 
składowej były zupełnie rzadkie w XIII w. Następnie stały się częstsze 
i jest nawet możliwe, że dominowały w drugiej połowie XIV w. Objaw 
taki dal się uchwycić również gdzie indziej, prawdopodobnie zatem od
zwierciedla ogólniejszą prawidłowość. 

III. Dok u me n ty pap i e  ski e (i legackie) przynoszą już ma
teriał znacznie skromniejszy, mianowicie tylko 73 wzmianki. Skromniej
szy też jest wachlarz znaczeń, w których dokumenty tej grupy użyły 
słowa .,terra". Oto one: 

a) jako grunt w ogóle - 1 raz: ,,tandem de terra equivalenti" (1235,
Busch. 152); 

b) jako grunty wsi, ich otoczenie - 1 raz: ,,eo iure volumus uti, quo
utuntur homines in terris villarum militarium constituti" (1267, Bisth. 
16); 

c) w znaczeniu użytków rolnych - 2 razy, np. ,,cum eedem t0rre
culte fuerint" (1267, tamże 32); 

d) w znaczeniu majątków - 12 razy, np. ,,villis et hominibus terre
episcopi" (1248, tamże 15); ,,ne terras seu quodlibet beneficium ... alie
nari" (1302. Cod. II 82); 

e) jako część składowa majątków (masy majątkowej), i to w różnych
przeciwstawieniach - 18 razy, np. ,,nec non terras, silvas, aquas et 
possessiones" (1232, Busch. 114); ,,specialiter autem terras, domos. pos
sessiones et alia bona vestra" (1274, Cod. II 12); ,.juribus, terris et de
cimis" (1282, Bisth. 78); ,,villis, terra, pos s essionibus" (1290, tamże :Z.:38);. 
,.eorum decimas, redditus, census, terras, domos, ortos" (1366, Cod. 11 34) 
itp.; 

f) jako Ziemia Święta - 3 razy;
g) jako część: wic;kszej całości politycznej - zaledwie 4 razy, i to

z reguły na ozna czenie tej części, nie inaczej; 
h) bezwzględnie n,qczęściej w rozumieniu całej struktury polityczne.i,

zatem praktycznie śb1skiego księstwa - 34 razy. Konkretne zastosowa
nia wyrazu „terra" w tym znaczeniu są takie jak przy dokumentach 
monarszych. 

IV. Do k urn enty d uch o w i c 11 st w a zmvierają już o wiele
wiE:;ce,1 vnmianek niż papieskie (i legackie), \V sumie 185. Już poprzL'dnio 
była mowa o wątpliwościach, które rodzą się przy wykorzystywaniu ter
minologii dotyczącej księstwa biskupiego. Mają one szczególne zasto�o
wanic wobec materio.lu zaczerpnit;tego z dokumentów ducho,vic1istw,l. 
,,Terra" wystąpiła w nich w licznych szczegółowych znaczeniach: 

a) w przcciwst�wieniu ziemi niebu - 7 razy, np. ,,opera domin.i ex
hibita in terris" (przed 1332, Cod. V 158). 
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b) w przeciwstawieniu ziemi wodom - 4 razy, np. ,,et lota terra
ab aqua predicta ... cum ... omni utilitate terre ciusdem ... Medietatem 
vero reliquam predicte aque cum terra" (1372, Korn 229) itp.; 

c) w rozumieniu wielkich obszarów, nawet stron świata - 6 razy,
np. ,,cum hec in terris omnibus, in quibus viget christianitas" {przed 1332, 
Cod. V 59); ,,difficile est transire per terras et ad tam longam viam" 
(tamże 265); 

d) jako otoczenie grodu lub grunty wsi - 2 razy: ,,quod tota terra
,de predicta villa Savon" {1251, Tz. 322); ,,opidum Grotkaw cum ipsius 
terra et districtu" (1358, GM I 15); 

e) jako majątek w ogóle lub jako jego część składowa, w różnych
zesta,\:ieniach - 9 razy, np. ,,decimam habebamus in illa terra, quam 
.quidam ... Voyceh Jezoro possederat" (1264, Korn 31); ,,et aliarum vici
narum terrarum" (1358, GM II 34, idzie o ziemie należące do biskupa); 
,,in decimis, terris, hominibus" (1268, Bisth. 35); ,,prediis, juribus, terris, 
silvis, monetis, theloneis" (1296, tamże 266); ,,castra, tcrras, villas" (tam
że 264); ,,cum montanis, vallibus, terris, aq uis, agris, nemoribus" (1358, 
GM II 220) itp.; 

i) jako użytki rolne - 2 razy: ,,cum eedem terre culte fuerint" (1261,
Cod. II 6) oraz w przeciwstawieniu „de inculta terra" (ok. 1150, Mal. 
I 71 ); 

g) w ogóle jako grunt - 10 razy, np. ,,unum mansum terre commu
nem" (1290, Cod. X 35); ,,porcionem terre in villa, que dicitur Strelci" 
(1225, Mal. III 104); 

h) jako powierzchnia gruntu raz: ,,provolutis genibus et in terram
prostrati" (1290, Bisth. 257); 

i) jako ziemia sypka - 1 raz: ,,quod nos in sepedicta hereditate
Schytnik terram et cespites pro reparacione obstaculorum nostrorum" 
(l324, Korn 107); 

k) jako część większej całości politycznej bardzo często, ponieważ
58 razy; z reguły idzie tu o wyliczenie ziem wchodzących w skład księ
stwa biskupiego (otmuchowskiej, nyskiej, grodkowskiej), tylko wyjąt
kowo „ziemia" w tym znaczeniu występuje w tytulaturze urzędników, 
np. ,,capitanei terre Nysensis" (1344, Bisth. 300); 

1) bezwzględnie najczęściej w rozumieniu całości politycznej - 84 ra
zy; tutaj jednak należy przypomnieć zastrzeżenia wyżej wypowiedziane, 
gdy idzie o sposób rozumienia tego słowa w odniesieniu do kompleksu 
nysko-otmuchowskiego w czasie przed uzurpowaniem sobie pozycji ksią
żąt przez biskupów wrocławskich; 

m) w rozumieniu całego Śląska, zatem obszaru większego niż księ
stwo - 1 raz: ,,et clero dicte terre Slezie" (przed 1332, Cod. V 224). 

V. Z dok u me n t ów ur z ę dni czy c h uzyskano zupełnie zni
komą liczbę wzmianęk, ponieważ tylko 5. W ogóle niewiele jest aktów 
urzędniczych w wykorzystanym tutaj materiale, można zaś przypuścić, 
że w obu uwzględnianych stuleciach musiało być ich stosunkowo nie-
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wiele, przede wszystkim dlatego, że tutejsze małe księstwa mogły być 
z łatwością zarządz,me bezpośrednio przez dynastę. Wówczas zatem lwia 
częśt: aktów pochodziła z książęcych kancelarii. 

\V zebranych wzmiankach wystąpiły jedynie dwa znaczenia: 
a) jako wnętrze ziemi -- 1 raz: ,,in terram dilabirnur univcrsi" (1291,

Henr. 182); 
b) jako całość struktury politycznej - 4 razy, w tym 1 raz .słowa

tego użyto w tytulaturze: ,,nos Conrndus de Borsnicz capitancus terre 

\Vrntisbvicnsis" (1336, G�vI II 23). 
VI. Dok u m c n ty prywatne znów przynoszą nieco o:Jiit ,:::y

materiał w postaci 34 wzmianek. Uchwycono \V nim 5 znaczc:t1: 
a) jc1ko ma.1ątck --- l raz: ,,tcrramque i psi us perdiderarn" ( 1282, 

Ilcnr. 76); 
bJ j<1ko grunt -- '.!. i·azy: ,,spaciurn terre intra mct<1s prcclic:t:1s conclu-

,un.1" (1363, Cod. X 208, 209); 
c) pko ziemia sypka - też 2 razy: ,,in medio lapisibus d lL'l'l'�, re-

Jerta" (tamże); 
d) w 1..nnczcniu czr}c:i większej całości politycznej najlic:rnicj

16 razy; 
c) również licznie, lecz nieco rzadziej niż \V poprzednim ;:nacz•2niu. 

j,tko ::-,ilość polityczne.i struktury - 1:3 razy. 
VII. Zestaw i ci n i c z n ac z c 11. Z dokonanego przcglqdu zi1a

c:ze1i., w jakich poszczególne grupy dokument<'JW użyły wyr<1zu „t,_·1-ra", 
wynibt dość: duża pod tyrn względem różnorodność. Aby lepiej ja L'.1,c1-

ocznić, zestawia sir� poniż,:,i w tab . .J: te znaczenia z rozbici-2111 n:1 w::=�Jom
nimw grupy dokurnent(J\V. 

T,1h. ,L Zróżnicowane znaczenie terminu „terra'' 

\\'yra1- ,,terra" użyty jako 

przeciwstawienie ziemi niebu 
przeciwstawienie ziemi wodom '. 
okolice-obszar 
otoczenie grodu, wsi 
majątek 
użytki 
grunty 
powierzchnia i jej wm;trze 
ziemia sypka 
Ziemia święta 
cz�ść terytorium państwowego , 
państwo (księstwo) ( 
więcej niż państwo i 

(księstwo) 
Razem 

Cz.;stotliwoś1,; występowania w dokumentach 
( • I I --, 

monar- : pap1cs- I ducha- · urz�dni- pry\\,ll· Razem 
szych kich wieństwa ! czycl1 ny..:h 

-��·-·-·--

2 
6 
3 

32 
9 12 
4 2 
2 1" ,,

13 

3 
272 4 

393 34 

1 ----
738 73 

7 
4 
(i 
2 
9 

10 

5S 
84 

185 

4 

5 

2 

9 
JO 
9 

34 
31 
8 

32 
15 
3 
4 

16 350 
13 528 

2 
34 ··1 1035
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W tab. 4 u_ięto łącznie 13 znaczeń, w czym 880, czyli 85,0 °/o ogółu 
wzmianek, tv:,;orz,! znaczenia polityczne. Jest to zatem stan mniej \ViGcej 
taki jak w innych, dotychczas przebadanych pod tym kątem obszarach. 
Z kolei wśród politycznych znaczeń „terra" w rozumieniu części \Vięk
szej politycznej struktury stanowi zaledwie 39,8°/o, co jest faktem od
biegającym drastycznie od odpowiednich wielkości obliczonych dla innych 
ziem polskich. Wystarczy tu przypomnieć, że dla Wielkopolski, gdzie zre
sztą odsetek ten jest najwyższy, p1:zekracza on 88 od stn. 

Obecnie trzeba sprawdzić:, jak ta charakterystyczna odmienność prze
jawiła się w poszczególnych grupach dokumentów. 1 1.ak w dokumentach 
monarszych znaczenia polityczne stanowią 90,2°/o, wśród nich zaś z kolei 
w sensie części większej struktury o „ziemi" mówiono w 36,80/o odno
śnych wzmianek. W dokumentach papieskich (i legackich) odpowiednie 
odsetki wynosrą 5:Z,O oraz 10,5. W dokumentach duchowieńsbva 77,3 oraz 
40,6. W urzędniczych znaczenia polityczne stanowią 80°/o i odniesione zo
stały tylko do całych struktur politycznych. Dopiero terminologia doku
mentów prywatnych d,1jc: obraz czqściowo zbliżony do wcześniej pozna
nych obszarÓ\',:: ur.h:ial znac.:ze1"i politycznych wynosi 85,:)0/o, w.;ró<l nich 
zaś prze,vaża już „term" rozurniana jako część wi<;kszcj cnlości, stano
wiąc 55,1 °/o. 

VIII. C hr o n o log i a z n a c  ze 11. Zdecydowana przewaga słowa
„terra" użytego w rozumieniu całości politycznej struktury jest zatem 
charakterystycznq ccc.:h-1 słownictwa śląskich dokumentów. Dlutcgo szcze
gólni::: interesujące jest sprawdzenie, jak fakt ten kształtowa! siq w cza
sie i czy d:, siq tu uchwycić pcwh:n proces. Temu celowi służy tab. 5. 

Tab. 5. \\\stępowanie " dokumcn1ad1 określenia „terra" w znaczeniu państwa i czi;ści państwa 

Grupa dokumentów 
do 1250 

\V Jatach 

1251· 1300 i 1301-1350 I 1351 1400

\Vyraz .,terra·' u?.yty w znaczeniu całości paristwa 

monarsze 48 I21 199 25 

papieskie 12 20 2 

duchowieństwa 7 8 GG 3 

urz�dniczc 2 2 

prywatne 2 9 - ---· ---··---·--,-- -,-·-·· 
Ralem 68 153 278 29 

monarsze 
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i 
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44 
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9 
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174 

71 

48 

4 
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Razem 

393 

34 

84 

4 

13 ·--·-·----
528 

272 

4 

58 

16 
·--··--· 

350 



�38 Kazimierz Orzechowski 

Tab. 5 daje już znacznie dokładniejszy wgląd w przebiegające pro
cesy. Wprawdzie wynika z niej liczebny wzrost zastosowań „ziemi" 
w obydwu uwzględnionych znaczeniach, przy czym jednak w ramach 
XIV w. daje się zauważyć odmienność tempa tego wzrostu. Pamiętajmy, 

. że dla drugiej połowy tego stulecia wykorzystano już tylko szczupły ma
' teriał. Można przypuścić, że jest on w równej mierze niekompletny dla 
obu tych znaczeń. \V tych warunkach uderza, że zanik zastosowań „zie
mi" rozumianej jako całość politycznej struktury jest w drugiej połowie 
XIV w. bezwzględnie i względnie znacznie gwałtowniejszy niż analo
giczne zjawisko obserwowane przy „terra" w znaczeniu składowej części 
państwa. Fakt ten dowodzi, że pierwsze znaczenie „ziemi" znajdowało 
się wówczas w trakcie zaniku, wręcz przeciwnie niż drugie, które rów
nocześnie przeżywało zdecydowany rozwój. Dzięki takiej obserwacji mo
żemy stwierdzić:, iż ewolucja znaczeń słowa „terra" w dokumentach ślą
skich, mimo odmiennych pozorów spowodowanych specyficznym zde
kompletowaniem materiału, podążała jednak w kierunku zasadniczo 
zbieżnym z tym, który obserwowano w odniesieniu do innych ziem pol
skich. Różnica między nimi polegała jedynie na tym, iż na Sląsku pro
ces ten wystąpił później. 

Opisywana tu zmienność rozmaicie kształtowała się w różnych gru
pach dokumentów. Co prawda, ogólne tendencje na ogół są w nich 
wszystkich z.bieżne, w dokumcntnch monarszych z�ś, dominujących li
czebnie, właściwie pokrywają się z ogólnym obrazem, niemniej jednak 
wyraźnie odcina się od innych grupa dokumentów duchowieństwa. Nie 
tylko bowiem zanik stosowania terminu „ziemia" w sensie całej poli
tycznej struktury jest w niej szczególnie gwałtowny, ale też ona jedna 
wykazuje - mimo podkreślanego już zdekompletowania - konsekwent
ny w XIV w. liczbowy rozwój „ziemi" rozumianej jako część większej 
struktury politycznej. Inaczej mówiąc ogólnopolskie tendencje nazewni
cze najwyraźniej na śląsku odzwierciedliły się w aktach wytwarzanych 
przez kancelarie duchowieństwa. 

IX. Po j ę c i  o w e i i n st y t u  c j o n a 1 n e o d nie si e n i a „z ie
m i". Wyraz „terra" występuje w dokumentach w różnych zwrotach 
i sformułowaniach. Niektóre z nich wyrażają bezpośrednie związki tych 
„ziem" z pewnymi innymi faktami, zjawiskami i urządzeniami, co rzuca 
dodatkowe światło na badaną rzecz. Oto one w rzeczowym uporządko
waniu. 

a) W miarę uobiektywniania się „ziemi" i uniezależniania się jej od
aktualnego zasięgu władzy dynasty pojawia się pojęcie jej gr a n i c. 
Czytamy bowiem: ,,si extra terminos terre nostre nos ad bellum proce
dere" (1259, Schirrm. 6); ,,extra fines terre" (1260, Tz. 342); ,,extra fines 
terre nostre" (1263, tamże 366; 1281, tamże 396); ,,extra fines terre sue" 
(1282, Bisth. 77); ,,solum ad metas terre" (ok. 1300, Mal. I 330); ,,a con
tiguis finibus terre Polonie" (1325, Cod. X 100); ,,limitibus et distinccio-
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nibus terrarum" (1359, GM I 143); ,,terram nostram ... cum ... omnibus ... 
limitibus (1337, tamże 145, 146); podobną treść zawierają w sobie wzmian
ki o wojennych wyprawach niżej zestawione, nieco zaś odmienne zna
czeniem są zwroty mówiące o „pograniczach", czyli pogranicznych obsza
rach: ,,que nostre terre confines" (1330, Croon 167), gdzie wyraźnie idzie 
o nadgraniczne grody i miasta, oczywiście z ich otoczeniem oraż „in con
finio terrarum" (1344, Bisth. 298).

b) Dosyć często mówi się o syt u a cji, st a n ie, p ołożeni u,
po t r z e b  a ch „ziemi", mianowicie: ,,nisi tote terre incumbet neces
sitas" (1235, Tz. 301); ,,pro utilitate terre et necessitate" (1249, Eisth. li); 
„utilitate quam necessitate terre nostre" oraz „necessitate vel utilitate 
terre" (1253, Tz. 301, 330); ,,generaliter terre nostre promocionem aut 
commodum procuramus" (1315, Schirrm. 30); ,,ad utilitatem nostram et 
terre nostre convertentes" (1315, tamże 32); ,,pro bono statu terrarum 
nostrarum" (1323, GM II 12); .,terrarum ... commodum statumque ... per
pendentes" oraz „pro nostro, terrarum predictarum et hominum nostro
rum commodo" (1329, GM II 19, 20); ,,cum civitatum nostrarum aut ge
neraliter terre nostre promocionem aut commodum procuramus" (1331, 
Schirrm. 65 ident. 1345, tamże 100); ,,eidem regi et sue terre dampna" 
(1332, Pol. IV 3 oraz identycznie 1397, tamże 15); ,,tranquillitati terre 
eiusdem" (przed 1332, Cod. V 182); ,,et de terrarum ipsarum desolatione" 
(tamże 209); ,,terrarum utrarumque destruccio" (tamże 210); ,,pro pace 
et pro bono statu terre" (tamże 254); ,,desolacionem dicte terre" (tamże 
287); ,,ac melioracionem civitatis et terre nostre Wratislaviensis" (1340, 
Korn 145); ,,contra ... quoscunque malefactores terre" (1347, Schirrm. 
109}; .,pro statu pacifico meditaretur nostro et terrarum" (1348, Korn 
168 dwukrotnie). 

c) Cię ż a r y  p u b  1 i c z  n e są stosunkowo często powoływane
w związku z „ziemiami". Oto odnośny materiał: ,,a collectis ... seu peti
cionibus que in quibusdam terris fiunt" (1225, Mal. III 112 oraz ident. 
1226, tamże 134); ,,communis collecta a tota terra pro nostris necessita
tibus (1241, Bisth. 5); ,,exactionibus que in terra fieri consuererunt" 
(1253, Tz. 331); ,,ad collectam conferent proporcionaliter cum terra" (1260, 
Bisth. 22); ,,si ... exercitus forcior de terra sit per pecuniam ammovendus, 
tunc eciam episcopi homines cum terra conferre proporcionaliter tene
buntur" (tamże 25); ,,si quas ... exacciones ... in terra nostra nos facere 
contingat" (1261, Tz. 348); ,,decimam habebamus. in ista terra" (1264, 
Korn 31); ,,decimas ... in terra nostra ad episcopalcm mensam pcrtinen
tes" (1272, Bisth. 53); ,,si dornini terre communem aliquam in tota terr'.l 
exaccionem vel mandatum ... constituerint et mandaverint" (1282, Cod. 
II 16); ,,vecturas que de terra nostra instante necessitate requirimus" oraz 
„exacciones pecuniarias si quas in nostro terri torio pro subsidio exigere 
cogimur" (1308, Schirrm. 20, gdzie „territorium" jest wyraźnie syno
nimem „ziemi"); ,,maldratis, quas in terra et in dominio · vcstro" (1321, 
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Cod. \T 242); ,,exactionem communem cdixerimus terre nostre'' (1336, 
Cod. X 127). 

d) Cła Sćl spra\vą, która często przewija się przez dokumenty, jednak
tylko \VY jątkowo w bezpośrednim powiązaniu z „ziemią". \Vzmianki te

go rodznJU odszukano tylko trzy: ,,sine teloneo per totam terrarn nostr,1m 

irc" ( 1211, Mal. II 98); ,,sine teloneo per to tam tcrram nostre potesta tis·' 

(1222, :\1al. III 31); ,,vendidimus thelonea ... in antiqua terra nostra" 
(1310, Korn 84). 

e) I\1 o net� tylko 1 raz wymieniono w połączeniu z „ziemią", za

pewniając dla niej „communem cursum terre" (1336, Cod. X 127). 

f) Podobnie tylko 1 raz jest mowa ogólnie o do c h o d a c h z . ,zie
mi": ,,de; proventibus terre nostre Wratislaviensis" (1363, Korn 207). 

g) Sprawy t argów i ha n d 1 u wystąpiły w ten sposób trzy

krotnie: ,,quas habent alia fora annu'.llia terre nostre" (1243, Tz. 306); 
.. per alb fora terre nostre" (1247, tamże 309); ,,per quos cubitos int�lli
gimus ulnas quibus mercatores pannorum hoc in tempore uti communi
ter consueverunt" (1317, Cod. II 129), gdzie jcdn::1k brak bezpośredniego 
odeslanb do „ziemi". 

h) O b ro n n ość bywa wiązana z „ziemią" lic:mie i w różnych uję
ciach. �ajczt;ściej mowa jest o czynnej jej obronie, i to niemal vV iden

tycznych sformułowaniach: ,,ad communcm terre defensionem" (1173, 

Wkp. I 21); ,,pro communi defensione terre" (1226, Mal. III 134); ,,pro 
defensione terl'e" (1228, Tz. '.Z.88); ,,ad dcfensioncm terre nostrc" (12.41, 
Bisth. 5); ,,ad defensionem tocius terre" (1243, Tz. 306) itp., takich nie-
1rnll identycznych wzmianek odszukano jeszcze 1 O z całego studio,v,rncgo 
czasu . .Jede;n dalszy zwrot został rozwini(;;ty: ,,pro ipsius terre defen�ione 
atque tutda" (1282, Bisth. 77). Pośrednio analogiczne znaczenie mają 
teksty, ktr'H·v mówią o wrogim najeździe na „ziemię": ,,hostilem cxcrci

tum tL'JT;1m velle ingredi" (1175, Wkp. I 21); ,,si manifestum periculum 
scu tcrrc distUL·bium" (1359, Korn 193). :-fowa bywa też o stanie obron
ności, b(�Z poj�ciowego po\viązania z obroną przed czynną napaścią: ., nec 

1)roplcl' terre custodiam" (1334, Cod. X 118); ,,pro presidio terrarum no

Strarum" (1359, Korn 193). Bardzo liczne są sformułowania, któl'e łączą
z „zicmimni" miejsrn umocnione, grody, traktując te ostatnie jako nalc
Żc1Ct' do „ziemi", albo też stylistycznie je sobie nawzajem przeciwstawia
.!ąc: ,,municiones nostras ecclesie et terre Nyscnsis" (1342, GM I 8}; ,.mu

nicioncs terre N ysensis" (1358, tamże Hi); ,,municiones suas et tr·r ras",
a także „tcrru� et municiones" (1342, tamże 6) itp. Wreszcie wymienic tu

trzeb<1 wzmianki o wojennych wyprawach, które często bywają ro�roż
ni,me; w zależności od tego, czy prowadzone są w granicach „ziem". czy
też poza nimi: ,,cxpediciones aliq uas extra terram ire" (1173, Wkp. I 21);
„expcdicio super tcrram meam, vel eciam in terra n1ea, si ecian1 c·xtra
terl'arn mvam ego moveri expedicionem statuo" (1222, Tz. 281); ,,d•.: c-x
pcdicionilrns similiter extra terram, infra Yero ut nisi est pro communi
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dcfensione terre" (1226, Mal. III 134); ,,si autem extra fines terre nostre 

nos ire personaliter oportebit" oraz nieco dalej „ubi autem nos persona
liter extra terrarn non imus" (1260, Tz. 342); ,,cxpediciones ... que fient 
extra terram" (ok. 1300, Mal. I 300, dwukrotnie): ,,expcdicio communiter 
fuerit terre nostre" (1336, Cod. X 128), także ogólnie o wyprawach „in 
tern1 nostra et non extra terras" (1372, Kat. II 48). 

i) U r z ę d n i k ó w i u r z ę d y też czasem łączono z „ziemiami"
w tekstach dokumentów śląskich. Najczęściej dzieje się tak przy sę

dziach i sądach: ,,iudice terre nostrc" (1273, Bisth. 61); ,,Zobeslai iudicis 
terre mee" (1289, GM II 416); ,,iudicium Polonicale per totam terram" 
(1300, Tz. 441); ,,iudicio et pcne communi subiaccat"; ,,a castellano et 

a iudice terre sint exempta" oraz „domino Thoma iudice terre" (wszyst
ko 1306, Cod. II 113-119); ,,presente domino Martino iudice terre" (1316, 
tamże 127 i podobnie 1317, tamże 30); ,,Ulricus de Ryczano iudex tcr

r<c" (1318, G::vr II 468); ,,ipsius terre iudicium" (1327, GM I 69); ,,came

rariis Zude nostre Oppaviensis" (1340, Cod. II 143); ,,Borsuta de Herol
ticz czudario terre Oppaviensis" (tamże 146); ,,judicio terre nostre ac 

provinciali nostri dis1.rictus Wratislaviensis" (1343, Korn 156). Są też 
trzy teksty, w których wprawdzie mowa o jurysdykcji, ale koniec koń
ców treść mają podobną: ,,cum de suo jure ipsos contigcrit dubiiare, nus
quam extra terram nostrum neque eciam in terra illud se ąuerant in
formari, praeter in Ratibor" (1286, Tz. 404 oraz ana logicznie 1315, tam
że 496 dwukrotnie). Pi(1ć razy jest w ten sposób wzmianka o starostach: 
„capitaneus nostre terre cxistcret constitutus" (1310, Cod. X 65); . .ipsi 
l•.crre capitaneum preficiemus" (1327, GI\1 I 68); ,,capitancus terre \Vra
tislavicn:,d' (1336, GM II 23); ,.capitaneo terre nostrc" tl340, Cod. X 
137); ,,capitanei terre Nyscnsis" (1344, Bisth. 300). O inn.vch urzędnikach 
tylko wyjątkowo w takich kontekstach jest wzmianka: ,,cancellarius du
cis et terre predictorum" (1363, Schirrm. 16i); ,,a Stephano notario terre 
f:'ohemie" (1337, G:vI Il 385); ,,v.::l ... ad ... officiales terre pcriincnt" (1241, 
Tz.. 303); ,,huius terre telonearios et monetarios" (1226, .Mal. III 115) .. 

.i) Sołty sów dokumenty wymieniają tak dwukrotnie: ,,a scul
it.:tis ... terre nostrc" (] 339, Cod. X 133); ,,sculteti terre nostrc Ossveti
mensis" (1364, Kur. I 11 O). 

k) Z w y czaj i p r a w o bywa często i rozmaicie pojęciowo po
wiązane z „ziemią". Szczególnie liczne są odesłania do „consuetudo", 
czyli prawa zwyczajowego, w tym najczęściej zupełnie lakoniczne: ,.se
cundum consuetudinem terre" (z lat 1214-1249, Tz. 275--315). Niekiedy 
zwrnt ten jest rozwinięty: ,,contra terre consuetudinem" (1227, Bisth. 2); 
,,!;ccundum terre consuetudincm probare" (1248. busch. l '77}; ,,ac totius 
tc-rre consuetudinc" (1282, Henr. 76); ,,secundum terre nostrc consuetu
dinem" (1297, tamże 119); ,,secundum civitatis et terre consuctudincm 
nggraventur" (1337, 1'z. 547); ,,iuxta terre Osswieczimiensis consuctudi
nem rcsignavit" (1377, Kur. IV 68); ,,secundum terre nostre consuetudi-
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nem" (1379, tamże 205). Czasami „zwyczaj" połączono w tych zwrotach 
z „obyczajem": ,,in terra nostra Wratislaviensi consuctudinis est et mo
ris" ( 1341, Tz. 551 ); ,,secundum morcm et consuetudinem nostrae terrae" 
1364. Kur. I 110). Ciekawe są sformułowania, w których „consuetudo" 
została połączona z „ius", czyli prawdopodobnie prawem pisanym. \Vszy
stkic one pochodzą już z XIV w.: ,,ut in iuris et consuetudinis huiusmodi 
terre recepta noticia pleniori" (1332, Cod. V 273); ,,de iure et consuetu
dinc terre illius" (1344, Korn 160); ,,secundum terre ius et consuetudi
nem generałem" (1351, Cod. X 179, gdzie „consuetudo" zdaje się mieć 
s:rcrszy zasięg niż „ius"); ,,de iure et consuetudine" (1363, tamże 214, 
w dokumencie wystmvionym przez wójta, idzie tu \Vi(;c raczej o prawo 
miejskie). Raz st wicrdzono wyrażnic. że idzie o prawo „powszechne": 
,,iure communi et approbata terrarum Polonie laudabili conswetudine'' 
(l 355, Cod. V 422). Kiedy indziej podkreślono, że idzie o prawo sołty
sów: ,.prout ius est et consuetudo scultetorum totius terre" (1310, Cod. 
II 26). Rzadziej tylko sarno „ius" bywa odniesione do „ziemi": ,,eo iure 
volumus uti, quo utuntur homines in terris villarum militarium ce,.::ti
tuti'' (1248, Bisth. 16 - tu jednak idzie raczej o majątki rycerskie, kry
.icice się pod slo,vem „terra"); ,,ius Polonicale in suis dumtaxat terris 
habcndum et exercendum" (1337, Cod. V 381); ,,secundum ius terre Op
paviensis" {1340, Cod. II 141, dwukrotnie) oraz z równoczesnym powi�:
zaniem z pewną grupą społeczną „jure aliorum bonorum ministerialium 
terre nostre Oppaviensis" (tamże 142). Oryginaine sformułowanie tego 
rodzaju nie zostało odniesione do „ziemi", tylko do jej synonimu: ,,ad 

usus et consuetudines patrie" (1297, llenr. 118). 
I) Najbogatszy materia! dotyczy zwrotów, w których „terra" jest -

\V różny zresztą sposób � łączona ze s p o ł e c z e ń s t we m lub jego
pewnymi czqściarni. W wielu wypadkach jest w ten sposób mowa o lu
dziach, mieszkańcach, podd,rnych, czyli o całej ludności danego obszaru: 
„omnes homines terre sue" (1266, Bisth. 31); ,,homines et terram beati 
Johmmis" (1281, GI'v1 Il 459); ,,terras hominesque eiusdem ccclesie''; ,,ab 
hominibus et terra prefatis"; ,,et ecclesiam ac terram et homines"; ,,om
nibus et terre predictis exaccioncm"; ,,et su bditos terre i psi us" (1282, 
Eisth. 73-78 i jeszcze parokrotnie); ,,cunctis terre nostrc inhibitatori
bus'' (1286, Tz. 40!): ,,incolarum tcnc nostre" (1302, Cod . V 181); ,,alia
rurn tcrrarum incolis" (1305, G.\'1 11 4o5); ,,dictis terris ac incolis" (1332, 
Cod. V 210); ,,populus terre desolatus" (tamże 217); ,,ac incolas terre! 
ipsius" (1333, Bisth. 277); ,,eciam incolas terre dicti ducis" (1334, Cod. X 
118); ,,et alias inco las tenarum nostra rum universos" (1335, G :\1 I 137); 
,,uni,:ersos terre \Vratislaviensis inc:olas" (1327, tamże 68-69, sześcio
krotni;;): ,,singulis dictnrurn. terni!·um inhibit«toribus'' (13:37, tamże 149}; 
, .l'l incolarum ka,· viusdcm" (1337, Korn. 136); .. et se nostro terrarum 
r,osti·arum im·<Jlarurn carunden1 ... nomine" (1342, G:\il 1 318); ,.tcrras ... 
et homines enrundL'm ... conservMc" (1343, tamże :320); ,,incolae vero 
terrae nostrnc, tcrrnrn nostram inhabilantes" (1348, Tz. 560); ,,civitates, 
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terras et homines" (1343, GM II 135); ,,ac universitales terre seu homi

nes" (1372, GM I 18); ,,incolis, hospitibus, advenis et aliis quibuscunque 
in terris nostris existentibus" ( 1391, Wkp. III 637); ,,nostro, terrarum et 
subditorum nostrorum nominibus" (1393, Pol. IV 12). 

Odszukano też zwroty, w których nie jest jasne, czy chodzi w nich 
o całą ludność „ziemi": ,,cum communi ta te terre nostre sunt astricti"
(1295, Cod. II 16); ,,quod nostros subditos, divites et pauperes, terrigenas
et cives" (1312, GM I 124); ,,fidelium terrarum civitatum hominum et
bonorum omnium nostrorum ... staturo commodumque ... perpendentes"
(1329, GM I 130, 131; GM II 19).

Są wreszcie sformułowania, w których „incole" czy „homines" są 
przeciwstawieni szlachcie, odpowiadając zatem mieszczanom lub ludności 
wiejskiej: 11baronas milites ac homines terre sue" (1276, Bisth. 66); ,,si 
aliqui nobiles, burgenses aut incole terrarum nostrarum" (1337, GM I 
l 38); ,,incolas civitatum ... et nobil es terrarum ipsorum" (1343, GM li 
135); ,,pheudalibus civibus scultetis rusticis et habitatoribus terrarum 
universis" (tamże) oraz mniej jasne 11prout ab aliis vasallis incolis terre 
Glacensis" (1346, tamże 173). Nie wiadomo, jak rozumieć „ziemian" w tek
ście z 1361 r.: ,,nobilium civium vasallorum et terrigenarum ducatuum 
et terrarum nostrarum" (GM I 179). 

Z uwagi na bliskie związki między „ziemią" i szlachtą trzeba ze szcze
gólną uwagą prześledzić urywki z dokumentów śląskich taką właśnie 
posiadające wymowę. Są one zaś wcale liczne: ,,cum multis terre nostre 
baronibus et nobilibus" {1211, Mal. Il 81); ,,cum omni milicia baronum 
terre mee consilio" {1228, Pol. III 14); ,,et omnibus terre nostre baroni
bus" (1229, Korn 7); .. nobiles tam de terra ducis H0nrici quam ducątu 
Opoliensi" (1236, GM 1I 299); ,,et fidelium terre nostre baronum" (1255, 
Tz. 333); ,,una cum militibus terre nostre promittimus" (1267, Bisth. 
::ł3); ,,nobilium meorum et terre mee predicte" {1289, GM II 416); ,,omni
bus baronibus terre et civibus" (1290, Bisth. 257); ,,consilia nobilium ter
re nostre" (1296, GM II 8); ,,convocatis militibus et senioribus terre" 
(1311, Wkp. II 284); ,,quod milites et nobiles terre seu terrigene" (1310, 
Tz. 486); ,,si vero nobiles vel fideles terrarum nostrarum" (1329, GM I 
131; GM II 19); ,,duces et terrarum nostrarum nobiles" (1332, Cod. V 
259); ,,quinque feodalium terre" (1343, Schirrm. 99); ,,ac aliorum nobi
lium baronum terre nostre" (1346, Mog. 53); ,,sicut nostris ceteris terre 
Ratiboriensis vasallis" (1368, Kat. II 31); ,,sicut viri nobiles in terra 
nostra" (1399, Kur. I 289); ,,quatuor feodalibus melioribus terrarum no
strarum" (1399, Pol. IV 17). 

W dokumencie margrabiego Karola z 1343 r. są trzy zwroty wyma
gające komentarza. Oto one: ,,et hoc per communitatem terrigenarum"; 
,,generale promissum omnium terrigenarum" oraz „sed totam communi
tatem ducatus Lignicensis" (Schirrm. 99). Mogłoby się wydawać, że owa 
.,communitas" to ogół tamtejszej szlachty, tym bardziej że już gdzie in
dziej szlachtę i ziemian traktowano jako synonimy. W akcie tym idzie 
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jednak o wybór pięciu szlachty oraz pięciu mieszczan, dokonywany wła
śnie przez ową „communitas". Dlatego też wydaje się właściwsze, by 
przez to słowo rozumieć ogół politycznie czynnej ludności księstwa, za
tem w tym wypadku szlachtę oraz mieszczan. 

Jest jeszcze pewna okoliczność dostatecznie charakterystyczna, by 
osobno zwrócić na nią uwagę. W dotychczas przebadanym obfitym m:i
teriale, dotyczącym wszystkich ziem polskich, ludność lub jej określone 
grupy (w szczególności szlachta) były pojęciowo łączone z „ziemiami". 
Tyrn�zasem w dokumentach śląskich, chociaż i tutaj przeważa poprzed
nie zjawisko, obok niego jednak występuje z rzadka i inne, mianowicie 
łączenie ludności (lub jej części) z „dystryktem" lub odpowiadającym mu 
„ territorium". I tak czytamy: ,,incole in districtu civitatis ei us dem" 
(1273, Korn 43); ,,cives ... Stinavie seu eciam universos vasallos dicti 
territorii" (1339, GM 1 136); ,,civitates ... et nobiles atque incole distric
tuum pertinencium ad easdem" (1343, GM II 136); ,,civitates ... et civium 
universitates nec non universi nobiles districtuum" (tamże 139); ,,ac opi
danos opidorum et vasallos districtuum ... predictorum" (1344, Bisth. 
301); ,,vasallorum nostrorum Wratislavicnsis districtus" (1345, Korn 165); 
„nobiles vasalli milites clientes et sculteti districtus seu territorii ac 
cives civitatis Glacensis fideles nostri" (1353, GM II 175); ,,phazallis sui 
districtus" (1393, Tz. 535). Jedyna wzmiank� o mieszkańcach dystryktu, 
tzn. otoczenia miasta, pochodzi z XIII w. Wszystkie pozostałe są już 
z nu:stt;pnego :stulcci:1 i tym :sq znamienne, że przeciw:otawiają :sz,lachtl; 
miastom (mieszczanom) i wiążą ją bezpośrednio z dystryktem-teryto
rium. W ten sposób zatem jesteśmy świadkami funkcjonowania już \V tym 
czasie specyficznej śląskiej terytorialnej organizacji szlachty, opierającej 
się na dystryktach-weichbildach. 

Związki między ludnością lub jej określonymi grupami oraz „zie
mią" występują najwyraźniej, gdy „terra" bywa z tą ludnością utożsa
miana, Zachodzi(: to może w dwojaki sposób. Najczęściej następuje to 
pośrednio, a mianowicie w większości wzmianek, które z „ziemią" łączą 
ciężary publiczne oraz obowiązek służby wojskowej, Ilekroć bowiem jest 
mowa o świadczeniach „ziemi", o jej obowiązku wojskowym, zawsze idzie 
o ludność, która ów ciężar ponosi. Podobną treść mają powiedzenia o in
terdykcie nakładanym na „ziemię", których odszukano 18 w ska1i obu
stuleci. Utożsamienie, o którym mowa, może też być rzeczywiste i bez
pośrednie, Oto odnośne teksty: ,,communis collecta a tota terra" (1241,
Bisth. 5); ,,ad collectam conferent proporcionaliter cum terra" (1260,
tamże 22); ,,pro se et nomine terre sue ac vasallorum suorum" (1340,
tamże 279); ,,dux Conradus suo et sue terre parte ... nomine" (1344,
tamże 299); ,,civitati et terre Nysensi" (1351, tamże 346, 347). Jak wi
dać, bezpośrednie utożsamienie jest w tych zwrotach dość nikłe, cza
sami nawet właściwie jest tylko pośrednie.

X. P r z e s t r z e n n e o d n i e s i e n i a n a z w y „ t e r r a" są
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ostatnią kwestią, którą należy rozważyć. W tym celu sporządzono odpo

wiednie zestawienia. Pierwsze z nich ujmuje wszystkie określenia prze

strzenne, zastosowane wobec takich obszarów, które w dokumentach ślą
skich zostały też nazwane „ziemią". Uporządkowano je chronoiogicznic, 

\V zależności od czasu, gdy wobec nich pojawiło się słowo „terra" (tab. 6). 

Tab. 6. \Vyst�powanie określeń przestrzennych w powiązaniach z imieniem własnym i wyrazem 

]mię własne 
4---- .

Polonie 
terra 

Pomoranic 
terra 

Opoliensis 
terra 
ducatus 
districtus 

Nysensis 
terra 
territorium 
districtus 

Budyssincnsis 
terra 
marchia 
districtus 

Boernie 
terra 

Mora vie 
terra 

Cracovicnsis 
terra 

Sandorniriensis 
terra 

Lubucensis 
terra 
territorium 
districtus 

Glaccnsis 
terra 
provincia 
territorium 
districtus 

Wr a tisla viensis 
terra 
ducatus 
principatus 
territorium 
districtus 

określenie 

,,terra" 

W latach 
do 1250 1251-1300 / 1301-- 1350 1 1351 · 1400 

--�-- .. - . 3 . ___ 1 __ �4 ___ 1.=.·_-_s_=-- .

3 

2· 

I 3 
2 

8 20 17 

4 4 

2 2 

2 

3 

2 2 

4 

2 

5 

5 

2 
2 3 

12 33 8 

15 12 
5 l 

8 
16 5 
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0 pa viensi s 

terra 

ducatus 

districtus 

Othmuchoviensis 

terra 

castellania 

territorium 

districtus 

Legniczensis 

terra 

ducatus 

territorium 

districtus 

Olesznicensis 

terra 

G!ogoviensis 

terra 

districtus 

Rath i boriensi s 

terra 

ducatus 

territorium 
districtus 

Teschinensis 

terra 

ducatus 

Osswietimensis 

terra 

ducatus 

Stynaviensis 

terra 

ducatus 

districtus 

Falk en ber gens is 

terra 

Coslensis 

terra 

ducatus 

castellania 

tcrritorium 

districtus 

Streliczcnsis 

terra 

territorium 

districtus 

Grotcaviensis 

terra 

tcrritorium 

districtus 
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___________ !__ l ____ :_' 

2 

2 

5 

8 

3 

6 

4 

20 

2 

2 

13 

2 

3 

12 

3 

3 

22 

7 

4 

3 

4 

9 

9 

3 

4 

6 

1 

2 

5 
2 

15 

c.d_ t::b. 6 

5 

12 

2 

1 

3 

2 

15 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

23 

18 
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Strelinensis 

terra 

territorium 

districtus 

Gorensis 

terra 

districtus 

Lubin 

terra 

territorium 

districtus 

Lembcrk 

terra 

Boleslaviensis 

terra 

castellania 

districtus 

V rowenstadien si s 

terra 

territorium 

Prudnik 

terra 

districtus 

N ams la viensis 

terra 

districtus 

Russie 
terra 

Prussie 

terra 

Mazovie 

terra 

Bythumiensis 

terra 

ducatus 

castellania 

districtus 

Olesznensis 

terra 

districtus 

Lyblynensis 

terra 

districtus 

Nov iforensis 

terra 

districtus 

Fra n kensteinensis 

terra 

territorium 

districtus 

__ I ___ � 

2 

1 

) 4 

2 

I 

2 

6 

3 

4 

4 

6 

2 

2 

2 

3 

22 

247 
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5

1 

1 

3 

4 

2 

2 

2 

I 

2. 

2 

3 

6 

3 

1 

5, 
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Już odtwarzając ogólny terminologiczny obraz dokumentów śląskich 
zwrócono uwc1gq na szczególnie niski udział w nim wyrazu „terra". 
Z tab. 6 wynika, że objaw ten był jeszcze silniejszy, gdy idzie o prze
strzenne na wiązania „ziemi", tzn. o łączenie tego słowa z określonym 
imieniem własnym. Odnośne wzmianki są bowiem nie tylko nieliczne, 
ale przede wc:zystkim stosunko\VO późne. Działały tu oczywiście te same 
przyczyny, o których mowa była już wczc:�niej. Ogólnie rzecz biorąc 
określenie to zastosowano do obszarów bardzo różnej wielkości i charak
teru, podobnie jak gdzie indziej na ziemiach polskich. W szczególności: 

a) wobec odrębnych struktur politycznych (Prusy, Czechy - choć:
\V tym drugim wypadku może też chodzić o Czechy w wąskim rozumie
niu, w przeciwstawieniu Morawom); 

b) wobec wielkich obszarów, w niedawnej przeszłości stanowiących
osobne struktury polityczne, które następnie zostały włączone w skład 
większych państw (Wielkopolska, Pomorze, Ruś, Morawy); 

c) wobec śląskich księstw;
d) wobec stosunkowo niewielkich obszarów, wchodzących \\' skład

śląskich ksi�stw w charakterze jednostek podziału małego (dystrykt
-weichbild); 

e) wobec jednostek terytorialnego podziału Korony Polskiej, które
z czasem uzyskiwały techniczną nazwę ziem. 

Jest przy tym rzeczą charakterystyczną, iż termin „ziemia" w swoim 
głównym odniesieniu, tzn. do księstw, wystwił nie tylko późno, ale też 
dorywczo. Wy.ic1tck stanowi tu tylko ksic:stwo wrocławskie, nieco zaś 
później opawskie i raciborskie. Obok tej nazwy występuje czasami „du
(.'a tus", kcz tylko z rzadka. Przy wszystkich zastrzeżeniach, które płyną 

ze zdekompletowania materiału, można przyjąć, że w drugiej połowic 
XIV w. termin „terra" - wcześniej też nieliczny - wyraźnie zanikał. 

Obok nazw terra-ducatus-principatus w tabeli występują również 
określenia castellania-territorium-districtus, odpowiadające jednostkom 
terytorialnych podziałów w małej skali. W niektórych wypadkach, szcze
gólnie gdy imię własne dotyczy stosunkowo obszernego księstwa (np. 
opolskiego), nic mamy tu do czynienia z przemiennością w stosunku do 
,,terra". Imię własne połączone z „terra" itp. oznacza całość księstwa, 
związane natomiast np. z „districtus" odpowiada jedynie stosunkowo nie
wielkiemu odpowiedniemu „weichbildowi". W kategorii określeń odpo
wiadających jednostkom podziału małego obserwujemy wyraźny przyrost 
słowa . ,dystrykt", czemu w niemczyźnie odpowiada „weichbild". Jest to 
bezsporny wyraz ukształtowanego już - właśnie na podstawie jednost

ki - terytorialnego podziału w malej skali na śląsku. 
Dla dopełnienia terminologicznego obrazu dokumentów śląskich ze

stawiamy w tab. 7 te wszystkie odniesienia przestrzenne, gdzie wśród za
stosowany(.'h nazw ani razu nie użyto słowa „terra". W pierwszej kolej
ności zestawiamy te, wobec których w ogóle użyto słowa „kasztelania", 
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Tab. 7. Występowanie określeń przestrzennych bez wyrazu „terra" w powiązaniu z imieniem

własnym 

·------------------
Imię własne 

� 
!· W latach 

___ ----·-·· określenie do 1250 1251-:_ l 300-ll3Ól-.:::··i 350 I 1351-1400·-
l i _2_�-�--- -3 ---! 4 ___ I _ s 

Milicensis 
castellania 
territorium 
districtus 

Saganensis 
castellania 
districtus 

Wien 
castcllania 

Spicymiriensis 
castełlania 

Ribnick 
territori um 

Kalissiensis 
territorium 

Na kei 
territorium 

Cozzcnbluth 
territorium 

Velen 
territorium 

Beroldistadt 
territorium 
districtus 

M unsterber.;,:ensis 
tcrritorium 
districtus 

Nympczensis 
territorium 

Fes ten berg 
districtus 

Lobaviensis 
districtus 

Cegynhals 
districtus 

Wartenbergcnsis 
districtus 

Urasiensis 
districtus 

Crivin 
districtus 

Zulchowicnsis 
districtus 

Mesericzensis 
districtus 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

8 

s 

li 

3 
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Svidnicensis 

districtus 

Woloviensis 

districtus 

Trebnicensis 

districtus 

Prussniczensis 

districtus 

Sevor 

districtus 

Olauiensis 

districtus 

Bregens is 

districtus 

Gorlicensis 

marchia 

districtus 

Creuczeburgensis 

districtus 

Byczina 

districtus 

Welczin 

districtus 
Gorzovicnsis 

districtus 

Plessnensis 

dis Ir ictus 

Haynoviensis 

districtus 

Kantnensis 

districtus 
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2 3 4 s 

2 

2 

w dalszej takie, do których odniesiono wyraz „terytorium", na koó.cu 
zaś określane tylko jako „dystrykt". 

W obu ostatnich tabelach niejednokrotnie kilka określeń było łączo
nych z pewnym imieniem własnym. Była już mowa o tym, iż nie za,vsze 
oznacza to przemienność nazw. Z drugiej jednakże strony nie można �tąd 
wnosić, iż przemienność taka w ogóle nie istniała. W śląskich dokumen
tach znajduje się szereg zwrotów, które wyraźnie podkreślają tę prze
mienność. Zestawiamy je poniżej, nie grupując ich rzeczowo, lecz tylko 
podając je w chronologicznej kolejności: ,,in quorum territorio vel con

finio" (1234, Bilsch. 127); ,,in districtu Lubucensi" oraz zaraz dalej „in 
tel'ra Lubus" (1249, GM I 117); ,,in terra nostri ducatus" (1258, Cod. II 
107 - takich wzmianek jest więcej); ,,in cuius dominia seu ducatu" 
(1290, Bisth. 258); ,,racione dominii seu ducatus" (1291, tamże 272 - oba 
ostatnie można też rozumieć nieprzestrzennie, jako zasięg władzy); ,,in 
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toto ducatu sive dominio domini ducis" (1296, tamże 264); ,,nomine dis
trictus sive territorii" (1310, Wkp. II 275); ,,terram seu ducatum suurn 
Oppaviensem" (1318, GM II 467, 468); ,,in sua terra et dominio" (1332, 
Cod. V 111, 196, 242); ,,ducatum nostrum seu terram Stynaviensem" 
(1336-1337. GM I 139-149 - osiem razy); ,,in districtu seu territorio 
extra civitatem" (1337, Korn 138); ,,cum ... districtu seu toto territorio" 
(1339, GM II 25-27 - osiem razy); ,,in terra seu districtu Oppauiensi" 
(1340, Cod. II 140); ,,Grotkaw necnon terra seu districtus" (1342, Bisth. 
351 - 3 razy; 1358, tamże); identyczne zwroty z 1353 r. (GM Il 175 -
2 razy), a także 1355 r. (tamże 217, 218); ,,in terris sive districtibus" 
(1358, GM I 15; Bisth. 310); ,,duorum territoriorum scu castellaniarmn'' 
(1391, Kat. Il 163). 

XI. Wn i o ski. W słownictwie śląskich dokumentów do koi1ca
XIV w. wystąpiły na ogól podobne zmiany jak w analogicznych tekstach 
z innych ziem polskich. Poiega!y one na rosnącym zastosowaniu słowa 
„terra" wśród innych określeń przestrzennych nie będących imionami 
własnymi. W odróżnieniu od innych jednakie z jednej strony ich odse
tek był znacznie niższy, prócz tego zaś nie wystąpił w nich z drugiej 
strony spadek czy nawet zanik tego słowa w znaczeniu całości struktury 
politycznej, co właśnie gdzie indziej dało się obserwować. Inaczej mó
wiąc, określenie „terra" nie stało się na Śląsku główną techniczną nazwą 
na oznaczenie jednostki podziału terytorialnego w skali wielkiej. Równo
<:ześnic zwraca uwagę na Śląsku szczególnie wysoki odsetek zastosowa
nia wyrazu „districtus" na oznaczenie jednostki podziału terytorialnego 
w malej skali, a także dość wyraźne jego związki ze szlachtą-ziemia
nan1i. 

DER BEGRIFF „TERRA" IN DEN SCHLESI�CHEN DOKt:MENTEN BIS Zlii\I 

ENDE DES H. JAHRllUNDERTS 

In der Terminologie der schlesischen Urkunden, ahnlich wie in derjenigen, che 
in cie:1 aus anderen polnischen Gebieten stammenden urkunden angcwandt war
den \\·ar, wuchs die Fre(łucuz der Anwendung des Bcgriffs ,,terra" u11ter andcren 
Rau:r,bcstimmungen, die keinc Eigcnnamen wnrcn, zu. Dicser Zuwachs war jcdoch 
viel g,•ringer als woanders in Polen. Ein andcrer Unlerschicd in cliescr Gegenubcr
stel:u:1g ist die Tatsache, dass clas Wort „terra" in den schlesischen Urkunden in 
jenc:· Zeit seinc Beclcutung auch als Einheit der politischcn Struktur behalten hat, 
wah:·e!1d es in anderen polnischen Regioncn am Absterber: war. Im Ergebnis ist 
das ,\'ort „terra" in Schlcsien kcin tcchnischer BcgrifI Hi,· Bestimmung der Ein
hcite:, der Territorialteilung im grnssen Ausmnss geworclen. 
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PRZEMIANY KULTURY NA DOLNYM ŚLĄSKU 
W CZTERDZIESTOLECIU POLSKI LUDOWEJ 

Historykom i socjologom kultury znane jest znamienne zjawisko zwię
kszania się bazy źródłowej w miarę oddalani� się w wymiarze czasu 
okresów, wydarzeń, poddanych ex post factum opisowi, analizowaniu 
i wartościowaniu. Z podobnym wypadkiem mamy do czynienia porów
nując bazę źródłową dla analiz kultury regionu Dolnego Śląska, np. z lat 
sześćdziesiątych i obecnie. Wystarczy wskazać na wzrost zasobów tak 
cennego źródła dla jakościowych badań kultury i obyczajów, jakimi są 
pamiętniki. Kolejne edycje pamiętników mieszkańców Dolnego Sląska 
odsłaniają nowe dotychczas nie znane szerzej fakty, informacje i inter
pretacje zachowań twórców i odbiorców kultury w różnych okresach po
lityki kulturalnej i zróżnicowanych środowiskach. Należy też dodc1ć, że 
ukazały się ostatnio i opracowania dotyczące różnych okresów powojen
nych dziejów kultury na Dolnym Śląsku 1

. 

Powstają coraz lepiej usystematyzowane opracowania żródłowe ma
teriałów archiwalnych, ułatwiające ogarnięcie syntetyczne dokonujących 
się procesów kulturowych. Przykładem tego rodzaju źródła, z którego 
skorzystamy, jest praca Iwony Ziętkowskiej z Wojewódzkiego Archiwum 
Państwowego we Wrocławiu 2• Pole penetracji badawczych różnych za
gadnień kultury regionu rozszerza się wydatnie w miarq powstawania 
prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych na wyspecjalizowa
nych kierunkach wyższych uczelni wrocławskich. Przygotowana przez 
Elżbietę Wojtaś dla Wrocławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki odnotowa
na bibliografia prac dyplomowych poświęconych szeroko pojętej proble
matyce kultury powstałych na wrocławskich wyższych uczelniach obej
muje ok. 750 pozycji. Dla niniejszego studium szczególnie przydatne są 

1 Pct1torama /.:-uit-ury icspólczcsnego Wrociawia, red. B. Zakrzewski, Wrocław 

1970; Kulmra nCI. Dolnym Slqsku, n,d . .J. Tr.zynadlowski, Worszuwa-Wroclaw 1977. 

� I. Z i ę t ko wska, Zagadnienia oświaty i k-ultury 11a Dolnym .Slo_�ku w la

rach W45-1950 w hcietle materinlów archiwalnych przechow111rn11ych w Wojewódz

kim .'lrchi·wum Pc111st11,;01cym i1.:e Wrocławiu (maszynopis). 
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prace ujmujące problemowo determinanty zmian kulturowych w społecz
ności omawianego regionu, jak i aspekty przemian instytucjonalnych 
w dziedzinie kultury. W pełni reprezentatywnym przykładem tego ro
dzaju źródła wykorzystanego w niniejszym studium jest praca doktorska 
\Vandy Patrzałek 3

• 

Zakres przestrzenny analizowanych procesów kulturowych wyznaczo
ny jest obszart'm Dolnego Śląska obejmującym obecnie cztery wojewódz
twa (wrocławskie, legnickie, wałbrzyskie i jeleniogórskie). W początko
wym okresie obszar, który jest przedmiotem analiz, obejmował również 
część województwa opolskiego i zielonogórskiego. 

Dzieje, procesy, ,,dzianie się" każdej kultury odbywa sic; w c;,asic. 
Perspektywa czterdziestu lat, które stanowią ramy podejmowanych ana
liz, będzie n:utowala w postaci nie zawsze precyzyjnie ustalonych okre
sów, ,,dat przełomowych" na analizowane procesy kulturowe. Można 
ogólnie stwierdzić:, że zróżnicowane okresy dziejów powojennej kultury 
na Dolnym Śląsku wyznaczają zarazem periodyzacje odcinków czaso
\vych, w których społeczność tej ziemi inaczej przeżywała swoje dni po
wszednie i świąteczne. Bez pojęcia czasu nic można wyjaśnić, jak w sfe
rze kultury odbywa się ruch i zmiana; zarazem pojęcie przemijania, 
utrwalania i dziedziczenia to również desygnaty kultury. Czterdzieści lat 
to więcej niż czas potrzebny dla zmiany pokoleń, a zatem jest to już 
wymiar dostateczny dla dynamicznego ujęcia przemian kultury analizo
wanego regionu. I'rzyjt�ta formulo. �ckwcncji cze1sowych sysicmntyzuje 
zarazem problemy merytoryczne, ukazane zostaną przemiany bez wy
odrębniania dziedzin kultury. Na przykład problematyka nauki, sztuki 
nie zostanie wyodrębniona, lecz analizowana będzie w ogólnym nurcie 
całości dokonywających się przemian. 

W okresie pionierskim dominują czynniki socjodemograficzne. Z tych 
też względów na czoło analiz wysuwają się cechy kulturowe ludności 
osadniczej. Przedmiotem zainteresowań badaczy pierwszego okresu roz
\Voj u społeczności dolnośląskiej były najczęściej zróżnicowania klasowo
-warstwowe, systematyzacje demograficzne według kryteriów wicku, płci. 
Etnografowie w swoich badaniach eksponowali' zróżnicowania wynikające 
ze stosunków interetnicznych, konfrontacje różnic regionalnych, wyróż
niając tzw. typy kulturowe ludności osadniczej. Podwaliny procesów 
kulturowych obok uwarunkowa11 politycznych, ekonomicznych i demo
graficznych tv:orzylo również zróżnicowanie cech kulturowych ludności 
osadniczej. Syndrom cech kulturowych ludności osadniczej tworzył de
cydującą zmivnną gl.'neruJącą postawy wobec: warunków ekonomicznych, 

8 \V. l' at r z .:ił ck, S0cjo!ogic::1w ł.m<lrrniu in.;t 1·rimcmóu: spok,::1:o-elwr1omic:

n11ch ku(L!Lr'f, Wrod,lw l98J, prat:a doktor�:w, Akademia Ekonomiczna we \.Vro

ciuwiu (m,1,1.ynopis). 



Przemiany kultury na Dolnym Sląsku w Polsce Ludowej �:-;;, 

politycznych i społecznych zmieniających się w szerszej skali i na anali
zowanym terenie Dolnego Śląska. 

Ustalanie cech kulturo\'.rych ludności oznacza b:1danie przyczyn µrzcd 
skutkGmi zachodzących przemian społecznych. Pi'zenosząca się bowiem 
ludność z różnych regionów Polski i spoza jej granic wykazywc,la od
mienne cechy kulturowe. Dążąc do określenia cech kulturowych ludności 
osadniC'ZL'j postępujemy podobnie jak badacze subkultur 1

• Analiza w tym 
wypadku cech osobowych prowadzi do syntezy, sprowadZ'l się do okre
ślenia wyr0żników zachowań kulturowych i kompetencji w uczestnict\.vic 
w kulturze (np. stopicó. analfabetyzmu w grupach osadniczych), przenie
sienia nawyków, obyczajów związanych z regionem pochodzenia. 

Grupom ludności osadniczej na Dolnym Sląsku z punktu widzenia 
cech kulturowych (ludność miejscowa, repatrianci, przesiedleńcy i rc
emig1·:mci) poświęciłem odrębne studium�. 

l'roblernem, pasjonującym pierwszych badaczy grup osadniczych, by
ły intergrupowe relacje kulturowe oraz wykrycie, która z grup zyski
wała przewagę narzucając swoje wzory kulturowe (np. etnografowie śle
dzili wesela tzw. małżeństw mieszanych, dokonujiic „pomiaru" nasilenia 
występowania zwyczajów wnoszonych przez ,,panci młodego" i „pannę 
mlod,:j'', bJdali pochodzenie regionalne pieśni śpiewanych w kościołach). 
Obecnie dociekania te mają wartość historyczną, służyć mogą zu wdziqcz
ny materiał do weryfikowania teorii kultury grup niejednorodnych spo
łecznic i regionalnie, nie stanowią bowiem już z:igadnienia istotnego dla 
praktyki życia kulturalnego. 

Oceniając obecnie już z perspektywy historycznej przebieg procesów 
społeczno-kulturowych na Dolnym Sląsku, wyraźnie można wyodrębnić 
dwa zasadnicze nurty: żywiołowe kształtowanie się postaw, więzi, upo
dobań kulturalnych w wyniku wzajemnego oddziaływania na siebie grup 
i jednostek ludności osadniczej oraz planowe oddziaływanie wbdz wy
nikajqcc z założeń polityki kulturalnej i oświatowej. 

W wyniku procesów żywiołowych szczególnie istotne z punktu wi
dzenia interesujących nas zagadnień jest tworzenie się nieformalnych 
wi�zi między mieszkańcami. J. Goćkowski i B. Jałowiecki w swoim stu
dium poświęconym typologii więzi społecznych wśród mieszkańców ziem 
zachodnich wskazują na „różnice między mieszkańcami, które ukształ-

� Poji;cie subkultury w interesującym nas aspekcie cech kulturowych wyst<;pu� 
je w pracy K. Kw a śnie wskiego Zderzenie ku/tiu. 'I'ożswno:i<' n aspekty
konfliktów i tolerancji, Warszawa 1982, s. 42. 

5 W. Mis i a k, Cechy kulturalne gr u.p ludności osadniczej na Dolnym Śląsku
w latach 1945-1949 (Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia, t. XIII, Wrocbw 
1967). Por. również J. Burs z ta, Kategorie ludności i ich typ kulturowy (Przemia
ny społeczne na ziemiach zachodnich, red. W. Markiewicz, P. Rybicki, Po:rna1·1 
1967). 
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towJly c:ię w loku spontanicznych interakcji i relacji spolecznyl'l1, o:·-�z 
\Vi(:ziumi. khJre pojawiły się i uksztaltowc1ly się w rezultacie pb,,o\•,,yc:• 
i mctodyr_?.nych zabi1:gów natury socjotechnicznej" i;_ 

:3oc.!o1ogowie i etnografowie pro1.v:1dzący bacbnb w okresie osadm
c/ym Z',ff:1ctli u\vagę, że vV procesach powstawania społeczności lok:d
r!ych n:t Dolnym Śląsku (podobnie działo siE� w innych czc;ściach zil":ll 
z.Lci 1oclnich) \vyróżnić można mi1:'_j:;cowości, w których więzi kształtuji.\C'�
sir: sponL·.nil::-.nic rni:.dy charakter '.VL·wnątrzgrupowy \V wyniku zwart•.> 

go u:-:'.,dnict ,v .t, w czyni celow-ali przcsiedlci1cy i więzi międzygrupo 0,;: :. 

Ten o,1.,,lni ty,� więzi dominow:d \V większości śrndowisk osad,1ic:ć:,-c:1.
\\lt(:'-'·�c:· 1.\1.•rc:L:;,no uw,.·.gę, czein\.l naJpelnicj d,l\val wyraz P. Rybkki, ::.1
cud ;.·,adnict·.\·.� pL:1owc:go zgodni� z konccpcj�1mi i kicru,Jrnmi wytyc:,;:J
n ... ,; [,:·,;:_:,: Hadi; :::-s:auk0'.'.'[1 dL L:::;aclni21:1 Ziem !'.achodni,: >: i l::iurn St.,
di·.J\': U.· :,clnir:zo-l'r.:�cs�edL:ńczych \V Krakov.;ic: .

. ; , clnym z ::-::,·., ,chic:-:_,---:], inst�·t.:m·:,ntó,,,- ocld:�icllyw:rnb \'.- kierunku :b
cL,:1 i., :tkc.ii o:; ,rlniczc\ i prnce::o,n twoi·zenia się spolccz.ności lokalnyc'., 
ch,ir«ktcru 1,1·zc'my;l,,n·::go i plcrnowcgo, a zarazem Zclpobicgc:nia nurto'.vi 
:�y\vio'.ow�mu, były wysiłki wyspecjalizo\vanych instytucji naukowycl1 
i władz ,v hernnku orra-:::owania programów akcji oświatowej (analLi.
lY:�y:.m, s;,,kolnic;i.._,_,o r:.,:::nych szczebli, kursy repolonizacyjne), rozumia
nej j�:ko racjorndnc1 podstawa rozv,0ju kultury Dolnego Śląska. Pytania, 
które rochily :;iq \V toku interesujących dyskusji, o ile tworzc-·nie się spo
łccznuści .:u;.;alnych może przybiera<:: charnktcr pianowy, do dziś nie zo
�:Ldy ro;,;strzygnh�tc 7

• 

\V p!·«cach oświatov„y-ch VłY!)róbowanc w okresie międzywojennym 
:·(,''lll/ i treści w warunkach Dolnego Sląska często zawodziły. Na przy
kbd e'..hos w niektórych środowiskach stawiał osadników przed clylenE
tcm ,,prncowai: ety sz,,brować". Ndcżało znaleźć środki oddz:ialyw.:rni:: 
'.\'yd10wawczego i soc::ot(·c:lmicznego w stosunku do takich i innych t::::n
cL-:,e,1i oraz postaw. 

Pi\'r\\'szym etapem pi,mowych poczynai'l było możliwie szybkie ro:ć
wi·:�;_rni, probk·mÓ\V o:§wiatowych. g1ó,vnie prz2z rozwinięcie sieci szkól 
i instytucji oŚ\viaty doro:;}ych i instylucji wychowania pośredniego (dzi :
hmia wychovv-«wczo-opiekm'i.cz,�)- Kolejnym zadaniem było wypełnieni(" 
,.pu,;tb kultur:clnc]'', kt/l!'a wytworzylą siq w większości. społeczności :o-

"J. c; o ć ko wski, B. Ja ł o \V i c ck i, l{s:tn!io,,:nnie si,z wi<;:::i społcc:::nej m, 
;:ie 1r1inc/1 ::uchothiich (Prze:n,i;u;y w ;windonwi,·i społecznej micszkai1ców wojc
WÓ(.l:ćt\\' ,-�:chnclnich i pół!'UC!1yc;1, Wrncl,tw 1w,,1, s. ,D). 

7 lfr;trn·yk i socjolog F. Buj«k, m,woluj�c sii; clu duświadczet'1 poczritków Il Rzc
c:�ypo:;pr·J:te.i, slwwróal: .. PoL1kćrn· cechuje wysoki stopic11 Ży\viołowości. tj. e::t,,
;'.jaz:nu i intuicji życio . .Je:;t to ccc!la gatunko\\.'a i dowód naszej pierwotr:ości; 
tł:;.1�i;..H;zy �;::i.� ona przyr.ajn1!!iej \'.' c:.:<��ci uczucio\voSć i kobiecość r�aszcgo chara�(� 
te,-u naroclm,·cgn ora:,: nasze zc:,:�1iłowanic do sztuki''. F. Eu jak, i\'(lllka a spoie
c::e1'1st u·�). \V;1r�:,:�1,v�� 198-L s. 17. 
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kalnych, głównie ze względu na prymat, jaki osadnicy dawali zagadnie
niom praktycznym, bytowym. Analizując akta wJadz Dolnego śląska 
okresu pioni;.;rskicgo I. Ziętkowska zwraca uwagę na i.nne jeszcze pro
b1emy wynikające z funkcjonovJ"ania obok si0bi0 nurtu planowego i ży
,viołowego ,v życiu kulturalnym: ,,Są liczne dowody na to, jak daiece 
ówcześni dzinłacz0 kultury zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa 
11ozostawienia tvmtząc.:j �j,, dopiero kultury noyvogo społeczeństwa :;a
rn2mu sobie. T:o,ki2 spontanicznie powstające mikrokultury, wypracowu
jące sobie v,lasne vnorce, nic zawsze były tożsam:..' z celami, jakie w dzie
dzinie ży-:ia kultur�tlnego stawia sooie nowoczesne socjalistyczne paii.
stwo" ;;_ Podkre�lic należy, że w samej planowej dzia!alności kulturalnej 
v,ystępow<.tly istotn-2 spory, kontrowersje teoretyczne i próby prnktycz
nych roz\viązań, których nie sposób najkrócej przedstccwić �. 

Okres nowej orientacji w polityce kulturalnej wyróżniający się do
minacją czynników politycznycl: rozpoczął się zwrotem v-1 polityce kultu
ralnej lat 1949-1950. Antoni Gindysz, analiz.ując praktykę życia kultu
ralnego, a także ochvołując się do myśli t<:oretycznej w dziedzinie: kul
tury czterdziestolecia, dochodzi do następującej konkluzji: ,,Idea upo
w:-;r.echni,mia kultury iypu socjalistycznego nie zapu.ścilct w polskich spo
łecznościach lokalnych wystarcz3jąco mo:.::nych korzeni na i,kutck po:Jel
nionych w toku realizacji tej idei blc:;dów i naruszeni;, obiektywnych 
praw funkcjonowania kultury" 10. 

Trafność tego uogólnienia znajduje pełn0. potwierdzenie w materia
łach dokumentujących sytuac.'.ę, która wytworzyła si� ,v środowisk..-,ch 
lokalnych Dolnego Śląska po zwrocie w polityce kulturaln(\j lat 1949-
1950. Okres pionierski, mimo wskazanych trudno:jc:i i sprzeczności w po
lityce kulturalnej, prowadził do wykształcenia się akceptowanego przez 
uczestników życia kulturalnego pluralistycznego modelu upowszechnia
nia kultury. 'vV trakcie stabilizac_:i stosunków· społeczr1ych wykształciły 
się zręby środovvisk twórczych i naukowych, literackich, plastycznych 
i muzycznych \V 11Jjv;�;żniejsz1ch ośrodkach kultun-�lnych we Wrocławiu, 
Jeleniej Górze, V./albrzychu, Legnicy, a także w mniejszych miastr.ch. 
Ogólnie można stwierdzić, że zarówno w aspekcie upov,rszeclmianin, � ,k 
i twórczości kulturD-ln::j był to model w dużej mierze 7.dccc:ntralizo
wany. 

8 Z i ę t ko wska, op. cit., s. 7. 
0 Analizom rozbiei.ności zaloi.e11 teoretycznych, realizacji polityki kultural:1cj 

poświ:;ciłcm osobm1 uwagę w ksiqżce D.,ialaln.ośe l:ult!ualnct na Do1ny:;i Sici:;ku 

w latach 1945-1949, Wrocl�w 1!)73 (rodz. II). 
10 A. G lady s z, Domy i,ultur11 ie spolec.::noścfoch lokalnych - lwnJrontacje

teorii i JJrn.ktyki 40-lecia PRL - 1·cferat na Ogólnopolskim Sympozjum Naukoa:y;n 

Funkcjonowa;,ie domów knlt1uy w Polsce Ludowej, Wrocław Hl84, s. 27; t c n :i. e, 
Oświata - kultura - nauka w latach 1947-1959. W,::zlowe woblcmy volityczne, 

\V<lrszawn-Kraków 1981. 
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Nowe kierunki polityki kulturalnej rozpoczęte w grudniu 1948 r. zosb
ly opublikowane w „Nowych Drogach" (1948 r.). Na Dolnym śląsku 
w dziedzinie kultury odnotowano następujące zmiany. Przede wszyst
kim nastąpiło odejście od regionalizmu i policentryzmu ośrodków kultu
ralnych na rzecz centralizmu. Zmniejszyła się wydatnie „oddolna" ini
cjatywa, szczególnie w małych ośrodkach i na wsi, w dziedzinie działal
ności kulturalnej. Zachwiane zostały utrw::i.lone już stosunki współdzia
łania między twórcami i odbiorcami kultury. Pojawiły się \V niektórych 
kręgach twórczych zjawiska „emigracji wewnętrznej". Wielu wybitnych 
twórców opuściło ośrodki Dolnego Śląska i wciągnięci oni zosta1i w wir 
„ssącego oddziaływania" centralistycznej polityki uprzywile.Jowująccj 
przede wszystkim stolicę przez rozbudowę aparatu administracji kultury, 
rozrost instytucji wydawniczych, prasy, radia, a później telewizji w vVar
szawie. 

Należy jednocześnie podkreślić, że zakreślona powyżej radykalna 
zmiana modelu kultury realnie funkcjonującej w środowiskach lokal
nych nie odbywała się w sposób mechaniczny i bezpośredni. Jak stwier
dził S. Pietraszko, w dziedzinie kultury „procesy rozwoju historycznego 
nie mają nigdy wyraźnych początków i zakończeń" 11. Konstatacja ta 
znajduje peln2 potwierdzenie w wypadku analizowanego zwrotu bt 
1948-1950. Przede wszystkim w większości środowisk kulturalnych 
Dolnego Śląska nie było przychylnego klimatu do przyjąciu narzuconego 
modelu kultury. Dokonywane drogą administracyjną akty łączenia orga
nizacji, np. TUL i TUR, nie prowadziły, mimo zakładanych intencji, do 
bezpośrednich zmian merytorycznych. Niektóre organizacje, np. uniwer
sytety ludowe, uchroniły się przed likwidacją dzięki swym niezaprzeczal
nym zasługom dla regionu. Likwidacji uległ „sektor prywatny" w dzie
dzinie kultury, używając ówczesnej nomenklatury, wydawnictwa, biblio
teki, szkolnictwo artystyczne. Scentralizowano prasę, w wyniku czego 
zmniejszyła się drastycznie liczba tytułów prasy regionalnej. Podobne 
zjawisko dotyczyło wydawnictw i radiofonii. 

W zakresie treści kultury forsowano jej upolitycznienie i dydaktyzm. 
Realizm socjalistyczny uznano za dominujący kierunek w sztuce. Roz
począł się proces krytyki dotychczasowej działalności takich podstawo
wych instytucji kulturalnych, jak szkoły, biblioteki, teatry, film, filhar
monie czy muzea. Procesy wdrażania nowych treści do instytucji kultu
ry na Dolnym Sląsku, podobnie jak w całym kraju, nie odbywały się 
bez oporów i uruchomienia „mechanizmów obronnych" jednostek twór
czych, organizacji i instytucji kultury. Podjęto też w myśl zasad poli
tyki kulturalnej próby tworzenia kanonów „nowej estetyki", czego wy-

" S. Pietras z ko, Przeobrażenia ku[tury w Polsce Ludowej w latach 1944� 

1969, ,,Litteraria", t. III, Wrocław 1976, s. 8. 
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r,tźn:! pomniki przetrwały do dziś w architekturz� niektórych rniast Dol
nego Śląska (tzw. socrealizm). 

Nakre�lone kierunki oddzialywa11. kulturalnych realizować mieli pra
cownicy i działo.cze kultury szkoleni w rumach zróżnicowanych stopni 
i form kształcenia. Badacz tych zagadnień, J. Knrgul, stwierdził, że w la
t1..cb 1949-1955 wykształcił się model kształcl)nia pracowników kultury 
jako ,,agitatorów i propagandzistów". Prowadzonym szkoleniom towa
rzyszyło wydawanie odpowiednich podręczników i materiałów pomoc
niczych 12. 

Bezpośrednio po dokonanym zwrocie w polityce kulturalnej oprócz 
wskazanych procesów zaznaczyła się akcyjność i rocznicowość, począwszy 
od pożytecznej akcji likwidacji analfabetyzmu, stwarzającej podstawy 
rozszerzania kręgów czynnych odbiorców kultury, poprzez takie akcje, 
jak biblioteki ruchome, kina objazdowe (akcja „kinofikacji" ), organizo
wanie \Vidowni teatralnych, objazdowe teatry wiejskie (projekt takich 
te..itrów zgłosił w 195! r. W. Sokorski, podówczas minister kultury i sztu
ki), ,,akcja radiofonizacji", aż do takich poczynań, mmeJ związanych 
z kulturą, jak propagowanie „wczasów dla świata pracy", masowego 
sportu i turystyki. 

W ruchu amatorskim na Dolnym Śląsku do realiz;-,cji akcji kultural
nych włączono tzw. brygady agitacyjne, które z koki wylani::tno z wiel
kich, często reprezentacyjnych zespołów zawodowych. Brak było nato
miast form pośrednich między wielkimi zespołami a kilkuosobowymi ze
spolAmi „brygad agitacyjnych", zatem małych zespołów amatorskich two
rzonych na zasadzie autentycznych zainteresov.-ań różnych grup z,1wo
dowych i środowiskowych uprnwiających swobodnie dobro.ny repertuar. 

W 1952. r. rozpocze;to na Dolnyrn Śląsku kolejne akcje tworzenia 
w gminach tzw. świetlic wzorowych z etatowymi pracownikami rckru
tow.rnymi najczęściej spośród nauczycieli. Wkrótce okazało sic;, że jest 
to kolejna przegrana kampania zaprojektowana i realizowana centralnie 
bez uwzględnienb potrzeb i możliwości zróżnicowanych środowisk Dol
nego Sląska. Trwalsze okazały siq utworzone w tym okresie Powiatowe 
Domy Kultury, które miały objąć patronat naci świetlicami wzorcowymi. 
Zasady współzawodnictwa pracy przenoszono do sfory aktywności kul
turalnej poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów i rywalizacji, 
nie wyłączając takich dziedzin kultury, jak nauka i sztuka. Wojevvódz
t wo wrocławskie w 1955 r. podjęło rywalizację z województwem poznań
skim w ramach konkursu czytelniczego. 

12 Towarzystwo Wirclzy Po\.\';;zcchnej wydawało np. Notatnik prelegenta, za
'Yierający, jak stwierdza J. Kargul. .. szczegółowe kon�pekty odczytów n.1 różne te
n1.cty wraz z przewidywanymi pytaniami i gotowymi oclpcwiedziami .. - J. Kar
g u I, Kształcenie prHco11:11ików upotcs:::echniania kaltury 1c I'o/.sce Laclo11·ej, War
sza wć\ 1973, s. 111. 
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Drugą cechą omawbnego okresu dominac_ji czynników poiityc:.nyci1 
,v sferze aktywności kulturalnq była rocznicowość i cykliczność imprez. 
W 1950 r. zorganizovv",mo po raz pierwszy Tydzień Oświaty, Książki i Pra
sy. W 1933 r. obcl'wdzono Rok Odrodzenia, organizując szereg imprez 1n 
Dolnym Śl,lsku. Szczególnie wiele wysiłku organizacyjnego i znac:rn-� 
sumy przeznaczono na obchody Roku Słowackiego w 194B r. i setnej 
rocznicy śmierci :\Iickiewicza (Rok l\hckicwicza w 1935 r.) u_ 

Kreśląc ogólny bilans analizowanego okresu dominacji c:�ynników 
politycznych, należy stwierdzić. ż,: ccnt;·a1iz::1c]:l i zbiurokraty;-:mvanie 
c-a:�.i działalności kulturalnej. łącznio z ruchem amatorskim i spolcr:7.no
-regionalnyrn, wywołały znaczny n•gi·cs w sferze kultury nG Dolnym
Śląsku w porównaniu z okresem pionierskim. Okres t<.,n wykazał, i.e
\Voluntarystyczna polityka kulturalna, nic rcsp2ktująca zróżnico\vanych
potrzeb micszkm'lców różnych środowisk, ,,komenderowanie zamiast in
:::.piracji czy dialogu'' -� jak stwierdził A. Gładysz 14 - prowadzi zawszi::
do skostnienia stoso\v,mych form oddziaływania kulturalnego i w ,·�:,ul
tacic nic przynosi zamierzonych skutków społecznych.

Okres industri«lizacji i urbanizacji, wyróżniający się domin,1cjq Ci:yn
ników ekonomicznych, w wypadku Dolrn°go Sląska dotyczy szczcw·>�nie 
dwu regionów - Turoszowa i Lubina. 

Badacze śledzący w sposób systematyczny procesy industri::iliza�_ji 
w Polsce powo jcnnc.i podkreślają, �:c najistotniejszym następstwem tych 
procc5Ów byłn urb,:mizacja (B. Jałowiecki, J_ Turowski, .L Zirlłkowski). 
Zwracają oni iarazem uwagę na aspekty społeczne i kulturalne obydwu 
procesów obok zmian ckonomic;,.nych, ekologicznych i demograficz
nych 1 5. \V cezurach przr:mian ekonomicznych okres intensywnej indu
strializncji przypada na realizację Planu 6-lctniego. 

Podobnie .i<:k w innych rejonach intensywnego uprz.ernyslo\vicnia na 
terenie dwu głównych ośrodk(rnr na Dolnym Sląsku, w Turoszowie' i okrę
gu lubińska-głogowskim, wystąpiło szereg zmian kulturowych. W wypad
ku Turoszowa i Lubina zaznaczyiy sic; jednak specyfic::me procesy kul
turowe. Różnice, poza innymi względami, wynikają z okresu, ,,momentu 
historycznego" w dziejach Polski Ludowej. Należy równi'.:ź brać pod 
u wagę lokalne warunki społeczne, ekologiczne, demograficzne_ 

Intensywna industrializacja na obszarze, umownie naz\vanyrn \\'or
kiem Żytawskim, odbywała się \V okresie, w którym brak było zupełni,.: 
doświadczc11 na Dolnym Śląsku w zakresie oddziaływania kulturallv,go 

'3 :.I is 1 a k. D;:w1n!ność k,1l1urnl1w ... , s. 16.i. 
11 G lady s z. CJfo·inta - kulnua - nau�:a .... s. no. 
15 B. Jałowi ee ki, iWierniki urbani::ncji. l'róba teorel);c:::,cuo :_(!;'!J,n:: .. ·n1u1 

problematyki (Studi" Sm;jol,Jgiczrw, 1%G, !a- '.li: J. Tur owski, A. Kry<.: z k <1, 
Profile :,polec:nc s!m-coo mw,w i nou·euo miristn ))i'::emy,tou:ego (tamże); .J. Ziół
kowski, Zw1uc/111cJ11,: urbc,rcizucJ1 l'-' .rncjolooii !Kultura i Spoi„czcfolwo. 1%l, 
nr 1). 
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w tego rodzaju obszarach. Dostępne obecnie wyniki badań ir. przekonują, 
że w procesach oddziaływania kultul'alnego na terenie Turoszowa przy
�ęto model n<:1silonego oddziaływania silami zewnętrznymi, gh.vnic wy
korzystywano możliwości „eksportow0" potencjału kulturalnego Wro
c\nvia. Inny model zastosowano w wypadku Lubina, o czym bc;dzic rno
\V"1 niż2j. Szczupła baza sal widowiskowych (tego typu obiekty ;)y]y tyl
ko w Zgorzelcu), klubów i świetlic rejonu uprzemyslO\vioncgo Turow::i 
lJy!a intensyv,rnie wykorzystywana na imprezy estradowe; r.zadzit:j tea
tralne, muzyczne, spotkania autorskie (literaci wrocławscy) i prelekcje 
organizowane w zdecydowanej większości silami wrocławskiego ośrod
ka artystycznego i naukowego. 

Doświadczeni działacze tego rejonu (Z. Dobrzyński, K. Pietraszek) kie
rowali swoją uwagę nie tylko na zadania organizatorskie, starali się bo
wiem po.mać dokonywające się procesy zmian demograficznych, obycza
jowych i społecznych, by móc skutecznie programować oddziaływania na 
powstające środowiska lokalne złożone z ludności napły\vowej. W począt
kowym okresie realizacji inwestycji występowała „monokultura" zawo
dowa i wyraźna przewaga mężczyzn w strukturze mieszkańców. W nie
których osiedlach, np. w Sieniawce, na 100 mężczyzn przypadło 18 kobiet. 

Z. Dobrzyński w swoim źródłowym dla obecnych badaczy opraco
waniu i; przytacza wiele faktów i opisów warunków i atmosfery, w ja
kiej próbowano animować kulturalnie tworzące się środowiska pracow
nicze realizowanej inwestycji energetycznej. Na przykład w początko
\\·ym okresie stołówkę pracowniczą łączono „z wyszynkiem". Specyficz
na stołówka, sport, do którego żywiołowo garnęła się młodzież, oraz 
,.tancbuda" w Bogatyni. mieszcząca się w prywatnej kawiarni, stano
wiły pierwsze ośrodki integracji społeczności. Przed wieloma mieszkań
cami omawianego rejonu stawała konieczność zmiany zawodu, zdoby
wania kwalifikacji i wykształcenia. Odnotowano również wzrost do
·chodów. Do specyfiki lokalnej należy też zaliczyć pozbawienie tego ob
szaru możliwości odbior,u programu telewizyjnego, właśnie w okres1t�
intensywnej industrializacji i urbanizacji. W tym też czasie obowiązy
wały ograniczenia w poruszaniu się w obrębie „pasa granicznego".
\Vszystkie te czynniki wpływały na możliwości udziału w życiu kultu-

10 B. G i· uszka. Integracyjny tcplyv: clzic1latnoici kulwrc1:no-o.hdato�n1j
U' okresie bmlou:)J Kombinatu Górniczo-Energetycznego ie 'l'uroszo1;;ie (1c1ta 105\-
1.062). Wrocław 1972. (maszynopis pracy magistc:·skiej); W. :VI is i a k. Spolec::;:c,
-;>o/i.tyc::ne v;arnnki rozwojn kultury na Dolnym .l!;ląskit (Kultura r.a Dol:,yn'. St:;
;;ku); Z. S ze pa j t is, Załoga KombinGtu Górniczo-Enerr,etyc.:1;cgo 1t; Ttu·os.wv:ie, 
·wroclaw 1962; ;\'I. Wycech, Warnnki. życia i pracy lmdo11.,niczych Tu;-oira (Biu
letyn OBOP, War�zawa J 962, nr l li24).

17 Z. Do hr z y 11 ski, Tnrosz,ili: - fal-.:t;<J i !tui:i�·. 13ogDty:-?ia 1973. ,. 3-!)
(broszma - nadb:tlrn z „Rocznika Jek1,iog6rskicgo", Hl77, 111' XV).
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ralnym i spędzania czasu wolnego. W rezultacie dominował styl życia 
i obyczaje znane z powieści M. Hłaski. 

Właściwa rozbudowa zagłębia turoszowskiego rozpoczęta została na 
podstawie uchwały Rady Ministrów z 1958 r. W tym też czasie rozpo
częto starania o stworzenie własnej bazy do działalności kulturalnej. 
W Zatoniu istniejący tam klub przekształcono w dom kultury, zwięk
szono wydatnie liczbę punktów bibliotecznych, klubów i świetlic. Naj
bardziej ożywioną działalność prowadził klub górników „Gong" i klub 
energetyków „Kon-tiki" w Bogatyni. W sumie, jak stwierdził Z. Do
brzy1i.ski, liczba placówek kulturalnych wzrosła do 111 ze 145 pracow
nikami w 196 ± r. w poróvmaniu z 62 placówkami, jakie istniały przed 
1958 r. na terenie zagłębia turoszowskiego 18

• W miarę upływu czasu, 
o także uzyslrnnia możliwości odbioru programu telewizyjnego, nastę
powała integracja społeczności i procesy kulturalnego rozwoju nie od
biegały od podobnych przemian w innych rejonach uprzemysłowio
nych.

Procesy zmian i rozwoju kulturalnego w drugim na Dolnym Śląsku 
rejonie intensywnego uprzemysłowienia Legnicko-Głogowskim Okręgu 
l\1iedziowym stały się przedmiotem osobnego studium 19

. W tym miej
scu ograniczę się do wskazania zasadniczych problemów korespondują
cych z analizowanym okresem industrializacji i urbanizacji. 

Analiza dokonanych przemian na terenie LGOM przekonuje, że 
w dui:.ej mierze starano się wykorzystać działalność ku1turalną w spo
sób świadomy i planowy w trzech zasadniczych kierunkach, bazując na 
specyficznych funkcjach kultury. Przede wszystkim kultura miała od
grywać rolę integracyjną w stosunku do zróżnicowanych grup społecz
nych przybyszów i ludności miejscowej nawykłej do ustabilizO\vanego 
życia w prowincjonalnym mieście. W sposób zróżnicowany starano się 
wykorzystać Iunkcje kultury w zapobieganiu i zmniejszaniu zjawisk 
patologii społecznej. J. Ziółkowski używa trafnego określenia dla spo
łecznie negatywnych zjawisk łączących się z industrializacją jako .,roz
,vój przez mękę" w przcciwie11stwie do rozwoju organicznego. \Vyraź
nie też występowała dążność władz i planistów w zakresie kultury na 
terenie LGOM do wyrównania zaznaczających się dysproporcji w do
stępności dóbr kulturalnych w różnych środowiskach społecznych i te
rytorialnych (mi1sto - wieś). Na terenie LGOM wyrażnie można było 
dostrzec wzrastającą centralizację w zakresie kultury w miarę postę
pów industrializacji i wiążących się z tym procesów urbanizacji. 

Do wskazanego modelu oddziaływań kulturalnych dochodzono stop
niowo, zyskując doświadczenia w miarę rozwoju inwestycji, dopływu 
nowych mieszkańców i zwiększających się możliwości finansowych. 

,s Tarnże, s. 17. 
19 \V. 1\-1 i s i a k, System kulwrov:u miasta uprzemysłowionego, Wrocław HJ82.
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Brak bezpośrednich dowodów świadczących o wykorzystywaniu na te
renie LGOM doświadczeń turoszowskich. Pierwsty etap uprzemysło
wienia LGOM obejmował lata 1957-1963, a więc przypadł na okres 

drugiego etapu uprzemysłowienia w rejonie turoszowskim, rozpoczętego 
w 1958 r. Pewne podobie11stwa jednak istnieją. w pierwszym bowiem 
okresie rozruchu inwestycji miedziowych, podobnie jak na terenie tu
roszowskim, zaobserwowano nasilenie dziab1ności kulturalnej opartej 
na potencjale kulturalnym wi�kszych ośrodków z zewnątrz, przede 
wszystkim Wrncławia. W późniejszym okresie jednak wyraźnie zwró
cono się do własnych możliwości regionalnych, opierając się na wła
snych środowiskach twórczych i działaczach kultury, pracownikach 
oś,viaty i nauki Legnicy, Lubina, a później także Głogowa i Polkowic. 

Mimo zaostrzonych zjawisk patologii społecznej na terenie LGO::VI, 

szczególnie w drugim etapie uprzemysłowienia (lata 1963-1964 do 
1973), rozwój kultury w tym rejonie nie wykazywał takich cech pro
cesów żywiołowych i „egzotyki", jak w wypadku Turoszowa, który 
zyskał sobie miano „polskiego Klondike". 

Analizy e,volucji i rozwoju kulturalnego LGOM wyraźnie wskazują 
na stymulującą funkcję przemysłu w stosunku do resortu kultury 
w miastach. Wystarczy przytoczyć kilka przykładów: w latach l 956� 
197 4 realizowano zasadę bezpośredniego finansowania działalności kul
turalnej na terenie Lubina przez przemysł. Ze znacznego poparcia fi
nansowego przemys}u korzystano przy wznoszeniu ogólnomiejskiego, 
otwartego w 1970 r. Domu Kultury Zagłębia Miedziowego w Lubinie. 
Wyrazem centralizacji środków na działalność kulturalną były powo
ływane Robotnicze Centra Kultui-y w Legnicy, Lubinie, Polkowicach,

.Jaworze. Na rozmieszczenie i kształt działalności instytucji kultury 
uksztJłtowane w okresie pierwszych etapów uprzemysłowienia LGO:VI 
wpłynęła w sposób znaczny reforma administracyjnego podziału kraju 
w 1975 r., w której wyniku Legnica uzyskała rangę miasta wojewódz
kiego. Warto podkreślić, że w rywalizacji Legnicy i Lubina o lokaliza
cję stolicy województwa odwoływały się pretendujące miasta w różny 
sposób do „racji kulturalnych". 

Analizowane procesy industrializacji, jak JUŻ wskazywaliśmy, łq
czyly się ze wzrostem obszarów zurbanizowanych na Dolnym Sląsku. 
Dla śledzonych zmian kulturowych były to procesy o znaczących na
stępstwach przejawiających sit: w różnych aspektach. Jak dotychczas 
brak bardziej szczegółowych badai'l wzajemnych stosunków kultural
nych środowisk miejskich i wiejskich ukształtowanych w wyniku pro
cesów industrializacji. Wykorzystując dostępne żródb. i badania, po
średnio poruszające interesujące nas zagadnienia, można podjąć próbę 
wstępnego przedstawienia wskazanego problemu. 

Ogólnie można stwierdzić, że procesy industrializacji, w omawia
nym w tym studium obszarze, doprowadziły do zmian w sieci osadni-
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czcj i do nowej konfiguracji w ośrodkach kulturalnych oddziaływają
cych prornieniująco na mniejsze ośrodki i wsie. Powodowcme industria
lizacją przekształcenia wykształciły trzy zasadnicze rodzaje środowisk, 
któ,-ych typologie wyodrębniamy, posługując się przede wszystkim ich 
cechami kulturowymi. Przed2 wszystkim powstały nowe nic istniejące 
,v takim rozmiarze przedtem (przed industrializacją) ośrodki kulturalne 
miejskie, jci.k na terenie LGOM Legnica, Lubin, Polkowice, a na obsza
rze' z::iglc;bi,i turoszowskiego ośrodki miejskie o zwiększonym potencjale 
-oddzić1lywania kulturalnego, jak Zgorzelec, Bogatynia. 

Jak ,vskazują badania wsi w promieniu oddziaływania wymienio
nych ośrodkó\V miejskich, np. wsi Gogolowice w rejonie wplyvrn Lubi
na �0

, dokonywały się w tych środowiskach znaczne przemiany w zakre
sie stylu życia, a zatem w aspektach szerzej pojętych zachmvań kultu
ralnych mieszkańców. Wyodrębnić można zatem typ wsi o wysokim 
stopniu zurbanizowania pod wpływem oddziaływania ośrodków miej
skich o wysokim stopniu uprzemysłowienia. Tego typu obszary obser
wować można w osadniczych układach pasmowych wzdłuż dwu osi: Leg
nica - Lubin i Lubin - Polkowice. W studium Polkowic D. Jałowiec
kiego znaleźć można interesujące analizy zasięgu oddziaływania kultu
rowego tego ośrodka miejskiego na okoliczne wsie (więzi kulturalne za 
pośrednictwem szkoły, bibliotek, parafii) �1

. 

Dane, którymi dysponujemy z własnych badań w rejonie oddziały
wania Lublina 22

, wskazują, że w bezpośrednim promieniu wpływów tego 
ośrodka kulturalnego znajdowały się wsie gmin: Chocianów, Polkowice, 
Scinawa, Rudna. W dalszej odległości od ośrodków kulturalnych, 
a ,v szczególności w południowo-zachodnich częściach LGOM (rejon zło
toryjski), zaznaczył się proces, który S. Golachowski nazywał „semiur
banizacją" wsi. Powstały wsie, których „forma osadnicza nie mieści się 
ani w pojęciu tradycyjnej wsi chłopskiej, ani miasta, raczej »półwieś -
pólmiasto«, coś zbliżonego do tej formy, którą Amerykanie nazywają 
,,rurban community«" n. 

Znaczne przemiany wsi w rejonach uprzemysłowionych dokonywały 
się w sferze ekonomicznej, społecznej i kulturowej, natomiast zastóJ ob
:oerwowano w derze morfologii wsi. Jak stwierdził A. Zagożdżon, przez 

20 W. S okół, Wply te industrializacji i urbanizacji 1w przemiany społeczno

-kulturalne wsi porskiej mt przykładzie wsi Gogołowice w pou;. Lubin, Wrocław 

1973 (maszynopis pracy magisterskiej, Katedra Etnografii Uniwersytetu Wrocław

skiego). 

�1 B. Ja low ie ck i, Polkowice - pr .:emiany społeczności lokalnej pod wpty-

lt'em upr.::cmyslo1cienia, Wrocław 1967, s. 23. 
22 I\-1 i:; i a k, Syste1n ktt!t,irowy ... , s. 108-109. 
23 S. Gol ach owski, Studia nad miastami i wsiami tlf;skimi, Opole-Wro

cław 1969. s. 180; R. Ko z i c t Typologia Junkcjonnlna miejscul'.'ości Htiejskich Leg
nic,: o-Glogou:skiego Okrc;g1t A1iedziou;ego 1c 1970 r. (Acta Universitatis Wratisla
viemis, P,·acc Instytutu Geograficznego, Se1·ia B, z. 2, Wrocław 1978). 
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wiele lat po uruchomieniu inwestycji rniedziow2j ni,_) obsen.vowa.no na 
terenie LGO.iVI budownictwa ;�,::, środków prywatnych ludności. Taki stan 
Lyl wyjątkowy w porównaniu z innymi okręgami uprzemysłowionymi 
w Polsce �\ 

\V skazane zróinicowanie śrndowisk wiejskich wy:11·,g:1 '.o niejednoli
t(go programu aktywizacji kulturalnej_ Jak można sądzie z perspekty
\\-Y czasu, zbyt wiele ujednolicającego oddziaływania mass mediów spo
dziewano siq w okresie wkroczenia telewizji n:l wieś. Podobne nadzieje 
1�z: ,, upodobnienie" kul tury ,vsi do wzorów mi,2jskich v.riązano z kolej
nymi działaniami, jak wprowadzenie na wieś klubów-kawiarni, nct Dol
nym Śląsku pocz;ąwszy od 1963 r. vVielkie nadzieJc na aktywizację kul
t ur�ln:1 wsi wiązano z reorganizacją administracji ·wiejskiej w styczniu 
1973 l'. 

2
;j 

Wartościowe pozna w czo zv,iązki procesów urbanizacji dol no.śląskich 
wsi z :iktywnością mieszkai'lców w dziedzinie sztuki ludowej przyniosły 
obserwacje badaczy tego zakresu kultury. Według oblicze11 K. Gerli
czowcj pod koniec lat siedemdziesiątych na Dolnym śląsku twórczością 
<�n1:1torską w dziedzinie plastyki na wsi zajmowało się 60 osób, na ogólną 
liczbę 215 uprawiających tę dziedzinę sztuki w całym regionie. Pod opie
ką WDK w2 Wrocławiu znajdowało się 14 „świątkarzy" wiejskich. Au
torka podkreśla jednak, że odbiorcą tej twórczości jest miasto (zakupy, 
wystawy) �i;. 

Osobne zagadnienie stano'.vi analiza wartości, treści i formy sztuki 
ludov,ej uprawianej na Dolnym śląsku. Szczególnie kontrowersyjne jest 
określenie jej wartości regionalnej. Nie rozstrzygając tego skomplikm,va
nego zagadnienia warto wskazać, że w 1963 r.. a więc w okresie nasilo
nych procesów urbanizacji wsi dolnośląskiej, K. K\vaśniewski wskazy
wał, iż jeżeli szukać zrębów kultury tradycyjnej regionalnej na Dolnym 
S}ąsku, to można ją znaleźć wśród ludności rolniczej. Ta warstwa miesz
ka11ców regionu jest najsilniej z nim związana poprzez jego odrębności,
poznawanie tych cech specyficznych w procesach prncy. W ogólnym
chórze głosów podkreślających wyrównujący wpływ industrializacji i ur
b2nizacji środowisk miast i wsi K. Kwaśniewski mi:1ł odwagę podkreś
Jic: ,,wydaje się, że ludowość dolnośląski.::j kultury tradycyjnej raczej
narasta, proporcjonalnie do narastającej coraz silniej więzi społecznej
i patriotyzmu lokalnego" 27

. Jak się przekonamy, opinia ta, acz odosobnia-

�� A. Z ag oż cl żon, Niektóre aspek ry prze1nian 1,-si ,r i'eJonach ilprzemyslo

!t-wnych na przyktadzie Dolnośląskiego Okrqgii ,111,irl:wi,·e[;o (Prwmiany wsi clol

r:o;ląskiej \V Pohce Ludowej, Wrocław 1973, s. lG). 
25 Por_ f-rzemicmy u;si cło/.noślqsbej ... , s. 40. 
26 K. Ger 1 i cz o w a. Amatorsl-m twó,-czofr pia,f!1czhn t s:1:1:.a łudo1n1 na 1.csi

do i ,w.śląskiej (Przemiany wsi dolnośli.iskicj ... , s. -lG-47)_ 
27 I(. I( \V a śnie wski, Czy istnieje dolnoi·iq.-.;ka traclycy:)na l·dli.tura l.udvu.:a:> 

/Kullma Dolnośl<lska, 1963, r:r 3/2-1, s. 10). 
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na, okazała się w pełni uzasadniona \V świetle dalszego rozwoju histo
rycznego i wzmocnienia poczucia regionalnego w świadomości drugiego 
pokolenia mieszkańców. Do sprawy tej swoistej transmisji kulturowej 
międzypokoleniowej powrócimy w trakcie omawiania dalszych okresów 
rozwoju sytuacji kulturowej wsi. 

Problematyka rozwoju kultury w latach siedemdziesiątych nie do
czekała się jeszcze syntetyzującego ujęcia. Można wyrazić przekonanie, 
że jest to jeden z najbardziej pasjonujących okresów dla teoretyków 
kultury i badaczy zorientowanych bardziej empirycznie. Cechy kultury 
tego okresu nie spotykane w poprzednich czasach stwarzają możliwość 
wyraźnego wyodrębnienia tego dziesięciolecia, stanowiącego zarazem 
zamknięty okres polityczny, i na pe\vno przyciągną w przyszłości uwa
gę badaczy. Ogólnie można stwierdzić, że był to okres wzrostu aspira
cji kulturalnych i dominacji czynników konsumpcyjnych. 

Wielokrotnie stwierdzono, że opis i analiza rzeczywistości kulturowej 
zależy w dużej mierze od przyjętych ogólnych założeń, od zastoso,vanej 
teorii ogólnej bądź „średniego zasięgu", jak stwierdzają metodologowie. 
Pomocna w tym względzie będzie zatem próba ogólnego określenia cech 
kultury ostatniego dziesięciolecia (1970-1980), podjęta przez J. Kmitę 2s.

Skracając z konieczności tok analiz autora stwierdzić można, że kultura 
omawianego dziesięciolecia odznaczała się następującymi cechami, a jed
nocześnie odwoływała się do „nadrzędnych wartości światopoglądO\.vych", 
żeby użyć terminologii autora: 

a) ogólne nastawienie na konsumpcję, w tym odpowiednie miejsce
zajmowały dobra i wartości kul tury (,,gromadzić dobra materialne i kon
sumować je we własnym kręgu rodzinnym" - wartości kultury miały 
wymiar „techniczno-użytkowy"); 

b) ,,demonstrowanie wysokiego standardu konsumpcyjnego" jako
kulturowy wymiar stylu życia; 

c) przenikanie ethosu konsumpcyjnego do samych twórców kultury,
ludzi nauki, sztuki (,,chałturzenie", .zanik tradycyjnej godności zawo
dowej); 

d) deklaratywność, obrzędowo.ść, oficjalność wielu sfer kultury insty
tucjonalnej odpowiadającej na zamówienie ze strony aktualnej polityki 
kulturalnej; 

e} zatrudnienie wielu autorów, krytyków, a także środków ,v roz
rywkę, jedną z funkcji kultury nadmiernie jednak eksploatowanej (licz
ba festiwali, oficjalne deklaracje, że 80°/o potrzeb „duchowych", kultu
ralnych obsługuje telewizja). 

Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że przedstawione 
cechy kultury w ujęciu globalnym dla całego kraju są reprezentatywne 
również dla funkcjonującej kultury w obrębie analizowanego regionu. 

2s J. Kmita, O kulturze �umbolicznej, Warszawa 1982, s. 149�162..
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Nie dysponujemy jednak odpowi,:!dnimi badaniami i pełnym zestawem 
danych, które pozwoliłyby przedstawić ukazane cechy i wyznaczniki 
kultury lat siedemdziesiątych w wymiarze empirycznym. Wskazane bra
ki i niedogodności interpretacyjne wyrównać można \V ograniczonej mic
rze odwołując się do dostępnych badań cząstkowych. 

Istotne dane ilustrujące przedstawione cechy kultury lat siedemdzie
siątych na Dolnym Śląsku zawarte są w bogatej faktograficznie i sta
tystycznie pracy W. Patrzałek, poświęconej stymulatorom ekonomicz
nym w rozwoju kultury 29

• Z zawartych w tej pracy danych wynika 
tend(•ncja do wzrostu aspiracji społeczności Dolnego Śląska oraz rozwój 
infr�istruktury instytucji kulturalnych. Warto powołać się na kilka wy
miernych wskaźników. 

Rok 

1970 
1974 
1980 

Instytucje kultury na Dolnym Śląsku (1970-1980) 

Teatry 

ogófcm 

9 
JO 
IO 

liczba 
miejsc 

5535 
6085 
6557 

Kina 

· ogóll!m. liczba
miejsc 

I Amatorskie ze-
ł I . Muzea Biblioteki 

publiczne : spo y zaintere-
i sowań j ! I

·:----; 
I 

·-

i
---· .

1 • I 1 . . liczba 1 · ' czyte nt- ogo-: ogółem o<>ólem I , człon-"' : cy w tys. Iemi ków 

l 150 i 49056 1
1

· 30 
233 ! 54976 32 

629 
636 
659 

601,3 
587,0 
599.8 

i 22761 

; 1453 I1 1806 I

37008 
26533 
33180 201 '. 54175 J 34 

Żródlo: Patrzałek, op. cit., tab. 25, 27, 29, 31, 32, 34. 

Ogólny trend wzrostu liczby instytucji kultury i ich odbiorców wy
stępuje do 1975 r. Rok ten, jak wiadomo, jest przełomowy dla całej 
dekady lat siedemdziesiątych. Po nim rozpoczynają się ujawniać w spo
sób znaczący trudności ekonomiczne, których narastanie doprowadziło 
do z:,łamania politycznego \V 1980 r. Z eksponowanych powyżej danych 
łatwo odczytać spadek wskaźników po 1975 r. w takich dziedzinach, jak 
czytelnictwo (zmniejszenie nakładów książek), kina. Jednocześnie wzrd
stały koszty utrzymania instytucji artystycznych. Dla przykładu pod 
koniec omawianej dekady w 1980 r. wysokość dopłat do biletu jednego 
widza w operze wrocławskiej wynosiła 457,72 zł, w filharmonii 230,42 zł; 
w teatrze pantomimy 196,63 zł 30

• 

Nie jest rzeczą przypadku, że na lata siedemdziesiąte przypada naj
większe zainteresowanie socjologów kultury problematyką stylu życia. 
Ten trend badawczy łączy się przede wszystkim ze wskazanym już 
wzrostem aspiracji konsumpcyjnych oraz stanem świadomości teoretycz
nej badaczy, a szczególnie socjologów kultury. Zdawało się bowiem, cze-

20 Patrzałek, op. cit., s. 121-182. 
ao Tamże, s. 145, tab. 39. 



mu uległ również pis,:qcy le slo\'.,a, Żl' poznanie.! psychospołec7.11�·,,:, rr,�
ch:mi1.mów kształtovnnia się stylów życia odsłoni na1istotnicis;,<' t;·,,�ci 
;iyci·_, ku1tl.ll'c\lncgo zriJżnicoV,'cmych pod wzgięde:m po?JOlTlU kon�'l11l1[,C ·i 
\',:1rstw spo!ecznych. Auto,· ninicj�zcgo studium prnw,,dzil w L,Ld: c:i-.:
rl ·md:-:icsiątych b8d)ni. styló\v życia z wyró:i.niecnicm przcdzialil\v kl:
c·owo-warstwowych w L'slbinic i n,, t,,:reni!c wsi Dolnego Sląska, Zc1 i,11 : i(; 
� .• kż,, prohkm,,tyk:� sru:) vnorotwórczych w dziedzi'liC ;;tylu (ycia :,: . 
Trudno w tym mie,�;cLl zrclacjono\vać pełne wyni:{i ty�:h b'.,cl::.{1. \Y '-'<:·
mi.·11ionych p1w:�.cl, zn,tir.·i.ć możn:1 prnby określeni:1 (':_c:h styl(J\'! życi,1
rnbotników z:,g!ębic, rnil'dzio\vcgo, inteligenc) teclmiczn'-'.i, drolmo·:·ni.·0:

r ,;,:t'l�tw,,. W b�idanyeh środowi�;b•.,·i·, wic1 .\skich uchwycono zró:i.nico·::;�
:,i:1 ,;ty'.Ó\\" ;i.ycia zależne- od: v,·iclkości gospodarsl\Y,, i uzy;;ki\,;anych ck
' :,odi'J\V, wykc:zL1c,:nid, sy�tE1c,ii rod:�inn•::j, struktury s;lOl,�czncj (rolui.::y 
i1idywidu,1lni, inteligenc:j:i na wsi, chłoporobotnicy). Uchwycono rr'iwnic:-:i 
i 0 totnc dl;:: tyc 1, �rodu· .. .-.,isk zróżnicowuniP czynno.ści, \V tym rówi1ież Zct

_i(;Ć kulturalnych. w clnb.ch powó'zcchich i \\. l1niach .�,\·i·.1tccznycl1, :.1 t.0.:-:
ż .. ) i:..;tctny \\rpl,y\V pór ro��u. 

V.J chwili obecnej n:, problematykę stylu życi1 puirzcć naki.y z in
:: .i pcrspckt:y,Yy. prb.c:.i w:;zystkim z punktu wid7.(•nia ograniczc11 l,01:
::;u:n'.).'.y'.nych .• fok :110hla przypuszczać·, bardziej trwale wartości zac::o
wuj<i wykrył\:' mech:rni_;Y1.1y n;iśbdownictwc1 i oddzialy,.vai1 gru:, wzorn
lwr',rczych w ,lzicdzini,, �,tyłów ż�,ci:1. \Vska,·.ywano iu:;. na na:\L.1downic
: wo stylów żych gru:, J ucl.ności rniejc'kiej wśród mi<:cs1.k,1.11ców wsi. 1'(,cl> 
nia ·.v Lublini,� '·XsL,.z, w:,ly n:\ \F:(cplyw pewnych ekm,,ntów i \\·::o:·::'.\ 
:-::ylii ·N życia z rocL:in d;·oimomics,;czahst 1N,1 do robotnik<°J'.'.', at,·:.,kc-y_;!,G�; 
11i•.'któ1·ych wzorów styl�> <.V życia intdigencji techniczn,:j db robotnil�Ó-..\'. 

\V bardzie.i ogólnym ujęciu �;l\vicrdzono. że w labch sieckrndziesi,1-
tych zasadniczymi gruuarni wzorotwórczymi w an,1lizo;,vanym r,:gio,·,�: 
były: rodzinR poprzez pi·ocesy so<.:jalizacyjne, kategorie zawodowe i kL,
sow., (\vskazywaliśmy n:_1 �1trakcyjność wzorów poszczególnych gn1p, np. 
1ntr,ligencji), wzory .':u1 )kulturowe młodzieży oraz grupy zainL:JT�o',1;1;1. 
;;,,,:!.,cze stylćrn· życi:, używają po c;ci::1 „wzór centrcilny'' dla odclzidly
wa1i. wzorotwórczych mass medió\v. Oddzialyw,mie mass mediów, szc;-:_·
gólnic TV, na style życi:1 nic.' wykazywało uchwytnych różnic r,_,gion'.il
nych, liczne pcnetrac_ic badawcz,· z tego znkresu przynosiły ,vyni\�i 
adekwatne do sytuac.ii Dolnego Slqska bt sieckmdziesiqtyc:h. 

,\'limo wielu zastr1.c•żc11, _jakie zgłaszano pod nd1·es2m lnda11 ::"tyló,.v 
życia ro;,.wi_ianych \V łutach sicdcmdziesi,Jtych :i\ można stwi::rdzić, �-C 

s1 l\I is i a k. Systelll i:,i'turov.'u u:iG,ta ... , s. 182 -199; t L' :1 ż c, Po::11::u tco,:oir·,, 
f.·i:�ci�1no:�·c!, ilHCLgencji tcc.iLnicznt!) i_Kullura i Zycie. 1978. Li.: �)); t c n ż l', (;n.tJJ�; 

d.·::orotwórc::e w ,1::ieuzmie stuiu i.:ycia (Littera:·ia, t. XI, Wrocław 1979); te n:': c,
O stylach życia społeczności wsi (Wie:ś Współczesna, 1983, nr 1 O\.

s2 Styl :::ycia. obyc::aje_ ethos w Polsce łrit iieclemdziesiqtych z perspd:tyu:y 
ro/.:n 19Sl (szldce), recl. :\.. Sici1'!,ki. Warswwa 1983.
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w warstwi(: faktograficznej wyniki tych bada11 pOZ\Vdlają uchwycić: ethos 
kulturowy wielu środowisk, a zateri1. odsLni�,\c� jeden z istotnych asp2k
tów kultury w szerszym rozumieniu tego pojęcia. 

Wkroczenie w lata osiemdziesiąte to pocz.1L:k poszukiwa1 i. nowego 
modelu kultury regionalnej, a także przem'..,ny w systemie wartości 
ucz�stników życia kulturalnego. 

Zmiany dokonujące się w cał2j makrosLukturzc w ciągu ostatnich 
czterech lat pociągają za sob,1 istotne lBStf;pstwa dla sytuacji kultury 
w analiwwanym regionie. Dziv.lalność: }wlturaln:1 organizo,vuna jest 
w warunkach ograniczeń wynikających g!ównie z trudności gospod,u_·
czych. Trudności wynikają również ze sJny świadomości planistów i or
g,mizatoróvv aktywności kulturalnej w różnych środowiskac11. Po r. 1930, 
aczkolwiek przejściowo, nastąpiło zamknięcie niektórych instytucji upo
wszechnianici kultury, zawieszona została działalność związków twór
czych. Ponieważ życie kulturalne nic znosi próżni, w pcwn2j mierze ru 
zasadzie kompensacji rozwinął ::;ię nurt aktywności kulturalnej na forum 
życia prywatno-rodzinncgo, szczególnie na wsi. 

Wiele instytucji i form aktywności kulturalnej (np. zespoły amator
::;kie) ze względu na wycofanie się zakładów prncy z ich utrzymyw;mi;, 
przejęła administracja państwowa. Zwiększyły się jednocześnie dyspro
porcje możliwości uczestnictw„ kulturalnego rnieszlrn1i.ców centrów kul
turalnych i peryferyjnych środowisk lokalnych, głównie wiejskich. Np. 
władze lokalne LGO:,: ·w swoich opracowaniach strategii dabzego sty
mulowania aktywno�ci kulturalnej ze v:.rzględu na ogólne trudności nie 
widi:ą w najbliższym cza!>ie rnoż.Jiv10.�ci zwiększcnb sieci instytucji kul
turalnych na swoim terenie. 

St-czcgólnie ważne są przemiany w systen,ic wartości potencjalnych 
odbiorców i nnim3torów nicz'.lwodowych życiu kulturalnego w środowis
kach lolwlnych. Wartości kultury, wobec trudności w zaspokojeniu bar
dziej podstawowych potrzeb bytowych, schodzą na dalszy plan. Jedna 
z istotnych wartości kulturalnych, jaką jest dążność do ksztal.cenia, rów
nież nic ma już takiego znaczeniu, jak w poprzednich okresach. Najwi
doczniejszym dowodem tej ujemnej tendencji z punktu widzenia spo
łecznego i możliwości upowszechniania kultury jest zmniejszenie się za
in tcresowania formami ksz talcenia zaocznego. 

Odnotować należy, że nie tylko występuje spadek wartości kultury 
w ogólnej hierarchii wartości mieszka11ców regionu, lecz również doko
nują się interesujące przekształcenia w zainteresowaniach i aspiracjach 
uczestnictwa w życiu kulturalnym. Jak wskazują sondaże przeprowadzo
ne przez legnicki WDK, na terenie LGOM -3� w ostatnich latach swoisty

33 K. Ku n icka, Ocenci µrcic:y gminrzych ośrodków k1lltury w woj. legnickim 

u: 1982 r., \VDK. Legnica 1982 (dn.:k powielany); Dutuchc:::a,ou;e prace ncid moc,e/c:ri 
kultury na wsi i ich wdrażanie, WDK, Legnica ·1983 (maszynopis). 
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renesans przeżywa zainteresowanie folklorem, powstają zespoły amator
skie nawiązujące do miejscowych tradycji, a właściwie przeniesionych 
przez pierwszych osadnikćY,N wzoró,v z różnych regionów Polski, tnkż(; 
z Jugosławii (Bośnia) we wsiach rc\onu Bolesławca na granicy z woje
wództwem jckniogórskim. Szczególnie wyróżniają się zespoły chóralne. 
teatralne i muzyczne (zespoły pie.śni i taóca, kapele ludO\J;'e, orkiestry 
dęte). Treści, zawarte w repertuarze zespołów amatorskich i folklory
stycznych, uznać należy za niezwykle interesujący materiał do badar'l 
etnograficznych, zawierają one bardzo zróżnicowane wątki regionalne po
łączone z współczesnymi tendencjami (np. zapożyczenia od miejskich ka
pel podwórkowych). Rozwijają się również zespoły i indywidualności 
w zakresie ludoweJ twórczości plastycznej, np. w Gromadce działa Klub 
Samorodnej Twórczości Artystycznej skupiający 28 osób. 

Za istotny czynnik stymulacji aktywności instytucji kultury uznać 
należy nakłady finansowe. Skrupulatne analizy danych statystycznych 
przeprowadzone przez W. Patrzałek wskazują ogólny spadek sum asyg
nowanych n<1 kulturę z budżetów administracji lokalnej. Rozpatrując 
porównawczo województwa Dolnego Sląska, autorka dochodzi do kon
statacji, biorąc pod uwagę liczbę instytucji finansowanych przez admi
nistrację po 1980 r., że najlepiej sytuacja przedstawia się w wojewódz
twie wrocławskim, w następnej kolejności w wałbrzyskim, jeleniogór
skim i legnickim 34. 

W trakcie burzliwych lat, począwszy od 1980 r., mimo meandrów po
lityki kulturalnej, opierając się na doświadczeniach Dolnego śląska, 
można mówić o nowej zaznaczającej się coraz bardziej strategii pod
trzymywania osiągniętego poziomu kultury. Jak świadczą przytoczone 
wyżej obserwacje, jest to strategia oparta przede wszystkim na włas
nych silach kulturowych, tkwiących w środowiskach lokalnych. Kieru
nek zwrotu do wewnątrz do lokalnych tradycji, sił i środków jest w du
żej mierze wymuszony ogólną sytuacją ekonomiczną. Wiele instytucji 
kulturalnych nie może spodziewać się większych dotacji, przemysł stal 
się wstrzemic;ź1iwy w mecenacie kulturalnym. Jednocześnie za słuszne 
uznać należy ograniczenia w nadmiernym nastawieniu niektórych insty
tucji na wypracowanie za wszelką cenę własnych zysków. Komercjali
zacja kultury nie jest groźbą nową, ma jednak, jak się okazuje w ostat
nich czasach, szczególnie nasilony charakter. 

Oparcie rozwoju kultury na siłach własnych, środowiskach lokal
nych jest koncepcją, którą można nazwać stymulowanym od wewnątrz 
regionalizmem, nie jest kierunkiem zupełnie nowym. Istniały już próby 
realizowania koncepcji kulturalnego rozwoju w ramach ruchu „commu
nity development", lansowanego Jako „aktywizacja i rozwój społeczności 
lokalnych" na początku lat siedemdziesiątych. Ruch ten jednak się nie 

84 Pat r z a ł e k, op. cit., s. 244. 
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rozwinął na skutek syndromu czynników i niesprzyjających okolicznoś
ci o których trudno w tym miejscu obszerniej pisać. Wystarczy wspom
nieć o „czynach społecznych" realizowanych w ramach tej koncepcji :i:.. 

Realizacja koncepcji regionalizmu stymulowanego od wewnątrz, a nil! 
jako kolejna idea wnoszona z zewnątrz do środowisk lokalnych, może 
spotkać sifi z powodzeniem, jeżeli .faktycznie bqdzie występowała tt•n
drncja do partycypacji ze strony podmiotów kultury, a zatem samych 
micszkańcó\V. Symptomy partycypacji będące wynikiem dowartościo
wania przez mieszkańców własnej miejscowości jako środowiska spo
kczrn:go wymagają podtrzymania i stymulacji. Uznać 118.lcży autorytet)' 
mi1:"j:.;cov,'•-\ kompetencje si:mych mieszkańców w zakresie kultury, oni 
bowiem potrafią dostosować zadania upowszechniania kultury do w:1-
runków miejscowych. Pomocnym czynnikiem w podtrzymywaniu tego 
kierunku ,icst odwoływanie się do tradycji, wydobywanie ,vlasnycb v;-.1 -
lorów lokalnych (wspominaliśmy o pewnym z.wrocie do okresu pioniN
skiego \V drugim pokoleniu mieszkariców Dolnego Siąska). 

Zarys kierunku, który nazwaliśmy stymulowanym regionalizmem, 
dopiero się wyłania. Zadaniem teoretyków i pracowników kultury jest 
opr;,cowanic systemu oddziaływań w spolecz.nościach lokalnych, które 
dałyby ,,mnożnikowy efekt", a zatem przyniosłyby rezultaty realne, na
stępcze. Na razie trudno przesądzić, czy nowa wersja regionalizmu, pod
trzymywana wydatnie przez ruch społeczno-kulturalny, zdoła przełamać 
utrwalone przez lata nawyki i przyjęty tryb planowania i zarządzania 
w sferze kultury. Od postawy władz lokalnych, od dalszych zmian w po
lityce kulturalnej zależy, czy stymulowany regionalizm stanie się kic
ruukicrn dominu,iącym. Jak świadczą pierwsze analizy efektów nowych 
rozwiązań w dziedzinie polityki kulturalnej, główny wysiłek skierowa
ny jest na tworzenie ram prawnych i zasad finansowania sfery kultury 
zgodnie z założeniami reformy. Znaczne braki występują w zakresie kie
runków działania, treści kultury, związków twórczych i programowania 
dalszych prac :rn.

\V 1981 r. powstało opracowanie pt. Raport o stanie kultury Dolnego

śląska 37, stanowiące punkt wyjścia rozlicznych w tych czasach dyskusji 
i polemik, między innymi prasowych. Jako współautor tego opracowa
nia, nabierającego w miarę upływu czasu charakteru dokumentu odda
jącego ówczesne nastroje i dążenia do rewindykacji zgłaszane przez 
środowiska związków twórczych i naukowych, chciałbym zwrocie uwa
gc; nn te konstatacje, które nawiązują do przedstawionego w niniejszym 
opracowaniu obrazu przemian kultury. 

Przede wszystkim należy stwierdzić, że oceniając z punktu widzenia 

i� .4ktyu:izacja i ro::1rój spoieczno.ici lokoln�c/1. red. Z. T. Wierzł)icki. \Vn.,
c!a \\' 1973. 

26 \I. S t r ;li:, Kultura, Warszawa 198-t

s, Raport o stanie klLl.tury Dolnego Sląskn, \\'rodaw 1981 (druk powic:lony). 
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całości kultury regionu podział administncyjny w 1975 r. ni=? przyniósł 
docL1tlrnwego przyrostu potencjału kulturowego. Occnc; tą potwierdzc:Jcl 
bilansujące w skali całego kraju badania A. Wallisa, według których 
Wrocław, eł także Dolny Śląsk, utracił pozycje jednego z wiodących 
osrodków kultury \V kra.1u, utrzymał ją natomiast ,v kilku \Vyspccjali
nwanyeh dziedzinach :i�. 

W latach siedemdzie�:i,1tych jako kolejne zjawisko ujemne, wynik 
skomplikowanych uwarunkowa11 stworzonych polityką kulturalną. na
sqpilo rozluźnienie tradycyjnych więzi, jeszcze z okresu pionierskiego, 
między nauką (w tym rob Uniwersytetu), związkami twórczymi i siecią 
instytucji upowszechniania, nic wyłączając mass mediów. 

Zaznaczuj,1cy się trend unifikacji kultury skutecznie hamował roz
wój ruchu regionalnego, którego inicjatywy „oddolne" i spontanicznie 
1-glaszane projekty aktywizacji środowisk lokalnych nie zawsze n10gly 
się zmieścić: w dominującym modelu kultury. Przedstawione przez nas 
sekwencje \Vcwnętrznego rozwoju niektórych dziedzin kultury, np. ru
chu amatorskiego, a także ukazane okresy historycznego rozwoju, przy
noszą przykłady głosów krytycznych, projektów ulepszeń (np. w dziedzi
nie odbudowy zabytków, tradycji lokalnych), których nie brano pod 
uwagę bądź które nic doczekały się realizacji. 

Badania nad stopniem przygotowania formalnego i kompetencjami 
pr:-1cowników kultury prawic wc wszystkich omawianych okresach wy
kazywały na Dolnym Śląsku ($. Pietraszko, J. Kargul, B. Gołębiowski) 
znclczne opóźnienia w stosunku do potrzeb szybko następujących zmian 
rozwoju cywilizacji technicznej, nauki, sztuki. Z wyjątkiem piennzego 
okrc�u, zwanego w niniejszym studium pionierskim, kiedy kulhll'Z0 na
dawano znaczenie priorytetowe, w dużej mierze ze względu na udo
w,1dni:mie polskiego dziedzictwa regionu, sfera kultury w systern_i.:, fi
nansowania poszczególnych dziedzin życia znajdowała się n:1 poślednim 
miejscu w hierarchii wydatków budżetowych administracji paóstwowcj . 
.Jako antidotum na braki finansowe, jak wskazywaliśmy, stosowano ko
mcrc.ializacj<; (wyprncowywanic własnych środków finansov,.-ych prz,�z
instytucje, kultury kosztem wartości, poziomu i treści kultury). 

W okrl.'sie industrializacji i urbanizacji, jak staraliśmy sic; wykazać, 
mają micj�cc procesy korzystne i negatywne dla kultury regionu. \\- tym 
miejs;�u \Vmto dodać następ sł ,va w postaci degradacji krajobrazu na
tmalnego, jak i uk;ztaltowancgo przez tradycję, co niewątpliwie t,.:·i :n
hiży do wmtości kultury rl'gionalnej. Obecnie stopień urbanizacji Dol
!wgo Sl�ska powodu.ie wzrost kulturowego znaczenia obszarów 1H1 ur;\l
nych nie obciążonych skutkami rozwoju industrialnego i urbani�t�·cz
nego. Socjologowit:, (�tnografowic, kulturoznawcy, językoznawcy na pod-

,s ,\. W a 11 t s. J)t:::t·,1rze1u;y ,:!dacl kultury krnj!!, War,zawa 1979 (m,1,zy::11:Jis. 
!)t;\\·ici1.J!:yJ: p,,r. też: () pt::e3tr::.L Hrijjtn ukł<tri:ie ku.:tury (Społeczno-kult ural:·.,_· r:·n
!J!t.-::·,:: ,:,i,!,Lt �n·6:1iego, recl. B .. 1. i'\.U:'icki, ,\. '\\\!Ili,, \Var,zawa-Pm:1::\11 19}t!:. 
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stawie svvoich penetracji badawczych w różnych okresach zgłaszali zróż
nicowany stopi,�ń integracji społeczności Dolnego Śląska. Obecnie dys
ponujemy e�ąstkową wiedzą o aspekt:ich tej integracji. Najwięcej da
nych świadczy o zaawansowanych procesach wyrównania językowe
go. Zaznaczyły się też postępy w samej teorii i metodologii badani<, in
tegracji społecznej i kulturowej. Warto sięgnąć do w pełni opracowa
nej koncepcji W. Jachera 39 i przeprowadzić, posługując !:iię dostępnymi 
danymi, analiz�· płaszczyzn integracji normatywnej, funkcjonalnej i ko
munikatywnej na interesującym nas obszarze. Dopiero na gruncie tych 
aspektów moża badać integrację kulturową jako zmienną zależną v, sto
sunku do szerzej pojętych przemian politycznych, ekonomicznych i spo
łecznych. 

Za istotne należy uznać pytanie o stopier1 poczucia ciągłości kultury 
polskiej na Dolnym Śląsku w poszczególnych generacjach mieszkańców 
n·gionu w wymiarze historycznym i dziejów najnowszych. Wiele pytari 
przynoszą wstępne analizy ostatniego okresu dziejów kultury regionu 
rozpoczętego w 1980 r. Brak koniecznej perspektywy historycznej unie
możliwia właściwą ocenę rezultatów funkcjonowania ustaw o Narodowej 
Hadzie Kultury, Funduszu Rozwoju Kultury (1982 r.) i ostatniej usta
wy o upowszechnianiu kultury (1984 r.), szcz0gólnie \V wymiarze r�gio
n.:\lnym. Pierwsze oceny w ujęciu całego kraju przynosi opracO\vnnie 
J. Strąka 10. 

Uprawnione odpowiedzi na sformułowane powyż2j pytania pn:ynieść
mogą badania w \vielu wypadkach o charakterze interdyscyplinanym. 
Przyjęta formula analizy dziejów kultury regionu na podstawie podzia
!ow głównych okresów przemian społecznych, ekonomicznych i ekologicz
nych pozwoliła na nowe spojrzenie na dostępny materiał faktogra [icz
;1y, a zaraz0m uja wni!a istotne luki w sier:�1' \\"icdzy o prn-:esncl:, nic 
iylko iaktach z zakresu kultury. 

DIE l'ITLTCRYERX:.\"DERFNGE� I:.\" NIEDER.;;CHLESIEX 
l'.'i" DE� -10 JAIIREN DER YOLKSREPliBLIK POLE:'\ 

Der Zeitrnum der geJiilirtcn Analysc der Dynamik der Kulturvcrwamllu11gct1 
Nicdcrschlesic11s umfusst 40 Jahrc. Einc umfangrciche Quclle!,ba�is. die infuJg,.: der 
,\1�sammlu1:g y,,n Dokumcntatio:1 lll!d der durchgdi.ihrte:1 L'::kr:,uc!,unge:1: cnt
,:\amlcn i,t, Jas,;t aktuell ,'.l:. die Pcriode11 zu sy,k1r,ati�ieren in clcncn sicii die 
v. it:hligsten Kullur\'\.:rwamilungcn vollzoiwn ha ben.

Die ersk. clił' sogenanntc Pionicrpcriodc. ch::irnlct,irLsiert ;;it::h clurc)1 Dominiv
rung cler Au,wirkung clc·r �:cm1Jgr;,,pl,isclwr, Fnkto:v1, ;:ur die lil',ia!tung d,·_, .\nt
ii�z1· . ..: der KillttL· :?\il�dc:r�ci:!"�:it.·�1s. l:l �\.'.r)P!' Zeit !'ir:d·,•t d 1

.�;:· P.·fi·,:�•:;s d,�·r „l(t�ltu�·er;-

:rn \V. J c.1 c h c r. Znr;ad11ic.:11ie inteo)·r:cjl, sy�u.nn.!l .'IJ)()lec;:nr·r,o. Studiurn .: ;::n
tr<:=>n teorii �ocjc,loqii, Warsza\\·a---Wrnd;.1w 1976. s. 30 i d,dszc. 

lo St,·,! k, O[). cit. 
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Konfrontation" der Gruppcn \"on An;;icdlungsbevolkerung statt. In der Gestaltung 

der Kultur trelen planmiis�igc und spontanc Prozcsse auf. Die nachsle ausz:uson

c1ernch.: Perioclc lwgann mil dcn Verwandlungen i:1 der Kullurpo!ilik in dcn Jahrcn 

Hl-!9-19,30. Dicse Perioclc Ul' kr,chcicld sich ciurch Domi11ation ticr poiitischen Fak

toren im Bercich der Kultur. In der Spharc der inslitutionclkn Kulturakli\·itat 

lasst �ich Aktio11s- und Gclcgenheibcharaklcr der }hlncllungen lwmcrkcn. 

W,·sentliclw Vcrancleru11gr;n in dcn allgerncitwn B�di11gungen. unter dc:1(·:1 sich 

ci:e Kul lur in ?\icclerschksien gcstalk-t hat te, wttrcien clun;h die i1,tl:n�h· ei• l\\'i1:kel

tcn Inclustrieinvcstitionen cingefuhrt, haupbiichlich in dcn GebidL'll von TuroszÓ'.'.' 

i.1•:d Lubin. Die Industrialisicrung f
i

ihrt zur Dominalion der iiko11ornischcn und 

i:ikolngischcn Faldoren, die die Pru�esse der Kultu:Tcn,·ancllu11ge,1 bedingten, �0-

. ., ,_,hl im stacltischc•1 al, a uch lii:·'.c1lith(··1 :\lilieu. 

Dil' Dckac;e 1970-1980 snnciert sic:1 c!cutlicil aus; in jcncr Zl'it trat in !\icek> 

schlc�;ien, ahnlil:11 wie im gan;:cn L,111cl. cin b<·mcrkenswl't'ter Zuwachs von kultu

rdle!: Bestrebungcn auf. :\Ian hat auch \'crandenmgcn tles Lebc!isstils sowie der 

kultttrl'i!e1 Aktidtat der F.in'.·:olmer rcstgestdlt. 

Di(' letztfJ. mit den Verwancllungen des .Jahres 1980 cingelcitetc Per:,xk zcic:1-

net sich mit Ver�inclerunr,cn im Wcrtl'system der Einwohner des Rcgio11s aus. Im 

Zusa:111nc!1ha1:g mil den allgemeir:en iikonomischen Schwierigkeitcn trcten clh: -,','-:!·
te dl':· Kultu,· r,otgcdrungl!l1crwe:�t' in den Hi11tergn.111d. Es ,·ollzichen �ich �;·:cl: 

Ven\'andlungen in den kuiturcllen I11teressen. FLir besondcrs mal'l,ant ist dl'I' Zu

wachs der Intc1-essc .fur regionelle Wcrte zu halten; es liisst sich auch einc gcwisse 

Rlickwcndung zu dcn Pionicrtraclitio11en, zur erstcn Ansicdlungsperiode, bemerken. 
Hir,!<ichtlich der rieuest211, mit dem Umbruch \·on 1980 initieerll'n Periocle kann 

n,an bisher nur cli(: ersle!I Symplome des cnbtchenclen Mr.clclls der regicmelkn 

Kultttr festskllcn, die sich hauptsachlich auf eigenc Ecstandc und Traditioncn 
!<tlitzt. 
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BOZEXA PŁONKA-SYROKA, ANDRZEJ SYROKA 

USTAWODAWSTWO APTECZNE PIASTÓW BRZESKICH W XVII W. 

Aktywna rola książąt śląskich z dynastii piastowskiej przejawiała się 
nie tylko w umacnianiu gospodarczym księstw, w rozwoju życia umy
słowego i kulturalnego, lecz. także w prawnej regulacji wszelkich prze
jawów życia swych poddanych. Linia legnicko-brzeska, której poświę
cone jest niniejsze opracowanie, zgodnie z duchem Renesansu przyczy
niła się do utworzenia gimnazjum i biblioteki w Brzegu, sprawowała 
także protektorat nad drukarniami, podjęła starania, wprawdzie nieuda
ne, o utworzenie uniwersytetu najpierw w Legnicy, potem we Wrocła
wiu. Wpływy humanizmu znalazły swe odbicie także w architekturze, 
c?.ego przykładem może być: wspaniały renesansowy zamek w Brzegu. 

Obiektywnymi uwarunkowaniami wydania ustawodawstwa aptekar
skiego były przemiany w naukach przyrodniczych XVI i XVII w. w Eu
ropie, a co za tym idzie, i na Śląsku. Pojawienie się nowych, pozaeuro
pejskich roślin i preparatów leczniczych, zapoczątkowany przez Para
celsusa nowy kierunek badań chemicznych - jatrochemia, dały nowe 
podstawy rozwoju lecznictwa i otrzymywania leków. Niezależnie od tego 
stworzyły one szerokie możliwości łatwego zarobku dla wędro\vnych 
kramarzy, pokątnych handlarzy, różnego rodzaju szalbierzy, trudniących 
się sprzedażą leków i ich przygotowywaniem, ze szkodą dla chorych oraz 
dla wykształconych aptekarzy. Spory powstawały także między lc..'ka
rzami i aptekarzami. Dotyczyły one podsta\vowcgo z3gadnienia, kto ma 
prawo leczyć, a kto ma prawo przygotowywać i sprzedawać leki. Syi.ua
cja taka wymagała regulacji prawnej. Legnicko-brzeskie ustawodaw
stwo aptekarskie współistniało z podobnymi aktami prav:mymi wyd;;wa
nymi ówcześnie w innych państwach europejskich i jest kolejnym ('b
pem kodyfikacji prawnych w tej dziedzinie na Śląsku 1

. 

Celem artykułu jest przedstawienie trzech aktów prawnych, rcgulu
j<-lcych zagadnienia zawodu aptekarskiego w księstwie legnicko-brzes-

1 Pierwsze ustawy aptekarskie zostały wydane w Legnicy w 1568 i 1584 r. 
Kolejne w latach 1604, 1614 i 1662; por. A. Ad 1 u n g, G. Urd a n g, Grttndriss 
der cleutschen Pharmazie, Berlin 1935, s. 521-527, 
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kim. Eędziemy je rozpatrywać na przykładzie trzech ordynacji z cenni
kami, wydanych w 160-t, 1614 i dla porównania w 1662 r. � Wysta,vcą 
dokumentu z 1604: r. była księżna Anna i\faria (1561--1605) w imieniu 
małoletniego syn:i Jerzego Rudolfa (1595-1653), który z kolei był wy
sLnvcą ordynacji z l 61 ,1 r. Akt prawny z 1662 r. miał aż dwóch wy
stawców. Pierwszym byi biążę Luclwik (1616-1663), który zmarł przed 
\Vyd,tnicm opraco\\',il1!2j na _je-go zlecenie ordynacji i taksy·. Dzieło jego 
kontynuował następca, książę Chrystian (1618�167:2.), o czym świadczą 
dwie przedmowy sporządzone w formie dokumentu, znajduj,icc sic; 
\V tekście aktu prawnego. 

Ordynacja z 1604 r. regulow<,!a zagadnienia upt.ekarskie otoz cu1y 
środków leczniczych, kt0,·e zosta ly u;:;hlone i ,,;ydanc w fo:-mi·J ocln, b
ncj taksy. Akt prawny składał się jakby z dwóch CZ(�ści, z który-::1: 
pierwsza była teksU:m mowy k;i�żęcej, uzasadnia.i<tccj \Vprowadz·�·nie 
nowego porządku prawnego, a drug,1 zawierała rozszerz=:nic decy1:,:i 
książęcej i potwierdzenie jej przez burmistrza oraz radnych mi3sta Leg
nicy. C1,ęść zasadnicza wprowadzała artykuły, do których rnusi·�li �taso
wać się adresaci. Także '.vydana osobno taksa aptec;:n,·t bylil poprzedzo
na przedmową bur11,ish'z�,, powołującego się n,:i. wok; księei,1. E-m,rni:--;U:ć 
oznajmiał mies,:k:-.ihco:r. księstwa wah; k•;ięcia, a takż-:; wsk2.zy\vał rLi 
lrnry grożące za nicprz0slrzeganie jego zarzQdzeń. 

Akt prawny z 1614: r. wydmy był łącznie z taks,i regulującą n"·i:-c 
�)roduktów lccznic:ćy-ch. Podobnie :ictk w n.:gulacji z 1G04 r. zarn.ie,;z,·w
rio tu przedn10wc; :rnrmist:·za o zbliżone.i treści. 

Rcguhcjc'l zag�1clnic11 a;,)tebuskich z 1662 r. 1:!ia;J U\0.'i':� p:·zsdnlO'>'-'Y 
l:::;iąż1t wystawców. '.:ik]adab się z tekstu edyktów k;iążc;cych or:..tz cL<..;�
ci zasadniczej, b,7d:;iccj zbiorem nrtyku:ów prawnych. Nic zawi('r�,:a, 
\V przeciwiei1stwi: do poprzednich kodyfikacji, fragmentów sporządzo
nych w imieniu !mrmistr;::a i radnych miejskich, '..1 _icdynie nak,nywala 
im wprowad�cnie ordynacji w życic. Jest to być moż'--' Z'-.viązanc z upad
kiem znaczenia mel miejskich n�1 Sląsku po wo_ini0 tr"<:ydziestolc-tnie1 
(1618-1648). 

Omawiane dokumenty zosbly sporządzone w _:ęzyku niemieckim 
z elementami łaciny, taksy pis«ne były w języku laci11skim z dodani(·l11 
tłumaczenia na język niemiecki. Języki te spełniały unifikuj,1cc1 roll: 
w kontaktach handlowych. Zwlnszcza łacil'1skie nazwy surowców i spo-

2 Confirmirte Apotheken-Orclnung eines Ehrbarn Rat/1cs der Stadt Liq;nitz. 

Gcdruckt zur Licgnitz clurch Nicokum Sch:1eicier. Im 1G04 Juhre, BUWr., sygn. 

361 508; Der Fiirstlicl,cn Stadt Liegnitz il.poteken-Ordnnng und Taxa. Bey clero 

im M onat Julie des 1614 Jahres gehałtenen Visitation rcvic/irct, gemeh.rct 1rnd 

1·ersesset. Gedruckt zur Liegnitz durch Nicolaum Schneider. BUWr., sygn. 361 510; 
Neu Revidirte Apothccker-Ordnung uncl Tnxa im !-iirstentlw.mb Uegnit;:;. Gedruckt 
im der Flirstl. Residentz-Stadt Liegnitz. Ducch Zach. Schnriclcr im 1662 Jahr., 

BUWr., �ygn. 361, 51!. 361, 512.
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rządzanych leków ulatwiały prow�1dzcnic wymiany handlo\-..:cj "l caiym 
ówc;�c�:nym światem. 

:\naliza ordynac.ii bGdzie 
z 160± r. ,'. później wydanymi 
łych zmian. 

dokonana poprzL"z. zestawienie: tekstu 
ordynacjami, z uwzględnienic·m z·:istnia-

Dokument z 1601 r., tak jak i pozostałe, zawiera 17 artykułów. Pier
v,.:szy z nich dotyczy suro\vców do produkcji leków, normuj..: czas ich 
przechowywania. sposób n:ibywrmia i koniecznoś0 okresoN-:go uzupd
nhmi::i. Docbtkowo w l1i6:'.. r. artykul 1 uzupełniono o zakaz nabyw.rnL1 
nic sprawdzonych ziół, korz,::ni i minerałów u kramarzy i laborantów. 

,\:-tyku1 2 dotyczy kontroli prze;:: fizyka miejskiego i (od 1632 r.) 
lekarza książęcego �urowców, z których spor:t.ądzune są leki. Nakazuje 
on t:ptckarzowi, ::by informował friyk:., i mć<lyka książęcego o rodzaju 
ziói l:rajowych używanych do wyrobu !eków, wpro·,vadza Lkż2 naka:,; 
umil'szczania na naczyniach upt,·cznych <lokludncj cbty spon<;dzt:,1i.1 le
ku, która powinna być n;,vnież wpi:;,ma do ksiqgi ,i1,tecznej. 

Artykuł 3 wprowadza \Vymóg dok:adnego przestrzeg�,ni�t rcc;\:,lur·y 
przy ,·porządzaniu kków. Zobowin_;,.uie on apld;:ar..-:1 do ok.i-: 'cili 01 i'i;.y
kowi mic,;:::ki:::1'!1u wszystkich :-::z 1 az!nE..::u\\·, kc1Ji·,, :., _Jkka:::-z 1:1:d,.i. sioc=o-
wal do produkcji ll'k01,v. Tym s,.mym do \';yro::rct ivków rnO/il i.J'..';: u·iy
warn.� tylko środki zn,111e i ::·prawdwnc. W 1662 r. zostc1_ic W!:·o-,vc.dzona 
ścislc.jsza kontrob paygoLowywdnia leków. Każdorazovvo p,·cd sporzą
dzC'nicm nowego Icku jego :::k'.adniki powinny by2 sprawdw!w pr,:tcz fi
zyka. osobistego lekarz.:i i wyzn:•czonycl� p1·z0z rad� micjs;�,1 i księcia 
aptC'karzy (verordnetcn Apotlw<.:kc:n IforrenJ '1• Po spr,:l\vdzeniu �urow
ców i w obecności wyżej W,}"mi,•nionyc.:h osób apt<..k:.u-z mógł pr,::ycltqpic 
do przyrządzania leków. Przepi�; h.:n odnosi sic; do lekarstw sh J,.;, prze
chowywanych w aptece. 

1\rtykut 4 n::ikazuje przyrządzanie leków w� dług Dispensatorimn 
Cordus.l 1

, w 1662 r. - Dispensatorilltn Augustanmn :;_ Artykuł z 1662 r. 
wprowadza możliwość korzystania z receptur z.iwartych -.v księgach 

3 Ko11holę aptek w myśl zaiożei"1 ustawodawców spr.iwować midi lekarze ksi,1-
ŻGCY, fizy;, miejski, deputowani z raciy miejskiej i wyznaczeni aptekarze, tzw. 
Apothcd:•.:n Herren. Powolar;ie de komisji osób wykw,1lifikowanyci1 - apteka
rzy - nasuwa analogie do ustaw mcdycwyci1 Królestwa Sycylii z lat l H0-12-11 
lub chociażby do ustawy aptekarskiej wyda1,cj w Gclar1sku \V Li97 r. Patrz: 
W. W. Głowacki, U0taw11 rneclycznc Królestux1 Syc11lii::: /at 1140-1241 (Arch. 
Hist. Mccl., 1983, z. 2, s. 137-146); A. Dryg as, Gclcdtskie tLStCTl()!f C1ptelrnrskie 
z 1507 i 1703 r. i konfrontacja ich ::: pr,�episami dziś ol)Olt'i(!zrtjący:ni lL' Poł.sce. 
Cz. I (Farmacja Polska. 1982, z, 4-5, s. 149-155). 

4 V. Co r du s, Dispensatorium lwc.: est Pharmacorton conficii:ndonnn rcttio.
Venetiis i .562. 

5 Pliarmacopea Augustana reno·c·ata, b.m., Typis et Sumptibus Joanni:; Jacobi 
Loterii, 1731. 
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sprawdzonych przez Zwolfera G_ W wyjątkowych wypadkach aptl'karz 
mógł sporządzać leki według własnej receptury, za zgodą fizyka miej
skiego. Na potrzeby własne lekarza aptekarz mógł wykonać lek według 
podanej przez niego receptury, nie miał prawa jednak jej powielać. Spo
sób przyrządzania leku powinien być wpisany do księgi aptecznej. 

Artykuł 5 stwierdza, że w razie braku wskazanego na recepcie skład
nika nie wolno go zastc;pować innym bez zgody lekarza. Tak samo na
leży porozumieć się z lekarzem w wypadku, gdy recepta jest niejasna. 

Treścią artykułu 6 są zasady przygotowywania naparów o szczegól
nych właściwościach (,,przenikających") w podwójnych, glazurowanych, 
glinianych naczyniach, nie zaś w miedzianych lub mosiężnych. 

Artykuł 7 naknujc wyciski.� substancje używane do wyrobu leków 
w małych, żelaznych lub drewni,rnych p;-,1sacL, aby wykorzystać całą 
zawartość surowca, co korzystnie wpłynie na jakość leku. 

Personelowi aptecznemu poświęcony jest artykuł 8. Dwaj wyuczeni 
czeladnicy powinni zaprzysiąc przed księciem, że będą uczciwie przygo
towywać leki, nie będq używać do ich wyrobu surowców sfałszowanych, 
mało skuteeznych i o złym smaku. 

Artykuł 9 dotyczy uczniów aptckarskieh, którzy mogą smnodziclnie 
przyrządzać leki po 2 latach nauki. Przed upływem tego okresu uczeń 
może przyrządzać lek tylko \\' obecności aptekarza lub lekarza, zwłasz
cza jeżeli są to leki o działaniu przeczyszczającym (purgantia), w któ
rych bardzo istotna jest ich ściśle określona waga. 

W artykule 10 nakazuje się, by aptekarz był zawsze obecny w apte
ce, zarówno w dni pracy, jak i podczas .świąt. Ma on niezwłocznie reali
zować recepty, niezależnie od pory dnia i nocy. Aptekarza w aptece 
mógł zastępować wyuczony i zaprzysiężony czeladnik. 

Artykuł 11 zakazuje sprzedaży trucizn i leków silnie działających 
(np. arszenik, środki przeczyszczające) osobom, które mogłyby użyć ich 
do otruć lub spędzenia p:odu. Wyjątek stanowi zezwolenie lekarza na 
sprzedaż tych środków. Aptekarz mógł sprzedać tego typu leki w wy
jątkowych sytuacjach osobie, do której miał pełne zaufanie i która 
w sposób wiarygodny uzasadniła chęć ich użycia. 

Przestrzeganiu tajemnicy zawodowej poświęcony jest artykuł 12. Zo
bowiązuje on również aptekarza, jego czeladników i uczniów do zc1cho
wania dyskrecji. w spravvach dotyczących pacjentów i leków przez nich 
nabywanych. 

J\rtylrnł 13 wprow:�d-n ks.•;::rtalną kontrolę leków, ich składników, 
prz,�prowadzaną przez ;:,piekarza lub czebdników, or,1z nakazuje, :,_by 
wszystki'.' wody apteczne były uwolnione od żelaza i corocznie zmienia
ne. \V 1 GG2 r. kontro Je: rnd lekami złożonymi powierzono fizykowi miej
�kienn i kk,rwwi k:;i,�żęce:11U. \Iieli oni prawo kontro]ow.mi 1 ,1t)tek. 

c- ZwriJl'cra wymieni;! S. HorJ'rn;,11, patrz: Ili:;loria farnwcji, Kraków 190,>.
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Artykuł 14 wprowadza obowiązek przechowywania receptur lekar

skich w aptece oraz nakazuje dokonanie wyceny l\;cepty przez lekarza. 
W 1662 r. wprowadzono zakaz powielania recept lekarskich przez apte

karza. 

Miarom i wagom aptecznym poświęcony jest artykuł 15, nakazujący 
posługiwanie się odważnikami medycznymi według wzoru norymber
skiego, wykonanymi z mosiądzu, nie zaś z ołowiu. W 1662 r. wprowa
dzono poprawkę, precyzującą poprzednie postanowienia. Nakazywała 
ona, by przy zakupie towarów aptekarz: posługiwał się systemem wago
wym stosowanym przez kramarzy. \V związku z tym przy zakupie to
waru powinien otrzymywać dodatkowo 1/4 funta więcej. Natomiast przy

realizacji recept winien stosować wagi medyczne (pondus medicinale), 
jak w ustawach wcześniejszych. 

Ceny leków reguluje artykuł 16, wprowadzający ustawowe ich okre

ślenie. Normuje także zasady zakupu na kredyt, ustalając termin kredy
towania na 1 miesiąc. 

Ostatni już z artykułów porusza zagadnienia ruchu cen na towary 
apteczne. Dwa razy do roku, po targach lipskich odbywających się 
w okresie Wielkanocy i po dniu św. Michała (29 IX), aptekarz był zo
bowiązany przedstawić kwity zakupu surowców aptecznych fizyko\vi 
miejskiemu i wyznaczonym aptekarzom (Apothecken Herren). Kwity te 
były podstawą do ustaienia nowych cen surowców. Na podstawie przed
łożonych kwitów sporządzano nowy cennik i wywieszano go w ratuszu 
i w aptece. W 1662 r. wprowadzono nakaz Vlywieszania trzech takich 
cenników - \V ratuszu, w aptece i w kancelarii książęcej. Artykuł 17 
nakazuje także aptekarzom oprócz przysięgi micszcza11skiej złożenie spe
cjalnej przysięgi aptekarskiej przed księciem. 

Porównując teksty dokumentów z lat 1604, 1614 i 1662 stwierdza
my, że dwa pierwsze wykazują daleko idącą zbieżność. Wydanie nowej 
taksy z 1614 r. uzasadnione było przez wprowadzenie nowego, nieznacz
nie tylko zmienionego systemu cen. Różnice występują także w ukła
dz:ie taksy aptecznej. Taksa z 1604 r. zawiera 51 rozdziałów i grupuje 
leki według pochodzenia i postaci. Zawiera spis treści według rozdziałów. 
Taksa z 1614 r. składa się z dwóch części (część I - 21 rozdziałów, część: 
II - 40 rozdziałów). Wprowadza próbę systematyki leków (leki proste, 
leki złożone, podział według sposobów przygotowywania, surowców, 
przcznacz2nia). Taksa z 1662 r. zawiera bardziej rozbudowaną systema
tykę, dzieląc leki na cruda (surowce) - 14 rozdziałów i elaborab - 28 
rozdzi,llów. Cruda dzielą się na mineralia, animalia i vegetabilia. Ebbo

rata dzielą siG na uzyskane przez cominutionem, destilationem, extra
ctionem, condituram, expressioncm, confectionem, sublirnationcm, prae
cipitationem i per mixtionem. .Jest to podział według rodzaj u surowca 

i sposobu otrzymywania leku. Dokumenty z lat 1614 i 1662 wprowa
dzają w specjalnym dodatku (appendix) cennik opłat za pracę apteka-
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rza przy sporządzaniu leków. Taksa z 1614 r. zawiera spis symboli, miar 
i wag, na podć'tawie których ustalono ceny surowców. Dwie pozostałe 
taksy wskc1w_jq na leki o cenach ruchomych, uwzględnione w 17 arty
kule dokunwnlów z 1614 i 1662 r. 

An,,liza dokumentów z lat lG0-1:, 1614 i 1662. wskazuje na wzrasta
jącą rok; ksi�cia i postępujQce osiabienie mieszczaństwa. Książę spra
·.vujc nadzó1· nad egzekucją ustaw poprzez swoich urzędników, posta
wionych ponad władzami miejskimi. Kontrolę nad przestrzeganiem or
dynacji i nad komisją powołaną do kontroli aptek sprawował starosta
l,rajowy (Landhauptmann).

Do tekstu ordynacji dołączony j,:st książęcy edykt apteczny, który 
w htach 1 GO-± i 1614 zawiera jeszcze odezwę burmistrza i rajców miej
skich, natomiast w 1662 r. cały L'dy;d sporzc)dzony jest wyłąc:rnic i.v imi> 
niu księcia. \V skład powyż:ozego edyktu ,vcJ,odziła także przy;.;ięga apte
karska składana księciu oraz rozwinięcie następujących zagadnień: nad
zór fizykó\v miejskich i (od 1362 1.J lekarzy książęcych nad aptekarzami 
i aptekami. ustc:lenic wyłącznego p,·.nva apl('lrnrzy do sprzedaży kków, 
określenie kom;)etcnc_ji lnlwierzy onz regulacja stosunków zawodowyc]; 
i etycznych między lekarzami i :1ptek<1.rzarni (bezpłatne leczenie, darmo
we leki). Równocześnie w myśl edyktu kontrola aptek i aptekarzy przez 
fizykó,v 1:,icjskich i kk:1rzy ksi[\żc;cych mogła odbywać się każdorazo
'.VO według woli osób kontroluj::1cych, bez prawa sprzeciwu ze strony 
aplukarza. Naruszeni" postanowicr'i książęcych i taksy groziło obok nie
L,ski władcy karą -,vysokicj grzywny, a także innymi, bliżej nic sprecy
zowanymi konsekwenc.iami. ,J cdnocześnic burmistrz i rad,l miei:;ka 
stwierdzali, że krytyka i podważ,rnii.� zasadności postanowień ksic1żęcych 
i cennika :c;ą bczpodsfo,vne, a ich moc, ze wzg1ędu na ustawod:iwcz(· 
kompetenc.\c b:ir;cia, jest obowiązująca. 

Analin XVII-wiecznych ordynacji aptekarskich nnsuwa kilka wnio
sków natury ogólnej. Wiele z wp:·owadzonych wówczas przepisów do 
dzisiejszego dnie\ zc1chowało swą aktualność (zagadnienia etyczne, kon
trola recept i procesu sporządzania leków, konieczność datacji leków, 
sprawdzanie kwa1ifikacji aptekarzy itp.). Ewolucja ordynacji aptekar
skich ukazuje stopniowy proces centralizacji władzy. Kompetencje usta
wodawcze, które w początku XVII w. książę dzielił z przedstawicielami 
władz miejskich (w sprawach dotyczących tylko miast), przechodzą pod 
koniec wicku wyłącznie do rąk księcia, którego prerogatywy już niedłu
go przejmie absolutystyczny mon:ll'cha. 



R E C E N Z J E I O M ó W I I A 

S. A,: g � r. :\. Di c ck. SKALPIEHEX IX EU HOP.\ SEIT DL,I i\'EOLITHI

KU :,! BIS 7.Ui\'I 176i KACE CBR. (Bonner Hcrte w,· Vurgeschichte, i7, 1978, 
s. !�J-2,10,.

_.\rtyk�11 �)ióra S . ..,:.;_::g/�ru i _\. Diccka poś,viqcony j-::?st Zclgaclni . .:rdu sto.� 1 )\,:�\··;L.1. 

w Ei.: opie ::a biegu skalpo\\';;\llia 1,ocz,iwszy od okr..:,u neuiita ai. do X'."III \\' .. Już 

WC' \',,:t<;pi·2, o:nawiając dane dutycz,1ce stosowa1;ia tego zabic.�1;. ,\utor1.y w.sku;:uj,\ 
11;-. p:·zcsacinc wiij/.anie tego zjawiska z pierwotnymi mieszka1\cami obu Amc:·yk, 
SJ)0\\'r>dowa!1C nic tyle grunluv;nymi studiami źródłowym:. c,, pr;ccmożnym wpl:,
Wt:::. !itcr"tury pi<;knej. Elnngrafom bowien� zna1;L' �:\ liczne przyklaciy zckjmc
,,·«n:a skalpó·;; zarówno w obu Amerylrnch. jak A[ryce, Azji czy \\·śrócl E.,kimo

sów. D0h1d jcclnak nie przypuszczano, ż,: skalpowanie �tosow:rno także i w Euro
pie. i �,, już y:ci:;'\\VSr.Y od mlod�1.ej epoki kamieniH :. 

ZdjQcia si-:alr,u -- �o polegało na odclziclcr:iu od czaszki skóry w-ra,: z wlo•,;

n:i - dokrJ:·:y'.,:ano 11acinujc1c ostryrn narzędziern n�!ej�ca, \\' k�ć;;:yc!1 za:ni�i·:z�1!·.o 
zahirg te,, "·ykonnć, by nastP.pnie f•ncrgicznym pociqgni<;c:cm za wiosy !uh z,: 
pomc,�,J nawijania ich na oclpowieclnic i•a,·zt;dzie zerv,·ać tt; sk(m:. Stosowani<i ostrza 

pr,:y ;1aci1rn:1iu skóry po·,\·odowało u v�ohników o słabiej rozwi•1ic.;tcj tkance r;1i,:
Ś1iic,,1.:ei i t! 1.::::L·czo\vcj f-O\\·stu:�ic zury.=�O\\·at', na kośc!�.H.:h czct:-.:.zki. 

Zabieg" ,;kalpov;auia clokoi1ywa!10 z różnych powodów: w edu uzy�lrnnia trc
fet1:·,1 wojer:r:cgo, dli'. ośmi,•szcnia. wyszycl:tenia ofiary, a także w celach ma;,(icz
nyc:I, bądź kullowych. Slosrnvano go n'nv11ie:i. jal,o kal'(; s.-idow;i <Jt·az - co chyba 

kst : ·:,jory;;: •·,«Iniejszym mntywl'm - w celach leczniczych. 
r'o sprecyzowaniu tem::ilu i krytyce źródeł Autorzy prwdstawi1i katalog Zci

wil':·a::icy około 121 rÓŻ!'e; wadośc: przykładów wsk,1„ujqcy<::1 na stoso'.va11i\.! sk2l
po1\·rt!da w Europie. Najstar�,.y z nich stanowi czas;drn 10-lehiego dziecka pocho
dzqca z Dyrholmcn w Danii. a datowana na około 4500 lat p.11.e. (wczesny okres 
neolil�i). Widocz!1e były na niej dookolne ryty będ,ic:e prawclopodohnie wynik:em 
zdjt;cin skóry gł<,wy wraz „ włosami. :\'a ok. 2300 l,it p.ri,e. clalowany jest pt1ci1ar 
wyko!�any za slrnlpu ludzkiego odkryty na torfowisku Porsmose w południowej Z('
landii. Z epoki bn1zu i wcr.esnej epoki żelaza pochod1.i również kilka wale:tisk 

cza,,:,)k ze śladami tE,,go zabiegu ora;: 2 dohrzc zachowane skalpy. Analogie.me zna
leziska wyst<;puj,i także i \•.· następnych okresa<:h. tworząc nieprzenYany cing aż 
po okres \\·cz0,1't�go �rcdniow:ecza. 

N,1jstarsza wzmianka w źródłach pisanych mówi;1ca o skalpowaniu pojawia sic: 

' Brak jest, poza omawianym artykułem, innych opracowai1 tego zagadnienia. 
Mimo że zauważano stosowanie zabiegu skalpowania w prawie karnym okresu śred
niowiecza (K. K o r a n y i, Powszechna historia państu:a i prawa, t. I, Sredniowiecze, 
\Vai·szawa 196:1, 5. 259) oraz w pojedynczych znaleziskach archeologicznych, nic pró
bowano, jak dotąd, wyjaśnić bliżej okoliczności i motywów stosowania tego iabiegu. 
Nie spotykamy wzmianki o tego rodzaju karze w najnowszych opracowaniach z za
kresu historii prawa (por. W. Ma is e 1, Archeologia prawna Polski, Warszawa-Po
znaii. 1982). 



Recenzje 

w V w. p.n.e. Opisuje w niej Herodot stosowaną przez Scytów klasyczną kc!;:;ikG 
skalpowania z wykonaniem nacięcia wokół głowy. Znacznie liczniejsze ,,:z?,1:a:1ki 
pochodzą z tzw. okresu wędrówek ludów. Powstały one w głównej mierze \I' kr�

gu plemion germańskich. S,1 to najczę�ciej zawarte w kodeksach karnych tych 

plemion opisy kar wykonywanych na skórze i włosach, najczę�ciej okn:�:,·,. ,ych 
terminem „deealvatio" (Le:i: Visigotllorum, 642-681 r.; Lex Liutpran<li 713-i3.3 r.; 

Capitula Remeclii, poc:c:. IX 11·.). Znacznym utrudnieniem jest stosowanie w tyc,,że 

iródłach ni·�jednoznacznych określe11, takich jak .,decomatio", ,.decalvatio'· . .. cxtor
pare", .,clecapillare", tłumaczonych przeważnie jako pozbawienie włosów 2

. \\'�·mie

niając wspomniane przykłady Autorzy zastrzegają się, ie skalpowanie było ::"i,u

rowszą formą tego rodzaju kar wykonywaną stosunkowo n:adko. 
Nie wszystkie z wymienionych przez Autorów wzmianek mog,1 oznacznt· .<rnl

powanie. Wątpliwości pojawiają się np. wobec takiego tłumaczenia termin�; .. cle

calvarc" użytego w Lex Liutprandi, gdyż po dokonaniu „decalvatio" pra ·.,·r) to 

nakazuje jeszcze oznaczy(: czoło skazańca klejmem dla łatwiejszego rnzpo.:iiania, 
co - jak sądzę - nie byłoby potn:ebne, gdyby został on rzeczywiście o.-k,,ipo
wany. Jak tego chcą Autorzy. 

Podobnie jest w wypadku znanej z pow�talych na podłożu dawnych rraw 
plemiennych kodeksów prawa niemieckiego kary „zu Haut und Haar'', intc-:·pre
towanej \\' litcr,1turze, często zreszh1 zgodnie z opisem występuj,)cym w :1:,•któ

rych z tychże kodek;;Ó\\·, jako kara chłosty (,,zu Haut") oraz obcięcia włosów i „zu 

Haar") a. Autorz.y opieraj;Jc �ie; na wzmiance w Zicierciarlle saskim. która 1::owi, 

że po wychłostaniu skaza11c.1 „windct iiun die har mit ei11cm kluppen oder ,mebel 
aus dcm haupt", uważają, że najostrzejszą formą tego rodzaju kary było ska:po
wanie. Kary ,,:,a skórze i włosach" stosowano w prawic niemieckim za clrnbne 
kradzieże, oszustwa hancilo\\'c i fałszowanie monety. 

Prócz techniki skalpowunia, polegającej na nacięciu skóry wokół głowy i od
�ioni,;ciu czaszki, stosowano także zabieg nacic;cia skóry �łowy ·w kształcie 1�:·::y;:z.. 
Opisu.ią go: Adam Bremctiski ,v swej relacji o powstaniu Słowian polail·,'..::cil i 

oraz Ussama ibn l\hmkidh (1095-1180). lekarz .:?rabski, który był świaclkil';i, lid
:;laniania czaszki pacjentki tą właśnie metodą przez jednego z lekarzy franct1'kich 
w czasie wypr« w krzyżowych (ok. 1120 r.). 

Kilka z wymienionych przez S. Angera i A. Diecka przykładów pochodzi :,: t•:
renu Sląska. Jako pienY>I.Y przytoczony wstał iragment dokumentu z 121.ii r. 
dotycz,1cego Wrocławia, a z<1wierającego zasady prawa magdeburskiego. Mowa jest 
w nim o karze „zu Haut und Haar" grożącej za oszustwa handlow,! 5• 'vV prawie 
głogowskim natomiast kary „na skórze" i „na włosach" wymi,miono odc,z\.:l::ie. 

W pierwszym wypadku była to kam chłosty. ',\' drugim obcięcia włosów. Stoso
wano tnm jednak również surowsz<1 formę kary - skalpowanie, o czym świadczrt 

2 Słownik łaciny śrecł11ioit'iecz11ej u.: Polsce, pod red. M. Plezi, podaje: dccal\·a
tio - pozbawić włosów, ostrzyc, przyprawić o wylysicniQ, t. III, z. 19, poz. G8, 
w. 26-34; decapillatio - obcinać włosy, strzyc, wynvać włosy, t. III, z. 19, 8Zp. 71,
w. 30-35.

s Tak głównie interpretowano ją dotychczas: ,,zu den Strafon an Haut und
Haar gehórten die Staupung und da� Abschneiden der Haare", za: R. H is. Das 
Strafrcc:ht cles clcutschen Mittelalters. t. I, Leipzig 1920, s. 526; podobnie l\I a i ; e 1, 
op. cit., s. 121, oraz Kor a ny i, op. cit .. t. I, s. 215. 

� Rok 900, który podają Autorzy, jest datq mylną. Powstanie słowia1·1�kie, 
o którym pisze Adam z Bremy, miało miejsce w końcu X lub początku XI w. 
(1002. 1018). O chronologii powstań Słowian połabskich por. G. La bu cl a. Frag
menty z dziejów S!owiaiiszczyzny zachodniej, Poznań 1960, s. 205-247.

5 Kara ta kilkakrotnie wspomniana jest w Poznaiiskiej księdze prawa magcle
burskicgo i miś11iel1skiego, wyd. W. Maisel, Warszawa-Wrocław-Kraków 1964, 
s. 17. 153-157, 160, gdzie przewidywana jest przede wszystkim za różnego rodzaju
oszustwa handlowe.
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znaleziska archeologiczne. Miunowicie w 1916 ,· J)fldcza� prnc budowlanych od
kryto \V Głogowie szkielet z obciętymi sto11ami, przy którym znaleziono woreczd: 
z fal ,1.pvymi n,c1!:dami z XIV ,\-. :\'a Uóiszcc zachowały ,ię ryty o osfrych kra\Y,:

dziac:!1, które zdaniem Autorów artykułu s,1 śladem kary ,kalpowania wykonanej 
;:a 1\11':zcrstwo. Co zaclziv.;iaj:!cc, w rc,k później jedynie 3 in od tego znalezisk:, 
o::��,�-=-:,) :1astttrn1y :-:�kielet. lyn1 rct�(Ctn \\·yposaźonv \V fal;-:;Z\'\'.." 2 1�v1:Jcty z okre��t 
okol,: 1700 r. Również i 1,a jego Cz<iszcc zachow,lly si� \vyr;:źne śiucly skalpov,a
nia. B,.-Jolly to clowoclern sto�owania \\' prawie miejskim Glr1gowa lei;o rod?.a.iu 
kar:; :c:a fałszowanie monet od XIV do początku XVIII w. (H',lZ istnlen1'1 określn-
1�eg1J ;·.�icjsca, na klt>rym chowclllO skaza1icf r,v. 

s:�dpowanic sto,owano rówi:ieź jako tortur<; \\' dobie' .. polowa!':a i:a czaro,.1.·
<c( .

.
. \\" X'._.'I i X\'II w. \Vz1niankl o tym miały z,:ci10wać ,H; \\' 21ktach proccso-

\'.·yci1 z terenów Polski i Śl,Jska (jako il'óclło poclaj,1 Autorzy i u formacje; u�ti,;! ;. 

O�fr.::;i zr,any zt: źródeł wypadek o.�kalpowania wyclarzyi sit; w '.\:Ieklembur.i;,; 
\\" Jfi.�7 r. 

\\'.,ród \\·y1}1ienionycll pr:,L'!. ,\utorów 50 7,nal�zisk jedynie -1 zost,1Jy odiuyk 
w t;-;,kcic baclai'1 archcolcg1cz!'yd1 i nastl;pnic opublikowane. ·wiadomości o pozosta
łych cwrpali Autorzy z róż.nt•go rodzaju prywatnych notatek oraz inforll\acji osoh, 
::i,: �,m·�;:c, jak wynika z ich profe�ii, znających :wgadnienic. Wh;kszość przyta
C:ća:::;c:1 dowodów pochodzi ze źródeł pisanych. Około 20 wzmianek to opisy zacho
wa::l' \\' kronikach, a także innego rodzaju literaturze z okresu od V w. p.n.e. cłn 
X\-I!I \\'. Spośród nich jedynie kilkanaście opisuje zabieg, który z całkowit,J pew
nośc:,1 można określić jako skalpowanie. Pozostałe wzmiankl to fragmenty kodek
só,\· prawnych germańskich i późniejszych, niemieckich, w których wymienione 
ka1·:, \\·ylrnnyw,me na skórze i włosach �1ważaj,1 Autorzy za związane z omawia
nym -_1· artykule zabiegiem. 

,,raca S. Angera i A. Diecka, mimo ż,, w wielu przypadkach opiera sic; raczej 
na fr,myslach aniżeli dowouach tco jest w głównej mierze wynikiem nieistnienia 
dotyc;;czas pojęcia skalpowania w naukach zajmuj,Jcych sic; historią kultury euro
IJej,kiej), dostarcza - jak sądzc; - wielu argumentów na poparcie zasadniczej tezy 
pracy. ,Jest nią mianowicie stwierdzenie, że zabieg skalpowania stosowa11y - jak 
�it.; c,,azalo - w Europie zarówno w czasach prahistorycz!1ych. jak i nowożytnych. 
nie iJYl zjawiskiem ,poradycznym, lecz nieodłącznym elementem kultury ludóv: 
cur<Jpcjskich, a przede \vszystkim germ,n'iskich. 

S/o ,comir Moidzioch 

S. Duse k, GESCHICBTE UND KULTUR OEH SLAWI-.:N IM THO'RINGEN
(ErHii.iterungen zur Ausstellung. wyd. i\Iuseum filr Ur- u!lcl Fruhgeschichte Thli
ringens. Rudolf Fcustel), Weimar 198:3, ss. 84. 

Stan bacla{1 nad materialnymi pozostalości,u:1i da wnyc:h slowiaiiskich mie
szka::ców Niemiec środkowych cio początku lat s:eclcmdzicsi,Jtych naszf'go stulecia 
przcci-tawial się raczej skromnie 1

• Opublikowanie w 1971 r. monografii picr\\'szegn 
w clziejach nauki całkowicie wchowanego i nowocześnie zb;1da11ego późno,lowiaii-

1 Por. J. Strzel czy k. Nie;:;nana dotąd slowia1iska grupe etniczna w środko
·uxj Tu ry11g1i (Slavia Antiqua, 21, 1974 (1975), s. 257 nn.); te n ż e, Siowianie i Ger
manie w Niemczech środkowych we wczesnym �redniowieczu, Poznar't 1975, 
s. 231 11!1.
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>kiego cmentarzy,ka w Es pcn fcld � stanowiło znacz;icy krok naprzód r,;· a z  w.cbętę
cio dalszych poszuki\•:at'1 . ?l'lo : 10g;·a :'ia H. Brnchman 1 1 a  z 1978 r. s pn.yniosła m. in.
grnntcwną ana l izG ceramiki słowiańskiej z miGclzyrzecza Łnby i Sali i uzamd:1i-
1 ,., te:łę o clwc, i s tośd kultury materialnej plemion słowiańsktt:h tej czqści F •)lab
.- ;:czyzny, br,dąccj - ::da niem tego baduc.:u · ·- odbi ciem złożonego procesu :::as ied
laaia tych terenów inzc1. Słowian. W ostatnich J<ilkunastu, a zwłaszcza ki !\rn la
tach mamy do ocl 1 1otowa nia s zereg nowych odkryć z zakresu słowia11skich ciZlćjów
Tu ryngii 4; na uwagc; zasługuje fakt, że oprócz z11alezisk �epulkralnych plar�•-'wymi
iJadani2.mi obj qlo równ ież niektóre słow ia11skic osady otwarte s oraz tu, że \':y:: iki
bacla 1·1 archeologi czr :yi:h  coraz częściej kon frontu .ie  się z rezultata m i  innyc!� dzic
ci:'. i : 1  ! :auk i ,  d<)i,Jc cl1J pel1� iej:<zego uch wycenia zja,·: i.;:ka osa dnictwa :;lowia!·:,; ldcgo
: . ,,go stosunku do osadnich,·a r'.iemieckicgo 6.

Wymieniona w nagłówku praca Sigricl Du�ek ,  choć jai-;:o publikacja oko; :,::no
�ciowa pozba\': iona jest \\' zasadzie aparatu krytycznego (jego namiastk;-i jest ::wię
;,)y wykaz literatury na �- 82-84) , może z powocizenirm pełnić funkcj<; bila1�:;u ba
da1'i, Jest bowiem najbardziej dotąd wswchstrn:rnym i opartym na nnjno\\":; z.ych 
os i ,1gnięciach archeologii sło,viańskiej (nie zawsze już opubli kowanych) za:·ysem
tematyki. Ocr.ywiścic, popularna forma wykładu sprawiła, że znalazły się w za
rysie także problem�- ogólnie znane w nauce lub luźno jedynie wiąż<]cc si� : te
m..tcm pracy. Uwaga ta dotyczy przede ,,·szystkim pierw,zego z ośmiu rozci.:t<tló1,· 
pracy (oprócz wstGPU i poclsumo,•.rania). poswięconego etnogenezie Słowian l ich
ekopans j i  na zac hód. co prawda potraktowanych r.ader 2\vięźlc. Już \\" tyn� roz
dziale z1:alazlo s i (; przedstawienie głównych � lowiaóskich gnip ku lturnwych ,•:y
stf;pujących we WCl.lć ,nym średniowie czu 1 1a obszarze późniejszych Nie,niec . :�nto
rniast w rozdziale II przechodzi Autorka do chronologii i przebiegu n1jcla '.'. ' !!iej 
,zych migra cj i  slowiai'iskich na  obs.:ar mi(;clzyrzccza Łaby i Sali. Na_0p i l' ,  . ._._. o ,·,,.,wia

2 H. B a c h , S. D li s e k, Sl awen in Thii. ringen. Geschichte, Kit / tur und A. 1: , •i ro
;10/ogie im 10. bis U. Jh .  Nach c/cn _11 usgra bnngen bei Espenfelcl (Vcroff. cl . c\Ius. 
f. Ur- u. Friihgcsch. T:1iir ingens, 2). Weimar 1971 .

3 H.  B r a c h  m a  n n . Sio  u:ische Stii mme cm Elbe und Saa le. Zu ihrer Ge.,,;, ' ci, te
,rnd Kti t tur im 6. bis 10 .  Jh. - auf Grand nrchiiologischer Quel/en (Akad. cl. Wi.o s .  
cl . DDR. Schriflcn z . Ur- u. Fri.ihgesch . .  32). Berlin 1978 .  

4 Por.: G. J\l o b  e s, Deutsche 1 rncl Sin wen i· om 10. bis 1 6. J/1 . in Gros , 'r,:m
hach , f{ r. Wei nw,. (Ausgrabungen u .  Funcie, 22 (1 !)77). 4 ,  s .  185-191) ; B. S c  h :\: i d  t ,
F. R o s ,  l e  r, Kel. /J ra-Kyffhiiuser-Lindeschu. Deutsche und slawische S ' a' ,U ttn
gcm in der goldenen t1ue. Ein Vorbericht (tamże , 24 (1979), 4, s. 196-202) ; S. D u
s e  k, Slc.wiscl1e Siec/l1mgskomplexe aus Graitschen a.d.II.. Kr. Eiscnbero (Alt
-Thilringe:1. rn ! 1 983), �. 126-138);  W. T i m  p e l, fine slawisclH1eutsche S ' : ,:!l :mg
im Stadtgebiet 1·on Wen:wr (tamże, s. 139-175); P. D o n a t, W. T i m p e : . Die
.. \usgro b1wgen a uf der Wii.st11ng Emsen bei Buttstćidt. Kr. Siinrnw r<la (tan::? , H l
, 1 983). s .  99-156). Dalsze badania w toku, por. ·w. T i m  p e  I, Neuc Au!<grc, ,J :ntgen
u n d  Funcie zu r sla iri sc/1 cn He siecll zmg im 1.ccstl ichen Thilringen (Ausgrah. li . F•.;:1de,
23 ( 1 9i8), s. 243-249) ;  t e  n ż e . Ne ue archćiol.09ische Un tersnclrnnoen im n·ei t ,aa / i 
scli en Th ii.ringen :m m Umfa ng und :m r G re11:::e clc r  slatcischen Besierllung im l'!;! rel
o i te rlichen cleutsclwn Fe urlal.staat. (Rapports cl11 IIIe Congres Inte rnational ci'.-\r
c,1ćologie S!avc, t .  I. Bralislava 1 979. s. 83:3-840). Por. także F. W c i s  s e ,· .  Zu
clen sla zcischen Spurrm im Land- und Siarltkreis Er flirt (Onomastica Sl;1vog,) :· �11a
nica ,  12 ( 1 979), 8 .  1 09-123), i J. S t r z e  1 c z y k , Słowianie kolo Erfurtu , S :avia
Antiqua, 23 /1 976) . s .  2 1 l -228) ; t e  n ż e. S/ou:ionie 71a poludniowum Poaórw I-Ic: rzn
i na Złotej Ni1ci<> (Przegląd Historyczny. 6:'> ( Hl74). 2. s. 223-242) ; t e  11 :: c. P.�· ,i2s t r
;1 nsiaclłości kolepi a ty tv Gos1arZC' /koniec XII li ' . )  jako irócll o cło sJJOl<:c:::no-,< :ono
; , ' i (·znych cI:; ivji.nr Sl 01 i-ian polahsk icl t (Ars h ' !-t(>:' i cn .  Pra ce z d:�iP .;ów po\':sze,:·. : :ych
i Po:ski. Pozr.afl i 9'iG. s .  2 1 9-227) . 

5 P(lr . prace :\Iobc�a . B. Sc:1i11i clta-Ru-�1 ,  .. i·a , Dusek i Timpcla cyt. \': JK ,):·;:(•cl-
1 , im przypisie. 

r, T·enclen cję t e; v: !d�1C:  nn pr1.y;-: Ltd \\·:,· t·a ź : : i e  , .. v l; i rz�1peł : 1 i t.� sk qc? · : ;1d t: .:1�, 1 � ej 
pracy F. 'iVci,,,, rn .  cytO\\ «ncj w przyp . 4 .  
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kurczeni·1 s i r; i zanik osndnictwa germa1�skicgo na tl e poli tycznych  dziej ów Nic

m.icc środkowych (państwo Turyngów, er:sr,ansja Franków), :·eferu.: ,1c tu w zas,:

dzie wyniki bada11 B. Schmidta i G. Ivi i ldenbergera , a 11astc;pnie - rnowu z,isad

niczo zgodnie z ustaleniami H. Brachmanna i H. J. Vogta - w oparciu z koniecz

ności przede wszystkim na ailalizie ceramiki , !owiańskiej rozwijn t<•zq o dwóch 

fa zach i faiach osadnictwa slowia11skicgo \\' południowej części Połabia. Wbrew 

da\\' 11 icjszy1n poglądom n ie lu dność ccn1 m ; ki typu vrask icgo, pene trująca jedynie 

tereny wzdłuż ł,aby, lecz ludność grupy rtissdiskiej (Ri.issen) byłaby tu:i..sama z St,r

ham1 wymienic,:1ymi pn:cz kron ikq tzw. F:·cdegara w pi er\\'si:Cj połowic VII i przpz 

iJt:Zll:ki frad;:ij,;.;,ie po,\ kon iu: VI II w. 

Z dużym zainteresowc1n icm powinic1, sic; spotka(: kole jny  ( III) rozcl ;: iał, poświę

C(;ny słowia11skiemu osadnictwu właściwe.i Turyngii. Autor!-:.: poclj(; ia próbę k,1rto

gral'icznego przedstawi enia śladów tego o;;aclnictwa. os ub1 1 n  na 1,oli,;ta\\'ie źródeł 

a rcheologicznych (s. 20), osobno dla wzmianek w :i..ródlach pi�anych \s. 23) i dla 

słowiańskiej toponoma�tyJ.:i (s . 27) ,  wreszcie 1;a �- 31 przecblawiła ma pkę synte

tyc:.:ną , usiłującą uchwycić �trefy słowiańskiego osadnictwa Turyn gii .  Dusek traf

nie dostrzegła pewną dysharmoniq cianych trzech gló\,·nyeh 1·odzajów źródeł i pod

jc;la (s. 30) 1xóbq wytłumaczenia niezgoclr.ości .  Rezultatem analizy jest poglqbienie 

i sprecyzowanie dostrzeżonego już wcześ11 icd (np. przez H. Wal thera 7) troistego po

działu osadnictwa słowiańskiego Turyngi i .  Pierwsza strcl'a, j ednol i cie zasiedlona 

przez Słowian, rozciągała się na wschód od Sal i ,  a także !10ZU nią a:i.. po rzekG lim, 

nawet i t<; rzekG przekraczając w jej dolnym biegu. Kie Sala stanowiła zachodnią 

gran icę zwartego osadnictwa słowiańskiego. lecz raczej obszar Ilm-Saale-Ohrdru

fer Platte.  Sala r:atomiast zachował,: w zasadzie char&kt,�r w�choclniej grar, icy ni�

rnieckich nazw miejscowych. Strefa cirug,: - luźnego osa<lr:ic twa slr;\\' ia ńskiego -

olwjmowała wschodnią część Basenu Turyngskiego (Thuri:\gcr Becken) aż do rzeki 

Gera, na północy niezupełnie docieraj ,.\C rlo rzeki Unstruty. W obyd wu strefach 

v;ykazano ślady wczesn.e:go osa dnictwa slowia11ski cgo {VII-VI I I  w.) ,  a zatem , .stre

i'y te nie przedstawiają różnych faz rozprzestrzcnia l l ia si.:; Słow ian, ll.!CZ odzw ic•r

ciedlają różny stopie.i wzajemnego prz( 1 1 1 ikania dwl1 etnosów' '  (s. 32). Do strefy 
dru�icj z.o.li c,;n t\uturlrn tu k i:c :\1,ill y  :slowiu :·1�kie 1 1 c1 pul „1d ' l i 1 ·  rn.l 1,,, su  Tury1 1g�k it'go, 

romiqdzy Hilclhurghi!uscrr a Sormebergiem 8 , ,ta r,owi.)ce ja l, gdyby pomost do osad

n ictwa północn o-wsch0clr;iej Bawarii .  Wrc,-zcie strda III, strda sporadycznego osad
nictwa słowia11skicgo, w zachodniej cr.<;sci Basen u Turyn gskicgo, w dolnym Eich

sfrldzie i \\' clorzt::czu Werry, d1 ara kteryzui<1ca s i (; n i emieck :\ toponomustyką wska

zuj, 1 c,1 1:a lud ? ,O�ć clo\\· ia ósk,1 (nazwy :i , .v: inclen" .  . .we1dl'1 1' · i . .  , • . .  · i ncli,;ch") .  st 'l

su: 1k 1 ,wo dobrze poświudczona w XII-wiccznych i sporaclyc:t.nie późniejszych źr6c1 -

lac i l  dokumci :towych, pozbawiona n,ttomiast  wszdkkh slowi,111skich zi'.a lc,.isk c1rchl!

ologicznych.  jc :.: t  rezultatem c,ziałalności Słowian przybywaj,icych ta:n z i r, icja tywy 

: : ; c•111 i l·ckich panó\': gruntowych. 

Kolejne rozdziaiy pracy S. Dusek pOŚ '-'.' ic;cone '"l pn,�1 · 1 1 lac j i  kultury matcr ia :

nl' j ,  społecznl'j i duchowej Sło\\' ia n w Turyngi i .  dzięki wspomnianym badan iom 

la t ostatni ci1 zna m· ;  nbec1 , i L· znacz?1ie doi:laclniej , n i ż  możl iwe w l ;ylo j l•szer.c 

,..,. ,:,:a,ach R. �chottina czy Ch . .c\ lbrecht.: . Po zv::�złych u,•:agach cloty,:z :. ;cych aspek

tu biologicz? 1 cgo lantrnpologia) d,twnyc ! i  �lowian \\' Tu,·yngi i  naslr;puj;i 1·ozclr.ialy 

poświt;cor,e O!<aclnict,vu (huclowniclwo dot l lowe, morfologia osad ludzkich,  buclownic-

7 H. W a l t  h c r, Namenk ancilicl ze  Hei t  rii9e zur Siecl lu 1 1 r7:;grtschich i� cles Sa a l c-
1nul iVli r te lelbl'OC bietc:; bis zum Encle des D. Jahrlmndert:; (Dcutsch-.,lawische Fur
"c!1u ngcn z. 'Kamcnkunck u. Siecllungsgcschichte. 26). Berlin Uli ! . 

8 Por . :  W. S c  h i n d  h e l  m, Slawisch-dcHtsci1e 1./ezielrnngen cwf c,c· r , ,. Tli ii ringer
\Vald und in :;eincm s iicłlichen Voriand im Licl1 tc der Ort.rnam!!n 10nonrnstic;1 
Sl«\·oi.:ermnn ica.  4 (1 9<i8) , s. 149--163) . 
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two grocl'J\\"2 - gmdó,v słowia11skich nic shYierclzono na zachód od Sali), kul

turze matei·ial11ej i duchowej (tutaj znajdujemy dość szczegółowy wrys wytwór

c:wści rzemidl11iczej), ckonorr:icznym podstawom osadnictwa (z zaakccr,towanie1:1 
cło minującej roli ruhnctwa). Ostatni r0zclzial zajmuje si<; strukturq spo!eczeństw,i 
słowiańskiego \V feucl,1lizującej siQ i feudalnej Turyngii. Tutaj do głosu doszły 

z,1<rne świadectwa i.ródd pisanych, z traclycjam; fulclajskimi na czele. 
W drugiej polo\'.·ic XVI w. w pobliżu vVdmaru 1,astąpilo administracyjne po

Ll_Czenie c1wóch �1\s'.aduJqcych ze wbq \\·si: niemieckiej Grossbrembach i słowia:\

�kicj \Vkdi"chc!-, !1r,,mbach. Po,vstała wkdy pla�korzeżba. któ:·<1 dziś można ogląd<1.ć 

,._. Grossbreti", bal'h, przccls!awiająca _jas1<rJ\';tn,cgo Nic:nca i cicrrmowło�cg0 brocla te

go Sło,•.�ia!1in�1 okrytyci1 jcdny1n cluży:t:1 kapch.::,:;zcn1 i ,vspólnie d1niącyth \V pricd

r:·,iot, któr? moi.na inkrp:·eto\vać Jako i!islrurncnt ch;ty l'J.b róg. Intcrc�:.1j,icy tc1, 

n1ut�".V ikonogrc1 ficzny, wykorzystany na okładce ksi,1żcczki Sigrid Du;ck. dobitnie 

p:·Lestrzega przed syinpli likowaniem zagadn icniu i rozpatrywaniem dzil�jów lud
ności słowia1iskicj \V Turyngii (jak i innych ter0nÓ\V późniejszych Niemiec) wy

łącznie w kategoriach konfliktu i walki o podłożu etnicznym czy narodowościo

wym, podobnie j;:, k opublikowana pned kilkunastu laty przez tr; Autor kc; rnono
grafi<1 póź:1oslowia1·1skicgo cmentarzyska w Es11cnfelcl 9 wykazała, ;i:e niektóre gru

py ludności slowiat'1skicj w Turyngii bynajmniej nic rnajdowaly sir; w gorszej sy
tuacji społeczno-ekonomicznej niż chłopi 11i(•micccy. Zresztą taki sam wniosek wy
pływa równil'Ż z analizy wspomnianych traclycji klasztoru w Fuldzie. przekazanych 

\V XII-wiccrnym Korlcbic Eberharda. 

Jer:::y Strzelczyk 

OBRONNOSC PULSKH:J GRANICY i'.ACHODNIEJ W DOBIE PIERWSZYCH 

l' IASTÓW (Prace Komisji Archeologicznej, Nr 1), Wrocław 1984, ss. 127. 

Omawiany zeszyt jest plonem sympozjum naukowego poświQC01,cgo proble
mom polskiej granicy zachodniej w dobie pierwszych Piastów. ZostJ.ło ono zorga
nizowane w Głogowie w dniach 13-13 XI 1980 r. z inicjatywy Mieczysława Kacz
kowskiego przez Oddział PAN we Wrocławiu i Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwa 
Metali Kolorowych w Głogowie, przy współpracy Sto\',·arzyszenia Inżynierów i Tech

ników Przemysłu Hutniczego Koła NOT przy Hucie Miedzi „Głogów'· oraz. Towa
rzystwa l'vliłośników Głogowa. 

Publikacja ta jest hołdem złożonym inicjatorowi sympozjum mgrowi M. Kacz
kowskiemu, który nic doczekał sic; ukazallia sic; tej pracy, 

Kiezwylde intcresuj,1ca jest konfror:tacja przedstawionych przez historyków 

zasad strategii i taktyki w systemie obronnym pierwszych Piastów z wynikami ba
da11 archeologów. 

Zeszyt składa ,;iq z dziesięciu artykuió1v. We wst(;pnym artykule L. Lccicje
,,,.·icz {Problem obronności :zachodniej granicy ,'olski piastou:skie; w bciclaniach 

n,·cr1eologic:::nyc/1) podkrcś!J. znaczt'nic. jakie dla funkcjonowania i tworzenia paó
stwa pierwszych Piastów miały problemy zwi,i;iane z obronnościq kraju oraz orga

nizacją ,il zbrojnych. Uwypukla role;. jak:1 w badaniach nad tymi problemami 
odegrały rozpoznania archeologicztw ośrf)dków, które pełniły ważne wojskowo
-obronne funkcje w tamtym okresie, jak np. Wrocław, Cedynia i Głogów. 

A. Nadolski (Strategia i taktyka c.bronno pierwszych Piastó1c) zajmuje si() si

lami, środkami i sposobami, przy pomc,cy których pierwsi władcy piastowscy bro
nili niezalezności Pobki prz•cd agre�j:1 niemiL'clq. Obrona zachodni,:,j �ranicy pai1-

9 Por. pnyp. 2. 
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stwa należała do najpoważniejszych zadań monarchii piastowskiej. Mimo znacznej 

przewagi bezwzględnej Rzeszy Niemieckiej władcy polscy w sposób skuteczny od

pierali ataki str0ny przeciwnej. Nadolski podkreślił wykorzystywanie przez Po

laków warunków topograficznych i klimatycznych oraz akcji zaczepnych w chwili 
odwrotu przeciwnika. 

Na podstawie przekazów źródłowych Kroniki polskiej Galla Anonima poświt:

conych obronie Głogowa w 1109 r. B. Miśkiewicz (Bitwa o Głogów w 1109 roku 

jako przykład ludowego charakteru obronności Polski wczesnofeudalnej) stara sic; 
uzasadnić tezc; o ludowym charakterze obronności państwa wczesnopiastowskiego. 

Jego zdaniem obronność ludowa jc�t powiązana przede wszystkim z powszech
nym udziałem \\' wojnach różnych warstw społecznych. Udział ten wynikał zarówno 
z określonych obowiązków {obowi,Jzck obrony swojej ziemi), jak i potrzeby obrony 
swojego majątku i wolr.ości. Wynikało to róv,,nież z systemu mobilizacyjnego, 

w którym w wypadku obcej agresji do obrony państwa były zobowiązane brać 
udział wszystkie warstwy społeczne. 

W. Korta w artykule Aspekty polityczne wojen polsko-niemieckich :za pierw
szych Piastów omówił stosunki polsko-niemieckie od czasów Mieszka I aż do pa

nowania Bolesława Krzywoustego. Powodzenie w walkach pierwszych Piastów 
z władcami niemieckimi zależało w dużej micrze od stosunków wewnątrz Rzeszy, 
sytuacji w północnych Włoszech oraz stosunków z innymi s<]siadami. O ile gra
nica wschodnia była dla Cesarstwa lokalnym frontem. to dla istnie1�ia pa1·1stwa 
polskiego miała ona podstawov,-e znaczenie. 

J. Lodowski (Dolny Śląsk we wczesnym średniowiec:w) przedstawia problemy
związane z osadnictwem na Dolnym śląsku w okresie przedpiastowskim. Z okresu 
tego znanych jest ok. 1300 różnego rodzaju stanowisk archeologicznych. Osadnic
two w drugiej połowic I tysi<1clccia koncentrowało się w miejscach zasiedlonych 
już w starożytno.ści. W badanym okresie daje sic; wyodrębnić kilka skupisk osadni
czych, które można, jak uważa Autor, powiązać ze znanymi z nazwy jednostkami 
terytorialnymi - plemionami dolnoślqskimi. Osadnictwo obronne (grody) pojawia sic; 

na Dolnym Slą,ku w VI-VIII w., głównie w północno-zachodniej czc;ści tych ziem. 
Jest ono zbliżone (wraz z innymi elementami kultury materialnej oraz podobień
stwami w etapach rozwoju społeczno-gospodarczego) c)o osadnictwa w Dolnych 
Łużycach i południowej Wielkopolsce. Osadnictwo południowo-wschodniej czc;ści 
Dolnego Sląska w tym okresie skupia się nad Srodkow,J Kaczawą oraz w miGdzy
rzcczu Bystrzycy i Oławy. Założenia obronne z tego terenu mają wiele wspólnych 
cech ze spotykanymi w Małopolsce, Czechosłowacji oraz między Łabą i Soławq. 
W koócowcj czc;ści artykułu zajmuje się Autor rozwojem gospodarczym Dolnego 
Sląska w wiekach VI-X. 

Problemy związane z badaniami archeologicznymi prowadzonymi w Głogowie 
przedstawił M. Kaczkowski w artykule Gtogów u:c:zesnośreclnwwiec:zny ,c ś·icietle 
wykopalisk. Położenie Głogowa na zbiegu szlaków handlowych oraz funkcjonująca 
tam przeprawa przez Odrę decydowała o roli tego grodu w pa11stwie Piastów. St,1d 
też dużą uwagc; przywiązuje sic; do badań archeologicznych prowadzonych na te
renie miasta, mających na celu lokalizację grodów: najstarszego plemiennego 
i późniejszego piastowskiego. Badania prowadzone w 1966 r. przez Katedr<; Histo
rii Architektury Politechniki Wrocławskiej pozwoliły zlokalizować osadnictwo ple
mienne, chronologicznie odpowiadające najstarszemu grodowi zlokalizowanemu 

w 1969 r. Według materiału ceramicznego funkcjonował on mniej wic;cej do polo
wy X w. 

Interesująco przedstawia się problem likwidacji tego grodu oraz okolicz.nych 

grodów plemiennych. Należy sądzić, że wskutek zmian koryta rzeki straciły one 
swoją rolę jako grody broniące przejść przez brody. Na ich miejsce powstały no
we, w Bytomiu Od., Głogowie, Dobrzejowicach i Chobieni. Nowy gród głogowski 

7 - Sobótka 2/85 
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stracił znaczenie po zdobyciu go przez Fryderyka I Barbarossę w 1157 r. Konrad I 
głogowski zlokalizował swoj::i rczyclcnc;j c; w obrqbic lewobrzeżnego miasta. 

Prób<; lokalizacji grodu zniszczonego w 1157 r .  podj ęła w latach 1963-1970 KI-IA 
PWr. Badania prowadzone koło kolegiaty głogowskiej wykazały, że była ona u,mlr>
wiona na wale, jak się przypuszcza, podgrodzia. Prace wznowione zostały w 197G !'. 
p:·zcz :\Iuzc;um Hutnictwa i Odlewnictwa i\Ietali Kolorowych ,v Głogowie pod ,, \•
runkiem Autora artykułu. Badania prowadzone w cztcrt>c:h wykopach pozwoliły z ł  1 -

kalizowat: grócl. \Vidko�ć i r ozplano,vanic to  etap pn:yszlych prac. 
E. D,!hrowski (Fun kcje obronne przejść w rejonie ujścia Bobru za pienrszych

Piastó1r) o:na \\'ia znaczenie przejść pod Krosnem w okresie wcze�r10piastow�!, : : :1 .  
Badani,: arciieologicz1 1e \\'ykazały, że Krosno \\· e wczesnym średnio\,·ieczu ,i,1 '. ·, · >
,,·iło sy.,tem obronny zloY.0;1y z cl\\'óc! J  grodów: Krosno i Gostchorz. Pn:ed ich :)il
\\·sh:inir>m przejść broni ł gród zbudowany w VI w. pod Połupinem. Ten sy" t·�n1 
obro,n , y  hyl m:updniony grodem pod Radornickicm. W dalsze.i Gc;śc:i artykułu 
:\•_,t0r za jrn ,1jc się rolą grodu krosniu"iskiego podczas wojny w 1005 r .  Jako p0,tlt
lat ba cla,n: 1.y ,,:ysu\\'a on problc-m rL'lacji obi· on!1c�o kompleksu krośnieilsl,ic�o 
z \Vai,,mi Sl,; .,kimi. 

W kolejnym artykule Z. Ki.;,·;: a to\\'ska (Próba ocl t tcorzenia o rgcm-izacji ::arzq <i u 
te; -yto;-iatncgo pct 1istwa J)i<.!ncszycl! Piastów u: Wielkopolsce) wykorzystując bada
nia arl'lwologic;me pokusiła się o odtworzenie sieci grodów w Wielkopolsce od po
lowy X do polowy XI w. \V buclow·nictwic grodowym Wielkopolski można wyróż, : ii: 
dwie fazy. Pierwsza to schyłek epoki plemiennej i początki pailstwa polskiego IX
X ,,·. Grndy te uległy zn i,zl':,c:: iu h,idi. porzuce11 iu. ::-.:a�lqpna faza to drnga polo\\'a 
X \\·. do pierw.szych dzil•, i ;nkó\\· lal XI w. Tylko l l ieliczne grody z tego oktTslt 
sięgają \\' głąb cwsów pl<:miennych (Gniezno, L,1cL Santok). Większość z nich po
w::;tula na su rowym J«ffZC'niu,  prz"cł" wszystkim w centrum Wielkopolski . Na czoło 
wysuwaj;\ s iq grody stolecz.ne. Położone są w barclw małej odległości od siellie. 
Skupiała si (; w nich e l i ta rz,Jdząca pat"istwcm oraz siły zbrojne. Autorka dostrzega 
podobną organi;;acjq grodo\\ ,) we wczesnośredniowicc:znej Bułgarii i Wielkich l\Io
rnw.1ch. St:·uktura lcry torial!1a i gospodarcza pat"istwa wczcsnopiastowskiego 7.<>
stała załamana w latach trzydziestych XI w., prawdopodobnie w z,viązku z najaz
dem C:lcskim. Z 47 zbad,rnych grodzisk zniszczo nych zostało 33, z których jedynie 
sześć odbudowano. 

Xa pocl,;tawie hadaó :1rcl1eologicznych stwier dzono, że na przełomie epoki brązu 
i żelaza były w użyciu 2 .-; zlaki łączące Pomorze z Europą środkową: pierw�zy 
przez Cedynię, drugi przez \\·yspy Wolin i Uznam. Badaniem rozwoju tych szla
ków ornz funkcji obronnych przej�ć zaj,Jl się W. Filipowiak (Funkcje obronne 
przejść p r;:;c;: Dolną Odrą w dobie wcz:esnopiastowskiej). Funkcjonowały one równic:i: 
w średniowieczu. Głów1 1,\ rol� odgrywała przeprawa przez Odrę koło Cedyni i obro
na z \\'ykorzystaniem tamtejszego grodu. Bitwa �toczona w 972 r. miała znaczel li l! 
zarów1 !u dla obrony Pomorza , nowo zajętych ziem, ale także o dostęp do portów 
oraz ośrodków handlowych Europy Sroclkowej. Poza t,1 przeprawą istniało sze�<'g 
mnie jszyc h, których broniono przed Wieletami ma jąc oparcie w budowanych w po
bliżu nich grodach. 

J .  L(•śny (Umocnienia JJ ol oiue :zm:hoclniego pogranicza Folsk·i w X-XIII wieku 
nc, t ie  w ,n !ogic;;;nych ttrzqdzcfi obronnych Slo ici rc fiszczyzny) wykazuje, że  obron
ność pogranicza plemiennych i par'ls t\\·owych Słowian opierała się na systemie gro
dów ornz umocnie11 polowych, do których należy zaliczyć przesieki i zasieki .  A utnr  
wykorzystując analogie do tQgo typu umocnień �tosowanych przez Słowian pol'Jd
niowych i wschodnich omawia ich funkcje orai role; w obronności państwa pia
stowskic•go. Stosowan iu lego systemu na z,1cho clnim pograniczu sprz.yjalo środowi
sko geograficzne (pu�zczc) .  Dyskusyjny do chwili obecnej jest problem pay
należno!ici do sy.stemu obro:mości walów ziemnych, a zwłaszcza Walów Sląskich. 
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Konfrontacja \Vyników prac archeologicznych z badaniami historyków średnio
wiecza okazała siq niezwykle ciekawa i korzy,tna dla rozwoj 1.t badań nad epoką 
\\"CZCS nopin�tO\'."ską. 

Z. K \\" a ś Il Y, ROZWOJ l'RZE;\TYSŁU NA Gón;-;Y::\l SL,\SKU w P!El{WSZEJ
POLOWIE XIX WIEKU, Wr(jclaw 1!l83, s�. :l9.i. 

:,owa monogra{ia Z. Kwa�nego, znanego bacl.1cia \\Toda\\·:-ldcgo, opublikowc1na 
w „Acta Univcrsitatis Wratislaviensis'' jako XXXIX tom serii Historia, nawiązuje 
do wydanej w 1968 r. rozprnwy pt. Ilutniclwo żelaza na Górnym Slqsk11 w pierw
szej poloicic XIX tt'iektt i stanowi jej konty11uacjc;. Tcm.il dotyczy nicZ\\·ylde frapu
j.:1cego i ważnego okresu w dziejach Śląska - półwiecza przechodzenia od feuda
lizmu do kapitalizmu. Chce: podkreślić, iż Autor podjął si,:: trudnego. ale jakż.c 
ambitnego zadania stworzt:nia syntezy rozwoju przemysłu w okresie sto�unko\•;o 
siabo zbadanym. Wprawdzie historiografia polska uiema!o uwagi poświqcila clzi0-
jom górnictwa WE;gla kamiennego i hutnictwa, alr ciągle odłogiem leżały pozostałe 
branże przemysłu. W tej sytuacji trudność polegała zarówno na dotarciu cło jab:c 
rozpro�zonyc:h materiałów źródloi,vyc:h, jak i l,\czeniu analizy z syntez,\. 

Omawiaua rozprawa jest plonem wieloletnich. wnikliv.1ych studiów Z. K\va
śncgo nac1 jednym z czołowych zagadnień historii Śląska, jakim jest rozwój prze
mysłu ,v okresie dolconywaJącego siG przewrotu technicznego i indu�trializ,1cji 
kapitalistycznej, bez którego rozwiązania nie sposób prawidłowo ocenić również 
innych aspektów dziejów tego regionu, w tym jakże kapitalnego zagadnienia 
ksztaltowar.ia sic; nowoczesnej klasy robotniczej oraz jej świadomości klasowej 
i narodowej. Przygotowuj,ic swoją rnonografiG Z. Kwaśny si\;gał nic tylko do wc,dc 
już znacznego dorobku naszej i obcej historiogr::.fii. ak z\\'l.1.szcza do matc,·iajil\v 
źródłowych zgromadzonych w archiwach krajowych, szczególnie zaś do zasob{Jw 
przechowywanych w NRD w Zentrales Staatsarchiv w !\forseburgu. Bogactwo 
spenetrowanego, przebadanego materiału mviclacznia się \V każdym rozclzinlc, cło •. 
słownie na każdej stronic pracy, zamies,-czonych ,-e;;tawicniach. Jest jednak ono 
prezentowane w sposób skondensowany, oszczqclny. Niektóre \.vqtki wymagaj:1 
wprost opracowania monograficznego. Ażeby nie być gołosłownym, można wskozuć 
na potrzebq studiów nad dziejami młynarstwa, piwowarstwa, gorzelnictwa, z za
kresu przemysłu spożywczego czy też przemysłu włókienniczego, drzewnego, mine
ralnego itp. Autor jednak w swojej monografii nic mógł tworzyć mikroonai:zy. 
lecz musiał na podstawie nic analizowanych dotychczas faktów dokonywać s:::1-
tetycznych uj<;ć. Jeżeli więc nawet możemy tu i ówdzie wyrazić takie lub i?!ne 
zastr7.cżcnia lub wątpliwo�ci, to są or.e skutkiem braku opracowai'l mm1ograficz
nych nad \vieloma zagadnieniami Górnego Sląska. 

Z. Kwa�ny - po wstępie, który poprzedził wykaz jednostek monetarnych, miar
wag oraz wykaz skrótów - zajql się w kolejnych rozdziałach lokalizacją pn:e

my;;łu na Górnym Śl<}sku, panującymi tam stosunkami własno�ciowymi, teclrniką 
produkcji, poziomem produkcji, stosunkami rynkowymi, gospodarką finansową 
i szeroko pojqtym problemem siły robocwj . .Test to niezwykle szeroka g;1111a z:1-
gadnie11, zwl.iszcza jeżeli uwzględni siq fakt, i7. dotyczy to nic jednej, lecz licznyc:1 
branż górnośląskiego przemysłu. Podkreślam ten Iakt, gdyż aż nazbyt c;:ęslo trak
tuje siq przemysł Górnego śląska jako synonim przemysłu górniczo-hutniczego. 
To prawda, że posiadał on na tym obszarze prze\vagq. Nie zmienia to jednak faktu, 
iż obok niego istniały inne branże, które poza terytorium późniejszego GOP-u (Górno-
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ślą�kiego Okrągu Przemysłowego) nierzadko odgrywały dość ważną, istotną i nie

raz wiodąc,\ rolę na określonym terenie. I\·1onografia Z. Kwaśnego burzy po pierw

sze mit jednorodnego, górniczo-hutniczego charakteru górnośląskiego przemysłu, 

przezwyciężany zre�ztą \V naszej historiografii, chociaż - jak dot,1d - słabo udo

kumentowany, po drugie zaś wskazuje na dokonywające sic: w omawianym okresie 

przemiany, głównie proces koncentracji rozproszonego dotąd przemysłu, a ściślej 

jego podstawowego pionu, po trzecie unaocznia role: innych branż, Z\Vłaszcza poza 

obszarem póżniejsz(•go GOP-u, po czwarte dokumentuje ten obraz bogatri. chociaż 

nieraz tylko fragmentaryczną dokumentacji.\ źródłową. 

Przyjęte w monografii cezury początkowa i końcowa nie budzą wątpliwości 

i s<] w pełni - moim zdaniem - uzasadnione. Autor traktuje je zresztą clastycz

de, a wi<;c z jednej strony cofa sic: czasem do drugiej polowy XVIII w., chociaż 
czyni to rzadko (głównie przywołuje fakty z końca wzmiankowanego stulecia). 

z drugiej strony wykracza poza granicę kl<;ski rewolucji 1848-1849 r. i podejmuje 

zagadnienia z lat pięćdzicsi,Jtych i sześćdziesiątych XIX w. Takiemu podejściu 

można tylko przyklasnąć, gdyż pewne symptomy pn:cmian ujawniły się już w dru

giej połowie XVIII stulecia, zwłaszcza zaś w jego ko1\cowych clziesic;cioleciach, 

nowe zaś zjawiska związane z przewrotem technicznym zyskały przewag<; nad 

dawną techniką w latach piqćdziesi,Jtych i sześćdziesiątych XIX stulecia, jakkolwiek 
tylko w ·wiodących branżach górnośląskiego przemysłu. 

Autor chyba słusznie zrezygnował z szerszego uzasadnienia przyjętych cezur. 
Wydaje si<; natomiast, iż monografia mogłaby zyskać, gdyby znalazły się w niej 
rozważania o charakterze metodologicznym, związane z problemem przewrotu 

technicznego i kapitalistycznej industrializacji wraz z jej periodyzacją. Wpraw

dzie tekst dostarcza na ten temat wielu interesujących danych, ale - niestety -
nie zawsze �ą orw spi�te oclpowicrlnim ungó]nieniern, a przecież tego niekclnokrot

nie oczekuje czytelnik. 
W monografii Z. Kwaśnego tylko rzadko można dostrzec występowanie dy

sproporcji w ujc;ciu poszczególnych zagadnień. Nigdy nic jawią si<; one w formie 
drastycznej. Autor pra·wie we wszystkich rozdziałach aż do znudzenia zachowuje 
taką samą sekwencję prezentowanych treści. Natomiast dokumentacja przedstawia 
się dość różnie. Obok prawie pełnych zestawień wysokości wydobycia wqgla ka
miennego i produkcji surówki, żelaza sztabowego i cynku, zamieszczonych w ane

ksie, spotykamy aż 80 tabel w tekście. Występują one na licznych stronach mono
grafii. Brak w nich przeważnie tak istotnej dla aneksu ciągłości, gdyż dokumen
tują myśl Autora w nierównomierny, fragmentaryczny sposób. Dotyczą tylko nie

których lat i nic wszystkich na� interesujących branż przemysłu czy konkretnych 

zagadnień związanych z nadaniami pól, stosowaniem maszyn parowych, liczbą za
kładów przemysłowych i ich rozmieszczenia, ilości krosien, struktury społecznej 
właścicieli i zmian w tym zakresie, poziomem produkcji, struktury wydobycia, eks
portu, struktury kosztów wydobycia, dochodowości, liczby zatrudnionych, wypad
ków śmiertelnych, średnich zarobków, budżetu, kosztów utrzymania rodziny gór
niczej itp. Takie podejście zostało podyktowane stanem bazy źródłowej, faktem. 
iż dotyczą tylko niektórych lat. Utrudnia to dokonywanie analizy. Niekiedy zmu
sza do surowych zestawie,'!, uniemożliwia śledzenie zachodzących procesów w dłuż
szym okresie czasu, nieraz zaledwie sygnalizuje problem. I mimo wszystko po

zwala pokazać nie tylko całą różnorodność branżową górnośląskiego przemysłu, ale 
i wartość kwantytatywną poszczególnych jego gał<;zi. Być może przyszłe badania 
jeszcze dodadzą niejedną nową informację szczegółową, zmodyfikują niejedną oce
rn:. nie zmienią jednak zasadniczego obrazu struktury, rozmieszczenia i rangi pod
stawowych działów przemysłu Górnego Sląska w pierwszej połowic XIX w. Uwa
żam to za zasadnicze, główne osiągnięcie Z. Kwaśnego. Właśnie dzięki jego roz

prawie przemysł górniczo-hutniczy przestał być jedyną znaną gałęzią przemysłu. 
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Wprawdzie był on tu bardziej jednorodny, zdominowany poniekąd przez górnic
two wc;gla kamiPnnego i produkcję hutniczą, ale równoczdnie także - podobnie 

jak na Dolnym Sląsku silnie zdywersyfikowany, z całą paletą różnorod

ności. 
Wyrazem bogactwa treści może być przykładowo rozdział I, poświc;cony loka

lizacji przemysłu. Autor omawia kolejno przy temacie górnictwa kopalnie węgla 
kamiennego, węgla brunatnego i torfiarnie, kopalnie rudy żelaza, galmanu, rudy 

ołowiu, kamieniołomy piaskowca i wapienia, kopalnie gipsu i marglownie, chociaż 
lokalizacji niektórych branż przeznacza po dwa, trzy wiersze tekstu (s. 14 i 15). 
::\Iówiąc o hutnictwie wyodrębnia dwa działy: hutnictwo żelaza i cynku. Kolejno 

zajmuje sic; przemysłem metalurgicznym, następnie zaś mineralnym, w którym 
uwzględnia huty szkła, wapienniki, cegielnie, wytwórnie dolomitowych materiałów 
wiążących i manufaktury fajansu. Przy przemyśle chemicznym określa lokalizacje; 
potażarni, i to w trzech przekrojach, a potem wytwórni ałunu i witriolu oraz 

wśród innych zakładów warzelnie saletry i wytwórnie bieli ołowianej. Analizując 
rozmieszczenie zakładów przemysłu rolno-spożywczego, przedstawia lokalizacjt:; 

młynów zbożowych, gorzelni, browarów, cukrowni, olejarni, wytwórni krochmalu 
z ziemniaków, wytwórni octu, tytoniu i cygar. Przy przemyśle włókienniczym trak
tuje kolejno o lokalizacji sukiennictwa, pn:emysłu bawełnianego, płóciennictwa 
i zdawkowo o po11czosznictwie, produkcji wstążek, jedwabiu i półjedwabiu. Od
n;bnie zajął się tartakami, dziegciarniami, młynami do mielenia kory i papiernia
mi. W sumie więc Z. Kwaśny dokonał lokalizacji aż 43 branż wytwórczości. po
siadających na Górnym Śląsku większe lub mniejsze znaczenie. Podkreślam ten 
fakt, ponieważ w następnych rozdziałach niejednokrotnie Autor wraca do tych po
działów, chociaż w bardzo nierównomierny sposób, dyktowany zasobnością źródeł. 
Nic bc:dzicmy więc mieli pełnego pod tym względem obrazu ani w rozdziale na 
temat stosunków własnościowych, ani techniki produkcji, jakkolwiek i w nich im
ponuje ogrom nieznanego materiału, zwłaszcza przy analizie przemian technicz
nych. Bogactwem dokumentacji odznacza się również rozdział poświc;cony pro

dukcji. Wprawdzie i tu wiele pytań pozostanie bez odpowiedzi, ale nawet same 
egzemplifikacje, których nie szczędzi Autor Czytelnikowi, stanowią istotny krok 
naprzód na drodze kwantyfikacji produkcji przemyslo\vej Górnego Slnska w pierw
szej połowie XIX w. 

Osobnym zagadnieniem dla Z. Kwaśnego jest problem zbytu. Dotyka tu tak 
ważnych kwestii, jak organizacja zaopatrzenia i zl)ytu, rynek ,vewnętrzny i ze
\n1t:;trzny oraz tranzyt obcych towarów, próbuje określić ich wzajemne proporcje 
i główne tendencje rozwojowe. Sięga przy tym do materiałów archiwalnych i tyl
ko wyjątkowo do opracowań. Nie dzieje się tak przez przypadek: po prostu po
dejmuje problematykę, która jak dotąd nie miała szczęścia u historyków, a Autor 
jest pierwszym prezentującym te zagadnienia tak szeroko i szczegółowo. �Iniej 
odlcrywcze zdaj.1 się być rozważania na temat spraw Iinunsowych, jak i proble
matyki siły roboczej, chociaż i tu jest wiele nowych spostrzcże11 i sformulowa11. 
Ale pamic;tajmy, że te zagadnienia, zwłaszcza na temat źródeł rekrutacji siły ro
boczej, liczby oraz struktury branżowej robotników, zatrudnienia kobiet, dzieci 
i młodocianych, struktury zatrudnionych według wieku i wielkości zakładów, sy
tuacji prawnej robotników, dyscypliny pracy, ubezpieczeń, pomocy i opieki lekar
skiej, dnia pracy, płac, warunków mieszkaniowych, pożyv.;ienia, były już nieraz 
przedmiotem zainteresowa11 innych historyków i nic leżały całkiem odłogiem. Mimo 
to tu także wniósł wide nowego, interesującego materiału, który pozwala na inne 
niż dotąd spojrzenie na ten temat i zmusza do dalszych refleksji i poszukiwa1i. 

Kończąc nasze rm:ważania wypada stwierdzić, iż nicjednokrotnie razi zbyt 
szczegółowe prezentowanie materiału statystycznego, czasem sam sposób oceny, 
wspomniany wyżej brak ciągów statystycznych, rozważa11 ml'todologicznych, zbyt 
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surowy charakter tabel, w tym również zamieszczonej w aneksie, ale braki te za
Z\Yyczaj wynikaj,1 z nieclo,konalości źródeł i niedostatku opracowa11 monograficz

nych. Jeżeli \\'i<;e nacisk materiału archi\\'alnego doprowadził niekiedy do zwieh
ni\;cia proporcji między niektórymi zagadnieniami, zawsze był to materiał nowy, 

nieznany. 
Przy ci:ytaniu nasuwają sic; też czasem pytania i wątpliwo:ści. Z jednej strony 

chciałoby siQ mieć więcej porównat1 z Dolnym $ląskiem i ościennymi, innymi zie
miami polskimi, z drugiej wyjaśnieft czy szerszej interpretacji. Za przykład mogą 
służyć tabele nadań górniczych. Moim zdaniem same zestawienia nie rozwi,1zują 
sprawy, Rodzi się pytanie, jakie to hyły n<l<lania (nic były jednakowo ważkie) 

i \'; jakiej mierze były realizowane. Nie rysuje sic; też jasno problem właścicieli, 
:cwlaszcza ta dufa grupa i stale rosnąca „nieokreślonych"'. Kim oni byli? A gospo

darka finansowa? Moim zdaniem, również wymagałaby szerszego komentarza. Zgi
nął gdzieś przemysł budowlany itp. 

Podobnych pyta11 można postawić wic:cej. Wskazuj,) one - tak jak cała książ
ka - że mamy do czynienia z pozycj,J posuwajqc,\ naprzód badania nad pien\'SZ,\ 
pol0wq XIX w. w dziejach Ślć\ska, ich wydatnym wzbogaceniem, czego wyrazem 
jest próba tego rodzaju synte1.y, jak również adresowane do Autora cliieła pytania 

i rodzące si<� na tle ksi,iż:ki rt'fleksjc. 

Srnnislat,; Yliclwlkicu;il':: 

Z. Ja n ee zek. H. Koc ó j, ODGŁOSY NOCY LISTOPADOWEJ ł-iA SL,\SKu,
Katowice 1984, ss. 158. 

Je�t to kolejna publiirnc:ju pn:ygolO\vana w Śląskim lnstytucie Naukowym 
,: serii „śląskie Epizody Historyczne". Zasługuje ona nu uwagę, gdyż mimo popu
lurnego charakteru ma pewne wartości naukowe, odkrywcze. Vv'yraża się to w bo
gactwil:! faktów i przypisów, a także w inlercsuji\eyeh aneksach. Z uznaniem trw
ba odnotować, że Autorzy sięgnqli nie tylko do bogatej literatury zawierającej 
w większości sporadycine dane do tematu, ale także cło licznych, a przy tym róż
non•dnycll źródeł: archiw,tlnych, prasowych, pamiętnikarskich, dzienników urzędo
wych itp. Jest to tym bardziej godne podkreślenia, że wszystkie t0 źródła mają 
różnorodmi prowcnil:!ncjc; (wrocławskie, warszawskie, krakowskie, merseburskie 
i in.). 

Książka domaga się jednak oceny nie tylko ze względu na swoją wartość 
na,1kową, ale przede w,qstkim popularnonauko\v,1, bo Autorzy i Wydawca za
adresowali ją do szerokiej rzeszy czytelników. Wprawdzie zawiera ona mnóstwo 
faktów. nader często dotącl nie znanych w literatun:e, równocześnie jednak cierpi 
wyraźnie na brak jasnej koncepcji. Zaznacza sh; to już we wstępie, który powi
niei, wprowad7.ić czytelnika w całość tematu, gcly tymczasem stawia go w sytu<lcii 
całkowitego zdezoriento,xania. Jeśli tekst ma traktować o ,,odgłosach'' pow�tan;a 
listn:,aclowego na Sh)sku, to ocl razu powstaje pytanie, gcliie, jak i dlaczego te 
odgłosy się odbijały. Tymczasem Autorzy mówią najpierw, że powstanie pocz,it
kowo odbijało s ię tam „cichym echem", aby zaraz potem napisać. jak bardzo czy1:
niki r;:,\dowe sil: go oba \\·ialy. J c�li były to oba wy ze względu na Sli:isk, powin:10 

to być ocl razu zaznaczcne. Zamiast tL,go pisze si<; rr.imantycrnie, ale i enigmatyc,.
nie. ż,, ,.Tradycje nocy listopaclowl'i były gwi,t1.d,1 przewodni,] tych wszy,;tkich, 
co czy1tcm oi'iarnym 1 krwi,] pisali clal:;zy ci,Jg porozbiorowych dziejów ujarr.mio
nei zi,)n�' śl,)ski,·f·. �,loże t«k b.,·lo, ale \\' całym tekście nie ma zaclowalaj:;ccg0 
umoty\\'O\\'aHia z;�·.,·,.1:·k.' w t:.,1:1 zcbidu tezy. Ponadto pisanit:! o ,.porozbioro\\'YCh 
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dziejach" Sląska jest historycznie n ieścisłe. W króciutkim ,,Wstępie" podobnych nie
jasności można wynotować niestety bardzo dużo. 

Owe dezorientacje, i to w rnżi1cej formie i rozmiarach, występują także w roz
dziale pierwszym (,,Antynomie historiografii' ' ) .  Już sam tytuł zapewne niejednego 
czytelnika skłania do sięgnie;c ia  po słownik wyrazów obcych albo do porzucenia 
lektury książki. Ponadto w tekście owych . ,antynomii" nie \vidać, bo l itera tura 
przedmiotu po dziś dzień jes t bardzo uboga. Byłoby lepiej napisać po prostu o do
tychczasowyc h autorach piszących na ten temat. Zamiast tego Autorzy z drobnej 
i prostej rzeczy czynią jakiś wielki problem i przedstawiają go tak, że w ogóle n ie 
\1·:adomo. o co chodzi (naprawdę nie przesadzam). Już pierwsze zdanie tego roz
dzi,1lu niemal odruchowo skłania do takiej opinii :  ,,W ocenie wpływu powstan ia 
l i, topadowego na społeczeństwo Sląska istnieją głębokie różnice rrur;clzy histol'io
grn fią polską i niemiecką. Wobec nieistnienia pat'istwa polskiego w XIX \V . przy
Z\\'yczaila się ona do nieprzyjmowania sprawy poiskiej do wiadomości'' (s. 7) . Aż  
dziwne, że  w tym jednym zdaniu nawarstwiło się tyle okropności merytorycz
nych i je;zykowych (.,nieistnienie'', ,,nieprzyjmowanie sprawy" - aż przykre .  że 
slo\\'o drukowane uczy masowego czytl!lnika antykullury języka) .  Jeżeli ponadto 
czytelnik po zaznajomieniu si,; z tym zdaniem oczekuje z ciekawości.i ,  że dowie �ię 
czegoś o „historiografii" (byłoby lepiej - o autorach) jednej i drugiej strony. to 
At: torzy jakby naumyślnie sprawiają mu zawód. Nie wyjaśnia ją  po�tawionej przez 
s i ebie kwestii, tylko zaraz w sposób zaskakujący i niezrozumiały przechodzq do 
,v:omy LudÓ\\·, i to w taki sposób, że naprawdę nie wiadomo, co przez to chq 
po\\'ied,:icć. 

Podobnych przykładów można by pr,:ytoczyć: więcej . Ka tej samej stronie czy
huny również: , .Historiografia niemiecka dotycząca Polski nie jest tak obfita 
i obiektywna, jak należałoby się spodzi ewać". Sama „historiografia" znowu nicze
go czytelnikowi n ie mówi. Ponadto w tym jednym zdaniu stawia się przed czy tel
n ik iem pytan ia ,  na które nic ma odpowiedzi: czego należałoby �it; spodziewać po 
tcJ nieszc,:c;snej „historiografii" ,  dlaczego tu mowa o „historiografii" Polski, a nic 
pc,,,:,tania listopadowego, dlaczego tę nieobfitość nazywa sic; wielkim słowem itp. 
Za miast odpowiedzi na te pytania, zamiast rozwinięcia rzuconej myśli, mamy ko
Jej!le stwierdzenie budzące także niemałe zaskoczenie: . ,W decycluj ;\cym dla 1·c,z
Wllju historiografii XIX wieku pat'istwo polskie nie i stniało, poza tym pozytywna 
ocv! 1a przeszłości Polski uchodziła za podważanie pozycji Prus i godzenie w zjed
noczenie Niemiec·•. Abstrahując od naukowej słuszności tego stwierdzenia i widu 
za\\·artych w nim nieśc.:isłości, powstaje pytanie;  co Autorzy chcieli prze;: to c,.y-
1e;1: ikowi powiedzieć i co ten czytelnik może z tego zrozumieć'! N'a dobitkę zaraz 
J)Otem pisze sic; nic o historiografii ,  lecz o . ,wie;kszości Niemców", o Goethem, i to
w ,aki sposób. że znowu nie \t,;iadomo, co z tego wynika.

Tyle smutnych refleksji budz i tylko jedna strona (7), a · przecież nie są one 
j eszcze kompletne Podobnie ma się rzecz z dalszymi fragmentami tego rrJZdzblu. 
Trudno je dokładnie  analizować. Zwracam uwagę tylko na niektóre . Nie wiadomo, 
co to właściwie znaczy, że „opinia publiczna" . ,na obszarze języka niemi r�cki(:;:o·' 
w ,posób jednoznaczny (tzn. jaki?) ,.opowiadała się za �prawą polską" (tw . w i:- to
e:c :-:a czym'1). Podobnie określenie „społeczeństwo niemieckie" jest nieścisłe i 1 ' i 
cz,_ go w gru1 tcie rzeczy nic mówi (s. 12). Zreszt,1 na stronie nastt;pnej pi�zc , i �  
co �  ab,ol utn ic przeciwnego, a mianowicie o . , \\ -rogim usposobieniu ludn,:;ci i : ; c
n:iL•ckicj do powstania" polskiego. Fragment na stronic 13, zaczynaj,Jcy s i t: ocl „Luc1-
no;ć polska . . .  ", tra ktuje o rzeczach oczywistych ,v s11osób bałamutny. O c;,:ym bo
WiL·m Autorzy chcq powiedzieć w zwiq1.ku z tcm::item książki , :i.e . ,\V XIX wid,u 
w;:rnstal ucisk germ:.mizacyjny . . .. . . , Z t,;k,tu n ic wy: l ika .  jaku by . .rod Y:p1y \, en: pol
sk iego powstania Slcizak Henryk Laube s tal ,ię l iberakm ... · ·  (s. 2 1  ). 

Kolejne rozdziały są wyra źn ie lo:pszc. Przemawia v; nich logika fa i,tów. �ie 
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zawsze jednak są one ujc;te w przejrzysty d,1g myślowy. Np. rozdziały III i IV 
( .. Sląsk w planach operacyjnych ... •·; ,,Niepokoje władz pruskich") sprawiają wraże
nie, że Autorzy usiłowali tu zmieścić niemal wszystko, co dotyczy Sląska w dunym 
okresie, a nic tylko tematu. Nie brak tu również niedopowiedzer'l i niejasności, 
a materia! faktograficzny nie jest ujQty w pn:ejrzystc tezy. Dlatego w wielu wy
padkach trzeba sic; domy!ilać (nieraz bez skutku), po co niektóre fakty są opisy
wane. Rozdział II cechuje niespójność tematyczna. Wiele tu dowolności w twier
dzeniach. czego przykładem może być zdanie zaczynające sic; od słów „W okresie 
walk ... " (s. 40-41). Również w rozdziale ,.Niepokoje władz pruskich·· nie \\'�zyst
kic fakty pasują do zapowiedzianej w tytule treści. Zresztą stwierdza się tu osta

tecznie, że „Poczynania władz pruskich nic znajdowały uzasadnienia w groźbie ata
ku ze strony polskiej" (s. 60). Trzeba dodać, że Prusacy także o tym wiedzieli, 
z czego wynikałoby, że nie o ich „oba wach" należałoby pisać, albo nie tylko o nich, 
lecz o określonej polityce wobec powstania. Ale i w dalszych fragmentach pracy, 
wyraźnie lepszych od początkowych fragmentów, nic brak dość dziwacznych lub 
niejasnych stwierdzeń. Np.: ,,Zdobycie przez Rosjan Warszawy pozornie poloi.ylo 
kres życiu polskiemu we Wrocławiu"' (s. 82). Po prostu nic wiadomo, o co tu cho
dzi. 

Praca 2awiera rażące nieraz potknit;cia i niezręczności językowe. Obok już 
sygnalizowanych zwracam przykładowo U\vagę na inne, jak np.: ,,wybitna ten
dencyjność'' (s. 10); .,Manfred Laubert by! następcą (?) Gustawa Freytaga'' ($. 11); 
„Lehman bronił zainteresowania ['!] Brandenburgii..." Ponadto minister Haacke nie 
omawiał „problemu mobilizacji"', tylko po prostu pisał o konkretnej mobili,acji 
(s. 13-14). Na s. 16 cytowana wypowiedź tak została skrócona. że powstał tam 
,,niepokój ... entuzjazmu". Bardzo razi określenie ,.polska masa chłopska''. 

Nie brak też błędów innego rodzaju. Nie ma Wielkich Strzelec, tylko Str,elce 
Opolskie (por. s. 44, 89); Adalbert to w języku polskim Wojciech (s. 71): Hoyer
swerda nazywa siQ po serbsku Wojerecy, a nie \Vujerzec (s. 118); na s. 87 chod,i 
o Kępno, a. nie o Kempno. Cytowane ,a polskimi gazetami tłumaczone nuzwy
dzienników wrocławskich należałoby zawsze podawać w oryginalnej wersji, gdyż
inaczej sprawia to wrażenie, że chodzi o gazety w języku polskim.

W tekście znajdujemy wiele ilustracji, ale znaczna ich część •�it•zupclnie od
powiada treści książki. 

Książka jest bardzo bogata faktograficznie i to shrnowi najpoważniejszq jej za
letę. Podstawu\ve braki tego dziclka wy11ikaj,J z nieprzemyślanej koncepcji tema
tu. Byłoby lepiej pisać o „śląskich odgłosach" aniżeli o ,.odgłosach na Sh1sku". 
Pozwoliłoby to uj,Jć ten interesujqcy temat w sposób o wiele bardziej przejrzysty. 
Oczywiście nie tylko to. 

Mżeczystaw f'atl!r 

K. Mi a l>'k a, GŁOS WOŁAJĄCEGO NA PUSZCZY GóRNOSLĄSKIEJ, CZYLI
O STOSUNKACH LUDU POLSKIEGO NA SL,-\SKU, Kato�.-ice 1984, ss. 60. 

Z uznaniem trzeba uclnotowa(: reedycję tej publikacji, którą po raz pierwszy 
przed 120 laty w odcinkach opublikowała „Gwiazdka Cieszyńska". Wydaw1:ictwo 
,.Sląsk" w Katowicach zaakcentowało w ten m. in. sposób 30-lecie swojej dzialnl
no.ści. Skromna rozmiarami rzecz Miarki godnie manifestuje tę rocznicę. l'\a uzna
nie zasługuje też wybór najobszerniejszej wersji Gtosu, późniejszej w sto:;unku d,� 
opublikowanej w .,Gwiazdce Cieszyń�kiej", a ogłoszonej w Poznaniu w 1865 r. 

Wznowiony Gtos ma charakter wprawdzie okolic:rnościowy i jubileuszowy, 
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a także na pół bibliofilski, na co wskazuje zarówno szata graficzna edycji, jak też 
niski nakład. Należy jednak podkreślić. że również dzisiejszemu czytelnikowi, i to 
llie tylko wyrobionemu historycznie, Miarka ma wiele do powiedzenia o stosun
kach na Górnym Sląsku w XIX w. Czyni to w sposób bardzo przystępny, barw

nym, żywym językiem, ,v sposób sugestywny, a przy tym syntetyczny. 

Historyczne tło pojawienia się Głosu w obszernym, bogatym erudycyjnie wstę
pie omawia prof. Andrzej Brożek. Jego uwagi dotyczą zresztą nic tylko Glos!l, 

ale całej polskiej działalności narodowej :vriarki, a także różnych ocen historiogra
ficznych tej wybitnej postaci historycznej. Autor wste;pu zatytułowanego „Miarka -
niegodny naszej pamięci?" bardzo słusznie odr wca te poglądy o i\'Iiarce, które 
opierały się na określonych teoretycznych założeniach i odmawiały mu zasług 

w rozwoju polskiego życia narodowego na Górnym Sląsku. Reedycja Głosu nieja
ko oddaje sprawiedliwość Miarce i przywraca prawdę historyczną o nim. 

Mieczysław Pater 

S. Mi c h  a 1 kie w i cz, PRZEMYSŁ I ROBOTNICY NA $LĄSKU (DO 1914

ROKU), Katowice 1984, ss. 320. 

Omawiana książka stanowi próbę syntezy historii śląskiego przemysłu i ślą
skiego proletariatu od XVIII w. do wybuchu I wojny �wiatowej. Od dotychczaso
wych opracowań różni się ona kompleksowym ujęciem tematu, uwzględniającym 
całość ówczesnej pruskiej prowincji Sląsk (a więc Sląsk Górny i Dolny z pomi
nie;ciem jedynie tej części, która znajdowała się w granicach pa11�twa austriackie
go) oraz wszystkie istniejące na tym terenie gałęzie przemysłu i rzemiosła, o któ
rych tylko zachowały się informacje. Poza górnictwem i hutnictwem Autor poświę
ca wiele uwagi zwłaszcza przemysłowi włókienniczemu i odzieżowemu na Podgórzu 
Sudeckim oraz wielobranżowemu ofrodkowi wrocławskiemu. 

Książka dzieli się na dwie nierówne czc;ści, z których pierwsza, objętości 80 
stron, omawia rozwój przemysłu, a druga, znacznie obszerniejsza, przedstawia dzie
je klasy 1·obotniczej i prowadzonej przez nią walki przeciw wyzy�kowi. Pisząc 
syntezę Autor oparł się głównie na dotychczasowych opracowaniach monograficz
nych (\V tym również własnych), tylko niekiedy uzupełniając je dodatkowymi ba
daniami źródłowymi. Niestety, nie zdążył wykorzystać pracy Z. Kwaśnego Rozwój 

przemysłu na Górnym ::;iąsku w pierwszej po!owie XIX w. (Wrocław 1983), wy
danej zaledwie o kilka miesięcy wcześniej. Nie uwzględnił więc zebranych przez 
Z. Kwaśnego danych dotyczących ,vielkości produkcji przemysłowej poza górnic
twem i hutnictwem, usiłując ją oszacować: drogq pośrednią (np. na podstawie war
tości lub liczby zakładów).

Pierwszy rozdział części I, poświęcony przebiegowi industrializacji od XVIII w., 
obejmuje krótkie omówienie dziejów politycznych Śląska od podboju pruskiego do 
I wojny światowej, wyliczenie problemów związanych z industrializacją tej pro
wincJ i oraz próbę ogólnej charakterystyki przedsiębiorców i zaangażowanych 
w przemyśle kapitałów. Zaletą tego rozdziału jest problemowe ujęcie tematu, przy 
czym jednak Autor nic ustrzegł się uproszczeń i skrótowego potraktowania nie
których spraw. Nasuwają się np. wątpliwości, czy na Dolnym Sląsku rozwijał się 

przemysł górniczo-hutniczy {s. 30), czy też tylko górniczy, czy dawne gwarectwa 
były instytucjami feudalnymi (�. 36), czy też stanowiły już elementy kapitalistyczne 
powstające w ustroju feudalnym, wado wyjaśnić. dlaczego właśnie koncerny cyn
kowe miewały rodowód inny niż magnacki (s. 38; poza przedsiębiorstv,.,cm spadko

bierców Gieschego można tu wymienić: również koncern Goduli), należałoby skory
gować datę powstania ,.1'vTinervy" (s. 37) i lepiej przetłumaczyć niemiecką nazwę 
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„Kattowitzer A.G. fur Bergbau und Eiscnhi.ittenbetrieb'' {s. 40). Rozdział drugi tej 
czqści przeclsta\via wielkość produkcji przemysłowej w różnych branżach, przy 
c7.ym Autor wyróżnia okres przedindustrialny (do końca XVIII w.), a dalsze cezu
ry chronologiczne wprowadza w latach trzydziestych XIX w., około 1870 r. i oko
ło 1890 r. Dla ukazani,\ dynamiki rozwoju w tab. 1-3 poza danymi dotyczącymi 
absolutnej wielkości produkcji górniczej i hutniczej uwzglqdniono również wslrnź
niki jednopoclstawowe, przyjmując za 100 produkcjq z 1891 r., a dla przemysłu 
węglowego - również kolejno z lat 1800, 1836 i 1871. Można si<: zastanowić, czy 
nic lepiej byłoby tu zastosować wskaźnik łańcuchowy. Nulcżaloby też uzupełnić 
d,me dotyc;:,1ce wydobycia węgla w Zaglqbiu Dolnośląskim w latach 1910 i 1914 na 
pod:;ta,\·ic pruskiej statystyki górniczej. 

Część II składa sic; z pięciu rozdziałów. W pierwszym z tiich omówiono źródła 
relcrutacji robotnikó\v przemysłowych, wpłyv.- uprzemysłowienia na \VZrost liczby 
micszka11ców, liczebność klasy robotniczej oraz zmiany w strukturze zatrudnienia 
ludności. Vv lah. 9 podano też dla porównania liczby odnoszące si<; do innych ziem 
zaboru pruskiego (uw;:ględi!iając Pomaóskie. Prusy Wschodnie i chyba Pomorze 
Gdańskie, określane w niemieckiej terminologii „Westprcusscn"). Niezbyt precy
zyjne jest określanie dawnego powiatu bytornskiego r.azw,i GOP (obecne granice 
GOP są inne). 

Z kolei Autor zajął się sprawami rozmieszczenia robotników pr2emysłowych 
\'." poszczególnych rejonach prowincji śl,1skiej, ich składu narodowościO\vego, wyz
naniowego i branżowego oraz podziału według wielkości zakładów. Pr2edstawił też 
kwestie zatrudnienia kobiet i młodocianych oraz kwalifikacji załóg robotniczych. 
Z drobnych usterek w tym rozdziale można odnotować „w Kokociósku" (s. 156) 
zamiast ,.w Kokoeińcu" oraz nierozróżnianie ciągaczy od szlcprów (s. 154). Tym
czasem terminologia ta wywodzi się z okresu, kiedy w małych i prymitywnie wy
posażonych kopalniach szleprzy wlekli (,,schleppen") skrzynie 2 urobkiem poci szy
hy, a ci,1gac7.c (Ziehcr) wyciągali je nu powicrzclmi<: ziemi za pomocą kołowrotów 
rc;cznie obracanych. Później szleprzy przekształcili się w ładowaczy, a ciągacze 
w robotników obsluguj,1cych podziemny transport. 

Przy omawianiu warunków pracy Autor uwzględnił cwolucj::; ustawodawstwa 
w sprawach socjalnych, czas pracy w przemyśle. wydawane w różnych okresach 
regulaminy dla robotników, bczpieczc11stwo, warunki zdrowotne w różnych zakła
dach i łączące się z tym choroby zawodowe. Temat potraktowano wiqc wszech
stronnie, można się ·jedynie zastanawiać, czy § :3 przywileju dla górników z 3 XII 
1769 r.: ,,Wcgen der Unterthanigkcit setzen Wir fest, class alle Berg- und H(itten
leutc, so lange sie ihr Metier treiben, davon frey sind, in dieselbige aber wiederum 
\'Crfallen, sobalcl sic selbigcs aufgcben, es scy denn, dass sie durch Alter, Krank
heit und Unglucks-Falle dazu genothigt werclen" należy llumac;:yć: ,,Popadają 
znowu w poddaństwo, jak tylko za\vód ten zanuc,1, bez wzgh;clu na to, czy zmu
szeni będ,\ do tego starością, chorobą, czy też nieszczęśliwym wypadkiem" (s. 160), 
czy też, bardziej zgodnie z intencją ustawodawcy: .. Popadają ponownie w poddat'1-
�two ... cilyhu że będą zmuszeni do ponucenia swego zawodu przez starość-, cho
robę lub nieszczc;śliwy wypadek" (i wówczas otrzymują re:itq górnicz,1 z Ka�y 
Brackiej). Ponadto Autor ujqł !Jardw skrótowo przepisy \)rawne obowi,Jzujące 
\\' górnict1\·i�, ponieważ były one już tematem wielu oprat:owa,1. :\'loże jednak wu,·
to było ws11umnieć o ustawie. z 10 IV 18:i4 r., przekazujqccj kasy brackie w re;ce 
w rządów, złożonych z przecbtawicieli pracocla wców i robotników. oraz szerzej 
'Jtnówić zrr.i,rny wprowadzone pr2cz nowclt; c,o u.,la\\·y o uhezrieczeniu brackim 
z 19 '.'I lfi06 :·. 

\Vszer:hstronnie 1wz,,dstawiono równid waru11ki życia rohotnikó\\' poza zakła
dt·m przen,y,.,lowym, orna wiając place (tr;; fne s,1 Z\\'la.;zcw uwagi Autora o spo..: 
soba::h o!J'.:cz;mia plac akorclO\\·ych w gó�·nictl\·ie). ::tall;..; rodzinny osób zatrudnio-
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nych w przemyśle. ich warunki mieszkaniowe. wyżywienie. warunki zdrowotne 
w osiedlach robotniczych (czc;ste epidemie) oraz oświatc; robotniczą zaró\vno szkol
ną jak i pozaszkolną (m. in. znaczenie polskiego czasopisma ,,Monika"). Pisz,ic 

o walce klasowej Autor ukazał wystąpienia robotnicze w powi,1zaniu z wydarze

niami politycznymi oraz z zaburzeniami, w których uczestmczyło również drobno

mic•.,zczaństwo oraz uczniowie i czeladnicy z warsztatów rzemie�lniczych. Nowość
stairnv.ri też ukazanie związków miqclzy wystąpieniami robotników różnych branż

i ·.,· różnych rejonach Sląska. Przedstawiano też w tym rozdziale działalność organi
zacji zawodowych różnych kierunków oraz rosnące wpływy socjaldemokracji. Au

tor m. in. slusmie zwrócił uwagc; na \Vpływ strajku w Zagłębiu Ruhry na sytuacjt;
!Ja Górnym S!,1slrn w poczc1tkach 1905 r., szkoda jednak, ie nic omówił przy tym 
wy.,tąpiei'1 górników rybnickich, które przybrały charakter niemal strajku pow
szc·c·1mcgo (po:-. A. Mro\viec. Szkice z noicszych dzicjÓti: ::iemi rybnickiej, czc;ść I,
K,itowicc 1962, s. 103�112 i 198).

Pracę zaopatrzono w przypisy, zwi(;k,zaj,1cc jej \\·artość: naukową. Niekiedy 

jęd!'.'.lk Autor poprzestał na powołaniu się na tytuł dzieła. bez podawania stron, 
z },tórych zaczerpn,11 informacji.;. W przypisach 16 i 22 do rozdz. I cz. II powołał 

�ię na bardzo obszerny zespól aktowy OBB t_Oberbcrgamt zu BrcslauJ bez sygna
tu1· odp. woluminów. nie uwzględnił ponadto faktu, że zespói ten został przed 
kilkunastu laty przekazany z WAP Katowice do AP Wrocław. Natomiast 21 znaj
dl::,,icych sic; w ksi<)żce tabel zaopatrzono skrupulatnie w wyczerpujące informacje 
o ·a;ykorzystanych w nich źródłach.

Książka napi:'a!la jest poprawnym, zrozumiałym stylem,, który czyni i,l dostc;p
ll<] także dla osób nie bc;dących zawodowymi historykami. Kilkanaście niewielkich 
us,·:rek stylistycznych jest winq niedokładnej adiustacji i korekty. 

Zawarte w recenzji uwagi krytyczne. dotycz,ice zres1tą przev,;ażnie spraw 
dr,,bnych i niekiedy dyskusyjne, nie zmieniają ogólnej pozytywnej oceny dzieła, 
któ:·c stanowi długo oczekiwaną syntez� dziejów śląskiej klasy robotniczej w ciągu 
pil'rwszych stu kilkudziesic;ciu lat jej istnienia. Mo;i;na sic; spodziewać, ;i;e zauwa
żone usterki zostan,i usunic;te w nastE;pnych wydaniach ksi,Jżki, ponieważ jej nie
\\-;L'iki nakład (1800 l'gz.) nie zaspokoi niewątpliwie zapotrzebowania ze strony 
czytelników. 

Jerzy Jaros 

:\I. Z cl u n i a k, :\IL'ZYKA I 2\!UZYCY POLSCY \\' DZIEWIĘTNASTOWIECZ
:NY:\I WROCŁAWIU, Wrocław 1984, ss. 307, 9� il. 

Ksi,1żka nastręcza duże trudności w ocenie historykrJ\\'i me znającemu specy
ficznych cech muzyki jako odrc;bnej dziedziny sztuki. Historyk bowiem uj mujc 
sp:·.1\,·y przeszłości posługuj,Jc sic; artykulacj,i slowiE\. ).luzyka zaś operuje 11iewer
ba>:ą artykulacją. Dlatego w zasadzie tylko muzyk jest w sbnie okrdlić ją· sło
Wt·:n jako 1-jawisko artystyczne i historyczne, i to tylko wówcza,. gdy czyni zadość 
v;y:nagnniom stawianym zarów:10 p:·zez \Viedz(; muzyczr«:, jak i historyczną. Au
t0;·]rn omawianej tu pracy spełnia te wymagania. 

Jakkolwiek dzieło :-!arii Zduniak traktuje o polsk:e:j muzyce i o polskifr. 
muzykach we \Vroc!awiu, przedstawia w niemałej mierze życic muzycz11c Wrocła
wia \\' XIX w. w całości. Podkreślić przy tym należy, że nic ogranicza siq do przcd
ot::wienia muzyki we \Vrocła\viu. ale omawia życic muzycz11e miasta, tzn. w mia
n; jak to było możliwe źródłowo, opisuje, jak spulccz1w:;c miejscowa partycypo-
1,;aia ,,. nim, a także - w pewnym scii,cie - jak n;i nic \'.'ply,1·ala, jaki ,t\\'nrz«la
kl::nat wokół takich lub innych utl,·01·ów, twó1'CÓ\';, odtwórców, form, styiów itp., 
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nie ograniczając się do faktów czysto muzycznych. Taka koncepcja pracy posze

rzyła jej zakres problemowy, stawiając przed Autork,1 bogactwo różnorodnych 

problemów badawczych i warsztatowych. 

Sposób ich potraktowania można i należy uznać za wzorcowy. Dzięki poważ

nym wartościom poznawczym dzieła można je zaliczyć do najlepszych, a przy tym 

nielicznych prac o dziewi<;tnastowiecznym Wrocławiu, jakie ukazały się dotąd po, 

1945 r. Specyficzna tematyka nie pomniejsza właśnie takiej wartości książki. Bu

dzi to tym większe uznanie, że o ile wiem, Autorka jest przede wszystkim muzy

kiem. W pracy zaś dowiodła, że jest także świetnym historykiem. 

Z pełnym respektem ocenić trzeba warsztat naukowy Marii Zduniak. Zgroma-

dzila ona tak ogromny materiał źródlov,;y, że trudno sobie wyobrazić jakie; r:owe 

większe odkrycia w zakresie tego tematu. Zebrany materiał Autorka umiała w peł

ni wykorzystać, co znalazło wyraz w świetnym udokumentowaniu wszystkich tez. 

Imponuje różnorodność wykorzystanych źródeł: rękopiśmiennych, archiwalnych, 

czasopiśmienniczych, pamiętnikarskich itp., zmagazynowanych dziś w przeróżnych 

miejscach, do których Autorka, wiedziona nieza\vodnym instynktem prawdziwego 

badacza, umiała dotrzeć. Zaznacza się to w bogactwie tez, w świetnym ich udoku

mentowaniu, a także, co zasługuje na osobne podkreślenie, w bogatych ilustracjach 

(a jest ich imponująco dużo - 94), bardzo trafnie dobranych i znakomicie wzboga

cających tematyk<;> książki. 

Książka zawiera mnóstwo szczegółów, nawet drobnych, ale są one zawsze pod

porządkowane jakiejś myśli ogólnej, syntetyzującej. Nie ma w niej na ogól rzeczy 

zbędnych, fakty bowiem drobne mają swoje określone miejsce, a całość jest ujęta 

w zdyscyplinowany ład, jak w zapisie muzycznym. Jeśli np. Autorka pisze o ce

nach biletów wstępu na różne imprezy muzyczne, to nie czyni z tego osobnego 

problemu społeczno-ekonomicznego, lecz naświetla zawsze jakieś zagadnienie właś

ciwe tematyce książki, a więc losy repertuaru muzycznego, przedsięwzięcia kon
certowego itp. W tym. m. in. ;:aznac.:a �ie; ogromna intuicja historyczn:.l Aut01·ki 

i jej talent w tej mierze. 

Autorkę interesuje nic tylko muzyka i muzycy polscy w dziewiętnastowiecz

nym Wrocławiu, nie tylko mm:yko\vanie polskie i po polsku, ale również odbiorca 

polskich dzieł muzycznych i polskich wykonawców. Jej oceny w tej mie,·ze są 

bardzo ostrożne, wyważone, bo opierają się na danych pośrednich, tzn. ptzcde 

wszystkim na ogłoszonych w pra,ie recenzjach. Te zaś z bardzo wielu po\\'odów 

były i subiektywne, i stronnicze. Autorka zdaje sobie z tego sprawę i umie z tych 

często tendencyjnych opinii wysnuwać ciekawe i przekonywające wnioski. koja

n:ąc je bardzo tra[nie z faktami np. politycznymi. 

Autorka nie nakreśla osobnego tła historycznego opisywanych faktów i zja\\"isk 

życia muzycznego. Nie ma tego tła ani w skali życia kulturalnego miasta. ani 

też w skali jego sytuacji społecznej, ludnościowej itp. Niemniej jednak temat 

jest tak ujęty, że owe fakty i zjawiska s11 przejrzyste i zrozumiałe właśnie w kon
tekście szerszego tła. Jeżeli przy tym unika ona powtórzeń, świadczy to jak naj

lepiej o jej naukowym pisarstwie. DopiPro ostatnie strony w formie rekapitulacji 

niejako utrwalaj,) w wyobraźni czytelnika bogaty obraz polskiego życia muzycz
nego i polskiej muzyki we Wrocławiu w przejrzystym skrócie i na równie przej

rzystym tle ogólnym. 

Pisarstwo Autorki odznacza się także zasługującą na uwanie kulturą. c: na

wet kunsztem słowa przy bardzo oszczędnym opero\vaniu nim. Na podkre;lenie 

zasługuje także doskonale ustalona historyczna topografia miasta z ogromi:.\ sta

rannością skorelowana z dzisiejszym planem Wrocławiu. 

Lektura ksi,Jżki raz po raz budzi zdumienie: to aż tyle rzeczy i osobistości 

polskich było w muzycznym Wrocla wiu tamtl•go wieku,,. Autorka nie pozostawia 

co do tego żadnych wątpliwości. 
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W sumie miałoby siq ochotę po prostu powiedzieć, że Maria Zduniak jakby 

:została przez los przeznaczona do tego tematu (na pewno nie tylko do tego!), a sam 

iemat jakby czekał na jej autorstwo. 

Mieczysław Fater 

WOJCIECHA KORFANTEGO „MARZENIA I ZDARZENIA", Katowice 1984, 

.SS, 184. 

Jest to zbiór artykułów prasowych Wojciecha Korfantego, ogłoszonych w „Po

lonii'' w 1931 r. W 10 rocznicę III powstania śląskiego Korfanty polemizował ze 

.swoimi przeciwnikami politycznymi, zwłaszcza zaś z Michałem Grażyńskim, tudzież 

z innymi swoimi antagonistami na temat owego powstania. Przeciwnicy i antago

niści Korfantego pomniejszali i deprecjonowali jego doniosły udział w powstaniu, 

Korfanty zaś bronił swego honoru i prawdy o swoim udziale w III powstaniu 

śląskim. W związku z tym zbiór jego artykułów można i należy rozpatrywać 

w podwójnym znaczeniu, tzn. rzucającym pewne światło na stosunki wewnętrzne 

w Polsce i w polskiej części Sląska 13 lat po odzyskaniu niepodległości oraz rzecz 

jasna na dzieje samego III powstania śląskiego. 

Władysław Zieliński w obszernym ws�pie (s. I-XXIV) wyjaśnia. na jakim 

tle zrodziły sic; Marzenia i zdarzenia, ale nie wykorzystuje ich do naświetlenia 

-0wego tła, a o znaczeniu zbioru artykułów Korfantego pisze pod kątem widzenia
problematyki powstania. Jest to zapewne uzasadnione, a znajduje wyraz takie
w wyakcentowaniu pewnych śląskich faktów w bogatej biografii Korfantego.

Autor wstępu opowiada się za Korfantym w jego sporze z Grażyńskim (s. XX). 

Taki punkt widzenia - jak sądzę - jest uzasadniony. Zapewne można go rozszc

n.yć także na inne momenty życiorysu Korfantego. Do tego W. Zieliński się nie 

przyznaje. choć w tonie, w jakim cały wstęp został napisany, wyczuwa się jego 

skłonność ku temu. Usprawiedliwia sic; z tego poniekąd, gdy stwierdza, że zależy 
mu 11.1 umożliwieniu zapoznania siP, czytelnika z wybitnym przedstawicielem sana
cji (audiatur et altera pa1·s - s. XXII). Autor wstc;pu skłonny jest sympatyzować 
także z wcześniejszą historią Korfantego, ale w tym krępują go (niesłusznie) dwie 
rzeczy: najnowsze poglądy historiografii o Korfantym (por. s. VI) oraz to, co na
zwać by moż.na absolutyzacją powstania. Jakoś funkcjonuje ona w literaturze. chy

ba także w obiegowych opiniach, a Autor interesujących nas uwag wstępnych 
również si<: jej chyba poddał. Najwyraźniej zaznacza się to w zdaniu: ,,Trudno 

byłoby zaliczyć Korfantego do entuzjastów walki zbrojnej; uważał, że cele poli
tyczne należy osiągać środkami politycznymi" (s. X). W. Zieliński pisze to jakby 

wbrew sobie, choć przecież należy w tej kwestii przyznać słuszność Korfantemu. 

A co do historiografii, operuje ona bogactwem faktów, ale ukazywanych po:orzez 

metodologiczne kryteria, nie zawsze trafne. Autor (wst<;pu) bardzo słusznie c;zuje 

.sic; zobowiązany do respektowania faktów, ale wraz z mm1 nie zawsze słusznie 

respektuje owe kryteria. I to go - jak sic; zdaje - ogranicza w śmiałym przed

stawianiu śmiałych tez. 
Nie można się zgodzić z twierdzeniem Autora wstępu, że dla Górnoślązaków 

,,katolicyzm stanowił od czasu kulturkampfu jedną z najsilniejszych wic;zi spaja
jących rodzimą społeczność". Nie „od czasu kulturkampfu", lecz od czasów nie

pamiętnych. Kulturkampf zmieniał jedynie sposób, w jaki katolicyzm łączył Po

laków między sobą. 
Artykuły Korfantego są pasjonującą lekturą także dla niehistoryka, a obszerny 

wstc;p W. Zielińskiego stanowi dobre wprowadzenie do tej lektury. 

Mieczysław Pater 
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P. Ha us er, NIEMCY WOBEC SPRAWY POLSKIEJ. PA2DZIERNIK 1918 -
CZERWIEC 1919, Pozna:'! 198-l., ss. 266. 

\V badaniach hi.,l,,ryc,mych studia nad rozwojem stosunków polsko-nien1t,_.c
kich zajmuj,1 sporo ml\'jsca na warsztatach historyków poiskich i niemieckich. Pr,
mimo opublikowa1 lia wielu ksi,1:i:ek i artykułów, przyczynków i wydawnictw żrod
lowych nic wszystkie problemy zostały zbadane j przedstawione. Wobec licz::�·-:;, 
prac, które pokazywały zmagania o granice pobko-nicmieckie po I wojnic świato
wej, tak na forum konfcrcnCJi pokojo,,·ej w Paryżu, jak i bezpośrednio na opo:·-

11?Ch terytoriach dzielnicy prnskiej, w powstaniach, plcbi:;cytach, zmagani.1ch óy
plomatycznych, brakowało rozprawy syntetycznej o całokształcie stosunków poii
tycznych między odrodzonym państwem pobkin! n starym, lecz w nowych frc::::: eh 
ustrojowych. paMtwem niemieckim. republiką weimarską. Wypełnienia tej dokucz
liwej luki podjął się w rozprawie habilitacyjnej historyk pozna1i�ki, uc:.:et'1 p,·,,f. 
.-\ntoniego Czubi1"1skicgo. Przemy�law Hauser. Znany z wczesmeJszej ksl,\żki 
o mniejszości niemieckiej na Pomorz1.1 w latach międzywojennych, gdzie już ·w)·
kazał się duż;:i samodzidności,J w wypowiadanych sądach i ocenach, wykorzyst,t
j,1c obszern<1 literahm:; i przeprowadzając szeroko zakrojoną kwerenclc: w archi
wach niemieckich, przygotc,wał interesując,\ monografi<;, która wypelnin ważn,1 iu
kQ w badaniach historycmych, bardziej clokuczli\\"<\ c1la historyków polskich :iiż
11icmieckich. Lektura książki Hausera, wydanej starannie prze1. wydawnictwo l" 1:i
wer;;ytetu im. Adama :\!ickic,,·icza, pokazuje, ja� wiedza historiografii pol.,k:cj
o tym fragmencie dziejów stosunków polsko-niemieckich była fragmentaryczna, nie
pełna, skupiała się wokół wybranych problemów, zamykała sic: w granicach \H;
skich ustalei1 faktogra[icznych. decydując o formułowaniu czasami zbyt pospie.,z
nie uproszczonych ocen, wn:ez sterC'otypowych stwicrdzc11, zawartych w wi,•lu
skądinąd pożytecznych pracach wcześ11iej ogłoszonych, pisanych na podstawie nie
pełnej kwerendy źródłowej.

Studia, jakie Hauser przeprowadził w nrchiwach obu państw niemiccl·::ch 
i w Berlinie Zachodnim. uzupełnione zostały poszukiwaniami tylko w jednym ar
chiwum polskim, w zespołach powstałych w rcgistraturnch niemieckich. Nic ro1.u
miem, dlaczego Autor nie sie;gnął do innych archiwów polskich, jak chociażby we 
Wrocławiu, Katowicach, Szczecinie, Poznaniu. Chociaż nic przyniosłoby to u,ta
lcń zmieniających zasnclnicze wnioski, lecz mogło skorygować i uzupełnić tezy do
tyczące poszczególnych regionów, o których tak wiele informacji na kartach ksiqż
ki. Jakkolwiek przedmiotem książki jest polityka niemiecka wobec Polski, to \\"Y
claje się, że kwerenda ". zbiornch polskich, np. w zespołach akt polskiej służby 
zagranicznej czy w ó,ktach Naczelnej Adiutantury, pozwoliłaby wzbogacić ustnle-
11ia zawarte w tej monografii. Taki charakter kwerendy spowodował, :i:e Aut01· 
przedstawiajqc założenia polityki niemieckiej nie za,vsze pokazuje wpływ na jej 
kształt i kierunki clziala11 podejmowanych przez Rzec1.pospolit<1, przez polskie \\"la
dze państwowe. 

Zebrane materiały pozwoliły jednak nu �ystemntyczne przedstawienie rozwoju 
stanowiska niemieckich władz państwowych, orgnnizacji i partii politycznych \\"O
bce Polski w okresie od załamania sit; sytuacji na froncie zachodnim. kształtowa
nia się sytuacji re,Yolucyjnei i przemian przez nie spowodowanych, jak i ko1�Ic
rencji pokojowej. K�iążka Hausera pokawje genezę i źródła postaw i działań 
11iemieckich władz pa11stwowych \\" wielu spra\\·ach decydujących o kształtowaniu 
�tosunków polsko-niemieckich w ty:n przełomo\vym przC'cież okresie. ,Vyjaśn1a. 
w jaki sposób w atmosferze tak powszechnej wrngości Niemców wobec odracl:.:a
jącego sic;_ pai'1stwa polskiego, obciążanego oclpowiedzial11ością za przegr,rn;:i wo.\en
m1, realia polityczne decydowały o przyjmownniu rozwiązań w istocie kompromi
sowych nie w imię uznawania polskich dqżeń narodowych, lecz zrozumienia po-
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wagi sytuacji i zagrożenia stwarianego przez zwycięskie mm.:arstwa al ianckie i ich 
prz.ewagc: militarn,J. Pokazuje. jakie były konsek\'.·cncjc cll,1 spraw pobkich tego, iż 
Niemcy przegrały wojnę, lecz nic został zn is zczony ich mi litaryzm. Książka Hau
sera wykazuje, i± \'iystępuj,1ce po stronic niemieckiej różnice w kwestii polskiej 
wyn ikały nic tyle z odmiennych zalożeó programowych, ponieważ pod tym wzglę
dem była daleko idąca jedność, lecz z odmiennej takt�ki .  Hauser \•:ykazuje roz
ległość wpływów niemieckiej propagandy nacjonalistycznej, której n;c zniszczyły 
doświadczenia wojenne, jak i różnice ideowe zwi ,1 zanc z p'nyna lcŻ!lO�ci,1 do okrd-
1onych partii poli tycznych. 

Przedmiotem szczególnego za intercsriwania I-fausera s,\ przede w�zystkim ge
neralne założenia polityki Niemiec wobec spra ,\· polsk ich, co jednak ! t ie spowocło
\valo zcpchnic;cia na daleki margi nes zaink1Tsowar'1 odmienno ści,] pol i tyki wobec 
poszczególnych regionów dzielnicy pruskiej .  Zróżnicowanie tej poli tyki, wynikają
ce z oceny stopnia  zagrożenia związk u po�zczególnych regionów z pafr,twem n ie
mieckim, jak 1 aktywno�cią mi eszkających lam obywateli niemieckich  narodO\\·ości 
polskiej, wywarło wpływ na charnkter \\-yk!adu Hausera : rekon struował losy dzia
łań politycznych wobec poszczególnych rcgio?1ów. Autor doszedł do słu�;mych wnio
sków o uzmrniu przez Niemców szczególnego zagrożen ia Prus Zacllodnic!i, twler
dr.,1c, że zdawano sobie spraw,;, iż przynależność pa11siwowa tego obswru ma de
cydujące znaczenie  dla niemiec]dej polityki wschodn iej w okresie pokojowym. 
Wykazał, jak duża była niewiara !\ie :nców w moi.li\vość utraty Prus Wschodnich, 
a zarazem z jakim pesymizmem oceniano przyszłość pa 11stwową Wielkopolski i ja
kie były tego konsekwencje dla clzia la 1\ politycrnych, tak na p łaszc:.:yżniP dyplo
matycznej, jak i propagandowej. Autor nic ograniczył się do przedstawiania tylko 
stanowi.,ka władz paóstwowych, lecz próbo\,·al pokazywać działania organizacji 
spokczHych, part i i  politycznych, staruii.JC s i 1; o wykazanie wzajemnych powi,1za11 
i wpływów polityki pa11stwowej i dzia ła11 �połecrnych. Bardzo ważne ;;ą faktogra
ficinc ustalenia Hausera dotyczące narodzin i wpływów niemieckich dziala 11 sepa
ratystycrnych na wschodzie, trafnie przcdst,l \\·ianych przede wszy�tkim w katego
riach tn ktyki w tl'osce o ;rn t'how.-i n ie i 1 1 legn1lncgo cha 1·aktt>ru granic państwowych 
sprzed sierpnia 1 9 1 4  r . ,  a nawet i czasami ufrzymania wpływów niemieckich na 
obs,:arach par1stw bałtyckich .  Ustalenia Hausera porz,1dkui;:1 w tym zakresie frag
mentaryczną wiedz1; wcześnicjsz,J, pozwalajn lcpit)j i wyraźnie j zrozumieć genez<; 
tych koncepcji i ich funkcje polityczne. 

Autor w sposób przekonywaj,)cy odtworzył wpływ czynników, które zadecydo
wały o zmianach strony niemieckiej wobec spra w polskich. Powoclo,vały one, że 
znacznie szybciej następowała ta zmiana w polityce władz pa1'tstwowych ,  uwarun
kowanych sytuacją miGdzynarodow.i i stosunkami wewnętrznymi, a znacrnic \\·ol
niej w postawach różnorodnych ugrupowat'I politycznych, szczególnie sił opozycyj
nych w stosunku do rządów socjaidemokracj i ,  które nie chciały tak łatwo godzić 
się na rezygnację z aspiracj i politycznych na wschodzi e. Ukazał czynniki powodują
ce, że władze pai'1stwowe \\-cześn icj ni ż organizacje społeczne i ugrupowania poli
tyczne rezygnowały z obrony poprzednio przyj<;tych założeń programu gra nic 
wschodnich, z walki o obszary dzieln icy pruskiej, wobec której Polacy zglaszaii 
swoje aspiracje. D,1ż,1c do odtworzenia przede wszystkim wydarze1\ politycznych 
Przemysław Hauser nieco uwagi poświc;cał rekonstruowaniu p1·0:mga11dy niemiec
kiej w tych sprawach, czy też przejawów aktywności społecze i1stwa niemieckiego 
w tym zakresie. Z uwagi na większe znaczenie przykładane przez :\utora cło re
konstruowania clziała11. władz pa11stwowych zazna-:zyla siei w pracy clys :Jroporcja 
w porównaniu z przedstawianiem dziala11 społecznych, chyba zbyt statycznych. 

Konstrukcja książki jest prosta , podporządkowana doś(: schematycznemu wy
kładowi chronologicznemu, przy wprowadzeniu wątków ,-y11tetyzujących \\" każ
dym rozdziale, wyodrębnionych na podstawie merytorycznie uzasadnionych cezur. 
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Wprowadzenie wielu wątków regionalnych, korzystne dla czytelności wykładu, nie
jednokrotnie utruąnia jednak przedstawianie zależności polityki niemieckiej od ge
neralnych koncepcji wład7. paóshvowych. uwagi syntetyzujące, zamieszczane w koń
cu każdego rozdziału, wypełniają lukG w charakterystyce spraw ogólnopaństwo
wych, lecz nic w stopniu wystarczającym. Wszystkie tezy zostały dobrze udoku
mentowane. Autor dążył do dokumentowania matc.:rialami archiwalnymi, nie zaw
�ze pamiętając o pokazaniu twierdzeń w tych sprawach historyków, którzy badali 
te problemy wcześniej. Hauser pisząc ksiąźkq znacznie wi<;cej uwagi poświęcał 
przedstawianiu problemów mniej znanych, nie w pełni zbadanych. Spowodo\valo 
-to powstanie pewnych dysproporcji w całej narracji, a najwyraźniej dało
o sobie zna<'.: przy przedstawianiu wydarzeń związanych z konferencją pokojową
w Paryżu oraz niemieckimi przygotowaniami do podjęcia ewentualnych działań
wojennych na wypadek odrzucenia proponowanych przez aliantów postanowień
traktatu pokojowego. Takie rozwią.:anie jest korzystne dla osób znających litcra
turc; przedmiotu, lecz nie ułatwia lektury książki innym. Dysproporcje te wystę
pujące na kartach książki przynoszą zatarcie zmian, jakie w postawach Niem
ców wobec spraw polskich wystc;powa!y wiosną 1919 r. Natomiast rozpatrując
·nardziej szczegółowo sprawy mniej znane, Autor rozszerzył wiedzę o stosunkach
polsko-niemieckich w pierwszej połowie 1919 r., przyniósł wiele nowych informacji
faktograficznych, pozwalał wyraźniej przedstawić znaczenie sprawy polskiej dla
polityki zewnętrznej i wewnętrznej republiki weimarskiej. Ukazywał uwarunko
wania załokr'I polityki niemieckiej w sprawach polskich. Koncentrując uwagc; na
działaniach politycznych i poczynaniach propagandowych, znacznie mniej uwagi po
święcił wpływom gospodarczym na postawy władz czy różnych sił -politycznych.

Przy lekturze studium czytelnik odczuwa brak dostatecznej informacji o na
wiqzaniu stosunków dyplomatycznych mii.;dzy obu p:111stwami i ich dalszych losach,
o wpływie na wzajemne stosunki pobytu w Niemczech licznych rzesz Polaków, nie
tylko na terenach autochtonicznych i w starych skupiskach emigracyjnych, ale
pr7.ywiezionych w latach wojny w różnej formie do pracy. Bardzo przekonywający
jest zarysowany przez Hausera obraz przyczyn, które spowodowały wstrzymanie się
·władz niemieckich przed wprowadzeniem do działań wojennych przeciwko po
wstańcom wielkopolskim nowych sil wojskowych zgromadzonych na linii demar
kacyjnej i przygotowanych do walki. Analiza tej sprawy musi wywierać wpływ na
generalizujące oceny przyczyn zwycięstwa polskiego w powstaniu wielkopolskim,
pokazując w innym wymiarze funkcję czynnika mi1itarnego i politycznego.

Autor pokazuje w sposób udokumentowany, jak polityka niemiecka w spra
wach polskich przechodziła w tym okresie od improwizacji, gdy przeważało roz
wiązywanie zadań doraźnych, podporządkowanych obronie istniejącego stanu posia
dania. do polityki opartej na przemyślanych, długoplanowych koncepcjach, opar
tych na wszechstronnej ocenie możliwości, przy świadomości zadań, jakie nowe 
władze wyznaczały polityce zagranicznej. Pokazuje, jak polityka \Vobec Polski sta
wała się ważnym, ale nie jedynym elementem polityki wschodniej Niemiec re
publikańskich, bGdąc ściśle skorelowana z zamierzeniami wobec państw bałtyckich, 
Rosji Radzieckiej, Czechosłowacji; wykazuje, jak działania wobec Polski były uza
leżnione i związane z sytuacją wewnętrzną Niemiec. a zarazem uzależnione od po
stawy państw koalicji. Hauser w szczegółowych rozważaniach ukazał funkcję nie
mieckich działań prowokujących Polaków do podiGcia szerszych działań zbrojnych 
wzdłuż linii rozejmowej na terenach objętych przez powsta1'lców wielkopolskich. 
Wykazuje. jakie były ze strony niemieckiej interpretacje polityki Ententy w spra-· 
wach polskich i jak szukano możliwości niwelowania strat spowodowanych posta
nowieniami konferencji pokojowej. Twierdzi, że dążenia do stabilizacji, niechGć do 
kontynuowania wojny nie były równoznaczne z gotowością do ustępstw terytorial
nych na wschodzie. Autor pokazuje, jak władze państwov,re nie tylko wykorzysty-
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wały nastroje spokczeństwa niemieckiego przekonanego o potrzebie walki o inte
gralny charakter obszaru pai>stwowego, ale jak równocześnie mobilizowały wystą
picni.=1 społeczne dla poparcia ich polityki i kontrolowały pozornie żywiołowe wy
stąpienia. Opierając sic; na dokumentach pochodzących z registratur niemieckich 
Haus<.>r zwraca uwagę, że niemieckie władze państwowe oficjalnie walcząc o utrzy
manie w granicach Niemiec wszystkich prowincji wschodnich, w sposób nieoficjal
ny iniormowaly niektórych aliantów o granicach możliwych ustQpstw wobec żq
daó konferencji pokojowej, w tym takie i terytorialnych, nastawiając się nawet 
w okresach najhardziej krytycznych na pertraktacje. a nie na wszczęcie działa11 
wojennych pomimo przygotowań czynionych również w tym kierunku. 

Huuser z\vrócił uwagc;, że v.:łaclzc niemieckie były gotowe do wir,kszych ustęp
stw ,,:obec żąda11 konferencji pokojowej w sprawach zachodnich granic niż wschod
nich. Twierdził, iż czynniki, które decydowały o takim stosunku do problemów 
te:·yto.i·ialnych, wi,1zaly sic; nie tylko z faktyczn<) oceną możliwo�ci ustępstw tery
torinlnyeh, ale były konsekwencją długotrwałych irracjonalnych argumentów pro
pagandy nacjonalistycznej, która decydowała o wykształcaniu emocji odnoszących 
sic; do niemieckiego \Vschodu, nie tylko w ugrupowaniach zwiq.:anych 'L. partiami 
nacjonalistycznymi. Stwierdzając słusznie, że istniała zbieżność między dążeniami 
pa11�twa polskiego do przyłączenia do R.:ec.:ypospolitej dzielnicy pruskiej a posta
w,1 Polaków w Niemczech, Hauser jednak stosunkowo 11iewielc uwagi poświęcił 
d.:ialaniom tej grupy obywateli państwa niemieckiego i maczeniu przejawów ich 
akty,n10śei dla powodzenia, czy też porażek polityki niemieckiej . 

. -\utor nieco uwagi poświęcił przedstawieniu starań niemieckich o oddziaływa
nie na rozwój wydarzeń wewnętrznych w Polsce, w kierunku odpowiadającym 
potrzebom pa11stwa niemieckiego, począwszy od zwolnienia Piłsudskiego z Magde
burga, poprzez polityk<; wobec wojsk niemieckich na terenie Obcrostu, wojsk Hal
lera \,·e Francji, czy też poszcicgólnych regionów d.:ielnicy pruskiej objętych pol
skim programem terytorialnym przedstawionym przez Polaków na konferencji 
pokojowej. 

Książka Hausera jest ważnym wydarzc11iem w bacla11iach sytuacji międzyna
rodowej Rteczypospolitej, a nie tyłku dla studiów nad dócjami ,;to:;unków pol
sko-niemieckich. Zobowią"Luje do przeprowadzenia badar1. które by pogłQbily wie
clzc; o zaczątkach polityki Rzeczypospolitej wobec Niemiec nic tylko przez pryzmat 
toczących się rokowań w Paryżu na konferencji pokojowej, ale prze'L. pryzmat 
nabrzmiewającego w Polsce przekonunia o potrzebie wypracowania zasad tej poli
tyki wobec republiki weimarskiej, be'L. względu na wynik postanowiet"l wersal
skich. 

Wojciech Wrzesiński 

ROLA MNIEJSZOSCI NIEMIECKIEJ W ROZWOJU STOSUNKÓW POLI
TYCZ:--JYCH W EUROPIE 1918-1945, praca zbiorowa pod red. A. Czubińs!dego, 
Pozna11 1984, ss. 522. 

Opublikowany prze.: Uniwersytet Pozna11ski w serii „Historia" tom poświc;cony 
problematyce mniejszości niemieckiej w Pulsce zmusza czytelnika do weryfikacji 
wielu clotychc.:asowych sądów z tym tematem z,viązanych. Zdawał sobie za:1ewne 
z tego sprawę redaktor dzieła, jeden z najpoważniejszych badaczy stosunków pol
sko-niemieckich, A. Czubiński, pisząc w „Uwagach wstępnych", że: ,.Wydawcom 
niniejszego zbioru studiów chodziło o swego rodzaju podsumowanie stanu badań" 
(s. 6), dodajmy badań nad rolq mniejszości niemieckiej w Europie w okresie 
rnic;dzy,\·ojcnny1n. 

Tom �klacla sic; ;: czterech czt;ś,i: \\' pierwszej skupiono u\\'agc; na polityce 
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Rzeszy wobec mniejszości niemieckiej w Europie w latach 19 18-194!5, druga cha
raktcry:wje skupiska niemieck ie w Polsce w okresie mic;dzywojennym, trzecia ana
lizuje hitlerowskie „rozwiązanie'' problemu mniejszości niemieckiej i ,,·reszcie część 
czwarta, zatytułowana , ,'.\fateriały'' , zawiera obszerne studium l\I. Cygańskiego 
o organizacj i niemczyzny zagranicznej w czasach republiki weimarskiej i jej  od
działy\•,a1�i.1 na owe ;;kupbka, zarÓ\•:110 w Europie , jak i na innych kontynentach.
Dokładniejsze zapoznanie się z kolejnymi tekstarni upoważnia do shvierdzenia , że
dokonany podział jest sztuczn y. Do cic;ści czwartej  można było bowiem z 1;owo
dzeniem zakwalifikować niektóre artykuły z czc:ści pierwszej ,  gdyż mają 01�e po
dobny charakter, np. J. B. Neveux o poli tyce Drugiej i Trzeciej Rzeszy wobec.
skupisk niemieckich w Alzacji-Lotaryngii (s. 89). B. Koszela o stanowisku Berlina
wobec mniejszości niemieckiej w Europie Południowo-Wschodniej w okresie mię
dzywojennym (s. 175), T. Walichnowskiego o polityce Trzeciej Rzeszy wobec lud
ności ni en:ieckojc;zycznej w Górnej Adydze (s. 1 99) ,  B. Piotrowskiego o mniej szoś-
ci niemieckiej w duńskim północnym Szlezwiku i belgijskim Eupen-1\falmedy
fs. 213), czy wreszcie zebrane przez M. Komolkc; relacje o szkolnictwie dla inniej
szości ni emi ti ckiej w Lesznie (s. 377), oparte m1 sumiennie zebranych informacjach
źródłowych.  Pozostałe cz<;ści grupują natomiast jednolite merytorycznie rozprawy, · · 
choć ranga naukowa poszczególnych opracowaó jest dość zróżnicowana.

Przejdźmy do analizy warstwy naukowej recenzowanego dzieła. W piennzej, 
najobszerniejszej części redaktor tomu umieścił zarówno opracowania syntetyczne 
A. Czubińskiego i P. Hausera , ukawjące dalekosiężn<) i wyrafinowaną pol itykę
Berlina wobec ludności niemieckiej żyjącej poza granicami Rzeszy, jak i ujęcia
monograficzne, bardzo istotne dla poruszanego problemu. J. Kalisch i M. Roth
barth, badacze z Rostocku. piszą o genezie niemiecko-polskiej deklaracji mniej
szościowej z 5 XI 1937 r. (s. 3 1 )  oraz o postawie władz niemieckich wobec Euro
p•:_, jskiego Kongresu Mniejszości Narndowych (s. 73), S. Sierpowski (Pozna ń) anali
zuj,, polityk1: mniejszościową Niemiec w Lidze Narodów (s. 43), S. Potocki (Gda i1sk)
szkicuj e roh; , wy�pecjalizo\,·ancj \\' popieraniu finansowym niemieckich skupisk po
za granicami kraju Deutsche Sti ftung (s. 267) i wreszcie J. Byczkowski (Opole)
omawia role; G. Stresemanna \V podporządkowywaniu niemieckiej mniejszości ce
lom pol ityki zagranicmej republiki weimarskiej (s.  283).

Czubiński bez żadnych nieclomówicó przypomina, iż spora część h istoryków, 
zwłaszcza z RFN, nawl't jeszcze dziś zawodowo uprawiających badania nad prze
sdością sku pisk niemieckich, 1 1aclal  pozostaje pod przemożnym wpływem piśmien
nictwa okresu międzywojennego. Stwierdzają oni,  że element niemiecki osiecllają
cy s ię  w Europit· środkowej ,  a w tym i w Polsce, odegrał wybi tną rolę \\· roz
\'J,)d  kuitury i cywi l i zac_i i  na tyc h tl're1,ach. '.\Iiejscowa społeczność n ie tylko rcie 
doceniała tych wysiłków, ale p:·zeciwn ie, próbowała rugować osiadłą tu od ,:tule
ci ludność niemiecką Tr; za � czr;śc;, która pozostała, poddano b1'utal11emu wynaro
dowieniu, mimo że za chowywała ona postawę lojalną wobec władz pai1stwowych. 
Szczególnie przesa dnie opisuje się 1 : iedolę ludności niemieckiej w Polsce. \\'.- zyst
;;.o to -- przypominn Czub iński - �!użyć miało u sprawiedliwieniu ekspa : : ·s ; 0ni
sl:,-czncj poli tyki Trzvcicj  Ri:e:; zy {s .  � ) .  l'ra:ciwko tym tezom vv·ystąpili l:;; tiaczc 
z NRD i Polski. Wyn :k i  ie!; nn1k<J\\·ych docieka1·1 na ogól nie s,1 uwzgl,�cl 1 : i ,rne 
przez llbtoriografię RF'l'<. Konst,1tacjc Czubil'1sl<icgo maj,1 dziś n ic tylko \\·alor
!'aukow o-poznawczy, lecz i pditycr.ny, zwłaszcza że n.1 tezy zachodnionic:-,1 ! ,: , l-: ich 
badaczy powołuj,! si <; czct;lo prawicowi politycy sprawuj,1cy obecnie władz,� \': RFN. 
O: : i  to na clr;rnźny użyte], politycrny pono\\T: i , ·  . . tworz[!' '  ośrodk i  .,mn ie) szo�ci 1 i ie
rnicckiej" ,,. naszym kr:1 ju .  Pouczający jest także w tej czc:ści pracy szkic S. Sier
po,,·skicgo. Pn:ypo1:, i 1 .a  0:1. _:.,�i,_• miej sce w ti1ktyce i strategi i  clyplori,at�·..: :::-.ej 
republiki Wl'imarskicj r;clegr: ,e n1i.1l p:-oblern mniejszości niemieckich pocl:.o.;1. ,1!1y 
1:a fon11:: Ligi I\,,rocló\'i . V,' �- :�.1 1.. : -. 19:łlj-UJ33 pro:Jlem mniej szości był za,•;.,7.•: wy-
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korzystywany przez stronę niemieck4 do dorainych celów politycznych . Sierpow
ski pisze wprost: .,Niemcy wchodząc do Rady z mandatem stałego jej członka 
starali sic; nadać temu organowi Ligi peW!1c atrybuty »na dpai1stwa« czy »nadrzą
du,,, zdolnego cło wywierania skutecznego. nacisku (ingerencji) w wewnętrzne spra
,,.,.y innych pa1·1stw. Dla realizacj i tych zamicrzeil stałe podtrzymywanie zagadnie1'l 
mniejszościowych \V Lidze :;talo się :;zczegó!nie użyteczne" (s . 52) . Tego samego 
zdania j est J. Byczkowski. I on przypomina, że w celu nada1,ia całemu proble
mowi mniejszości narodowych szerszego rozgłosu Strescmann forsował plan umię
dzynarodowien ia spraw mniejszości w ogóle i uzyskania na tym tle przychylnego 
stanowiska w Li dze Narodów dla europejskiej, , .pokojowej" rewizj i wschodnich 
granic i\iemicc {s. 287) . 

W drugiej części recenzowanego dzieła Autorzy przedstawili rolę, jaką rnniej
szośc: niemiecka miała odegrać w polityce zagranicznej Rzeszy (E. i\·Iakowski, s .  3 1 1) ,  
j e j  powiązania gospodarcze z republiką weimarską, a następn ie Trzecią Rzeszą 
(Cz. Łuczak, s. 333; R. Dąbrowski, s. 349), życie kulturalne ·(W. Kotowski ,  s. 355) 
oraz legalne i nielegalne szkolnictwo niemieckie w II Rzeczypospolitej (M. Iwa
nicki, s. 3G7; :1L Komolka, s. 377) .  Ponownie przypomniano, że stan majątko,,-y tej 
1�1n iejszo�ci był wprawdzie zróżnicowany w poszczególnych regionach naszego kra
ju ,  posiadała ona jednak dużą silQ gospodarczą. TG sile; Berlin wykorzystywał do 
celów politycznych. Podkreśla to przede wszystkim E. Makowski (s. 3 13) .  TG samą 
politykę - stwierdza dalej Autor - prowadziła i Trzeciu Rzesza, uważa jąc jed
nak, że ze względów taktycznych nie należy jeszcze w pierwszej połowie lat trzy
dziestych w rozgrywce z Warszawą wysuwać problemów mniej szości n iemieckiej 
na plan pierwszy. Zmiana· frontu nastąpi dopiero po aneksji czeskich Sudetów 
(s. 331) .  Poruszane przez Makowskiego problemy \vzbogaca nowymi u stalen iami 
Cz. Łuczak. I on uważa, że zarówno w polityce republ iki ,weimarskiej ,  jak i h itle
rowskich Kiemiec ważną role: wobec mniej szości niemieckiej żyj(!ccj w Polsce 
odgrywała problematyka ekonomiczna. Sprowadzała sic; ona - zdaniem Autora -
do nast<;puj4cych zaga dnień :  a) utrzymania dużego potencjału demogra fic:ucgo 
i ekonomicrncgo zamieszkuj<)cej w Polsce ludności n iemieckiej, bł finanso\rnn1a 
·-�- �posób jawny i tojny wszystkich p!'awic kie runków jej działalności, c) przyzna
wania kontyngentóv,; importowych niektórym niC'mieckim przedsiębiorstwom
w Polsce. d) wywierania ,..-pływu na strukturę naroqowościow,\ rozwoju 1 1 i e!l,iec
kich placówd( gospodarczych w Polsce (s . 333). Istotnie, były to zasadn icze kie
:· u : 1k i  postępowania wobec n iemczyzny zagrar:iczncj. przynosz,1cc odpo\viecl1: ;e ko
:·zyści także i rz,1<.lowi centralnemu w BerL1. ic .  Utrzymywanie nicmicckicgu stanu
posiadan ia na ziemiach polskich miało w tym wypadku przede wszystkim a,;pckt
poli tyczny. U :wpelniając niejalrn ustalenia łsuczaka, R. Dąbrowski omówił rolq róż
nego rodzaju instytucj i w przekazywaniu środków fin.insowych z głGbi Rzeszy do
kas organizacj i mn iejszości niemieckich w Polsce b.  349). W wielu wypacE"1 ch
kierownic tv,;o i nadzór nad tymi organ izacjami sprawowali ludzie p;astu.i,ic:,- \\·y
soki c funkc;c \': apara cie pa11stwowym i partiach p0Ii tyt:z t1ych tak w rq)' .. 1bi ice
weimarskiej .  jak i Trzeciej Rzeszy. O tym „patronaci e" władze polskie były dobrze
poinformowarw. Chcąc jcdr,ak Litrzyrnać poprawne sto�unki pol:tycz11e z zachod
nim sąsiu clem. zwłaszcza po l!J33 r. ,  tolerowały ten stan .

W. Kotow�ki zajqł s iq natomiast problematyk:) iycia kulturalnego mn ic:i.;zosci
Eiemieckiej w Polsce (�. 35:i). I na tym odcinku mi:lmy cło czy , 1 ienia z nadu:i.ywa
L'cm swohód rnzw,,/.1 l:ulluralnego i po.-;lugiwa 1 1 ia s i <; j�;:yk icm 1 : ic1 11 iccid .,i ·,•: ży
ciu społe cznym i J l ctUkuwym w celach propagandowych i polityc;mych,  wykrncza
jc1cych poza ogólno:,�·zyj c;te przepi:--y pr�\Yne CLY rarny dzialaln <.,.� r..:i lcga!Ecj .  �ra j 
t:z(;�eiej , j ak  s twi L·rdza to  Autor, przej;1wiało si<; to w wychowaniu młodego po
irnh:: ,ia );'ie:,1cu·,\· \\' p;·;:c�\'; iadcze1,iu o wy;:szo;;ci kt1Itury l l i ,:mi,·ckiej ; ,ad k,:'. tur,1 
narodów ,lo\viafr;Jdc.: il, :1 przede wszystk im 1 1 .1d ku! iurą k1·a ju zamieszkania lbnej 
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grupy mniej szości n iemieckiej. Na porządku dziennym było posługiwanie si<; w tej 

pracy hasłami nacjonalistycznymi. Propagowała je pozostająca pod patronatem 
stm,·a rzyszcń i organ izacj i  masowych prasa codzienna, periodyki i publikacje nau
kowe. Zjawisko to nasil i ło si<; po przej c;ciu władzy w Niemqcch pr2ez narodowych 
socjal i stów. Autor podaje wiele przykładów z omawianej przez sienie dziedziny 
i dochodzi do słusznego - naszym zdaniem - wniosku, że tak pojęta działalność 
kultural !10-oświatowa, przepojona nacj onali2:mem, ,1 niekiedy nawet wielkonie
mieckim szowinizmem. stawała sic; obok kierunków gospodarczych i politycznych 
skutecznym narzcdziem w kształtowaniu  antypolskich nastrojów wśród mn iejszoś

ci niemieckiej w Polsce. To samo można powiedzieć o niemieckim szkolnictwie, 
co przedstawia M. Iwanicki (s. 367). Chodzi zwłaszcza o szkolnictwo rozwijan<! 
1 ; :.· legalnie. któremu patronowa ło przez cały okres mit;dzywojenny Niemieckie Zj ecl-
1!oc2:en ie (Deutsche Vcreinigung). Tzw. nauczyci ele w<;drowni trudnil i  si<; także 
kolportażem ulotek o treści .. patriotycznej"', glQryfikuj,1cych boh,,tcrstwo żołnierza 
11 iemil!ckiego, propagowali wśród swych wychowanków treści daleko odbiegaj ,1ce 

r)d za�ad dobros<] siedzkiego w�pólżycia. a czc;sto zaj mowal i  się nawet szpiegostwem 
n,1 rzecz swych mocodawców z Berlina. W latach poprzedzających wybuch II woj
n�· �w iato\\·cj sieć nielegalnego nauczania objęła już prawie wszystkie centra 
mnie_isi:ości niem ieckiej rozrzucone na ziemiach polskich. 

Czt; ść trze<.:ia recenwwanej prncy poś\vic;cona jest hitlcrowsk;cmu ,.roz\,·i·F0, 

niu" problemu mniejszości n iemieckiej . Zrazu wydawało s ię ,  że  administracja h it
lerowskich Niemiec respektować bc;dzie myśli zawarte w przemówien iu  kanclPrza 
Hitlera z 17 III 193:3 r. , zapewniającego o poszanowaniu praw mniejszości narodo
wych żyjących \V Rzeszy. Były to tylko ezczc obietnice. Hit lerowska Rzesza bo
wiem z jednej strony konsekwen tnie ogniniczała prawa do 1·ozwoju rodzimej k1.J
tury mniejszościom obcojqzycznym, przede wszystk im prawa do używania i�zyka 
n<1 rod,,wegri . gwar;rnto\vanego oclpov.: i ednimi przepisami konstytucji  HzeSZ)' Nie
mi eckiej z 1 9 19 r. i konstytucji Prus z 1920 r., z drugiej zaś wzmogła działalność 
zmierzająq do ochrony n iemieckich grup narodowych żyjących w Europie Srod
kowej. Odpowiednio konstruowana doktryna prawna, jak wyka,-ał to K. Jonca, 
uzasadniać miała również aneksj(: terytoriów pogranicza niemiecko-czeskiego i nie
m ieck o-polskiego, na których zmij dowaly s iG skupiska ludności niemieckiej (s. 407) . 
By zamaskować te poczynania.  J'uh rer deklarował prawo do rozwoju narodowej 
kultury mniejszości nieniemieckich i nieingerowanie w wewnętrzne sprawy ob
cych państw. Po podboj u Czechosłowacji, a następnie Polski, niemiecka doktryna 
prawna już bez żadnych zahamowaó sankejonowała politykQ agresji narodowego 
soejal i zmu. Prz ystąpiono też c,o ostatecmego , .podporządkowan ia"' sprav,· mniej 
szości niemieckiej w Europi(' Srodkowej. W pierwszym etapie owego ,.porządko
wania· · ,  jak wykazał to w swoim opracowaniu J .  Sobczak, nastąpiło masowe wy
;: iedlanie te j że mniejszości z je j  dotychciasowego miejsca pobytu, a wi:;c Estonii, 
Łotwy . Wołynia, Chełma, Lublina, Ukrainy, Bośni i Serbii, i rozmieszczenie jej 
wzdłuż dawnej gra1: icy polsko-n iemieckiej. \V ten sposób chciano tu wzmocnić 
c>lcment n iemiecki .  Dotychczasowe bowiem skupiska n iemieckie w Europie Srod
k<J\\'Cj i Poluclniowo-Wschodn iej przestały s ię lic.:yć jako si ła rozkładająca od we
wnątr:� pa 11stwa słowiań skie, a przede wszystkim Pobk<; i Czechosłowację. Obecnie 
t: i przes iedleńcy mieli wzmocnić element germański na wschodnich rubież.ach Rze
szy, a zwłaszcza n a  okupowanych ziemiach polsk ich.  Jedyn ie n iewielki procent  
luclno.�ci n i emieckiej pozosta\\· iono je.,zczc w krajach od Niemiec zależnych:  Ru
munii .  na Węgrzech, Chonrncj i  i Serhii .  Te skupiska n iemieckie spełniać tu miały 
rolę instrumentu nal:isku z r:1 mienia Hzeszy na lok,t lne niemieckie wludze politycz
ne. co nie zyski wało tej lud ności sympatii jej najbliższego otoczenia . W celu na
ldonic,:ia chę tnych cło \Yyjaztlu z dotychczasowych siedzib m1 nowe w głąb Rzcs;:y 
propaganda hitlerowska po,, lugi wala si<; h urrapatriotycznymi llasłami .  Mówiło sic; 
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więc o „zewie krwi", ,,marginesie" przyciągającym do stron ojczystych, ,,prawie" 
i „rozkazie" ,vodza do umacniania zwartości niemieckiej Rzeszy. Wszystkim wy
jeżdżającym obiecywano daleko idące korzyści materialne, a gdy i to nic pomogło, 
posługiwano siQ straszakiem komunizmu i prześladowa11 bolszewickich, które miały 
niechybnie nastąpić. Akcję tę prowadzono przede wszystkim kosztem ludności pol
skiej. Nowi osiedleńcy, tc1k jak i stare skupiska mniejswści niemieckiej, jedna
kowo brutalnie znc;cali się nad ludnością polską Przypomnienie tego faktu ma 
,vspólcześnie istotne znaczenie. Przede wszystkim uświadamia nam, że wszy51kie 
przesiedlenia ludności niemieckiej po 1945 r. z terenów Europy $rodkowei, a prze
de wszystkim z ziem polskich i czeskich, podyktowaiie były nic chc;cią zemsty za 
dokonane na ludności słowiańskiej krzywdy ze strony przywódców Trzeciej Rze
szy, lecz przez instynkt samozachowawczy. Naród polski, tak gorzko w latach 
1939-1945 doświadczony ze strony swego zachodniego sąsiada, nie mógł postąpić 
inaczej. Wysiedlenie bowiem Niemców z granic rodzącego sic; państwa polskiego 
było jedynym sposobem zabezpieczenia się przed nową ewentualną irredentą nie
miecką. Był to także krok ku zachowaniu pokoju i bezpie(:zeństwa w tyń1 zakątku 
starego kontynentu. 

Z obowiązku recenzenta chciałbym zasygnalizować pewne niedostatki omawia
nej publikacji. Autorzy nie ustrzegli się, co wystc;puje we wszystkich tego rodzaju 
pracach zbiorowych, powtórzeń. Rozpatrując różne przejawy życia politycznego, go
spodarczego i kulturalnego niemieckich skupisk poza granicami Rzeszy, 'l koniecz
ności referują następstwa traktatu wersalskiego, założenia konwencji genewskiej, 
politykę zagraniczną G. Stresemanna, czy też stanowisko przywódców Trzeciej Rze
szy wobec poruszanych zagadnień. Teksty poszc'lególnych artykułów są wa1·,;zta
towo i merytorycznie nierówne. Zdarzają się, na szczęście nieliczne, opracowania 
słabsze czy językowo nieporadne. Do takich opracowa11 zaliczyłbym tekst P. Hau
sera o psychosocjologicznych uwarunkowaniach niemieckiej polityki mniejswścio
wej w Europie w okresie międzywojennym (s. 283). Sam temat jest niewątpliwie 
ciekawy i merytorycznie związany z całością dzieła, natomiast baza źródłowa, na 
której oparł swe wywody Autor - w porównaniu z wic;kszością sumiennych i grun
townie udokumentowanych artykułów - skromna. To �amo mo:i.na powit>dzil'c'.: 
o opracowaniu W. Kutow·skiego (s. 354). Autor zresztą nie stosuje w swoim tekście
aparatu naukowego. Jest to raczej zbiór luźno przedstawionych, niejednokrotnie
powtarzających się faktów bez g1ębszej ich analizy i krytycznego omówienia. Rów
nież i tekst M. Iwanickiego należy zaliczyć do słabszych, choć temat, który Autor
podjął, jest ciekawy. Zdar'laj,1 się i tu powtórzenia, brak udokumentowania :fród
łowego poruszanych spraw, a czasem i nieporadność stylistyczna. Nie odpowiadają
też wymogom naukowym luźne, trąstronicowe uwagi M. Mroczki o prolJlemic za
grożenia niemieckiego w Polsce.

Powróćmy jeszcze raz do opracowania M. Cygailskiego, niefortunnie zak\\·ali
fikowanego do działu „Materiałów". Jest to najobszerniejszy tekst recenzowanej 
pracy. Autor przedstawił w nim poczynania licznych organizacji i stowarzyszeń 
oddziaływających, w większym lub mniejszym stopniu, na skupiska niemieckie tak 
w Europie, jak i w Ameryce, Afryce, Azji i Australii. Studium Cygańskiego jest 
oryginalnym ujęciem referowanych zagadnień. Inna sprawa, że Autor nic zawsze 
umiejc;tnic wykorzystał przebogatą literaturę z tego zakresu. Zdarzają się także 
w niektórych partiach tekstu Cyga11skiego liczne powtórzenia i ujęcia prezentowane 
już przez innych Autorów. 

Mimo zasygnalizowanych w recenzji uchybień możemy z całym przekonaniem 
powtórzyć myśl redaktora tomu, że przedstawione w pracy rderaty n,1świetlają 
wszechstronnie politykę władz republiki weimarskiej i Trzeciej Rzeszy wobec mniej
szości niemieckich w Europie i w niektórych krajach pozaeuropejskich. Szczególne 
miejsce w opracowaniu znalazł problem mniejszoki nie1nieckicj w II Rzeczypo-
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spolitej. Bogato udol-:umcnto\vany przypomina on współczesnym, w jaki sposób 
czynniki polityczne �ica1icc okresu miqclzywojcnnego usiłowały skupisk« niemiec
kie w naszym kraju wykorzystać do doraźnej rozgrywki politycznej. 

I{urol Fiedor 

NATIONALSOZI:\LISTISCHE DIKTA'IUR 1933-19-15. EI.KE BIL.\NZ, pod 
redakcją K. D. Bra<:hera, l'd. Funkego i H.-A. Jacob�ena (Schriftcn der Buncles
Zentrale fur politische Bilclung, t. 192), Bonn 1983, ss. 856. 

Na obszerny tom składa się, poza pr:tedmowami, 37 artykułów, przeglądy i ma
py, zestawienie dat do dziejów Trzeciej Rzeszy i bibliografia. Pr„y takich roz
miarach i tak różnorodnej zawartości trudno byłoby omawiać wydav.mictwo w s)o
sób bardzlej szczegółowy. Posiada zaś ono duże znaczenie cila ciY-icjó1\· Niemiec 
hitlerowskich. 

W zbiorze zamie;;zczono g1ówni� przech-uki prac już wczc;nk-3 opublikowa
nych, najczęściej w pracach zbiorowych, oraz fragmeuty opracowa11 monograficz
nych, czc;ść z nich została bardziej lub mniej przerobiona, skrócona lub rozs:lerzu
na, parę tylko autorzy pn:ygotowali na potrzeby tomu, są to jakby przeglądy ba
dań. Zdecydowanie przeważaj,\ publikacje świeże; z 34 pozycji tylko 3 ukazały 
się wcześnit>j niż w l976 r., ;, najliczniej rcprezcnto-.vany jest rok 1981. Choć v.-y
dawcy pisz,1 we wsl<:pie o udziale w wydawnictwie historyków spoza RFN. ci 
ostatni clominujq (z -l3 autorów 33 pracuje w RFN, G w innych k,·ajai:h zachod
nich. z nich niektórzy to też Niemcy, jeden z artykułów jest pióra dwojg,1 !)i'<l
cownikciw - historyka i publicy,;tki - radzieckich, wreszcie Polsk,� r<'prezentu.ie 
W. Długoborski). \V,zyslko to zmicrzu do stwierd:wnia, że wydawnictwo ukazu.ie
przede wszystkim stnn bacla11 nad dziejami Niemiec hitlerowskich w RF�,, pa:1ujqce
tam na wiele zugacl1::�1\ pogJ;1dy, n h1kże ukazuje problemy, który:·;1i w ostatnim 
czasie najwi<:cej sic; zajmowano. Ponieważ trudno u nas dotrzeć cło wielu wyda
wnictw, z których zaczerpni<;to artykuły, znaczenie tomu, jak już wspomniałem, 
jest niemałe. 

Pewne wnioski 1:asuwa już zestawienie prac. Poza artykułem Bracllera, Demo
kracja i 1\fochtergreift:ng, droga cło 30 I 1933, zbiór podzielony jest na 3 c,:ę:;ci -
system władzy i polityka reżimu narndowosocjalistyc;:nego cło 1939 r. (z trzema 
działami - rozbudowa i cly1�amika dyktatury Fuhrera; struktura władzy, technika 
rządzenia. incloktrym1cja oraz polityka sojuszów i ekspansji. 16 artykułami o objq
tości 390 stron), r,:ądy narodowosocjali�tyc:t:ne w czasie wojny 1939-1945 (z trzema 
działami - programy polityczne i �trntcg:a wojskowa; polityka rasowa i wyni
szczenie Żydów oraz niemiecka opozycja przeciw reżimowi narodowosocjalistyczne
mu. 13 «rt:;kulami i 260 stro1�u:ni) or,iz zagadnienia, interpretacje i wynikł (z 7 ar
tykułami i 112 stronami). 

Artykuł Brachem stanowi zc�tawienie wyników wielu prac, jakie autor ten 
już dawniej poświęcił upadkowi republiki \Veimarskiej i genezie dojścia do właclzy 
Hitlera. Nawet jeżeli dodać, że w dziale trzecim znajduje się artykuł także wa
r.ego historyka stars,:ego pokolenia, F. Fischera, Z problemów kontynuacji w historii

Niemiec od Bismarcku cło Iliilera (oparty zresztą podobnie na wcześniejszych opra
cowaniach tego znakomitego znawcy polityki niemieckiej czasów I wojny świ:1to
wej) oraz że tu i ówdzie występują krótsze wywody na temat dojścia do właclzy 
Hitlera (np. A. Tyrell, Zaio±cnia i elementy strukturalne naroclowosocjalistyczncgo

systemu władzy, s. 40 nn.). to widać, że na plan dalszy zeszła geneza l\fachtilber
nahme, może uznana za ostatecznie opracowaną. Przecież długie lata po 19-15 r. 
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jednym z najważniej szych zagaclni011 dziejów Xicmicc XX w. hyla lnvcstia, \V ja
k i  sposób mogło dojść do poclobi:cgo zjawiska, jak objc;cic wład,.y w cen trum 
Europy przez reżim hitlerov.;ski .  

Dwóch z trzech ,·cdaktorów zaj muje sic; \\' clltiej mler;:e polityką zagrai i iCZl l<\ 
okresu hitlcro,,..·sk icgo lFunke i Jacobsen). N iemniej zagadnienia z clziejuw dyplo
macj i niemieckiej !>tanowi;i uboczny nurt zbio:·u prac, choć nic bm�; s twierclzc1·1 , 
że ekspamja była nadrzc;dnym celem reżin1u l 1 itlerowsk iego. któremu poclj)(ll'Z,Jcl
kowane były sprawy wewnqtrzne (.J. Thies, ,,Ostateczne cele ' '  Hi tlera -- bezcelowcr 
ak ty inwść, imJ)erium kolonialne c::y pnnou:anic nr1t1 ś 1c ia t em,  rozstrzyga posta
\viony w ten :-posób problem za pomocą hipotc,;y, 7.C zamiarem „wodza" była do
rninacja nad Euro;J ,\, która w my;;i sta rego curopocer.tryzmu umożli\\'i h1by dt)cydu
j,1c;i , a przynajmniej wspóldecyduj:1cą role; na świec ie). Choć J .  DUlf fer iPoc::ątek 
wojny 1939 r.) rozpętanie wojny wyp:·owaclza ze stosunków wewnętrznycil, z kry
zysu wy,,·olar.ego brak iem robotnikó1,, i surowcu\\·, K. Hi idehrancl (Monok rac;a c.:11
polik racjn '.' Władza Hitlera i Trzeciri Rzesza) oponuje przeciw tłumaczeniu polityki 
zagra n i cznej stosunkami wewnc;trznymi (s. 80 n : 1 ) .  \V dz iale polityka sojus zów 
z 4 ar tykułów najwyżej trzy n�1prnwdQ dotycz:) clyplomacji ;  M. Funkc pi sze o Hi
tlerze, Mussolin im i istocie Os i ,  B. i\Tartin o sto:;unkac.:l, nierniecko-japot'i:;kich, obaj 
poclkreślaj:1 przy tym różnice mi.;dzy Niemcami a soj mz•;ik,1mi ;  w c::.. IIL a wic:c 
o okresie wojny, tylko artykuł H. '.,tehle przedstawia clo!<Ć bcznad1.iL·.i 1 ,0 1. , : :mego
założenia niemiecki e  próby nawiązania kon taktów dyplo inatycznych z ; . .  uc :,, ,,t ·,:a 
mi zachodnimi w lutym i marcu 1945 r. Skromrc miejsce dyplomac,ii 1; h• j est za
skaku jące. Ksi,1żki Jacobsena sprzed lat kilkunastu (Nc1 1 ionG i :;ozial isti,-die , : : i:;,; ,:npc,
litik 1933-193S, 1968 ) ;  N. Richa sprzed lat 10  I E i i t lcr's \Var Aims, t. 1-2, 1 974-
1975) i G. Wcinberga (The ! oreign Policy of H i tler's Germrmy. t . 1-2. 1 970-1 980\,
choć nie \Yyczcrpuj ,1 zagadnien ia, ale i one, i wicie mnichzych opartycc, ; :a aktach
Aus\vi:irtigcs Amtu, udostc;pnionych wcześniej niż po 1918 r., tak poslllll;ly :majo
mość dziejów dyplomacji  hitlerowskiej, iż nie :,tannwi ona głównego nurtu zain
tcresowa11 w ostatnich latach . .Już prc;clzcj mówić można o roli woj ny. np. o próbie
ustalenia „7.asad" wojny (H.-A. Jacobsen, Wojna w .� icia topoglqdzie i p raktyce
nrirodnu,o.srwjn li,tvrznl?j , Hll  9-l 9-t5\.

Natomiast znac7.na część prac całkowicie lub w dużej micrze poświ<:cona jest 
samemu Hitlerowi. W dzia le rozlrn dowa i clyr.amika dyktatury FUhrc:·a znalazły 
Si(: artykuły K. Hildebrand,1, Monokrncja czy pol.ikrncja'.' Wlnclza Hitlera i Trzecifl 
Rzesza. oraz L. Kettenackcra, Społeczno-psychologiczne aspekty 1dr1dzy F iih rera;  
w dziale o pol ityce zagranicznej J .  Thies pisze o . .  ostatet'mych celach" B illem . 
Hitler dominuje także w czqści III, w której G. Schollgcn w artykule Problem bio
graj i i  Hitlera sporz,1dzil krytycrny przegląd nowszych życi orysów ,,\YOdza", E. Jac
kcl i J. P. Stern w identycznie zatytułowanych prac.ich II1t1cr i Niem.cy ukazują -
pien,·szy hardziej stosunek Kicmców do Hitlera. drugi odwr<Jtnic. D. E. \I iclnikow 
i L. B. Czernaja piszą także o Totnlnej icleolor,ii Hi tlera. Hitler gra nicbagateln ,1 
role; takż:: w innych artykułach (por. E. Kolb, :,Iechanizm terroru, s. 83; i wiele 
innych) .  

Fenomen kariery Hitlera, zadziwiające oddziaływanie na masy i niezwykły za
kres wlad1.y mw,;ct blisko 40 lat po upadku Trzeciej Rzeszy stano\\'hl przedmiot 
licznych opracowań. Dominant<) artykułów, rozsianych w różnyc h czc;ściach tomu, 
jest slwicrclzenie, że wbrew w,-;:wlkim próbom poddania rewizji tezy o decyduj ącej 
roli filhrcra przeważa zdanie o odgrywaniu przez niego rzeczywistej roli dyktator
skiej . 

Sam fakt zainteresowania biografią Hitlera jest zja\\'iskiem stałym, pocz,1wszy 
od dawnej książki Bullocka, jeżeli nie wcześniej . Minął jednak chyba czas „udziw
niania" tej postaci, szukania wpływu różnych C[)izodów z młodości na jego poczy
nania czy rozważań psychonanalitycznych. Może zresztą metoda ta pozostała w pra-
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cach popularnych czy sensacyjnych; w świetle omawianego tomu dominuje kry
tyczna analiza samych rządów Hitlera. 

Ten zaś system rządzenia stanowi także jeden z ważnych nurtó\v tematycznych 
wydawnictwa. We wspomnianym artykule Hildebranda została przeprowadzom1 dy

skusja nad występującym w literaturze zagadnieniem, czy reżim hitlerowski należy 
uważać za „racjonalnie zorganizowany perfekcjonistycmy system rządów terro
ru", czy była to gmatwanina konkurencji urzędów i biurokracji, polikratyczny 
chaos i anarchia. Ogólniejsze czy bardziej szczegółowe informacje, odnoszące sią do 
tego zagadnienia, zawiera pan; innych artykułów (Tyrell, Kolb czy P. D. Stachura, 
Trzecia Rzesza i wychowanie miodzieży, rola HWerjugend 1933-1939). F. Blaich 
(Gospodarka i zbrojenia w Niemczech 1933-1939) zwrócił uwagę, że istniały wyraż
ne granice podporządkowania ekonomii militaryzmowi, że ta ostatnia daleka była 
od doskonałości racjonalnego planowania, a z tych czy innych powodów produkcja 
dóbr konsumpcyjnych rosła bardziej, niż dotąd przypuszczano. W innej pracy 
(H. Lampert, Paiistwou:a poi ityka społeczna w Trzeciej Rzeszy) stwierdzono. że 
wobec podporządkowania gospo<larki celom polityc:mym programy gospodarcze by
ły makulaturą (s. 179). 

Udena w tym zestawieniu stosunkowo słabe uwzględnienie roli SS w czasie 
wojny, a więc wówczas, gdy widoczne stawało się tworzenie podstaw pod pań
stwo SS. Być może, jest to wynik sporej już dotąd liczby prac na ten temat. 

Zagadnieniem nie nowym, ale - jak się okazuje na podstawie omawianej pra
cy - stale żywotnym jest kwestia przyczyn akceptacji reżimu przez tak wielką 
część społeczeństwa niemieckiego (to co innego niż wyjaśnienie genezy 30 I 1933, 
o czym była już mowa). Skoro nie1 az podkreślone zostały sukcesy gospodarcze re
żimu (zwłaszcza likwidacja bezrobocia), skoro wbrew sloganowi Goeringa produ
kowano i masło, i armaty (Blauch), a polityka społeczna nic bez powodzenia obli
czom, hyło nu szc1·zcnic konfo1·mii:mu (Lampcrt), powstu wały pochttlWY stanu,
w którym Niemcy bardziej kochali Hitlera, niż się go bali -(Ji:ickel, s. 707), bardziej
kierowali się posłusze11stwem niż strachem przed terrorem (s. 712). Kettenacker
wyjaśnienia tego, że Hitler formułował rzeczywiste poczucie integracji (s. 116),
szuka w psychologii społecznej, szczególnie w pozycji i poglądach drobnomies..:czati
stwa, gdyż w dodatku według niego „Hitler był par excellerice niemieckim drobno
mieszczaninem swojej epoki" (s. 102).

Choć ten drobnomieszcza6ski charakter „rewolucji narodowosocjalistycznej", 
sformułowanie zresztą nienowe, podkreślany jest przez niejednego z Autorów, 
mniejsz,1 role; w wydawnictwie odgrywa bliższa analiza stosunku wobec Hitlera 
poszczególnych grup społecznych. Pewien ciąg stanowi,\ prace przedstawiające po
stawę i pozycje; wielkiego przemysłu. T. Trumpp (Z zagaclnieii finansowania 

NSDAP przez niemiecki wielki przemysł) ukazał ewolucję tego problemu od po
czątków ruchu nazistov,1skicgo do l\Iachtergreifung, a choć dostrzegł wyraźne gra
nice ofiarności przemysłowców na rzecz Hitlera (w drugiej połowie lat dwudziestych 
ruch musiał się opierać na składkach członkowskich, przemysł dawał zawsze wią
cej, np. DNVP), przecież najważniejszym rezultatem ewolucji stała się rezygna
cja z samodzielności w 1933 r. Bliżej tym ostatnim czasem zajął sic; R. Necbe 
(Przemysł i 30 I 1933). który dostrzegł wiąksze opory, niżby to wynikało z pracy 
Trump1m, 11icm11icj rezultat hyl ten sam. H.-S. Volkmann (Z zagaduie?'i stosunków 
między kolc1mi 1delkogospodc1rczymi i władzami nCLrociowosocjcdistycznymi 1,· cza

sie II wojny światowej) naświetlił konsekwencje tego procesu w latach wojny, 
gdy ,,.,ysląpila pel.- a w.,pólprac,1, poslu�ze11stwo ludzi gospodarki, ale z drugiej 
strony wzrnst ich wpływów, i to kos..:tem Wehrmachtu, gcly wojna slawc:la sic; co
raz bardziej skomplikowana także poJ względem ckonomic..:nym. Natomiast mniej 
niż po1rzecl11io widać zainter,'sowanie rnlą i postaw,\ wojska (tylko a1·tykul M. Mes
serschmidta, Wehrmacht w pCL1istwie naroclou:osocjalistycznym). 
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Jakby dla równowagi ,vobec tak wyraźnych zdań o zgodzie społeczeństwa nie
mieckiego na rządy Hitlera zamieszczono grupę artykułów nu temat ruchu oporu. 
Dobrze wiadomo, że temu zagadnieniu literatura historyczna w obu państwach nie
mieckich poświęciła już wiele uwagi, choć przedmiot roz,vażań, metody i oceny 
są nieraz bardzo odmienne. Czasem miało to postać swkania alibi dla narodu 
oskarżanego o popieranie ludobójczego systemu. Nie ulega wątpliwości, że warunki 
działalności opozycyjnej ,v Niemczech były nieporóv,manie trudniejsze niż w kra
iach okupowanych, właśnie dlatego że każdy jej przedstawiciel musiał „umierać 
w samotności", ale prawdą jest też, że ruch ten był słaby. Musiało to znaleźć od
bicie i w omawi2.nym wydawnictwie. Nic be.: powodu pierwsą w tym dziale arty
kuł (R. Lowenthal, Opór w państwie totalztarnym) jest przedstawieniem możli
wości opozycji w różnych systemach politycznych. Autor wyróżnił w Niemczech 
hitlerowskich opozycję polityczną, opór społeczny i dysydentów światopoglądo
wych; stwierdził następnie, że nie było mowy o ruchu masowym, ale opozycja 
osłabiała reżim (dodać należy, że także w innych artykułach nie brak rozważań 
bardziej teoretycznych, np. na temat pojęcia oporu czy opozycji - por. rozważa
nia nad „stopniami" oporu w artykule K. Gotta i in., s. 656--657 - tytuł niżej -
od niezadowolenia np. robotnika ze swoich plac do „aktywnego oporu"; jak widać 
pojęcia te stosowane są w szerokim znaczeniu). W kolejnych pracach D. Peukert 
(Opór niemieckich robotników 1933-1945), K. Gotto, G. Hockerts i K. Rcpgen 
(Narodowosocjalistyczne wy.:::wanie i odpov:ieclź Kościoła) oraz A. Boyens (Opór Ko

ścioła ewangelickiego w Trzeciej Rzeszy) zajęli się poszczególnymi środowiskami, 
w mniejszym czy większym stopniu wyrażającymi dezaprobatę wobec narodowego 
socjalizmu (nieraz przejmvy tego były słabe, np. Bekenennde Kirchc ograniczał się 
do przesyłania memoriałów Hitlerowi, starając się, aby nie dotarły one do wiado
mości publicznej). Charakterystyczne, że brakuj c pracy na temat zamachu z lipca 
1944 r., o którym pisano tyle razy; chyba i w tym wypadku uznano, że zagadnie-
nie bliskie jes; wyczerpania. ·• 

Niektóre prace poświęcone są temu. co można by określić ideologią reżimu 
(K. Vondung, Literacki narodowy socjalizm; J. M. Steiner, Wyznanie wiary SS), 
,vażnicjsze wydaje się jednak to, że w nicktó,·ych artykułach pojawiają się stwier
dzenia, iż dotąd zbyt lekceważono ideologiczną stronę hitleryzmu i że odgrywała 
ona znaczną rolę (np. W. Wipperman, ,,Triumf woli" czy „kapitalistyczna manipu

lacja"?, s. 738 nn). Można mieć jednak wątpliwości odnośnie do podobnych propo
zycji, wiele przemawia bowiem przeciwko takiemu podwyższaniu roli ideologii, 
zwłaszcza zaś ewolucja, która od 30 I 1933 r. spychała ją na niższy poziom (wy
starczy przypomnieć losy jedynego programu NSDAP pióra Federa); zresztą chyba 
i redaktorzy podzielali te ,vątp1iwości, skoro wspomniane artykuły zamieszczone 
zostały w dziale o strukturze władzy, indoktrynacji, co niedwuznacznie sugeruje, 
że ideologię połączono z ostatnim określeniem. Także Autorzy wielu artykułów 
w praktyce stoją na podobnym stanowisku. Choć jako jedn,1 z podstawowych cech 
systemu w niejednym miejscu uznano rasizm, nie ma przedstawienia jego pełnych 
założeń. 

Jest natomiast sporo o jego praktycznych konsekwencjach. Naświetlają je 
bez ogródek artykuły w dziale Polityka rasowa i wyniszczenie Żydów (K. D. Erd
mann, Wyniszczenie Żydów i „wytępienie istot niegodnych życia"; I. Arndt 
i W. Scheffler, Zorganizowany masowy morel Zydów w narodowosocjalistycznych 

obozach śmierci; W. Długoborski; Niemiecka polityka okupacyjna wobec Polaków; 

W.-H. Wilhelm, Einsatztruppen i „ostateczne rozwiązanie sprawy żydowskiej"). 

Brak w tym dziale wielu zagadnień (choćby polityki niemieckiej na terenach 
ZSRR), ale niektóre prace mają wyraźnie na celu przeciwdziałanie kwestionowaniu 
ustaleń o rozmiaracl1 i charakterze polityki hitlerowskiej. Najwyraźniej to widać 
w artykule Arndta i Schefflera, poprzedzonym w dodatku wstępem M. Broszata,. 
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który poświęcony jest rozbijaniu legendy . o minimalnej liczbie zamordowanych 
Żydóv,r. 

Powyż,!.y przegląd zawartości wydawnictwa nie jest pełny, chodziło głównie 
o wydobycie wainych, w moim pn:ekonaniu, nurtów problemowych. Jeśli tu i ów
dzie mowa jest o brakach, to nic w celu ich wytykania (kompletność byłaby nie
celowa, a ,v przedmowie zapowiedziano. że wyda wcy nie roszczą sobie do niej
pretensji), ale aby nu tej podstawie próbować wydobyć kierunki zainteresowa11 ht
storiografii RFN w ostatnich latach.

We wstqpie do książki mowa jest taki.c o tym, że ma ona charakter również 
kompendialny. Niektóre artykuły mają rzcczywLście charakter przeglądu nowszych 
prac na dany temat, w innych dominuje postawienie zagadnienia na podstawie 
głównie literatury, a jeszcze inne są erudycyjnymi rozprawami, opartymi na źród
łach, w tym i na archiwc1liach (w niektórych artykułach wyjątko\vo zamieszczane s�\ 
nieznane dokumenty. s. 353-357, s. 522-528). W aneksie wydawcy podall schematy 
organizacji władz wojskowych i kierownictwa dyplomacji niemieckiej w latach 
19-ll-19'12, mapc: aneksji niemieckich \V latach 1938-194.2, mapę obrazującą wyni
szczenie Zyclów i najważniejsze obozy kot:<:en tra cy jnc. Zestawienie dat obejmuje 
okres od 1\Iachtergreifung do k011ca wojny, jest obszerne (s. 806-817), zawiera po 
kilkadziesi,1t dat rocwie. Bibliogr,i[ia, \\·obce !;iebywałej liczby opracowa11. stano,Yi 
daleko idący wybór (s. 818-834), przcważnj,J w niej prace ogłoszone w ci,igu ostat
:,ich kilku bt, a także wydane w RFN - świadczy to o jej raczej popul«ryzuj:1cy:1c 
charakterze (en zresztą zupowieclziano we \Vstc;pie). \Vszystkic te elcn:enty pozwa
lają tylko \,· pewnej micrze na uz11a11ie kompcndialnego cilarakt,!ru wycl,1wnict\'/u. 
Tak wygląda. a\Jy użyć sform.uło\',',,!:ia p0dtytulu, bilans pracy i aktuah,.•go stanu 
badań w jC>j świetle. 

.4.dnm Gato, 

• 
Tl'I. Kr y 1, L. C h 1 a cl ko va, POBOĆKY KONCENTRACN1HO TABORA GROSS 

ROSEN VE LNARSKYCH ZAVODECH TRUTNOVSKA ZA NACISTICKE OKU
PACE. TRUTNOV 1981, LNAlłSKY PRUl\lYSL. PIUSPEVKY K DEJINAcvT. SUP
PLEMENTC:.\I 1, s. 96 + 16 nlb. 

Przy Zakładach Państwowych „Tcxlen'' w Trutnmvie, położonym na południo
wej stronie Karkonoszy w CSRS, znajduje sit� archiwum zakładowe, które przc
chow·uje około 40 zespołów dotyczących przemysłu tekstylnego w rejonie poclkar
konoskim. Początki wielu z nich sii;gaj,1 nawet pierwszej połowy XIX w., ale prze
ważnie powstały w XX stuleciu. Archiwalia te stanowią cenną bazę źródłową, która 
umożliwia rozwój badat1 naukowych w zakresie przemysłu tekstylnego w rejonie 
Sudetów, a nawet na pozostałym terenie CSRS. 

Od 1971 r. Zakłady Państwowe „Texlcn" i Naczelna Dyrekcja Zakładów Prze
mysłu Lni,E·sldego w Trutnowie wydaj,1 serię publikacji poświęconą tej dziedzinie 
·wiedzy. \V jej skład wchodzi m. in. po:-ycja pn:edstawiająca wojenne losy polskich
Żydówek. Jest to praca o filiach obozu koncentracyjnego w Gross Ro:,en (dziś
Rogoźnica) kolo Strzegomia na Śląsku w zakładach lniarskich rejonu Trutnowa
za czasów okupacji hitlerowskiej.

Według wykazu sporządzonego przez AutorÓ\V tego rodzaju filie istniały w kil
kunastu miL·jscowościach na terenie obecnej CSRS. Sześć spośród nich leżało w gra
nicach obecnego powiatu trutnowskiego. Powstały one w wyniku reorganizacji ży
dowskich obozów prac przymusowych (Zwangsa1·beitslager filr Juden), zakładanych
przez władze hitlerowskie od 1940 r.

Obozy le podlegały specjalnemu pełnomocnikowi naczelnego dowódcy SS i sze
fowi policji niemieckiej do spraw zatrudnienia obcokrajowców na Górnym Śląsku,
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Albrechtowi Schmeltowi. Początkowo miał on siedzib<; w Sosnowcu, a później 
w Starych Chałupkach koło Bogumina. 

Zgodnie z hitlerowską polityką ludobójstwa żydowskie obozy prac przymuso
,vych były stopniowo likwidowane, a wi<;żniów mordowano. Dopiero później, gdy 
faszystow·ska machina wojenna zaczQla trzeszczeć w posadach, a gospodarka nie
miecka odczuwała coraz wiQksze braki siły roboczej, postanowiono wykorzystać 
resz,ki ocalałej ludności żydowskiej do prac przymusowych w zakładach przemy
słowych. Z tego po\vodu drobua cz<;!Ść owych obozów, położonych na terenie dti
siej�zej CSRS, polskiego śląska i NRD, przetrwała do koi1ca II wojny światowej, 
stajqc �ię filiami obozu koncentracyjnego w Gross Ro�en . 

. -\ utorzy publikacji zajmują się tylko tymi filiami obozowymi, które znajdo
waiy sic; w Trntnowit; i okoiicach. Tv:orzyły one zespól, na którego czele stał do
wódca SS, Rilterbuscb. Na u,,·agę zasługuje fakt. że podlegała mu również fiLn 
teg::. rodzaju położona w Lubawce (niem. Liebau) na terenie Sląska, a wic;c poza 
granlcami ówczesnego okręgu sudeckiego. 

Przebywające w obozach więźniarki żydowskie pracowały przeważnie w za
klad:;ch włókienniczych i zbrojeniowych. PomiL·szczcniami ohozowyrni były da\,·ne 
hak produkcyjne, magazyny i drewniane barnki. Znajd0waiy �il; ,_,; nich piętro,\·c 
p!·y('ze i szafki. 

Warunki bytow._. z biegiem czasu coraz bardziej się pogarszały. OiJczy były 
przepełnione. \Vęgla ledwie starczyło na ugotowanie posiłków, a w grudniu 1944 r. 
zabrakło opału. Istniały też. trudności z zaopatrzeniem w odzież i obuwie. Wię1.
niarkom wydawano tyll;0 \l7.y\\·anc szmaty i dre\\·niaki. Brak było cieplejszej odzie
ży. \.Viężniarki starały >'it; ternu zapobiec, szyclclkuj:1c pot1cz0chy, r<;kawice i S\\·e
try, chociaż to było zabronione. 

Znośne początkowo wyżywienie pogarszało �i;: z biegit•m czasu. Tygoclnio\\·y 
przydział chleba zmniejszono z 2.5 kg do 2 kg, pod koniec wo.iny wynosił on tylko 
L3 kg. Obiady składały siQ z zupy. jedynie czasem goto,vano bardziej gęste dania, 
tz,v. EintopL Więźniarki cierpiały w�kutek niedożywienia zwłaszcza od początkó,\· 
194-1 r. Starały się temu zaradzić, zbiernjąc w drodze cło pracy ziemniaki i buraki,
które potem pot,ijem:1ic gotowały . Niekiedy nicktó,·c z nich dostawały h-oc!,ę do
datkowej żywności w kuchni obozowej luh od cywilnych robotników.

Warunki pracy były ciężkie. Mimo złego odżywiania wic;źniarki pracowały 
54 god.:iny w ciągu szl'ściu dni tygodnia. Wit:kszość z nich była zatrudniona na 
tzw. długich zmianach, a wówczas ich tydzień pracy liczył około 60 godzin. 

Od początku Hl45 L, wystąpiły braki w do�tawach surowca i węgla, a pro
dukcja spadała. Wtedy zatrudniano wiqźniarki przy porządkowuniu obozów, kopa
niu okopów i przy rozbudowie linii kolejowej. 

l\!imo starań wi<;źniarek o utrzymanie higieny w obozach rozmnożyły siQ pchły. 
pluskwy i wszy, bo z rzadka przeprowadzano dezynfekcję. Stan higieniczny po
gorsi.ył s:ę .icszcze w 19H r., gdy m,,rnwo naplyll(;!y nowe więźniarki. 

W Pofo':i istniał mały szpital, ale nic miał wielu pacjentek. Więźniarki zgła
szały się na leczenie \\' ostateczności, bo dozorczynie straszyły je, że chorych wyśi4 
w nieznane, gdzie czeka zagłada. Część chorych więźniarek rzeczywiście wysłano 
do obozu w Oświęcimiu; w filiach obozu koło Trutnowa zmarło 58 więżniarek. 

Stosunek części personelu niemieckiego, skażonego hitlerowską ideologią, hył 
wrogi wobC'c żydowskich więźniarek. Znaleźli się jednak Niemcy, którzy siQ do 
nich odnosili życzliwie i podejmowali starania, by ulżyć ich ciężkiej doli. 

Do lata 1944 r. wśród więiniarek przeważały polskie Żydówki, które pocho
dziły prawdopodobnie tylko z Będzina, Chrzanowa, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. 
Później zaczęły przybywać w większej liczbie Żydówki z Węgier. 

W filiach obozu koncentracyjnego Gross Rosen, podległych kierownict\Yu SS 
w Trutnowie-Pof·ici, przebywało w 1944 r. 4066 więźniarek. Wśród nich przewa-
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żały młode kobiety. W wieku od 15 do 19 lat było 1166 osób, a w wieku od 20 do 
29 lat - 2089 kobiet. Więżniarkami były nawet dzieci w wieku poniżej 1.3 lat. 
Z przytoczonej liczby 4066 więźniarek z Polski pochodziło 2128 kobiet, a z Wqgier 
1803. Ponadto więziono tam mniejsze transporty Żydówek z terenu Czech. Sło
wacji, Francji, Holandii, Belgii, Niemiec, Austrii i Turch. 

Wyzwolenie z jarzma faszyzmu przyniosła więźniarkom Armia Czerwona, która 
w dniach 8 i 9 V 19-!5 r. zaJGla obsz.ar podkarkonoski, a więc i rejon Trut::owa. 

Książkq zamykają reprodukcje z.djęć archiwalnych i dokumentów pisanych. 
Publikacja ta stanowi cenny wkład do poznania martyrologii żydowskiej. 

Józef Domański 

Z. K o  w a 1 ski, POWRÓT SLĄSKA OPOLSKIEGO DO POLSKI. ORGANI
ZACJA WŁADZY LUDOWEJ I REGULACJA PROBLEMÓW NARODOWOSCIO
WYCH W LATACH 1945-1948, Opole 1983, ss. 753. 

Wydarzenia towarzysiące pierwszym miesiącom rządów polskich na Opol
szczyżnie były już wielokrotnie przedmiotem badań historyków polskich i niemiec
kich. Jednakże jak dotąd zawsze interesowały ich wybrane zagadnienia, które nie 
dawały podstawy do syntezy dziejów tego bezsprzecznie przełomowego okresu. 
A co wiqcej, utrwalił si� pewien schemat, czy raczej kilka schematów, pi�ania 
o tych problemach, decyduj,1cy o kształtowaniu różnorodnych, sprzecznych ocen
syntetycznych, przy pozostawieniu nie zbadanych licznych kart historii tego re
gionu. Z. Kowalski, od wielu lat związany z Instytutem śląskim w Opolu. ,rntm·
innych prac dotyczących pierwszych lat Polski Ludowej na Opolszczyźnie, w opa
słym tomie wydanym przez ten Instytut postanowił zerwać z wypracowanym. przy
jego czynnym współudziale, schematem i pokazać inacz.ej dzieje tego obswru w łu
tach 1945-1948. Posiadając dobre roz.cznanie w istniejącym stanie badań, wykazu
jąc właściwe rozeznanie w zachowanych źródłach, a ponadto posiadając rozliczne
kontakty z bohaterami wydarz.ei, w tamtych latach, przy świadomości, że nie
można się pokusić o pełną syntezę historii tego regionu, postanowił wybrać pro
blemy szczególnie ważne, a przedstawiane w sposób wyrywkowy, niepełny. upro
szczony. Przedmiotem analizy przedstawionej na kartach omawianej książki, która
zarazem była rozprawą habilitacyjną, uczynił trzy zagadnienia: 1. okoliczności po
wrotu Sląska Opolskiego do Polski, ograniczone niemal że wyłącznie cło omawiania
realiów miejscowych, bez szerszego przedstawiania uwarunkowań międzynarodo
wych i antycedcncji szerzej już przedstawianych przez innych, 2. bud� aparatu
władzy ludowej na Opolszczyźnie, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowc11'l
politycznych i klasowych, 3. problemy narodowościowe Opolszczyzny, a pn�de
wszystkim proces weryfikacji ludności polskiej pochodzenia rodzimego.

Decydując się na wybiórcze przedstawienie problemów Opolszczyzny zrezygno
wał w sposób świadomy z :wmieszczania w rozprawie będącej przedmiotem ni
niejszej recenzji rozdziałów dotyczących problemów ogólnych Opolszczyzny, ogra
niczając narrację tylko do zaprezentowania własnych wyników badań źródłowych. 
Posiadał właściwe rozeznanie, że pozostawienie dotąd tych zagadnień przez innych 
badaczy nie było dziełem przypadku, podjął odważnie dccyzj() o skierowaniu na 
nie swoich zainteresowań i przyznał, że „świadomie podic:to decyzjq ograniczenia 
się do tych zagadnień, których omówienie wydaje się być w pełni możliwe. Są to 
te problemy, które dotychczas określane były mianem »drażliwych«, czy też , kon
trowersyjnych«. Przyczyny takiego stanu rzeczy leżały w sferze politycznej, a nie 
naukowej. Do takich właśnie zagadnień zaliczyć należy kwestie związane z przej
mowaniem Sląska Opolskiego z rąk komendantur wojennych Armii Radzieckiej 
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przez polską administrację, tworzenie władzy ludowej, czy też \\,-eryfikację polskiej 
ludności rodzimej. W wielu wypadkach problemy te przedstawiane były zbyt jed
nostronnie, kwitowane ogólnikowo bądź pomijane. Zdarzało się niestety i tak, że 
nie podejmowano szczegółowych bada11 w tym zakresie. a ostateczne oceny fcro
wz,no cytując fragmenty różnych programów, deklaracji, urzędowych oświadczel'1 
itp."' · "· 6). Taka zapowiedź Kowalskiego nie pozostała go!os!ow1,a. Ponad 700 stron 
druku. wprawdzie tylko „mal,1 poligrafi,1", jest tego potwierdzeniem, przynosząc 
wiele ustale11 faktograficznych. które \vskazuj,1 na nowe niożliwości rysowania 
dziejów Opolszczyzny w latach powojennych. 

Trudności, jakie stały przed badaniami tak pomyślanymi, były liczne. l\ic 
\\·,zy,tkie materiały archiwalne niezbędne cło tego tematu s,1 już dzisiaj udost<;p
niam· badaczom. Sti1d wiele wydarzet'l musiał rekon,truować na podstawie infor
mac.si pośrednich. cząstkowych. Założenia polityki pa11stwowej, dccyduj<1ce przecież 
również i o kierunkach polityki lDkalnej realiwwancj na Opolszczyźnie, musiał 
odt\\·.:rzać na podstawie działa11 \vładz ni.skiego szczebla, nierzadko najniższego, 
zc1a!;\c sobie sprawc: z ryzyka takiego posh;powania. ponieważ wówczas, o czym 
wic;okrotnie pisał na kartat:b lej książki, cz(isto występowała różnica między po
�ta\,·,1 \\'ludz llaczdnych a działaniami włatl„ niższych szczebli. Dotyczyło to nic 
tylko zresztą polskiej administracji pai1stwo\vej, ale różnych ugrupowań politycz
nych. czy też komendantur wojskowych. Kowalski posiadał świadomość, że wiele 
jego twicrdz1:,11 może zostać zmienionych w przyszłości, kiedy zostaną udostępnione 
no·.':L' c1ateriaty źródłowe. A ponadto zdając sobie sprawc: z kontrowersyjnego cha
rakteru wypowiadanych ocen formułował je nie na podstawie uogólnicó. znajdują
cych ,ię \V różnorakich dokumentach władz stopnia \vojev,1ódzkiego, czy też cen
trab1vch. lecz opierając się na informacjach niejednokrotnie jednostkowych, z naj� 
niższ,,go szczebla. Decydowało to o przesyceniu wykładu informacjami drobiazgo
wymi. czasami pozornie zbędnymi, ale stwarzało szczególne uzasadnienie dla, moim 
:ldaniem, zbyt malej liczby ocen ogólnych, ich wiarygodności. Stało się to widoczne 
\\' czc;�ci trzeciej poświ<;conej problematyce narodowościowej Śląska Opolskiego. Ale 
,.v t,,j czcści wysb)Piłn też wyraźnie niedostateczne powiązanie informacji fakto
grafic;:nych z zarysowaniem i wyjaśnieniem własnej postawy metodologicznej, 
'.V skomplikowanych, złożonych problemach narodowościowych, gdzie od przy jętej 
koncepcji teoretycznej zależy interpretacja wszystkich ustale1'i faktograficznych. 
W konsekwencji w części tej otrzymaliśmy szczegółowy, interesujący, obfity w waż
ne ustalenia opis analitycznej polityki narodowościoweJ, clziałai1 władz admini
stracyjnych w tym zakresie, brakuje natomiast. mimo niewielkich wzmianek, szer
szej oceny działai'1 władz polskich, wynikających przecież nie tylko z pragmatycz
nego 1·ozwiązywania problemów narodowościowych narzucanych przez codzienną 
rzeczywistość Opolszczyzny, ale podporządkowanych określonym koncepcjom icleo
\vym i politycznym, wyrażającym się w założeniach polityki narodowościowej. 

A u tora cechował duży sceptycyzm przy wykon:ystywaniu relacji, wspomnień, 
pam,1;,ników, podyktowany pragmatycznym charakterem formułowanych ocen, 
jak \':yjaśniał. dostosowanym do celów osobistycl, (s. 9). Zawarte w książce uwagi 
i spo�trzeżenia opierał na szerokiej podstawie źródłowej, formułując swoje tezy 
w spo�ób przejnysty, chociaż czasami ulegał niepotrzebnie chc;ci deklarowania 
swoich ocen współczesnych w sposób uproszczony. bliższy zlej publicystyce niż 
rozprawie naukO\vej. Ale na szczęście tego rodzaju w�tawek nie jest dużo. Książ
ka została wyposażona w zestawienia tabelarycme, zbyt ich mało, chociaż mogły 
-One !·,ie tylko zwic;kszać czytelność stawianych tez, ak i ograniczyć objętość, umoż
liwiać porówny\\:anie zjawisk w dłuższym okresie. Na uwagę zasługują mapy, 
ważne dla zrozumienia wielu wywodów. '\V omawianym okrc�ie Opolszczyzna była 
podzidona rnic;dzy dwa województwa. Wprawdzie wic:kszość powiatów należała 
do województwa katowickiego, ale wydaje siG, że chyba nadmiernie uwaga Autora 
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była skierowana na politykę tego woj ewództwa, znacznie mniej zaś na rolę ,,;oje
wództwa wrocławskiego. 

Do szczególnie interesujących fragmentów· książk i należą mało znane sprawy 
i,vi:1zanc z funkcjonowaniem komendantur Armii Czerwonej na Opolszcz:,żnie, 
szczególnie w okresie przed przejęciem tych obszarów przez przedstawicieli admi
nistracji polskie j .  Kowi.llski pokazuje calq złożoność ówczesnej sytuacji, zamieszcza
jąc nic znane wcześniej informacje dotyczące polityki ludnościowej ,  gospodarczej ,  
organizacji  życia na terenach przyfrontowych, jak i wszystkich komplikacji ,,·ywo
ianych przez wywożenie jeńców cywilnych, wraz z konsekwencjami dla później
szych wydarzei1. Wykazywał. że „wkraczaj ące na Śląsk Opolski oddziały _-\ :·mii 
Czerwonej traktowały te ziemie jako integralną część pa11stwa niemieckiego" (s. :H9), 
stwierdzając, że świadomość odmiennych rozstrzyg1:ii;ć poi itycznych przenikała do 
oddziałów frontowych stopniowo, w warunkach nierzadkich konfliktów na tyn: tle. 
Wyjaśniał w sposób przekollywający źródła i przyczyny powstaj ących rożnie 
w działaniach prowadzonych przez komendantury radzieckie i polską adinini:;tra
cję. Nie szczędził uwagi konfliktom granicznym z Czechosłowacją. uskarżając się 
l la kłopoty z ·  dostępem do źródeł, które by wyjaśniały genezę tych spraw (s. 30). 
Wskazywał na nasilenie propagandy czeskiej na południO\vych obszarach Śl,1ska 
Opolskiego. 

Autor nieco uwagi poświęcił przygotowaniu do przejmowania przez Polskę 
Sląska Opolskiego, odstępując w tym wypadku od generalnego założenia nie,\·cho
dzcnia w antyccdencje.  Poświęcił nieco uwagi charakterystyce wcześniejszych dzie
jów, które nie wnoszą nic nowego, ale niestety zawieraj ą uproszczenia, charakte
rystyczne dla ujęć publicystycznych (s. :Hl) .  W sposób fragmentaryczny po"nał, 
jak nowe siły polityczne korzystały z dorobku obozu londyńskiego w zakres ie :xzy
gotowań do przejmowania i zagospodarowania Ziem Postulowanych. Charak:c'rY
styka ta jednak nie daj e pełnego obrazu tego problemu (s. 372 i n.).  Trudno jest 
zgodzić się z twierdzeniem, że wypracowane przez różne partie polityczne ·s la
tach okupacji hitlerowskiej i pierwsąch miesięcy i-zątlów władzy ludowej kon
cepcje polityki wobec Śląska Opolskiego stanowiły „prze\vażnie zbiór ogólnyc l'. za
sad, pozbawione były natomiast bardziej szczegółowych ustaleń co cło pra ktycznej 
.ó trony tych rozwiązań" (s.  390\ . Były bowiem i takie programy działat'i, pol".c,:one 
z bardzo konkretnym\ dyrektywami, oparte na dobrej znajomości rzeczy,\·i ,tości 
opolskiej stwarzające podstawy cło działań szczegółowych na Opolszcz:,- bie. 
Pneclstav,c'iciele nowych władz tylko częściowo znali te opracowania, ale z r: :·:i:tó
rych korzystano w opracowywaniu własnych zasad polityki w ogóle wobec Ziem 
Odzyskanych, w tym także i Sląska Opolskiego. Toteż wydaje się, że jest u,)ro,z
czcniem twierdzenie, iż przygotowania do przejęcia przez Polskę tych obc::<l :·ów 
, .rozpoczęto j eszcze w okresie istnienia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Nc,r ,Jdo
wcgo" (s . 39) . Zaczęto je znac,mie wcześniej , chociaż przez inne siły polityczt :c' .  

Kowalski wiele uwagi poświc;cał przedstawieniu udziału rado-witych S1:1::<1 :,ów 
w wypracowywaniu z innymi kręgumi Polaków polityki na Opolszczyźnie. Jego 
rozważania pokazu ją wyraź11 ie , że chociaż Opolai�ie bral i  w tym aktywny '.,dział, 
to j ednak generaln e podstawy tej poli tyki były rl'zygotowywane bez clostaten:,ego 
liczenia się z ich zdaniem. Pokazujq , iż posiadali oni inne stanowiska w wielu 
sprawach o powa:i.nym znaczeniu dla prtyszlości, a przed,� wszystkim w po; :,yce 
luclnosciowej . I tak byli przeciwn i przeprowadzaniu weryfikacj i polsk i'.cj lllć' ! , Ości 
rocl:dmcj , domagając się wy!.1 czania z pozostałych 11a tych terenach osób jc'tynic 
c\kmców. Kie można zgoclzit: si,; z tw icrclzcni:1n,i , które obc:iążaly władz,, \'.·,1 j e
wódzkio w Katowicach. i i  n ie Drzyj c:ly r11·opm:ycji  Kom itetu Obyw,1telskiegu Pnln
ków Slqska Opolskiego zaniechania weryfikacji Opolan , a wylącza t·,ic z lo'.,;, \\ej
:;p<J leczności Niemców (s. J82J. Przec ież clccyzjo w to : �pr:w:i,.· były pode\·:· - ·,wa-
2:e centralnie, w odniesien iu  do całych Ziem Odzy�l-:any ch, i wh�dzc ,v Katow ,cach 
mc,gły pr:ćcclstawiać swo je stanowi,ko, ale nie 0110 hylo (l 1_ą:ydujące. Autor ,.-,·., :rn-



Recenzje 31i 

zuje zrcszt;1 na zbyt mały, jego zdaniem, udział Polaków miej scowego pochodzenia 
w lokalnych władzach. Pisze, ,,że stosunkowo mały udział ludności autochtonicz
nej, podobnie jak i repatriantów, w aparacie władzy spowodowany był zbyt dużą 
rozbieżnością między tym, co publicznie mówiono na ten temat [tzn. na temat 
funkcj i ludności rodzimej , W.W.]. a tym, co faktyczni e  cxyniono w tym zakresie. 
O ile w 1 945 r. zarysowały się tu bardz0 pozytyw1 ic  tendencje, to już w latach 
n astc;pnych sprawy te zaczc;ły schodzić na plan dalszy, by jesienią 1948 r. ulec 
zasadniczej zmianie na niekorzyść ludności autochton icznej'' (s. 304) . .Jednakże Ko
walski problem ten jedynie zarysował, ale nie wyczerpc1l. 

W charakterystyce posta\v ludności autochtonicznej zabrakło próby scharakte
ryzowania całej s;)okcznośc i ,  pokazania różnorodnych postaw związanych tak , róż

norodnymi programami politycznymi, jak i różnorodnymi po�tawami narodowymi. 

Wprawdzie w końcu książki Autor wyróżnił grupy Opolan w zale:i:ności od postaw 

narodowych (s. 505 i n.) ,  ale świadomość istnienia takich grup nie znalazła swojego 
wyrazu w toku całej narracji. Toteż gdy pisze o powszechnym i bezkompromiso
wym żądaniu wysiedlania Niemców, szczególnie na terenie Górnego Śląska (s. 318), 
to czytelnik ma wątpliwości, czy tego domagali sit; też tak zdecydowanie ro

dowici Ślązacy, którzy - jak można sic; przekonać z kart książki - wypowiadali  

s ię w tych sprawach o wiele bardziej powściągliwie, a zasiadając w komisjach 
weryfikacyjnych ch<;tniej niż Polacy wywodzący się z innych grup regionalnych 
starali sic: o zatrzymanie niektórych Niemców, przede wszystkim tzw. ,,przyzwoi
tych Niemco,v· • ,  przez co rozumiano przede wszystkim przeciwników hitleryzmu 
(s. 410). Widać z tego wyraź.nie, że weryfikacja w rozumieniu wielu Opolan. przy 
tej s,czególnej 
posiadających 
w kategoriach 

komplikacji struktur narodowościowych, istnieniu grup nie za wsze 
wykształcone poczucie Ś\Viadomoici narodowej, była rozumiana 
obywatelskich, a nie narodowościowych, przy dqżcniu cło wysiedla-

nia osób jednoznacmie określających sic: jako Niemców. Dopuszczano przrcież wy

i ,ltki w przyznawaniu obywatelstwa polskieg0 nawet i członkom partii hitlerow
skiej , jeśli żywiono przekonanie o możliwości i ch repolonizacji. Kowalski wyka
zuje, jakie były przyczyny i konsekwencj e założenia wysicdleii wyrażaj ącego sic; 
w slanowisku katowickiego Urzędu Wojewódzkiego, że ,.do Niemiec jadą tylko ci, 
których uzna się za Niemców, a nie ci, którym się w Polsce nie podoba" (3. 45 1) .  
Wskazywał, że chociaż, głównie z powodu trudnych warunków bytowania, j uż 
w 1946 r. zgłaszało si<; wielu zweryfikowanych Opolan do wyjazdu do okupow;.i
nych stref niemieckich, to założenia polityki władz w tych sprawach były inne, 
a szcz(;gólny liberalizm przy dążeniu do pozostawiania na miejscu jak największe j 
liczlJy Slązaków pochodzenia miejscowego olrnzywc1li przedstawiciele tej grupy za
siadający w komisjach weryfikacyjnych. 

Kowalski w swoim studium zrekonstruował przebieg i wyniki weryfikacji, 
w więbzym stopniu poci względem ilościowym niż ocen jej znaczenia dla dziala11 
politycznych. Szkoda. że zabrakło elementó,v pcrównawl:zych z przebiegiem tej 
akcji w innych regionach, ale to było konsek\vencj ą obecnego stanu badań.  Z jego 
rozważa11 widać wyraźnie, że władze cenlr.:.lne żywiły nieufn ość do dojaałości po
litycznt'j ludności rodzimej w sprawie :;amodzic lnego decydowania o weryfikacji  
(s .  :l96) , jak i cło jej postawy pol itycwej . Pokazywał wypaczenia, które decydowały 
o charakterze weryfikacji w terenie, o jc:j po\\·odzen iach lub nicpowodwniach
w zależności od osób, któ1·c j, 1 przeprowadzały, pokazywał. że lokalna optyka
cz,;sto podważała genernlne koncepcje w tych spra\\'ach. Wskazy\\·ał na politycz?1 ,:) 
kontrower�jc towarzys„qce weryfika<: : i .  !)0 \\·riduj ,tce. jak pisał przy analizie w:,-
clarzeó \\- Raciborzu, Żl! oclclzialywu1 1 ic  Polui,óv,; micjsco\';ych „nu ostatcczP.[I dc
c:,z.;ę komisji było znikOlT:e · ·  (s. - i0:3) .

Z ksiąiki Kowa lskiego widać wyra;.nie, że i'.asadniczc stanow is! ; r ,  w sprmvic 
przepro\\·aclwnia \\'eryfikacj i 1,a Ziemiach Oc'zy.�ka:1 \-ch zostało \JDdj c;:k przc·d 
s;:czcgólov,,·ym zapoznaniem się z syluacj;:i lokaln<l, przed poznaniem przez ełccy-
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dentów całych skomplikowanych stosunków narodowościowych. Autor zwrócił 
uwagę, 7.e wcześniejsza działalność przywódców polskiej ludności rodzimej w or
ganizacjach o innej ideologii, niż reprezentowały ją partie robotnicze, powodowa
ła, ,,że komisje weryfikacyjne, w skład których wchodziła znaczna lici.ba miejsco
wych Polaków wywodzących sic; głównie ze Związku Polaków w Niemczech, wy
kazywały znaczn,1 rci.erwq \V stosunku do tych autochtonów, którzy byli związani 
upri.ednio z ruchem robotniczym, a szczególnie Komunistyczną Partią Niemiec" 

(s. 409). Sprawa to niesłychanie ważna i szkoda, że nie została w pełni wyja�nio-

1:a. Łączyły się z niq odnotowy,vane szczególnie silne wpływy wśród ludności ro

dzimej Polskiego Stronnictwa Ludowego, prowadzące do tego. że „koncepcje PSL 
wobec polskiej ludności rodzimej kształtowane były głównie prze;: rodowitych 
Opolan, wśród których \\'pływy tej partii były poważne" {s. 388). Zbadanie tego 
problemu stwarza szczególne możliwości wyjaśnienia polityki władz polskich wo
bec starych przywódców skupisk polskich na obszarze całych Ziem Odzyskanych, 
przede wszystkim na przełomie lat czterdziestych i piQćdzicsiątych. Pozwoliłoby 
to lepiej zrozumie(: położenie Arki Bożka i meandry jego losów, które zostały 
scharakteryzowane - jak sii; wydaje - w sposób uproszczony (por. np. s. 298). 

Omawiając budowę administracji paóstwowcj na Śląsku Opolskim Kowalski 
doszedł do zaskakuj,1cego wniosku, że był to proces łatwiejszy niż na innych te
renach Polski (s. 61). Uzasadniał to oceną, iż r�ie istniał stary, tzn. niemiecki, apa
rat władzy, a nie było próby zbudowania polskiego aparatu władzy związanego 
z obozem londyr'lskim. Wydaje sic;, że w tym wypadku Kowalski nie doceni! in

nych trudności związanych z przejmowaniem tych ziem przez polską administra
cję. procesami osadniczymi i włączaniem Ślązaków do społeczności polskiej. Jeże
liby porównać stabilność personalną nowych władz na terenie Opolszczyzny z in
nymi obszarami, to wówczas okazałyby sic; i inne trudności, jakie tutaj napotyka-
110. Autor w:;kazywc1I, że charakter klasowy społeczności śl<\Skiej wiązał ją pod
względem wspólnoty klasowej z silami rządzącymi wówczas w Polsce. Ale rów
nocześnie wykazywał. że powiązania polityczne wielu przywódców Polaków opol
skich wiązały ich z innymi partiami politycznymi (s. 71 i inne), co przecież miało
w końcowym efekcie wielkie znaczenie dla położenia politycznego ludności rodzi
mej. Wiele uwagi poświęci! Kowalski rekonstruowaniu procesu zakładania sieci
urzędów bezpieczeństwa publicznego i posterunków milicji. Pokazywał nabór funk
cjonariuszy, wskazuj,Jc na popełniane błędy w tym zakresie, ich konsekwencje,
a także przezwyciężanie ich. Ale zazwyci:aj przeważał i tutaj opis, relacja fakto
graficzna. W całej książce czuje się niedosyt uwag syntetycznych i refleksji teore
tycznych.

Studium Kowalskiego jest ważne dla dalszych badań dziejów nic tylko Opol
szczyzny, ale i innych obszarów ;:iem zachodnich. Wskazuje na nO\ve możliwości 
wzbogacenia i skorygowania dotychczasowych twierdzci'l o tych ziemiach w pierw
szych latach Polski Ludowej. Szkoda, że książka została wydana w tak małym 
llakladzie (200 egzemplarzy), nie wystarczającym ,�awet na potri:cby badaczy inte
resujących się tymi zagadnieniami. Oby jak najszybciej ukazało się jej wydanie 
już inrn1 technilq i w przyz\\'oitym nakładzie. 

Wojciech Wrzesii1ski 

N. B a  ha, WIEDERAUFBAU UND INTEGRATlON. DIE STADT DELMEN
HORST NACH 1945., Delmenhorst 198:t ss. 316. 

Jedn,1 z konsekwencji II wojny świat0wej było wysiedlenie Niemców z wielu 
pa11st\v Europy Wschodniej oraz z terytoriów byłej Rzeszy Niemieckiej przyłączo-
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nych do pai1st\v ościennych. Przymusowe przesiedlenie kilku milionów ludzi było 
samo w sobie procesem bardzo złożonym, powodującym olbrzymie zmiany w sy

tuacji społecznej oraz psychice wszystkich uczestników tego procesu, zarówno wy

ganiających, wygnanych, jak i przyjmujących. To, że akcja przesiedleńcza odbywała 
si<: bezpośrednio po zakończeniu wojny, w okresie skrajnej nędzy. gdy nawet czy�
to biologiczna egzystencja wielu milionów ludzi była zagrożona, a antagonizmy 
i nienawiść wywołane przeżyciami wojennymi wyjątkowo silne, stwan:alo dabze 
niebezpieczeństwa. Toteż ostateczny wynik tego gigantycznego p1·occsu migracyj
nego - asymilacja przesiedlonej ludności w nowych miejscach pobytu była jecl

nym z istotnych warunków pokojowego rozwoju Europy po 1945 r. 
Pomimo, a właściwie ze względu na wciąż istotne znaczenie tego probiern,: 

w polityce międzynarodowej oraz wewnętrznej RFN i jej wschodnich sąsiadów 
dotychczas historia najnowsza niewiele zajmowała si<: tą problematyką, pozosta

wiając ją publikacjom o charakterze nienaukowym, o mniejszym lub wiqk�zy1i1 
zabarwieniu propagandowym. Pierwszą zmianę pod tym względem zapowiadała 

pionierska dysertacja młodego zachodnioniemit!ckiego historyka, N or berta Bahy. 
Na przykładzie jednego wybranego miasta, Dehnenhorst w Dolnej Saksonii, Autor 
starał się wykazać całą gamQ niezwykle skomplikowanych problemów wynikaj,J
cych z przymusowego pn:yję<:ia ok. 17 OOO przesiedleńców tok. l/3 tutejszej Judno:;ci 
miasta!) bezpośrednio po wojnie. 

Wybór Delmenhorstu, średniego miasta przemysłowo-rolniczego w pobliżu 
Bremy, jako miehca stałego osiedlenia dla tak licznej grupy ludzi, dokonany przez 
brytyjskie władze okupacyjne, nie był przypadkowy: miasto przetrwało wojni: bez 
większych zniszczc11 w substancji mieszkaniowej. 

W trakcie kilkuletnich, wyjątkowo żmudnych studiów Autor, analizui<)c za
równo całą prasę miejscową, jak i przesiedleńczą, materiały znajduj,1ce się w ar
chiwach zachodnioniemieckich i polskich Archiwach Państwowych na $ląsku oraz 
liczne ankiety i wywiady, starał się prześledzić cały skomplikowany proces ink
gracji przesiedlonej ludności. Nie mogąc w tym miejscu nawet w przybliżeniu za
sygnalizować bogactwa ciekawych i w pdni udokumentowanych obserwacji, tylko 
pn.ykladowo pncytocz� frapujący wynik oceny organizacji ziomkow�kich na ba

danym terenie. powstałych raczej w konsekwencji realizacji konki·etnego pla!ILI po
litycznego sił konserwatywnych niż jako spontaniczny wyraz przesiedlonej lud
ności. Rządzone w sposób niedemokratyczny, nawet w okresie swego rozkwitu sku
piały jedynie 8% przesiedleńców w Delmenhorst. Obecnie nie stanowią, ze wzgl<:
du na utopijlly i de facto odwetowy program, żadnej poważnej siły politycznej. 
a jedyna ich działalność o małym oddźwięku ogólnym ma charakter albo czysto 
werbalny, albo kulturowy. W wyniku ideologicznych procesów polaryzacyjnych po 
wojnie ogromna większość byłych przesiedleńców w Delmenhorst po swej pełnej 
integracji w życiu społecznym RFN sympatyzuje z programem politycznym Chrześ
djai'!skicj Demokracji. 

Rainer Sachs 

DIE B1SCH0FE DER DEUTSCHSPRACHIGEN LANDER 1785/1803 BIS 1945, 
EIN BIOGRAPHISCHES LEXIKON. hrsg. Erwin Gatz, Dunckcr & Humbolt, Ber
lin 1983, SS. 911. 

Recenzowany słownik zawiera biogramy bądź noty biograficzne biskupów 
i prnlatów na kierowniczych stanowiskach kościelnych (wikariuszy generalnych 
itp.), .,którzy urzędowali w diecezjach Rzeszy Niemieckiej, łącznie z tymi terena-

9 - Sobótka 2,ss 
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111i, które tylkr) cza,,1 wo cłu nic· j  1 :al6aly (G:1i•__.za,,-Poznu11 i Chelm: ,o i sc il. l;cl
pli1, - A.B. J  (lq H ! l 8 :  i\'!ctz i S�rnssburg 1871-U lH! i .  (!ale j  w Luksen:bu:·gu.  w Au
stri i (prowi1 !cjc n:ościelne Wieclcó i Salzburg ;  Lavant [scil. rvlaribor - A.Li.] i Try
Clę: �t do 1 9 1 0) ,  jak i \1

; Sz,t.·c., j cari i � ' .  \V \.t:.o : :  �po�ób : ,dzie l·J� ; � tór,.,, v: zakresie cezury 
tcrytorialuej pn .. )i j,:;ł<J gran ice pa11 , twowe !�rajów .i t:;zyka 1 : iemiccki;;go, wykrn c,.,i 
w p. , ,•; ; ;ej  l i czb: e wypa ti ków pc,za „l)�z;1;· O!>ied l ,! ? , ;a  n i , •mll ·cki ego i UJmuj e bi sku-
11óv; i dn�toj l i ikó\'; \�zyka \\'!oski egn ('l\·yc.i v : 1 t .  'fici ! : U .1 :  :-Jo ,,:,.t 11-.;kicg<.1 (Ln�:a � ·: t ) .  pol
skiego (Gnicznu-Pozna1'i) i francuskiego (Metz, .Stras,;l)u rg, Lownna-Genewa
fryirnrg, St .  :.iauricc) .  \Vlaśnic: to �pojrw:1 ic· poz rndnarod o\';, ,  nl-:a wlo .się pełne 
\lOcl : : ! et i bodźców" ( .,. IX) Oczy\\· iśck puw wymieniu 1 :yn1i v: przedmowie ciicce
i.Ja, i , i 1 1 a  ziemi.ich ;Joiskich (uia których wydawca pozyska ! \vspólp:·acown ików 
\\. [ J• , :sc� \\' c.1:ą;bach Zdzis la,v�t c; �·otit i Ed i·! �. U !i.da Pi :-:zc?�t) trzeba ,,: tej  �c.1n1ej 
l!:·c, p ic pomil'ŚC :6  z1:.icz1 1ą  częś6 biskups twa ;_od lfJ :lO L .i rcybiskupstwa) \'vTo<.:law
ski;:gtJ, obcjmuj , 1 c t�go n„ i l l .  Sh1sk Górt!y i Cies,: �· z'; sk i ,  a rz;1dzo! , ego wprawdzie 
p �·z ·, ' L  n i 0rr1 :2ckii_:h  ordyr:ai· i uszy, których b: .�ktq:Ja!ni I_;o�nocniczy.�1 i by,vali Jedna ł-: 
t a f.ż , •  Polacy. Przedmiotem ! : i : , icjszego , nnó wit>nia �q wlc,ś 1 : ic te fragmenty dzieła. 
kb;" odn oszą .$it; do $!;iska.  

()bszaru te�!.,'> dotyczy ! , rzede ,,., .��zy� tk � 1n  JO  ha�vł p0Ś\\' [ t�cony ·�: !1 pr : t ł i:::�to::1 d�.ia
łaj ,Jcym na Sląsl<u - dziesiQCiu ordynariuszoP, wroch•w,ki r'1 . clwu1 :astL1 wrodaw
skim biskupom !)o;nocn 1czym (s!>i � tych�:c w anek,;ic r.a s . 8-rn ,·:�· 1-:azuje 1-l. osób. 
z 1-:tlJ r.ych ,vszuk�: r; j cd ri c� zo:�tałn !)óź: 1L:j orcl yr:ar iu sze!11 ) u .i cch :n  :,.:� .:.- z() C 1. �:r.la berliń
ską c:�ęścią biskupstwa wroclawskiego), dzie więciu wikarius;:om g•.>nera l 1 : y 1 11 (w ;;io
wol:· \'.'« · 1ym anC'ksie 15 1)ozycj i ,  z czego czicrceh pó;:n iej szych bl�ku;11l\\', a d\\'óch 
,._.; ;ć; i !' i l.l .<�y l.(e!'. ()raln�·ch urzqcluj ;,cych dwukrotdic w ró:::nych okn•sat:1 1 ) ,  dalej je
ncr; ; : .,;.u c1zieka 1 ,om zan.:id :,aj ącym kłodzką cz<;;cią an:hidic,cczj i pr<:ski e j  (w spisie 
t iu -�. c: .-,:i v:::st.\·,u .; t �  1� o:-;ó1;-. z k: tó:·yc '. 1  \.·cl ! 1a zosl�tłc1 r�ói1 1 !ej orclynarius z�1n ,vro
ch1 '.v : - ;d n1) oi-a7. ośni. i u  kor.-1 i :,;arz<> rn r.a 1·,. ,1dz:'l .i -<")ł..'Yn"l z ra1n iPn i.,:1 :-H· c.;yhhdt\..1p�t olo11.1.1..1 -
nie1:i, : ( r;o prns!q czc;śc i .-, t<•j ciiccc'.zji. (;(idrz.L ��ac1 to  z uiJ,; zarPm S iąs!rn wiąże sic; 
7 h i ·· · _' ! i ' : 1 :nó-_ \ '  1 ,ra ła tó\'." urnclzunych na Ślq:�k\.t. a czy� 1 nych pozu tyn1 terenC! ! l .  S(1 
te: .hi-, ;.1 1 : ! 1  Bapt. As.,:-,1,urn ( l fi33-i B03 i .  urnd„01 ,y w Hrariicach, później szy delegat 
'. .:3 � ; � ;:�c0-i1i : - !..:. L! :"": i  \\. Ber.i i r ! i t • . cl 1 . a��l: pn i P  szt• r du:-:zpastvi ·,tv:a polo\vego artnii t)ru�
kie.1 ; muryumki n•sars ! ;i.:! i :  Vin.:-.'nz  Bill ig ( l  7 '/7-HJ:32). umdzony w Cicszyni,:,, szer 
cluszpa;; ler�twa polowego c . i(. armii austriackiej ; Antoni Frcnzcl ( 1 790-1 873), uro
dzony ''-' Gościi;ci11ic. powiat kozielski. późn iejszy wi l:ariusz genc:·alny i biskup 
pomocn iczy diec,,zji warmi 11 skk.i {posiada t:ikże biogra m w Pol.skim. ,!ottm.iku bio

grnJic.::.•.t !m1i : :\Ia xin1.lia 1 1  Ka ll l-:r (la80-19-!7 ) ,  uroch:ony w Byto;n iu ,  pó:r.ni<'js„y or
clynar iu�z di�·ce7 .. :i warmińskie j ;  Wilhdm Atanazy Kloskc (1 852-1 925) , un•clzo! ,�' 
w Naczysłmvicnch. powia t kozielski , póżn i c) ,iszy biskup pomocn iczy w Gn idnic (po
siad-1 r6wni1.·�: ]) : ,· ,gram ,.,· PSB\ :  Fr; 1•(1.:·; ::l: \'<i:1 i.Voysk1 t l o%-1912) .  urodzon>· w rl o
goźnej, powiat rybl lic.;k i .  póź11 ic ·j szy wi kar iu�z �:, : : 1cralny s:1.l'fa duszpaskr.,twa ! : o ! n 
wego w Pru,ac i i ; Wlliwlm Pa u l  �opp,1 ( 1 883-196:ZJ, urodzony \'; •Z l !c> .d , :ej ,  ,:>·,, -
czesna część llulczyt'lska powia tu raciborsk iego ( : : r: \\'ia ,c) Jn :  sieclziha Lic !1 • . r 1w,!dc l1 i . 
późniejszy wikariusz gen eralny diecc:lji rniś11 ieńskiej. 

Określeni wyżej w liczbie 50 prałaci c,.ynni na Sląsku byli w wiqkszości tu 
modze:1 i ,  wszaló.c: na 10 ordynariuszy wrocła wskich tylko :i pochodzi !<l z tego 
tcr ; · nu { inn i  z WirtC'mbergi i ,  Moraw, Westfalii. Harzu, Dolnej Saksoni i) . 

.Teżl• l i  w odnies ien iu do pozaślą,kiego materiału biograficznego wystqpuj<1 
\\' ,\·arstwie ciokumentacyjnej materiały archiwalne z Archiwum Archidiecezjal
ne.go w Gnieźn k i Po1.naniu, Archiwum Diecezj i Warmińskiej w Olsztynie, Wo
je\\'ódzkicgo Archiwam Pańs twowego w Pornaniu, powoływa ne są ,.Studia Pel 
p1i11,;kie ' '  itp., to brak takich odsyłaczy w biogramach „śląskich". 

Trzeba stwierdzić z ogromnym uznan iem. iż twórcom lek.sykonu udało si,: 
un iknąć: akcentów hagiograficznych. grożących w sposób szczególny t·1go rodzaj u 



Recenzje :-t'!l 

przedsięwzięciom. Nic przemilczano epizodó\v drażliwych, jak np. afera w łonie 
J'ulclajskiej konferencji episkopatu 1iiernieckiego \\' związku z \Vystosowaniem ()rzez 
Adolfa kard. Bertrama depeszy gratulacyjnej z okazji urodzin Adolfa Hitlera 
w pierwszym wojennym roku 19-10 (s. 46). Bardzo wyważona jest ocena postaci 
biskupa Bernarda Bogedaina (s. 63). Nie uniknięto jedi;ak szeregu mylnych infor
macji. I tak nieścisłością jest stwierdzenie, iż w 1922 r . .. obszar oclstapiony Polsce. 
jak i obszar odstąpiony Czechosłowacji został dekretem papieskim wyh)czony 
z biskupstwa wrocławskiego" (s. 44). Z Cieszyńskiego wyh1czo11a została tylko 
czc;ść przyznana Polsce, gdy czę�ć pozo�tała w granicach Czeclwsłowacji nadal 
tworzyła integralny fragment biskupstwa wrocławskiego. Podobni� w 1939 r. Jo
seph Ferche nie wstał „arcybiskupim komisarzem dekanatów Zaolzia [w orygi11ak: 
Obagebiet], które w 1938 r. weszły w wyniku odstąpienia terenów sudeckich 
\\' skład Rzeszy Niemieckiej" (s. 184). Zaolzie nie było CZGŚCl<! anektowanych 
w 1938 r. przez Rzeszę terenów sudeckich, a od listopada 1938 r. do stycznia 1940 r. 
administrację kościelmi sprawował tam na podstawie decyzji Watykanu biskup 
katowicki poprzez wikariusza generalnego dla tej czc;ści diecezji ks. infułata Wil
helma Kas perlika; z jego r,ik przejął 15 I 19-tO r. administrację ks. inf. J. Fcrche. 
Późniejszy biskup Joseph Klose nie był archiprezbitrem w Z,1bkowicach Sh1skich 
(na s. 391: Frankenberg), lecz w Niemodlinie (niemiecka nazwa: Falkei�berg). Ostat
nia usterka jest fragmentem innego niedostatku: w przeciwieństwie do biogramów 
odnosz,1cych się do diecezji poznafokiej, gnieźniei'iskiej i chełmińskiej. gdzie stosu
je się w zasadzie polskie nazewnictwo geograficzne (z uzupełnieniem nazwy n1 e
micckiej w nawiasie), biogramy odnoszące się do .';J,1ska ograniczaj,\ si,:; do na
zewnictwa niemieckiego. w zakresie którego ni2 uniknit.:to szeregu przcklama11. 
wynikłych naJczęściej z błc;dów literowych . .  Jako inny przykład można przytoczyć 
miejsce urodzenia wspomnianego F. Woyskiego. odnotowane jako „Ragoisna ", r::cte 
w wersji niemieckiej Rogoisna. Tego typu prwkłamaniem jest zapis ,.Leopold Graf 
Scdlnitzky von Odrownocz·· (s. 696), gdy w rzeczywisto�ci chodzi o Odrowążóvi 
(niemiecka pisownia: Odrowoncz); wśród czternastu imion nadanych przy chrzcie 
gło�nemu pól.niej księciu biskupowi F. SPdlnitzki�mu był zresztą i tradycyjny dla 
Oclrow,iżów Jacek 

Leksykon wydano niezwykle starannie. zaopatntjąc go ,v reprodukcje portre
tów licznych biskupów. Ponadto dzieło to zawiera wspomniany wyżej wykaz osób. 
którym poświęcono hasła, uszeregowany diecezjami. dalej wykaz skrótów cyto
wanych publikacji (ponad 470 pozycJi ua s. 883-907), wykaz współpracowników 
i informacje o proweniencji ilustracji. 

Niezależnie od usterek, jak te sygnalizowane wyżej, omawiane kompendium 
będzie stanowiło bardzo wartościową pozycję, pomocną także w studium nad dzie
jami Sląska. 

Andrzej Brożek 

ATLAS HISTORYCZNY POLSKI. !\Japy XVIII w. 1. Sląsk w końcu XVIII w. 
T. 1 pod red. J. Janczaka i T. Ładogórskiego. Oprac. J. Janczak [i in.). Cz. I: Mapy
(8 wielobarwnych tabl., map 48). Cz. II: Komentarz, Wrocław 1976, ss. 136. T. 2
pod red. J. Janczaka. Oprac.: K. Binek [i in.]. Cz. I: Mapy (6 wielobarwnych tabl.,
map 26). Cz. II: Komentarz. Wrocław 1984. ss. 162.

Nie dziwi fakt, że wydanie obu tomó,v Atlasu dzieli osiem lat. Wszak przed
się\vzic;cie to było ogromne, gdyż prace podjęto w 1953 r. (t. 1. s. 6). Nie dziwi też 
11-osobowy zespół autorski i redaktorski. jak też 5-osobowe grono recenzentów
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\\"L'wnętrznych 1• nie l icząc i1;nych osób współpracujących i organizujących prace 
h:1dawczL' .  Hozkgło�ć i zlo i:ono�ć pr<Jblcmatyk.i badawo:ej edytorsk iej sprawiły, 
:::v recen 1.ent stoi przed trudnym zacla1 1 i em. Majqc jedna k już dzieło gotowe może 
pokusić �iQ ;:arówno o r<iZ\\·,1 żan ia s1.czcgólowe, jak też o spojrzenie bard ziej ca
ł0ści o\Ye, bez tej prc" j i ,  j , :ka to 1•;a r!.yszy zwykle pracy badawczej w trosce o po
p rawność ml' rytoryczn,\ i lormaln,i clzi eła. Ogrom przedsiqwzie;cia to nie tylko szc
,· . ,ki 1.aiucs problema tyki i wykorzysbnie dotychczasowych bada!'1 z tego zakrl'SU, 
'.ecz takż,: trncl k: 1 ,·tngraf icl1 •y i_ organizacyjny i cdyto1·,ki 3. Systematycrne bada
n ia  nad przygr;to\y;;;_ 1 i \ 'm , 1 1 1 ( ! ., lt umożl iwiły nic tylko wyzyskanie dotychczasowych 
opracowań, lecz także k <irektę bh;dów czy wręcz nowe opracowanie  wczdnici
::zyc; 1  do!,:onan.  

W tomil' 1 .  z,n';iernj qc y:1: -!8 ma\J zg;·�1po\\-anych na 8 \\-ieloba rwnych tablicach, 
przcd�tawiono :  podział  aclmi i ; i stracy.iny i 8rndo wisko geogra ficzne ( -l mapy)_ gl�stość 
�a luclnienia (3), stosunki l'tnicznc ( ;i) .  rozmieszczenie wyzn ai\ (2 ), miasta i struk
t·-1 ,· -� , '.)nleczn[1 ws i  ( 1 :3 ) ,  \\· )a.<n o�ć ;\•ucbln,1 \•· potlziak stanmvy rn , ci) i wielkościo
\Yym (4) oraz roln i ctwo 1 1 3  :1 1a)"J 1 .  W t,u1 ie 2 (26 ma p) n a  li wielobarwnych tabli
caci1 przeds taw iono: rzemios ł o  1 1 8  t , iapJ ,  pt'Zl'mysł ('.J) , handel I l ) , funkcje mia st 
(1 ). poł<!cze 1 1 ia pocztowe 1 1  ), , 1  ta 1,ż,� n:a pt; przeglqclową S1,1ska i plan Wroclav,;ia. 
Poza tym 1,· k" 1-,1cntan,; :r, . : \ '..l 2 zawarto n i c  mieszczące się na tabl icach cztery 
ma pc· cz,ąno-białc ollr,1zu j,,ce w ielkość osiedl i .  gęstość zaludnienia. o l,rc;gi \vyzna
niowc i regiony spoleczno-go,podarcze, pomyśtrne jako podsumowanie ca!o�ci .  \Vy-
1i czenie to UŚ\Yiadamia. Ż( · poszczególne problemy potraktowano w zróżnicowany 
sposób. W "umie .--i t łns z,1 ,-_ i, · :·.1 ,8 m,1p i ka rtogra mów. Prawie każda mapa jest 
samoistnym opracowa1 c ie , 1 ,  monograficznym okrL·ślonego problemu. chociaż nit�
którc łączą �it; w pokrc,vne tematyczn ie t,1bl icc. \V krótkiej recl'l,ZJ i nic sposób 
\\·ymic•nis"· \';,zystkich walorÓ\\' . ."it / o s • ,  4 _  Co r aj \, yi.ej n:ożna poczyn:ć  ll\\-agi ogólne 
rn·�1z us.to�unko\\·�1ć· sią do 1 1 i c kiór:Th prohlc in{nv. 

:\ tlasy his toryczne ma; ,1 is totne znaczenie pozn awcze. Ich J,onstrukcja wy
maga jeci :ia k cdpowieci nie .1 :1aLy i. rr)cilowej . \V tym statystycznej .  Istniej ące źródła 
zaciecydowaly o opraco,•.-aniu A: !asu według stanu z ko1·1ca XVIII w. Z tego po
wnciu pomi11 i,;to Sl ,]sk Ci, ·szy i"1sk i .  który jako podległy rno1w rchii austriackiej dys
prmuj c nieco odmi ,::,n y:r. : źródłami . Poza poclsb1 w owymi żródlan,i st.i tys tycznymi 
1\utony ko,·:,:y,c tal i  z ,,. ic:lu  ż:·ócll'l !·t;ko,) iśn:ie nnych i publikowanych oraz z licz
nych opraco\\-M1 . \Vykorzysta no arch iwa polsk i e  i zagraniczne. Osobne tomy ko
mentarzy in formuj:] o l-:\\· 1 ,0,nclr.ie żródłowcj i literaturze, o wartości wyzyska
nych opra cowa1°J i spo,oh« c :: upracowai l ia  map i kartogramów. Skrom.na w zasa
dzie nazwa „k , , ;nclltarz' '  ,tanowi \V istocie r , IEzt ·rn� ,tudium monograficzne po
szczególnych zugadnie11 ('>V sumie około 4.0 arkuszy tekstu) . Komentarz jes t zreszt,i 
bogatszy od map. Autorzy bowiem nie wydoby li \\' pt'lni j ego bogatych ti-eści_ 

\Vie!J.:a różnorodno;ć i zlożo1H )�t: tc 1,,atyk i .  sposobów j <cj uj,�cia , a także róż-

1 Mapy op1-aCO\vali : J . .  hlnczak. K .  Binek. B. -Kaczmarski .  W. Kononowicz_ 
J . Kościk.  T. Ladogórski. H. i\fałkiewicz, H. Piasecki, B. Sic ii'iski, A. Trznaclc(
J. \Vosch. Rccer,zj e \\'C\VllQh'zne :1ap i,al i :  dr I. Giey�ztorowa, doc. dr I. Rychliko
wa, prof.  dr S. l\J ichalkiewicz, mg.- H_ Rutkow$k i , prof. dr S .  Trawkowski (t. 11 ,
s. Ci ) .

2 Mapy kreśl ili : H. Jeszka, W. Kononowicz , S. Stepak., T.  Smyl , A .  Szymanel<,
B_ świder. 

� Atlas starannie przygotowało i wydało Ossolineum na dobrym papierze. 
Opracowanie reclakcyjrn: w Ossolineum wykonała E. Raczkowiak, techniczne tomu I 
:\1 . Łyssowsld, tomu II A. Przyl ibski .  Drukowała Wrocławska Drukarnia Kartogra
ficzna (tom I, mapy: Wrocławskie Zakłady Graficzne Zakład 1) i Wrocławska Dru
karnia Nauko,v<i (tom II. ma py jak wyżej ) . Nakład n ie wygórowany 2350 egz. 

4 Recenzje t. 1 :  K. Orzechowski, ,,Kwartalnik Opolski" , 1978, nr 1 , s. 120-123 ;
Z. Rzepa, ,,Polski Przegląd Kartograficzny", s. 1979, nr 1, s. 20-23.
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,w ,kale skłar: iajq do Clyni cnia U\\'ag prz:y priszczególnych tahl icach. Względy edy
torskie czy n;i wet pozarnerytoryc,:nc zadecydowały o przyjGciu jedynie trzech po
działek (1 : 500 OOO, 1 : 1 OOO OOO i l : 2 OOO OOO), nie Ji.::z,1c planu Wrocławia (l : 10 OOO), 

chociaż n iejednokrotnie należałoby slosO\Vać skalę l :  300 OOO. a nawet l : 1 00 OOO. 
Zreszt.1 Autorzy wykonali koncept w skali I : 100 OOO, a pierworys w skali 
1 : 300 OOO, redukując go na st<;pnie cio skali 1 : 500 OOO (t. Il, s. ;j-Q) . W ten sposób 
;, , ; 1\·s tnł  kompromis piet·\\'otnych zamierzcti i możLwości .  Skla t t ia  to do ponownego 
zastau owil!llia si<; 1w cl k oncepcjami publikacj i  map hist01·ycznyc:h. 

Dobrze czytcl11a jest mapa podziału adminbtracyj 1 1ego, na której poi:a grani
can: i 1 1dmi t�istracyjnymi naniesiono stclicc powiatów i �ieć rzccznq z opisem głów-
1:.iej szych rzek. -·1 t1as b<;dzie zapewne �!użył różnym celom, clln tego mapa fi zyczr. a 
1•: :-;kali milionowc•j l l i e  zaspokoi tych potrzeb. Przydałaby się mapa i: poziomicami 
i w pełni opi�an .. \ sieci . .  \ r-.ecwą, oczywiści0. co najmniej w skali  1 : 300 OOO. Stąd 

geo!:1orfologia i ma pa bon i tacyjna gleb opracowana wec1lug dochodu z 1 885 r. 
w prc:zentowanej skali tylko cz�·�ciowo mog<) za.<pok oić pot rzeby ha clawcze czy 
pogląclowo-prc 0zen tacyjne. N .. , mapach tych poza granicami Sl„Jska n ie opisywano 
p:·m\·ic żadnych elemen tów. chociaż nie byłohy źle, gdyby przy napis ie :  Pojezierze 
Le.-zczyóskic. zlokal izowano Lc�zn r, . przy \Vysoc-.y:i:nie Kaliskkj - Kalisz, a przy 
!'<i  ecce Sieracli:k iej - Sieradz. Podobne u\v„gi clotycz,J pozostałych map. W obcc

i . f•j postaci Sląsk stanowi pływająq wyspQ na pustym tle. 
Prohkm gqstości wiudnienia 1�10:i;e n i c  tylko budzić uwagi. lecz przecie \nzyst

kim �kłania(· cło krótkiej z ko1 1 iccmości cl �.'�kusj i .  Czy np. wic l l, ic ujl;Cie z 1 787 r. 
: , ie zo�hi lo , .przedobrzone ' ' "/ Nad tym probleme m Autor t ! i C  dyskutuje, stawiając 
je wy1.cj od i nnych ujqć. Xie k\n:,st:on\.l .i,ic tej tezy wydaj (' s i <;  potl"zehna j.:!szcze 
�z< ·rsw analiza inn:-'ch. pozasta ty�tyc:rnych czy;rni ków zmian luclnosciowyc h, np. 
ll"l igrnc.i i ,  która mimo feudalirnrn była wcale l i czna .  Korektq statystyk oparto 
glów11 ic 1 , u  póŹt : iejszych statystykach .  a pr;:eciPż po \Vojnit� sicd:ni olctnicj i po 
\\"ojnach n,1 polco•1skich ,,· :ele się zmil'nilo \\" obra zi� cl<'mogrufi cznym i stosunkach 
�polec:mo-gospodarcz�,ch. W jak i m  stnpn iu w lalach  17Ci3--l 770 przyrost na lural!�Y 
2.:i0/o (:ici slcj m,wet 2.52% ) jest , .n ieprawdopodobny

„ 
is .  16), jeśli  całe nastqpne 

c1 ziesil;c iolecic cbl c> 0.-1°/, !z oblicz�·nia wynika (LG%. a clia 17 la t 1 .38°/o). Wydaje 
sil;. ż r �  w tym wypadku p:·zeceniono weryfikacj<; �tatystyczn,1 ze s:.:kod;1 dla \\"i.!-
1·yiikac.;i h i storyczneJ t<iphowc.1 ) .  ;\Ja i :\C j t-dnak wac,:nc poczuc ie  niedosytu Autor 
�am p: ,;zc , że ,,\\"yk0nana :-•.•i(onstrukc.:a ;e;t obrazem w wysokim s :opniu subiek
tywnym, l laukow,J '.Yizj,1 aco t<,ra �z„1knj:1cego prawdy \\' la\\· i : , ie l iczb o różnej 
wartosci " '  \S. lG). 

Wydaje .,iq ,  że dla <Jko",�só\•: Gd!egly<.:i ; h islorycznie ,,·a 1·to hy czynić dwa obl e
czenia gqstości zaludnienia : �,1cznie z po'.vi�nclmią lei?H\ (tak post ąpiono w A f l a 
sic) oraz bez lasów, c o  jest szczególnie ważne na s i lnie zalesiol lym Górnym Sląskt1 .  
Po oclLcze:niu powierzclrn( l,1só1v ,  które w omaw ianym okrcsiC' oclgry\\·ały 111 1 : i cj . .;,:,1 
ro le; aniżeli pola uprawne czy ł;Jki w rozwoju gospocla r�t„1:a wiejskiego, Gón,y  
Śl ,Jsk n ic byłby wcale tak słabo zaludni ony. Byłoby to wic�c ha cla nie gospodarcn'.i , 
a n ic  tylko sta tystycznej gęstości za ludnienia. Wówczas i za rzuty histor iogrn1ii 
niemieckiej .-,Jahszcgo rozwoju Górnego Śl qska z powodu jego polskości 11101.na by 
całkiem inaczej interpretować. I wcale nie chodzi tu· o naci,Jganie statystyki Pa 
korzyść Polaków, lec1_ o podkreślenie ekonomicznego znaczcni::i poszczególnych kom
ponentów śrc,do\,·iska naturalnego w różnych okresach. Swoją drog,1 problematy
ka środowiska naturalnego ai, i  w tym \vypadku, ani w innych nie znalazła nale
żytego jej miejsca, choć była ku temu niejednokrotnie okazja. Można przyjąć, że 
wynikało to po części z koncepcj i Jl tlasu opracowanej w latach, gdy problemy 
degradacj i i ochrony �roclowiska naturalnego nic odgrywały j eszcie tej roli co 
dzisiaj .  

Stosunki etni czne (tabl. III) obrazuje mapa zasadnicza, obej mująca głównie. 
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Śląsk Górny i Środkowy łącznie ze ś,viclnicą oraz trzy enklawy ilustrujące nasi
lenie żywiołu polskiego w okolicac:h Zielonej Góry, Serbołużyczan w enklawach 
nad Nysą Łużycką oraz Czechów w okolicy Kudowy. Analizując różne źródła Au
tor komentarza bardzo ostrożnie ujmuje zasięg ji:;zyka polskiego, ustalając go na 
terenach nicw,1tpliwych. Podnosi to w znacznym stopniu wartość opracowania, 
gdyż zapobiega posądzeniom o lcndl·ncyjność. Powiedziałbym, że w tym ,vypadku 
Autor wykazuje nawet zbytni,\ ostrożność. I w tym punkcie można by właściwie 
dopiero zacząć nową dyskusję nad problematyką etniczm1 Sląska. Rodzi się bo
wiem wiele nowych pytai1. C,:y język codzienny zawsze oznacza narodowość? Jest 
to istotne szczególnie na terenach mieszanych języko\VO. Wiele zależy też od pro
porcji narodowościowych. Wielka też jest rola państwa i języka urzędowego. Stąd 
Autor wykorzystując różne źródła, głównie typu opisowego o charakterze pośred
nim, stwierdza, że „odchylenia od stanu rzeczywistego są tu korzystne dla strony 
niemieckiej, ponieważ obliczenia opieraj,1 sic; na niemieckich źródłach, a ich ten
dencyjnych sugestii nie można było zawsze przezwycic;żyć" (s. 32). Jeśli mofoa 
zgłosić uwagę do ujc;cia tego tematu, to dotyczyłaby ona sposobu kolorowania 
mapy. Poza linią bada11, gdzie nie stwierdzono języka polskiego, stosowano kolor 
niebieski, używany do oznaczenia zasięgu jc;zyka niemieckiego. Wydaje sic;. że nic 
jest to rozwiązanie najszc:zęśliwsze. Wprawdzie. jak dotychczas, brak pełniejszych 
oprac:owań dotyczących polskości Dolnego Sląska i niewątpliwie znaczenie żywiołu 
polskiego było tu coraz mniejsze, jednak on istniał, choć brak pełnych i dają
cych sic; ująć statystycznie danych źródłowych. Dlatego teren nie w pełni zbada
ny można było pozostawić nic kolorowany. Problem narodo\vościowy na Śląsku. 
s„czcgólnie Dolnym, należy wic;c nadal uważać za otwarty i - dodajmy - wy
magający pilnie szczegółowych studiów monograficznych w ciągu całych dziejów, 
l,1cznie ze szczegółowymi badaniami wysiedlenia i weryfikacji. Ciągle bowiem prak
tycznie aktualny jest problem: co to jest naród. co to Jest narodowość"! S,1 to 
sprawy. które nie tak łatwo poddają sic; statystyce, nawet jeśliby taka była. 
Informacje o kolo;:izacji fryderycjańskiej na wyn;bach leśnych na prawym brze
gu Odry są istotne dla problemów ochrony środowiska (�. 35). 

Ciekawe wydaj,) się porównania stosunków etnicznych (III), wyznaniowych 
(IV) i rozmieszczenia feudalnej własności (VI). Np. okolice Oławy na prawym
brzegu Odry: przewaga Polaków (III). m a  I y ud z i a! katolikó,v (IV), dobra kró
lewskie (VI). Okolic:a Opola: przewaga Polaków (III), p rz e w a g  a katolików (IV),
dobra królewskie (VI). Wydaje sic;, że siczegółoWsl.e analizy „mic;dzymapowe" mo
głyby znaczniej \Vzbogacić ogólne wnioski o rozwoju i przemianach społeczno-gos
podarczych i kulturalnych śh1ska. Niedobór tych analiz „międzymapo\vych" zazna
cza siQ wyraźnie i nic może tego zrównoważyć ostatni rozdział komentarza w to
mie 2 zatytułowany: ,.Regiony spoleczno-gospoclarcze'', które .,stanowią próbę upo
rządkowania i podsumowania najważniejszej problematyki w obu tomach A.tlasu·· 
(t. 2, s. 92). Zasad regionalizacji śh1ska nie przeclsta wia wystarciaj<JCO czarno-bia
ła mapa (t. 2, s. 93), pozbawiona zresztą wlaści\,vej legendy.

Przy podziale Śląska na okr<;gi miejskie IV/1) w komentarzu nic sprecyzo,\·a
no dokładniej kryteriów wytyczania okrc;gów. Wytyczone okrc;gi, szczególnie na 
południu, rozdzielają miasta należące do jednego departamentu grodzkiego. W le
gendzie nie nazwano wytyczonych okn:gów z punktu widzenia ich specyfiki. Wy
raźniej wybija siG jedynie sudecki okręg przemysłowy. Ważne jest natomiast 
uchwycenie specyfiki Śląska w postaci większego niż na innych terenach udziału 
miast dużych i średnich. Ta specyfika w skali Polski pozostała do dziś. 

Zastanawiająca jest natomiast bardzo silna dyferencjacja Sląska w zakresie 
wskaźnika feminizacji w powiatach wiejskich w granicach 85-114 (V/4). Szczegól
nie niski był on na Górnym Sląsku. Zastanawiajqce, że rów!1ież w m·iustach Gór
nego Sląska stwierdzono znaczny niedobór kobiet. ,,Przyczyny niedoborów kobiet 
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\V nit•których powiatach i miastach ślq,kkh, a z drugiej strony ich wysokie udzia
ły w innych nie zostały jeszcze wyjaśnione w spo5ób wdowalający" (s. 64). Pow

staje pytanie. czy zjawiska te można tłumaczyć nadumieralno�cią kobiet. czy też 

różr:okienmkowymi migracjami kobiet : mc:żczyzn. Być może, po ponownym przyj

rzeniu si(; statystykom pewnych odpowiedzi możrw by szukać w strukturze klaso

wej ludności wiejskiej. 
Jednym z kluczowych problemc'1w w każdej ,•poce jc�t struktura klaso\,·a lud

ności. W Atlasie przcclsta \V i ono j,1 oddzielnie w rnrnach klasy chłopskiej (tabl. 

V/5-13) i oddzielnie w klasie Ieudalnej (tab. VI i VII). W klasie chłopskiej wy
różniono poszczególne kategorie chl()pów i ich uclzial w ogólnej liczbie gosyldarstw 
chłopskich. Wydaje sic:. że wyłącznie takle ujc;cic nie może byc: wy�tarczające, 
chociaż możliwe cio prześledzenia na materiale sli.ltystycznym. tym bardziej że upo
sażenie kmieci wahało siG ocl kilku morgów cło -l i wic;ccj !,mów (s. 5-l). Cieka\v,za 
byłaby więc mapa struktury majątkowej ludności wiejskiej. Być może. szczególow

sza analiza struktury użytkowania ziemi przez ludność wiejskq dała by częściowo 
odpowieclż na przyczyny silnego zróż11ico1.vania Sląska pod względem wspókzy11-
nika feminizacji. Polącwnie analizy demograficznej z gospoclarez;1 mogłoby być 

pouczające. 
Własność feudalną przedstawiono na dwu zasadniczych mapach (tabl. VI 

i VII), dając jej podział stanowy (włćlsnośi: szlachecka, koscielna i królewska) oraz 

podział wielkościowy (laty Iundialna. średnia i drobna). Tc niezmiernie pracochłon
ne ustalenia, podobnie zresztą jak i w wypadku innych map, dobrze optycznie 
m:mysla\viaj,J zasięg własności poszczególnych stanów, jak też wielkosci majątków, 
co dodatkowo podkreśla komentarz. Ponieważ na mapach zal;Jcznikowych zasto
sowano różne wartości liczbowe dla poszczególnych kolorów, strid rozpatrywane 
hic:mic daj,i optycznie wypaczone wrażenie rangi poszczególnych kolorów. Pod 
tym wzglc;dem cały At/a.� jest niejednolity. Punkty oznaczaj,)ce folwarki wywoluj,J 
jedynie wrażenia wizualne. Na ich podstawie nic można prowadzić bada11, tym 
bardziej że brak nazw wsi i folwarków (w tej skali byłoby lu niemożliwe) oraz 
wykazu folwarków w aneksie. Jaki więc cel może spełniai· ta m,1pa folwarków? 

Struktun.1 wła:;110::\ci według grup widkościowych podk,·cśla znaczną koncen� 
tracie: ziemi v: niektórych rękach. szczególnie kościelnych. W tym ujc:ciu dysku
syjny wydaje �iG jednak podział własności jedynie na trzy grupy /drobna do 
500 ha. średnia ii00-5000 i latyfundialna ponad :\OOO ha). Celowe hyloby przyjęcie 
większej liczby kategorii. Podzielenia wymagałaby też własność- latyfundialna (dla 
niej s,) dane tylko w komentarzu). np. ca 10 OOO ha. Choci.1ż mapa V/\ drobiazgo
wo oznacza 1:umerami własność każdego ze 128 \Vielkich właścicieli (w sumie: 
G4,3% powierzchni Sląska). trudno z niej odczytać ich rangę !llajątkową Przyda
łaby się wic;c jt'szcze dodatkowa mapa oznaczajqca jednym kolorem najwic;kszych 
właścicieli. Np. powyżej 50 tys. ha byłoby ich 9, a powyżej 30 tys. ha i-ł. W anek
sach zastoso\\'an0 różn,J licz� kolorÓ\V. stąd ten sam kolor oznncza różne war

tości. r,ącznie wiGc mapy s,1 niespójne. 
Najważniejsza uwaga czy postulat dotyczy przedstawienia całokształtu użytko

wania zicmi na Śląsku. W obecnej bowiem postaci wystGpltjc zasadnicza niespój
ność: własność chłopsk,1 przedstawiono jako strukturq kategorii ludności chłop
skiej, gdy własność feudalną jako strukturę użytkowania ziemi. Konieczna byłaby 
jc,zcze jedna nrnpa łączna. obrazująca calosciowo ,truktur� użytkowania ziemi. 
\Vtedy rzeczywEdc widoczna byłaby gospodarcza ranga po�zczególnych form wla�-
1;ości. Nawet jeśli nie można by przedstawić w pełni własności chłopskiej, to jej 
istnienie pozostałoby lJialą plam,J. 

W charakterystyce rolnictwa za pod;;t;:nvow,1 jednostkę przy jc:to powiat. nawet 
jeśli materiał statystyczny dotyczy! tylko poszczególnych dóbr czy kluczy. :\llożna 
przypuszczać, że gdyby badane zjawiska nanosić na maps: szczegółowszego podzia-
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lu admini stracyjnego, uz�·�ka?,e wyniki  umożliwiłyby wykresicn ie  nieco i : , nego 
pnebicgu rejonów c:.'l.y okn;gów. Przydałyby s it; mapy wydaj 1 1ości poszc'l.ególnych 
zbóż (w tym dodatkowo w przybliżo !lym przeliczeni u  z 1 ha) .  Przy dałaby siq też 
n,apa obsady zwicn:ąt na !Oil i:a, lecz w przel iczeniu na sztuki duże. \V n iektóryc :1 
bowiem rej onach duże znaczenie miała hodowla owiec . Bez zaglądania do komen 
t.:rzu n ic wierny, czym charuktery:mj<J s i t; okn;gi wy lycwm) na ma pie Vlll/ 13 .  
Brak kgo w iegendzic. :'l'Iapa gleb (VI I I/ I )  jest zbyt schematyczna l l : 1 OOO OOOJ .  
Nadaje się wi<;c hardziej do celów pogl,1dowo-prezcntacyj nych  (inaczej 1 1 iż  wiqk
s:.wść innych map) aniżeii do szczegółowych studiów. 

Komentarz tomu 2 Zllacznic poszerzon o, doko1 1uj ,1c też szerszych porówna i'1 
z te renami sąsiednimi. Tom 2 nie objął zreszhi wszystkich możliwych do opruco
\\·,1 1 1 ia  tematów, co lojalnie przyznają Autorzy (s .  6). Podstawą opracowa 1 1ia prze 
mysłu i rzcmio,la są g!ó,\·nic dane statystyczne. Autor nic precyzuje jednak kry
terium podziału . rnmaczaj,1c jedynie. że w wypadku wątpliwości dan,\ produkcjt: 
zaliczał do rzemiosła . Nic podaje jednak, o jakie wątpliwości i wypadki chocl;:i 
( s .  10). Ciekawy jest podział rzemiosła na miastotwórcze i o funkcjach tylko we
wn�trznych (s. 12). Ciekawe są informacje o strukturze mistrzów i czelacln ikó\\·. 
, ,Podobne proporcje wystc powały też i wcześniej ". Ale czy również później? Wy
daje sic;. że j est to ciekawy problem do badania procesów kształtowania sic; ! : ,.p :
tal izmu w przemyśle .  Te same problemy w miastach i na wsi przedstawiono w róż
nych skalach . Jednakowa podziałka obu map (l/1  i I/2 oraz I/3 i l/4) lepiej prL·
zentowalaby nasycenie rzemiosłem miast i \\·si. Brak również kryteriów wyznacza
nia okn;gów (1 /1 ) .  Różna też jest gradacja kolorów. Ten sam kolor oznacza co i1 i
nego na obu mapach. Czy słuszn ie łqczono rzemiosła spożywcze i chemiczne (I/3) '! 

Nasycenie rzemiosh1mi spożywczymi, przynajmniej n iektórymi,  było prawdopodob
nie bardziej proporcjol)al!ie do liczby ludności. Przy chemicznych mogła występo
wać w większym zakresie reg ionalna specjalizacja .  \Vszystkie rzcmio�la przcdsta
\\· ioi.o według uj ednoliconego wzoru. Czy słusznie opracowano w różny sposób 
przemysł i górnictwo i.a Górnym i Dolnym Sląsku (lll/5 i III/6)? Zastosowano 
pricciei. tq samą pod„iałkG, u i niektóre symbole są identycme. Autor ten sam, 
tylko kreślarze inn i. Przydałaby siq też pew na legenda objaśniająca funkcje mia�t 
( IV/3). Sama nazwa, np. Okrqg północny, niewi ele mówi. M iejsca na takie objuś
n ienia pozostało na mupie sporo. A tak na marginexie warto zauważyć, że dziej e 
rozwoj u funkcji miast i dziś n�oglyby być przesłanką do studiów nud perspekty
wic;mym rozwojem miust. szczególnie małych. 

Połączenia pocztowe obrazuj ą iarówno linie wewnc;trzne, jak też pozaregional
ne (IV/4) .  Ciekawe, że na 30 urz(;dów i 70 stacj i poc:1.tov,:ych niektóre miasta le
ż,1ce na tras ie poh1cze 11 pozbawione ich były w ogóle. a przynajmniej tak wynika 
z mupy. Ciy wszystkie lin ie  wewnętrzne miuly dwukrotne polc1czenia wozowe (gru
ba linia czerwona) ? Brak jednolitości w oznaczeniach stopnia nasilenia polączc1\. 
Jednokrotne połączenia konne i piesze oznaczono linią  przerywaną. gdy ,.vozowe J i 
ni<) c iągłą. W tek!'.cie komenta rza wymieniono ważniej sze połączenia Sląska z prn
wincjami czy krajan, i  o�ciennymi ,  czego spec:.jalnie nic wyróżniono graficznie na 
mapie. Mapa obrazuje jedynie nasilenie poh1cze11 bez oznaczenia początku i końca 
połą czenia. Ozn aczenia na mapie nie zawszą zgadzaj ą się z opisem tras \V tekście. 
Np. trasa konna z Kamiennej Góry do Polkowic (s. 45, kolor zielony) ko11ClY ;,if.; 
,\. Złotoryi ,  dalej Chojnów łączy się z Polkowicami. Brak też połączenia szlaku 
pie szego ze Swidnicy do Lubina i z Legnicy do Lubin<1 . W komentarzu przy dałby 
się zakres czyn ności urzędu i stacj i .  Szczególnie chodi:i o miejsca zmiany zaprzl; 
gów, koni pod wierzch oraz posłańców. Z miejscem zmiany koni kojarzy siG tcr
n, in st,1cja, tymcza�em były miej:;co\vości mające siedzibę stacj i ,  które miały tylko 
poh1czenia piesze. 1':a mapie trudno doliczyć się wszystkich urzędó,v i stacj i ,  chyba 
że we Wroda wiu pow dyrekcją były dwa urzędy i dwie stacje. ,,Niemal we wszy-
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stkich miastach mających połączenia pocztowe istnia ły  urzc: dy i sta cje poczto1•:,,· 
(s. 4�) .  Tego podwój nym wyróżniPniem na mapie nic ozna t:zono. 

, ,Szczególnie ważne miejsce w atlasie za j 1 11 Ltj c mapa·  przegl,1dowa Sł.iska w kot"1-
cu XVIII w. w skali 1 :  500 OOO (mapa ,-r· ( ;; .  -IG i .  7.a1•:arto :1a n iej  podsta\\'01\''..: 
elementy krajobrazu, wybrane o�.idnil:two,  s ieć kościołów i k lasztorów. różne .,1.kr:
ły, zamki, dwory, siedzi by zarządó\\· kluczy, sieć drug i lp. Z tego powodu mapa 
ta bud1.i najwic:cej zastrzeżc1't koncepcyjnych. Zawiera bowiem zbyt 11·ick róż1v1-
rodnych elementów. które <.:zy11 i,1 ją  prawic nie<.:zytdn,1 .  tym bardziej  że caio.�ć 
znakomicie przykry\l'a ziek!i lasuw. :\łapa ta powinna byi; wykonana w skali 
i : :300 OOO, jeśli nie l :  1 00 OOO oraz rozdzielona przynajmniej na trzy 1 ,1apy oclclzicl
ne, np.: 1 .  głó1vne elementy krajobraw geograficznego z Ja.,ami wl,lczn ic nu tle 
sieci rzecznej, z zawaczeniem granic admin istracyjnych i miast, 2. w,;zys lkic 1:1 iej
sco\vości na tle rzek i clróg, 3. podział administracyjny i wyznaniowy, miasta, koś
cioły, klasztory, szkoły itp. W obecnej postaci legenda obejmuje łącznie 42 różne: 
oznaczenia, co utrudnia c:qtelność mapy. Dodajmy, źc mapG tę ( .. środowiskową'') 
warto było zrobić z zaznaczeniem poziomic, gdyż mogłaby ona mieć istotne zna
czen ie w badaniach z zakresu ochrony środowiska 1 1aturalnego. \V tym rozu11� i"
niu sta łoby si(; bardziej jasne, dlaczego np. brak było połącwó mic;dzy nie
którymi miastami (np. środa Sląska - Woló\V). Rozlegle bagna 11adodrza i1skic po
łączenia te poważnie utrudniały. W pewnym stopniu w zakrl'sic polc1cze11 \Vidocz
ne to jest do dziś_. Przeglądowa mapa w obecnej skali i postac i  to zemsta Auto
rów i okoliczności nad czytelnikiem. Lektura mapy wymaga lupy, dobrego oświet
lenia i benedyktyńskiej c ierpliwości. W ten  sposób c:l.ytelnik poznał choć cząstki: 
trudu, jaki Autorzy włożyli w tworzenie tej mapy jak i map pozosta łych. 

Całość zamyka plan Wrocławia. Autorka zweryfikowała nic tylko :l.a bu clow.;' 
starego miasta i jego przedmieść, lecz także okol iczne ogrody, pola i inne obiekty 
w sposób, na jaki pozwalała za stosowana skala ( 1  : 10 0001 .  Załączony słowniczek 
podaje nazwy ulic w brl'.mieniu zl okalizowany111 na planie,  oryginalne nazwy 
z XVIII w. i br:l.mienie obe<.:ne. W tym świetle plan Wrocławia !. 1czn i e  l'. fortyfi
kacjami jest pierwszym tego typu opracowaniem i skłoni 1 1 1e\\',1tpli wie różnych 
;;pccjali:;tów do :;z;cz:cgólowych ro.:wa:i:ań. 1\-Io:i:na by jcdyHic zapylać: dlaczego po
dano jedynie plan Wrocławia? Przydałyby si<: jeszcze przynajmniej plany kilku naj 
większych miast, czy też rysunki lub reprodukcje najokazalszych budowli Sl,Jska. 
Przy innej koncepcj i kar tograficzna-edytorskiej można by nimi ożywić puste mar
ginesy map. 

W obu tomach komentarza zamieszczono aneksy statystyczne. Tom 2 uzupeł
nia jeszcze oryginalny indeks miejscowości, bc:dący równocześnie s łowniczkiem 
polsko-niemieckim i niemiecko-polsk im, oraz obszerny, choć może nie zawsze wy
starczający wybór l iteratury przedmiotu. 

Mimo że mapy oraz tekst wykonano z wielką trosk,J autorską, kreślarską i edy
torską, można znaleźć zarówno w tekście, jak też na mapach pc\\'nc przeoczenia 
lub niedokładności, czy też wyrazy wątpliwe. Np. nie całkiem jasny jest sens 7.da
nia : , ,Osi ągn ic;cic było Wi(;c znakomite'' (,- .  17) .  Czy chodzi tu o wzrost ludności, czy 
statystykę pruską?  Kilkakrotn ie użyto terminu „umias towienie" (s. -l2, 49) w sen:' i e  
gęstości sieci miejskiej ,  żeby nie używać : urbanizacja. Na mapie lI/1 i IV/1 pocl,wn 
Rosocha (pow. legnicki) za miast Rosochata . ,,Dla sfery północno-zachodniej . . -
chyba zamiast „stre fy". Mapa III/6 - !)rak oznuczenia Wiązowa .  Czy rej on Pa
sterki to ncczywiście teren miejski (Ilii3. t. Ilj'! Wydaje si(;. że zastosowano za 
małe zróżnicowanie wielkośt:i kółek na oznaczenk miejscowości <J różnym z.1lucl
nieniu, szczególnie najmn iejszych .  

Zalować też nak ży, że Autorzy 1 1 ie  wycwrpa l i  możliwości ,  jakie claj;J wyzy
skane źródła, pozostawiając sporo problemów nic opracowa1 1yd1, o u;ym zrcs:l.tą 
sami piszą (t. II, s. 6). W tez.� sposób Autorzy nic wykorzystali w pełn i swego 
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ogronmego dorobku i dOS\\'iadc2.c11ia l)adawcwgo. Przydałby si� wh;<.: tom t rwci 
i c.lalszc rozszcrzaj,Jce problematyk<; i chronologię (n,nvet pod zmoclyfikowaHym ty

tułem). Uwag(: zwraca hrak wlaści,,·ego pod,;u:nowania całości dotychczasowych lm
ei;.,.r'1 i wyclnvyceni,1 wielorakich wniosków. jakie wynikaj,J ze wspól11ej analizy 
\\'SZystkich mHp i całokształtu stuclió\\' Autorów. Braku tego nie eliminuje \\"S)JOlll-
11iany rozdz. IV w tomi�· :l komcntarz,1. Brak też .,;zl'rszyc.:h uogólnień, w tym brak 

.-pojrzcnh1 1:a Sh1sk i jego problemy z europdskiego punktu widzenia. Brak len 
tylko cif;scio,vo o�labiaj,) porÓ\\'nania niektórych wskaźników śh\skich z: h:rei:nmi 

n,;ci enny mi. 

Powyższe uwagi. będ,1ce w znacznej micrze postulatami, bynajmniej nie umniej
swją wil'ikicgo i pionit•r,kiego znaczenia, jakie oma,via11y Atlai; spełni w bacla
r,iach nad dziejami Ślą,ka. I chociaż prczcntowat:e komentarze. jak też mapy mogą 
wywoływać szczegółowe dyskusje i polemiki, stanowią bowiem często kompromis 
mcrytorycz,:o-l'clytor�ki. to u.:Pml1l' skutki tego kompromisu nic mogą jednak obcią
żać Autorów. Nic ulega natomiast WcJtpliwości, że omawiany Ar/as jest najpo
\\'Użnicjszym ehiągni<;cicm ,,· tym zakresie w historiografii śląskiej i może być 
porównywalny w skali europejskiej. Atłns wywoła niewątp liwie szczegółową dy

skusje; meryt,,ryczn,i i kartograC<.::�1;0-l!clytorską. 

Zygmunt Szkurlatoicski 

J. Kop ie c, HISTORIOGRAFIA DIECEZJI WROCŁA WSKlEJ DO R. 1821 
(Archiwa, Biblioteki i l'vluzea Kościelne, s. 203-396; nadb. Lublin 1982. ss. 194). 

Rok 1821 i ogłoszenie papieskiej bulli De salllte cmimarum stanowi nader istot-
1:,1 cPWr�; w clziejach diecezJi wroc:lawskicJ. Wtedy to w oficjalnej formie wdc
klarowana została L·gzempcja diecezji wobec metropolii - Gniezna - i zmieniono 
granice diecezji. Hbtoriografię diecezji wroda wskiej od jej początków aż po 1821 r. 
przedstawia praca doktorska pn:ygotowana i obroniona w Katedrze Nauk Podsta
\\'Ci\\'}Th i :\ktodologil I11stytutu Hi,;torii Kokiola KUL. Niewiele po\\·stc1lo dotąd 
prac o historiografii polskich diecezji'. Jest to bowit,m wdanie trudne i ryzykowne, 
;rn·ażywszy, że chodzi nie tylko n 1·ejestr bibliograficzny, ale takż� o zaszerego\\·:t
nie i krytyczt;e omówienie poszcr.:ególnych pozycji 2•

Prczelitowana rozprawa z pO\vodu ogromu prac drukowanych pomija n;ko
pisy i maszynopisy. Całość poct;dclono na 5 nader zróżnicowanych objętościowo 
rozdziałó w. Przedstawiono napn.ód środowisko ślc1skiej t,vórczośc.:i historyczno-ko
ścielnej. ukawj,ic uc.:zelnie. instytuty oraz towarzystwa nauknwe. Dobrze siQ �lalo, 
że odnotowany został i przypomniany dorobek historyków nieproJcsjonalistów. Dr.i
wi natomiast zamieszczenie w tym miejscu uwag o bibliografiach 3• Jak dotąd nie
opracowano l.libliogrnfii uwzgh1d11iaj.icci piśmiennic.:two dotyczące dziejów Kośdoła 
1,,1 Slqsku, choć pewne• inicjatywy podejmowano 4• Zabrakło natomiast wzmianki 

1 T. G 1 cm ma, Ili.storiografia cliec. c;/ielmińskicj n:; po r. 1821 (No,·a Pol.
Sacra, t. 2. 1926, s. 1-133, odb. Kraków 1926, ss. 133); F. Kl os a, Historiografia 
diec. tt:rodatcskie_i <Io 151,, Warszawa 1959, mps ss. 55 (praca o eharakter;w bihlio
grafic.:znym); T. Kr a hel, llistoriografia (archi)cłiecezji wile1iskiej cło 1939 r. (�lu
dia z historii Kościoła w Polsce, t. 5, Wa rsza\va 1979. s. 9-179). 

2 Por. J. Kopiec, Kolejna praca o historiografii diecezji (Ar chiwa, Biblioteki 
i :\'luzca Kościelne. 40, 1980. s. 194-197). 

•
3 Korzystniej byłoby omówić ie wraz z zasobami archiwalnymi i bibliotecz

nymi. 
� :\I. in. F. :\foron l'.a łamad1 .,Śląskich Studiów Historyczno-Teologicrnyc.:h .. 

wyclawunych w Katowic: .. 1ch. 
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o starai.1�ic \Yydawanej Schlesische Bibliogrnphie w opracowaniu H. Ristera 6, która
sporo miejsca poświc;ca sprawom kościelnym. Zasoby archiwalne, ,vydawnictwa
i studia źródłozna,vczc, zbiory biblioteczne oraz muwalne omówił Autor w II rozdz.
\\Taz z krótk,J ich charakterystyką. Otrzymaliśmy dzic;ki temu wykaz ważniej
szych archiwaliów ju1. opublikowanych. O opracowaniach całości czy wic;kszych
okresów ,v dziejach diecezji traktuje kolejny rozdział. Starannie Autor przecbtawil
treś{ podn:cznikÓ\\", syntez. a nawet haseł ,,. encyklopediach. Nic najszczęśliwsza
wydaje sit; decyzja ukazania dotychczasow1•go dorobku według układu chronolo
gicznego publikacji. Dotyczy to zwła�zcza spraw związanych z re[ormaq,i-rclormą
lrntolick,1 i krmtrrdormacjcJ, Istotny Je,t bowiem sposób przcdstawil'nia zagadnie
nia. wykorzystania źródeł. należało zatem poszczególne pozycje bibliografkznc omó
wić według kryterium rzeczowego.

Kajobszerniejszy rozdz. IV pracy dotyczy zagadnil'1'1 szczegółowych ;,: dziejów 
diecezji, a to granic i terytorium. podziałów administracyjnych, biskupów ordy
i,ariuszy i pomocniczych, kapituł katedralnej i kolegiackich, a także zależności 
metropolitalnej od Gniezna, zakonów, spraw duszpasterskich i liturgicznych, bract\v, 
szkól, szpitali oraz bibliotek. Żałować należy, że nic starczyło miejsca na zaprezen
towanie literatury z zakresu historii sztuki i architektury sakralnej. 

Oceniając dorobek historiografii Kościoła na Sląsku Autor pisze: .,Przl'szłość 
diecezji \Vroclawskiej interesowała szerokil' grono badaczy. Przeważaic) ujęcia mo
nograficzne, podejmowane przypadkowo i według indywidualnych zainteresowaó".
Wśród postulatów wysuniętych w zakończeniu pracy warto przytoczyć nastc;puj,1ce: 
L sporządzenie pełnej bibliografii historii diecezji ,vroclawsk1ej; 2. wydanie dal
szych protokołów wizytacyjnych, zwłaszcza XVIII-wiecznych; 3. lepsze wykorzy
stanie ksi,1g metrykalnych; 4.. kompleksowe i rozbudowane badania biograficzne 
oraz 5. rozpracowanie struktury wyzllaniowcj. 

Należy podkreślić· rzetelność Autora w krytycznym ukazalliu dorobku historio
grafii niemieckiej, z m.vzględnieniem różnic w wynikach badaó. Pozytywnie oCl'nić 
trzeba w omawianej pracy zarówno dobór „źródeł historiograficznych". jak i samą 
kompozycje;. mimo poczynionych zastrzcże11. Dla wszystkich zainteresowanych t(�
mutykq śh,skq publikacja .Jana Kopca to nie tylko prcz,,ntacja i omówienie do
tychczasowego dorobku historiografii Kościr>!a na S!ąsku. ale także inspir,1cja do 
cblszych badaó i przL�myśleń. 

.Joachim Giela 

HISTORICKA GEOGRAFIE, nr 22, vyvoj a ,·ysledky historickogcografickeho 
vS,zkurnu v ćSSR, Praha 198:l, ss. 257.

\V książce przeclsta w i ono ocern: dotychczasowego dorobku czechosłowackiej 
geografii historycznicj. Jak pisz,\ we wstępnych artykułach L. Jelecek i D. Trav
nićek. naukę t� uprawiano wprawdzie już w XIX stuleciu, ale szczególnie sprzy
Jaj,1ce w,1runki clo swojego roz\,·oju znalazła ona po 1945 r. Przełomowym mo
mt·ntcm było powstanie w 1952 r. Czechosłowackiej Akademii Nauk, która bada
niom geograficznohistorycznym stworzyła instytucjonalne i organizacyjne pod
stawy działalności. Podobnego zdania w s\voim artykule jest Z. Bohac. Wskazuje 
on na it,spiratorską rolq Komisji Geografii Historycznej, znaczenie opublikowania 
w 19G� r. atlasu historii Czechosłowacji i fakt istnienia od 1968 r. wydawnictwa 

5 Por. rec. ,.Sobótka", XXXII, 1977, s. 97-98; tamże, XXXIII, 1978, s. 457-458; 
tamże. XXXVIII, 1983, s. 14-ł-145. 
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,,HistorickJ geografie". W 22 tomach tej serii pn:edsta,viono cloh1(! wiL·1e wartościo
wych prac i artykułów. Glówn,1 uwagQ zwracano jednak na problematykc; roz1,vo.:u 
o.-;1dnictwa, dróg i stosunków własnościowych w średniowieczu ora1. Ea dokotn-
11ic1 rewolucji husyckiej. Sporo miejsca poświęcono sprawom gospodarczym, m. i:1. 
zmianom ro:.:miesznenia przemysłu v.· C:.:echoslowacji w XIX i XX w. W pracach 
tych zastosowano ;: powodzeniem wi\'le ciekawych rozwi,12aó metodycznych, przy
wi,1zy,,·ano też zawsze dużą wagę do strony praktycznej prowadzonych bada!'i. 
W kontekście tym warto wic;c bliżej zapoznać sit.; w ommvianej książce z trzema 
kolc>jnyrni publikacjami: E. Ccrnego o �ludiach nad zanikłymi w średniowieczu 
osadami na Wyżynie Drahm'iskiej, J. Vani�a pnświ,:;:conej metodzie odtworz<mia prze
szłości miasta Louny oraz L. Kopacki, który podjął siq historycznogeograficznej 
ai:alizy zmian struktury czechosłowackiego przemysłu po 19'1.'i r. Ocenę dorobku 
czechosłowackiej geografii historycznej za wari też w swojej pracy radziecki ba
dacz V. Annenkow. Uważa on, że zajmuje ona czołowe miejsce w osi,Jgnic;ciach 
krajów socjalistycznych. 

Prezentowana publikacja przynosi jeszcze interesujące opinie naukowców ra
dzieckich o kartografii historycznej. B. Galkowi cz omawia przedmiot, metodę i rno
żli wości badawcze tej dziedziny wied7.y, a L. Golclcnbcrg przcdsta wia w.rys rozwoju 
kartografii historycznt'i \V ZSRR. W dziale „kronika" zamieszczono zaś krótkie 
biografie i wykazy publikacji i'.aslużonych badaczy na polu geogrofii historycznej -
.J. Vani;a i z. Bohaca. 

Jnnusz Kościk 

HISTORICKA GEOGRAFIE - HISTORICAL GEOGRAPHY, nr 23, historic:11 
changes in landscape and spalial urganization of rural arcas, Prague 1984, ss. 313. 

Vstav ceskoslovenski\:h a svetovych dejin CSAV wydał kolejny, 23 tom edycji 
„Historicka geografie" pod redakcją V. V. Annenkowa i L. Jelecka. Różni się ona 
od poprzednich tomów swoim okolicznościowym charakterem (wydana z okazji 
25 Mic;dzynarodowego Kongresu Geograficznego w Paryżu w 1984 r.) oraz szerokim 
zasit;giem czytelniczym (ukazała się w jc;zyku angielskim). 

Jak podkreślił autor wstępu, prof. J. Purs, tom ten przedstawia rezultaty współ
pracy geografów historycznych z Czechosłowacji, Związku Radzieckiego, Niemicc
ldej Republiki Demokrntyc:rncj i Węgier oraz unaocznia ich udział w koordynacji 
i integracji badaó. naukowych w krajach socjalistycznych. 

Kilkunastu uczonych z wymienionych państw, członków Międzynarodowej Unii 
Geograficznej, aktywnie uczestniczyło w pracach grupy roboczej zajmującej si,� 
zagadnieniem historycznych przemian w organizacji przestrzennej, która to przy
gotowała przedkongresowe sympozjum w Nancy \V 198-l r. Wygłoszone na nim re
feraty znalazły się w omc1wianej edycji. którą opatrzono tytułem „Historyczne 
zmiany w krajobrazie i organizacji przestrzennej gruntÓ\V rolnych''. 

Redaktorzy we wstępnej nocie podkreślili range; problemu \-Ve współczesnej geo
grafii, krajobraz rolniczy bowiem i organizacja przestrzenna grnntów rolnych wi<i
żą się jak najściślej z ogólnym krajobrazem kulturowym, a przede wszystkim 
z sytuacją ekologiczną. Oczywiście współcześni geografowie nie mogą sic; obejść bL·z 
pomocy geografów historycznych, których wyniki !Jadań obficie wykorzystują; je
dynie sięganie cło źródeł prwmian może zapewnić realistycziw prognozowa1,:,� 
i w konsekwencji umocnić prognostyczn:1 funkcji;: gcogra[ii. 

\V niniejszym . tomie wyróżniono trzy czc;�ci tematyczne. Pierwsza: ,,Ba<lania 
inetoclologiczne - problemy i metody", zawiera cztery artykuły; druga to „Studia 
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szczegółowe''. w której znala do s i<; s zr:sc artykułów obrazuj qcych aktualne badania 

nad krajobraze1n i gruntami rolnymi w N HD i Czcchosłowacj i. Trzec ia czc;ść to 

,.Kronika", która przynosi in fon,�acjc o czechosłowac!dch os iągn ięciach w or gat� > 

zacji badań naukowych na pol u gt•ogra fi i hi,torycznej . 

Szczególnie cenna jest cze;ść metodologiczna, któ rej omÓ\Yicn iu poświe;c onu 

w niniejszej recenzj i nieco wie;c<�j uwagi . 01.\\·icra .i <} u ,·tykuł w, ;Ymm iancgo ju :� 

prof. ,T . Pursa Asynch ronizm. Jaza :::minn i periol l 1J:ocjn rewolucji p rze mysłowej: 
historyczna 1ie rspekty u;a. Autor prześle dził r< iwol ucy jnc :,:miany trwa jące od ponad 

dwustu lat ,  które tak wydatnie wplyrn;ły na ludzkie Josy .  Rozpa trzył fakty hi 

storyczne w ich rozwoju na przestrzeni dłuższych odcinków czasu, co według nieg,,  
daje jedyną pods taw,; do zrm:umienia istniejcJey ch rni�cizy tymi faktami zależności .  

Cały ana l izowany okres (od schyłku renesansu do cza,Ó\\' współczesnych) podzieli ł  

Pur.s na trzy fazy : rewolucjq pnernysłową. teclm i ca10-naukowq i naukowo-tech

niczną. W konkluzJ i s twierdził, że w skali glolJalnr:j rewol ucja 1Jl'zemysłowa clr;

p:·owa cl z i la do wybuchu I wojny Ś\Viatowej. rewolucja techn iczno-naukO\va wywo

ła ła kolejną światow,1 zawieruchc;,  a pytanie o kierunek i skutki współczesnej re 

woluc j i  naukowo-technicznej pozostawił otwarte, choć dodał, że niepokój o losy 

świata n i gdy nic hył tak głęboki. 

Radziecki uczony W. S. żekulin omówi ł metody badania historycznych prze

mian w krajobrazie rolniczym. Podkreślił szczególn;1 wagc; trzech aspektów badaw

C?.ych :  ścisłego powi,izan ia  przestrzennej organizacji pracy na roli w różnych okre

sach historycznych ze specyfiką warunków społecmo-ckonomiczn ych; studiów nad 

systemami osadn iczymi mvzględniaj,1cych między innymi warunki geograficzne re

gionu, osadnictwo, krajobraz; śledzenia ekologicznych 11astc;pstw działalności czło

wieka związanej z uprawą roli, wiejskim osadnictwem, lokalnym przemysłem słu

ż,Jcym produkcj i rolnej itp. 

Artykuł G. Enyecl iego z Węgierskiej Akademii Nauk analizuje typy osadnictwa 
wiejskiego na W<;grzech w całokształcie przemian osacl!liczych w tym kraju w cią

gu ostatnich 50 lat. Autor rozpatrzył różne czynn iki, które wpłynęły na oblicze 
współczesnego osadn ictwa, konkludując, że wic;ź z tradycją jest tak s i lna, iż na

wd :,;cwnętrzny napó,· nowoczesności nie zatarł charakterystycznej regionalnośc i 
wiej skiego osadnictwa węgierskiego. 

Czc;ść metodologiczną zamyka artykuł A.  Gotza z Instytutu Geografi i  Czecho

słowa ckiej Akademii Nauk o problemach i metodach kartograficznego ujęcia zmian 

w u żytkowaniu gruntów rolnych . 
W kolejnej part i i  tematycznej znal,1zlo sic; pi(;Ć artykułów autorów czeskich 

i jeden napi,any przez spółkę autorów z NRD. Z, Bohac przedstawił rozważania 
nad rozwojem feudalizmu i organizacj i terytorialnej na ziemiach czeskich do 

czasów rewoluc j i  husyckiej. Wiekami średnimi zajął s ic; również E. Cerny w roz

prawie na temat opuszczonych wsi średniowiecznych i układu ich pól jako czyn
n ikach w przedstawianiu �redniowiecznego i współczesnego krajobrazu. 

E. Eigendorf i M. Linke zaprezentowali wpływ wydo bywania rudy miedzi
na krajobrnz kulturalny region u Mansfeld. położonego na  terenie NRD między 

Eisle!Jcn i Hettstadt. Poczynając od ułamkowych informacj i zawartych w średnio
wiecznych źródłach prześledzili on i różnorodne tiok,mania  na tym terenie, głównie 

osadnicze, które wplym;ly 1w zmiany krajobra zo'.''<.'. przekształca j ,Jc rozpatrywany 

teren w duży ośrodek przemysłowy. 
L. Jdecl'k omówił główne historyczne przemia ny  \\' przestrzennej organizacj i

rolnictwa w Czechach w drugiej połowie XIX w., a F. Dudek zajął  sic; organizacj ;i 
terytorialną przemysłu rolnego i jego bazą surowcową na ziemiach czeskich 
w XIX w. Autor prześledził proce� powstawan:a :ści słej zależnośc i miGdzy rolnic

twem a przemysłem spożyvvTzym, która jest niezmiernie istotna dla intensyfikacj i 

i rentowności produkcji rolnicze j .  L. Kopaeka nakre�lił zależno:;ci między rozwojem 
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przemysłu i ekonomiki a zmrnnami krajobrazowymi \V Czechosłowacji w okresie 

istn icnia pai'i�t\v,\ socjalistycznego. 

Oprócz solidnego warsztatu metodycznego należy podkreślić wyj,1tlrnw;1 dbałość 

\\·,zystkich Autorów o materiał dokumentacyjny - ogółem sporz,1dzouo 21 map, 

wykresów i tabel, nic pomijaj,ic na,vet ilustracji fotogrnficmej. 

Ostatni,1 czt;ść publikacji to ,.Kronika", zawiera)<\Ca dwa omówienia pióra 

L. Jelccka. Pierwsze to p;-eze1;tacja rnwartości treściowej czterech ostatnich tomów

serii ,.Hi�toricka geografie" (nr 19-2�) z lat 1980-1983. Autor szczególnie zaakcl'n

towal aktywne uczestnictwo czechosłowackich geografó,v historycznych w bada

niach o znaczeniu mie;dzynaroclowym. czego dokumentację stano,vi,1 artykuły z,1-

micszczonc ,,. pn•wntowanych woluminach. W drugiej wypowit!clzi L. Jelccek omó

wił ważne miehce geografii histo1·yCL11ej w badaniach geograficznych pro\\·adzo

nych przl!z Czechosłowack,\ Alrndcmii.,: Nauk. ,Vló\vinno o ty.n mi<;clzy irniymi pod
czas sympozjum :rnrga1�izowa:1ego w zwi,izku z 30 rocznicą powołania Akademii

( 19:i2-1982).

Tert!Sa Bogacz 

BRZASK, pod red. J. B. Kosa, [wyd.] Towarzyst\VO I\Iiłośników Ziemi Trzeb

nickiej. Trzebnica 1983, ��- 126. 

Niedawno drukarnie; opu;ciia publikacja, na którą pozwolić sobie mogą środo

wiska aktywne społecznic i zaangażowane w rozwoju swojego miasta i regionu. 

Opinia ta odnosi się do grona osób, które uczestniczyły w napisaniu pracy zaty

tułowanej Brzask. Już na wstc;pie z,1uważyć trzeba, że Brzask ma charakter clo

kunwntu. Z<1wartc w nirn artykuły ,v wic;k�zoś(•i prctcndHjq do pclnicni,1 rc,li rn,1-

terialu źródłowego o Trzebnicy, 7.it>mi Trzebnickiej oraz jej walorach lury�tycz
no-krajoznawczych i lecz1iiczych (Trzelmicki rejon sadowniczy - Z. Łyko; Przed 

swleciem Uzclroiciskn u; Trzebnil'y - J. Przybylski; Ocalić ocl zcipomniema -

;VI. Ustymczuk; Towarzyst 1co Ziemi Trzebmckiej - J. B. Kos; Kościółek cystersci; 

w Trzebnicy - J. Rozpęclowski; Oświaty trzebnickiej rok pierwszy - W. Kowal

ski; Znaki czasu - .T. B. Kos). Pozostałe elementy wydawnictwa to Calendał·iwi! 

1945 roku (opr. W. Ruszkiewicz), Kronika 1982 roku (K. Pilip), a także prezentacja 

sylwetek kilku zaslużonyc;h trzebniczan. W publikacji znalazły sit,: również grafiki 

Z. Lubicz-Miszewskiego oraz wiersze M. l'vliszewskiego.

Obok widu pozytywÓ\\·, jakie łączą sit; z wydaniem Brzasku i jego ,tron;1

merytorycznq, m1leży stwierdzić. że Autorzy nie ustnegli się również pewnych 

błędów skłaniających do krytyki tej publikacji, wśród których przede wszystkim 

wskazać należy na zbyt clalek0 id,icy ich .. egoizm regionalny". 

W sumie jednakże należy przyklasn,Jć inicjatywie kontynuowania tego typu 

wyda\YJ1ictw co ,ygnalizuj:1 \\·yda\\·cy we· wstQpie do orn<1wianego tomu. 

Jaros/au, iV(ireńczuk 
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Rościsła w Żerelik 

SE.-iJA POPULARNONAUKOWA „GORNICTWO I IIUT1'iICTWO MIEDZI 

SA DOLNYM SL,\SKV' 

A 

Z okazji 40 rocznicy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i 25 rocznicy Kombinatu 
Górniczo-Hutniczego iVIiedzi odbyła się w Lubinie i Głogowie w dniach 9�10 XI 
1984 r. sesja popularnonaukowa poś\vic;cona hi�torii i współczesno�ci górnich,·a i hut
nictwa miedzi na Dolnym $ląsku. Jej organizatorami byli: Towarzystwo Miło�ników 
Ziemi Lubińskiej i KGHi\{ w Lubinie. 

Pienvszy dzień sesji poświe;cony był górnictwu miedzi. Otworzył ją i powitał 
ucze�tników mgr E. Rippel, prezes TMZL i dyrektor KGHIVI ds. pracowniczych. 
Doc. dr D. l\folenda /Instytut Historii Kultury Materialnej PAK \V Warszawie) 
w referacie Eksploatacja rud miedzi w Polsce w śreclniowieczn i początkach noll:o
żytno.ki (do końca XVIII w.) ze szczególnym uwzględnieniem Ślqska wskazała na 
duże znaczenie miedzi dla XIV/XV-wiecznego pa11stwa polskiego, Na terenie Polski 
głównymi ośrodkami wydobycia rud miedzi były Tatry. Góry Swiętokrzyskie i Dol
ny Slijsk (Ciechanowice, Radzimowice, Chełmek, Złotoryja. Gródek, Grodziec). Jej 
wydobycie roczne w najlepszym okresie wynosiło 120-180 ton rocznie. Wykład 
wzbogacony był przeźroczami ilustrującymi pracq górnika w XVI i XVII w. Refe
rat dra .J. Pabisza (AP we Wrocławiu) Dawna clokumentacJa architrnlna n u:.�pól
czesnc problemy górnictwa poświęcony był wykorzystaniu archiwaliów do odkry
wania minerałów i miejsc poszukiwań, sporządzania karty złoża, odtworzenia prze
biegu wyrobisk przy projektowaniu nowych szybów. budowy dróg i kanałów, za
pobiegania i ograniczania szkód górniczych. Referent wskazał również na znaczenie 
archiwaliów przechowywanych w archiwach zakładowych. Omówił działania pań
stwo,\'cj służby archiwalnej w zakresie udostępniania archiwaliów do badań współ
czesnych i określił możliwości współpr:�cy archiwistów z górnictwem. 

Dalsza część sesji poświc;cona była górnictwu współczesnemu. Wicewojewoda 
legnicki mgr T. Podwiński w referacie WJJlyw odkrycia i eksploatacji mieclzi na 
rozwój regionu Dolnego Sląska i województwa legnickiego oraz mgr inż. M. Pa
wlak (dyr. generalny KGH!\T) w referacie Zu:iqzki Kombinatu Górniczo-Hutniczego 
Miedzi ze społeczeństwem województwa legnickiego podkreślili znaczenie KGHM 
dla podniesienia rangi województwa w skali kraju oraz jego wpływ na szereg 
dziedzin życia społeczno-kulturalnego i gospodarczego województwa. Pierwszy dzień 
sesji zakończyły wystąpienia mgra inż. J. Kopcia Nowoczesne metody eksploatacji 
w kopalniach Za_71ębia Miedziowego i mgra inż. L. Szpakowskiego Działalność Sto
warzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. 

Drugi dzień sesji poświęcony tym razem hutnictwu odbył się w Muzeum Hut
nictwa i Odlewnictwa Metali Kolorowych w Głogowie. Prof. dr B. Gediga (Za
kład Archeologii Nadodrza Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN we Wro
cławiu) w referacie Metalurgia brąztt w kultnrze !ui:yckiej na Sląsku omówił orga-
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!1izację produkcji i jej rozn:iary, skutki w zakresie przeobrażeń kulturowych. Mi

mo że nie przyniosła ona skokO'.\·cj zmiany w zakresie sił wytwórczych, to przy

czyniła si l; do rozwoju ko11t«kló\V \'.·ymiennych, roz,,·oju rolnictwa i rm:padu spo

iec1.e1istwa rodowego.

Technologię procesu z,1w: t:�inowcgo �tosowan-1 w hucie „Głogów" omówił gluw

ny technolog Huty �.Ticcl?.i !Y1gr inż. J. Gargul, a działalność Stowarzyszenia In:i.y

' ,icrów i Techników Hutnidv;a mgr inż. '.\T. Suślik. 

Dv,;a ostatnie wyst,1pienia poświc;cone były sprawom archeologicznym. Mgr 

\V. Pogorzelski (1\IHiOI\IK w Głogowie) w refewcic Stein ba<laii archeologiczn11cl1 

1•: u·ojcicóclztirie łegr,rc/.;im ,,-�kazał na truchości. na które :1Iuzeum jako Koll�er

wator Zabytków Archcologicrnycli 1;atrafia w cz,1sic S\\·ojcj działalności, a Z\vla

szcza na niedoinformowanie ze strony zakładów pl'Zemyslowych. Pnebieg lx1dat'1 

archeologicznych \V Głogowie i ich wyniki przedstawił mgr Z. Hendcl (lVIHiO:VIK 

\\' Głogowie) v: referacie Wyniki 1Jadr11i na sw1w,nskn Ostrów Tumski 1c Glogou;ie. 

Wiclokroti,ie pudkrc�lai,rJ pu\rzcbt; organizowani,1 tego typu spotka11. \Vy11iki 

:cesji bc;dą najprawdupoclolmi(�j publikowm1l'. Sesjq podsum0,\·ał i obrady zamkn,1l 

mgr E. Rippel. 
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SL\SKI KWARTALNIK HISTORYCZNY SOBÓTKA 
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