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ARTYKUŁY I STUDIA MATERIAŁOWE 

ELŻBIETA KOŚCIK 

MOTYWY ORŁA PIASTOWSKIEGO 

Sobótka 1974 2 

W HERALDYCE MIAST ŚLĄSKICH (XIII-XVI W.) 

Geneza herbu danego miasta związana jest nierozdzielnie z jego prze
szłością, z najważniejszymi momentami w jego dziejach politycznych, 
gospodarczych i społecznych. Analiza ikonograficzna motywów występu
jących na pieczęciach miejskich stanowi punkt wyjścia do badań heral
dycznych. Pieczęcie te reprezentują najbardziej wiarygodny zespół źró
deł pozwalających śledzić postać godła miejskiego i jego przemiany 
dokonujące się na przestrzeni wieków. Próba naświetlenia genezy i usta
lenia przemian, jakim podlegały niejednokrotnie herby miejskie, wymaga 
równoległego prowadzenia badań sfragistycznych i heraldycznych. 

Wiek XIX przyniósł ze sobą zainteresowania sfragistyką miejską. 
Badania heraldyczne rozwinęły się najżywiej w byłym zaborze pruskim. 
Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza wyniki F. A. Vossberga. Zgro
madził on ogromną kolekcję odlewów pieczęci, obejmującą również za
bytki polskiej sfragistyki miejskiej. Podjął się też inwentaryzacji posia

danych zbiorów. Pierwsze dwie prace poświęcił miastom Pomorza i Prus 1. 

Podstawowa jego praca Siegel des Mittelalters von Polen, Lithauen, Schle

sien, Pommern und Preussen 2 jest jednocześnie pierwszą tego typu pub
likacją dotyczącą również sfragistyki miast polskich. Cenniejsza pod 
względem naukowym jest praca H. Saurmy-Jeltscha, poświęcona herbom 
miast śląskich a. Obecnie zalicza się ją raczej· do pozycji bibliofilskich. 
Znacznie większą wartość naukową ma wydawnictwo O. Huppa, Wappen 

und Siegel der deutschen Stiidte 4. Herbami Sląska Górnego zajęli się 

1 F. A. Vos s b erg, Mii.nzen und Siegel der preussischen Stiidte Danzig, 
Elbing, Thorn, sowie de1· Herzoge von PomereUen in Mitteiaiter, Berlin 1841; 

te n że, Geschichte der preussischen Miinzen und Siegez von fru.hester Zeit bis 

zum Ende der Herrschaft des Deutschen Ordens, Berlin 1843.

2 F. A. Vos s be r g, Siegel des Mittelalters von Polen, Lithauen, Schlesien 

und Pomern Berlin 1854. 
3 H. S a ur ma-Je l t s c h, Wappenbuch der schlesischen Stiidte und Stiidtel, 

Berlin 1870. 
4 O. Hu pp, Wappen und Siegel der deutschen Stiidte Pommern, Posen und 

Schlesien, t. Il, Frankfurt a. M. 1898. 

1 - Sobótka 1974, z. 2 

.. 
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Knotel i Luchs s. Najobszerniejszy herbarz z przełomu XIX i XX w. 
opracował J. Siebmacher 6

• W dwóch tomach zgromadził on herby miast 
niemieckich i krajów ościennych, w tym licznych miast zaboru pruskiego, 
austriackiego i rosyjskiego. Poza opisami i rysunkami godeł starał się 
Siebmacher dać wyjaśnienie ich genezy. Herbarze Linda i Stroehla, uwz
ględniające większe miasta śląska i Galicji, nie posiadają większej war
tości naukowej 1. Pieczęcie i herby miast zaboru pruskiego doczekały się 
osoł:inych opracowań monograficznych. Wśród nich wyróżnia się praca 
Roehla o pieczęciach i herbie Wrocławia 8• Z innych miast publikacje 
tego typu dotyczą też Brzegu, Dzierżoniowa, Głogowa, Kłodzka, Legnicy 
i Nysy 9

• 

Dorobek polskich badaczy w zakresie heraldyki miast śląskich jest 
raczej niewielki. M. Gumowski jest autorem poświęconych sfragistyce 
i heraldyce miejskiej·, obszerniejszych prac inwentaryzacyjno-opisowych, 
w których zgromadził olbrzymi materiał źródłowy. W 1939 r. ukazały 
się Herby i pieczęcie miejscowości województwa śląskiego 10• Cenną po
zycją o wartości wydawnictwa źródłowego jest kolejna jego praca traktu
jąca o najstarszych zabytkach sfragistycznych miast polskich XIII

XIV w. 11 Miasta polskie w tysiącleciu - to wydawnictwo encyklope
dyczne nie stanowiące w pełni zadowalającego od strony wymagań nau
kowych opracowania herbów miejskich 12. Posiada pozbawione komenta
rza naukowego barwne tablice godeł, opartych na dokumentacji histo
rycznej. W opracowaniach powojennych, uwzględniających równoległe 
aspekty sfragistyczne i heraldyczne, wyróżniają się artykuły M. Haisiga, 

s P. K not e 1, Die Stćidtewappen Oberschlesiens (program szkolny), Tarnowskie 
Góry 1894; H. L u c  h s, Sch!esische Landes- und Stćidte-Wappen, Wrocław 1882. 

6 J. Si e bm a c h e r, Grosses und allgemeines Wappenbuch, t. I, 4-e Abtei

lung, 1-2 Bd. Sta edtewa ppen, Niirnberg 1885. 
1 L i  n d, Stćidtewappen von Osterreich-Ungarn, Wiedeń •1885; S t r o eh 1, Stćidte

wappen von Osterreich-Ungarn, b. m. w. 1905. 
s E. R o  eh 1, Siegel und Wappen der Stadt Breslau, Wrocław 1900. 
o Brzeg-K. W u t k e, Ursprung und Bedeutung des Brieger Stadtwappens

(Zeitschr. f. Gesch. Schles. LXX, 1936, s. 152-184); Dzierżoniów-K. W u t  k e, 
Wappen der Stadt Reichenbach in Schlesien (Dt. Herold . R. 48, s. IB); Glogów
P. K not e 1, Zur Siege!geschichte von Stadt und Fii.rstentum G!ogau (Zeitschr. f. 
Gesch. Schles. LXV, 1931, s. 272-278); Klodzko-F. H e n  t s c h e 1, Das Wappen und die 
Landesfarben der Grafschaft Glatz, (Heimatblatter, R. V, s. 53-63); Legnic a -Neh

mitz Ha ushugo, Siegel und Wappen der Stadt Liegnitz (Liegnitz, 700 Jahre, Legnic a 
1942). 

10 M. G um owski, Herby i pieczęcie miejscowości województwa śląskiego

(Pamiętnik Instytutu Sląskiego, XII, Ka towic e 1939). 
11 M. G u m owski, Najstarsze .pieczęcie miast polskich XIII i XIV w., To

ruń 1960. 
12 Miasta polskie w tysiącleciu, pod red. S. Andrzejewskiego, t. I-II, Wroc

ław 11965. 

•
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oparte na szerokim materiale źródłowym, ściśle powiązane z dziejami 
miasta 13. Treść tych prac dotyczy genezy i ewolucji godła miejskiego. 

Zasygnalizowane wyżej pozycje mają charakter inwentaryzacyjno
-opisowy, monograficzny bądź przyczynkarski. Można wymienić zaledwie 
kilka pozycji syntetycznych poświęconych wybranym zagadnieniom sfra
gistyki i heraldyki. W odniesieniu do regionalnej sfragistyki miast śląs
kich są nimi prace Knotla i artykuł Z. Michniewicza o zjawiskach feu
dalizmu w sfragistyce miast śląskich u. 

Stan dotychczasowych badań pozwala zatem na dokonanie zestawie
nia wszystkich godeł miast śląskich z XIII-XVI w., posiadających 
w swym polu motyw orła piastowskiego 1s.

Zestawienie to oraz wykrycie pewnych prawidłowości w występowa
niu i kształtowaniu się tego motywu feudalnego jest celem niniejszych 
rozważań. 

Szczegółowy przegląd wydzielonych niżej grup tematycznych godeł 
miejskich, w których motyw orła piastowskiego reprezentowany jest 
w różnorodnej konfiguracji, uzupełniony będzie wykazami odnośnych 
miast. Wykazy te ułatwią przejrzyste zestawienie materiału źródłowego 
i stanowić będą lepszą podstawę wniosków końcowych. 

Od XIII do XV w. następowały istotne zmiany w ustroju polityczno
prawnym miast istniejących dotąd na prawie polski�. Przywilej loka
cyjny, wprow·adzający samorząd i szereg uprawnień, nie likwidował za
leżności miasta od pana feudalnego. Część pierwsza dokumentu lokacyj
nego wydzielała miasto z danego terytorium i nadawała mu charakter 

1a M. Ha i si g, Herb miasta Głogowa - ;ego geneza i symbolika (Ze studiów 
nad średn i ow iecznym Głogowem i Kr osnem, Prace Lubuskiego Tow. Nauk. VII, 
K om isja Histor i i, z. 3, Z iel ona Góra 1970, s. 83-00); te n że, HeTb miasta Legnicy. 

Jego geneza i symbolika (Szkice Legnickie, t. V, pod red .  T. Gum ińskiego, s. 5-20); 

te n że, Herb miasta Wrocławia - jego symbolika i geneza (Nauka i Sztuka, R. 4, 
t. VIII, 1948, s. 153-168); t e n  że, Nysa w świetle dawnej pieczęci miejskiej, Wroc
ław 1960 (ndb. z Zesz . Nauk. Uniw. Wrocł. Histor ia 4, Seria A, nr 29); te n że,
Herb miasta Swidnicy (S obótka, R. 3, 1948, s. 265-291). 

14 K n o t e 1, Ursprung und Entwicklung der stiidtischen Siegelbilder mit be

sonderer Berilcksichttgung der schlesischen Stiidtewappen, Berl in 1891; t e n ż e, 
Schlesische Stiidtebildnisse auf Siegeln, (Ze itschr. f. Gesch. Schles. LVII, 1923); 
Z. M i c h n i e w i c z, Zjawiska feudalizmu w symbolice heraldycznej miast śląskich

(Zaranie Sląskie, R. 23, 1960, s. 3, s. 355-368). 
15 Miasta śląskie pos iadające w sw ym g odle m otyw orla piastowskieg o: Biel

sko, Bolesław iec, Bytom, Bytom Odrzański, Chojnów, Ciesz yn, Gliw ice, Głogów, 
Córa, Kąty Wr ocławskie, Krapkow ice, Krosno Odrzańskie, Legnica, Leśnica, Lubań, 
Lub in, Lwówek, Miasteczko, Nam ysłów, Niemcza, Oleśnica, Oleśno, Opole, Paczków, 
Prudnik, Prus ice, Rac ibórz, Sc inawa, Skoczów, Sroda Sląska, Strum ień, Strzelce 
Opolskie, Sulechów, Sw idnica, Sw iebodz in, Szprotawa, Tarnowskie Góry, Wad ow ice, 
W odz isław, Wrocław, Ząbkow ice, Zgorzelec, Ziel ona Góra, Z ięb ice, Zł otoryja, Z l oty 
Stok, Żagań, żary, Ż ory. 
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samodzielnego oraz samorządowego okręgu administracyjno-sądowego 
z osobą wójta dziedzicznego na czele. Wójt reprezentował władzę pana 
feudalnego i był bezpośrednio od niego uzależniony. Wraz z lokacją na 
nowym prawie powstawały też zazwyczaj rady miejskie. Początkowo 
nie odgrywały one jednak zbyt dużej roli, gdyż były krępowane szero
kimi uprawnieniami wójta. Do czasu wykupu wójtostwa dziedzicznego 
pozostawała im jedynie funkcja kolegialnego organu pomocniczego. Są
downictwo w mieście należało do ławy. Obradom j'ej przewodniczył wójt, 
co w myśl dokumentu lokacyjnego należało do jego obowiązków. 

Nowa forma ustrojowa miasta wymagała stworzenia i rozbudowania 
administracji miejskiej. Wydawane przez nią akty i pisma musiały być 
uwierzytelnione znakiem własnościowym - pieczęcią, głównym instru
mentem prawnym je legalizującym. Po ustabilizowaniu się nowego ustro
ju miejskiego, w miarę rozwijających się kontaktów gospodarczych mia
sta, zwiększa;nia się korespondencji i dokumentów zaszła potrzeba posia
dania przez miasto własnej pieczęci. W początkowym okresie, gdy rada 
miejska była organem kolegialnym zależnym od wójta dziedzicznego 
i nie miała większego znaczenia, a kompetencje jej ograniczały się do 
interpretacji prawa magdeburskiego, nie posiadała pieczęci. We Wroc
ławiu rolę znamienia ogól�omiejskiego · spełniała piecz:ęć wójtowska 1s.
Z chwilą wykupu wójtostwa dziedzicznego przez radę i uniezależnienia 
się jej spod przeważających wpływów i autorytetu wójta powstała kan
celaria miejska. Kształtowanie się jej na ziemiach polskich przebiegało 
podobnie jak w Europie zachodniej i środkowej. ślady istnienia kance
larii są zwykle późniejsze niż daty lokacji. Wrocław wtórnie lokowany 
w latach 1242-1261 posiadał pisarza miejskiego dopiero w końcu 
XIII w. 

Wraz z rozwojem samorządu pojawia się potrzeba posługiwania się 
większą liczbą odmian pieczęci miejskich. Można pod2'ielić je według ich 
przeznaczenia na większe i mniejsze (do korespondencji bieżącej), ra
jeckie, ławnicze i wójtowskie. Występowały między nimi zazwyczaj róż
nice w wielkości i legendzie. W wielu wypadkach również wyobrażenia 
w polu napieczętnym były odmienne. Mniejsze pieczęcie miały w swym 
polu zwykle tylko część herbu miejskiego, natomiast godło wójtowskie 
było niekiedy zupełnie różne. Najokazalsze były pieczęcie większe, ogólno
miejskie, a zarazem najdawniejsze i j·edyne w początkach istnienia miasta 
lokowanego na nowym prawie. Odznaczały się okazałością ustępującą 
niekiedy jedynie pieczęciom książęcym. 

Pieczęć oprócz swych funkcji prawnych miała wyróżniać miasto i pod
kreślać jego znaczenie. Dlatego wykonanie jej powierzano zwykle naj-

16 S a u r ma-Je 1 t s c h, op. cit., s. 303-304, podaje datę 1283 r.
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lepszemu w miesc1e złotnikowi. Projekt zatwierdzała rada miejska lub 
wójt dziedziczny, rzadziej właściciel miasta. Okazałość pieczęci świad

czyć może o pozycji gospodarczej i politycznej danego miasta oraz aspi
racjach politycznych najbogatszych mieszkańców, jak też rywalizacji 
między miastami. Będąc instrumentem uwierzytelniającym i legalizu
jącym dokumenty, musiała symbolizować i przedstawiać treścią wizerun
ku napieczętnego i legendy aktualną strukturę ustrojową czy terytorial
no-polityczną, gdyż godło napieczętne w swej ikonograficznej postaci 

. i odmianach było zazwyczaj zależne od dwóch czynników: feudalnego 
i samorządowego. 

Symbolika feudalna, reprezentowana w klasycznym wyrazie w postaci 

motywu orła piastowskiego w różnych ujęciach, występuje często w he
raldyce miast śląskich. Wyraża ona zawsze zwierzchnią władzę księcia -
pana miasta, reprezentowaną zrazu przez wójta dziedzicznegb. Orzeł pia
stowski w heraldyce miast śląskich reprezentuje bogatą różnorodność 
wyobrażeń, występując jako motyw centralny i dominujący bez korony 

. 

na głowie oraz w konfiguracji z motywami architektonicznymi: w tarczy 
wkomponowanej w tło, które stanowią motywy architektoniczne bądź 
hagiograficzne lub trzymanej przez zbrojną postać symbolizującą pana 
miasta. Osobną grupę stanowią godła z orłem w półpostaci, występują
cym zawsze w konfiguracji z innymi motywami, najczęściej architekto
nicznymi i roślinnymi, zwykle w dwóch oddzielonych od siebie polach 
w układzie pionowym lub poziomym. 

Motyw orła Piastów śląskich najwcześniej pojawia się na pieczęciach 
wójtowskich. Pieczęci takich zachowało się zaledwie kilka. Chronologią 
swoją sięgają XIII i początków XIV w. Z chwilą wykupu wójtostwa d,iie
dzicznego przez radę wójt sprawował już tylko władzę sądowniczą, prze
wodnicząc ławie miejskiej. Nierzadko w polu j'ego pieczęci pozostawał 
motyw orła, który w tym wypadku symbolizował zwierzchnią władzę 
księcia w dziedzinie sądownictwa. 

W 1261 r. Wrocław formalnie posiadał własny samorząd. Kolejna lo
kacja miasta przeprowadzona w tym roku spowodowała też zapewne po
jawienie się pierwszego godła o charakterze ogólnomiejskim. Był nim 
dwugłowy orzeł. Geneza tego motywu jest jeszcze sprawą sporną. M. Hai
sig uważa, że godło to byłd godłem wójta dziedzicznego, na co wskazuje 
intytulacja dokumentu z 1262 r., przy którym została wyciśnięta pieczęć, 
jak również szczegóły postaci orła dwugłowego, w którego dziobie tkwią 
gałązki roślinne nie mające jednak charakteru heraldycznego. Za tą tezą 
zdaje się przemawiać przykład Krakowa 11. Najstarsza pieczęć Wrocławia 

17 Ha is i g, Herb miasta Wrocławia ... , s. 157. Pieczęć ogólnomiejska Krakowa 
do 1312 r. była pieczęcią wójta dziedzicznego. Legenda jej brzmiała: S ADVOCATI 
CIVITATIS ET CIVIVM CRACOVIENSIVM. Po stłumieniu buntu wójta Alberta 
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zostaje wkrótce zarzucona i około 1292 r. miasto posiada Już nowe godło 
z pełną postacią św. Jana Chrzciciela w architektonicznym obramowaniu, 
symbolizującym miasto jako. całość w charakterystycznych elementach 
jego budownictwa i w osobie patrona 1s. 

Przy dokumencie z 1295 r. zachowała się kolejna mniejsza pieczęć 
Wrocławia i choć jej legenda brzmi: S.CIVIVM DE WRATISLAVIA, 
nie ulega wątpliwości, że należała do wójta 10. Orzeł w jej polu nie po
siada jeszcze w pełni heraldycznego ujęcia, stanowi jednak symbol zwierz
chniej władzy sądowniczej księcia sprawowanej w jego zastępstwie przez 
wójta. Orzeł piastowski o ustalonym typie heraldycznym pojawia się na 
pieczęciach wrocławskiej ławy miejskiej, których najwcześniejsze odciski 
sięgają. lat 1299-1300. Zarówno one, jak i pieczęć wójta sprawującego
po wykupie wójtostwa już tylko funkcję sądowniczą, były w użyciu aż 
do· 1741 r. 20 Aczkolwiek wydany 12 III 1530 r. przez Ferdynanda I dy
plom herbowy dla Wrocławia w jednym z pól tarczy dzielonej w krzyż 
prosty na cztery pola umieścił orła śląskiego, motyw ten był tylko sym
bolem księstwa wrocławskiego, w pierwotnym rozumieniu pozostając 
jedynie w polach pieczęci wójta i ławy 21

. 

Z 1316 r. pochodzi pieczęć wójta Legnicy - Mikołaja 22
. Aczkolwiek 

or�eł w jej polu nie ma charakterystycznego dla orła śląskiego półksię
życa na piersiach, jest niewątpliwie godłem Piastów legnickich. Zacho
wała się również pieczęć wójta Świdnicy - Jana. Wyobraża ona hełm 
rycerski, a na nim orlą głowę oz<;iobioną pękiem piór. Pojawia się ta

pieczęć zaledwie raz obok pieczęci mniejszej miasta przy dokumencie 
z 1335 r. 23 Stanowi zjawisko wyjątkowe, gdyż na pieczęciach reprezenta
cy:ipych Świdnicy już u schyłku XIII w. poj'awia się motyw skrzydlategio 
gryfa, zaś godłem pieczęci wójtowsko-ławniczych staje się postać dzika. 
Motyw ten wprowadzony do obrazu mniejszych pieczęci rady stał się 
z czasem równorzędnym emblematem miasta. Najstarsza i pierwsza zna
na nam pieczęć wójta Świdnicy Henryka, przywieszona przy dokumencie 
z 1280 r., nosi jego godło - trzy ptasie głowy w tarczy 24. Wspomniany

wizerunek napieczętny nowej pieczęci ogólnomiejskiej nie uległ zmianie, a jedynie 

napis w jej otoku: S CONSVLVM ET COMVNITATIS CIVITATIS CRACOVIE. 
A. C h mi e 1, Pieczęcie miasta Krakowa, Kazimierza, Kleparza i jurydyk krakow
sldch, Kraków 1909, s. 79-90.

1s Ha is i g, Herb ·miasta W1·oclawia ... , s. 156-157. 

19_ Tamże, s. 160. 
20 Tamże. 
21 Tamże, s. 162. 
22 M. Gu m o w s k i, Pieczęcie śiąskie do końca XIV w. {Historia Śląska PAU,

t. III, Kraków 1936, s. 352).
23 Ha is i g, Herb miasta Swidnicy, s. 274.
24 Tamże, s. 273. 
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już wójt świdnicki Jan w 1315 r. odcisnął własną pieczęć jako contrasi
gillum na odwrocie pieczęci reprezentacyjnej miasta i godło wójta wy
obrażało wzniesione ramię 2s. Omówione wyżej godła wójtów były ich 
prywatnymi godłami. Pierwsza oficjalna pieczęć wójtowska pojawiła się 
dopiero w drugiej połowie XIV w. i wzorowana była na obrazie pieczęci 
większej miasta wyobrażającej gryfa 26. Mimo to głowę orła w polu 
pieczęci wójta Jana należy chyba uważać za uszczuplone godło księcia -
pana miasta. 

Najliczniejszą grupę pieczęci posiadających w swym polu orła pia
stowskiego jako motyw centralny i dominujący stanowią jednak pieczę
cie reprezentacyjne ogólnomiejskie, które jako podstawowy materiał 
źródłowy dokumentują najdobitniej postać i przemiany godła miejskiego. 
W takiej postaci spotykamy motyw orła bez korony w polu pieczęci 
Bytomia powstałej w XIV w. 21 Przy dokumencie z 1310 r. została przy
wieszona XIII-wieczna pieczęć Oleśnicy, posiadająca w swym polu mo
tywy półksiężyca z krzyżem w środku i gwiazdami na rogach, a pod nim 
orła śląskiego z przepaską 2s. Orzeł symbolizuje tu niewątpliwie zależność
miasta od pana feudalnego Henryka III, księcia wrocławskiego_ W polu 
pieczęci mniejszych wykształcił się motyw orła św. Jana Ewangelisty, 
patrona kościoła parafialpego i miasta. Na początku XIV w. motyw ten 
wchodzi na pole pieczęci reprezentacyjnej Oleśnicy, by odtąd stać się 
na długo symbolem miasta 20. 

Najstarsze godło Szprotawy z pieczęci przywieszonej przy dokumen
cie z 1310 r. przedstawia orła bez korony, a nad nim hełm z klejnotem 
i pióropuszem. W wyniku zmiany, jaka nastąpiła w początku XV w.,

w polu pieczęci pozostał tylko hełm ao_ Cesarz Rudolf II nadał Szprota
wie dyplom herbowy 11 VII 1597 r. Godło miasta uległo zmianie. W na
danym herbie pojawił się zamek z szeroką wieżą środkową i dwoma 
bocznymi, w bramie tarcza z orłem, a nad nią hełm z pióropuszem 31. 

Orzeł i klejnot symbolizowały zwierzchnią władzę cesarską. 
Najstarsza pieczęć Ziębic z 1285 r. przedstawia trzy wieże bez bram, 

stojące na górze z trzech rzędów kamieni. Na szczycie środkowej wieży 
umieszczono krzyż a2. Wieże te przypominają budowlę o charakterze sa
kralnym, kościół lub klasztor. W 1292 r. pojawia się nowa pieczęć z orłem 

u Tamże, s. 274; Hu pp, op. cit., s. 68. 
2& Ha is i g, Herb miasta Swidnicy, s. 274.
21 G u m owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 46-47. 
2s H u p p, op. cit., s. 66.

-" Gum o ws k i, Najstarsze pieczęcie ... , s. 165-166. 
so Tamże, s. 220-221; Hu pp, op. cit., s. 90�1. 
31 Hu pp, op. cit., s. 90-91.

li! Tamże, s. 64. 
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Piastów jako motywem centralnym 33. Godło miasta w tej postaci poja
wia się tylko raz. Następne pieczęcie z XIV w. powracają do motywów 
pierwotnych z końca XIII w., przy czym różnice tlłwią jedynie w szcze
gółach graficznego ujęcia obrazu 34. Jeszcze tylko raz pojawia się w XV w. 
zamiast krzyża na środkowej wieży tarcza z orłem śląskim as. W XVI w.
motyw orla znika z pola pieczęci. Ponieważ w polu najwcześniejszej 
pieczęci miasta, jak również pozostałych od XIV w. począwszy, motywy 
nie ulegają zasadniczo większym zmianom, wątpić można, czy j-edyna 
pieczęć z 1292 r. z orłem Piastów jako motywem centralnym była pie
częcią reprezentacyjną. Pieczęcie poszczególnych organów władz samorzą
du miejskiego różniły się z reguły od pieczęci głównych wizerunkiem 
napieczętnym. Przypuszczać więc można, że była to raczej pieczęć ław
nicza ss. 

Godło Złotoryi (Aureus Mons) z XIII w. należy do rzędu godeł mó
wiących. Prredstawia bowiem złotodajne góry pokryte lasem. W końcu 
XIV w. na środkowym wzgórzu pojawia się heraldyczny śląski orzeł, by 
w XV w. stać się motywem dominującym, gdy natomiast dotychczasowy 
centralny motyw - góry, bardzo zmalał 37. 

Charakter motywu wskazującego na właścicieli miasta ma orzeł w go
dle Złotego Stoku, lokowanego w 1344 r. przez książąt ziębickich. Od 

' 

nich też otrzymał herb w 1491 r. 3s Orzeł na piersiach ma czteropolową 
tarczę hrabstwa kłodzkiego, a przy szyi dwa młotki górnicze wskazujące 
na charakter miasta. 

Załączone zestawienie obejmuje miasta posiadające w swym godle 
orła piastowskiego w roli motywu centralnego i dominującego: 

Zestawienie nr 1 

Lp. Miasto Data I 
pieczęci 

żródlo 

1 

2 
3 

4 

5 

Bytom 
L eśnica 
Oleśnica 

Pszczyna 

Szprotawa 

33 Tamże. 
34 Tamże. 
3s Tamże. 

XIV w. Gum o ws ki, Najstarsze pieczęcie .. , s. 46-47 
od XIV w. Gum owski, Pieczęcie śląskie ... , s. 439 
XIII w. G u m o w ski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 165-

166; H u p p, op. cit., s. 66 
od XIII w. Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. JJl2; 

t e n ż e, Herby i pieczęcie miejscowości woj.

śląskiego, s. 225 
1310 r . Hu pp., op. cit., s. 90-91 

ss Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 258. 
37 Tamże, s. 261; t e  n ż e, Pieczęcie śląskie ... , s. 384; Hu pp, op. cit., s. 77. 
ss M. Gum owski, Herby miast polskich, Wa rsz awa 1,960, s. 356; Hu PP, 

op. cit., s. 67. 
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cd. zestawienia 1

Lp. Miasto Data 
pie częci 

Żródło 

6. Wrocław

7. Ziębice

8. Złotoryja

9. Złoty Stok

XlII -
XVIII w. 
ławnicze 
1292 r. 
(sądowa?) 

k. XIV
XV w.
1491 r.

Ha is i g, Herb miasta Wrociawia ... , s. 160; 
Gu m o w ski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 247-
248 
Gum owski, Najstarsze pieczęcie .. , s. 258; 
H u p p, op. cit., s. 64

Gum o ws ki, Herby i pieczęcie miejscowości 

woj. śląskiego, s. 389; H u p p, op. cit., s. 77 
Gum owski, Herby miast polskich, s. 356; 
rl u p p, op. cit., s. 67 

Najczęściej w heraldyce miast śląskich pojawia się postać całego orła 
w konfiguracji z motywami architektonicznymi. Należy tu wyróżnić osob
ną grupę godeł z orłem występującym bez tarczy, jak np. na piecz.ęciach 
Bolesławca, Cieszyna, Miasteczka, Niemczy, Prudnika, Ząbkowic Śląs
kich. 

Najwcześniejszą pieczęć Bolesławca znamy z odcisku przy doku
mencie z 1303 r. Przedstawia ona zamek z dwoma ostro zalrończonymi 
wieżami i otwartą bramą, w której umieszczono śląskiego orła, a więc 
motyw feudalny. Pieczęć ta z małymi zmianami w artystycznym ujęciu 
obrazu przetrwała aż do 1629 r. 39. Motyw orła Piastów górnośląskich 
nad bramą z otwartymi wrotami i o trzech basztach widzimy również 
w polu pieczęci Cieszyna pochodzącej z XIV w. Odcisk jej spotykamy 
jeszcze przy dokumencie z 1526 r. 40 Podobny obraz prze.dstawia pieczęć 
Prudnika z XIV w. Orzeł śląski unosi się nad dachem okrągłej wieży 
w polu XIII-wiecznej pieczęci Niemczy. Późniejsze pieczęcie miasta 
noszą to samo wyobrażenie aż do XVI w. 41 

Z 1283 r. pochodzi najprawdopodobniej najstarsza pieczęć Ząbkowic 
śląskich. Odciski jej· znamy z dokumentów z 1292 i 1339 r. 42 Wizerunek 
pieczęci przedstawia mury zamku o trzech basztach. U szczytu środkowej 
umieszczono orła dolnośląskiego z charakterystyczną przepaską sierpo
wą na piersiach. To samo wyobrażenie posiada również pieczęć mniejsza, 
której odciski dochowały się przy dokumentach z 1343 i 1347 r. Zamek 
ów jest raczej fragmentem murów obronnych, a więc motywem miejskim, 
samorządowym, symbolizującym miasto jako całość w jego charaktery-

39 Gum o w ski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 37; H up p, op. cit., s. 75. 
40 G u m o wski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 57; te n że, Herby i pieczęcie miej-

scowości woj. śląskiego, s. 57. 
41 Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 152-153; Hu pp, op. cit., s. 63.
42 G u m owski Najstarsze pieczęcie ... , s. 251.,-252; Hu pp, op. cit., s. 58.
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stycznych elementach budownictwa. Orzeł wskazuje niewątpliwie na 
postać Henryka IV wrocławskiego, który lokował miasto na nowym 

prawie. W 1346 r. miasto zostało oddane w zastaw Henrykowi von Haug
witz, a w 135il r. zakupił je Karol IV czeski i wcielił bezpośrednio do 
terytorium Czech. Od tego czasu miejsce orła na jednej z baszt zajęła 
tarcza z lwem czeskim 43. 

Orła piastowskiego w tarczy spotykamy w polu pieczęci Chojnowa, 
Głogowa i Krosna Odrzańskiego. Chojnów lokowany w 1333 r. przez 

Bolesława III, księcia legnickiego, umieścił na najstarszej pieczęci 

z XIII w. rysunek murów miejskich i baszt, a między nimi tarczę z orłem 
z przepaską sierpową na piersiach. Późniejsza pieczęć przywieszona przy 
dokumencie z 1401 r. posiadała w swym polu podobne wyobrażenie 44.

Kolejna, dochowana do naszych czasów pieczęć pochodzi z końca XVI w. 
i przedstawia zamek z wysoką okrągłą wieżą, otoczony murami obron
nymi. W miejscu bramy umieszczono tarczę z orłem 45. 

Najstarsza pieczęć Głogowa pochodzi z końca XIII w., zaś jej odciski 
znane są z dokumentów z 1292 i 13 t O r. 46 Przedstawia ona mury miej
skie z dwoma basztami i postacią trębacza między nimi. Bramę natomiast 
wypełnia orzeł dolnośląski. Symbol zwierzchniej władzy księcia głogow

skiego zniknął z pola nowej pieczęci miasta, odciśniętej przy dokumencie 

z 1326 r., by pojawić się znowu pod koniec XIV w., kiedy w użycie 
weszła kolejna pieczęć reprezentacyjna Głogowa 41_ Nowe wyobrażenie 

przedstawia stojącą pod baldachimem postać Madonny, a poniżej tarczę 
z orłem piastowskim. Następna pieczęć, wprowadzona w 1485 r. i używa

na przez cały XVI w., posiada w swym polu postać Madonny z Dzieciąt

kiem, stojącą na półksiężycu pod gotyckim baldachimem. Po jej bokach 
umieszczono dwie tarcze; z orłem Piastów po prawej stronie i literą „G" 
po lewej 48. Kiedy w 1490 r. Głogów dostał się w posiadanie Jana, syna 
króla węgierskiego Macieja Korwina, nadał on miastu dyplom herbowy, 
w myśl którego nowym godłe� miał być herb rodowy Korwinów, a więc 
czarny kruk st-0jący na srebrnym ostrowie 49• Nowe godło nie znalazło 
uznania i ostatecznie zostało zarzucone, gdy w 1493 r. rządy nad mia-

0 Gu m owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 251-252; te n ż e, Pieczęcie śląskie ... ,

s. 388; H u p p, op. cit., s. 58.
44 G u m owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 55; Hu pp, op. cit., s. 79. 

45 H u pp, op. cit., s: 55. 

46 Ha is i g, Herb miasta Głogowa ... , s. 83; Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , 

s. 78; H u p P, op. cit., s. 76.

47 Ha is i g, Herb miasta Głogowa ... , s. 85, 86.
48 Tamże, s. 88; G u m owski, Pieczęcie śląskie ... , s. 396; Hu pp, op. cit., s. 76. 

49 Ha is i g, Herb miasta Głogowa ... , s. 88; Hu pp, op. cit., s. 76. 
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stem objął król Jan Olbracht jako książę głogowski. W 1499 r. księstwo 
głogowskie weszło w posiadanie Zygmunta Jagiellończyka, późniejszego 
króla Zygmunta Starego, który w 1504 r. zatwierdził dawny herb Gło
gowa razem z przywilejami miejskimi so. 

Pieczęć Krosna Odrzańskiego pochodzi z XIV w., i to zapewne sprzed 
1312 r. st Przedstawia ona zamek z szeroką, centralną fasadą środkową 
i dwoma bocznymi wieżami. Większą część budowli przysłania tarcza 
z orłem dolnośląskim z przepaską sierpową na piersiach. Około 1312 r. 
miasto staje się własnością margrabiów brandenburskich. Z tego okresu 
pochodzi pieczęć mniejsza Krosna z podobnym wyobrażeniem. Tylko 
orzeł nie ma charakterystycznej przepaski, jest to j·uż bowiem orzeł 
brandenburski s2_ 

Niewielką grupę stanowią pieczęcie, które przedstawiają uzbrojoną 
postać symbolizującą pana miasta, trzymającą w .ręku tarczę z umiesz
czonym w niej motywem orła. Wyobrażenia takie spotykamy na pieczę
ciach Sulechowa, Żagania i Żar. W polu pieczęci Sulechowa, pochodzą
cej z XIV w., między dwoma wieżami stoi rycerz z odkrytą głową, dzidą 
oraz tarczą z orłem piastowskim w ręku. Postać ta symbolizować może 
Henryka III głogowskiego, założyciela miasta i jego pana feudalnego. 
Późniejsze zmiany rysunku i legenda, jaka się wokół niego wytworzyła, 
przekształciły postać rycerza w olbrzyma, a następnie żolnierZJa. zacięż
nego 53. Pochodząca z XIII w. pieczęć Zagania posiadała w swym polu 
symboliczne wyobrażenie zbrojnej postaci z dzidą i tarczą w ręku, stoją
cej w bramie budowli z wieżą. Po bokach wieży umieszczono z jednej 
strony hełm z pióropuszem, a z drugiej• - tarczę z orłem piastowskim :H, 

W drugiej połowie XV w. lew czeski zajął miejsce orła. W tym bowiem 
czasie miasto dostało się bezpośrednio pod władzę królów czeskich 55• Do 
tego momentu używana była omówiona wyżej XIII-wieczna pieczęć, na 
której mury symbolizować miały umocnienia obronne miasta, zaś ry
cerz - stojącego na straży grodu księcia Przemka Żagańskiego, jego 
pana i założyciela 56_ 

Załączone zestawienie obejmuje miasta posiadające w swym godle 
motyw całego orła piastowskiego w konfiguracji z motywami architekto
nicznymi: 

00 Ha is i g, Herb miasta Głogowa ... , s. 88.
51 Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 124-125. 
52 Tamże. 
53 Tamże, s. 212-213. 
s, Tamże, s. 253; te n ż e, Pieczęcie śląskie ... , s. 381; Hu pp, op. cit., s. 88. 
ss G u m o w s ki, Pieczęcie śląskie ... , s. 389-. 
56 G u m o wski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 253. 
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Lp., Miast o 

1. Bolesławiec

2. Choj nów

3. Cieszyn

4. Głogów,

5. Gó ra 

6. K:rosn o Odrz.

7. Mi asteczko
8. Niemcza

9. Prudnik
10. Skoczów

11. Sulechów

12. Swie bodzin
13. S zpr otawa

11. Ząbkowice SI.

15. Zielona Góra

16. Ziębice
17. Ża gań

Elżbie ta K:ośQik 

Zestawie nie nr 2 

Da ta 
pieczęci 

k. XIII

lub XIV w.
XIV-XVI w.

XIV w. 

XIII, XIV, 

1485-XVI w. 

XIII w. 

XIII w. 
1312 r. 
1550 r. 
XIII w. 
XVI w. 
XIV w. 
1565 r. 

(m niejsza) 
XIV w. 

XV w. 
2 poł. 

XIII w. 
XIII -

1l3ą1 r. 
XIV w. 

XV w. 
XIII w.
poł. XV w. 

Zró dło 

Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 37;

H u p p, op. cit., s. 75

G u m owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 55;

H u p p, op. cit., 79

Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 57;

t e n ż e, Herby i pieczęcie miejscowości woj.

śląskiego, s. 57

H a  i s  i g, Herb miasta Głogowa, s. 83, 87, 88;

Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 78-80;

H u pp. op. cit., s. 76.

Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 87-89;

H u p p, op. cit., s. 59

Gum o wski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 124-

125 

H u p  p, op. cit., s. 100

Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 152-

153; Hu pp, op. cit., s. 65

Gum o ws ki, Najstarsze pieczęcie ... , s. 180

Gu m owski, Herby i pieczęcie miejscowości

woj. śląskiego, s. 253 

G u m o w s k 1, Najstarsze pieczęcie ... , s. 212-
213 

G u m o w s ki, Herby miast polskich, s. 322 

Gum o ws ki, Na jsta rsze pieczęcie ... , s. 220-
221 

G u m o w s k i, Pieczęcie śląskie ... , s. 388 

Gum o w ski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 259-

260 

Hu p p, op. cit., s. 64

Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 253;

t e n ż e, Herby i pieczęcie miejscowości woj.

śląskiego, s. 381; H ·u p p, op. cit., s. 88 

Równie często spotykany jest w śląskiej heraldyce miejskiej orzeł 
piastowski w półpostaci. Motyw ten nie ma charakteru centralnego, do
minującego elementu godła miasta, a pojawia się zawsze w konfiguracji 
z innymi motywami architektonicznymi, kulturalnymi czy gospodarczymi. 
Połowa orła piastowskiego dzielonego pionowo lub poziomo, jak w wy
padku Lubina i Namysłowa, nie występuje poza Śląskiem w godłach 
miast pozostałych dzielnic Polski. Stanowi zatem ona śląską specyfikę 
heraldyki miejskiej. 
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Motywami feudalnymi w godle Paczkowa są lilie - herb biskup
stwa wrocławskiego. Prawa miejskie otrzymał Paczków w 1254 r. od 
Tomasza, biskupa wrocławskiego 57• Pieczęć używana od XIII do XIV w. 
posiada w swym polu połowę orła i sześć lilii jako motywy tworzące 
herb biskupstwa wrocławskiego. Połowa orła wskazuje na osobę księcia 
Henryka III wrocławskiego, przejściowego właściciela miasta. Chociaż 
w XIV w. Paczków należał kolejno do książąt świdnickich i ziębickich, 
to jednak od końca XIII w. pieczęcie z obrazem będącym konfiguracją 
połowy herbu książąt piastowskich z całym godłem kapituły wrocławskiej 
zdają się - przez zachwianie proporcji - wskazywać bardziej na wła
sność biskupią ss. 

Pieczęć Kątów: Wrocławskich, pochodząca z XIV w. z okresu przejścio
wego władztwa Karola IV, ma w swym polu dwa lwy czeskie 59. W XV w. 
kiedy miasto ponownie przeszJlo pod panowanie Piastów świdnicko-ja
worskich, Bolka świdnickiego, a następnie Henryka jaworskiego, w polu 
pieczęci miasta pojawiła .się połowa orła dolnośląskiego i połowa lilii oo.

Najstarsza pieczęć Lubina z XIII w. posiada obok połowy godła ksią
żęcego w postaci orła piastowskiego wizerunek wieży, pod którą wyraźnie 
widoczne są drewniane umocnienia z pali 61. Mniejsza pieczęć Lubina 
z XIV w. jest przykładem konfiguracji motywu feudalnego z motywem 
sakralnym. Wizerunek jej przedstawia orła bez głowy, w miejscu której 
występuje popiersie Madonny z Dzieciątkiem 62. To samo wyobrażenie 
nosiła pieczęć ławników prowincjonalnych, którzy zwykle pieczętowali 
się herbem książęcym, a w tym wypadku użyli miejskiego 63. 

Pieczęć Namysłowa z XIV w. przedstawia konfigurację górnej połowy 
orła piastowskiego z gwiazdą w miejscu dolnej· połowy. W tym wypadku 
gwiauia jest symbolem NP Marii, patronki miejscowego kościoła i mia
sta 64. Zarówno pieczęć mniejsza z XIV w., jak też pieczęcie większe 
z XIII i XVI w. mają w swym polu motyw całego orła, pod którym na 
końcu ogona umieszczono gwiazdę 65. 

s1 Tamże, s. 170. 
ss Tamże, s. 170-171; te n ż e, Pieczęcie śląskie ... , s. 391; Hu p p, op. cit.,

s. 101.

59 G u m o ws ki, Najstarsze pieczęcie ... , s. 107; te n ż e, Pieczęcie śląskie ... ,

s. 391, 388.
60 Gum owski, Pieczęcie .śląskie ... , s. 391, 388.
61 Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... ,· s. 134; te n ż e, Pieczęcie śląskie ... ,

s. 377; H u p P, op. cit., s. 85-86.
62 Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 1,34; Hu pp, op. cit., s. 85-86.
63 Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 134.
64 Tamże, s. 152; H u p p, op. cit., s. 64.

85 Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 152; Hu p p, op. cit., s. 64. 
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Połowę orła Piastów ma w swym godle Opole. Na wszystkich pieczę
ciach miasta, od najstarszej z XIII w. do XVIII w., orzeł występuje 
w konfiguracji z połową krzyża. Motyw ten wiąże się ze zbudowaniem 
w XII w. w Opolu kolegiaty Św. Krzyża. Zmieniało się jedynie ułożenie 
tych dwóch elementów względem siebie 66. Połowę orła książęcego wi
dzimy obok gałązki winnej latorośli w polu XIII-wiecznej pieczęci Środy 
Śląskiej 67. Z XIV w. pochodzi najstarsza pieczęć Strzelec Opolskich, 
przedstawiająca połowę orła i gałązkę winorośli o trzech liściach 68. Godło 
w tej postaci powtarza się na wszystkich późniejszych ogólnomiejskich
pieczęciach miasta, jak również w polu pieczęci mniejszej z XV w. 69 

Widzimy je także w polu pochodzącej z drugiej połowy XIV w. pieczęci 
ławniczej, która zachowała pełne godło miasta, choć zwykle bywało ogra
niczane 10. 

Wyjątkowe w swej postaci godło posiadały Tarnowskie Góry. Pochodzi
onq z XVI w. i było dwupolowe. W polu górnym umieszczono tylko
skrzydło orle, a w dolnym - dwa skrzyżowane młoty. Skrzydło orle 
wskazuje na założyciela miasta, którym był w 1526 r. książę opolski 
Jan 71. Zmarł on w 1532 r. i miasto przeszło w ręce Jerzego, margrabiego 
brandenburskiego, który w 1562 r. rozszerz)1 jego przywileje i nadał 
mu nowy trójpolowy herb 12. 

Załączone zestawienie obejmuje miasta posiadające w swym godle
połowę orła piastowskiego: 

Zestawienie nr 3 

Drugi 
Lp. Miasto Data element źródło 

godła 
----

1. Bielsko XV w. 3 lilie G u m o w s ki, Pieczęcie śląskie ... ,

s. 390; te n ż e, Herby i pieczęcie 
j miejscowości woj. śląskiego, s. 24

2. Bytom 1350 r. pracujący 
l 

H u p p, op. cit., s. 94 

górnik 
3. Bytom Odrz. XIV w. ryba Hu p p., op. cit., s. 74 

66 G u m o ws ki, Najstarsze pieczęcie ... , s. 166-167; t e  n ż e, Pieczęcie śląskie ... ,

s. 379; H u p p, op. cit., s. 91. 

&1 G u m o w ski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 204-205. 
68 Tamże, s. 209, H up p, op. cit., s. 95. 

69 G u m owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 209. 
10 Tamże. 
71 Gum owsk i, Herby i pieczęcie miejscowości woj. śląskiego, s. 276-277. 
72 Tamże. 



Lp. Miasto 

4. Gl iwice 

5. Krapkowice 

6. K ąty Wrocl. 

7. Leśnic a k. 
Wrocławi a 

8. L u bin 
9. Nam ysłów 

10. O leśno 
11. Op ole 

12. P a c zków 
1�. Prusice 
14. Ra cibó rz 
15. Ścinaw a 
16. środa Śl. 

17 . Str-umień 

18. Strzelce Op ol. 

19. Tarnowskie 
Góry 

20. W a dowice 
21. W odzisław 

22. Żory 
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Data 

XIV w. 

XIV w. 

XV w. 

XIV w. 

XIII w. 
XIV w.

XIV w. 
od XIII w. 

1303 r. 
XIV w. 
1296 r. 
1342 r. 
XIII w. 

1503 r. 

XIV w. 

XVI w. 

XVI w. 
1597 r. 

1563 r. 

Dru gi 
element 

godła 

bas zta 

1/2 kola 

1/2 lilii

ręka 

wież a 
gwi a zda 
1/2 róży 
1/2 krzyż a 

6 lilii 
dłoń 
1/2 kola 
1/2 z amku 

winorośl 

św. Ba r-
1 ba ra 

ga łązka 
winorąśli 
2 skrz y ż o-

wane młoty 

bas zta 
1/2 ró ż y  

źródło 

Gumowski, Najstarsze pieczę-
cie ... , s. 77-78 
tamże, s. 123-124; Hu pp, op. cit.,. 

s. 98
Gumowski, Pieczęcie śląskie ... ,

s. 391
Hup P, op. cit., s. 61 

tamże, s. 85 
tamże, s. 64 
tamże, s. 102 
tamże, s. 92· ' Gum owski, Naj-

starsze pieczęcie ... , s. 167 
Hupp, op. cit., s. 100 
tamże, s. 66 
tamże, s. 102 
tamże, s. 63 
tamże, s. 65; Gu m o wski, Naj-

starsze pieczęcie ... , s. 204-205 
Gumowski, Herby i pieczęcie-

miejscowości woj. śląskiego, s. 252 
Hupp, op. cit., s. 96 

Gum owski, Herby i pieczęcie

miejscowości woj. śląskiego, s. 276-
277 

tamże, s. 301 
G u m ows ki, Najstarsze pieczę-·
cie ... , s. 233-234 

miec z Gu m o wski, Herby i pieczęcie

/ miejscowości woj. śląskiego, s. 318-

Duże trudności nastręcza niekiedy heraldykom rozróżnienie' motywów 

orła śląskiego od brandenburskiego. Rysunki ich nie różnią się niczym 

specjalnie. Orzeł brandenburski nie posiada jednak charakterystycznej 

dla orła dolnośląskiego przepaski sierpowej na piersiach. W klejnocie 

hełmu· rycerskiego ma natomiast skrzydło orle zamiast pawiego pióro-

pusza. Wątpliwości tego rodzaju nasuwają. się szczególnie w przypadku 

miast, które w okresie swego istnienia przejściowo wchodziły w skład 

posiadłości margrabiów brandenburskich. Jednym z przykładów będzie

godło Zielonej Góry. Panami miasta byli książęta piastowscy z linii gło

gowskiej. Godło ich w postaci orła piastowskiego w tarczy na tle zamku. 

o dwóch bocznych wieżach zostało umieszczone w polu pieczęci miasta
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sprawionej na przełomie XIII i XIV w. Tarcza z orłem została przykryta 
hełmem z labrami i orlim pióropuszem. Orzeł ten jest raczej orłem 
piastowskim, choć zdaje się przeczyć temu zwieńczenie hełmu. Uważać 
jednak należy, że w tym wypadku miała miejsce raczej nieświadoma 
pomyłka rytownika, gdyż o przynależności miasta do margrabiów bran
denburskich nic nie wiadomo 1a. 

Tego rodzaju wątpliwości nie ma już w przypadku Lubania. Najstar- · 
sza pieczęć miasta z XIII w. posiada w swym polu obok klucza pochy
loną tarczę z orłem brandenburskim, przykrytą hełmem z orlim skrzy
dłem na szczycie, godło właścicieli i założycieli miasta. Godło Lubania 
przetrwało w tej postaci aż do XV w. 14, kiedy zmieniły się stosunki 
własnościowe po przejściu miasta pod bezpośrednią władzę królów czes
kich. Miejsce herbu dawnych właścicieli zajęła tarcza z lwem czeskim. 
Podobnie w wypadku Żar, lokowanych w 1260 r. przez margrabiów 
brandenburskich, należy identyfikować orła w tarczy trzymanej przez 
rycerza stojącego w bramie murów miejskich jako godło założydeli 
miasta 1s. 

Biorąc pod uwagę częstość i różnorodność sposobów umieszczania 
motywów orła piastowskiego w godłach miast śląska, można przyjąć, że 
stanowi on specyfikę heraldyki miejskiej na Śląsku, i to nie tylko 
w postaci p,ałowy motywu. Orzeł piastowski w godłach miast pozostałych 
dzielnic Polski pojawia się raczej sporadycznie wobec ogromnej ilości 
tego rodzaju przykładów z terenu Śląska. 

Motywy orła piastowskiego utrzymywały się najdłużej w polach 
pieczęci wójtowskich czy ławniczych, jak we Wrocławiu, bądź też 
w ogóle pojawiają się tylko na tych pieczęciach, np. w Ziębicach. Wójt 
i ława miejska Wrocławia, sprawujący władzę w mieście w imieniu 
księcia, zachowali w obrazie swych pieczęci elementy godła pana feudal
nego. Pełna postać św. Jana Chrzciciela, patrona miasta, w architekto
nicznym obramowaniu w obrazie pierwszej ogólnomiejskiej pieczęci 
z 1292 r. jest już klasycznym symbolem odrębności samorządowej miasta. 
Zarówno Legnica, Wrocław i Świdnica należały do miast, których po
zycja ekonomiczna była ugruntowana niemalże od początków ich istnie
nia. Znajdowały się w nich siedziby książąt piastowskich, co tym bardziej 
musi zwracać uwagę na szczególną rolę i siłę patrycjatu i jego aspiracje 
polityczne. 

73 Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 259-260; Hu pp, op. cit., s. 78. 
74 G u m o wski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 132-133; te n że, Pieczęcie śląskie ..• ,

s. 389; Hu pp, op. cit., s. 81-84.
1s G u m owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 254-255.
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Symbolika feudalna, reprezentowana w klasycznym wyrazie w postaci 
motywu orła piastowskiego, przedstawionego w całości lub jego detalach 
heraldycznych, jest odbiciem ustroju panującego w okresie kształtowania 
się herbów miejskich i najczęściej odnosi się nie tyle do założycieli 
miasta, ile wyraża konkretne stosunki własnościowe. Nie znamy w zasa
dzie przykładów opierania się miasta próbom umieszczenia w swym 
godle symbolu zwierzchności feudalnej. Wyjątek st§łnowi Legnica, o czym 
wnioskować można raczej pośrednio z zachowanego materiału źródło
wego rozważanego na tle dziejów miasta. 

Najstarsza pieczęć Legnicy znana jest dopiero z odcisku występują
cego przy dokumencie z 1339 r. 76 Należy przypuszczać, że podobnie jak 
w wielu innych miastach od momentu lokacji Legnicy w 1264 r. do 
około 1293 r., kiedy otr;Zymała pełne prawo magdeburskie, rolę pieczęci 
ogólnomiejskiej spełniała pieczęć wójta dziedzicznego 77. W polu najstar
szej znanej pieczęci miasta widzimy postać św. Piotra siedzącego na ławie 
w architektonicznym obr?mowaniu. Stanowią j'e mury miejskie z blan
kami i bramą z podniesioną do połowy wysokości kratą oraz dwoma 
wieżami po bokach świętego. Godło to przetrwało do końca XIV w. 78, 
kiedy wzbogacono je o drugiego patrona miasta św. Pawła oraz małą 
tarczę z orłem legnickiej linii Piastów, umieszczoną u stóp świętego 79. 

Zarówno wielkość tarczy z orłem, jak i jej położenie w godle pozwala 
już się domyślać jak niechętny był stosunek miasta do wszelkich prób 
wyrażenia zwierzchniej władzy feudalnej Piastów legnickich. Postać św. 
Piotra, patrona kościoła parafialnego, wokół którego miasto, występuje

w jego godle nie tylko w charakterze motywu sakralnego, lecz także 
wykładnika odrębności samorządowej. Legnica, jeden z najznaczniej'
szych na Sląsku ośrodków rzemieślniczo-handlowych, dzięki swojej sil
nej pozycji ekonomicznej mogła skutecznie przeciwstawiać się władzy 
książąt piastowskich zadłużonych na domiar złego u rady miejskiej. 
Zadłużenie to zresztą ciągle wzrastało. Stan taki nie dawał nawet pod
staw do wyrażania zależności feudalnej w symbolice godła miejskiego. 
Potencjał gospodarczy miasta oraz bogactwo patrycjatu pozwalało na 
samodzielne decydowanie o wyglądzie godła niezależnie od właścicieli 
miasta mających swą siedzibę w jego murach. Teza, że wobec stanow-

76 Ha is i g, Herb miasta Legnicy ... , s. 5-6.

77 Tamże. 
1s Tamże. 

79 Tamże, s. 8-9; Gum o w ski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 128......1130; Hu pp,

op. cit., s. 72. 

2 - Sobótka 1974, z. 2 
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czych aspiracji politycznych bogatego mieszczaństwa i nieugiętej pozycji 
antagonistycznej w stosunku do władzy zwierzchniej panów feudalnych 

tarcza z orłem piastowskim została samowolnie przez rytownika wpro

wadzona na pole pieczęci reprezentacyjnej Legnicy, wydaje się w pełni 
uzasadniona i godło jej z tego względu zasługuje na odrębne potrakto

wanie so.
Góry w godle Złotoryi są nie tylko obrazowym przedstawieniem naz

wy miasta (Aureus Mons), ale również symbolem złotodajnych wzgórz. 
Silna pozycja ekonomiczna mieszkańców,· którzy trudnili się głównie 
wypłukiwaniem złota z piasków Kaczawy, pozwalała na pomijanie w god
le miasta symboliki feudalnej. Dopiero pod koniec XIV w., kiedy wraz 
z wyczerpywaniem się złota zaczęło się rozwijać rzemiosło tkackie i bro
warnictwo, nie dostarczające już tak wielkich dochodów jak eksploatacja 

kruszcu, w godle Złotoryi pojawia się na środkowym wzgórzu orzeł pias
towski, by w wiek później stać się już motywem dominującym, gdy 

dotychczasowy motyw - złotodajne góry - stracił znaczenie i bardzo 
zmalał, zaś orzeł piastowski zajął dominującą pozycję. 

Zestawienie miast śląskich, które w dobie średniowiecza, w okresie 
kształtowania się herbów miejskich wprowadziły na swoje pieczęcie mo

tyw orła piastowskiego w postaci pełnej lub w jego elementach składo
wych w konfiguracji z innymi motywami, nasuwa ciekawe refleksje. 

Są to miasta i miasteczka, których świetność i rola gospodarcza bądź 
zgasły już w pierwszej połowie XIV w. (jak Złotoryja) albo nigdy nie 
reprezentowały ośrodków o większym znaczeniu gospodarczym, które 

mogłyby stanowić realną przeciwwagę w stosunku do panów feudal
nych - Piastów Śląskich. W dziejach tych miast, nawet w okresie ich 
najżywszego rozwoju, nie znajdziemy śladów walki o niezależność eko
nomiczną i polityczną. Walka ta cechowała natomiast najznaczniejsze 
miasta śląskie: Wrocław, Legnicę, Świdnicę czy Głogów. Symbolika 

zwierzchności feudalnej była w nich jedynie elementem godeł wójtow
skich bądź trafiała tylko przejściowo na pole pieczęci ogólnomiejskiej 

w postaci motywu drugorzędnego, o niewielkich rozmiarach w stosunku 
do pozostałych elementów godła. 

Klasycznym przykładem występowania orła śląskiego bądź jego ele

mentów składowych w konfiguracji z innymi motywami jest wkompono

wanie symboliki feudalnej, którą orzeł reprezentuje, w tło, które stano

wią motywy architektoniczne w postaci charakterystycznych elementów 
budownictwa miejskiego. Motywy architektoniczne natomiast reprezento-

so Ha i si g, Herb miasta Legnicy ... , s. 16-19. 
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wały w zdecydowanej większości władzę samorządową i jako takie były 
umieszczone w polach pieczęci. Pieczęcie tego typu należą do najstar
szych godeł miast i pochodzą przeważnie z XIII i XIV w.,, choć niekiedy 
pozostają w niezmienionej formie w dalszych stuleciach. Bogactwo moty
wów, szczególnie gdy są to też motywy architektoniczne, możliwe było 
do przedstawienia na pieczęciach o dużych rozmiarach. Z takimi spoty
kamy się we wcześniejszym okresie średniowiecza. Później, gdy rozmiary 
pieczęci ulegają zmniejszeniu, zachowanie pierwotnego obrazu godła 
stawało się często niemożliwe i zachodziła potrzeba uproszczenia go do 
niektórych tylko motywów. Niemniej jednak w swym pierwotnym ujęciu 
godła te były bardzo wyraźnym wykładnikiem istnienia samorządu miej
skiego, a przez wprowadzenie symboliki feudalnej - również zależności 
od pana feudalnego. Na ogólną liczbę 49 przebadanych godeł z motywem 
orła piastowskiego stanowią one około 280/o. Tylko w 10 przypadkach 
(około 20%) orzeł piastowski występuje jako motyw centralny lub wyłą
czny. Jak wynika z zestawienia są to najstarsze znane pieczęcie miejskie 
z wyjątkiem Złotoryi, o czym była mowa wyżej, i Złotego Stoku. Pieczęć 
Złotego Stoku, lokowanego przed 1344 r., nosi w swym polu obraz naj
starszego godła miasta, nadanego dopiero w 1491 r. przez książąt zię
bickich. 

Specyfiką śląskiej heraldyki miejskiej jest występowanie elementów 
orła piastowskiego w półpostaci. Połowa orła nie występuje w godle 
samodzielnie, a zawsze w konfiguracji z innymi motywami, najczęściej 
architektonicznymi i roślinnymi. Godła te należą do miast o niewielkim 
znaczeniu ekonomicznym, choć wystarczającym, by skutecznie równowa
żyć pozycję ekonomiczną i polityczną panów feudalnych. Połącze:r:iie polo
wy motywu feudalnego zwykle z połową motywu samorządowego suge
ruje zatem równowagę między władzą feudalną a samorządową. Tezie 
tej pozornie zdaje się przeczyć obecność w wykazie Opola, stolicy księ
stwa i siedziby Piastów. Miasto, którego największa świetność przypada 
na okres od X do XII w., u schyłku XIII w.,. kiedy kształtowało się jego 
godło, posiadało już niewielkie znaczenie gospodarcze, pozostając w dal
szym ciągu rezydencją Piastów. Godła tego typu stanowią około 450/o 
przebadanych. 

Próba rozpatrzenia problemu w aspekcie geograficznym nie nasuwa 
żadnych istotnych wniosków dotyczących topograficznego rozmieszczenia 
miejscowości, w których godłach występuje omawiany motyw. 

Występo�anie motywów orła piastowskiego w obrazie pieczęci repre
zentacyjnych uzależnione było zatem od aktualnego układu stosunków 
prawno-ustrojowych, struktury ustrojowej miasta, jego roli, zwłaszcza 
ekonomicznej i politycznej, wreszcie aspiracji politycznych patrycjatu 
miejskiego. 
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DAS MOTIV DES PIASTEN-ADLERS 1N SCHLESISCHEN STADTWAPPEN 

In Anlehnung an verhfiltnismassig reiches Quellenrnaterial verfertigte die 

Verfasserin eine Zusammenstellung von schesischen Stadten, die im Mittelalter in 

der Zeit der Herausbildung der Stadtwappen das Motiv des Piasten-Adlers ins 

Feld ihrer repriisentativen Siegel eingefiihrt hatten. 

Die Autorin gliederte die Stadtwappen nach ibrer :K:onfiguration in thematische 

Gruppen. Sie weist auf bestimrnte Regelmiissigkeiten bin, die das Auftreten und die 

Gestaltung dieses feudalen Motivs begleiten. Diese Regelmiissigkeiten hangen nach 

Meinung der Autorin mit den verfassungsrechtlichen Verhfiltnissen sowie mit 

der Struktur der Stadtordnung, ferner mit der politischen und wirtschaftlichen 

Rolle der Stadt zusammen. Nicht ohne Einfluss blieben auch die politischen Bestl'e

bungen des Patriziats. 
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POLACY W DAWNYM GIMNAZJUM W BRZEGU (W. XVI-XVIIl) 

N a szlakach polskich peregrynacji oświatowo-kulturalnych w do
bie staropolskiej niepoślednie miejsce zajmują gimnazja śląskie, wśród 
nich gimnazjum w Brzegu. Stanowiło ono punkt przejściowy w studiach 
i w zdobywaniu wiedzy, niemniej punkt godny uwagi, który wykształcił 
nam zastęp ludzi wybitnych i który dzięki temu i innym zjawiskom 
przedstawia w rozwoju stosunków umysłowych Śląska z Macierzą znacz
ną pozycję 1. 

Gimnazjum brzeskie powstało w następstwie rosnących podziałów 
śląskich Piastowiczów, mianowicie rozpadu księstwa legnicko-brzeskiego 
{23 V 1504) na dwa udzielne organizmy państwowe: księstwo legnickie, 
które zorganizowało sobie nowoczesny ośrodek oświatowy w Złotoryi, 
i brzeskie, które pozbawione było aż do lat sześćdziesiątych modnego hu
manistycznego gimnazjum. W stolicy tego księstwa działały jedynie 
dwie szkoły dawnego typu kościelnego: szkoła kolegiacka przy zamko
wym kościele św. Jadwigi ortaz szkoła miejska przy kościele parafialnym 
Św. Mikołaja. Szkoły te znajdowały się w zupełności w orbicie wpły
wów kulturalno-naukowych i literackich płynących z Krakowa, które 
przeszczepiali studiujący w Uniwersytecie Krakowskim liczni synowie 
mieszczaństwa brzeskiego. Wymowną ilustrację żywego zainteresowania 

1 Studium niniejsze wyrosło z materiałów źródłowych znajdujących się w Archi
wum Gimnazjum w Brzegu, w którym przeprowadziłem poszukiwania w czasie 
mego drugiego pobytu naukowego na Śląsku z ramienia Polskiej Akademii Umie
jętności w lecie i jesieni 1934 r. Główną podstawę, na której oparłem studium, są 
trzy tomy metryki studenckiej założonej w dniu 10 VIII 1604 r. przez nowo powoła
nego rektora gimnazjum Jakuba Schickfusa, znanego historyka przeszłości śląska, 
autora New Vermehrte Schlesische Chronica und Landes Beschreibung, Wrocław 
1625, o nieprzyjaznej Polsce i narodowi naszemu tendencji; tom I obejmuje lata 
160�16iU3, t. II - lata 161:4-1724 (z dużą wszakże luką czasową - od 1634 do 1651),
t. III rozpoczyna się z 1672 r. (ale_ właściwa metryka datuje się od 1725 r.) i kończy
się na 1803 r. Studium jest fragmentem większego cyklu historycznego pt. Scholarzy

polscy w humanistycznych uczonych szkołach Sląska. 
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prądami intelektualnymi pulsującymi w Krakowie w pierwszej połowie 
XVI w. stanowi ciekawy klocek druków ulotnych z tego czasu (egzem
plarz dawniejszej Biblioteki Piastowskiej, sygn. 378) 2; zauważyć w nim 
można dwa charakterystyczne dla atmosfery intelektualnej Krakowa 
ciągi treściowe: druczki z utworami poetów humanistycznych (Paweł 
z Krosna, Andrzej Krzycki, Jan Dantyszek) oraz liczne okazy progno
styków astrologicznych. W zbiorku znalazła się arcyciekawa Pochwała 

Akademii Krakowskiej (1518) Leonarda Coxa, stanowiąca jakby zwier
ciadło ruchu i tendencji umysłowych panujących w grodzie podwawel
skim. Oddziaływanie to poświadczają i inne druki wczesnorenesansowe, 
jak np. pierwszy krakowski podręcznik pisania listów Jana Ursyna znaj
dujący się w bibliotece szkoły. 

Te dość szerokie zainteresowania produkcją naukowo-literacką Kra
kowa - warto to podkreślić dla zaznaczającej się w ciągu tego wieku 
ewolucji tego oddziaływania - uległy niebawem zawężeniu do druków 
treści religijno-różnowierczej, a przede wszystkim historycznej. Przeszłość 
bliskiego i potężnego sąsiada i, co więcej, wspólnota dziejowa i kultu
ralna sprawiły, iż dział historii polskiej był starannie kompletowany 
i zużytkowywany. Biblioteka szkolna szczyciła się posiadaniem przekaza
nych z księgozbioru książęcego takich rarytasów średniowiecznego dzie
jopisarstwa, jak kronika polsko-śląska z daru ks. brzeskiego Ludwika 
w 1360 r., czy kronika książąt polskich. Do tych szacownych zabytków 
dołączano ukazujące się w druku zarysy i ujęcia przeszłości Polski: dzieje 
Marcina Kromera, Erazma Glicznera, Pamiętniki o wojnie moskiewskiej 

Reinholda Heidensteina, popularny podręcznik Salomona Neugebauera 
Historiae rerum Polonicarum libri quinque (1611), zbiorek dokumentów 
Exegesis historica ordinum Sueciae contra Sigismundum III regem Polo

niae. 

W 1674 r. dla jakichś bliżej nie znanych celów - może w związku 
z elekcją nowego króla - kilka dzieł (kronika polsko-śląska, dzieło 
M. Kromera, Historia czeska Jana Dubraviusa) zostało przeniesionych
z inicjatywy rajcy miejskiego. Kaspra Scholtza na ratusz, a stąd powę
drowało za pośrednictwem kanclerza Fryderyka Rotha do „obristen Canz
ler" hr. Nostitza 3

• · 

Pierwsze próby reorganizacji szkolnictwa brzeskiego podjął w 1529 r. 
ks. Fryderyk. Celem ześrodkowania wysiłków oświatowych w jednym 
ognisku połączył on wtedy obydwie istniejące szkoły. Jednakże rada 

2 Catalogus universalis comprehensorum in Ducali Gimnasii Brigensis Biblio

theca factus et scriptus a. 1664 per M. Joannem Lucam Rectorem, nunc vero ... 

a. 1691 noviter recognitus atque revisus, rpis Archiwum Gimnazjum w Brzegu.

a Tamże, notatka rektora gimnazjum.
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miejska, zazdrosna o swoją szkołę przy kościele św. Mikołaja, o którą 
ong1s w średniowieczu toczyła srogie boje z proboszczem, zdołała już 
w 1534 r. doprowadzić do ponownego jej oddania i usamodzielnienia 4. 

Utworzenie nowoczesnego ośrodka oświatowego zawdzięczał Brzeg 
ks. Jerzemu II, swemu znakomitemu władcy. W rejestrze owocnej dzia
łalności kulturalnej ma on takie zasługi, jak przebudowa zamku brzes.kie
go w stylu renesansowym na wzór zamku wawelskiego i jego wspaniała 
dekoracja_ wewnętrzna, dalej założenie mauzoleum książęcego, wzniesienie 
ratusza miejskiego i w ogóle nadanie renesansowego wyglądu archi
tektonicznego miastu. 

Pierwszym krokiem do utworzenia w Brzegu szkoły uczonej, czyli 
gymnasium i'llustre, było wzniesienie dla niej nowego gmachu za bramą 
·wrocławską u zbiegu dwóch ulic. Budowę jego w stylu renesansowym
podjął włoski architekt Jakub Parr. W dniu 21 III 1564 r. - nazajutrz
po założeniu gimnazjum elżbietańskiego we Wrocławiu, w której to
uroczystości książę Jerzy uczestniczył, nastąpił uroczysty, przy dźwięku
trąb i kotłów akt wmurowania kamienia węgielnego pod zamierzony bu
dynek 5• W dniu 10 VIII 1569 r. odbY'ło się równie świetne i z pompą
otwarcie szkoły. Byt materialny zapewniało przekazane dawne uposa
żenie kolegiaty św. Mikołaja zamienionej na zbór luterski. Duże zna
czenie miało oddanie gimnazjum dwóch bibliotek: zamkowej z wieloma
rękopisami oraz kolegiackiej; powstała z nich biblioteka gimnazjalna
nazwana biblioteką piastowską.

Samo gimnazjum w zasadzie oparto na dawnym zrębie nauczyciel
skun i uczniowskim szkoły miejskiej, rozbudowanej już w tym czasie do 
l<las pięciu. Ostateczna przemiana szkoły aokonała się w scenerii uro
czystego pochodu procesjonalnego, klasami - w czym brało udział 454 
uczniów i 6 nauczycieli - ze starego budynku do nowego gmachu. 
Pierwszym rektorem powołanego do życia gimnazjum został Franciszek 
Besler, rektor szkoły miejskiej. W obszernym budynku znalazło się 
pomieszczenie również dla nauczycieli oraz konwikt dla studentów, którzy 
pozostawali pod opieką inspektorów. Uczniom pozwolono posiadać rów
nież własnych prywatnych nauczycieli. Opłata wpisowa była zróżnico- _ 
wana: od 20 (bogaci) do 5 gr dla obcych, a nawet 2 gr dla ubogiej mło
dzieży miejscowej. 

Nie wiadomo, czy gimnazjum uzyskało od razu zwyczajową ustawę 
szkolną, czy też posługiwało się dawnymi urządzeniami i programem 
szkdły miejskiej. Z pierwszych łat działalności nowego zakładu zachowało 

4 Scriptores rerum Silesiacarum, t. II, s. 4. 

5 Sc h o n w a l d e r, G u l t ma n n, Geschichte des kón. Gymnasiums zu Brieg,

Brzeg 1869. 
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się wszakże ważne świadectwo pozwalające na introspekcję w humani
styczne wartości uczelni. Czytamy w nim: ,,Jeżeli kto pragnie wyuczyć 
się języka łacińskiego, greckiego, hebrajskiego, może w miarę przyswoić 
sobie u nas ich podstawy", nadto zapoznać się z najlepszymi autorami 
starożytnymi, Cyceronem, Terencjuszem, Wergilim, Homerem, Izokra
tesem, Ksenofontem. Obiecywano też solennie uzyskanie biegłości w sty
lu, komponowaniu wierszy i wreszcie wzorem szkół uczonych protestan
ckich zgodnie z zasadą sapiens atque eloquens pietas zapewnia.no naukę 
katechizmu, umiejętność wykładu lekcji niedzielnych ewangelii. 

W 1580 r. rektor Piotr Siek opracował urządzenie szkoły wydane 
w roku następnym we Wrocławiu pt. Illustrissimae scholae Bregensis

constitutiones. Składało się ono z dwu części: pierwszej, poświęconej 
programowi nauczania, i drugiej - karności i stronie porządkowej. Ordy
na,cja przyjmowała podział gimnazjum na pięć klas, których program 
odzwierciedlał wzory sztrasbursko-wittenbersko-wroclawskie. Celem szko
ły było ukształtowanie ucznia na dobrego chrześcijanina protestanta 
i wybornego latynistę cyceroniańczyka. Pierwsze cztery klasy poświę
cone były pełnemu opanowaniu łaciny, początkom greki (zac�ynano ją 
od klasy II). Klasa najwyższa, pierwsza, przeznaczona była na naukę 
greki, lekturę autorów' łacińskich i greckich, prawo i teologię. Z wy
jątkiem klasy najniższej, tj. piątej, przestrzegano ściśle zakazu posługi
wania się językiem ojczystym, nawet na boisku wśród zabawy; jedynym 
wyjątkiem było dozwolenie studentom polskim prowadzenia rozmowy 
ze swymi kolegami Niemcami w ich mowie. W 1596 r. do ordynacji 
wprowadzono pewne zmiany, m. in. naukę hebrajskiego. 

Szkoła szła jednak z postępem nauki i stosunkowo rychło dopuściła 
do programu pewne przedmioty realne: historię, a przede wszystkim 
nauki matematyczno-fizyczne. Charakterystyczną ilustracj-ą tych dążeń 
było uzyskanie przez rektora Melchiora Laubana w czasie uczty wyda
nej przez księcia (widocznie trafił na dobry jego humor) w lipcu 1623 r. 
funduszów na zakup cyrkla geograficznego wynalezionego przez Galileu
sza i busoli 6

• Dzięki dobrym stosunkom rektora z gdańskim gimnazjum, 
_ w szczególności z jego profesorem matematyki Piotrem Krugerem, uzys

kano dla Brzegu te cenione wówczas instrumenty. 
Charakterystycznym zjawiskiem pierwszych lat istnienia gimnazjum 

była płynność kadr nauczycielskich. Występuje ona zwłaszcza wyraźnie 

6 Metryka studentów, t. II, zapiska z 14 VII tr., sporządzona ;przez rektora 

M. Laubana: ,, .. .in caena principali occasionem idoneam nactus ab ill-mo Principe

impetro emptionem radii geometrici et circini proportionem Galilaei in usum stu

diorum mathematicorum Gymnas.ili. Hinc igitur ea de causa scribo paullo post ad

d. Criigerium, qui Dantisco utramque nobis instrumentum creaturus est".
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w obsadzie stanowiska rektora, na którym w ciągu 15 lat (1569-1584) 
przewinęło się aż ośmiu kierowników, w tym jeden były profesor Uni
wersytetu Królewieckiego i jeden nauczyciel ze Złotoryi. Dopiero z obję
ciem steru zakładu przez Melchiora Tilesiusa ten niepomyślny stan uległ 
zmianie. 

Bliskie stosunki ks. Jerzego II z Rzecząpospolitą, jej warstwami przo
dującymi, szlachtą i magnaterią, przyniosły rychło znaczne ożywienie 
w przyjazdach polskiej młodzieży do Brzegu, tym więcej iż książę rozta
czał gorliwą pieczę nad przybyszami, przede wszystkim szlacheckimi 
uczniami, których przyjmował na swój dwór. Przychylne stanowisko 
księcia stało się kamieniem węgielnym napływu studentów z innych 
ziem polskich. Napływ ten zaczął się jeszcze przed powołaniem do życia 
gimnazjum. Frekwencję trudno uchwycić i oznaczyć w ścisłych katego
riach wobec niedochowania się aż po początek XVII w. metryki studen
tów. Nieliczne ślady źródłowe wskazują na przyjazdy już po połowie 
XVI w. W 1560 r. przybyli do Brzegu ze Złotoryi „honestarum artium 
gratia" synowie Jerzego Jazłowieckiego, późniejszego wojewody ruskiego 
i hetmana wielkiego koronnego; synów, jak wiemy, miał on czterech: 
Michała, Mikołaja, Piotra Andrzeja i Hieronima. Z nieukrywanym zado
woleniem przyjął wielmoża ruski wiadomość o ciepłym przyjęciu synów 
przez księcia. Wywdzięczając się za tę atencję posłał m:u w podarunku 
dwie wielkie krowy podolskie (,,vaccas duas ex campis sive gregibus 
czabanorum"). Takie to były - jak widzimy - illo tempore grzecznoś
ciowe rewanże. Książę musiał świadczyć młodym wielmożom dalsze 
usługi, jeśli w rok później z.wrócił się o przysłanie mu koni; tym razem 

z powodu zaniesienia się na wojnę Jazłowieck.i wymówił się od przysła
nia rumaków 1. 

Przyjmowana chętnie pod opiekuńcze skrzydła książęce młodzież nie 
zawsze stwarzała platformę do nawiązania korzystnych stosunków 
z wpływowymi osobistościami polskimi, a nieraz stanowiła źródło rozlicz
nych kłopotów. Za przyjętym w poczet swych domowników (,,in fami
liam suam") synem Walentego Turznickiego trzeba byio orędować u ojca 
o przywrócenie go do łask rodziciela, który doprowadzony do ostatecz.
ności lekkomyślnością syna, wyrzucającego bez opamiętania na „mło
dzieńcze igraszki" pieniądze przeznaczone „na zacne studia i wychowanie
godne swego rodu", nie chciał go znać i groził wydziedziczeniem s.

7 Listy Jerzego Jazlowieckiego do ks. Jerzego, Jazlowiec 14 VI 1560 i 17 VIII 
11.561, A. Mos bach, Wiadomości do dziejów polskich z Archiwum Prowincji 

Szląskiej, Wrocław 1!860, s. 6·3-64. 
8 Walenty Turznicki do ks. Jerzego, Orzechów '28 X 11561, Mos bach, op, cit .• 

s. 64.
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· Kiedy indziej trzeba było interweniować u samego król� Stefana Ba
torego o wyrównanie przez niejakiego Teodora Nowosielskiego z kresów 
ruskich (charakterystyczny i nieprzypadkowy chyba to ciąg młodzieży 
kresowej do Brzegu wywołany stosunkami gospodarczymi, mianowicie 
rozwiniętym tu handlem wołami podolskimi) prywatnemu nauczycielowi 
umówionej kwoty za naukę i wyżywienie syna, który przebywał w gim
nazjum brzeskim już pięć lat, korzystając z bezpłatnej nauki publicznej, 
i wywdzięczenia się za dobrodziejstwo dobrodziejstwem. Sprawa okazała 
się skomplikowana. Z pośrednictwa kasztelana lubelskiego Andrzeja Fir
leja, który apelował do księcia Jerzego, odwołując się do jego życzliwości 
względem narodu polskiego, i do królowej Anny Jagiellonki, wynikało, 
że majętność Teodora Nowosielskiego została zrujnowana przez najazd 
tatarski. Niebawem wyruszył do Brzegu sam ojciec zaopatrzony w list 
polecający królowej Anny, prosząc księcia o wsparcie go „swą łaską 
i szczodrobliwością" i ewentualne wyjednanie pozwolenia na dalszy bez
płatny pobyt syna w szkole lub też ułatwienie mu szybkiego i bezkoli
zyjnego wyjazdu z ojcem z Brzegu 9. 

Przemiana starej szkoły w modne gimnazjum wzmogła jeszcze popu
larność zakładu. Znaczenie tego faktu podkreślał w wydanej niedługo 
po otwarciu gimnazjum okolicznościowej mowie autor Oratio de nova
schola Bregensi, zaznaczając: ,,Ante alios vos Poloni gaudete" 10. 

Jednym z uczniów w tym wczesnym okresie istnienia gimnazjum był 
Joachim Bielski, poeta humanistyczny i historyk. Uczeń Marcina Ner
wicjusza, magis'tra krakowskiego, pomknął z końcem lat sześćdziesiątych, 
pociągnięty świeżym rozgłosem i u11okiem szkoły, do Brzegu, gdzie zna
lazł zaspokojenie swych skłonności· humanistycznych i różnowierczych. 
Przyswoił sobie tu trudną sztukę składania wierszy; z tego czasu pocho
dzi jego pierwszy znany dziś utwór wierszowany, napisany wspólnie ze 
swym profesorem Kasprem Ludwikiem z Hajnowa w 1572 r., a zawie
rający pochwałę księcia Jerzego II (Encomiasticon id est laudes ill. Prin
cipis D.D. Georgii Pii, wydrukowany znacznie później w Zgorzelcu 
w 1579 r.) 11. 

Nazwiska polskich studentów przewijały się nierzadko w produkcji 

9 Zob. w tej sprawie listy Stefana Batorego, 25 III 1583, kasztelana Andrzeja 

Firleja, 31 XII tr .. i królowej Anny Jagiellonki, 16 I 1584, (tamże, s. 199, 201). 
10 Kasper Ludwik z Hajnowa zamieścił swą mowę w dziełku Encomiasticon id 

est leudes lll. Principis ... DD. Georgii Pii, Zgorzelec 1578. 
11 Druczek ten, wielka rzadkość bibliograficzna, znajduje się w Bibliotece Ossoli

neum; por. o studiach J. Bielskiego K. B r ei t m e  i e  r, Antemurale Christianitatis. 

Szkice literackie, Jasło 11927, oraz H. Ba ryc z, J. Bielski (Polski słownik biogra
ficzny, t. II, s. 61). 
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wierszowanej szkoły brzeskiej 12, a wygłaszane na czesc gimnazjum nie 

pomijały zasług profesorów gimnazjum wobec polskich uczniów, zwłasz

cza z rodzin senatorskich 1a.

Od lat osiemdziesiątych XVI w. szkoła wchodzi w okres fermentu 

religijnego. Jej luterski dotąd charakter podmywa kryptokalwinizm. 

Niebawem w połowie XVII w. dołączy się jeszcze pobyt studentów wyz

nania unitariańskiego, związany z zanikiem jego szkół w Rzeczypospo

litej i wygnaniem arian. 

Zaczynająca się z 1604 r. metryka uczniowska pozwala śledzić w spo

sób już prawidłowy, frekwencję studencką z Rzeczypospolitej. Okres wew

nętrznych zaburzeń związany z rokoszem Zebrzydowskiego oraz panują

ca w tym czasie zaraza (1607/8) sprawiły, że napływ ten nie był znaczny. 

W 1604 r. naliczyliśmy sześciu przybyszów (Jakub Zabłocki, Stanisław 

Redłowski, kl. II, Jan i Stefan Penkalowie z Olkusza, kl. III i IV, Woj

ciech i Paweł Grotowscy, synowie szlacheccy, kl. III i IV). W 1605 r. 

przybyło trzech uczniów ze stanu mieszczańskiego, Piotr Paweł Polak, 

Jerzy Rusener z Poznania, Jan Wagener z Krakowa, oraz szlachcic 

Hieronim Białobrzeski (kl. II). W 1606 r. pojawiło się dwóch: Jan Mo

krski z Kotulina, nobilis Polonus (kl. III), i Jakub Hipolit z Krakowa 

(kl. III), a w roku następnym tylko jeden Melchior Voncentinus (kl. V). 

Część tego zastępu przetrwała grasującą zarazę wybuchłą w lecie 1607 r. 

oraz idące za tym zamknięcie szkoły i doczekała się otwarcia gimnazjum 

w dniu 3 I 1608 r. (Jan Mokrski, Jakub Hipolit i przybyły Piotr Horeń

ski Polonus, kl. V). 
W ciągu tego roku grono polskich studen�ów powiększyło się o dal

szych siedmiu przybyszów z różnych stron Rzeczypospolitej. Byli to: 

Adam Campianus z Sącza, syn szlachecki M�rcin Jordan z Zakliczyna, 

Stanisław Hipolit, prawdopodobnie brat Jakuba, Mateusz Auligk Schol

kwitzensis Polonus, Jerzy i Joachim Gierałtowscy. Z nich M. Jordan 
dopuścił się wraz z drugim towarzyszem dużego przewinienia. Sądzony 

publicznie w obecności księcia legnicko-brzeskiego Jana Chrystiana, teo

logów, rady miejskiej, licznych rzesz obywateli, prywatnych nauczycieli 

i kolegów, został skazany na wystawienie publiczne zakuty w obrożę 

żelazną na szyi. Wybuch wojny polsko-moskiewskiej w 1609 r. przyniósł. 

momentalnie całkowity niemal zanik przyjazdów z Rzeczypospolitej. 

W 1609 r. wpisało się dwóch, w 1612 r. trzech uczniów, z tych Andrzej 

12 „Georgio Coio Elbingensi Nobili Borusso" w dziełku Mateusza Z u b e  r a, 

Epimietorum epodaetyos, Olsane 1608, k. C8a (przedmowa podpisana „In illustri

Bregeo Gymnasio", 18 IV 1608). 

u De ilL. Gymnasii Bregei laudibus oratio in magna iLL. theoLogorum, civium 
et discentium corona a Joanne Heermanno ... XVI die augusti a. 1606 habita in 
Gymnasio Bregensi, Bregae 1606, k. B2b. 
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Krzydowski z Gosławic, wędrowny scholar, niebawem zjawił się po

wtórnie, ale szybko porzucił szkOiłę; w latach 1610, 1611, 1613 nie przy

był nikt. 

W czerwcu 1614 r. objął rektorat szkoły Melchior Lauban, były (od 

1605 r.) prorektor gimnazjum gdańskiego. Wżyty dobrze w stosunki pol

skie, nie pociągnął on za sobą, poza dwoma studentami, młodzieży z Prus 

Zachodnich. 
W maju 1615 r. pojawili się dwaj przedstawiciele znanej i kultural

nie zasłużonej rodziny Gorajskich, Piotr i Krzysztof, synowie Piotra, 

z towarzyszącym im służebnikiem Aleksandrem Wnorowskim, wpisani 

z wielką rewerencją jako „illustres et generosi comites". Gorajscy we

szli do kl. IV, Wnorowski do kl. II 14. Wedle pierwotnego zamys!łu ojca 

mieli studiować na Węgrzech z egzotycznym celem przyswojenia sobie 

języka węgierskiego, ,,aby nie pludrom i pieszczocie przywykli, ale 

w czas i języka tego się nauczyli, skąd teraz najbliższą pomoc mieć moż

na". Jednakże do tego nie doszło. Starszy Krzysztof pojawił się w 1613 r. 

na krótko w holenderskim Franeker. Wróciwszy do ojczyzny wyjechał 

powtórnie w następnym roku, tym razem do Brzegu, z młodszym bratem 

Piotrem, wyróżniani tu i honorowani przez dwór książęcy i zarząd gim
nazjum. 

Mimo tego zaszczytnego traktowania, stawiania przed wszystkimi 
szlacheclómi wspólkolegami, nie wytrwali w Brzegu długo i po równym 
roku pobytu w dniu 15 V 1616 r. niemal że po kryjomu, nie uiściwszy 

należnej zapłaty za naukę i bez pożegnania się ze swymi mistrzami, wró
cili w pielesze domowe. 

Wedle zwierzchności szkoły intrygi i kłamliwe oskarżenia preceptora 

młodych paniczów, Ambrożego Machta, rozsierdziły do tego stopnia ojca, 

że nie namyślając się wiele polecił im opuścić miasto. ,,Oto złośliwość 

dzisiejszych pedagogów oraz niepohamowane szaleństwo Polaków" -

zapisał w komentarzu do tego wypadku rektor. 

Młodzi panicze nie skończyli na tym swej edukacji, a wiedzę przy

szło im nie z jednego jeszcze pieca spożywać z małym dla siebie zresztą 

pożytkiem. Krzysztofa spotykamy w dwa lata później (1618) w holender

skim Groningen, gdzie zaprawiał się w sztuce wojskowej, specjalnie w ba
listyce (,,in mathmaticis practicis osobliwie, także in usu armorum") 
z zamiarem zużytkowania teoretycznego i praktycznego przygotowania 

militarnego w walkach na pograniczu węgiersko-tureckim; jednym sło-

14 H. H e  i t z m a  n o w a, Zywot czlowie!'a poczciwego: Piotr Gorajski (Teki

Historyczne, t. III (1949), nr 3, s. 1,75-176), metryki wymienionych uniwersytetów

oraz zapiska rektora M. Laubana pod dniem 15 V 1616 w metryce o opuszczeniu 

przez Gorajskich Brzegu. 
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wem, nastąpił nawrót do pierwotnych koncepcji wychowawczych. 
W, 1621 r. znalazł się powtórnie we Franeker, a w dwa lata później 
z mentorem Jakubem Russelem - zapewne Anglikiem - udał się do 
Francji. Edukację tę, dość przypadkową i nieprzemyślaną, zakończył 
w ojczyźnie, w gimnazjum kalwińskim w Słucku, gdzie pojawił się 
w 1625 r. W 1633 r. rozstał się z życiem. 

Młodszy Piotr przebywał w 1620 r. w Akademii kalwińskiej w Seda
nie, gdzie dał się poznać z awanturniczego trybu życia. Po powrocie 
służył w wojsku i brał udział w życiu publicznym jako poseł na sejm. 
Zmarł w 1675 r. 

Studentem, który zostawił po sobie nieco przedtem (1614 r.) złą. pa
mięć w kołach szkoły brzeskiej, był Jakub Wolf Polonus, wyrodny -
jak go akta określają - syn pastora. Z powodu rozwiązłych obyczajów 
i zaciągnięcia. długów przy całkowitym braku chęci do studiów jedno

myślną uchwałą rady profesorskiej został warunkowo skazany na usu
nięcie z zakładu, jeśliby do dwóch tygodni nie poprawił gruntownie 
.swego postępowania. Nie doczekawszy nawet tego terminu z obawy przed 
uwięzieniem przez zarząd miejski za długi umknął potajemrlie z Brzegu 1s. 

Poza Gorajskimi lata 1615-1516 należały do najchudszych, jeśli cho
dzi o frekwencję polską. W listopadzie 1615 r. wpisał się Wojciech Rat
wiński, syn szlachecki (może Wojciecha z Retwin, poborcy ziemi dob
rzyńskiej), przewinął się też przelotnie jakiś „studiosus Lituanus", nie 
zńany z nazwiska, scholar ubogi, którego wsparto drobnym zasiłkiem 
z kasy szkolnej·. 

Z początkiem następnego roku zaszczycił szkolę swą obecno.ścią wy
bitny gość z senatorskiej rodziny Koniecpolskich, który wziął udział 
w uroczystym panegiryku z okazji Bożego Narodzenia (Natalicia Pane
gyris), odprawionym przez siedmiu uczniów, w czasie którego rozda
wano drukowaną przepowiednię Jakuba Patriarchy 16. Poza tym w stycz
niu tego roku wpisał się nobilis Mikołaj Pudłowski. 

Nagły przybór studentów przyniósł dopiero rok następny - 1617. 
Wpisało się ich aż ośmiu z różnych stron Rzeczypospolitej, wśród ·nich 
-synowie szlacheccy: Jan Konopiński, Serafin i Andrzej Kosseccy, Jan
Witosławski. W 1618 r. przybyło sześciu alumnów. Byli to: Grzegorz
Wierciochowicz, Jan i Aleksander Faworniccy, Wojciech Raczyński, Jan
Martini z Gdańska i najznakomitszy spośród tego zastępu „Samuel Har
ilich Elbigensis Borussus", Samuel Hartlib - postać historyczna w dzie
jach Anglii rewolucyjnej, reformator, działacz społeczny i polityczny,
filantrop, propagator nowoczesnej kultury rolnej, współtwórca słynne_go

15 Zapiska w metryce, t. II pod dniem 1J6 XI 1614. 
16 Tamże, zapiska pod dniem 16 I 1616. 
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Royal Society. Przybył on po studiach w Królewcu (zapisany w półro
czu letnim 1614 r: jako „Samuel Gartelib Elbingensis Borussus"). W Brze
gu zasiadł w klasie najwyższej. Niektórzy z tej grupy wyróżnili\ się w ty
ciu szkoły. Andrzej Kossecki w konkursie oratorskim urządzonym przee; 
senat szkoły we wrześniu 1618 r. otrzymał po równi z drugim kolegą 
pierwsze miejsce, tak że powstała trudność, któremu przyznać palmę 
zwycięstwa (j'ego brat Serafin w tym samym czasie „wyróżnił się" po
biciem współkolegi Ślązaka, za co został pozwany do ·sądu). W marcu 
1620 r. jako oponent w dyspucie na temat zagadnień z logiki wystąpił 
wspomniany Jan Martini z Gdańska. 

Wybuch wojny trzydziestoletniej z mieJsca zahamował przypływ na
szej młodzieży do tego stopnia, że w latach 1619--1624 przybyło tylko 
dwu studentów. Niebezpieczeństwa wojenne nie ominęły Brzegu. W dniu 
19 IV 1620 r., w sam dzień Wielkanocy, przedarła się pod Sycowem na 
Śląsk duża kolumna lisowczyków. Krótka zapiska w metryce gimnazjal
nej odnotowała z przerażeniem rabunki, zabójstwa, zgwałcenia i pożary 
tamże dokonane. W drugi dzień świąt już realne niebezpieczeństwo zaj
rzało brzeżanom w oczy, gdy znaczna kolumna tych polskich ochotników 
w służbie cesarskiej w liczbie około dwóch tysięcy podeszła nocą na od
ległość zaledwie jednego kilometra do miasta z zamiarem przejścia przez 
most, dotarcia do przedmieść i spalenia ich. Akcja ta stanowiła jedno 
z ogniw szerszego planu lisowczyków, który poprzez sterroryzowanie 
mieszkańców Śląska miał im utorować drogę przez Górny Śląsk i Mo
rawy do wojsk cesarskich. Na szczęście most zburzyła płynąca kra; 
w tej sytuacji przeprawiwszy się pod Opolem przez Odrę dotarli prawie 
pod granicę Moraw. Tu niespodzianie w nocy ogarnięci przez śląskie 
oddziały ks. Herzberga zostali rozbici i zniszczeni. Wzięto 27 jeńców 
z dowódcą Ligęzą, których w dniu 2 maja tryumfalnie wprowadzono 
do Brzegu. Po przeprowadzeniu dochodzenia przez sejmik prowincjonal
ny śląski zawiśli 27 tm. w tymże Brzegu przed bramą odrzańską na szu
bienicy 11_ 

Dopiero od 1625 r. z powrotem gimnazjum zaczęło zaludniać się 
scholarami z innych ziem polskich. W tymże roku wpisało się dziewięciu 
przybyszów, a to Jan Ostrowski, Stanisław i Jan Walknowscy, Jan i Piotr 
Pernusowie ze znanej krakowskiej rodziny patrycjuszowskiej, Jan Gro
dziecki z Wyszyna z mentorem Jerzym Paczayem, Jan Titius z Nowego 
Targu, Marcin Ratwiński. Druga większa fala przypadła na lata 1629-
1630. Znaleźli się wśród niej: Piotr i Jan Chlebowscy, Wojciech Rudnicki 

11 Zapiska rektora o tych wypadkach w t. II metryki. 
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(1629), Władysław Goliński, Rafał i Jan Bielscy, Piotr i Stanisław Ostro
wscy, wreszcie krakowianin Piotr Felteus. 

Pogrążenie się Śląska w wirach wojny trzydziestoletniej przyniosło 
na lat trzynaście (1631-1644) całkowity zanik przyjazdów studenckich 
z Rzeczypospolitej. Dopiero w 1644 r. odkrywamy w metryce nazwisko 
Kaspra Kochanowskiego ze znanej rodziny poetów, poprzednio ucznia 
Kolegium Nowodworskiego w Krakowie (1641); wstąpił on do klasy III 18. 

I znów na szereg lat następuje przerwa. Dopiero po kilku latach od za
warcia pokoju westfalskiego, jednocześnie zaś z pogrążeniem się Polski 
w odmętach nieustannych wojen, narasta zainteresowanie gimnazjum 
brzeskim. W 1652 r. zjawiają się dwaj krakowianie: Wojciech Węgierski, 
syn pastora w Wielkanocy i autora Kroniki zboru krakowskiego, również 
Wojciecha, i Jakub Chamier z rodziny, być może, pochodzenia angiel
skiego, stąd nazywanej Czamerami, prawdopodobnie syn kupca Jakuba 
Czamera, innowiercy, mieszkającego w odnajętej od uniwersytetu Bur
sie węgierskiej przy ulicy Brackiej, na którego dom motłoch krakowski 
planował napad w 1655 r. Wpisani 13 VIII 1652 r. obydwaj weszli do 
klasy IV. 

Rok następny przyprowadził do Brzegu czterech nowych uczniów: 
w kwietniu Jana Mińskiego, a w lipcu braci Pawła i Jana Komorowskich 
i Samuela Węgierskiego, zapewne ich mentora. Ostatni był bratankiem 
wspomnianego Wojciecha Węgierskiego, pastora dystryktu krakowskiego; 
odbywał on zrazu naukę z finansową pomocą dystryktu lubelskiego 
w gimnazjum w Elblągu (1644-1645); w gimnazjum brzeskim zasiadł 
wraz ze swymi towarzyszami w klasie najwyższej. Samuel preybył do 

Brzegu po zgonie ojca Tomasza, superintendenta zborów małopolskich, 
którego pogrzeb z końcem maja tr. w Sielcu stał się manifestacją uzna
nia jego zasług ze strony kościołów protestanckich. Wydany jeszcze tegoż 
roku w Lesznie zbiorowy druczek kilku autorów dla uczczenia pamięci 
zmarłego odsłania nazwiska paru studentów „Academiae Bregensis": Da
niela Zieleńskiego, Wacława i Samuela Stefanusów, którzy dodali zapew
ne z podniety kolegi Samuela Węgierskiego okolicznościowe wierszyki. 

Urwany na lat kilka ciąg młodzieży polskiej (1653-1656) odnawia 
się ze zdwojoną siłą, osiągając swe apogeum w latach 1657-1663. Jest 
to okres bezpośredni po przetoczeniu się przez Polskę potopu szwedzkie
go, który sparaliżował w zupełności działalność szkolnictwa (zwłaszcza 
różnowierczego}, okres nawrotu troski i starań o wychowanie młodzieży. 
Siedmiolecie to przysporzyło przeszło pół setki studentów polskich, prze
de wszystkim spośród szlachty różnowierczej, zastępu ministrów, przy
wiodło tu wreszcie garść młodzieży protestanckiego mieszczaństwa z po-

18 H. Barycz, Z epoki renesansu, reformacji i baroku, Warszawa 1971, s. 169. 
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granicza między Śląskiem a Macierzą, z Ę:rakowa, Lublina, Prus Zachod
nich. Może najbardziej interesującym zjawiskiem była grupa uczniów 
z rodzin unitariańskich, znanych i zasłużonych w ruchu umysłowym, 
które edykt antyariański z 1658 r. najbardziej dotknął, zmuszając je. do 
opuszczenia kraju ojczystego. 

Aby ukazać wagę i znaczenie gimnazjum brzeskiego w tym siedmio
leciu dla naszego kraju, warto odnotować. garść nazwisk jego wychowan
ków. Spotykamy wśród nich: Andrzeja (1657), Jana (1659), Konstantego 
(1662) i Jana II Lubienieckich (1663), Henryka i Aleksandra Potworow
skich (1657), Adama Mielińskiego (1657), Stanisława Zakrzewskiego (1657), 
Jana Wojciecha i Andrzeja Samuela Wielowieyskich wraz z Krzyszfofem 
Makowieckim z 'Wielowic (zapewne guwerner dwóch poprzednich), Sta
nisława (1658) i Jana (1659) Mo!I'sztynów z Raciborska, Stanisława Ka

zimierskiego i Samuela Bielskiego (razem z Janem Lubienieckim w r. 1659), 
Aleksandra Banera z Balic (1659), Jarosława (1659) i Aleksandra (1662) 
Jaroszowskich, Marcjana Rupnowskiego (1660), Stanisława i Krzysztofa 
Moskarzewskich (1660), cały klan rodziny Mierzeńskich: Władysława, 
Zygmunta, Jana (1660), Pawła (1660) i Tomasza Ujejskich (1660), trzech 
Różyckich: Andrzeja, Jana i Samuela (1660), Andrzeja i Samuela Żeleń
skich (1660), Stanisława Wiszowatego (1662), Zbigniewa, Teodoryka i An
drzeja Suchodolskich z Suchodołów (1663), chorążyców lubelskich. 

Od 1664 r. ten ciąg maleje, a luki wynikające z całkowitego braku 
polskich zapisów w metryce przez szereg lat są coraz wydatniejsze. Za
czyna przede wszystkim zmniejszać się odsetek studentów z rdzennej 
Polski na korzyść żywiołów pochodzących z pogranicza Wielkopolski 
i Prus Zachodnich. Niemniej jeszcze, zwłaszcza do 1700 r., przeważa 
młodzież szlachecka, przybywająca nieraz z dalekich stron, bo z Litwy 
(np. w 1693 r. Stanisław Niezabitowski, później w 1755 r., Samuel Ber
nacki, uprzednio wychowanek szkoły kalwińskiej w·Kojdanowie). Od po
czątku XVIII w. proporcje te odwracają się. Większość młodzieży stu
diującej stanowią synowie mieszczańscy (w tym spory odsetek synów 
pastorskich, którzy sami następnie pracują w tym zawodzie). Pewną 
wśród nich osobliwością są potomkowie naturalizowanych w Polsce ro
dzin angielskich bądź szkockich. Wymieniliśmy już przedtem Jakuba 
Chamiera (Czamera) z Krakowa, w 1672 r. spotykamy Andrzeja Malcol
ma „Szkota-Polaka", jak się sam określił przy wpisie, w latach 1704-
1706 · przewinęli się przez szkołę Robert Kunning, Jerzy Gordon i Ro
bert Taylor z Krakowa oraz Jan Huison z Tarnowa, wreszcie w 1712 r. 
Chrystian Tomson, który poprzednio uczył się w szkole lubelskiej, a po
tem w Krakowie u jezuitów. 

W tym jak w kalejdoskopie układającym się obrazie studiów polskich 
w Brzegu występują na przełomie XVII i XVIII w. pewne osobliwości.. 
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Jedną z nich jest porzucanie przez członków grupy mieszczańskiej stu
diów, przechodzenie do rzemiosła i wracarue z powrotem dla kontynuo
warua nauki. Takie procesy powrotu „ad Musas" - jak je określano -
obserwujemy na przykładzie Melchiora Sohna, Polaka z Bojanowa, który 
poświęciwszy się zawodowi rusznikarskiemu wszedł w 1700 r. do klasy 
I, czy w 1736 r. Jakuba Blenaua z Brodnicy w Prusach Królewskich, 
który opuściwszy gimnazjum gdańskie oddawał się wojaczce, by porzu
ciwszy służbę dla Marsa wrócić „ad Musas nostras" w wieku 22 lat; 
i on wstąpił do klasy I. Niektórzy spośród mieszczańskich alumnow 
gimnazjum brzeskiego robili duże kariery życiowe. Jan Scholtz z Za
borowa koło Leszna, przybyły do Brzegu z gimnazjum leszczyńskiego 
i przydzielony do klasy II, osiągnął w armii rosyjskiej stopień pułkow
nika (chiliarcha). Znamiennym zjawiskiem tych lat było zacieranie ·się 
różnic wyzna�owych. Widzimy, jak studenci, wychowankowie kole
giów zakonu jezuickiego w Kaliszu, .Krakowie, Lublinie, trafiali obecnie 
na ławy gimnazjum brzeskiego. 

Niektórzy z· wychowanków wyróżnili się zamiłowaniami literackimi. 
Andrzej Dembiński i Krzysztof Piotrowski dodali swe łacińskie wierszy
ki do zbiorowej publikacji na cześć zmarłego rektora gimnazjum brzes
kiego Henryka Martiniego (Statua honoris ... D. Henrici Martini ... dicata
... a Gymnasii Brigensis discipulis primoribus, die 10 februarii publice

exequiis declinata, Brigae 1675). Wpisany do klasy I w 1745 r. Samuel 
Abraham· Lauterbach wniósł przyczynek do historiografii różnowierczej 
(Beitrćige zur Dissidentischen Kirchengeschichte, b. r. (1788]), w piśmien
nictwie teologicznym protestanckim wyróżnił się Michał Ringeltaube, 
syn byłego pastora toruńskiego, a sam kaznodzieja polski w zborze 
w Miliczu. 

Od 1670 do 1750 r. statystycznie jeden wpis polski przypadał na rok, 
w latach 1670--1700 było tych immatrykulacji 27, w latach 1701-1750 -
44. W połowie XVIII w., a ściślej mówiąc w latach 1751-1755, nastąpił
niespodziewany skok: wpisało się za to pięciolecie studentów 17.

Ogólnie biorąc, mimo stosunkowo małej frekwencji młodzieży z Rze
czypospolitej gimnazjum cieszyło się tu dobrą opinią, a wychowankowie 
z lat w nim spędzonych wynosili szczere do niego przywiązanie. O tym 
sentymencie oraz o walorach kształcących zakładu świadczyły trwające 
wiele lat przyjazdy do 'Brzegu po naukę członków tych samych rodzin 
zarówno szlacheckich, jak mieszczańskich, którzy z pokolenia na pokole
nie przybywali śladami ojców i dziadów tutaj na studia. Do tych admi
ratorów szkoły' należały rodziny: Nieszkowskich (w latacp. 167�-1713 
przewinęło się przez gimnazjum sześciu członków tej rodziny), Kossec� 
kich, Kluge z Krakowa itd. W księstewku brzeskim wytworzyła się 
niezwykle interesująca - warto podkreślić - symbioza i wymiana stu-

3 - Sobótka 1974, z. 2 
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dentów polskich ze zniemczałymi studentami księstwa i w ogóle śląska, 
którzy od lat siedemdziesiątych XVII w. dokonywali częstych imigracji 
do Polski dla nauki języka polskiego (a także w polskie okolice Śląska), 
a później kontynuowali naukę w rodzimym zakładzie. Zadziwiająca jest 
wprost ta potrzeba nabycia znajomości naszej mowy i ustawiczna wy
miana wartości kulturalnych z Polską już upadającą, a jednak przed
stawiającą nawet w oczach zniemczałych Ślązaków przyciągający magnes. 

Ta eksplozja przyjazdów polskich jak nagle wybuchła, tak też nie
spodzianie i nagle z rozpoczęciem się wojny siedmioletniej w 1756 r. 
całkowicie zamarła, by się już nie odnowić. W Rzeczypospolitej tymcza
sem nadchodziły w dziedzinie oświaty nowe czasy i znaczące postępowe 
odmiany i reformy, które te wyjazdy czyniły już zbytecznymi. W ten 
sposób na 1756 r. zamknął się definitywnie dwuwiekowy napływ polskiej 
młodzieży z Rzeczypospolitej do Brzegu. 

POLNISCBE STUDENTEN IM ALTEN GYMNASIUM IN BRZEG (16.-18. JH.). 

POLNISCH-SCHLESISCBE BERtlHRUNGSPUNKTE IM BEREICH 

DER BILDUNG 

Die Stadt Brzeg, seit 1504 Residenzstadt eines souveranen Herzogtums, kniipfte 
im Bereich der Kultur und Bildung schon friih Beziehungen zu Polen an, und zwar 
noch vor Entstehung der hoheren humanistischen Schule d. h. des Gymnasiums im 
Jahre 1'569. Zur Entwicklung dieser Beziehungen trug die Jugend der Stadt bei, 
die oft an der Universitat zu Kraków studierte, seitdem diese im Jahre 1400 restau
riert worden war. Die Jugend brachte nach Hause angeeignetes Wissen mit und 
verbreitete neue intelektuelle Stromungen, Handschriftensammlungen und Drucke 
und festigte dadurcn die Verbundenheit der Stadt Brzeg mit der damaligen polni
schen Hauptstadt. Au( diese Weise bildete Brzeg bis zur Halfte des 16. Jh. eine 
Widerspiegelung der an der Universitat herrschenden Geistesstromungen und der 
wissenschaftlichen Bewegung: der Scholastik, der mathematischen Wissenschaften, 
der Renaissance; spater beschrankte sich dieser Einfluss hauptsachlich auf Histo
riographie und heterodoxes Religionsschrifttum. 

Diese Bindungen bahnten andererseits den polnischen Schi.ilern den Weg zum 
Studium nach Brzeg. Diese Migration fand bereits vor der Entstehung des Gymna
siums in Brzeg statt. Beigetragen haben dazu die polonophile Haltung des Herzogs 
Jerzy II., des Begri.inders des Gymnasiums, sowie die Entwicklung der Handels
beziehungen zwischen Brzeg und der polnischen Schlachta, grosstenteils aus Podole 
und Wołyń: (Schon dm Jahre 1'560 fanden sich unter den Schtilern der Pfarrschhle 
in Brzeg vier Sohne des spateren Wojewoden und Koniglichen Hetmans Jerzy 
Jazlowriecki: Michał, Piotr, Andrzej und Hieronim). Der Herzog hatte diese Jugend 
in Obhut, obgleich ihm dies andererseits Sorgen bereitete und ihn sogar zu einer 
Intervention am Hof des Konigs Stefan Batory veranlasste. Den Zufluss der Jugend 
determinierten neben okonomischen Faktoren und dem Mazenatentum die intelek
tuellen Vorziige der neuen Anstalt. Zuerst auf Werte der sprachlich-literarischen 
Kultur eingestellt, hatte man dann verhaltnismassig fri.ih die neuen mathematisch
physikalischen Erkenntnisse in den Unterricht eingefiihrt (im Jahre 1,523 wurden 
einige von Galileo Galilei erfundenes Instrumente eingekauft, die P. Cri.iger in Gdańsk 
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anfertigte). Auch in bezug auf die Religion war die Einstellung dieser Bildungsan
stalt fiir die polnische Jugend nicht ohne Bedeutung: Evolution vom Lutheranismus 
zum Krypt.okalvinismus, Liberale Haltung den Unitariern gegeniiber; schlie�lich 
spielten au�erordentliche polische Ereignisse (Zebrzydowski-Aufruhr, Kriege, 
besonders der 30-jahrige, die schwedische Invasion eine Rolle. 

Die Schar der eigentlichen Schliler des Gymnasiums eroffnet Joachim Bielski, 
Sohn des Historikers Marcin Bielski, selbst auch Historiker. Er machte seinen 
Au.fenthalt in Brzeg durch eine urn 1572 zusammen mit Professor Kasper Ludwik 
aus Hajnów verfa�te Dichtung zu Ehren des Herzogs Jerzy Il. denkwiirdig (gedruc!U 
1579 in Zgorzelec). Das ab [604 gefiihrte Studentenregister erlaub eine systema
tische Durchforschting des gesellschaftlichen Standes und der Sitten der ankom
menden Studenten sowie der Fluktuation ihres Studiums. Anfangs iiberwog die 

Jugend adliger Abstammung, fiir die die Lehre in Brzeg ein Zwischenglied vor dem 
Studium im Ausland bildete, aber es gab auch viele Scholaren biirgerlicher Abstam
mung, besonders aus heterodoxen Kreisen. Als Vertreter der letzteren Gruppe ist 
Samuel Hartlib aus Elbląg (eingetragen 1617

°

) zu nennen, eine in der englischen 
revolutionaren Geschichte jenes Jahrhunderts bekannte Gestalt: Reformator, politi
scher und gesellschaftlicher Aktivist, Verbreiter einer modernen Agrarkultur, Mit
schop.fer der Royal Society. In den 50-ger Jahren des 17. Jh. stellen unter der 
polnischen Jugend die Vertreter der Unitarier-Familien (Lubieniecki's, Wiszowaty's, 
Suchodolski's u. a.) eine interessante Gruppe dar. Seit 1664 geht die Zahl der 
polnischen Studenten adliger Abstammung zuriick, in den Vordergrund riickt dage
gen die biirgerliche Jugend, darunter eine schottisch-polnische Gruppe aus in Polen 
eingebiirgerten schottischen Familien. Es lassen sich auch andere interessante 
Prozesse feststell.en: Obergang der Studenten zum Handwerk oder zu militarischen 
Beschaftigungen und Riickkehr zum Studium. Bezeichnend ist die Migration deut
scher Studenten des Gymnasiums in Brzeg nach Polen zum Studium der polnischen 
Sprache, und dies in einer Zeit der kulturellen Stagnation in Polen. Schliesslich 
sei auf eine so bemerkenswerte Erscheinung wie die Verwischung der konfessionellen 
Unterschiede sowohl innerhalb der reformierten Konfessionen als auch zwischen 
den Reformierten und den Katholischen hingewiesen. Einen schonen Abschlussak
kord dieses liber zwei Jahrhunderte �ahrenden Prozesses bildet der plotzliche 
gewaltige Anstrom der polnischen Schiller nach Brzeg in der Jahren 1751-17�, dem 
jedoch der Ausbruch des Siebenjahrigen Krieges ein jahes Ende bereitete. 
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FRANCISZEK MORAWSKI - PRUSKI UGODOWIEC CZY AGENT 

FRANCUSKit 

Nieraz się zdarza, że ludzie starają się otoczyć w mniejszym czy 

większym stopniu tajemniczością. Nie wszystkim się to jednak udaje 

w takim stopniu, jak publicyście poznańskiemu, posłowi i działaczowi 

politycznemu Franciszkowi Morawskiemu. Wspominają go nieraz różne 

opracowania, ale w gruncie rzeczy niewiele o nim wiadomo 2• Choć zaś 
nigdy nie był postacią wybitną, przecież losy jego były ciekawe; do dziś 

zresztą nie wszystko w jego życiu możliwe jest do wyjaśnienia. 

Franciszek Morawski, urodzony 4 VIII 1868 r. w rodzinnej Lubeni 

kał.o Leszna, wywodził się z licznie rozrodzonej rodziny, która dwa po-

1 Szkic n:in:iejszy powstał w wyniku przygotow-ywania biogramu F. Morawskiego 
dla Polskiego słownika biograficznego. Do jego powstania przyczynił się walnie 
mgr Krzysztof Morawski z Warszawy, który dostarczył mi szczególnie ważnych 
materiałów i cennych wskazówek, za co jestem mu szczerze wdzięczny. Wśród 
materiałów wyróżnia się zbeletryzowany pamiętnik Morawskiego: Filibert Krakow
ski, Antysekret. Powieść przedwojenna. O cnocie stańczyków, niewinności oszczer

ców, o złotej legendzie, rozmaitej Europie i mądrych dziewczynkach (mpis, 336 +

+ 25 + kilkadziesiąt nlb. str.). Wartość historyczna tego dzieła jest zresztą wątpliwa, 
Dichtung i Wahrheit pomieszane są w nim w trudne do rozplątania węzły. Wiele 
miejsca zajmują ogólne rozważania, wiersze, nawet „rozmowy z demonem", prawie 
nie ma dat. Wszędzie autor dostrzega rękę jakiejś zmitologizowanej, ponadczasowej 
,,ochrany". Większość nazwisk zastąpił kryptonimami, przeważnie łatwymi do roz
wiązania (w drobnej części dokonał tego nieznany mi poprzedni czytelnik pracy), 
a więc sam Morawski to Jan Wiślicki, Fabian i Stanisław Bandowie to w rzeczy
wistości Marian i Władysław Seydowie, Ludomir Bojan to St. Koźmian, Staroczyński 
to Nowaczyński .itd. Mimo wszystko jednak w niektórych fragmentach praca l!ie 
jest pozbawiona wartości, a w każdym razie daje niezły obraz charakteru Moraw
skiego. Już po napisaniu ·artykułu pewne szczegóły dorzuciły jego córki. 

2 Drobny, ale charakterystyczny przykład: w jednej z prac,postać Morawskiego 
została w indeksie „roztrojona"; J. M a  r c z e  w s k i, Narodowa .demokracja w Poz

nańskiem, Warszawa 1967, s. 423-Morawski-Dzierżykraj i dwukrotnie Morawski 
Franciszek to jedna i ta sama osoba. 
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kolenia wcześniej podzieliła się na trzy (czy, jak chcą niektórzy, cztery 3) 
linie: referendarską, generalską i po Kajetanie. Franciszek należał do 
drugiej z nich. Imię wziął po dziadku, generale i poecie; ojciec Tadeusz 
{1821-1888) był wicemarszałkiem sejmiku poznańskiego, radcą „starej 
landszafty" (czyli polskiego jeszcze ziemstwa kredytowego). Tytuł szam
belański zawdzięczał skłonnościom do polityki ugodowej. Druga jego 
żona, Tekla z hr. Ostrowskich (1837-1880), mogła wzbudzić w synu 
Franciszku aspiracje do tytułów 4• Po latach nauki domowej Morawski 
chodził do gimnazjum w Lesznie (od 1884 do Wielkanocy 1889 r.). Była 
to szkoła z długimi tradycjami (założona w 1555 r.), wkrótce, bo w 1898 r., 

nazwana imieniem Komenskiego, w tym okresie niemiecko-ewangelicka. 
Dwujęzyczność zniknęła ostatecznie w 1873 r. Nauczali w niej wyłącznie 
Niemcy (nawet religii katolickiej po ks. Gładyszu od 1887 r. uczył 
J. Tasch), a wśród uczniów w latach 1884-1889 ewangelicy (niemal wy
łącznie Niemcy) stanowili ponad połowę, Żydzi ponad 1/4, katolicy
(w praktyce Polacy) ok. 220/o. Do 1890 r. Polacy rekrutowali się spośród
ziemian i chłopów, rzadko pojawiali się synowie mieszczan. Morawski
kolegował z Chłapowskim, M. Mielżyńskim, W. Taczanowskim, M. Dęb
skim, T. Łyskowskim i hr. E. Bnińskim, a niejedna z tych znajomości
przydała mu się w późniejszych latach. Nic nie wiadomo, aby w gimna
zjum leszczyńskim istniały jakiekolwiek organizacje młodzieży w latach
między zniknięciem Krakusa z lat sześćdziesiątych, a pojawieniem się
TTZ 5

• Po maturze studiował przez parę lat prawo, filozofię, ekonomię
polityczną i rolnictwo na wyższych uczelniach niemieckich i francus-

s K. M o r  a w s k i, O Kazimierzu Morawskim, Kraków 1973, s. 11.

• Morawski był zdecydowanym zwolennikiem tytułów, sam używał w pozmeJ
szych latach tytułu hrabiowskiego (np. Comte F. Morawski, lmages et Souvenirs, 

Paris 1931), choć uprawnienia były niejasne.· Twierdził, że jego ojciec spierał się 
z władzami pruskimi o ten tytuł, sprawę wygrał, ale odmówił przyjęcia tytułu 
oferowanego mu przez Prusaków, po 1918 r. miał rzekomo otrzymać potwierdzenie 
tytułu przez władze francuskie (Antysekret, s. 282-285). W 1914 .r. M. Radziwill
Castellane projektowała podjęcie starań o przyznanie mu tytułu hrabiego rzymskiego 
(list do arcybiskupa Likowskiiego z 27 IX lQl.'4; J. N o w a c k i, Dzieje archidiecezji 

gnieźnieńskiej, t. II, Poznań 1964, s. 122). Według tradycji rodzinnej „pod koniec 
wojny twierdził, że mu cesarz Wilhelm nadal tytuł hrabiowski. Ktoś z rodziny 
sprawdzał to w Heroldamt w Berlinie. Nie ma tam o tym śladu" (list K. Moraw
skiego, Warszawa 1.t9 VII 1973). 

5 A. von S a n d e n, Zur Geschichte der Lissaer Schule, Leszno 1905; L. G o
m o 1 e'c, Udział młodzieży ziemi Leszczyńskiej w ruchu narodowowyzwoleńczym

u schyłku XIX w. Sesja naukowa w Lesznie, Warszawa-Kraków 1957). 
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kich s. Zwykła to rzecz u syna ziemiańskiego z Wielkopolski. Jednakże 
rzadsze były studia we Francji, co Morawskiemu dawało szersze niż 
przeciętne horyzonty. 

Ponieważ Lubonię otrzymał starszy brat Henryk, postać bardzo prze
ciętna i zdecydowany ugodowiec 7, Franciszek poszukał sobie korzystnego 
ożenku. 12 X 1892 r. ożenił się w Ostrowiu z Wiktorią z hr. Łubieńskich 
(1874-1949), która wniosła mu majątki Hruszów i Kłonice w pow. jawo
rowsltim w Galicji, dobra o sporej wartości. Niedługo jednak nimi wła
dał, wkrótce bowiem je przepuścił 8, chyba nie tyle ze względu na hula
szczy tryb życia, ile z braku zainteresowań gospodarką; nie pomogły 
studia rolnicze. Zabrał się natomiast do pisania, osiągając na tym polu 
lepsze rezultaty. Trudno dociec, gdzie i kiedy zaczął ogłaszać pierwsze 
artykuły. Ogólnie wiadomo, że zajmował się ruchami ludnościowymi. 
tematem modnym w okresie nasilonych migracji, oraz rolnictwem w Ga
licji. W 1897 r. podjął na krótko redagowanie we Lwowie tygodnika 
,;Ruch Katolicki" 9. W tym organie Komitetu Sodalisów Morawski. pró
bował klerykalną prawicę wzmocnić bogatszą argumentacją społeczną. 
Punktem wyjścia stały się wybory z 1897 r., które przyniosły w Galicji 

6 Studiował na uniwersytetach w Monachium, Wrocławiu i może w Berlinie, 
a następnie w Institut Agronomique i Ecole des Sciences Politiques w Paryżu 
(Wer ist's, VI wyd. Leipzig W12; Wielka encyklopedia ilustrowana, t. 47/48, s. 449; 
K. R z e p e c k i, Naprzód czy wstecz, Poznań 1912, s. 84; T. Zy c h  1 i ń s k i, Złota

księga szlachty polskiej, t. 23, Poznań 1901·, s. 74; Antysekret, s. 162). We Wrocławiu,
dokąd przybył z Monachium, zapisany był na wydział prawa (od 26 XI 189'1 do
25 VI 1892), ale uczęszczał na wykłady związane z rolnictwem (Personal-Bestand 

der Kgl. U niv. zu Breslau, Winter-Semester 1891/92; toż, Sommer-Semester 1892; 

Archiwum Uniwersyteckie we Wrocławiu, Allg. Studenten-Register, Juristische
Fakultat, t. XXXXI; Testimonia der Juristen-Fakultat f. Abgegangene pro Oct.
189ly92, t. LXXXXI; Anmeldungs-Buch der Studenten der Rechte). Kiedy studiował
w Paryżu, trudno stwierdzić, może dopiero po ślubie.

1 Henryk Morawslti, podobnie jak ojciec, uzyskał tytuł szambelana. Był zdecydo
wanym ugodowcem, brał m. in. udział w powitaniu cesarzowej w 1891 r., a Wil
helma II w 1902 r. Jeden z kuzynów apelował wówczas do niego, aby w obliczu 
nasilającej się polityki antypolskiej zerwał stosunki z dworem (S. K a r w o w s k i, 
Historia W. Ks. Poznańskiego, t. III, Poznań 1931, s. 8, 1142). 

8 K. M o r  a w s k i, Ze wspomnień (mpis udostępniony przez Autora), określa 
go jako typowego utracjusza, który zawsze wyglądał i zachowywał się jak zamożny 
lord angielski, nie przejmując się położeniem materialnym swoim, dosyć niezaradnej 
żony i 5 dzieci. W późniejszych latach korzystał nieraz z pomocy krewnych i znajo
mych spośród ziemian wielkopolskich, w tym także Z. Chłapowskiego, swojego 
kolegi szkolnego. 

9 Nie udało się dotrzeć do kompletu pisma. Od początków kwietnia do końca 
wr�eśnia 1897 r. ukazywało się ono jako tygodnik, od 1 października jako dziennik; 
pojedyncze numery tygodnika w egzemplarzu Biblioteki Jagiellońskiej omyłkowo 
wmieszane zostały między numery dziennika. 



196 • Adam Galos 

wzmocnienie ruchu ludowego i socjalistów. Ten „smutny widok", to 

„wrzenie na wsi", gdzie „lud interesuje się polityką", miało stanowić 

impuls do zmiany polityki prawicy, gdyż „spuszczać się na środki admi

nistracyjne, policję lub żandarmerię, to chcieć wulkan zamknąć na 

kłódkę" 10. Na dalszą metę celem było przyczynić się do powstania orga

nizacji katolickiej czy ogólniej katolickiego ruchu społecznego, zwróco

nego przeciw ludowcom i socjalistom 11. ,,Ruch Katolicki" stanowił im

prezę nieudaną 12, choć tendencje tego rodzaju od kilku już lat nurtowały 

konserwatyzm galicyjski. Po zamianie na dziennik, już pod inną re
dakcją, pismó stało się organem Stronnictwa Katolicko-Narodowego i na

brało demagogicznego, szczególnie antysemickiego charakteru. Tymczasem 
Morawski przeprowadził się dó Wiednia, nadsyłając stamtąd prawdopo
dobnie z rzadka korespondencje do „Ruchu" 1a •. Chyba w 1900 r. wrócił 

do rodzinnej Wielkopolski 14. 

Stosunkowo krótki pobyt Morawskiego w Galicji pozostawił jednak 
na nim niezatarte ślady. Zabór austriacki stał się odtąd dla niego terenem 

najbardziej wyrobionym politycznie, Kraków był zawsze celem jego ma

rzeń, a ideologia stańczyków szczytem mądrości politycznej. Wiele razy 

wspomina o tym na łamach pamiętnika, a w tym względzie nie ma żad

nego powodu, aby mu nie ufać, gdy pisał, że „mądrość szkoły krakow
skiej ... była szkołą dla zespołu trzech zaborów" 15

. Miał rzekomo pozo

stawać w kontakcie ze Stanisławem Koźmianem, u którego jako u naj

wyższego autorytetu zasięgał od cząsu do czasu rady. Najlepszym pismem 
polskim był dlań zawsze „Czas" i jeszcze w kilkadziesiąt lat później 
podkreślał z dumą, że był jego korespondentem. Gdy po kilkunastoletnim 
pobycie w Paryżu wracał do Polski, głównym jego marzeniem było zo-

10 Cytaty z numeru okazowego pióra prawdopodobnie Morawskiego. 
11 „Ruch Katolicki" nr 16 z 18 VII 1897. 
12 Być może to spowodowało, że w pamiętniku nie ma śladów redakcji Moraw

skiego. 
1s Por. np. ,,Ruch Katolicki" nr 20 z 23 X i 23 z 27 X 1897, Listy z Wiednia;

utrzymane są one w duchu konserwatywnym, łącznie z obroną nawet pośrednich 
wyborów posłów do Rady Państwa, jak przed 1873 r. W Antysekrecie pobyt w Wied
niu, jak wiele innych fragmentów, opisany został w sposób uniemożliwiający usta
lenie konkretnych faktów. 

u w październiku 1898 r. w „Ruchu Katolickim" pojawiły się Listy z Wielko

polski, podpisane skrótem Fr., tonem przypominające nieco późniejsze wypowiedzi 
Morawskiego (por. np. nr 240 z 21 X, 250 z 3, XI i 263 z 18 XI tl698). 

1s Antysekret, s. 18. Już na wstępie jako cel ksią� Morawski określił „chwałę
polityki krakowskiej", ,,gloraę Krakowa jako źródła myśli polskiej" i „akcję przeciw 
zmniejszaniu ideowemu i kulturalnemu Krakowa". 
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baczenie Krakowa, choć nurtowała go obawa, wzmocniona obserwacją 
stosunków francuskich, że rośnie centralizacyjna rola stolicy 16.

W nowych warunkach zaboru pruskiego Morawski zaczął się wkrótce 
wyróżniać ruchliwością. Życie polityczne rozwinięte tu było słabiej 11. 

Jemu, z przekonań ugodowcowi, nie odpowiadały metody ugodowców 
poznańskich 1s i w rezultacie wypowiedział się przeciw ugodzie. Ponieważ 
jednak pozostał konserwatystą, wysunięto go na stanowisko naczelnego 
redaktora „Kuriera Poznańskiego" (od 1 X 1900) 19• Ten organ kurii
arcybiskupiej związał się za rządów Capriviego z polityką ugody, a gdy 

ta się załamała, tracił rację istnienia. Ok. 1900 r. znalazł się pod wpływa
mi grupy tzw. postępowej szlachty, oddanie go zaś w ręce młodego pub
licysty i człowieka nowego na gruncie poznańskim miało stanowić próbę 
ratowania gazety przed ostatecznym upadkiem. Morawski zabrał się żwa
wo do pracy. Jeszcze przed objęciem redakcji ogłosił broszurę, zawie
rającą szereg rad dotyczących techniki przygotowywania gazety, zbiera

nia informacji, organizowania sieci korespondentów itd. 20 Wiele było 
w niej prawd oczywistych, a także rozważań teoretycznych, niemniej 
świadczyła o niezłym oczytaniu i rozeznaniu w pracy redaktorskiej. Trud
no stwierdzić, czy i w jakim stopniu swoje własne rady zastosował 

w „Kurierze", ale w każdym razie z!nienił się ton pisma. Ujawniło się 
to w sprawie wrzesińskiej 21, a wkrótce także w stanowisku wobec ruchu 
polskiego na Górnym Śląsku 22. Ewolucję ,.Kuriera" dostrzegły rychło 

16 Antysekret, s. 327 nn. 
17 Skarżył się później w Antysekrecie (s. 18, że „się po prostu dusił w ciężkiej 

atmosferze wlelkopolsk::iej. Nie mógł dostroić się do tych umysłów kanciastych, do 
tego braku wszelkiej· polityki, do tego dobrobytu w opozycji biernej". Nie był 
zresztą wyjątkiem, dusili się tu Berwiński, Kasprowicz, Przybyszewski i Zegadło
wicz (S. W a s y  1 e w  ski, Wspomnienia i szkice znad Warty, Poznań 1973, s. 20, 
wstęp W. Nawrockiego). 

18 Antysekret, s. 18-19; ,,próba polityki ugo·dowej zawiodła, bo ugodowcy. nie 
potrafili sobie zjednać opinii przez instrument prasy mocnej i te parę koncesji, jakie 
uzyskali, nie dopisało, bo za pierwszym niepowodzeniem Poznań się wypad ugody". 
Ugoda nie mogla być oczywiście trwała, bo na przeszkodzie stal nacjonalizm 
niemiecki, ale „chwila ugody byłaby nader korzystna". Według rzekomych rad 
Koźmiana należało „zebrać najpierw pięć milionów na własną prasę, a dziesięć na 
niemiecką, poświęcić się, głośno wychwalać Kaizera, uzyskać parę większych kon
cesji i przerwać system antypolski". 

19 ż y c h l i ń s k i, op, cit., t. 23, s. 74; M a r c z e w s k i, op. cit., s. 148. 
20 F. M o r  a w s k i, Uwagi w sprawie techniki dziennikarskiej, Poznań 1900

(pisane we wrześniu 1900 r.). 
21 Morawski przypisywał sobie pierwszeństwo w poruszeniu tej sprawy, zainte

resowanie nią opinii we Francji i przywiezienie redaktora „Echo de Paris" (Anty
sekret, s. 17): 

22 Artykuły z marća i kwietnia 1901 r. (M. Or z e  cho w s  ki, Narodowa demo

kracja na Górnym Sląsku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 77; Antysekret, s. 17). 
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władze pruskie, które przeważnie łączyły ją z osobą nowego redaktora 
(czasami wspominając także o udziale w piśmie ks. K. Zimmermanna) 23. 

Mimo zmian „Kurier Poznański" nie utrzymał się długo i został zlikwi
dowany 31 III 1905 r. Chodziło przy tym nie tylko o spadek liczby 
abonentów, który powodował nieopłacalność gazety. N owy kierunek wy
wołał niezadowolenie arcybiskupa Stablewskiego, który za pośrednictwem 
ks. Wawrzyniaka wykupił większość akcji, co jednak spowodowało, że 
nikt „Kuriera" nie chciał kupować, a nawet Księgarnia św. Wojciecha 
odmówiła jego rozprowadzania 24

• Morawski wspomina o usunięciu go 
z redakcji rzekomo za przymierze z ludowcami R. Szymańskiego 2s, ale 
musiało się to stać tuż przed upadkiem pisma. U podstawy niepowodze
nia leżał fakt, że Stablewski, zwłaszcza w ostatnich latach przed straj
kiem szkolnym, nie miał żadnego oparcia w społeczeństwie, arcybiskup 
zaś nie chciał zmienić swej polityki. 

Jeszcze w czasie kierowania „Kurierem", a zwłaszcza po jego likwi
dacji, Morawski sporo pisał i publikował także poza swoją gazetą 26. 

Okazało się wówczas, że jest bystrym obserwatorem. Był bez wątpienia 
najlepszym publicystą w gronie szlachty postępowej. Podnosił znaczenie 
zachodnich ziem polskich i dostrzegał tendencję do demokratyzowania 
się życia politycznego oraz budzenie się świadomości narodowej 27• Do 
przemian tych odnosił się pozytywnie, choć nie rozumieją ich „ludzie 
starego autoramentu" 2s. Stąd płynęła według niego potrzeba, a nawet 
konieczność tworzenia kierunków i partii politycznych, co w zaborze 

23 Deutsches Zentral-Archiv Merseburg (cyt. dalej DZAM), Rep. 89H Posen Abt. 
II, nr 3a, t. IV, sprawozdanie prezydenta rejencji poznańskiej z 21 III 1903, k. 54; 
z 25 V 1903, k. 44; tamże, t. V, sprawozdanie za okres: XI 11904--1 1905, k. 20-23. 

2-1 Tamże, t. V, sprawozdanie prezydenta rej. pozn. za II-IV 1905, k. 45, 47. 
2s Antysekret, s. lfl. 
-26 Pierwszą broszurą polityczną był Dyletantyzm polityczny, Poznań 1903. Kilka 

artykułów ukazało się w „Bibliotece Warszawskiej" i w ,,$wiecie Słowiańskim", 
na ogól podpisane były nazwiskiem. Wyjątkiem był artykuł: Questor, Rząd czy 

nierząd. Rzut oka na stosunki poznańskie (Bibl. Warsz. 1904, t. III, s. 242-256); 

przypuszczenie Z. Hemmerlina, Posłowie polscy w parlamencie Rzeszy i sejmie 

pruskim, Warszawa 1968, bibliografia, że wyszedł spod pióra Morawskiego, jest 

bardzo prawdopodobne. Chyba wszystkie artykuły przedrukowane zostały w 2 to
mach: Z zachodnich kresów, Kraków 1906 (cyt. dalej Z kresów) i Z walki dwóch 

duchów, Kraków 1906 (cyt. dalej Z walki). 
21 Dyletantyzm polityczny, s. 34: ,,zachodnia Polska ... przedstawia dziś obraz 

typowego rozwoju polskiego ruchu ludowo-narodowego", por. też uwagi o Górnym 
$ląsku, tamże, s. 4.2 nn. 

28 Tamże, s. 29: ,,Niezrozumiałym więc jest i być musi pod wieloma wzglę
dami ruch ideowy młodej Polski dla większości ludzi starego autoramentu, wyrasta
jących dziś jeszcze na wiekowym podkładzie uprzywilejowanej kasty. w narodzie". 
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pruskim uważane było za łamanie solidarności narodowej 29. Dlatego 
też krytykował stosunki w Poznańskiem, gdzie brak wyrobienia politycz
nego prowadził do chaosu 30. Podobne stanowisko nastawiało go pozy
tywnie wobec pierwsŻej fazy działalności endecji w Wielkopolsce 31. 

Dopiero później wyrażał się o niej krytycznie s2. 

Zainteresowania Morawskiego szybko zaczęły się przesuwać ze spraw 
polskich na politykę władz pruskich wobec Polaków, a czasami także 
na sprawy niemieckie 33. W formie niekiedy satyrycznej, a szczególnie 
chętnie uciekając się do postaci dialogu z fikcyjnymi partnerami, często 
Niemcami, pisał Morawski o prześladowaniach polskości w szkole 34, o róż
nego rodzaju szykanach 35, o próbach germanizacji przez „Kulturhe
bung" 36, wielokrotnie o nasileniu propagandy antypolskiej 37 oraz o tym, 
że podłożem walki z Polakami są materialne interesy zaangażowanych 
w meJ grup ludności niemieckiej ss. Ze sporym talentem opisywane są 
huczne obchody rocznicowe hakaty 39, których fragmenty przejął histo
ryk 40. Rękę niemiecką Morawski . dostrzegł w antypolskiej polityce 
Rosji u, która sama jest celem ekspansji germańskiej 42• Jeżeli trafiają 
się krytyczne uwagi o brak� polskiej działalności, zwłaszcza kulturalnej, 
czy nawoływanie do jej rozwijania 43, jeżeli mowa jest o błędach histo
rycznych, szczególnie o pozostawieniu Prus, zamiast starciu ich w proch 44, 

to przecież ogólny obraz jest pełen optymizmu. Wielokrotnie polityka 

29 Tamże, s. 61--62; ,,społeczność, pozbawiona zupełnie wewnętrznego fermentu, 

jest społecznością umarłą, a proces przetrawiania się wewnętrznego warunkuje 
ro2.r�:;t :;il na zewnątrz". 

so Rząd czy nierząd, s. 252-256. 

31 Antysekret, s. 18: ,,cenił jej wszech polskość ... Liczenie na Rosję było w [jego] 
oczach formą, taktyką, ewentualnie nawet wygodną wobec Niemców ... podobała mu 
się sekta [ND] wielce jako konspiracyjna właśnie dla Poznańskiego. Rozrusza może 
te ciężkie umysły". 

32 Tamże, s. 19. 

33 Chodzi o artykuły zebrane w Z kresów i Z walki. 

34 Z wielkopolskiej szkoły (Z kresów) ; Słowo wstępne 

(Z walki). 
ss Zandarmi pruscy u wnuczki Aleks. Fredry (Z kresów). 

Dzieci poznańskie 

as Germańskie drogi ducha i Niemieckie muzeum w Poznaniu (Z kresów). 

37 Humor w szowiniźmie (Z kresów); Jak Polacy krytykują (Z walki). 

as Mój znajomy hakatysta (Z kresów); Sen hakatysty (Z walki). 
39 Czarna dekada i Orzeł biały w Poznaniu (Z kresów). 
40 W. Jakóbczyk, w A. Ga l o s, F. H. Ge n t z e n, W. J a k ó b c z y k, Dzieje 

hakaty, Poznań 1.966, s. 222-223. 

41 Prussiens et Polonais (Z walki). 

42 Neudeutschland (Z kresów). 

43 Walka z „nadczłowiekiem" i Niemieckie muzeum w Poznaniu (Z kresów), 

44 Testament krwi (Z kresów). 
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pruska określana jest jako nieskuteczna 45, gdyż towarzyszy jej rosnąca 
samowiedza narodowa Polaków i coraz bardziej sprężysta akcja polska 
na wielu polach 46. Niekiedy autor dochodzi do podkreślania nietrwałości 
potęgi Prus i Niemiec. 

Choć później Morawski kreował się na przeciwnika poznańskiego 
legalizmu 47, wówczas deklarował się jako zdecydowany zwolennik pracy 
organiczn�j, twierdząc, że jedynym sposobem jest wytrwanie w biernym 
oporze 48; w innym miejscu pisał o konieczności dostosowania się do 
chwili 49

. Nawet strajk szkolny nasuwał mu przykre wnioski o demorali
zowaniu młodego pokolenia, wytrąconego z normalnego nurtu· nauki. 
Niekiedy pojawiały się w artykułach pomysły oddziaływania na opinię 
niemiecką drogą tworzenia przez Polaków gazet drukowanych po nie
miecku 50• 

Podobne prace publicystyczne nie były na tle niezbyt obfitej produk
cji wydawniczej zaboru pruskiego wyjątkiem, niemniej spotykały się na 
ogól z dobrym przyjęciem krytyki 51. Wyróżniały się chyba szerszym 
uwzględnianiem stosunków w Niemczech, w największym stopniu oceną 
roli Prus w Niemczech, a junkrów w państwie pruskim s2. 

Nie brakowaiło w tym zakresie wielu celnych spostrzeżeń, ale mimo 
niewątpliwej wrogości do prusactwa (niekiedy mieszającego się z pew
nym podziwem) zainteresowanie tego konserwatysty skrajną prawicą 
niemiecką prowadziło do wykazywania, że polityka antypolska jest 
w gruncie rzeczy sprzeczna z jej interesami. Jednym z nierzadko poja
wiających się typów fikcyjnych rozmówców autora jest junkier, który 
skarży się, że polityka taka jest nonsensem i nie rokuje nadziei na po
myślny skutek. Szczególnego zaś znaczenia nastawienie takie nabrało 
w okresie uchwalania ustawy wywłaszczeniowej i· później 53. Wtedy też 
powstała najgłośniejsza broszura Morawskiego, pisana i opublikowana 
na wiosnę 1909 r., Der kommende Tag. Wywołała ona spore oddźwięki 
w prasie polskiej i niemieckiej (sam autor doliczył się ponad 100 arty-

4s Grenzkate (Z kresów); Genueńczyk w Poznaniu i Prussiens et Polonais

(Z walki). 
46 300 milionów polskich (Z kresów) ; Dzieci poznańskie i Z roli pozna11,skiej

(Z walki). 
41 Trudno uwierzyć krytyce legalizmu poznańskiego w pamiętnikach (np. pisze, 

iż ubolewał, że wywłaszczenie zastosowano w 1912 r. ,,bez awantur i strzelania", 
Antysekret, s. 29). 

48 Realizm zachodniopolski (Z walki). 
49 Z walki, s. 9. 
so Faryzeizm germański (Z kresów). 
51 Np. recenzja Z kresów (Bibl. Warsz., 1906, t. IV, s. U77-179). 
52 Najbardziej w artykule W parafii feudalnej (Z kresów). Odbiciem tego są 

całe fragmenty w póżniejszych pracach: Images et Souvenirs i Antysekret.

u Rachunek sumienia (Z walki). 
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kułów i recenzji na jej temat), a w pamiętnikach wspomniał tylko o niej, 
ale za to z triumfem 54. Cel broszury był jasny. Morawski zamierzał 
przestraszyć konserwatystów, że wywłaszczenie, raz wprowadzone w ży
cie, nie zostanie ograniczone tylko do polskich majątków szlacheckich, 
ale prędzej czy później lewica mieszczańska czy socjaliści zastosują je 
także wobec majątków junkierskich. Nie były to argumenty oryginalne, 
podobne sformułowania pojawiały się także wśród niemieckich przedsta
wicieli prawicy (np. w czasie przemówień w pruskiej Izbie Panów), toteż 
inspiracją dla publicysty polskiego były niewątpliwie losy projektu usta
wy. Opór Izby Panów był jakby potwierdzeniem jego stanowiska, a do
datkowym argumentem sta� się ruch wśród kolonistów w Poznańskiem, 
zwrócony przeciw junkrom, a inspirowany przez partię narodowoliberalną. 

Wbrew jednak twierdzeniom Morawskiego (w pamiętnikach sugeruje, 
jakoby jego publikacja przyczyniła się do opóźnienia wywłaszczenia 
i spowodowała _ograniczenie się do paru tylko wypadków) skutki bro
szury były niewielkie. Czasami powoływały się na nią pisma polskie 55, 

ale wśród licznych artykułów prasy niemieckiej z Morawskim zgadzały 
się te gazety, które i tak przeciwne były polityce rządu (a i to nieraz 
z zastrzeżeniami), odrzucali zaś jego argumenty adresaci, tzn. konserwa
tyści ss. Niemniej jednak Der kommende Tag zwiększył popularność Mo
rawskiego w kołach politycznych, a cała działalność pisarska otwarła. mu 
drogę do kariery politycznej. 

W 1910 r. po śmierci W. Skarżyńskiego opróżnił się mandat do parla
mentu z okręgu kościańsko-śmigielsko-grodzisko-nowotomyskiego, jednego 
z najpewru,ejszych okręgów polskich. Morawski stał się wówczas kandyda
tem kompromisowym - �onserwatywnym, ale bez oporów przyjętym 

54 Antysekret, s. 20-21. Broszura miała powstać po konsultacji z St. Koźmia
nem. W pamiętnikach nie brak takich sformułowań jak „broń wspaniała", ,,były te 
kartki jednym okrzykiem triumfu. Nareszcie mamy waś, junkry potężne, a ogłu
piałe. Hej lewico germańska, zrzuć pęta twych feudałów. Sami się skazali na 
śmierć... A my wywłaszczeni, niosąc wysoko sztandar konserwatyzmu, już jako 

. bezdomni pójdziemy z wszystkim, co czerwone, przeciw wam, obszarnikom jun
kierskim". 

55 Np. ,,Dziennik Berliński" (nr 152 ·z 9 VII 1909; Wojewódzkie Archiwum 
Państwowe, cyt. dalej W AP, Wrocław, Archiwum Rejencji Opolskiej, Pr. B., nr 15, 
k. 412) pisząc o tworzeniu Deutscher Bauernbundu z triumfem dodawał, że przewi
dział to Morawski.

56 „Die Post" z 17 XII 1910 występowała przeciwko twierdzeniu Morawskiego, 
że wywłaszczenie ma być początkiem końca panowania konserwatystów w Prusach 
(DZAM, Rep. 87 B zu Sekreten P. nr 4, Adh. 1 H. 2). W parę lat później Mo
rawski w jednym z przemówień w Reichstagu (29 I 1913) wrócił do swojej argu
mentacji, mówiąc, że ruch kolonistów w Poznańskiem ma charakter zdecydowanie 
antyjunkierski. Wywołało to list otwarty Deutscher Bauernbundu do Morawskiego 
z zaprzeczeniem (Berl. Neueste Nachrichten io VI 1912; DZAM, jak wyżej, H. 6). 
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przez endecj'ę. Ważkim argumentem było przy tym jego nastawienie anty

niemieckie. Po wysunięciu kandydatury sam wybór był już tylko formal
nością 57

. W następnych wyborach, w styczniu 1912 r., Morawski był 

znowu jednym z nielicznych konserwatystów, na których zgodziła się 

endecja. Wysunięty został wówczas przez Kasyno Obywatelskie (do któ

rego należał) w porozumieniu z Radą Główną Towarzystwa Demokra

tyczno-Narodowego 58
. Wreszcie w 1913 r. wybrany został do sejmu 

pruskiego (a trzeba pamiętać, że podwójne mandaty dzierżyli tylko 

niektórzy posłowie) 59. 

Wybory z 1910 r. wpłynęły w sposób decydujący na dalsze losy 

Morawskiego. Przeniósł się do Berlina i nigdy już nie miał wrócić na 

stałe do Wielkopolsld.. Być może diety poselskie poprawiły nieco jego 

położenie materialne (nie wiadomo, czy poza publicystyką zajmował się 

czymś innym w Póznaniu i w Berlinie; czerpał, jak się wydaje, pomoc 

od rodziny i od zaprzyjaźnionych rodzin wielkopolskich). Co jednak 
najważniejsze, w ruchliwej stolicy Rzeszy wkrótce poczuł się znakomicie. 

Mniej tu chodzi o działalność parlamentarną w ramach Koła Polskiego. 

Morawski przemawiał wprawdzie co jakiś czas z trybuny parlamentu 

czy sejmu so, ale przemówienia te nie wyróżniały się wśród innych wystą

pień posłów polskich. Krępowała go z pewnością dyscyplina frakcyjna, 
choć zarówno z konserwatystami, jak z endecją miał nadal dobre sto
sunki 01

• Sam okres ten oceniał bardzo krytycznie, pisząc, że „brał udział 

w pracach Koła Polskiego, przemawiał banalnie z trybuny według tonu 
panującego, skargami i protestem, i nudził się w Kole, bo nikogo ono 

nie interesowało. Zwykle byfa próżnia w sali, gdy Polacy przemawiali, 
a system pruski szedł swoją drogą. Mowy polskie były wygłaszane głów

nie ad usum wyborców ... inteligencja zaboru pruskiego nie pchała się do 

57 Morawski zdobył 16 413 głosów, gdy kandydat Partii Rzeszy 5p78, a socjalista 
46 (Rz ep e c k i, op. cit., s. 84; He m m e r l i n g, op. cit., s. 95; DZAM, Rep. 89 

H Posen Abt. II, nr 3a, t. V, k. 12). 
58 M a r c z e w s k i, op. cit., s. 355, 360; Rz ep e c ki, op. cit., s. 84; DZAM, jak 

wyżej, k. 105-106; Morawski zdobył 17 138 głosów, kandydat Partii Rzeszy 5918, 
narodowy liberał 137, socjalista 77. 

59 23 VI 1913 walne zebranie delegatów z W. Ks. Poznańskiego wybrało go 
kandydatem w okręgu Kościan-Smigiel-Grodzisk-Nowy Tomyśl razem z ks. T. Sty
czyńskim (,,Dziennik Poznański" 120 z W V; 1'24 z 3 VI, 126' z 5 VI). Kandydaci 
polscy uzyskali 388 głosów na 158 głosów niemieckich, H e  m m e  r 1 i n g, op. cit., 
s. 107-108.

Go Np. w Reichstagu w Wla. r. o Hakacie, w lutym 1912 r. o potrzebach rol
nictwa (Rz ep e c k i, op. cit., s. 84), w sejmie w styczniu 1914 r. o tym, że polityka 
antypolska powoduje spadek napływu robotników rolnych z Królestwa (Sten. Be
richte des Landtags, t. 690, s. 515). 

Gt Morawski wspomina o przyjaznych gestach endecji, np. że Wł. Seyda odstąpił
mu raz prawo do przemawiania, co w Kole było rzadkością (Antysekret, s. 27-29). 
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kandydatur poselskich ... Pobyt w Kole był mu czczym i nudnym, przele
waniem z pustego w próżne" 62. Krytyka ta, warto zauważyć, nie była 
pozbawiona podstaw. 

Znacznie bardziej Morawski zainteresował się stosunkami politycz
nymi w Ber.linie, z.właszcza gdy w 1912 r. znalazł się w zarządzie Reich
stagu. Nawiązał wiele znajomości, _co przychodziło mu z dużą łatwością. 
Pomagała mu na pewno doskonała prezencja 63, maniery i znajomość 
języków (po niemiecku i francusku biegle pisał), ale cechy te nie były 
rzadkością, więc decydowała tu raczej inteligencja i błyskotliwość. Oka
zało się raz jeszcze, że był bystrym obserwatorem 64• Dość, że w krótkim 
czasie ten niedawno zdecydowany krytyk antypolskiej polityki stał się 
w oczach wielu przedstawicieli władz jednym z czołowych ugodowców 
połskich. To do niego zwrócił się w 1911 r. B. Hutten-Czapski, gdy 
chodziło o zapobieżenie sprowadzeniu zwłok Ledóchowskiego do kraju, 
co w przekonaniu władz mogło wywołać demonstracje polskie 65• Moraw
ski przeciwny był także głośniejszej akcji przeciwko zastosowaniu wy
właszczenia 66_ Bliskie kontakty z dworem i kołami rządowymi oraz 
udział w zarządzie Reichstagu ułatwiły mu odegranie poważnej roli . 
w uzyskaniu dla biskupa Likowskiego nominacji na stolicę arcybiskupią 
gnieżnieńsko-poznańską 67. W latach 1912-1914 Morawski prowadził w tej 
sprawie wiele rozmów z kanclerzem Bethmann-Hollwegiem, ministrami 
Schorlemerem i Trott zu Salzem, z nadprezydentem poznańskim Schwarz
kopffem oraz z wieloma politykami, jak centrowcy Erzberger i Her.tling 
czy konserwatyści, jak Kanitz, Normann, Westarp, a nawet Heydebrand, 
„niekoronowany król Prus". W marcu 1914 r. wizytował w tej sprawie 
papieża. 

Nominacja Likowskiego nastąpiła wprawdzie dopiero po wybuchu 
wojny, ale przygotowana była już wcześniej. Udział zaś w tych rokowa
niach nie tylko wprowadził Morawskiego w szeroki świat polityczny. 

62 Antysekret, s. 27-28. 
63 Polegam tu na opisie K. Morawskiego i na dostarczonef mi przez niego foto

grafii F. Morawskiego. 
64 Widać to w opisach stosunków politycznych w Berlinie, zamieszczonych

w pracach drukowanych (np. Images) ·i w Antysekrecie. Niekiedy jednak zamiło
wanie do tajemniczości dało opaczne rezultaty, np. przy charakterystyce roli odgry
wanej przez przyjaciela Wilhelma II, ,,Phili" Eulenburga. 

65 B. H u t t e n-C z a p s k i, 60 lat życia politycznego i towarzyskiego, t. Il, 
Warszawa 100:6, s. 54. 

66 H e m  m e r 1 i n g, op. c;it., s. ·200. 
67 Dokładny opis całej spraw:r: Z. He m m e r  1 i n g, Walka rządu pruskiego

o obsadzenie stolicy arcybiskupiej gnieźnieńsko-poznańskiej w latach 1906-1914 

(Roczniki Hist., 1960, s. 214�221). W tym wypadku Morawski swój udział przedsta
wił w pamiętnikach raczej skromniej, niż on naprawdę wyglądał.
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ale ponieważ cała sprawa skierowana była przeciwko endecji, Morawski 
znalazł się teraz na czele tych polityków polskich, o których władze były 
przekonane, że gotowi są walczyć przeciwko ·polskiemu radykalizmowi. 
Zdystansował takich przywódców, jak F. Radziwiłł, nad którym górował 
młodością i energią, czy Z. Dziembowski, który ze znacznie mniejszym 
powodzeniem składał władzom memoriały oferujące walkę z narodową 
demokracją. Dalszy ciąg tak zapoczątkowanej działalności nastąpił w cza
sie wojny. 

Jeszcze przed jej wybuchem miała się jednak w życiu Morawskiego 
rozpocząć akcja o tak odmiennym charakterze, że aż niemal niewiary
godna. W tym wypadku zdani jesteśmy niemal wyłącznie na jego własne 
relacje, co w poważnym stopniu utrudnia ocenę wiarygodności 68_ I tak 
w 1912 r. miał w salonie polsko-francuskim (chyba u Radziwiłłów) po
znać przedstawiciela Francji w Berlinie Julesa Cambona, który zaintere
sował go projektem „badań naukowych nad ewolucją niemiecką", a na
stępnie zapr.oponował Morawskiemu, Marii Radziwiłł-Castellane i Z. Chła
powskiemu utworzenie Stowarzyszenia Badań Naukowych nad Ewolucją 
Niemiecką (Societe d'Etudes de l'Evolution Allemande) 69_ Badania te 
miały polegać na tym, że studiowano publicystykę w całych Niemczech 
i na tej podstawie starano się wysnuć wnioski odnoszące się do dalszej po
lityld Niemiec. Morawski podkreśla wprawdzie legalność działania, choć 
zarazem jej anonimowość, czyli w praktyce tajność. Opis rozmiarów i spo
sobu działania, przedstawiony w pamiętnikach, czyni rzecz całą wręcz nie
prawdopodobną: ,,Technika szkoły [Morawski stowarzyszenie nazywa szko
łą przyszłości czy ateńską] została unormowana następująco. Trzy katego
rie badaczów studiowały publicystykę. Pierwsza kategoryzowała z grubsza 
rodzące się objawy myśli. Druga z tych ogólnych wyciągów robiła ściślej
sze, a trzecia, na czele której stał osobiście Jan [tzn. Morawski], :w)'Snu
wała z tego wnioski rozumowe. Tylko ona świadoma była szkoły filo
zofowania dla Francji o przyszłości". Za pieniądze trzech Polaków, jed
nego z zaboru pruskiego i" dwóch z rosyjskiego, miano zatrudniać nie
określoną, ale wynikałoby, że sporą liczbę osób, przy czym wobec trud
ności gromadzenia niezwykle obfitych materiałów w jednym miejscu 
Niemcy podzielone zostały na okręgi,· ,,w każdym z nich ekspert miał 
podekspertów i robiono wyciągi, a Jan u znajomych centralizował i wnio
skował. Rzecz była legalna, ale nieuchwytna" 70

. 

6S Obok Antysekretu pisze o tym w: Quatorze Ans de TravaiZ pour Za Pau:. 

La Societe d'Etudes de Z'Evolution Allemande 1"912-1926, Paris 1926, (cyt. Quatorze 

Ans, broszura udostępniona przez K. Morawskiego) i Images et Souvenirs. 
69 Quatorze Ans, s. 15-16. 
10 Antysekret, s. 89-93.
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Nie ulega chyba wątpliwości, że w opisie tym fantazja potężnie po
niosła Morawskiego. Niemniej jednak jakieś kontakty między nim a Cam
bonem chyba istniały. W książce Morawskiego, ogłoszonej po wojnie 
w Paryżu, Cambon zamieścił przedmowę, w której obok wielu frazesów 
znajdują się zdania o nawiązaniu kontaktów i o współpracy przedwojen
nej (,,bien avant la derniere guerre") oraz o tym, że „mała grupa moich 
ówczesnych przyjaciół", do której należał Morawski, oddała prawdziwe 
usługi ambasadzie w Berlinie 11_ Trudno z fantazji pamiętnikarza wyłu
skać ziarno prawdy. Przypuszczalnie Morawski, który i tak śledził 
publicystykę niemiecką (widać to choćby z jego drukowanych artyku
łów), a ponadto orien�ował się zapewne dobrze w nastrojach panujących 
w sferach rządowych Berlina, w tej czy innej formie informacje te prze
kazywał Cambonowi. Nie ma wprawdzie śladu tego w b�rdzo licznych 
opublikowanych raportach Cambona 72, ale nie brak listów, w których 
informacje mogły pochodzić od takiego publicysty jak Morawski. Cambon 
zaś nie bez racji uchodził za nastawionego wrogo do Niemiec 73 i jest 
zupełnie prawdopodobne, iż korzystar także ze źródeł polskich. W ciągu 
ostatnich kilkunastu lat przed wojną we Francji rosło zainteresowanie 
problematyką polską, czego dowodzą choćby wcale liczne artykuły o tych 
sprawach w periodykach czy wyjazdy dziennikarzy francuskich na ziemie 
polskie, przy czym ze względu na sojusz z Rosją i konflikt z Niemcami 
baczniejszą oczywiście uwagę zwracano na stosunki w zaborze pruskim. 
Czy i w jakim stopniu zainteresowania te oddziaiJ:ywały na koła rządzące, 
nie wiemy dokładnie, ale ślady podobnego zjawiska występują wyraźnie 74_ 

Wiadomo także, że Cambon bywał często w salonach Radziwił<.łów, kon
taktował się z M. Radziwiłł-Castellane i wielokrotnie rozmawiał z nią 
na tematy polityczne 75

. Tak więc sprawa nie wygląda tak fantastycznie, 
jakby można sądzić na pierwszy rzut oka, choć oczywiście nie w postaci, 
sugerowanej przez Morawskiego. 

Tuż przed wybuchem wojny Morawski przyznaje się do wysunięcia 
planu wywołania przy pomocy instruktorów francuskich dywersji na 

11 Quatorze Ans, s. 9-11.

12 Opieram się na Documents diplomatique francais, seria III, 1,9,11-1914, 

t. I-XI, Paris '1932-1936.
1a G. R i t  t e r, Staatskunst und Kriegshandwerk, t. III, 11964, s. 462.
1, Wystarczy przeglądać Documents dipl. francais. 

1s Une grande dame d'avant guerre. Lettres de la Princesse Radziwill au Gene

ral de Robilant, t. IV, Bologna 1934, s. 4, 6, 69-70, 126, 143, 290-291. 

4 - Sobótka 1974, z. 2 
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pogranicznych terenach Niemiec, w tym także na ziemiach polskich 76_ 
Plan ten miał rzekomo przekazać do Paryża za pośrednictwem francuskie
go attache wojskowego w Berlinie, płk. Serreta, ale wpływy rosyjskie 

uniemożliwiły choćby próbę jego realizacji. Opisowi tej inicjatywy towa

rzyszą w pamiętnikach rozważania nad przewidywanym dalszym rozwo

jem wypadków, a więc skutkiem byłoby sparaliżowanie mobilizacji nie

mieckiej i klęska Rzeszy jeszcze przed rozpoczęciem poważniejszych dzia

łań zbrojnych. Nie dość na tym. Morawski snuje swoje fantazje, że dal

szą konsekwencją byłoby wytworzenie porozumienia Francji, Austrii 

i odbudowanej Polski, przy czym Rosja, narażona także na dywersję 
polską, miotana przewrotami wewnętrznymi, przestałaby odgrywać rolę 

sojuszniczki Francji, która z pozycji neutralnej przypatrywałaby się 
austriacko-polskiej walce przeciw wschodniemu sąsiadowi. 

Z różnych powodów; cała ta historia wydaje się być tworem wyo
braźni Morawskiego 11. Wystąpił z nią już p'o w:ojnie, gdy podobna prze
szłość mogła go otoczyć nimbem, zwłaszcza że wspomina tu także o dzia
łalności Piłsudskiego. Brak w raportach Serreta z Berlina najmniejszej 

wzmianki o kontaktach z Polakami (sam Serret zginął w czasie wojny 

i nie mógł ustosunkować się do rewelacji Morawskiego) czy sformułowań, 
które mogłyby sugerować, że w ogóle w jakikolwiek sposób rozważana 
była sprawa wywołania dywersji w Niemczech, nie stanowi dowodu 
przeciwko Morawskiemu. Tego rodzaju dokumenty mogły być pominięte 
przy publikowaniu lub kursować poza normalną korespondencją. Mo
rawski wspomniał o rzekomym udziale Z. Chłapowskiego w całej sprawie. 
Rodzina tego ostatniego (sam Chłapowski zginął w wypadku ulicznym 
w Warszawie w 1919 r.) przekonana była o bezpodstawności podobnych 
twierdzeń 1s. Przeciwko Morawskiemu świadczy to, co wiemy o jego 
zachowaniu w pierwszych dniach wojny. Wprawdzie on sam opisuje 

przyjęcie na zamku cesarskim zarządu Reichstagu, gdy uchylił się od 

złożenia przysięgi na wierność, oraz twierdzi, że w Kole Polskim prze

ciwny był głosowaniu za kredytami wojennymi, proponując usunięcie 

1& Quatorze Ans s. 18-o udziale w tym Z. Chłapowskiego; Antysekret, s. 54-61-

tu opis charakterystyczny dla sposobu pisania pamiętników; oto jak miało wyglądać 

przekazanie projektu płk. Serretowi: ,,O drugiej w nocy, na ławce kamiennej, pod 

pomnikiem w. kurfirsta, siedział w ciszy Tiergartenu osobnik i patrzał w pustkę 

Siegesallee. Nadeszło dwóch innych, powitano się w milczeniu, przybysze wyciągnęli 

kajet, zawinięty w gazetę, i pierwszy w swoją, a oni w swoją stronę się oddalili 

bez słowa" (Antysekret, s. 56-57). 
77 Choć gen. Maurin w liście do Morawskiego z 8 V 1926 (Quatorze Ans,

s. 11-IQ) pisze, że gen. Serret wspominał mu na początku wojny o koncepcji

przeszkodzenia mobilizacji niemieckiej.
78 K. M o r a w s k i, Ze wspomnień. 
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się z parlamentu po złożeniu uroczystego protestu przeciw ustawom 
antypolskim 79. Nieuprzedzony jednak obserwator pisze w swoim dzien
niku, że zdenerwowany Morawski mówił w dniu ·3 sierpnia (a więc 
w dniu przyjęcia na zamku cesarskim): ,,Musimy [rządowi] zapewnić 
wszystko - bez zastrzeżeń; nie ma innego wyjścia ... wszystko inne byłoby 
szaleństwem. Oni poucinają głowy naszym żonom i dzieciom, jeśli bę
dziemy głoso,wać przeciw czemukolwiek". Nawet tak ugodowo nasta
wiony później Dąmbek zachowywał się znacznie spokojniej 80. Jeżeli 
podobny nastrój był chwilowy, w dziwny sposób koliduje z obrazem 
·malowanym przez .Morawskiego. W moim więc przekonaniu mógł więc
on co najwyżej w zamkniętym towarzystwie snuć plany dywersji, przy
gotowanie i przekazanie Francuzom podobnego projektu wygląda na
nieprawdopodobne. Ówczesne kontakty Morawskiego z władzami prus
kimi też nie skłaniają do zawierzania jego rewelacjom 81. 

Zresztą w warunkach zaboru pruskiego projekty takie były zupełną 
fantazją, z czego Morawski, tak wiele piszący poprzednio o legalizmie 
wielkopolskim, musiał zdawać sobie sprawę. Władze pruskie w 1913 r. 
podejrzewały niektórych ziemian o gromadzenie broni, ale przieprowa
dzone rewizje nie dały żadnych rezultatów 82• 

Tymczasem rychłe zmiany w polityce pruskiej wobec Polaków otwarły 
przed Morawskim nowe możliwości. Przydały się także znajomości i kon
takty sprzed 1914 r., zwłaszcza z Erzbergerem. Nie znamy dokładnie 
tych stosunków, ale odtworzone fragmenty dają dostatec:mie jasny 
obraz sa. W naświetleniu Morawskiego Erzberger wyrasta na jakiegoś 
quasi-Wallenroda Prus i Rzeszy, którego celem miało być zniszczenie 

tych pierwszych i oderwanie od Rzeszy państw pdłudniowoniemieckich . 
a zbliżenie ich do Austrii 84. W tym właśnie dziele miał mu pomagać 
Mora.wski. 

Na wielu przykładach można wykazać, jak bardzo fałszywie Mo
rawski oceniał polityka centrowego. W 1914 r. Erzberger należał do 

· 19 Antysekret, s. 78-79, lOll 
so H. P. Ha n s se n, Fra Krigstiden, t. I, K0benhavn 1924, s. 18-19 (skrót

angielski: Diary of a Dying Empire, Bloomington 1955, s. 21). 
81 Por. np. list Wahnschaffego do Bethmanna z 1-0 VI 1914 (DZA Potsdam, 07. Ol 

Reichskanzlei, I Gr. 28 Parteien, 15 Polen, t. VII, k. ·125). -Wahnschaffe donosił, że 

Morawski w nawiązaniu do ustnej relacji pragnie przedstawić dalsze uwagi o sy

tuacji w Poznańskiem. 
s2 A. G a 1 o s, Nowa orientacja wobec Polaków w 1915 r., (Sobótka, 1971, 

s. 59'7. 
83 Brak na ten temat wzmianki w biografii Erzbergera (K. E p s t e  i n, Mat

thias Erzberger and the Dilemma of German Demokracy, Princeton 1959), ale 

sprawy polskie zostały w niej potraktowane w ogóle po macoszemu. 

84 Antysekret, s. 121 nn. 
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skrajnych aneksjonistów, a oderwane od Rosji Królestwo należeć miało 

do satelitów Niemiec 85. W tym też celu prowadził akcję, mającą na celu

wywołanie w zaborze rosyjskim dywersji polskiej 86
. W dalszej części 

wojny aneksjonizm Erzbergera osłabł, tym bardziej że trzeźwiej oceniał 

szanse zwycięstwa niż wielu innych polityków; wówczas jednak, aż do 

rewolucji" rosyjskiej, myślał o oddzielnym pokoju z Rosją. Ani dla niepo

dległości Polski, ani dla zniszczenia Prus czy Rzeszy nie było w tych 

planach miejsca. Nie oskarżali go o to nawet najbardziej zacięci wro

gowie, dla których był zdrajcą. Morawski zaś przypisywał mu projekty, 

które, jak zobaczymy niżej, prawdopodobnie wysnuł z zupełnie innych 
źródeł. 

Ni_emniej jednak związki z potężnym w pierwszym okresie wojny 

politykiem, a także z innymi przedstawicielami władzy, zbliżonymi do 

niego politycznie, podnosiły znaczenie Morawskiego. Jednym z punktów 
tzw. nowej orientacji wobec Polaków, dodajmy jedynym jej punktem, 

który dość wcześnie zaczęto realizować, było popieranie wśród ludności 
polskiej wpływów konserwatystów i obdarzanie ich godnościami 87_ Do 

takich zaś kroków należało powołanie Morawskiego do Izby Panów 
w dniu 27 I 1917 r. (razem z ks. Druckim-Lubeckim, szczególnie zaanga
żowanym w politykę ugody) 88. Nominacja ta była najwidoczniejszym 
przejawem uprzywilejowania Morawskiego, ale kontaktów z władzami 
było znacznie więcejJ Już w końcu marca 1915 r. brał on udział w kon
ferencji przedstawicieli władz pozn·ańskich i centralnych w sprawie reor

ganizacji cenzury wobec prasy polskiej 89
. W marcu 1916 r. nadprezydent 

poznański proponował oddanie mu kierownictwa scentralizowanej w Ber-

85 E p s t e i  n, op. cit., s. 105 nn. 
86 Erzberger był inicjatorem wydania broszury Zmartwychwstanie Polski i in

nych podobnych przedsięwzięć. A. G a 1 o s, Polityka władz wobec prasy polskiej 

zaboru. pruskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 201, Historia X.XIV, Wroc
ław 1973, s. 167). 

81 G a  1 o s, Nowa orientacja, s. 601. 
ss H u t t e n-C z a p s ki, op. cit., t. II, s. 319. Powołanie Morawskiego do Izby 

Panów Bethmann zlecił ministrowi spraw wewnętrznych już w styczniu 1916 r. 
(pismo podsekretarza stanu w Staatsministerium do Wahnschaffego z 28 I 191i6, 

DZA Potsdam, por. ods. 81, k. 298). Por. też „Kraj" nr 23 z 30 I 1917; WAP Poznań, 
Polizei-Priisidium Posen, nr 5058). Nominacja wywołała zadowolenie „Gazety Gru
dziądzkiej", natomiast „Kurier Poznański" podkreślał, że jest to powołanie na drodze 
nominacji, a nie wyboru (nr 26 z 2 II a.917; WAP Poznań, jak wyżej). Do sejmu 
pruskiego po Morawskim wybrano ks. Lisieckiego, zbliżonego do endecji (,,,Kurier 
Poznański" z 13 VI lJll 7; ,,Gazeta Poznańska" z 14 VI; WAP Poznań, Polizei-Priisi
dium, nr 5059, k. 223, 234). Nominacja Morawskiego jeszcze znacznie później uwa
żana była za główny przejaw zaangażowania się przez niego po stronie Niemiec 
(M. S e  y d  a, Polska na przełomie, t. I, Warszawa 1927, s. 278). 

89 G a  1 o s, Polityka władz, s. 168-169. 
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linie cenzury, gdyż jak pisał, tylko Polak może zrozumieć prasę polską 
i jej sposoby obchodzenia zarządzeń władz. W tym samym czasie prezy
dent policji poznańskiej chciałby Morawskiego widzieć na stanowisku 
cenzora nowo założonego ugodowego organu Druckiego-Lubeckiego 
„Kraj". W kwietniu 1916 r. Morawski brał udział w nowej konferencji 
w Poznaniu w sprawie reorganizacji cenzury 9o. 

Tak więc władze uważały go za jednego z najbardziej eksponowanych 
przedstawicieli kierunku ugodowego. Tak samo było z opinią polską 91. 
Nie brakło i z jego strony kroków, które potwierdzały podobne stano
wisko. Gdy we wrześniu 1916 r. kanclerz zaprosił do siebie przedstawi
cieli poszczególnych frakcji, aby przedstawić swoje poufne expose, paru 
posłów polskich uchyliło się od uczestnictwa (Wł. Seyda, Dąmbek, Trąm
czyński), zjawił się natomiast Morawski 92. W styczniu 1917 r. wygłosił 
w Izbie Panów przemówienie z okazji urodzin cesarza 93. Jak wszyscy
ugodowcy, wypowiadał się za polityką Bethmanna-Hollwega, a przeciw 
jego konserwatywnym i wojskowym wrogom (w maju 1917 r. po ogło
szeniu proklamacji konserwatystów przeciw kanclerzowi miał stwierdzić, 
że jej autorzy kraj „pchają ku rewolucji") 94. Jego związki z Erzberge
rem były tak ścisłe, że budziły nawet zastrzeżenia władz 95• Osłabła 
natomiast z natury rzeczy jego pozycja w Kole Polskim, a całkm�tej 
zmianie uległy stosunki z endecją, dla której stał się odtąd na stałe 
przedmiotem ataków 96. 

W późniejszych wypowiedziach Morawski całą swoją postawę, którą 
wspomina zresztą tylko bardzo ogólnikowo, uznał za grę. Mimo to i wów
czas bronił zacięcie aktywistów zaboru pruskiego; w tym także bardzo 
skompromitowanego ks. Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Skrajnie 
lojalistyczne pismo Druckiego, ,,Kraj", określał jako robotę iście makia
welską: ,,Jeden z nich, co walnie dopomógł w nakręceniu na naszą 

. 9o Pisma Eisenhart-Rothego i prezydenta policji do ministra spraw wewnętrz
nych z 29 III 1916, DZAM, Rep. 77, Tit. 871, nr 30a, k. !Sl-193. 

91 Razem z kilkoma innymi politykami zaliczano go do grupy „Gazety Narodo
wej" (DZA Potsdam, jak ods. 81, t. VIII, lt. 77; WAP Bydgoszcz, sygn. VIII/103). 

02 „Gazeta Narodowa" z 20 IX 19116; WAP Bydgoszcz, sygn. VIII/103, k. 1092.
93 Archiwum Akt Nowych, Agencja Lozańska, sygn. 243, nr 10, k. 1:13. Sam 

Morawski twierdził, że w czasie wojny nie przemawiał (Antysekret, s. •102). 
94 Ha n s s e  n, op. cit., t. I, s. 328. Na ironię zakrawa fakt, że do upadku 

Bethmanna przyczynił się Erzberger (E p s t e i n, op. cit., s. 193). 
9s Nadprezydent poznański pisał do ministra spraw wewnętrznych 19 IX 1,916, 

że należy upomnieć Erzbergera, bez podawania źródła, aby nie mówił wszystkiego 
Morawskiemu (DZAM, Rep. 77, Tit. 1884, nr 4, t. I, k. 4,12-413). 

96 Antysekret, s. 101-102. M. Seyda miał go za szczególnie wpływowego pisząc, 
że stal za kulisami całej grupki ugodowców, że działał dyskretnie, ale angażow9l 
się głęboko w ugodę (Polska na przełomie, t. I, s. 278). 
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korzyść sprawy polskiej, założył gazetę. Tak ugodową, że od razu obrzyd
liwą. Wariacką po prostu. Nowe pismo, Ziemia Nasza [czyli „Kraj"], 
kosztowało dużo, bo nikt go nie chciał abonować. Rozsyłano je więc za 
darmo. Wychwalało Krzyżaków pod niebiosa w sposób niesłychanie draż
niący. Pisało głupstwa oczywiste, ale miłe sercu kapralskiemu, np. 
w końcu wojny, gdy już Niemcy nie mieli szans zwycięstwa, pisafo, że 
Germania to słoń, a całe universum skoalizowane to pchła, którą ten 
słoń zadepcze. I tym podobnie nonsensa". W rezultacie była to mistrzow
ska prowokacja prasowa, w dodatku zaś Lubecki pomagał zwolennikom 
Ententy wyjeżdżać do Szwajcarii, a wraz z innymi aktywistami bronił 
ludności polskiej przed represjami wojskowymi 97_ 

Wszystkie te wywody można by uznać tylko z;a niezbyt udolną próbę 
obrony własnej, mało chwalebnej przeszłości, gdyby nie dalsze losy 
Morawskiego. W ciągu wojny, może już w 1915 r., a pewniej od 1916 r., 
Morawski zaczął podróżować do Szwajcarii. Paszport zawdzięczał najpew
niej Erzbergerowi, ale nie było to tak wielkie wyróżnienie. Do Szwajcarii 
jeździło wielu zwolenników endecji, niektórzy na stałe, jak M. Seyda, 
inni utrzymując kontakt zaboru pruskiego z narodowodemokratycznym 
ośrodkiem emigracyjnym. To prawda, że Morawski jeździł chyba częściej 
niż inni, ale ważniejsze jest chyba, że przy tej okazji wypełnił prawdo
podobnie bliżej nie znane polecenia Erzbergera. Ambicje tego ostatniego 
w latach 1915-1916 były wielkie (brał np. udział w pertaktacjach w spra
wie unii cerkwi bułgarskiej .z Rzymem, planował obalenie rządu we 
Włoszech i w Rumunii oraz restaurację władzy świeckiej papieża), zało
żył nawet coś w rodzaju własnej sieci wywiadowczej we Włoszech, Ho
landii, Danii i Szwajcarii 98; wcale więc nie jest wykluczone, że przy 
licznych poufnych misjach posługiwał się także M?rawsk:im. Łączy się to 
zaś z najciekawszym, choć najtrudniejszym do rozszyfrowania fragmen
tem jego barwnego życia. 

Na początku 1917 r. nowy cesarz Karol prowadził za pośrednictwem 
braci cesarzowej Zyty, Sixtusa i Ksawerego ks. Parmy, pertraktacje 
z Ententą w sprawie ewentualnego zawarcia pokoju 99. W trakcie tych 
rokowań minister spraw zagranicznych Czernin z inspiracji, ? może 
nawet przy współpracy Karola przygotował memoriał z 12 IV 1917 r., 
w którym sytuacja monarchii dualistycznej przedstawiona była w sposób 

9i Images et Souvenirs s. 186, Antysek1·et, s. 104, 109-111. Aktywistom Moraw
ski przypisał też zasługę WYjaz <iu S ey<iy, który uzyskanie paszportu uznał za ;prze
oczenie policji (Polska na przełomie, t. I, s. 291). 

es Epst ein, op. cit., s. 142-144, 163-164. 
99 Sprawa rokowań Karola z Ententą jest dobrze znana i posiada bardzo obfitą 

literaturę naukową. 
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niezmiernie tragiczny. Ogólnym wydźwiękiem memoriału było stwier
dzenie, że państwa nie stać na przetrwanie jeszcze jednej zimy w wa
runkach wojennych. Choć sporządzony on został tylko w 4 egzempla
rzach, dostał się w odpisie do rąk Erzbergera, który w celu uzyskania 
poparcia partii centrowej dla projektu rezolucji pokojowej niemal w ca
łości odczytał go w końcu lipca na zebraniu Wydziału Partii w Frankfur
cie w obecności 64 osób. Treść dokumentu doszła następnie do wiado
mości Ententy. 

Cała ta sprawa, a zwłaszcza drogi, którymi wędrował memoriał Czer
nina, nie jest do dziś doklładnie wyjaśniona i chyba nigdy nie będzie 
całkiem jasna. Gdy stała się powodem zaciętych ataków konserwatywnej 
prawicy na Erzbergera, zajmowano się głównie tym, jak doszedł on do 
posiadania odpisu, z czego potrafił się wybronić (ale pozostało słuszne 
stwierdzenie, że w sposób nieodpowiedzialny użył memoriału do własnej 
akcji politycznej 10°), mniej natomiast dociekano sposobu ujawnienia do
kumentu Entencie. Nieraz zresztą pisano, że nie należy przesadzać zna
czenia tego ostatniego faktu, gdyż na Zachodzie i tak wiedziano, jakie 
jest położenie Austro-Węgier 101_ Hamowało jego wykorzystanie prowa
dzenie aż do października 1917 r. rokowań z Austrią, a także przyjazne 
nastawienie Anglii, szczególnie Lloyd George'a oraz niektórych polityków 
f�ancuskich wobec Austrii 102. Z drugiej strony czym innym były wypo
wiedzi prywatnych osób o stanie Austrii, a czym innym urzędowe stwier
dzenie tego, choćby przesadne 103. W sytuacji Francji po niepowodzeniach 
ofensywy Nivelle'a i wobec buntó� w wojsku tego rodzaju oznaka sła
bości jednego z wrogów, nawet słabszego, mogła mieć znaczenie, choć 
nie została szeroko wyzyskana ani nie ZV'{róciła na siebie w większym 
stopniu uwagi opinii publicznej, zainteresowanej głównie sytuacją w Ro
sji po rewolucji lutowej, wojną podmorską i przystąpieniem USA do 
wojny 104

. 

Gdy chodzi o drogę memoriału Czernina na Zachód, najczęściej przy
puszczano, że utorowało ją przemówienie Erzbergera w F·rankfurcie. 
Wprawdzie ten ostatni bronił się, że podjęto środki ostrożności (pilno-

100 E p s t e i n, op. cit., s. 206-208. 
101 D. L 1 o y d G e o r g e, War Memoirs, t. IV, London 1934, s. 1986 nn; R i t

t e r, op. cit., t. III, s. 461; H. H a  n a k, Great Britain and Austria-Hungary During 

the First World War, London 11962, s. 254. 
102 R. A. Ka n n, Die Sixtusaffći.are und die geheimen Friedensverhandlungen 

Oesterreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg, Wien 1966, s. 39; E. Ba u er, Erzberger, 

Ludwigsburg '19215, s. 88 (powołując się na pismo „Journal des Debats"). 
10a Tak twierdził Czernin, K a n n, op. cit., s. 39. 
10, Nie brak pamiętników i opracowań, które całą sprawę pomijają milczeniem; 

np. R. P o  i n c a r  e, Au service de la France, t. IX, Paris 19l1'; Ll oyd Geor g e, 

op. cit.; G. Bo n n ef o u s, Histoire de la Troisieme R1ipublique, t. II, Paris 1957. 
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wanie sali, zakaz robienia notatek.) lOG, ale trudno, aby 64 osoby zacho
wały tajemnicę. Niemniej choć oskarżyciele Erzbergera uważali winę m 
udowodnioną 106, nigdy nie ustalono z pewnością, że memoriał do Paryża 
i Londynu dostail się przez Frankfurt. Znacznie mniej znane jest stwier
dzenie historyka brytyjskiego R. W. Seton-Watsona, że memoriał w ręce 
Ententy wydała tajna organizacja czeska 101. I ono nie ma charakteru 
pewnika. Natomiast literaturze zachodniej· nie znane jest zdanie Sz. As
kenazego, że wydanie expose Czernina Entencie „w rzeczywistości było 
dziełem ultrapruskiego Polaka, którego nazwisko jednak nie zasługuje 
na wymienienie, gdyż uczynił to nie dla dobra sprawy, lecz dla zysku" 10s. 

Czyżby Morawski był tym. ultrapruskim Polakiem? Nie sądzę, abyśmy 
kiedykolwiek mogli uzyskać ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii, można 
jednak sporządzić bilans argumentów, przemawiających za tym i prze
ciwnych. Askenazy przebywał. w czasie wojny w Szwajcarii, a więc mógł 
tam Właśnie dowiedzieć się o autorstwie przekazania memoriału. O ile 
wiadomo, memoriał do Paryża i Londynu dotarł właśnie przez Szwaj
carię 109, choć nie daje to wiele, bo była to najczęściej używana droga 
przekazywania wiadomości i dokumentów. Twierdzono, że Erzberger już 
przed zebraniem w Frankfurcie wysłali: memoriał na Zachód, a swoje 
przemówienie zainscenizował, aby pokryć jawną zdradę przypuszczenia
mi o niedyskrecji któregoś ze słuchaczy, ale mało to prawdopodobne 110• 

Za udziałem Morawskiego pośrednio przemawiają dalsze jego losy, a zwła
szcza gościnne przyjęcie we Francji, ,otrzymał wówczas krzyż oficerski 
Legii Honorowej 111 i chyba pewne sumy pieniężne 112• Ważniejsze jest 
jeszcze jedno świadectwo. Według relacji mgr. K. Morawskiego L. H. Mor
stin opowiadał mu o pewnym przyjęciu, na którym gen. Weygand zwró-

10s M. E r  z b e r  g e r, Erlebnisse im Weltkrieg, Stuttgart 1920, s. 120; E p s t e i n, 

OP. cit., s. 206-208. 
106 K. H e l f f e r i c h, Fort mit Erzberger, Berlin 1919, s. 45, twierdził, że 

Erzberger zniszczył szansę na zawarcie pokoju. 
101 R. W. S e t  o n-W a t  s o n, The History of the Roumanians, Cambridge 1834, 

s. 500; V. S. M a m  a t  e y, The United States and East Central Europe 1914-1918,

Princeton 1957, s. tl.\35.
10s Uwagi, Warszawa 1924, s. 475, na fragment ten zwrócił mi uwagę K. Mo

rawski. Za pewny udział Morawskiego w tej sprawie uważ,.p.l St. Leitgeber. 
109 E r z b e r g e r, op. cit., s. 120. 
110 Takie wieści krążyły w Wiedniu (por. pismo Hohenlohego do Ktihlmanna 

z 30 VIII, R. F e s t  e r, Die Politik Kaiser Karls und der Wendepunkt des Welt

krieges, Miinchen W25, s. L82). 
111 Quatorze Ans, s. 5-6. 
112 Ta szczodrobliwość skąp:iich Francuzów jest jednym z argumentów mojego

korespondenta, K. Morawskiego, który sądzi, że Morawski przekazał albo memoriał 

Czernina, albo streszczenie sporządzone przez siebie na podstawie zasłyszanych 

informacji (listy z 19 VII i 1 X 1973). 
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cił się do niego ze słowami: ,,pokażę Panu Polaka, który najbardziej 
zasłużył się Entencie", po czym ku zdziwieniu Morstina wskazai na 
Franciszka Morawskiego 113. Czy wytłumaczenia podobnej oceny można 
szukać w przedwojennych kontaktach Morawskiego z Cambonem i w dal
szej działalności, o której niżej? 

Z drugiej strony argumentem poważnie osłabiającym przypuszcze
nie o udziale Morawskiego w dostarczeniu memoriału jest fakt, że nie 
wspomina on o tym ani w pracach drukowanych, ani w pamiętnikach 114. 

Także, według słów K. Morawskiego; ,,jedyny żyjący, który mógłby coś 
powiedzieć", Kajetan Morawski, 82-letni starzec, mieszkający w domu 
starców pod Paryżem, pytany przed paru laty, powiedział, że nie wierzy 
w memoriał Czernina, ale że Morawski razem z, Janem Żóił.towskim sfa
brykował własny memoriał, który przekazał posłowi francuskiemu w Ber
nie m. Opis ten bliski jest relacji samego F. Morawskiego, choć właśnie 
dlatego może być relacją zasugerowaną krewnemu, który w czasie woj
ny pracował w administracji niemieckiej w królestwie. Może Morawski 
wolał nie przyznawać się do tej „ściśle zarobkowej" pracy, choć znając 
jego fantazję oraz umiejętność odpowiedniego zabarwiania własnych 
poczynań, nie wydaje się to prawdopodobne 116• 

11s List K. Morawskiego z 'JR VIII 1973. W obszernych pamiętnikach•Weyganda 
(Memoris, t. I-III, Paris 19-53-1J957), pozbawionych indeksu, nie udało mi się znaleźć 
wzmianki, która wiązałaby się z tą rozmową. 

114 Pisze natomiast o tym, że w czasie pobytu w Szwajcarii sporządził i przy 
pomocy dwóch nie Wymienionych Polaków wydrukował w wydawnictwie Payota 
dywersyjną broszurę, rzekomo pochodzącą od Ententy, w której wychwalał kola 
skrajnie nacjonalistyczne i militarystyczne jako pożyteczne dla zachodu. Udawał 
następnie, że przemycał broszurę do Niemiec tak, aby dostała się do rąk Bethmanna, 
co podobno narobiło sporo zamieszania w kolach politycznych Rzeszy (miało wy
wołać awanturę między Wilhelmem a Ludendorffem). Jak twierdzi dalej, po wojnie 
broszura została ponownie wydana w Niemczech, wywołując polemikę prasową 
(Antysekret, s. 144-149). Informacje autora są jednak tylko ogólnikowe, niekiedy 
sprzeczne między sobą. Według Antysekretu powojennym wydawcą i aut.orem 
przedmowy był „socjalistyczny minister Hausmann"; mógł to być tylko C. Haus
smann, jeden z przywódców DDP, w którego życiorysie nie udało się stwierdzić 
udziału w podobnej imprezie (por. np. C. H a u s s ma n n, Schlaglichter, Frankfurt 
1.924; Aus Conrad Haussmanns politischer Arbeit, Frankfurt 1923), chyba że chodzi 
o nie znaną mi pracę C. H a u s s m a n n, Geheimbericht Nummer 7 vom Februar

1917, Berlin 192-1; J. P e t  z o l  d, Die Dolchstosslegende, Berlin 1963, s. 135).
W Triomphe de Betise (s. 18) Morawski wymienia A. Hoffmanna, który był działa
czem USPD, ale i w tym wypadku nie udało się ustalić związku z podobną broszu- ·
rą. W rezultacie nie wiemy, czy podobna broszura istniała, w każdym jednak razie
nie mogła mieć nic wspólnego z memoriałem Czernina.

11s List K. Morawskiego z 1 X 1973. Kajetan Morawski zmarł we Francji 
2 XI W73. 

116 Np. w ogłoszonych w Quatorze Ans listach dyplomatów i generałów kilka 
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Prawdy, jako się rzekło, dojść, niełatwo, ale wydaje mi się, że jednak 
więcej przemawia przeciwko twierdzeniu Askenazego, który zresztą nie 
wymienia nazwiska. Morawskiego widywano tak często w Szwajcarii, 
jak żadnego innego Polaka, i uważano go tam za agenta Erzbergera. 
Z Wiednia, z którym Askenazy miał kontakty, płynęły oskarżenia Erzber
gera o zdradę, a Morawski kontaktował się z przedstawicielami Francji. 
W takiej sytuacji łatwo mogło powstać przypuszczenie, że właśnie on 
byiJ: wykonawcą polecenia centrowca 111. Natomiast zdaje się nie ulegać 
wątpliwości, że Morawski w czasie pobytów w Szwajcarii porozumie
wał się z poselstwem francuskim w Bernie, któremu przekazywał infor
macje podobne do tych, jakie miał przygotowywać przed wojną dla 
Cambona (w czasie wyjazdów zbierał je w Berlinie Z. Chłapowski) 11s. 
Stopniowo przenosił się do Berna, dokąd w 1916 r. spowadził też ro
dzinę. Możliwe, że finansowo ułatwili mu to Francuzi. Po raz ostatni 
zajrzał do Berlina na początku listopada 1918 r., gdy załamywała się 
cesarska Rzesza, że zaś nadal zasiadał w Reichstagu i jego zarządzie, 
wziął udział w jednym z ostatnich lub w ostatnim przed wybuchem re
wolu�ji posiedzeniu komisji budżetowej Reichstagu, w czasie wojny naj
ważniejszego organu parlamentarnego 119. Wrażenia z Niemiec przekazy
wał do Francji, sporządzając m. in. w listopadzie 1918 r. memoriał, 
w którym według własnych słów przestrzegalł państwa zachodnie przed 
niemiecką „ersatz-rewolucją". Jakkolwiek wyglądały jego doniesienia, 
wiadomości tego bystrego obserwatora o szerokich powiązaniach w ko
łach rządowych Berlina musiały rruec spore znaczenie dla dyplomacji 
Ententy i przynajmniej w części mogą usprawiedliwić określenie Wey
ganda 120. 

razy powtarza się refren, że swoją działalność dla Francji przypłacił ruiną finan
sową, co dalekie było od prawdy, a co potrafił zasugerować koi:espondentom. 

117 Chyba, że Askenazy swoje informacje czei:pal z takich źródeł:, jak masońskie. 
Być może rozwiązanie zagadki spoczywa w tajnych aktach francuskich, do któi:ych 
jednak nie miałem możliwości sięgnąć. 

us Quatorze Ans, s. 24; Antysekret, s. 1!;2. Do tej współpracy odnoszą się chyba 
wzmianki w liście G. Clinchant, charge d'affaires w Berlinie do Morawskiego 
z 25 II W20 (Quatorze Ans, s. 7-8). O raportach dostarczonych w czasie wojny 
wspomina też dyrektor polityczny Quai d'Orsay, Comte Peretti de la Rocca, w liście 
z 25 XI 1926 (tamże, s. 9). 

119 Antysekret, s. 156.

120 Tak jest tym bardziej, że wg innej relacji Weygand stwierdził, iż Moraw
·skiemu miał wiele do zawdzięczenia sztab francuski. Z kontekstu wynikało, że cl)o-

. dzilo raczej o końcowy okres wojny, gdy przekazał on informacje o konferencji
w Berlinie, na której dowództwo niemieckie (chyba już gen. Groener) stwierdzało, 
iż Niemcy nie są w stanie prowadzić dalej wojny (relacja ustna dyr. Jana Moraw
�ego z 21 XI 1973 z rozmowy jego brata Kajetana Morawskiego z Weygandem 
w ostatnich latach życia tego ostatniego). 
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W czasie wojny uformowały ąię ostatecznie filoaustriackie poglądy 
Morawskiego. Chciałby �wiązać z Austrią południowe Niemcy i sprzy
mierzyć z nią odbudowaną Polskę. Projekty te przypominały pewne kon
cepcje, tułające się w dyplomacji Ententy najwyraźniej w 1917 r. w trak
cie nieudanych rokowań z Austrią. Najczęściej obiecywano wprawdzie 
odszkodować Austrię za ustępstwa na rzecz Włoch Śląskiem, ale wspomi
nano czasem o związaniu z państwem habsburskim w jakiejś formie 
także Bawarii, a nawet o odbudowaniu Polski, i to w granicach z 1772 r., 
w bliżej nie określonym związku z Wiedniem 121. Nie da się niestety 
stwierdzić, czy poglądy Morawskiego w jakikolwiek sposób wynikały 
z takich projektów. 

Wraz z zakończeniem wojny Morawski pomyślał o przeniesieniu się 
do Paryża. Sprawa była o tyle trudna, że starali się temu przeszkodzić 
politycy endeccy, zwłaszcza M. Seyda. Sam Morawski twierdzi, że nie 
chciał korzystać z pozwolenia na wjazd udzielonego przez władze fran
cuskie, gdyż był obywatelem polskim i poS1łem na sejm (mandat sejmo� 
wy dzierżył jako były poseł do Reichstagu aż do przeprowadzenia wy
borów w zaborze pruskim 1 VI 1919, ale będąc zagranicą nie brał żadnego 
udziail:u w obradach 122). Podobno dopiero interwencja E. Piltza przełamała 
trudności 123 . 

. Gdy znalazł się nad Sekwaną, próbował - według własnej relacji - . 
popierać swoimi wpływami obóz piłsudczyko"".'ski 124. Kontakty te nie 
musiały być zresztą ścisłe m, a więcej stykał się na „paryskim bruku" 
z konserwatystami, jak Ksawery Orłowski czy Jan Tarnowski 126. Miaił 

121 J. Me c  k 1 i n g, Die Aussenpolitik des Grafen Czernin, Wień 1969, s. 135-136; 
K :a n n, op. cit., s. 48-49; Rit t e r, op. cit., t. III, s. 459, 462; T. K o m  a r n i c k  i, 
Rebirth of Polish Republik, Melbourne-London-Toronto b. d., s. 122-123. 

122 T. Rz e p e c ki,· Sejm 1919 r., Poznań, s. 233. 
12s Antysekret, s. Hlil. 
124 Wprawdzie w pamiętnikach nie brak wyrazów sympatii dla Piłsudskiego, 

„złotej legendy" czy „obozu legendowego" w okresie przed li918 r., ale twierdzenia 
te bez wątpienia dorabiane były ex post. 

1l!5 Brak o nich wz.mianek, w każdym razie w wydawnictwach drukowanych 
(por. np. K. Dł u s ki!, Wspomnienia z Paryża, Warszawa ·1920). 

126 Por. np. Antysekret, s. il65-167, 208-209. H. Korwin-Milewski, który w Pa
ryżu był zresztą tylko do li,pca 119;1'9 r. (a Morawski zjawił się tam zapewne w 1920 r.),
wspomina jedynie o kontaktach z młodym oficerem polskim Morawskim, chyba 

, synem Franciszka (Siedemdziesiąt lat wspomnień, Poznań 1930, s. 502-503). Syn 
ten, Antoni, w 1<914 r. powołany do armii niemieckiej, rychło (na przełomie ,1.914 
ii 191� r.) dostał się do niewoli rosyjskiej. Zwolniony działał w organizacjach 
polskich w Rosji. Ogarnięty przez Niemców po zajęciu Mińska, uwięziony został 
w Moabicie i znalazł się wobec poważnego niebezpieczeństwa. Pomógł chyba 
Erzberger, dość że Antoni nie tylko wyszedł z więzienia, ale wyjechał do Szwajcarii, 
stamtąd do Francji i wstąpił do armii Hallera, z którą wrócił do Polski (Relacja 
ustna dyr. J. Morawskiego z 21 XI 1973). 

' 



216 Adam Galos 

też dwukrotnie podejmować polskich ministrów spraw zagraniczych (ale 
nie endeckich), ułatwiając im spotkania z politykami francuskimi 121. Mi
mo to jednak nic nie wskazuje, aby Morawski odgrywał jakąkolwiek 
rolę w licznym gronie polskich polityków, dziennikarzy, publicystów 
i uczonych, którzy zebrali się w 1919 r. w Paryżu. Wątpliwe także, aby 
jego działalność przyczyniła się do występującego powiększania się wpły
wów obozu piłsudczykowskiego we Francji 12s. Stale narzekał na ucisk 
,,emigracji legendowej'' (czyli legionowej) przez „sektę" (czyli endecję). 

Wrogie wobec niego stanowisko endecji nie ulega wątpliwości, bo 
tak było ze wszystkimi działaczami, którzy w czasie wojny zaangażowali 
się aktywnie, a w wypadku Morawskiego szczególnie nieprzyjemne były 
jego wpływy wśród polityków francuskich. Niemniej jednak Morawski 
przeceniał uwagę, jaką miała mu wówczas poświęcać tak silna endecja 129. 

Natomiast bliskie bylly jego kontakty z pewnymi kołami polityczny
mi we Francji. Choć znowu zdani jesteśmy niemal wyłącznie na infor
macje pochodzące od samego Morawskiego, ale niektóre z nich można 
sprawdzić pośrednio, a inne wyglądają prawdopodobnie. Miał więc brać 
udzia:ł w jednej z misji Ententy do Berlina 1ao, co przy jego znajomości 
tamtejszego terenu chyba odpowiada prawdzie. Reaktywowano w Pary
żu La Societe d'Etudes de l'Evolution Allemande m, co wobec potrzeb 
dyplomacji francuskiej w czasie konferencji paryskiej i w następnych 
latach jest zrozumiałe. Swoje opinie o stosunkach niemieckich instytu-

121 Antysekret, s. 201. 
128 A. D e r  u g a, Działalność Wydziału Prasowego Komitetu Narodowego Pol

skiego w Paryżu (Studia z najnowszych dziejów powszechnych, t. II, Warszawa 

1962, s. 245-248): J. K u k ul k a, Francja a Polska po traktacie wersalskim 

1919-1922, Warszawa UJ70, s. 251, 357. 
129 Przykładem może być sprawa pamfletu, jaki przeciwko niemu, a także prze

ciw Piłsudskiemu, Askenazemu, Skrzyńskiemu i ambasadorowi Francji w Polsce 

Panafieu, miał skierować „Rudolf Staroczyński" (a więc A Nowaczyński) na la

mach „Duszy Krajowej" (czyli „Myśli Narodowej"). W rocznikach „Myśli Narodo

wej" lf.)21-1925 (zmiana redakcji i charakteru pisma w jesieni 1005 wyklucza, aby 

chodziło o lata późniejsze) wśród setek felietonów czy pamfletów Nowaczyńskiego, 

przeważnie bardzo ostrych w tonie, nieraz wręcz chamskich·, udało się odnaleźć 

ledwie jedną wzmiankę, odnoszącą się do Morawskiego. Podając wykaz posiadaczy 

Legii Honorowej w Polsce, a w nim nazwisko Morawskiego, Nowaczyński stwier

dził: ,,to jest ohyda i paskudztwo samo w sobie", gdyż chodzi o osoby, z których 

niejedną „feldfebel pruski przyciskał do siebie", natomiast nie odznaczono ludzi 

znacznie bardziej zasłużonych dla Francji (Myśl Narodowa, III, 1924, nr 10, s. 5-6; 

nie mogę oczywiście wykluczyć, że opuściłem jakąś inną wypowiedź, zwłaszcza 

jeśli Morawski nie był w niej wymieniony nazwiskiem, ale nie wydaje się to 

prawdopodobne). 
1:io Antysekret, s. 148.
131 Quatorze Ans, passim; Antysekret, s. 164 nn.
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cja ta dostarczała różnym dyp�omatom i wojskowym, stąd znajomosc 
Morawskiego z J. Cambonem, Clinchantem, w czasie wojny posłem 
w Bernie, a potem w Budapeszcie, de Perettim de la Rocca, znajdują
<:ym się na placówce w Madrycie, oraz z generałami Buatem, znanym 
z kilku prac o wojnie, Maurinem, Hergaultem i Bineau. Pisywał także 
<do niektórych czasopism francuskich 132. 

Sytuacja się jednak zmieniafa. Skończyły się we Francji rządy Blo
ku Narodowego, a po 1923 r. poprawie zaczęły ulegać stosunki z Niem
,cami. Quai d'Orsay przestawało się interesować podobnymi materiałami, 
jakich dostarczał Morawski, i odchodzili jego znajomi. W 1926 r. Societe 
d'Etudes uległo likwidacji, a Morawski pożegnał je wspomnieniową bro
szurą, zamieszczając w niej kilka listów z podziękowaniami od dyploma
tów i polityków 133. 

W ciągu kilku następnych lat Morawski parał się publicystyką, pi
sywał może do „Czasu", coś mógł otrzymywać jeszcze od Francuzów, 
ale na dobrą sprawę nie wiadom,o, co robił. W 1931 r. opublikował tom 
szkiców, w którym więcej jest rozważań o stosunkach międzynarodowych 
i wewnętrznoniemieckich niż konkretnego materiaau autobiograficzne
go m. Wraca� do dawnych koncepcji sojuszu francusko-austriackiego 
i potępiał tych polityków francuskich, którzy w 1917 r. przeciwni byli 
separatystycznemu pokojowi z Austrią (chodziło o M. Ribota, który ujaw
nił rokowania Włochom i w znacznej mierze je przekreślił). Rozwodził 
się natomiast nad zasługami dyplomatów, którzy popierali go w poprzed
nich latach, czy generałów. Bronił orientacji proaustriackiej w Polsce, 
uzasadniał potrzebę przywrócenia dawnych granic Polski z 1772 r., za

przecz� samodzielności Białorusinów i Ukraińców, żałow�, że nie po
wiodły się próby restauracji Habsburgów i deklarował się jako zdecydo
wany wróg Czechów. 

Wkrótce wrócił do Polski (chyba w 1932 r., poprzednio zaglądał nad 
Wisaę rzadko), czy to dlatego, że we Francji trudno mu było się na 
dłużej zaczepić, czy też dlatego, że wraz ze swoimi kontaktami na Quai 
d'Orsay niewygodny był dla ambasadora Chłapowskiego m. Po powrocie 
zaszył się u teściowej w Krakowcu, w pow. jaworowskim, i pozostawał 
bię,rny, jak nigdy dotąd. Pisał cytowane wielokrotnie „pamiętniki" -

1a2 Np. wspomnienia ogłoszone w „Revue Hebdomadeire" (Quatorze Ans, s. 9,). 
1as Quatorze Ans, s. 25. Morawski tłumaczy zaprzestanie działalności względami 

osobistymi, ale było chyba inaczej. 
184 Images et Souvenirs, t. I (i jedyny), Paris 1931; są tu szkice o stosunkach 

francusko-austriackich, o junkrach, Eulenburgu itd. 
135 Informacja K. Morawskiego. Wg J. Morawskiego (rozmowa z 21 XI 1973) po

wodem do powrotu było raczej wyczerpanie się funduszów. Wg informacji rodzin

nych Franciszek Morawski w czasie pobytu we Francji dysponował poważnymi 

kwotami, natomiast potem żył bardzo skromnie. 
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Antysekret, podobno nieznane memortały do · Becka, a także żałosne 

oskarżenie polityków � dziennikarzy o głupotę w broszurze Le Triomphe 

de la Betise 136. Rodzina zmniejszała się (syn Antoni, gospodarujący po 

stryju Henryku w Luboni, zmarł młodo w 1932 r., obie córki, Elżbieta 

i ukochana Maria wstąpiJły do zakonu, usamodzielnili się młodsi synowie 

Henryk i Ludwik). Niezauważany już przez nikogo zmarł w Krakow

cu 2 I 1938 r. 137

FRANCISZEK MORAWSKI-EIN PREUSSISCHER KOMPROMISSLER 

ODER FRANZ0SISCHER AGENT 

Franciszek Morawski, Publizist, Gesandter und Politiker (1868-1938) ist eine 
geheimnisvolle Gestalt. Trotz der Auswertung verschiedenartiger Quellen, darunter 
auch seiner Papiere, die Morawski's Familie dem Verfasser zuganglich machte 
sowie seines autobiographischen Romans, ist et nicht gelungen, alles endgilltig zu 
klaren, 

Morawski stammte aus einer grosspolnischen Gutsbesitzerfamilie, studierte an 
deutschen und franzosischen Hochschulen, verbrachte danach einige Jahre in Gali
zien. Nach der Rlickkehr redigierte er den „Kurier Poznański" und veroffentlichte 
viel in verschiedenen polnischen Zeitschriften. Im Jahre 1910 wurde er in den 
deutschen Reichstag gewahlt und im Jahre I9i13 in den preussischen Landtag. 

In Berlin entfaltete Morawski eine rege Tatigkeit in der breiteren offentllch
keit. Er lernte viele deutsche Politiker kennen und nahm an verschiedenen Aktionen 
teil (die bekannteste war die Ernennung von E. Likowski zum Erzbischof von 
Gniezno und Poznań, wozu Morawski einen entscheidenden Beitrag geleistet hatte). 
Die preussische Regierung hatte nicht ohne Grund Morawski als fiihrenden Vertre
ter der versohnlerischen Richtung in der polnischen Bevolkerung angesehen. Zu 
derselben Zeit knlipfte Morawski jedoch auch-ungenligend erforschte-Kontakte 
mit dem franzosischen Vertreter in Berlin J. Cambon an, den er vermutlich 
mit Bewertungen der politischen Situation in Deutschland belieferte. 

Der Hohepunkt von Morawski's Ti:itigkeit fi:illt in die Zeit des 1. Weltkrieges. 
Morawski stand damals in nahen Beziehungen zu M. Erzberger, einem einfluss
reichen Politiker der Zentrums-Partei, und setzte seine Zusammenarbeit mit tlen 
Behorden fort. Dies brachte ihm die Ernennung zum Mitglied des preussischen 
Herrenhauses ein. Es eroffnete sich ihm die Moglichkeit, ofter in die Schweiz zu 
reisen. Mit diesen Reisen ist eine der geheimnisvollsten Episoden seines Lebens 
verbunden. Es liegt ni:imlich die Vermutung nahe, dass Morawski den Vertretern 
der Entente das bekannte Czernin-Memoriał vom April 191-7, liber die katastro
phale Lage Osterreich-Ungarns auslieferte. Diese Tatsache bleibt jedoch unsicher; 
kein Zweifel besteht dagegen dar�ber, dass Morawski sic·h fiir die Entente verdient 
gemacht hatte durch Meldungen liber die innere Lage in Deutschland, die er 
bereits im November 1918 angefertigt hatte. 

Nach dem Kriege hielt sich Morawski mehrere Jahre in Paris auf, wo er 
weiterhin als Experte fiir deutsche Angelegenheiten tatig war (bis Hli26 leitete er 
La Societe d'Etudes de l'Evolution Allemande) und sich mit Publizistik beschaftigte. 

Um '1932 kehrte er nach Polen zuriick, spielte jedoch im .offentlichen Leben 
keine Rolle mehr. 

m Maszynopis udostępniony przez K. Morawskiego, .stron 44. 
137 „Czas", nr 3 z 4 I 1938. 
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BRONISŁAW GRALAK 

MIEJSCE OSADNICTW A WOJSKOWEGO W PLANACH ZASIEDLANIA 

I ZAGOSPODAROWANIA ZIEM ZACHODNICH 

W LATACH 1945-1947 

W organizacji obejmowania, zasiedlania i zagospodarowania ziem 

nadodrzańskich i nadbałtyckich poważną rolę odegrało Ludowe Wojsko 

Polskie, z którego szeregów wywodziła się duża liczba osadników, przede 

wszystkim rolnych. Osadnictwo wojskowe, stanowiące tylko element mi

gracji ludności polskiej na zachodzie, było syntezą trzech różnorodnych 

typów migracji: repatriacji ze Związku Radzieckiego, przesiedleń z in

nych terenów Polski, reemigracji z państw zachodnioeuropejskich. Kon

cepcje nadań dla żołnierzy na obszarach, które po wojnie miały po

wrócić do Polski, sięgają 1944 r. W myśl art. 10 dekretu PKWN z 6 IX 

1944 r. o reformie rolnej żołnierze posiadający rodziny za granicą mogli 
je repatriować i osiedlać na ziemiach zachodnich 1. Problematyka ta już 
w czasie wojny z różnych względów nurtowała szerokie rzesze żołnierzy, 

szczególnie posiadających rodziny na terenach USRR, bezpośrednio zagro
żone terrorem ukraińskich nacjonalistów. Troska o najbliższych była głów

nym ·powodem domagania się jak najszybszej ich repatriacji do kraju 2. 

Systematyczne napływanie listów, petycji i skarg do �aczelnego Dowódz
twa Wojska Polskiego spowodowało konieczność zwrócenia się do naj

wyższych władz państwowych. 

Już 9 XII 1944 r. ·zarząd Polityczno-Wychowawczy 1 Armii Wojska 

Polskiego wydał instrukcję zawierającą szereg informacji o istotnych 

sprawach repatriacyjnych. Instrukcja stwierdzała, że w listopad.zie 

1944 r. odbyła się we Lwowie konferencja przedstawicieli PKWN i rządu 

USRR, na której uzgodniono sposób ewakuacji rodzin żołnierzy WP z naj

bardziej zagrożonych rejonów i przesiedlenia ich na tereny Polski cen-

1 J. Ma 1 cz e ws ki, Z. Pa n c e r, Osadnictwo wojskowe na ziemiach zachod

nich i północnych w latach 1945-1947 (Biuletyn Informacyjny WIH, 1961 nr 19,

s. 23). l
2 Pismo Szefa GZP-Wych. płka E. Szyra do M. Bulganina z 10 IX 1944. Cen

tralne Archiwum Wojskowe (dalej cyt. CAW), III-2-.52, s. 1. 
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tralnej (do chwili wyzwolenia ziem nadodrzańskich i nadbałtyckich). 
Jednocześnie w województwach Polski centralnej, dokąd kierowano re
patriantów wojskowych i cywilnych, zorganizowano placówki pełnomoc
ników PKWN do spraw osadnictwa, mających za zadanie przyśpieszenie 
repatriacji ludności zagrożonej przez bandy UPA 3_ Osadnictwo wojskowe 
było więc od samego początku ściśle powiązane z powojennymi migra
cjami, a w pierwszym rzędzie z repatriacją rodzin żołnierzy z terenów 
wschodnich. W jesieni 1944 r. przeszło 50% stanu osobowego 1 Armii 
Wojska Polskiego stanowili żołnierze pochpdzący z tych terenów 4• 

Biorąc pod uwagę położenie rodzin polskich terroryzowanych przez 
ukraińskich nacjonalistów oraz postulaty wysuwane przez Naczelne Do
wództwo Wojska Polskiego, Krajowa Rada Narodowa wydała 17 I 1945 r. 
dekret ujmujący w swej treści problematykę osadnictwa wojskowego. 
Jego artykuł 10 głosił: ,,Pierwszeństwo do korzystania z reformy rolnej 
spośród uprawnionych kandydatów przysługuje żołnierzom Wojska Pol
skiego, inwalidom obecnej wojny oraz uczestnikom walk o Polskę Demo
kratyczną" s. Na tej podstawie w pierwszych miesiącach 1945 r. rodziny 
żołnierzy repatriowane z terenów wschodnich były osiedlane w Pol�ce 
centralnej. 

W przewidywaniu rozpoczęcia masowej repatriacji, w marcu 1945 r. 
Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy WP opracował instrukcję o re
patriacji rodzin polskich z terytorium ZSRR, w której polecał żołnierzom 
posiadającym tam rodziny, aby przysłali do odpowiednich placówek Pań
stwowych Urzędów Repatriacyjnych podania o sprowadzenie ich do kra
ju G_ Jednocześnie Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego, widząc pię
trzące się trudności przy obejmowaniu wyzwolonych terenów przez wła
dze administracji cywilnej, nakazało jednostkom wojskowym udzielać 
tym wtładzom maksymalnej pomocy. 17 III 1945 r., jeszcze w okresie 
trwających walk o Wał Pomorski, Dowódca 1 Armii WP wydał rozkaz 
o stworzeniu tymczasowych organów W\ładz polskich na terytoriach do
rzeki Odry, wchodzących w skład państwa polskiego, polecając m. in.
organizowanie lokalnych wfadz administracyjnych, powoływanie sołty
sów, wójtów, starostów i burmistrzów spośród Polaków znajdujących się
na miejscu 1. 

3 Ma 1 c z e w s k i, P a n c e r, op. cit., s. 23. 
' Organizacja i działania bojowe WP, t. I, Warszawa 1958, s. 415. 
s Dz. URP 1945 nr 3, poz. 9, dekret z 17 I 1945 w sprawie zmiany dekretu 

PKWN z 6 iKI 1944 o przeprowadzeniu reformy rolnej. 
6 CAW, IIl-5-257, s. 148, Instrukcja o repatriacji rodzin polskich z ZSRR 

z 27 III 1945. Także: CAW 111-4-341, s. 9�, Instrukcja GZP-Wych. z 29 IH 1945 
dotycząca przerabiania z żołnierzami odczy/owych materiałów o repatriacji. 

1 Wojna wyzwoleńcza narodu polskiego 1939-45, Warszawa 1963, s. 596. 
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Wykonując rozkaz Naczelnego Dowództwa z 24 III 1945 r., na wy
zwolonych terenach, przeważnie opustoszałych i często zaminowanych, 
jednostki Wojska Polskiego przystępowały do wiosennych robót poler 
wych samodzielnie lub organizowały pomoc nielicznym jeszcze � tym 
czasie osadnikom, szczególnie rodzinom żołnierzy walczących na fron
cie s. Zgodnie z wytycznymi z 31 III 1945 r. wszyscy dowódcy oddzia
łów, formacji, szefowie instytucji wojskowych zobowiązani zostali do 
porozumienia się z władzami cywilnymi w miejscu dyslokacji jednostek 
i okazania im maksymalnej pomocy w akcji osadniczej 9. Na wyzwolo
nych już terenach w okresie siewów wiosennych, mimo dużych trudności 
w zaopatrywaniu walczących jednostek, osadników zwolniono od orga-. 
nizowania transportu dla wojska 10. Stopniowo, w miarę wyzwalania ziem 

nadodrzańskich i nadbałtyckich, działalność Wojska Polskiego w zakresie 
osadnictwa stawała się coraz szersza. Usprawniano tok prac osiedleń
czych prowadzonych przez cywilne ekipy operacyjne pełnomocników 
okręgowych, udzielając im szerokiej pomocy 11, wojsko zapobiegało ni
szczeniu odzyskanego majątku narodowego oraz przeprowadzało szcze
gółowe rozpoznanie terenu pod kątem jego przydatności do osadnictwa 
wojskowego. 

Całokształt działalności W oj ska Polskiego w akcji osiedleńczej znalazł 
uznanie i poparcie Polskiej Partii Robotniczej_ W momencie gdy Kra
jowa Rada Narodowa postulowała (w pierwszych dniach maja 1945 r.), 
aby ziemie nadodrzańskie i nadbałtyckie, szczególnie w pasie nadgra
nicznym, zasiedlone zostały przez żołnierzy, ponieważ byli oni elemen
tem najbardziej zdyscyplinowanym i o najwyższym poczuciu narodo

wym 12, a Plenum KC PPR podjęło (26 V 1945 r.) uchwałę w sprawie 
akcji osiedleńczej 13, WP dysponowało prężnym aparatem osiedleńczym, 
gwarantującym powstanie wzdłuż zachodniej granicy „zwartych i trwa
łych gniazd osadniczych" 14. Wykonując zalecenia KRN oraz KC PPR, 
Ministerstwo Obrony Narodowej przystąpilło do organizowania akcji osad-

s CAW, 111-1-420, s. 10, Rozkaz NDWP nr 53 z 24 III 1945, dotyczący pomocy 
WP rolnikom w okresie wiosennych robót polowych. 

9 CAW, III-1-420, s. 16, Rozkaz NDWP nr 59 z 31 III 1945, nakazujący m. in. 
Glówn. Kwat. WP przydzielić do dyspozycji Min. Roln. i Ref. Roln. znaczną ilość 
samochodów, paliwa i zboża. 

10 CA W, 111-1-420, s. 18, Rozkaz NDWP, nr 62 z 6 IV 1945. 
11 CA W, 111-1-420, s. 16, Rozkaz NDWP nr !>9 z 31 III 1945. 
12 Zaludnienie ziem zachodnich a zadania 1 Armii (Zwyciężymy, organ 1 Armii 

WP, 12 V 1945). 
13 PPR. Rezolucje, odezwy, instrukcje i okólniki Komitetu Centralnego, VIII

1945-XII 1945, Warszawa 1960, s. 158. 
14 CAW, III-il-420, s. 29, Rozkaz NDWP nr 111. Por. też: III-2-251, s. 200, 

Meldunek z inspekcji GZP-Wych. w 1 Armii WP. 

5 - Sobótka 1974, z. 2 
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niczej w nadgranicznych powiatach ziem zachodnich. Pierwszym doku
mentem normującym zasady organizacyjne osadnictwa wojskowego był 
rozkaz specjalny Naczelnego Dowódcy WP z 3 VI 1945 r. Jego realiza
cja stgmowiła jednocześnie początek nowego, zorganizowanego etapu 
osadnictwa wojskowego 1s. 

,,Sprawiedliwości dziejowej sta!ło się zadość! Odzyskaliśmy odwiecz
nie polskie ziemie nad Odrą i Nysą, odzyskaliśmy wielki, szeroki dostęp 
do morza. Dziś stoi przed nami zadanie utrwalenia owoców zwycięstwa, 
odnowienia i umocnienia polskości na tych ziemiach, zaludnienia ich 
i zagospodarowania ... Rozumieją'c i oceniając wkład zwycięstwa i wy
siłku żołnierza w dzieło wolności i wielkości Polski, Rząd Rzeczypospo
litej, spełniający swe przyrzeczenia, przyznaje prawo pierwszeństwa żoł
nierzom i ich rodzinom w obejmowaniu ziemi na Zachodzie. Każda ro
dzina żołnierzy Wojska Polskiego ma zapewnione otrzymanie działki 
IO-hektarowej. Wśród milionów rodzin polskich, które w najbliższych 
miesiącach zaludnią ziemie zachodnie, na pierwszym miejscu znajdują 
się rodziny żołnierzy polskich" 16. Rozkaz odzwierciedlający stanowisko 
rządu wobec żołnierzy po•lskich po klęsce faszystowskich Niemiec, gwa
rantujący im realną możliwość urządzenia powojennego życia, został przez 
nich przyjęty z wielkim zadowoleniem 17• W celu koordynowania i kiero
wania osadnictwem wojskowym w pasie zachodniej granicy państwa 
wspomniany rozkaz kreował stanowisko Generalnego Inspektora Osad
nictwa Wojskowego, którym został dowódca 2 Armii WP gen. Karol 
Świerczewski (jego zastępcą zostalJ: p1k Piotr Jaroszewicz). 

Równolegle z rozpoczęciem akcji osadniczej NDWP podjęło szereg 
innych przedsięwzięć o charakterze spOiłeczno-politycznym, mającym po
ważny wpływ na przebieg osadnictwa. Jednym z nich było zorganizo
wanie w pasie granicznym punktów kontrolnych do przejmowania powra
cających z obozów i robót przymusowych osób cywilnych oraz jeńców 
wojennych, którym udzielano wszechstronnej pomocy 18. 

Wstępne założenia organizacyjne zawarte w rozkazie z 3 VII 1945 r. 
zostcdy uzupełnione i rozwinięte w instrukcji o osadnictwie wojskowym 
z 18 VI 1945 r. W szczególności określała ona, że za tereny osadnictwa 
wojskowego nad Odrą i Nysą uznane zostały powiaty Kamień Pomorski, 
Gryfino, Chojna, Sulęcin, Rzepin, Krosno Odrzańskie, Gubin, Lwówek 
Śląski, Zgorzelec, Żagań, Żary. Generalny Inspektor Osadnictwa Woj
skowego zobowiązany został do mianowania obwodowych komendantów 
wojskowych oraz przydzielenia im po 40 żołnierzy wraz z odpowiednimi 

1s CAW, III-1-420, s. 28, Rozkaz osiedleńczy NDWP nr lill z 3 VI 1945. 
16 Tamże.
17 S. Sośnicki, Z pomocą osadnictwu (Polska Zbrojna, 10 VI 1945).
1s CAW, III-1-36, s. 232, Rozkaz NDWP nr 326 z 10 VI 1945. 
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środkami i transportem. Starostami w obwodach przeznaczonych na osad
nictwo wojskowe mianowano wojskowych. W Stargardzie, Gorzowie 
i Głogowie utworzono Centralne Punkty Rozdzielcze, których zadaniem 
było przyjmowanie nadchodzących transportów przesiedleńczych oraz

kierowanie osadników do odpowiednich powiatów. Odpowiedzialnością 
za sprawną organizację akcji osiedleńczej w poszczególnych powiatach 
obarczono dowódców poszczególnych jednostek. W porozumieniu z wła
dzami centralnymi do powiatów tych wstrzymany został napływ osad
ników cywilnych 10. 

N a podstawie rozkazu osiedleńczego nr 1 Generalnego Inspektora 
Osadnictwa Wojskowego z 21 VI 1945 r. tereny przeznaczone pod osad
nictwo wojskowe podzielone zostały na pięć obwodów osiedleńczych nie
zależnie od podziału administracyjnego, a odpowiednio do dyslokacji 12, 
5, 11, 7 i 10 dywizji _Piechoty 20• Przy sztabach tych dywizji utworzono 
k,omisje obwodowe oraz powołano inspektorów odpowiedzialnych za ca
łokształt organizacji osiedleńczej. W każdym obwodzie spośród polskich 
oficerów wyznaczeni zostali komendanci wojenni oraz ich zastępcy, jak 
również kandydaci na starostów. W powiatach funkcje inspektorów mieli 
pelłnić dowódcy pułków. Ich zadaniem było m. in, zabezpieczenie mienia 
poniemieckiego przed zniszczeniem i grabieżą do chwili przybycia osad
ników wojskowych. Do kierowania wojskową akcją osiedleńczą Gene
ralny Inspektor Osadnictwa Wojskowego powdłał Centralną Komisję 
Osadnictwa Wojskowego z siedzibą w Poznaniu (przewodniczącym mia
nowany zosta!ł: gen. bryg. Jan Mierzycan, a jego zastępcą płk Jan Gó
recki). Do jej obowiązków należało m. in. przeprowadzenie inwentary

zacji poniemieckich gospodarstw rolnych z uwzględnieniem ich wielkości 
oraz stanu budynków mieszkalnych, a także opracowanie imiennych 
spisów żołnierzy WP wyrażających chęć objęcia gospodarstwa rolnego 
czy też osiedleńia się w mieście. Organizacja osadnictwa wojskowego spo
czywała więc głównie na dywizjach piechoty wchodzących w skład 
2 Armii 21. 

19 CA W, III-36-1317, s. 181, Instrukcja NDWP o osadnictwie wojskowym z 18 VI 
1945. 

20 Obwód osiedleńczy nr 1, powiaty: Kamień Pomorski, Gryfino-inspektor ob
wodowy dca 12 DP płk Lemiantowicz; obwód osiedleńczy nr 2, powiaty: Chojna, 
Sulęcin, Rzepin-inspektor obwodowy dca 5 DP płk Kupsza; obwód osiedleńczy 
nr 3, powiaty: Krosno Odrzańskie, Gubin, Zary - inspektor obwodowy dca 11 DP. 
płk Czartoryski; obwód osiedleńczy nr 4, powjaty: Lubań, Zgorzelec, Żagań - in
spektor obwodowy dca 7 DP płk Jaroszenk-0; obwód osiedleńczy nr 5, powiat 
Lwówek ślą�ki - inspektor obwodowy dca 10 DP płk Struc, CAW, IIl-60-8, s. 131, 
Rozkaz osiedleńczy nr 1 z 21 VI ll9i45. 

21 CAW, 111-36-137, s. 1187, Instrukcja NDWP o osadnictwie wojskowym z 18 VI 
1945. Por. też: CAW III-60-8, s. 32, Rozkaz Dowódcy 2 Armii WP z 'lfl V 1945 
wyznaczający odcinki graniczne poszczególnym dywizjom. 
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Z systemu organizacyjnego osadnictwa wojskowego wynika, że miało 
ono być prowadzone zupełnie niezależnie od cywilnych władz admini
stracyjnych. Zdając sobie jednak sprawę z konieczności koordynacji 
osadnictwa wojskowego z osadnictwem prowadzonym przez waadze cy
wilne, autorzy instrukcji z 18 VI 1945 r. przewidywali powołanie spec
jalnego łącznika - Inspektora Osadnictwa Wojskowego - przy Mini
sterstwie Administracji Publicznej. Został nim kpt. Wiktor Jaśkiewicz 22

. 

W ramach administracji cywilnej1 Komisja Osadnictwa Wojskowego po
wołała 17 VIII 1945 r. przy placówkach Państwowego Urzędu Repatria
cyjnego referaty wojskowe. N a stacjach węzłowych Poznania, Bydgosz
czy, Łodzi, Katowic, Białegostoku i Przemyśla pracowali oficerowie, któ
rych zadaniem było organizowanie napływających osadników w trans
porty i kierowanie ich do wojskowych Centralnych Punktów Rozdziel
czych 23• 

Wykonując postulaty PPR, WP nadało osadnictwu wojskowemu ran
gę zadania pierwswplanowego. ,,Głównym zadaniem wojska w okresie 
kampanii przesiedleńczej jest organizacja i pomoc w sprawie osadnictwa 
wojskowego. Zadaniom tym muszą być podporządkowane wszystkie dzia
łania jednostek i planowanie pracy. Całość akcji traktować należy jako 
zadanie bojowe i obowiązek żołnierski. Należy zmobilizować wolę całego 
wojska do jak najsprawniejszego wykonania historycznego powrotu na
rodu polsltiego na odwieczne ziemie zachodnie" �1. 

Obok intensywnej pracy organizacyjnej w zakresie osadnictwa woj
skowego WP widziało i doceniało znaczenie sprawnego przeprowa<:1.zenia 
kampanii żniwnej, której powodzenie „zadecyduje o tym, czy bogaty 
urodzaj tegoroczny da zniszczonemu krajowi chleb - podstawowy wa
runek pracy i odbudowy". Zgodnie z intencją rozkazu z 12 VII 1945 r. 
w oddziafach WP akcję żniwną uważano za podstawowe zadanie bojowe, 
podporządkowując jej wszystkie inne zajęcia. Wykonując rozkaz, dowód
cy jednostek w porozumieniu z miejscowymi władzami administracji 
cywilnej ustalali odpowiednie plany udziału żołnierzy w akcji żniwnej, 
przewid_ując m. in. wszechstronną pomoc materialno-techniczną (konie, 
samochody oraz warsztaty remontowe). W razie potrzeby angażowano 
do prac polnych ludność niemiecką z ośrodków miejskich. Wszystkich 
wyróżniających się żołnierzy nagradzano oraz przedstawiano do odzna
czeń państwowych. Aktywny udział w akcji żniwnej wzięło 70% stanu 

n CA W, III-60-8, s. 13, Rozkaz osiedleńczy nr 1 z 21 VI 1945. 
23 CAW, III-2-200, s. 296, Instrukcja nr 2 KOW z 19 VII 1945. Także: CAW 

III-2-200, s. 205, Pismo Przewodn. KOW do płk. Jaroszewicza. Por. też: Archiwum
Państwowe Wrocław (dalej cyt. AP Wrocław), PUR 608, s. 87, Okólnik nr 39 Za
rządu Centralnego PUR z 17 VIII 1945. Także: PUR 466, s. 1.

H CAW, III�6-137, s. 181. Instrukcja o osadnictwie wojskowym z 18 VI 1<945. 



Osadnictwo wojskowe na ziemiach zachodnich (1945-1947) 225 

osobowego 2 Armii. ·żołnierze zebrali zboże z około 80 tys. ha ziemi 25.
W początkowym okresie osadnictwo wojskowe odbywało się w zasa

dzie bez szerszego udziału władz administracji terenowej i Państwowego 
Urzędu Repatriacyjnego. Grupy operacyjne wysyłane przez jednostki 
wojskowe do wydzielonych powiatów zajmowafy gospodarstwa i opie
kowały się nimi, wykorzystując także do pracy ludność niemiecką, aż 
do czasu przybycia rodzin wojskowych. 

Wojskowe poczynania osadnicze sprawiły, że do początku września 
1945 r. w 12 powiatach osadnictwa wojskowe�o osiedliło się ponad 16 tys. 
osób 2s. W powiecie chojeńskim, stanowiącym centrum osiedleńcze 1 Ar
mii WP, osiedliło się 7665 osadników, kamieńskim - 552, gryfińskim -
11 324, gubińskim - 1500, rypińskim - 1350, sulęcińskim - 745, kroś
nieńskim - 568, żarskim - 324, żagańskim - 812, zgorzeleckim - 507, 
lubańskim - 818 i lwóweckim - 730 osób. Około 11 tys. osadników 
rekrutowało się z 1 Armii WP, co należy tłumaczyć tym, że przeważa
jąca większość jej żołnierzy pochodziła z terenów wschodnich, skąd 
przybywały systematycznie transporty z rodzinami 21. 

W ten sposób zakończył się faktycznie drugi etap osadnictwa wojsko
wego, charakteryzujący się poszukiwaniem najwłaściwszych form jego 
realizacji. 

Pod koniec września 1945 r. dokonano reorganizacji osadnictwa woj
skowego. Wpłynęła na to przede wszystkim częściowa demobilizacja 
ogłoszona 10 VIII 1945 r. (a w związku z tym zwiększony napływ osad
ników) oraz okrzepnięcie i usprawnienie administracji cywilnej, na którą 
nakładano coraz szersze obowiązki związane z wojskową akcją osiedleń
czą. Mając na uwadze właściwą koordynację prac związanych z osadnic
twem wojskowym i cywilnym, Ministerstwo Obrony Narodowej, Mini
sterstwo Administracji Publicznej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Reform 
Rolnych 24 IX 1945 r. podporządkowaily osadnictwo wojskowe władzom 
administracji cywilnej. Komisja Osadnictwa Wojskowego przestała dzia
łać, Inspektorat Osadnictwa Wojskowego wszedł w skład Ministerstwa 
Administracji Publicznej, w województwach i powiatach powołano ko
misje do spraw osadnictwa wojskowego. Trzej ministrowie ustalili też, 
że na obszarach osadnictwa cywilnego zdemobilizowani żołnierze mogą 
się osiedlać na ogólnych warunkach 2s. 

25 CA W, 111-1-420, s. 370, Rozkaz NDWP nr 145 z 12 VII 1945 w sprawie akcji 
żniwnej. Por. też: Wojsko w akcji żniwnej (Polska Zbrojna, 21 VII 1945). Także: 
Wracają Polacy z Zachodu (tamże, 28 VII 1945). CAW, 111-2-200, s. 201, Sprawo
zdanie 2 Armii WP. 

26 PUR w l. 1945-1948 na Dolnym Sląsku, Wrocław 1948, s. 26. 
27 CAW, 111-2-200, s. 205-207, Sprawozdanie KOW, 11 IX 1945.
28 CAW, III-1-420, s. 109, Zarządzenie Trzech Ministerstw z 24 IX ,1945 w· spra

wie podporządkowania osadnictwa wojskowego władzom administracji cywilnej. 
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Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP z 24 IX 1945 r. pełnomocnikiem 
Naczelnego Dowództwa do spraw osadnictwa mianowany został gen. Wac
ław Szokalski. Poprzez Inspektorat Osadnictwa Wojskowego w Minister

stwie Administracji Publicznej reprezentował on interesy wojska, orga
nizując swą działalność poprzez pełnomocników poszczególnych okręgów 
wojskowych i powiatowych w powiatach wydzielonych pod osadnictwo 

wojskowe 29. 

Do wykonania swoistych zadań z zakresu osadnictwa wojskowego jako 
części osadnictwa ogólnego Ministerstwo Administracji Publicznej po
wołało odpowiednie inspektoraty osadnictwa wojskowego w poszczegól
nych okręgach, w których znajdowały się powiaty wydzielone. Głównym 

celem działalności inspektoratów było jak najszybsze zaludnienie tych 
powiatów oraz udzielenie maksymalnej pomocy w utworzeniu organiza

cji społecznej - Związku Osadników Wojskowych 30. Z chwilą powstania 
Związku Osadników Wojskowych Inspektoraty Osadnictwa Wojskowego 

na wszystkich szczeblach zostały rozwiązane 31. Od tego momentu ich 

rolę spełniał Wydział Osadnictwa Wojskowego utworzony 1 II 1946 r. 
w Departamencie Osiedleńczym Ministerstwa Ziem Odzyskanych oraz 

Samodzielne Referaty w Wydziałach Osiedleńczych i podreferaty osad

nictwa wojskowego w poszczególnych starostwach a2. W ten sposób cało
kształt Bpraw związanych z wojBli:ową akcją osiedleńczą przeszedł defi
nitywnie w ręce władz cywilnych. 

Ewolucja form organizacyjnych osadnictwa wojskowego i metod dzia
łania poszczególnych organów administracji cywilnej dowodziła, że osad
nictwo wojskowe stawało się stopniowo zjawiskiem masowym, którego 
nie można było rozwiązać i właściwie koordynować przy pomocy szczu

płego aparatu administracyjnego wojska. 
Stopniowo, w wyniku kolejnych demobilizacji oraz napływu do po

wią,tów wydz.ielonych ludności cywilnej, w poważnym stopniu zmniej
szyła się liczba gospodarstw rolnych, które mogliby objąć osadnicy woj

skowi. Mając to na uwadze, Naczelny Dowódca WP 28 II 1946 r. wydał 
rozkaz o likwidacji wojskowych majątków rolnych i przekazaniu ich 

29 Tamże: s. 83, Rozkaz NDWP nr 220 z 24 IX 1945, O osadnictwie wojskowym. 
so AP Wrocław, PUR 608, s. 81. Por. też: CAW, III-li-420, s. 83, Rozkaz NDWP 

nr 28 z 24 IX 194óf 
si Tamże: PUR 690, s. 189. Inspektoraty Osadnictwa Wojskowego zostały roz

wiązane mocą zarządzenia Ministra Administracji Publicznej z 28 I 1946. 
32 Tamże: PUR 609, s. 5. Pismo Dyrektora Departamentu Osiedleńczego Mini

sters�a Ziem Odzyskanych W. Lachowicza z 22 III 1946 do Oddziału Wojewódz
kiego PUR w Krakow.ie. 
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władzom administracji cywilnej jako rezerwy dla napływających osad
ników wojskowych 33. 

Mimo wytężonej pracy i dużego zaangażowania władz administracji 
cywilnej w przeprowadzeniu akcji osiedleńczej zdemobilizowanych żoł
nierzy, nie uniknięto niedociągnięć i niewłaściwego traktowania osadni
ków wojskO!Wych. Wyrażało się to m. in. w wypadkach nieprzyznania 
zdemobilizowanym pierwszeństwa w przydziale gospodarstw rolnych (na
wet na terenach wydzielonych pod osadnictwo wojskowe), o czym świad
czyły liczne interwencje Związku Osadników Wojskowych w Naczelnym 
Dowództwie WP. Sytuacja ta stała się też bezpośrednią przyczyną akty
wizacji pomocy dla zdemobilizowanych żołnierzy 34• Z drugiej strony 
12 VI 1946 r. powstało Biuro Pełnomocnika Naczelnego Dowódcy WP 
do spraw osadnictwa wojskowego, którego zadaniem było przede wszyst
kim utrzymywanie ścisłego kontaktu z Departamentem Osiedleńczym 
Ministerstwa Ziem Odzyskanych, poszczególnymi Wydziałami Osiedleń
czymi i Samodzielnymi Referatami Osadnictwa Wojskowego 35. Równo
cześnie Naczelne Dowództwo, mając na uwadze trudną sytuację władz 
administracji cywilnej, w szerokim stopniu zaangażowaao w pracach osad
nicza-gospodarczych jednostki WP na całym obszarze nad Odrą i Bał
tykiem, zobowiązując dowódców okręgów wojskowych do udziele.nia sze
rokiej pomocy w akcji osadniczej, szczególnie gospodarstwom admini
strowanym przez wojsko oraz wojskowym osa�nikom indywidualnym, 
których liczba systematycznie wzrastała w związku z kolejnymi demobi
lizacjami 36. 

Trudności związane z wyczerpaniem się dobrych obiektów rolnych 
nadających się do zajęcia przez osadników wojskowych stały się zasad
niczym powodem wydania 25 I 1947 r: kolejnego rozkazu Naczelnego 
Dowództwa WP, polecającego poszczególnym dowództwom wykorzy�ta
nie do maksimum zapasów ziemi oraz innych dóbr z majątków pozosta
łych dotychczas w administracji wojska. Całość zakrojonej na szeroką 
skalę akcji została powierzona nowo utworzonej Głównej Komisji Osied
leńczej, kierowanej przez gen. Piotra Jaroszewicza. W ścisłym porozu
mieniu z Ministerstwem Zie� Odzyskanych oraz Ministerstwem Rolni
ctwa i Reform Rolnych kontynuowano dalszą akcję osiedleńczą w woj
skowych majątkach pomocniczych, rozparcelowanych pomiędzy osadników 

33 CA W, Kolekcja Rozkazów MON 3-1, s. 19, poz. 21, Rozkaz NDWP nr 70 
z 28 Il 19'46. 

, 34 Tamże: s. 125, poz. 83, Rozkaz NDWP nr 38 z 22 V 1946, Uaktywnienie po-
mocy zdemobilizowanym. 

as CA W, 2201/8/52,_ s. 13. 
36 CAW, Kolekcja Rozkazów MON 1-3, Rozkaz nr 165 z 1 VII 19.46 

( 

•
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wojskowych. Za sprawny przebieg przeprowadzonej akcji uczyniono od
powiedzialnymi dowódców okręgów wojskowych, w których znajdowały 
się tereny wyznaczone dla osadników wojskowych 37. 

Konieczność szybkiego przekazania przez WP i Armię Radziecką wła
dzom cywilnym wszystkich możliwych rezerw ziemi nabrała szczególnego 
znaczenia w końcu 1946 i w 1947 r., w warunkach kurczenia się możli
wości osiedleńczych na całym obszarze ziem nad Odrą i B�tykiem, 
a szczególnie na terenach wydzielonych dla osadnictwa wojskowego, 
gdzie poważna część obiektów gospodarczych zajęta była przez osadni
ków cywilnych. W tych warunkach zarówno władze administracji cywil
nej, jak i Naczelne Dowództwo WP wiązały duże nadzieje z nową formą 
osiedlenia zdemobilizowanych żołnierzy w ramach spółdzielni pracowni
czo-parcelacyjnych 38, na które przeznaczono 486 majątków o obszarze 
127 584 ha 39. Mimo szerokiej akcji propagandowej ta forma osadnictwa 
nie cieszyła się wśród zdemobilizowanych zbyt dużą popularnością. 

Osadnicy wojskowi stali się nosicielami dwóch podstawowych wy
mogów tych czasów: po pierwsze - uczciwej, natychmiastowej pracy 
dla gospodarki narodowej, po drugie - głębokiego, ideowego zaangażo
wania. W tym kontekście, mimo zdarzających się wypadków nieprawid
łowości oraz niezgodności opracowanych koncepcji teoretycznych z prak
tyczną realizacją wojskowej akcji osiedleńczej, osadnictwo wojskowe 
w tych trudnych pierwszych latach powojennych było ważnym nurtem 
w reaktywowaniu państwowości polskiej na ziemiach nad Odrą i Bałty
kiem, gdzie do połowy 1948 r. około 170 tys. 40 byłych żołnierzy i par
tyzantów polskich po latach walki i tułaczki uzyskało warunki do dal
szego życia. 

DIE STELLUNG DER. MILITXRISCHEN ANSIEDLUNG 

IN DEN BESIEDLUNGS- UND BEWIRTSCHAFTUNGSPLXNEN 

DER WIEDERGEWONNEN WESTLICBEN GEBIETE 

IN DEN JAHREN 1945-1947 

Infolge der Zerschlagung des faschistischen Deutschlands durch die antifaschi

stische Koalition hat Polen seine uralten Gebiete, die in verschiedenen geschicht

lichen Perioden durch das Deutsche Reich annektiert worden waren, wiedergewon-

31 Tamże: 3-2, s. 23, poz. 19, Rozkaz nr 8 z 25 I 1947. 

3s M. G ó r s k i, Osadnictwo pracowniczo-parceiacyjne (Polska Zbrojna, 3 Il 1947). 

39 DZ URP, MZO, 1946, nr 4, poz. 46; P. D z i u r z yński, Osadnictwo na zie-

miach zachodnich (Polska Ludowa, t. V, L966, s. 23). 

,o Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Ziem Odzyskanych, t. 674, Sprawo

zdanie ZG Związku Osadników Wojskowych za III-IV kwartał 1948; por. też: 

„Osadnik na Ziemiach Odzyskanych", nr 18, 25 IV 1947, oraz I. B 1 u m, Z dziejów 

WP, Warszawa 1960, s. 145. Podaje on 200 tys. osadników wojskowych, co jest licz

bą wyolbrzymioną. 

•
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nen. Eine der wichtigsten Aufgaben, vor die in dieser Situation die polnische 
Regierung gestellt wurde, war das Programm der Besiedlung und Bewirtschaftung 
der wiedererlangten Gebiete. Eine wesentliche Rolle bei der Organisierung aller 
mit dieser Aktion verbundenen Unternehmungen spielte die Polnische Armee, aus 
deren Reihen sich na Kriegsende 1/70 OOO demobilisierte Soldaten auf diesen west
lichen Gebieten niederliessen. Dadurch sowie dank der ausgedehnten Hilfe der 
polnischen Truppen war es moglich geworden verhaltnismassig schnell die am 
meisten zerstorten Grenzgebiete mit bewahrtem und diszipliniertem Element zu be
volkern. Diese Tatsache besass neben dem wirtschaftlichen Aspekt auch eine wesen
tliche politische Bedeutung, denn die Polnische Armee wurde auf den verodeten 
und zerstorten GrenzstreiCen verteilt, wo oft Banden Nazis ihr Unwesen getrieben 
hatten. Der opferwillige Einsatz der Polnischen Armee sowie der sich hier in 
Stadten und Dorfern ansiedelnden demobilisierten Soldaten bildete eine der · wi
chtigsten Voraussetzungen filr die Entstehung der polnischen zivilen Verwaltungs
behćirden auf diesem Gebiet. Nach ihrer Befestigung begannen diese Behorden mit. 
dem 1. 2. 1946 vom Oberkommando der Polnischen Armee allmahlich alle Angele
genheiten zu ilber:nehąien, die mit der weiteren Ansiedlung der demobilisierten 
Soldaten sowie ihrer aus anderen Teilen Polens und aus dem Ausland heranzie
hender Familien verbunden waren. 
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STANISLAW ORSZULIK 

KANDYDATURA ELEKTORA BAWARSKIEGO MAKSYMILIANA II 

EMANUELA DO KORONY POLSKIEJ PO ŚMIERCI JANA III 

Bezkrólewie po śmierci Jana III Sobieskiego zawsze interesowało hi

storyków, gdyż jego dzieje i wynik elekcji zaważyły w znacznym stop

niu na dalszych losach Polski. Dziejami bezkrólewia zajmowali się nie 

tylko historycy polscy, lecz także niemieccy i francuscy. Historyków nie

mieckich interesowała głównie działalność stronnictwa elektora saskiego 

Fryderyka Augusta, francuskich - Contiego. Z pozostałych kandydatur 

tylko kandydatura bratanka papieża Innocentego XI don Livia Odescal

chiego doczekała się dość wnikliwego opracowania 1
. Ostatnio dziejami 

kandydatury francuskiej zajął się Michał Komaszyński 2. 

Jednym z licznych kandydatów do korony był także zięć Jana III, 

elektor bawarski Maksymilian II Emanuel. Kandydatura ta by'ła epizo

dyczna i nie zasługiwałaby na uwagę, gdyby nie fakt, że pozostawiaa 
trwały ślad w pismach politycznych. Pisma polityczne, często drukowane, 

jeszcze częściej krążące w odpisach, towarzyszyły aktualnym wyda

rzeniom i były ważnym czynnikiem kształtowania opinii publicznej. 

Wielka ilość pism krążyła zazwyczaj w okresie bezkrólewia. Głównym 

ich zadaniem było zdyskredytowanie przeciwników w oczach szlachty 

i pozyskanie jej dla swojego kandydata. W polemice wokół kandydatury 

elektora bawarskiego znalazły odbicie poglądy szlachty na temat abso

lutyzmu, złotej wolności, międzynarodowego położenia Rzeczypospolitej, 

a także kandydatury niemieckiej w ogóle. Szczególną uwagę zwraca 

pismo Zalecenie na tron polski książęcia bawarskiego Rzeczypospolitej. 

Ze względu na trafność obserwacji, logikę argumentacji i akcenty kry

tyczne zasługuje na przytoczenie. Najpierw jednakże warto zwrócić 

uwagę na dzieje kandydatury bawarskiej i polemikę, jaką wywołała. 

1 L. B o r a ty ń s k i, Don Livio Odescalchi kandydatem do korony polskiej
(Przegląd Polski, R. 42, t. 168, fl.J909, s. 207-239, 484-513).

2 M. K o m a s z y ń s ki, Księcia Contiego niefortunna wyprawa po koronę 

Sobieskiego, Warszawa 1971, s. 220. 
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Maksymilian II Emanuel urodził się 11 VII 1662 r. Ojcem jego był 
elektor bawarski Ferdynand Maria, matką księżna sabaudzka Adelajda 
Henrietta. Władzę objął w 1680 r. po dojściu do pełnoletności. Bawaria 
dzięki swemu położeniu i dobrej, choć niezbyt licznej armii była w dobie· 
rywalizacji burbońsko-habsburskiej cennym sojusznikiem. Toteż zarówno 
Francja, jak i Austria próbowała pozyskać sobie młodego władcę. Maksy
milian wydał wprawdzie swoją siostrę za mąż za delfina, ale sam nie 
przeszedł do obozu francuskiego. W trudnym dla Austrii 1683 r. stanął 
po jej stronie i na czele posiłków bawarskich brał udział w bitwie pod 
Wiedniem. W następnych latach walczył nadal z Turkami,. odznaczając 
się m. in. w bitwie pod Mohaczem (1687) i przy zdobyciu Belgradu 
(1688). Związek z Austrią umocniło zawarte w 1685 r. ma!łżeństwo ele

ktora z Marią Antoniną, córką cesarza Leopolda I. Przed elektorem otwo
rzył się widok na sukcesję hiszpańską w razie bezpotomnej śmierci 

Karola II. W znacznym stopniu zaważyło to na dalszym postępowaniu 
Maksymiliana II. Nadzieje na tron hiszpański związały go ściśle z Habs
burgami. W latach 1688-1697 walczył po stronie Austrii nad Renem, 
w Italii i Niderlandach. W 1691 r. został przez Karola II mianowany 
namiestnikiem Niderlandów. Śmierć żony nie przerwała związków ele
ktora z Habsburgami, gdyż prawa do tronu hiszpańskiego przeszły na 
jego syna Józefa Ferdynanda 3

• 

Po śmierci pierwszej żony elektor postanowił wstąpić po raz drugi 
w związki małżeńskie. Pod uwagę brano cztery kandydatki: córkę cesarza, 
króla polskiego, landgrafa heskiego i księcia hanowerskiego. Córki cesarza 
i landgrafa były za młode, córka księcia hanowerskiego była natomiast 
zbyt związana z Francją, czego Habsburgowie nie mogli akceptować. 
Pozostawafa więc córka Jana III, Teresa Kunegunda. Sam elektor wy
suwał w stosunku do niej pewne zastrzeżenia. Uważał, że nie jest księż
niczką czystej krwi, gdyż ojciec jej przed elekcją był prostym szlachci
cem 4

• Skłaniał się raczej ku córce księcia hanowerskiego, jednak dwór 
wiedeński i madrycki były temu stanowczo przeciwne 5• Również dwór 
elektora zajął niechętne stanowisko wobec córki Sobieskiego. W Mona
chium nie rozpatrywano zresztą sprawy wyłącznie pod kątem wyboru 
dla elektora księżniczki czystej krwi. Dyskutowano nad sprawą również 
w aspekcie ewentualnej sukcesji tronu w Polsce. Doradcy bawarscy 
zastanawiali się, czy ich władca mógłby kandydować do polskiej korony 

3 K. T. He i g e I, Maxymilian II Emanuel (Allgemeine Deutsche Biographie, 

t. XXI, Leipzig 1885, s. 22-27).

' K. T. He i g e I, Die Beziehungen des Kurfii.rsten Max Emanuel von Bayern

zu Polen. 1694-1691 (Quellen und Abhandlungen zur neueren Geschichte Bayerns, 

Milnchcn 1884, s. 53). 

s Tamże, s. 54. 
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jako zięć Sobieskiego i jakie korzyści przyniosłoby mu zdobycie tronu 
w Polsce. Szczegółowe memorandum rozważa wartość polskiej korony 
i stwierdza, że korzyści z osiągnięcia tronu byłyby dość wątpliwe s. Tajna 
rada na posiedzeniu 6 I 1694 r. wyraziła podobny pogląd. Jej zdaniem 
polskie stany wybiorą chętniej Jakuba Sobieskiego, by •łatwiej nad nim 
panować, gdyż są przekonane, że elektor nie wyrzekłby się myśli o sa
modzielnych rządach. Autor memoriału twierdzi, że jest wprawdzie wiel
kim zaszczytem być królem w Polsce, jednak w istocie nie jest to więcej 
piż być dożą w Wenecji, a nawet mniej 1. Małżeństwo z Teresą Kune
gundą rozpatrywane pod kątem ewentualnego następstwa po Sobieskim 
.nie przedstawiało więc zbyt pomyślnych perspektyw, jednak sprzeciw 
Wiednia i Madrytu wobec księżniczki hanowerskiej przeważył szalę. Nie 
bez znaczenia był też dość wysoki posag oferowany przez dwór polski 8• 

Choroba Sobieskiego stawiała na porządku dziennym sprawę następstwa 
po nim i to także wpłynęło w pewnym stopniu na decyzję o małżeństwie. 
Myśl powołania na tron, Maksymiliana II nie była zresztą obca pewnym 
.kręgom polskim. Świadczy o tym skierowane do niego anonimowe pismo 
zachęcające go do starań o koronę. Dwór bawarski nie traktował jednak 
tej sprawy zbyt poważnie i w instrukcji. dla posła do roko-wań o mał
żeństwo baronia Meyera nie została ona w ogóle poruszona 9. Wreszcie 
po długich rokowaniach i sporach o posag odbyił się uroczysty ślub 
elektora z Teresą Kunegundą {1694). 

Gdy po śmierci Sobieskiego rozpoczęła się walka o tron, dość wcześnie 
.spotyka się nazwisko- Maksymiliana II jako jednego z kandydatów do 
korony. Wymienia go już jedno z pism datowane 30 VII 1696 r. z Gdań
.ska 10. Szanse jego były zresztą niewielkie. Wprawdzie mógł liczyć na 
neutralność innych państw, gdyż nawet dwór wersalski,. zanim wystąpił 
z własną kandydaturą, skłonny był go akceptować, a nawet protegować 11

, 

nie mógł jednak spodziewać się większego poparcia z zewnątrz, gdyż 
nawet cesarz skłaniał się raczej ku kandydaturze Jakuba Sobieskiego. 
Jeszcze trudniej było liczyć na wyborców - magnaterię i szlachtę. Prze
ciwnicy Sobieskich zwalczali cały dom królewski, więc także elektora jako 
zięcia, natomiast zwolennicy przede wszystkim popierali Jakuba. Sam 
elektor również nie wykazywał zbyt wielkiego entuzjazmu do ubiegania 

6 Tamże, s. 56. 
7 Tamże. 
s Tamże, s. 5'.7. 
9 Tamże, s. 60. 
10 List pewnego in materia competitorum do Korony Polskiej z Gdańska d. 30 

julii 1006, Bibl. Jag. 3522 k. 429v-429u.
11 Depesze księdza de Polignac, posła francuskiego, po śmierci Jana III króla

polskiego (z rękopisu cesarskiej biblioteki w Paryżu), Poznań 1885, cz. I, s. 1. 
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się o koronę polską. Polignac w depeszy do króla francuskiego z 27 VIII 
1696 r. donosi, powołując się na oświadczenie królowej, że Maksymilian 
nie ma zamiaru starać się o tron polski, gdyż - jak sarn oświadczył -
woli panować samowładnie nad narodem, którego panem się urodził, niż 
walczyć przez resztę życia z narodem przedkładającym wolność nad 
wszystko i nie chce dla tronu polsla.ego porzucić swoich nadziei w Hisz... 
panii, które są mu znacznie milsze 12_ 

W Rzeczypospolitej istni�a jednak grupa zwolenników kandydatury 
bawarskiej. Świadczą o tym dwa pisma przedstawione tajnej radzie ba
warskiej, napisane przez jednego z biskupów polskich. Pismo z 13 VII 
1696 r. zachęca elektora, by zdecydował się wystąpić ze swoją kandy
daturą i posłał pełnomocnika do Polski. Wystarczyłoby oświadczyć, że 
zdobędzie Kamieniec przed koronacją i zap'łaci wojsku zaległy żołd. 
Koszty całego przedsięwzięcia nie przewyższyłyby półtora miliona gul
denów i zwróciłyby się później z ceł. Część sumy można byłoby zresztą 
wypłacić dopiero po koronacji, na początek należafoby jednak dyspono
wać sumą nie mniejszą niż 200 tys. talarów. Gdyby się na to zdecydował, 
zostałby niechybnie królem, gdyż Aleksander Sobieski nie zamierza kan
dydować, a J�kub jest zbyt znienawidzony 13_ Ponieważ list pozostał bez 
odpowiedzi, rada otrzyma!ła jeszcze jedno pismo z datą 27 VII 1696 r. 
Autor pisma donosi, że na sejmikach ekskludowano Piasta, co według 
magnatów oznacza dom królewski, sam nadal pracuje dla Bawarczyka 
i chce znać jego ostateczną decyzję 14_ Maksymilian II pragnął wprawdzie 
korony, ale kierował wzrok bardziej w stronę Hiszpanii niż Polski. Do 
wysunięcia kandydatury zaczęła go także namawiać królowa Maria Ka
zimiera. W odpowiedzi n·a jej list elektor pisał, że pragnie jedynie dobra 
jej synów i jednemu z nich życzy korony, sam wymawiał się od kandy
dowania brakiem pieniędzy 1s. Królowa przekonywała zięcia, że żaden 
z jej synów nie ma szans na wybór, powinien więc się zdecydować, by 
zachować tron w rodzinie Sobieskich. Elektor nie dai się przekonać, 
jednakże dla obrony interesów rodziny królewskiej -postanowił wysłać 
do Polski swego posła, opata Pompejo Scarlattiego. 17 VIII 1696 r. 
podpisał dekret do skarbu zalecający wypłacenie posłowi potrzebnej 
kwoty, a 24 października Scar1'atti wyjeżdżał do Warszawy 16. 

Swoją działalność poseł rozpoczął od tajnej konferencji z królową 
w klasztorze karmelitanek. Podkreślał ciągle konieczność pojednania kró
lowej z najstarszym synem, gdyż tylko zgodne działanie może zapewnić 

12 Tamże, cz. I, s. 21. 
1s H e i g e I, Die Beziehungen ... , s. 70. 
14 Tamże, s. 71,. 
1s Tamże, s. 75. 
16 Tamże, s. 76. 
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elekcję Jakuba. Scarlatti spotkał się również z Jakubem Sobieskim. 

W pewnej chwili królewicz zapytał posła, czy jego mocodawca będzie 

kandydował do tronu, na co opat odpowiedział, . że jego pan nie będzie 
krzywdził krewnych. Na dalsze nalegania zacytowa'ł słowa z Bi,b_lii: 

,,praeceptum non habeo" 11. 

Mimo że elektor nie wykazywał zbyt wielkich chęci do wstąpienia 
w szranki walki elekcyjnej, wokół jego kandydatury zrodziła się oży
wiona polemika pomiędzy przeciwnikami i zwolennikami. Jednym z prze
ciwników był znany mó"wca i mąż stanu, biskup płocki Andrzej Chryzo

stom Załuski. Zwalczał on kandydaturę Bawarczyka w Diszkursie jeżeli 

może być książę imci bawarski elektem na Królestwo Polskie 18. Nawet 
z kręgu osób związanych z królewiczem Jakubem wyszło pismo prze

ciwko elektorowi 10. Kandydaturę jego zwalczano także w innych pismach, 
zręcznie wykorzystując mentalność szlachty. Straszono ją przede wszy

stkim wprowadzeniem absolutyzmu. PrzekonywaJ;lo, że elektor rządzący 
u siebie absolutnie nie mógłby przyzwyczaić się do złotej wolności 
i ucieklłby z Polski, narażając kraj na niebezpieczeństwa 20. Mógłby zmo

bilizować 20 tys. wojska i szybko wkroczyć na jego czele do Polski. Jest 
więc równie groźny, jak najpotężniejsi władcy 21. Ponieważ łączą go 
więzy pokrewieństwa z sąsiednimi władcami, mógłby rządzić według 
własnej woli. Nie mógłby również kierować dobrze pracą sejmu, gdyż 

nie zna języka i nie rozumiałby Polaków ani nie byłby przez nich rozu
miany, a przecież - podkreślano - Rzeczpospolita stoi sejmami 22. 

Wykorzystując niechęć szlachty do wojny straszono, że elektor pró,.. 
bowałby wciągać państwo w interesy cesarstwa, gdyż jest związany 
z Austrią. Polska nie tylko nie zakończyłaby wojny z Turcją, lecz nawet 
wpadłaby w konflikt z Francją i z innymi sąsiadami 2s. Bardzo często 
wysuwano argument, że ma za żonę córkę królowej, i gdyby zdobył 
tron, Maria Kazimiera rząd:młaby przez córkę i mściłaby się na swoich 

11 Tamże, s. 77. 
1s [A. Ch. Z al u ski), Diszkurs jeżeli może być książę jmć bawarski elektem

na Królestwo Polskie in octobri 1696, Bibl. Jag. 3522, k. 510u-514v. 
19 A. W ale wski, Dzieje bezkrólewia po skonie ,Jana III, t. I, Kr aków 1874,

s. 194-195.
20 [A. Ch. Z al u s ki), Diszkurs ...
21 [S. H. Lub o m  i r ski marsz. w. kor.), Propozycja na generale wojewó

dztwa mazowieckiego w Warszawie d. 27 julii 1696, Bibl. Jag. 3522, k. 124u-127v. 
22 [A. Ch. Z a l u s ki], Diszkurs ...
23 Króciusieńko zebrane racyje, przez które dowodzi się, że ani Bawarczyk,

ani książę de Conti nie mogą potiri voto suo w konkurencyjej na tron polski, Bibl. 

Jag. 3522, k. 436v-438u. 
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przeciwnikach 24. Jedno z pism stwierdza dowcipnie, że gdyby Bawarczyk 
zgadzał się z domem królewskim, to na zgubę wolności, gdyby nie zgadzał 
się, to byłaby wojna domowa 25_ Pisano również, że nie powinien konku
rować z królewiczami 26_ 

Fakty interpretowano zresztą różnie w zależności od potrzeby. Po
nieważ dużą popularnością wśród szlachty cieszył się postulat, że wlładca 
powinien być bogaty i powinien być dobrym żołnierzem, jedne pisma 
twierdzNy, że Maksymilian II jest wprawdzie bogaty, ale dlatego będzie 
groźny dla wolności 21, inne przeciwnie - że jest biedny, nie będzie więc
mógł Polski wesprzeć 2s. Wprawdzie nie negowano, że jest dobrym żoł
nierzem, ale przeciwnicy wysuwali stąd wniosek, iż wojowafłby ze szla
chtą, nie tolerując wolności 29. Poza tym zarzucano mu, że jest pyszny, 
łakomy, myśli tylko o kobietach 30• Posądzano -jego zwolenników o 21orga
nizowanie za pieniądze królowej związku wojska litewskiego, aby siłą 
przeprowadzić elekcję s1. 

Zwolennicy elektora bawarskiego odpierali te zarzuty i zachwalali 
swego kandydata. Pisali, że jest wielkim żołnierzem, jest ludzki, dobry. 
Może być kompromisowym kandydatem akceptowanym zarówno przez 
Austrię, jak Francję. Zarzut, że walczy z Francją i mógłby wciągnąć 
w konflikt Rzeczpospolitą, odpierali, dowodząc, że prowadzi wojnę 
z Francją jako namiestnik w Niderlandach, Gdyby został królem, porzu
ciłby ten urząd, zresztą wojna już się kończy. Rozprawiali się też z za
rzutem, że będzie wciągał Rzeczpospolitą w interesy Rzeszy, podając 
przykłady, iż nie każdy książę stoi po stronie cesarza, a niektórzy ksią
żęta niemieccy walczyli nawet po stronie Francji. Można przecież zabro
nić mu tego w paktach konwentach. Państwo jego jest odległe, nie by
łoby więc sporów o granice. Nie ma również planów ograniczenia wol
ności, jak Francuz, bo nie ma sił ani powodów skłaniających go do tego. 

24 [A. Ch. Z a łuski], Diszkurs ... ; Króciusieńko zebrane racyje ... ; [S. H. Lub o-
m i r ski], Propozycyje na generale ... ; Zdanie o kandydatach kochającego ojczyznę 

syna ... swoję, Bibl. Jag. 3522, k. 433u-435u. 
2s Excerpt responsu pewnego z Warszawy d. 25 decembris 1696, Bibl. Jag. 3522, 

k. 299v-300u.
26 [S. H. Lub o·m i r ski], Propozycyje na generale ...
21 [A. Ch. Z a l u s k i], Diszkurs ...
2s Zdanie o kandydatach ... 
29 Tamże. 
30 Excert z listu pewnego i prawdziwego, kto się pyta, od kogo i do kogo, do

pyta się, że z Warszawy d. 13 decembris pisanego 1696, Bibl. Jag. 3522, k. 295u-
296u. 

st [A. Ch. Z al us ki], Diszkurs ... ; Suplement instrukcyjej posłany do Wiednia

do jmć ks. Bernicza posła do cesarza jmci od królewicza jmci Jakuba wyprawio
nego d. 19 novembris 1696, Bibl. Jag. 352·2, k. 285u-287v. 
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Nie daje wprawdzie takich obietnic, jak inni, ale tym pewniejsza może 
być ich realizacja 32. 

Nasuwa się pytanie, czy polemika wokół kandydatury elektora bawar
skiego torowała w jakiś sposób drogę do korony elektorowi saskiemu? 
Wydaje się, że wskazanie na niekorzystne aspekty kandydatury fran
cuskiej czy austriackiej i korzyści płynące z wybrania władcy niezależ
nego tak od Burbonów, jak od Habsburgów miaiło duże znaczenie poli
tyczne. Wskazywanie, że takim monarchą może być również książę nie
miecki, podważało zakorzenione wśród części szlachty uprzedzenia do 
kandydatów niemieckich i przygotowywało grunt dla elektora saskiego. 
Przecież wyborcy pozyskani dla Maksymiliana II, gdy ten zrezygnował 
z ubiegania się o koronę, opowiedzieli się w większości po stronie Fry
deryka Augusta. Pewne znaczenie miały tu również pisma polityczne 
zachwalające innych kandydatów niemieckich. 

W przedstawionej polemice dyskusyjna jest sprawa propozycji elek
tora. Wszyscy kandydaci do korony rozpowszechniali wśród szlachty 
drukowane propozycje,, w których przelicytowywali się wzajemnie 
w obietnicach dla Rzeczypospolitej. Polignac w depeszy z 1 I 1697 r. 
pisze, że elektor przedstawił przez swego posła prymasowi propozycje 
dla Polski. Obiecywał wypłacić 5 mln złp dla wojska, odstąpić państwu 
dochody z królewszczyzn na czas wojny z Turcją, odstąpić cła królewskie, 
oblegać na własny koszt Kamieniec. Zapewnia� również, że królowa odda 
wszystkie starostwa i razem z królewiczami wyjedzie z Polski 33. Za 
Polignakiem powtarzają to inni historycy 34. W pismach politycznych brak 
takich propozycji czy nawet wzmianki o nich, gdy natomiast drukowane

propozycje innych kandydatów istnieją. Wydaje się, że był to wymysł 
posła francuskiego, który w ten sposób chciał się usprawiedliwić z po
czynionych przez siebie obietnic. 

Scarlatti śledzi! polemikę wokół kandydatury bawarskiej i informo
wał o niej swój dwór. Warto zaznaczyć, że brali w niej udziaił nie tylko 
Polacy, lecz także osoby z dworu bawarskiego. K. T. Heigel omawia 
koncept pisma polemizującego z Polignakiem, pochodzącego jego zdaniem 
spod pióra barona Meyera. Zaangażowanie dworu bawarskiego świadczy 
o tym, że sprawy następstwa tronu w Polsce nie uważano w Monachium
i Brukseli za tak zakończoną, jak z listów elektora mogłoby się wyda
wać 35.

s2 Refleksyja polityczna także refutująca tenże respons obszerny pana posła

francuskiego do jmci ks. biskupa kujawskiego pisany, Bibl. Jag. 3522, k. 455u-
463u. 

33 Depesze ... , cz. I, s. 64. 

34 Np. W ale wski, op. cit., s. 195.

35 He i g e 1, Die Beziehungen ... , s. 79. 

6 - Sobótka 1974, z. 2 
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Realnym rezultatem zabiegów Scarlattiego było pogodzenie królewicza 
Jakuba z matką, która zaczęła go teraz popierać. Było już jednak za póź
no. Zdaniem niektórych historyków przyniosło to mu jednak więcej 
szkody niż pożytku. Królowa bowiem była znienawidzona i niechęć matki 
do niego zapewniał� mu sympatię szlachty 36

. Tymczasem partia Contiego 
wzrastała i dom królewski coraz bardziej uświadamiał sobie grożącą 
klęskę. W liście z 10 I 1967 r. donosi Scarlatti o rozmowie z królewiczem. 
Oświadczył on, że widzi jedyną możliwość utrzymania tronu, jeśli elektor 
wystąpi jako kandydat, proponował także zamianę: Maksymilian otrzy
małby polską koronę, on namiestnictwo Niderlandów. Poseł wymówił 
się brakiem pełnomocnictwa do rokowań w tej sprawie s1. 

Z początkiem 1697 r. na dworze bawarskim raz jeszcze gruntownie 
rozważano szanse starań_ o koronę i ewentualne korzyści, jakie by ona 
przyniosła. K. T. H eigel powołuje się na kopię memoriału, której auto
rem jest Prielmahr, doradca elektora w sprawach zagranicznych. Priel
mahr wskazuje w nim ograniczoną władzę króla w Polsce, rozbicie kraju 
i samowolę magnatów. Przypomina, że to już dawniej skłoniło trzech 
książąt bawarskich do rezygnacji ze starań o polską koronę. Woleli oni 
rządzić naprawdę choć w małym kraju, niż w wielkim być zależnymi 
od cudzej woli 38

. Dla Maksymiliana sprawa była o wiele bardziej skom
plikowana ze względu na widoki hiszpańskie. To wszystko zadecydowało. 
3 U 1697 r. wyszło z Brukseli polecenie do Scarlattiego, by nie brał 
więcej pod uwagę starań elektora 39

. Nim polecenie dotarło do Polski, 
poseł próbował porozumieć się z Polignakiem. Poseł francuski donosi 
w depeszy do Ludwika XIV (1 III 1697), że poseł bawarski wyraził go
towość ustąpienia z walki wyborczej, pod warunkiem, iż gdyby nie do
szło do elekcji Contiego, jego zwolennicy oddadzą swe glosy elektorowi. 
Proponował również rozpoczęcie układów w sprawie podziallu spadku 
hiszpańskiego 46

. 

Gdy wreszcie do Polski dotarła wieść o rezygnacji elektora z walki 
o tron, wywołała ona wielkie rozgoryczenie stronnictwa bawarskiego.
Wskazywało ono, że przez to rosną szanse Contiego. Sam Scarlatti zaczął
się teraz krzątać wokół elekcji Jakuba. Ciekawe, że mimo ścisłych kon
taktów z nuncjuszem i prymasem nie wiedział nic o staraniach elektora
saskiego i jeszcze 16 IV 1697 r. pisał, że w rachubę wchodzi elekcja

36 N. A. Sal va n dy, Historia króla Jana Sobieskiego, tłum. W. Sierakowski, 

Lwów 1861, s. 1'84. 

:7 H e i g e I, Die Beziehungen ... , s. 81.

ss Tamże, s. 81-85. 

39 Tamże, s. 86. 

,o Depesze ... , cz. II, s. 2. 
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Contiego lub Jakuba 41. Jeszcze w ostatniej chwili królowa zwróciła się 
do zięcia, tłumacząc, że w sytu.acji, gdy siły stronnictwa saskiego i fran
cuskiego są równe, łatwo mogłoby zwyciężyć trzecie, czyli bawarskie. 
Trzeba tylko zebrać zwolenników Sobieskich i zapewnić sobie poparcie 
Wersalu i Wiednia 42. Propozycja królowej nie została jednak przyjęta. 

Do rezygnacji ze starań o polską koronę skłoniły elektora otwierające 
się przed nim widoki na osiągnięcie korony hiszpańskiej_ Wprawdzie 
byłby w Hiszpanii tylko regentem rządzącym w imieniu małoletniego 
syna Józefa Ferdynanda, ale dysponującym o wiele większym zakresem 
władzy niż w Polsce. Nadzieje elektora zdawały się być bliskie spełnienia. 
Wkrótce po elekcji w Polsce kardyna·ł Portocarrero - głowa stronnictwa 
bawarskiego w Madrycie - zawiadomił Maksymiliana II, że syn jego 
został mianowany w testamencie dziedzicem całego państwa hiszpań
skiego. Smierć Józefa Ferdynanda w lutym 1699 r. przekreśliła nadzieje 
elektora. Odtąd zaczął się on stopniowo zbliżać do Francji i w wojnie 
o sukcesję hiszpańską stanął po jej stronie. Nagrodą za zmianę orientacji
miała być Belgia, oddana mu w dziedziczne władanie, i ewentualna pomoc
w zdobyciu korony cesarskiej. Przebieg wojny bya jednak niepomyślny.
Pokonany na polu walki, musiał opuścić na kilka lat Bawarię, którą
bezskutecznie próbował odzyskać orężem. Odzyskał swoje państwo do
piero na mocy traktatu pokojowego. Zmarł w 1726 r. Zdobycie korony
hiszpańskiej marzenie - całego życica nie spe'.hill:o się.

Wreszcie nadszedł dzień elekcji. Po długich sporach o wybór mar
szałka i ujawnienie sprawców związków wojskowych szlachta przystą
piła do wyboru króla. Wśród kandydatów wymieniono oficjalnie również 
elektora bawarskiego. Nadeszła dramatyczna noc z 26 na 27 czerwca. 
Poseł bawarski razem z posłami elektora brandenburskiego, księcia 
lotaryńskiego i księcia neuburskiego poparł kandydaturę saską i dał na 
ten cel pewną kwotę. Na tym jego rola się skończyła. Rozpoczęła 
się teraz walka między dwoma elektami, z której zwycięsko wyszedł Fry
deryk August 43. 

Wróćmy teraz do wspomnianego już Zalecenia na tron polski ksią

żęcia bawarskiego Rzeczypospolitej. W związku z tym pismem należałoby 
odpowiedzieć na kilka pytań. Pierwsze z nich dotyczy osoby autora, 
jego narodowości i pozycji społecznej. Pisze on wprawdzie, że jest 
szlachcicem polskim, co jednak jednoznacznie nie świadczy o jego pocho
dzeniu, gdyż często autorzy nawet plebejskiego pochodzenia lub cudzo
ziemcy „nobilitowali" się sami, by ich argumenty trafiły łatwiej do 

41 He i g el, Die Beziehungen ... , s. 87. 
,2 Tamże, s. 88, 89. 
43 M. D. La B i z a r di e re, Bezkrólewie po Janie III, Wilno 1853, s. 127 
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szlachty. Nie wiadomo, czy był to Polak, czy cudzoziemiec. Może był to 
ktoś z otoczenia żony elektora Teresy Kunegundy. Uderza jednak w piś
mie duża znajomość realiów polskich, co świadczy o tym, że autorem 
był ktoś znający bardzo dobrze stosunki polskie. 

Drugie pytanie dotyczy czasu powstania pisma. Można go ustalić 
tylko w przybliżeniu. Powdl:ywanie się na odpowiedź posła francuskiego 
Polignaca na list biskupa kujawskiego Dąbskiego, która nosi datę 16 X 
1696 r., wskazuje, że pismo nie powstafo wcześniej niż w październiku. 
Z treści jego wynika, że było pisane wkrótce po liście Polignaca, gdy 
poseił elektora Scarlatti· był już w Polsce, świeże w pamięci były wy
padki na konwokacji. Wydaje się więc, że powstało pod koniec 1696, 
a najpóźniej z początkiem 1697 r. 

Rodzi się również pytanie, czy pismo było drukowane, czy krążyło 
tylko w odpisach, czy było pisane tylko w języku polskim, czy w języku 
polskim i łacińskim, jak część pism politycznych tego okresu, gdyż to 
mogłoby wskazywać, że autorem był cudzoziemiec, a później zostało 
przetłumaczone na język polski. O istnieniu druku nie wspomina Estrei
cher w Bibliografii, nie mówią o nim opracowania na temat bezkrólewia, 
nie ma go również w centralnym katalogu starych druków w Bibliotece 
Narodowej, w którym spotyka się nawet druki nie znane Estreichero·m. 
Z drugiej strony porównanie istniejących w różnych kodeksach kopfi 
tekstu wykazuje niewielkie różnice, co mogłoby wskazywać, że albo były 
przepisywane z druku, albo z· kopii rękopiśmiennych krążących w dość 
dużej ilości egzemplarzy po Polsce. 

Kopie tekstu znajdują się w rękopisach: Biblioteki Jagiellońskiej (Bibl. 
Jag.) 3522, k. 505v '- 510u; Biblioteki Czartoryskich (Bibl. Czart.) 442, 
s. 389-402; 3586, s. 264-274; 187 (Teki Naruszewicza, t. 3), tu najpierw
dokończenie tekstu na s. 139-145, a później początek na s. 381-388;
Biblioteki Narodowej (Bibl. Nar.) 6645, k. 85v,-89v; 6646, k. 416v-421 v;
6647, k.. 148-150u, tu brak części środkowej tekstu wskutek uszkodzenia
rękopisu; Archiwum Radziwiłłów II, ks. 33, s. 1030-1041; Biblioteki
Raczyńskich (Bibl. Racz.) 102, k. 109u-112v, i Biblioteki Miejskiej 
w Gdańsku (Bibl. Gd.) 1529, s. 957-969. 

Za P,odstawę przyjęto kopię rkpsu Bibl. Jag. 3522. Kodeks zawiera 
odpisy dokumentów publicznych, listów różnych osób, pisemek ulotnych, 
diariuszy, wierszy; obok odpisów są tu wszyte druki oryginalne. Układ 
materia�u jest chronologiczno-rzeczowy, obejmuje okres od śmierci króla 

do zakończenia sejmu elekcyjnego. Trudno określić, czy kodeks powstał 
bezpośrednio po bezkrólewiu i autor przepisał nagromadzony materiał 
wklejając nawet druki, czy też w XVIII, a nawet XIX w. Za pierwszą 
hipotezą zdaje się przemawiać fakt, że w kodeksie spotyka się czasem 
tylk'o tytuł pisma i wzmiankę, iż ponieważ było drukowane w wielu 
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egzemplarzach i zapewne wszyscy mieli możliwość je czytać, zatem 

przepisywać go zda się daremnym trudem. Pod koniec XVIII w. miejsca 

wolne zapisano fragmentami biografii Diderota i uwagami o teatrze. 

Kodeks jest darem dra Maksymiliana Zatorskiego, profesora Uniwersy

tetu Jagiellońskiego. W 1933 r. kodeks został oprawiony. 
Porównanie tekstów wykazuje ponad 100 drobnych różnic: zmiany 

szyku wyrazów, opuszczenia, zastąpienia wyrazów łacińskich polskimi, 

pomyłki kopistów, nie można jednak mówić o dwóch lub kilku wersjach 

tekstu. W przypisach uwzględniono tylko ważniejsze różnice w tekstach. 

ZALECENIE NA TRON POLSKI KSIĄŻĘCIA BAWARSKIEGO 

RZECZYPOSPOLITEJa 

Smierć króla naszego zda się być wszelakich sensuum o przyszłym panu i królu 
i-yciem i już nie tylko każdemu sentiendi otwarta potestas, ale i do pisania, nawet 
i do drukowania owe królewskie fata pozwolenie dały. I tak co było capitale status 
crimen konstytucyjami obostrzone, vivente principe 1> o kandydatach myślić ani 
rozumieć, teraz za grzech sobie poczytają mieć o swoim kandydacie nie mówić, 
nie pisać i Polakom go nie proponować, za jeden czas mając ten teraźniejszy czy 
pożytecznego, czy nie,. avidis populorum votis, byle sobie upatrzonego propinare 
kandydata. 

Więc ja, widząc in theatrum Rzeczptej z skryptami różnem.i zaciągnionych au
torów, umyśliłem iisdem libertatis sacris zdanie swoje o swoim litare c kandydacie, 
nie ważywszy się wprzód tego, ażem różne w takiej materiej skrypta przeczytał, 
a nawet pókim nie widział w drukowanym za książęciem jmcią de Conty liście 
jmp. posła francuskiego łacińskim, 1 tych słów d jmci ks. biskupa poznańskiego ct2 
subllmus sensus statysty, który dając do druku racultatem formalnie i graphice 
przydał: Persuasio haec Poloniae imprimatur concedo s. Pod tarczą tego rozumienia e 
i ja po prostu e · i po polsku do Polaków piszę, wszytkich słów moich orbitam na 
dwóch zawieszając rzeczach, to jest na prawdzie i na polskiej mojej ojczyzny oz-

a W Bibl. Jag. 3522: tegoż książęcia bawarskiego. 
b W Bibl. Racz. 102, w Bibl. Nar. 6645, 6647: vivente rege. 
c W Bibl. Czart. 187: citare. 
ct-<.1 W Arch. Radz. II, ks. 33: jmci ks. Witwickiego biskupa. 
IH! W Bibl. Czart. 442, 3586, Arch. Radz. II, ks. 33, Bibl. Nar. 6646, Bibl. Gd. 

1529: i ja proposui i po polsku. 
1 Mowa o drukowanej odpowiedzi posła francuskiego Melchiora Polignaca na.

list biskupa kujawskiego Stanisława Dąbskiego. Ukazała się w języku łacińskim 

pt. ,,Copia epistolae quam scripsit Excellentissimus Episcopus Cuiaviensis Excell-mo 

Domino Legato Galliarum" i „Responsum Excellentissimi Legati" oraz w języku pol

skim: ,,Kopia listu Jegomości Księdza Biskupa Kujawskiego do Posła Francuskiego" 

i „Kopia Responsu Posła Jegomości Francuskiego". List Dąbskiego i odpowiedź 
Polignaca w obu wersjach stanowią jeden wolumin i noszą datę 16 X 1696 r. Kopie 
spotykane są w licznych kodeksach rękopiśmiennych. , 

2 Stanisław Sas Witwicki. 
3 W drukach łacińskim i polskim slou:a te brzmią: Imprimatur svasoria haec 

scriptio decora et civilissima Genti Polonae. 
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dobie i pożytku. Nie naśladuję tych, którzy nie wprzód t proponowali [swoich] f aż 
drugich oszpeciwszy konkurentów, jakoby nie mógł nikt powstać, aż przez ruinę 
drugiego, ani się sam wsławić, aż przez infancyją cudzą. Każdemu konkurować 
wolno, nikt się o to gniewać nie powinien, chyba ten, który silom swoim diffidens, 
per iacturam alieni honoris honorari vult. Ja każdego szanuję, każdego godnym 
sądzę, luboć o jednym piszę i jednego zyczę, a ten jest najjaśniejszy książę jmć 
Emanuel Maximilianus elektor i książę bawarski, Brabancyjej i Flandryjej dzie
siąciu prowincyjej za króla hiszpańskiego gubernator perpetuus. 

Gdybym wiedział, że Polacy z zacności pana domu, pana przyszłego estymować 
chcą, jako wszystkie narody o to się starają, aby pan ich nie mniej korony fulgore, 
jako rutilis familijej sideribus niteat, mając owę maksymę za najpierwszą: nobilitas 
sola est atque unica virtus; gdybym, mówię, wiedział, że ta ich zacność domu po
wabi, zaczą[l]bym od genealogijej jego, która że jest dosyć jasna g' krótko o niej 
namienię g_ -- h Pierwsza jego kampania, którą przed dwudziestym rokiem życia swe
go odprawił, była wiedeńska, gdzie męstwem i układnością obyczajów wspaniałych 
serce króla nieboszczyka tak pozyskał, że potem córkę mu swoją w małżeństwo 
elocavit. Potem każdej kampaniej wojskami chrześcijańskimi i przeciwko Turkom 
komendując, socia gloria z książęciem lotaryńskim Budę wziął, Belgradu dobył, 
wezyra w potrzebie zniósł i sławy w młodości takiej nabył, quam pauci meruere 
senes k. Potem gdy z królem francuskim cale Imperium Romanum 1 w zawziętą I 
zaszło wojnę i sub confiscatione dóbr swoich wszytką niemiecką ziemię i Rzeszę 
do tejże wzruszył m wojny 4, za konferowanym Belgij gubernium od króla fran
cuskiego, i on do Flandryjej siebie i wojsko swoje przeniósł, gdzie co rok obecnie 
rzadką w najstarszych hetmanach eksperiencyją potężne Francyjej siły utrzymuje, 
zimę i lato, noc i dzień fatygom i odwagom rycerskim poświęcając n. Namieniwszy 
tedy, że ani zacniejszego, ani mężniejszego króla Polska mieć nie może, idźmy 1.eraz 
do racyjej. 

Naprzód, kto się Polszcze przypatrzy, uzna, że jest między niebezpieczeństwem, 
bo niebezpiecznemi sąsiadami położona, jako to między państwy cesarza chrześci
jańskiego, tureckiego, króla szwedzkiego, moskiewskiego i książęcia brandebw·
skiego, które to narody wiarą (oprócz jednego cesarza), a potym obyczajami, rządem 
i językiem, naturą i wszelkim sposobem tak są od Polaków różne, a kraju naszego 
tak zazdrościwe, żebyśmy dawno podbici i poddani ich zostali, gdyby Pan Bóg 
nierządu naszego vices obeundo nas cudem o nie konserwował i tej między sąsiadami 
naszemi emulacyjej nie dal, że znieść nie mogą, aby jeden z nich tak żyznego kraju 
nie posiadł i tak waleczny naród pod absolutum dominium nie podbił, który by 
i im potem prawa dając panować nie zechciał. I tak się stało za naszych czasów 
z królem Kazimierzem, którego skoro Karol Gustaw złamał, wygnał i Polskę tur
binis vasti modo posiadł, zaraz cesarz Ferdynand Trzeci i król duński Fryderyk 

t-t W Bibl. Racz. 101, w Bibl. Nar. 6645: proponowali swoich.
g-g W Bibl. Czart. 187: J,rótko tylko o niej zamyśliłem namienić.
h Opuszczono 16 wie'rszy dotyczących genealogii i koligacji elektora z innymi

domami panującymi. 
I W Arch. Radz. II, ks. 33: chrześcijańskimi w Węgrach. 
k W Bibl. Czart. 442, 187: senes adultissimi. 
1-1 Tamże: w zaczętą.
m W Bibl. Gd. 1529: wzruszyło.
n W Bibl. Gd. 1529: i powściągając.
o W Bibl. Czart. 187: cudownie. ·
' Mowa o wojnie Francji z Ligą Augsburską (1689-1697). Etektor bawarski

przyłączył się do koalicji anlyfrancuskteJ w maju 1689 r. 
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ultro sukkursem tę dywersją króla Szweda przy męstwie polskim z Polski go wy
sforowali 5• · 

Ponieważ tylko jedna ta racyja w zawziętości sąsiadów naszych tamuje i nas 
słabą tarczą zasłania, któż Polszcze króla innego życzyć może, tylko takiego, który 
by inopinatos nieprzyjaciół naszych assultus, gotowym wojskiem z państw swoich 
sprowadzonym repellere mógł, który by wojska polskie dobrze w jazdę opatrzone 
ognistym ludem wesprzeć zdużal w artyleryją z dZiiadów pradziadów ufundowaną, 
tandem przy walecznej swojej osobie animował, żeby o nim mówiono: murus aha
eneus P est.o. Jeżeli zaś·krytyk barziej niż polityk! zada, że taż potencyja nam samym 
okropna być może, odpowiadam, że ciż sąsiedzi nasi, którzy externis podbijać nas 
nie chcą i nie dadzą, obrócić na niego siły swe mogą naszę wspierając opresyją, 
ile gdy książę bawarskie sufficiens jest pomóc Polakom na nieprzyjaciela ich, aleć 
być Polakom nieprzyjacielem et subiugare nas nigdy wystarczyć nie może, nie 
mogąc wystawić nad 20 m [tysięcy] ludzi wojennych, i to swoje ogołociwszy granice 
i państwo dziedziczne. A cóż to jest na Polskę, która gdyby in hoc extremo mortis 
passu ratować się chciała i kilkakroć sto tysięcy szabel wystaWiiłaby, a zatym t.o jest 
timor pannicus q et praecautio chimaerica, żeby jeden książę Polskę zwojował, którą 
Rzesza Niemiecka za Krzyżaków, Azja cala za Ottomana, Szwedzi, Węgrowie, Ta
tarzy, Kozacy za Jana Kazimierza oraz połknąć nie mogli. Kto to samo perpendit, 
życzyć nie bać się powinien ks. bawarskiego, który pomóc, nie złomać, podeprzeć, 
nie obalić r Polskę może. Ta pierwsza securitas externae racyja jest et internae, 
że należy teraz mieć Polszcze pana wielkiego i potężnego. Mówimy, co chcemy, owa 
piękna, przystojna, rozumna wolność nasza, której przodkowie nasi krwią nabyli, 
daleko jest insza i daleka od teraźniejszych wolności. Pódźmy do sejmów, bywaloż 
to kiedy, a to jak w karczmie krzyczano, nie słuchając się. Czy senatorom, czy 
posłom, czy samemu królowi jeomci hukiem i impetem głosów nie przerywano, że 
za najmniejszą okazyją z protestacyją nie wychodzono, jako jeden poseł litewski 
wyszedł rwać sejm p. Działyńskiego 6, że senator krewny jego był nazwany (jako 
prawdziwie jest) Slepowron. Za panowania króla Jana III który sejm na prawie, 
na podcz:ciwości z:erwano, tylko na pretekstach, fakcyjach cudzoziemskich czy pri

vat.orum. Nuż na sejmikach, za gospodę nie daną, za ultradzionego chłopca s, za 
upomnieniem się rachunków poborowych, wiele razy sejmiki rwano, a z tego jakie 
inconvenientia. Od wiedeńskiej król i hetmani wojska dobrego mieć nie mogą dla 
niepłaty, t nic przyczynić granice nie mogli t. Wołyń, Pokucie i Ruś prawie wszytka 
w popiół poszła, a tandem wojsko w bunty i w związek 7, którego ani ukontentować 
czym teraz nie masz, ani ustraszyć, ani uskromić. 

A takież to były maiorum instituta, żeby domino gentium wolność nasza iret 
in servitutem prywatnych fakcyi, którzy co chcą, to niewiadomej szlachcie inspi-

P W Bibl. Racz. 102: aihaneus; Bibl. Nar. 6645: Achaneus. 
q W Bibl. Nar. 6645: panericus; w 6646: punnicus. 
r Tamże: obłapić. 
s W Bibl. Racz. 102, Bibl. Nar. 664/i: chłopa. 
t-t W Bibl. Czart. 442, 187: nie zwyczajnie czynić nie mogły.
s Mowa o wojnie ze Szwecją (1655-1660). Austria udzieliła Rzeczypospolitej

pomocy wojskowej, Dania wypowiedziała Szwecji wojnę, co zmusiło ją do wyco
fania z Polski części wojsk. 

6 Tomasz Działyński, krajczy koronny i starosta bratiański, był marszałkiem 
sejmu obradującego w Warszawie od l.6 I do 6 V 1690 r. Sejm ten zakończył się 
pomyślnie. 

1 Mowa o konfederacji wojska koronnego zawiązanej pod Laską Piotra Bara
nowskiego. 
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rant. Powiedzą, że książę Kondeusz już w Gdańsku za króla Ka:mmierza wysiada s, 
oni oręże przeciw królowi biorą. Udadzą, że ci a ci we trzechkroć sto tysięcy ludzi 
Kamieniec Turczynowi szturmującemu poddali 9, aż sądzić o to chcą, tego brać, 
owego, to przed tym uciekać, tego wyganiać każą, a szlachta biegają jak za cir
kusem u dzieci i potem postrzegszy się, żałują po czasie. 

Zeby tedy ab his factiosis deceptoribus od tej licencyjej, która divina et hu
mana iura confundit, Rzptą uwolnić, żeby w tęż powagę i respekt consilia sejmo
we, stany, urzędy i ministeria ludzi wielkich wprowadzić, któż życzyć będzie inszego 
króla, tylko takiego, co by imieniem że pan, twarzą, dostatkami, obyczajami respekt 
królewski wniósł i nauczył statku, zniosszy levitates, które nas Tatarom i Moskwie 
grubianom in ludibria podały, że jeden mówił, iż u chan� lepszy porządek niż u was 
w Polszcze w senacie; boć to jest wielka między swywolą a wolnością poważną 
różnica. I spodziewać się potrzeba, że restituet libertatis ozdobę pan v powagi pełen, 
a uskromi tych pensjonarzów albo lekki.eh ludzi impety, barziej kozackim radom 
niż Serenissimae Reipublicae przyzwoite zacności v. 

Drugi punkt zakładam w tym. Wiadomo wszytkim, że w Europie dwa domy 
nad innymi wszytkiemi wzięły górę, a ten jest bourboński króla francuskiego jeden, 
drugi rakuski dom, to jest cesarski i króla hiszpańskiego. Te od lat kilkuset wy
biwszy się wojnami i koligacyjami nad wszytkie potencyje chrześcijaństia, wszyt
kim innym prawo dają, _tak podzieliwszy fakcyje swoje, że jedne jednemu, drugie 
drugiemu faworyzują x. Polska jedna nad innemi się szczęśliwa zachowała Y, że tej 
nie podlega dependencyjej, miawszy sobie królów obligowanych, a nie mianowane 
domy. I teraz o to się jej principalissime starać i za pierwszą status arcani maximę 
kłaść to potrzeba, żeby od tych domów independentem obrali króla, bo jeżeli obiorą 
króla Francuza, pewnie cesarz o tym myślić będzie, żeby króla tego dysarmował, 
albo na niego sam, albo per colligatas manus insurgendo, aby nie był capax odium 
nationale na niego wywierać, przez co status i cala Rzpta cierpieć to musi wszytko. 
Jeżeli vicissim z Niemca i cale interesom cesarskim obowiązanego weźmiemy, to 
i król francuski temiż racyjami co cesarz wzbudzony, a bardziej dlatego, żeby poten
cyjej rakuskiej nie wspierał aa, będzie musiał wszytki.mi silami i racyjami szczę
ście i potencyją polską osłabić, czego się równo bać trzeba jako ręki cesarskiej 
longas regibus manus ab. Kto nie ab przyznać musi ze mną, że toż periculum od 

u W Bibl. Czart. 442: curkussem; w 3586 i Arch. Radz. 11, ks. 33: Carkuszem; 
w Arch. Radz. 102 i Bibl. Nar. 6645: z arkuszem; w Bibl. Jag. 3522: Carkusem; 
w Bibl. Gd. 1529: Carkaszem; w Bibl. Czart. 187: Curkuszem. 

vv W Bibl. Czart. 442: pan znamienity we wszystkim Rzeczypospolitej i powagi· 
nie tylko u sąsiadów postronnych, ale i u nas wszystkich wielkich i małych, 
a uskromiwszy pensjonarzów albo lekkich ludzi impety barziej ... zacności i po
wadze. 

x Tamże: faworyzują narody. 
Y W Bibl. Gd. 1529: rachowała. 
z W Bibl. Jag. 3522: vocissim; w pozostałych: v1c1ss1m. 
aa W Bibl. Nar. 6645: nie wzbijał się i nie wspierał. 
ab-ab Tamże: kto wie. 
s Dwór Jana Kazimierza próbował przeprowadzić elekcję vivente rege korzy

stając z pomocy francuskiej i szwędzkiej. W r. 1662 rozeszły się pogłoski o wylądo
waniu na Pomorzu 4 tys. Francuzów i 12 tys. Szwedów pod wodzą Kondeusza, co 
wywołało wzburzenie wśród szlachty. 

9 Mowa o kapitulacji Kamieńca Podolskiego w r. 1672. 
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samegoż Francuza daleko gdzieś, jako od tych których on pobudzić ac na nas może 
zawsze ac. Ze jednak Rzpta powinna _oba te domy (lubo neutralis sobie) devincere, 
rozumiem, że w świecie subiectum godniejsze znaleźć się nie może nad książęcia 
bawarskiego, za którego cesarz jako na zięcia 10, król francuski jako na szwagra 11 

Polszcze obligowani będą; których i teraz ma na się sprzyjających lubo in aestu 
nigdy nie widzianych zawziętości, kiedy i koligackiemi wojskami przeciw Francyjej 
komenduje i przyjaźń zachowuje z delfinem szwagrem swoim 12, komplementami 
i ad prezentami ustawnie ad, za co mu i cesarz za złe nie ma i Francyja nieomyl
nie powinna. 

Tak gdy obie te straszne potencyje i in[n]ych mistrzynie i ledwo nie panie na 
to jedno zgadzają się subiectum, czy się go Polszcze nie akceptować godzi. A ra
czej pamięć i wdzięczność Janowi królowi Trzeciemu winna tak Polakom zdeptać, 
żeby jej nec vestigium zostawiła ae, bo jeżeli żadnego z królewiczów ichmciów na 
tron wzięcie się nie podoba, przynajmniej zięcia, z osoby swojej af qualificatissimum, 
odrzucić się nie godzi af. Co o nas narody mówić będą, żebyśmy tak prętko króla 
sławnego zapomnieli, a raczej kto z samych panów polskich służyć nam zechce, 
kiedy crimina tylko prosunt, a zasługi maledicuntur i kto preteksty wolności 

· i ag przysługi ojczyźnie ag bierze, tego chwalą, a kto prawdziwie na wojnach try
jumfami i zwycięstwy Polskę ozdobił, tego pamięć i potomstwo in execratione.

Kładę i te między zalecenia ks. bawarskiego racyjami, że nie tylko jest z na
tury wojenny, co pokazał tak młodo zacząwszy pod Wiedniem wojować i teraz
nawet [w] zimie pracowicie ah gregarium inducens ah na granice nieprzyjacielskie
wybiegając, ale że już świadomy wojny tureckiej uczywszy się jej w szkole tak
sławnego wojennika księcia Karola Lataryńskiego, który uznawszy dzielność dziwną
i capacitatem heroicam jego ai sam mu ai komendę nieraz zdawał i doznał i dał
u cesarza świadectwo, że największych w tym dziele mistrzów ten waleczny przej
dzie uczeń. A zatem Polska, która może prętkiego, ale nie długiego spodziewać się
pokoju z Portą Ottomańską, w takiego opatrzyć ak powinna się króla, który by re
gem ducemque gerat.

Co zaś Zt\W$2:c cięfilso Polaltom było, to ż.e mlnorl sorte nascendl zrodzeni kró

lowie pożytków pieniężnych barziej pilnowali niż publicznych commoda i że tak
odważniej rzekę, owej szkodliwej al u dworu al boją am się plusofferencyi, za której
podwyższeniem, nie za zasługami chodziły wakanse, możesz się tego Polska pod

ac-ac Tamże: na nas każe; w Bibl. Racz. 102: na nas każe zawsze; w Bibl. Czart. 
442: pobudzić może manus zawsze. 

ad-ad W Bibl. Racz. 102: prezencyjami ustawnie bawiąc się. 
ae W Bibl. Gd. 1529: zostawić mogło. 
aI-af W Bibi. Racz. 102 i Bibl. Nar. 6645: qualicatissimum, z urodzenia serenis

simum, z dostatków i innych racyji praestantissimum, odrzucić się nie godzi. 
ag-ag W Arch. Radz. II, ks. 33: przysługi wolności w ojczyźnie. 
ah-ah W Bibl. Jag. 3522: greganun induens; w Bibl. Czart. 442, 187: gregarium 

indicens; w Bibl. Czart. 3586 i Arch. Radz. II, ks. 33: gregarium. 
ai-ai W Bibl. Nar. 6646: samemu. 
ak W Bibl. Nar. 6645: upatruje. 
al-al Tamże: w domu. 
am W Bibl. Jag. 3522: boję; w Bibl. Czart. 3586, w Bibl. Racz. 102, w Bibl. Nar. 

6647: boją; w Bibl. Nar. 6645: bojąc. 
1° Córka cesarza Leopolda I Maria Antonina była żoną Maksymiliana II. 
11 Siostra Maksymiliana II Maria Anna była żoną syna Ludwika XIV, Ludwika

(1661-1711), zwanego przez historyków „Wielkim Delfinem". Autor „Zalecenia ... " 
myli się, nazywając elektora bawarskiego szwagrem króla francuskiego, lub też ma 
na myśli ewentualnie następcę Ludwika XIV. 

12 Zob. przyp. 11. 
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tym królem obawiać, który in affluenlia dostatków urodzony i Wychowany, pie
niędzy swoich na sławę nie ochrania, nie tylko żeby miał na cudzą korrupcyją 
sławę i honor swój przedawać. Raczej każdemu, prócz chleba benemerentium, 
pensyi i innych spodziewać się rekompens, które w skarbach monarchów za nic 
poczytane bywają. Nuż za co stanie ów przystęp, o którym nam znajomi obyczajów 
jego powiadają, że wszytk.im, lubo absoluto dominio jego podległym, familiarissi
mus, każdemu otwarty i miły, nikogo zasmuconego od twarzy swojej nie puści, 
deliciae populi sui będzie i nas Polaków niepochybnie się pokaże. 

Ale mu już trzy punkta in Proiecto Candidatorum 13 censores zadali, na które 
odpowiedzieć powinienem. 

Pierwsze, że absoluto dominia przyzwyczajonym będąc, niebezpieczeństwo jest, 
żeby i wolnemu narodowi w tenże sposób panować nie chciał. Naprzód, nim na 
to odpowiem, pytam się, jako może gruntowny polityk, wielkiego i statecznego 
konceptu; nie deceptu człowiek mówić in liberis actibus, że ten będzie, a ten czynił 
to a to, kiedy mu najprostszy an zadać może: unde de hoc? U nas nie będzie, bo 
jeżeli tylko ze zwyczaju ten konserwować może w swoim kraju, nad którym jego 
ampla ao potestas zawsze się wyciąga, obaczywszy -zaś, że takiego obyczaju Polacy 
niecierpliwi, na co się ma rozpuszczać ap, czego nie dokaże i pokój i życie i pań
stwo swoje stracić odważyłby się. Kiedy tedy w państwie swoim absolutus actu 
prawie aą, nie przy wolności szlacheckiej i spokojnie panować może, tam tremendus 
hic amandus, chyba żeby sobie nieprzyjacielem był, żeby w tę nieuwagę zaprzątał 
vota swoje nullos habitura triumphos. 

Drugą rzecz zadają mu censores. że według interesów albo inklinacyjej swojej 
zaprzątać Rzptą i wojny popierać będzie, czego się bać rozumiem nie trzeba aż po 
upadku całym ar swobód naszych ar i aż post eversionem status, bo póki Rzpta 
w tych prawach swoich gloriabitur, język jeden wymówiwszy n i e  po z w a 1 a m  as, 
te wszystkie wywrócić może pretensyje królewskie. Prawda, że król w Polszcze 
wielmożny, dokazać siła może, ale nie wszytk.iego. Ja rozumiem, że kochańszego 
króla i milszego Polakom nie było jako Władysław Czwarty, który do ostatniego 
kawała Polakom, rozdawał at patrymonia nu, posagi i co jeno było na publiczne 
koszty potracił, a przecię wojny tureckiej z widomą av państwa ottomańskiego 

an W Bibl. Jag. 3522: najprędzej; w Bibl. Czart. 442: najprętszy: w Bibl. Czart. 
3586, Arch. Radz. II, ks. 33, Bibl. Nar. 6647: najprostszy; w Bibl. Gd. 1529: najprę
dzej. 

ao W Bibl. Nar. 6645: aemula. 
ap W Bibl. Czart. 442, 3586, Bibl. Nar. 6646, Arch. Radz. II, ks. 33, i Bibl. Gd. 

1529: rozpasać; w Bibl. Nar. 6645, 6647: na to kasać; w Bibl. Racz. 102: na to kalać. 
aą W Bibl. Racz. 102, Bibl. Nar. 6645, 6647: prawnie. 
ar W Bibl. Gd. 1529: swobód wolności naszych. 
as Podkreślenie w tekście Bibl. Jag. 3522. 

at W Bibl. Gd. 1529: nie przedawał, ale rozdawał. 
au W Bibl. Nar. 6645 i Bibl. Racz. 102: matrimonia. 
av Tamże: wiadomą. 
13 Autor „Zalecenia ... " prawdopodobnie powołuje się na pismo, którego mimo

poszukiwań nie udało się zidentyfikować. Podobne za1·zuty wysuwano zresztą w in
nych pismach. jak: .. Diszkurs jeżeli może być książę jmć. bawarski elektem na
Królestwo Polskie in octobri 1696"; ,,Zdanie o kandydatach kochającego ojczyznę 
syna ... swoję"; ,,Króciusieńko zebrane racyje, przez które dowodzi się, że ani 
Bawarczyk, ani książę Conti nie mogą potiri i:oto suo w konkurencyjej na tron 
polski". 
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ruiną wyperswadować, uprosić, kupić nie mógł 14
, aż na to umarł. A nuż Kazimierza 

elekcyja vivente principe is, Jana III o dobrach nejburskich projekt nie pozwolony 16. 
Oczywiste dowody, że król polski wojny kiedy chce nie zawsze wprowadzi. Zaczym 
-vanus metus stante libertate stanów Rzptej, żeby książę bawarskie w wojny wpro
wadził. Jako zaś wolność nie jest od niego w niebezpieczeństwie, już się wyżej
wywiodło obszerniej.

Trzecia rzecz, w której największą zakładają ax obicem electori ax, że królewna 
-polska, żona jego, jest zła i że królowa jemci Malia Kazimiera, matka żony jego, 
rządziłaby niem i mściłaby się krzywd teraz podczas interregnum zadanych. Co 
pierwsza obiekcyja in falsissimo et pessimo supposito położona, bo elektorowa 
jejmc:i ay nie tyka się intryg dworskich ay, nie wiadoma alias nazbyt bojaźliwą jest, 
tak że u dworu mawiają passim, że az nie wiadomo az, jeżeli gadać umie. I teraz, 
jeśli jakakolwiek żywnie wiara cudzoziemcom dana być może, z pokoju nie wy
nidzie, nie mając nic naturze swojej przeciwniejszego jako publiki, utopiona w jed
nym mężu i podczciwych zabawach domowych. Potem czyż to każdy mąż żony 
niewolnikiem, heroiczne serce takiej subiekcyjej nieprzyjazne, żonę dla siebie ma, 
nie siebie samego dla żony ba. Co o królowej jejmci, ta obiekcyjna nie Rzptej, ani

congregationi totius nobilitatis służy, tylko prywatnym domom i osobom, których 
ani zawziętościom, ani pożytkom Serenissima Respublica służyć nie powinna. I dla
tego ja do szlachty, nie do panÓ\V piszę, spodziewając się, że oni tandem nie pa
nowie króla obierać będą, i miałbym szlachtę za nieszczęśliwą i siebie, który ich 
liczbę in aequalitate augeo bb, kiedy by na tę panów zawziętość patrzeć mieli 

ax.:ax W Bibl. Czart. 442: elektorowi; w Bibl. Racz. 102: vim; w Bibl. Cza1·t .
.3586: obiectionis; w Bibl. Nar. 6647: obiectionis vim; w Arch. Radz. Il, ks. 33: 
vim electionis; w Bibl. Gd. 1529: pokładają obicem electioni. 

ay-ay W Bibl. Racz. 102, Bibl. Nar. 6645, 6647: nie tylko intryg dworskich. 
az-az W Bibl. Czart. 3586 i Arch. Radz. II, ks. 33: nie wiedziano i nie widziano; 

w Bibl. Gd. 1529: nie widziano; w Bibl. Racz. 102, Bibl. Nar. 6645 i 6647: nie wie
dziano. 

na W A1·ch. Radz. II, ks. 33: dla żony choćby kochającej; w Bibl. Gd. 1529: dlą 
żony, aby nad nim przewodziła. 

no W Bibl. Gd. 1529, Arch. Radz. II, ks. 33, w Bibl. Czart. 442, w Bibl. Racz.
102: auget. 

14 Mowa o antytureckich planach Władysława IV. Wysunięte w 1637 r. plany
wojny z Turcją powracają później w latach czterdziestych XVII w. Wiosną 1646 r. 
król rozpoczął nawet zaciągać wojsko, jednakże na sejmie pod koniec tegoż roku 
szlachta stanowczo sprzeciwiała się wojnie i monarcha zmuszony był rozpuścić 
zaciągnięte oddziały. Myśl o wojnie z Tu1·cją i Tatarami nie opuszczała zresztą 
Władysława IV do końca życia. 

51 Stronnictwo profrancuskie na czele z Janem Kazimierzem i jego żoną Marią 
Ludwiką dążyło do przeforsowania wyboru nowego władcy jeszcze za życia króla. 
Nowym elektem miał być któryś z książąt francuskich. Plan ten upadł na sejmie 
w 1661 r. i odtąd dwór otwarcie z nim nie występował, choć nie wyrzekł się 
myśli o jego przeprowadzeniu. 

16 Dobrami neuburskimi zwano wielki kompleks majątków na Litwie należą
cych do córki Bogusława Radziwiłła Ludwiki Karoliny - ostatniej z bierżańskiej 

linii Radziwiłłów. W 1688 r. Ludwika Karolina wyszła za mąż za Karola Filipa, 
księcia neuburskiego, mimo wcześniejszego przyrzeczenia swej ręki Jakubowi So
bieskiemu; Ponieważ zostawiła Jakubowi pisemną gwarancję, w której zobowiązała 
się dotrz:ymać obietnicy pod rygorem utraty dóbr na Litwie, król próbował na sejmie 

1688/89 uzyskać zgodę szlachty na odebranie tych dóbr, jednak zmuszony byt z1·e
zygnować wobec sprzeciwu posłów litewskich. Dwór próbował jeszcze w konsty
tucji „De securitate interna" umieścić punkt o obsadzeniu wojskiem fortec w dob
rach neuburskich, jednak i na to nie uzyskał zgody i w końcu sejm został zerwany 
za pieniądze neuburskie. 
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i według ich interesów, nie według swego pożytku be i honoru króla obierać mieli bd. 

Bo jako królowa jejmć Maria Kazimiera nic złego ani przeciwnego be prawom 

Rzptej be nie uczyniła i owszem poddaństwo nieporównane na konwokacyjej od

dala, kiedy nim się zgodziła cala izba senatorska i poselska, sama ultro ad questio

nem, non ad decisionem, z Warszawy wyjechała, Tak vicissim żadnej krzywdy ani 

urazy od Rzptej nie odebrała, bo lubo niektóre sejmiki ad vota nieprzyjaciół jej 

przeciwko niej stawały, były e contra drugie, które przy honorze i fortuny jej 

konserwacyjej zelarunt. Zaczym skarżyć się na szlachty nie ma o co, a przeto mniej 

jeszcze mścić się o co przez bf króla zięcia bf, gdyby go bg ten fawor a nobilate 

nostra potkał. Potem czyż aeternum bh victoria białej głowy bh, żeby czy nienawiść, 

czy bojaźń tak wielkiej i potężnej zadać miała Polszcze i dla jej bi wymyślnego 

strachu bi królestwo opuścić cale ma takiego pana i frustrari elekcyją jego, który 

i osobą, i dostatkami, i ludzi potencyją, i ubóstwo nasze ratować, i wojsko polskie 

umocnić i poprawić obiecuje et in particulari każdego podczciwego bk civem wszelką 

fortuną uczcić i beare może. 

Toć rozumiem, że tandem zgromadzona szlachta sub augusto nomine pospolitego, 

ruszenia polska będzie chciała zedrzeć maszkarę, bł którą jej domy i damy pry

watne bł kładą na oczy, koloryzując frakcyje swoje et id genus bm intrygi zawzię

tości bm zelo boni publici, i obaczy swojemi oczyma, kto im wiernie służy, a kto 

nie, i króla dla siebie, nie dla nich, dla wolności, nie dla fakcyjej, dla ozdoby, nie 

dla privatorum pożytku obierze, a jeżeli tego nie uczyni, niechże się z wolnościami 

pożegna swemi według owego: Qui vult decipi decipiatur bn. 

Ja co mi sumienie i racyja dyktowała, pisałem et quis me arquet de peccato, 

żebym barziej ks. jmci bawarskiego niż Polskę w skrypcie kochał, raczej żebym 

się et partia-litatis i bo ,nieprawdy nie zawstydził bo. Te są racyje, które wolnemu 
narodowi proponowałem. Ministri zaś jego praemia elekcyjej od wmmci pana pro

ponent wiem, że go żaden z kandydatów bp nie przeważy i Bawarczyk pewnie nie 
ustąpi Gallonum spollis nec caesaris auro. 

be W Bibl. Gd. 1529, Bibl. Czart. 442: interesu i pożytku. 
bd W Arch. Radz. II, ks. 33: mieli przyszłego. 
be-be W Bibl. Racz. 102: panom Rzptej. 
bf-bf W Bibl. Racz. 102, Bibl. Nar. 6645: króla zięcia; w Bibl. Jag. 3522: kró

lów zięciów. 
bg W Bibl. Czart. 187: ją. 
bh-bh W Bibl. Jag. 3522, Bibi. Gd. 1529: victura białogłowa; w Bibl. Racz. 102,

Bibl. Nar. 6645, 6647: victoria bialejglowy. 
bi-bi W Bibl. Racz. 102: umyślnego strachu; w Bibl. Nar. 6647: a dla niej i jej

umyślnego strachu. 
bk W Bibl. Czart. 187: potrzebnego.
bł-bł W Bibl. Czart. 3586, Arch. Radz. II, ks. 33, Bibl. Nar. 6645: którą jej damy

prywatnie; w Bibl. Gd. 1529: którą jej domy prywatne. 
bm-bm W Bibl. Czart. 442: intrego zawsze zawziętości; w Bibl. Czart. 187: in

trigo zawsze aliści. 
bn Tamże: decipiat; w Arch. Radz. II, ks. 33: decipiatur, qui anhelat perire 

pereat. 
bo-bo W Bibl. Czart. 3586 i Bibl. Nar. 6647: nieprawdy zawstydził; w Arch.

Radz. II, ks. 33: nie zawstydził ani konfundował zarzuceniem fałszu osobie moJeJ. 
i teraźniejszemu pisaniu memu, które wydaję pro sensu meo wolnego każdemu 
szlachcicowi geniuszu. 

bp W Bibl. Czart. 187: kandydastwa. 
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WANDA MALEWICZOWA 

DZIAŁALNOSC PASTORA KLEINA, PROBOSZCZA W DUSZNIKACH, 

I JEJ REPERKUSJE (1890-1894) 

W czerwcu 1888 r. nominację na proboszcza w parafii ewangelickiej 

w Dusznikach otrzymał pastor Ernst Klein, przybyły z Berlina. Niewi�le 

mamy o nim danych biograficznych. Wiemy tylko, że urodził się 28 IV 

1863 r. 1 i że studiował w Berlinie, gdzie ożenił się z córką pastora Kogela, 
nadwornego kaznodziei cesarskiego. 

Parafia protestancka w Dusznikach była niewielka, liczyła około 500 

osób, w tym 9 rodzin (38 osób), zajmujących się tkactwem 2, resztę lud

ności na tym obszarze stanowili katolicy, między którymi też nie brako

wało tkaczy. Nędza tkaczy śląskich, a specjalnie kłodzkich, to sprawa 

dawna i niejednokrotnie omawiana; ostatnio pisał o niej A. Galos 3• Lecz

nędza ta stale narastała. W 1889 r. wybuchły strajki głodowe w fabry

kach tkackich w Bielawie 4, a w lipcu 1890 r. burmistrz Dusznik, Paweł 
Dengler, pisa:ł do landrata kłodzkiego 5 o tragicznym położeniu tkaczy 

z okolic Dusznik (253 rodziny, posiadające 315 warsztatów). Obliczał on, 

że tkacz zawodowy zarabia netto około 60-70 fenigów za 16-godzinny 

dzień pracy, a tkacz niezawodowy odpowiednio mniej, tj. 30-50 feni

gów. Pisał tąż, że powiat nie może tej nędzy opanować własnymi siłami 
i pomoc władz jest konieczna. W grudniu tegoż roku ponawiał swą 
prośbę o pomoc. 

W sierpniu 1890 r. landrat z Wałbrzycha donosił Rejencji Wrocław

skiej o fatalnym położeniu miejscowych tkaczy (około 2087 warsztatów). 

W kwietniu 1890 r. tkacze z Gór Sowich złożyli petycję do cesarza, przed-

1 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, zesp. $ląski Konsystorz Ewangelicki 
(dalej: $1. Kon. Ew.), sygn. II/2098, k. 178. 

r $1. Kon. Ew., II/2098, k. 1. 
3 A. Ga 1 o s, Przemysł tekstylny w rejonie kłodzkim na tle przemysłu Sląska 

(1849-1914) (Studia i Materiały z Dziejów $ląska, t. III, 1S60). 
' Archiwum Państwowe we Wrocławiu, zesp. Rejencja Wrocławska, (dalej Rej. 

Wr.), sygn. I/9884. 
& Tamże, I/9864, k. 40. 
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stawiając swą tragiczną sytuację. Petycję tę podpisało• 730 tkaczy 6
• 

W miesiąc później podobną petycję, podpisaną przez 1364 osoby, złożyli 
tkacze z okolic Dzierżoniowa 1. 

Nędza tkaczy wynikała przede wszystkim z głębokich zmian gospo
darczych, które zachodziły pcd wpływem postępu techniki i rozwoju 
przemysłu maszynowego. Koniec 1890 r. pogorszył jeszcze, i tak bardzo 
ciężkie, warunki bytowania całej ludności Dolnego Sląska. Jesienią tego 
roku nie obrodziły ziemniaki, a potem przyszła wyjątkowo mroźna i dłu
ga zima. Nie było kartofli, zabrakao ludziom opału, podrożały wszystkie 
środki żywności i potworna nędza wkradła się do domów uboższej lud
noś.ci, a przede wszystkim do domów tkaczy kłodzkich. Według oficjal
nych wykazów ustalonych w Rejencji Wrocławskiej powiat kłodzki na
leżał do tych, gdzie ludzie najmniej zarabiali 8

. 

Widząc to wszystko, młody, bo zaledwie 27 lat liczący, pełen energii 
pastor Klein przystąpił do walki o poprawę warunków bytowych głodu
jącej ludności. W grudniu 1890 r. zorganizowaił z darów społecznych 
kuchnię ludową dla ubogich, w styczniu 1891 r. zaś wydrukował 
w „Reichsbote" odezwę nawołującą do składania ofiar na rzecz głodu
jących ludzi, żyjących z rzemiosła tkackiego. W lutym tegoż roku uka
zał się w „Gartenlaube" obszerny artykuł pt. Nędza tkaczy w hrabstwie 

kłodzkim 9. W przejmujących słowach mówił tu Klein o 16-17-godzin
nym dniu pracy tkacza, o przeciętnych zarobkach 4 marki na tydzień, · 
przy czym dla ich osiągnięcia jedna lub dwie osoby musiały pomagać 
przy nawijaniu przędzy. Opowiadał o bezlitosnych przedsiębiorcach-po
średnikach, rozdzielających przędzę do tkania, o nędzy dzieci, które od 
piątego roku życia muszą pomagać przy nawijaniu szpulek, i o wielkiej 
liczbie chorych, kalek i osób niedorozwiniętych jako wyniku odwiecznej 
nędzy w tych stronach. Współczując gorąco nędzarzom, Klein nawoływał 
przede wszystkim do ofiarności publicznej w celu przyniesienia szybkiej, 
doraźnej pomocy. Chciał organizować tanie kuchnie, dostarczyć głodują
cym żywności, opału i odzieży. Apelowali: jednocześnie do władz państwo
wych, aby zajęły się losem tkaczy. Postulował udzielanie nisko- lub bez
procentowych pożyczek tkaczom chałupnikom. Podkreślał konieczność 
przeprowadzenia nowych połączeń komunikacyjnych, a przede wszystkim 
kontymiowania budowy linii kolejowej ze Szczytnej przez Duszniki do 
Nachodu, gdyż niektóre okolice Kłodzka były wprost odcięte od świata. 
Proponował premiowanie tkaczy uczących swe dzieci innego zawodu 

6 Tamże, I/9865, s. 361. 

1 Tamże, I/9865, s. 37Q. 

8 Tamże, 1/9865, s. 322. 
9 Śl. Kon. Ew., II/2098, k. 36a. 
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niż tkactwo lub kupujących nowoczesne tkackie warsztaty Jacquarda, 
a nawet ewentualne przesiedlanie tkaczy na tereny Poznańskiego lub 
Prus Wschodnich. I jeszcze raz nawoływał gorąco do składania ofiar 10. 

W lutym 1891 r. Klein ogłosił nową ulotkę (zob. aneks), w której 
powtarzał przytoczony wyżej opis nędzy i środki zaradcze. Jednocześnie 
zdawał sprawę ze swej działalności charytatywnej. 

Mimo że nędza tkaczy śląskich nie była sprawą nową i obcą społe
czeństwu i władzom państwowym, działalność i artykuły prasowe pastora 
wywołały z jednej strony wielkie zainteresowanie i zrozumienie, z dru
giej - ogromne oburzenie. Cała prasa niemiecka podchwyciła jego apele 
o pomoc oraz opisy potwornej nędzy i rozbudziła wielką ofiarność spo
łeczną. Ni� brakło jednak niechętnych, a nawet oburzonych. W pierwszej
linii oburzyli się miejscowi notable, przede wszystkim wspomniany już
burmistrz Dusznik Paweł Dengler, który powołując się na swoje długo
letnie doświadczenie i doskonal� znajomość miejscowych stosunków ostro
zaatakował pastora. Zapominając o swych własnych pismach, alarmują
cych o tragicznej nędzy miejscowej ludności, "Dengler twierdził, że in
formacje Kleina są przesadzone, że bieda nie jest większa niż w latach
poprzednich, że nie ma wypadków tyfusu głodowego (choć pojedyncze
wypadki były) i że warunki egzystencji ludności bardzo się poprawiły
dzięki budowie linii kolejowej Kłodzko-Duszniki. Dr Schubert, lekarz
komunalny, gorliwy poplecznik Denglera, głosił, że pastor przesadza
i bezzasadnie alarmuje społeczeństwo. Nie był też zadowolony kler kato
licki. Najbardziej zaś obrazili się miejscowi fabrykanci, a jeden z nich,
Friedrich Dierig z Bielawy, właściciel firmy „Christian Dierig", potępiał
w prasie Kleina i wyrażał swe uznanie dla Denglera i Schuberta. Po
średnicy, rozdzielający przędzę, na publicznych zebraniach protestowali
przeciwko enuncjacjom pastora. Również i władze państwowe poczuły
się obrażone zarzutami bezczynności i obojętności na panującą nędzę
i wkraczaniem pastora w kompetencje przysługujące władzom.

W lutym i marcu 1891 r. w pismach do Śląskiego Konsystorza Ewan
gelickiego Rejencja Wrocławska wyrażała swe oburzenie na „szkodliwą" 
działalność pastora i jej fatalne skutki. Według doniesień Rejencji fabry
kant Dierig z Bielawy poczuł się tak urażony enuncjacjami Kleina, że 
postanowił nie zatrudniać ·więcej tkaczy kłodzkich 11. Szęśliwie na ·skutek 
interwencji pewnej wpływowej osoby udało się zażegnać tę groźbę. Roz
porządzeniem z 17 III .1891 r. Rejencja Wrocławska zabroniła przedsta
wicielom gmin i nauczycielom współpracy z pastorem 12, a poczmistrz 

10 Tamże, II/2098, k. 169a. 
11 Tamże, II/2098, k. 3-4a. 
12 Tam�e, II/2098, k. 142.
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Scerlo, który gorliwie popierał działalność Kleina, został służbowo prze
niesiony do innej miejscowości. 

Napływały zarzuty, najczęściej śmieszne i nieistotne, ale jakże dob
rze przedstawiające atmosferę zawiści i niechęci, która towarzyszyła 
działalności pastora. Zarzucano mu, że jest za młody, niedoświadczony 
i nietaktowny, że nie zna miejscowych stosunków i w ogóle nie rozumie 
wielu spraw. Mówiono i pisano, że wydaje pieniądze na fotografie swoje 
i swojej małżonki podczas prac charytatywnych, a każda fotografia ko
sztuje 10 marek, że fotografuje najnędzniejsze, walące się domy, prze
znaczając te fotografie do pism ilustrowanych. Donoszono, że zatrudnia 
2 sekretarzy, opłacając ich zapewne z otrzymanych pieniędzy, że wspo
maga również katolików, i to spoza własnej parafii. Obliczano, że 5 tys. 
marek wystarczyłoby całkowicie na poprawienie losu miejscowej biedoty. 
Donoszono, że obdarowani przez pastora sprzedają otrzymane dary i idą 
zaraz pić do szynku, że sam pastor spóźnił się raz na pogrzeb, a kiedyś 
nie przygotował odpowiedniej ilości hostii na nabożeństwo. Zarzucano, 
że kierowniczka kuchni j:st za młoda, a panie, które jej pomagają, uczą 
się dopiero gotować i wobec tego jedzenie bywa niesmaczne, raz fasola 
się przypaliła, a raz trzeba było w ogóle wylać niesmaczną zupę. 

Gorszono się, że pastor rozdaje czekoladę, szynkę i kluski ludziom 
przyzwyczajonym do zupy, kartofli i chleba. Martwiono się, że do taniej 
kuchni przychodzą ludzie z domów, w których dzieci chorują na choroby 
wysypkowe, co może się przyczynić do rozprzestrzenienia epidemii. Po
jawiły się też zarzuty poważniejsze, że pastor demoralizuje ludzi, ucząc 
ich nieróbstwa i żebraniny, oraz że rozdmuchuje nienawiść klasową, 
a cała jego działalność to woda na młyn socjaldemokracji. 

Młody pastor bronił się energicznie, a fakt, że teść jego był kazno
dzieją cesarskim i popierał działalność zięcia u cesarza i cesarzowej, 
umacniał jego pozycję. Jednocześnie naplywa'ły bogate dary i wzmagała 
się istna lawina artykułów prasowych popierających akcję pastora i obu
rzających się na przykrości i niesprawiedliwości, jakie go spotykały. Akta 
sprawy Kleina zawierają setki wycinków prasowych dotyczących jego 
działalności. A sprawa stawała się coraz głośniejsza: zainicjowana przez 
pastora akcja dobroczynna objęła nie tylko .całe Niemcy, ale znalazła 
również oddźwięk i za granicą, zewsząd napływały bogate dary. Przy
chodziły też liczne listy dziękczynne, wiersze i pisma zbiorowe, błogo
sławiące akcję pastora. 

Zdezorientowany Konsystorz Ewangelicki, bezpośrednia władza pa
stora, zasypywany pismami Rejencji Wrocławskiej, żądającej usunięcia 
i ukarania pastora, atakowany i krytykowany przez prasę za nieprzy
chylne dla pastora stanowisko, naglony przez Naczelną Radę Kościoła 
Ewangelickiego, zażądał od Kleina wyjaśnień i doklł'adnych sprawozdań. 
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W obszernym elaboracie z 6 IV 1891 r. pastor tłumaczył swe postępowa
nie 1s. Twierdził, że nic nie przesadzi:!: w opisach nędzy tkaczy, bo mężowie 
zaufania i reporterzy prasowi w całości potwierdzili jego opinię, że sta
rał się legalnie o współpracę z władzami, że wciągnął do pracy nauczy
cieli za pozwoleniem Powiatowego Inspektoratu Szkolnego, że zwracał 
się o pomoc do burmistrza Denglera, że Komisje Pomocy (Nothstand
commissionen) zorganizował za pozwoleniem Rejencji Wrocfawskiej, że 
porozumiewał się ustnie i pisemnie z landratem kaodzkim, Rejencją 
Wrocławską i Naczelnym Prezydium Prowincji ·Śląskiej, że działalność 
prasowa polegała na· przedstawianiu opinii publicznej wniosków opraco
wanych przez wspomniane Komisje Pomocy. Na koniec obiecywał, że 
stosownie do rozmowy z radcą Konsystorza, drem Erdmannem, nie bę
dzie już więcej propagował wiadomości o nędzy tkaczy kłodzkich. Oś
wiadczył też, że napływ darów się zmniejsza a podziękowania, ogłaszane 
w prasie, mają wyjaśnić, że nędza zostafa złagodzona. Zastrzegał się 
jednak, że nie może stwierdzić, jakoby władze państwowe zajmowały 
się losem biedujących tkaczy, gdyż oświadczenie takie nie byłoby zgodne 
z prawdą. Tłumaczył następnie, że nie może przekazać innym czynnikom 
(o co go wciąż indagowano) sum, które wpłynęły na jego ręce i do jego
uznania, bo to nie byłoby zgodne z wolą ofiarodawców, przedstawi nato
miast' w najbliższym czasie dokładne rachunki i sprawozdanie z użycia
otrzymanych darów. I prosił wreszcie uniżenie, aby Konsystorz nie za
braniał mu wspomagać nieszczęśliwych, �odujących ludzi, gdyż będzie
to czynił nie zaniedbując swych obowiązków, oraz o to, by Konsystorz
po dokładnym zbadaniu sprawy wziął go w obronę przed oszczerstwami
i kłamstwami.

Tymczasem wynikła nowa sprawa. Pastor wystarał się o ziarno siewne 
dla swoich podopiecznych, lecz pozbawiony pomocy nauczycieli i przed
stawicieli gmin oraz szykanowany przez podburzane przez Denglera 
Komisje Pomocy w Szczytnej i Dusznikach, nie był w stanie osobiście 
rozdzielić ziarna między potrzebujących. Opóźnienie rozdawnictwa wy
wołało groźbę poważnych rozruchów wśród miejscowej ludności. Mini
ster handlu i przemysłu telegraficznie odwołał zakaz wspó!łpracy z pa
storem 14, a przerażone władze miejscowe szybko przekazały to polecenie 
dalej. Ku wielkiemu niezadowoleniu władz cała ta sprawa stała się 
głośna i znalazła gorący odzew w prasie. Rejencja Wrocławska, ogarnięta 
prawdziwą pasją, zażądała kategorycznie usunięcia pastm:a. 

Jednocześnie krąg osób zainteresowanych położeniem tkaczy śląskich 
znacznie się rozszerzył. Interweniowali ministrowie: spraw wewnętrz-

13 Tamże, 11/2098, k. 114. 
u Rej, Wr., Wl870, s. 220. 

7 - Sobótka 1974, z. 2 
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nych, handlu i przemysłu oraz spraw religijnych, oświaty i zdrowia. 
Przyszli też oni tkaczom z pomocą. Cesarzowa na specjalnej audiencji 
przyjęła pastora Kleina, a cesarz wyasygnował 35 tys. marek dla synów 
tkaczy, aby się uczyli innych rzemiosł. 

W Berlinie 7 III 1891 r. odbyła się specjalna konferencja 1s pod prze
wodnictwem ministra handlu i przemysłu w sprawie pomocy dla głodu
jących ludzi. Obecni na niej byli m. in. prezydent Rejencji Wrocławskiej 
oraz 7 posłów do Landtagu. Mieli oni reprezentować interesy tkaczy 
śląskich. 7 VII 1891 r. Komisja Kontrolna, zwołana na żądanie pastora 
Kleina, pod przewodnictwem hr. Pfeila 16 stwierdziła, że na ręce pastora 
wpłynęło 54 391 marek, z czego wydatkowano 52 511. Akceptowali też 
celowość wydatków, podkreślając wzorowy porządek we wszystkich ra
chunkach. Stwierdzili wreszcie, że pastor nie przesadz� opisując nędzę
tkaczy. Naczelna Rada Kościoła Ewangelickiego w piśmie z 12 XI 1891 r. 
ostro skrytykowała postępowanie Śląskiego Konsystorza Ewangelickiego 
i zażąiała wyjaśnień, dlaczego nie wziął Kleina w obronę. W tym samym 
miesiącu zebrał się w Berlinie Ewangelicki Synod Generalny 11 specjal
nie po to, aby omówić sprawę Kleina. Synod ten wyraził uznanie dla 
pracy i wysiłków pastora. Mimo to w piśmie· z 20 VII 1892 r. Naczelna 
Rada Kościoła Ewangelickiego pisała do Konsystorza Śląskiego 18

, że nosi 
się z· zamiarem przeniesienia Kleina na inną parafię. Kiedy to się· stało, 
nie można dokładnie ustalić. W każdym razie pastor opuścił Duszniki, 
lecz działalność jego nie· poszła na marne i pozostawiła po sobie trwałe 
skutki. 

Pomijając już dorażną pomoc, która pozwoliła najbiedniejszym prze
trwać ciężkie czasy nieurodzaju i mrozów, kampania prasowa, prowa
dzona przez pastora, zwróciła uwagę spo'łeczeństwa i władz państwowych 
na wyjątkową nędzę tkaczy śląskich. Zbudowano liczne drogi, kontynu
owano budowę linii kolejowej przez Duszniki do Nachodu. Uchwalono 
cały szereg zapomóg i postarano się o ułatwienia w nabywaniu warszta
tów Jacquarda. Rzeczą może najważniejszą było zorganizowanie licznych 
szkół dla dzieci tkaczy, aby się uczyły innych rzemicsł. A:r:tykuł w „Schle
sische Zeitung" w marcu 1896 r. wylicza 13 tkackich szkół na terenie 
pow. kłodzkiego. 

Nie wiemy, jak się potoczyły dalej losy pastora Kleina. Pewne świa
tło rzuca na nie umieszczony na końcu poszytu dotyczącego spraw pa
stora 19 wycinek prasowy z „Das Volk" z 28 IV 1896 r. Czytamy w nim: 

1s Tamże, ·wr., I/9865, s. �9. 
16 SL Kon. Ew., II/2099, s. 110.
11 Rej. Wr., I/9871, s. 271. 
1s SL Kon. Ew., II/2099, s. 224.
19 Tamże, II/2099, zakończenie poszytu. 
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,,Gmi.na przedmieścia Lichtenrade w pow. Teltow, stacja kolejowa Ber
lin-Zossen, która cd lat żyła w zgodzie ze swym proboszczem, pastorem 
Kleinem, zięciem zmarłego nadwornego kaznodziei cesarskiego Kogela, 
23 kwietnia r. b. zgłosiła w sądzie (z wyjątkiem 5 rodzin) swe wystąpie
nie z Kościoła Ewangelickiego. caaa wieś liczy 400 mieszkańców. Klein 
był przedtem pastorem ,",., Dusznikach i został stamtąd przeniesiony za 
przedstawienie nędzy tkaczy w »Gartenlaube«. Sposób jego postępowania 
(zebrał dzięki swym apelom duże sumy, z których część przekazał du
chownym z sąsiednich okręgów do rozdziału) wywO!łał sprzeciw miejsco
wych przemysłowców oraz władz komunalnych i innych. Wywołał też 
ostry konflikt ze Śląskim Konsystorzem i Rejencją Wrocławską. Ale 
Klein cieszył się specjalną opieką cesarzowej i został przeniesiony na 
dobrze wyposażoną parafię do Lichtenrade". 

Już pierwsze wystąpienia Kleina obudziły niepokój władz i przemy
słowców śląskich. Posypały się zarzuty, że Klein prowadzi niebezpieczną 
gr_ę, podsycając antagonizmy klasowe na terenach, gdzie nie wygasły 
jeszcze wspomnienia powstania tkaczy w 1844 r. W prasie socjalistycz
nej pojawiły się liczne artyktill"y i ulotne utwory o nędzy panującej wśród 
wyzyskiwanych tkaczy. Rejencja Wrocławska w swym piśmie do Naczel
nego Prezydium cytuje jako przykład wiersz 20, drukowany w socjal
demokratycznej „Volkswacht" z 26 III 1891 r. W tym samym okresie 
Rejencja Wrocławska zażądała od Konsystor21a Ewangelickiego, aby 
ukrócił działalność pastora, gdyż toruje on drogę wpływom socjaldemo
kratów. 

A oto,, jak się przedstawiały w porządku chronologicznym meldunki 

napływa_iące do władz o wzmożeniu tych wpływów na terenach objętych 
działalnością pastora. 23 VIII 1891 r. landrat kłodzki donosił Rejencji 21, 

że na strzelnicy w Dusznikach odbyło się zebranie socjaldemokratów. 
Trzech z nich pochodziło z Kłodzka, pozostali z Dusznik i okolicy. Ze
branie trwało przeszło godzinę. Jeden z uczestników podejrzany był o kol
po-rtaż zabronionych ulotek, które w wielkiej ilości krążyły w okolicy 
Dusznik. W obszernym piśmie do Konsystorza z 31 X 1891 r. 22 Rejencja 
Wrocławska skarżyła się, że według sprawozdań landrata kłodzkiego po 
wystąpieniach pastora działalność socjaldemokratów, której nigdy dotąd 
na tych terenach nie spotykano, ogromnie się rozwinęła. Rejencja zarzu
cała Kleinowi, że jest niedoświadczony i krótkowzroczny, bo przedsta
wiając stosunki w ten sposób, jak by władze zupełnie się nie troszczyły 
o losy ludności, wywołuje jej niechęć i rozgoryczenie, a socjaldemokra-

20 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Naczelne Prezydium Prowincji Ślą
skiej, {dalej: Nacz. Frez. Prow. ŚL), sygn. 645, k. 13a. 

21 Rej. Wr. I/9870, s. 360. 

22 ŚL Kon. Ew., II/2099, k. 12-115. 
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cja wyzyskuje to dla agitacji wywrotowej. W Złotnie, gdzie pastor rozpo
czął swoją działalność „charytatywną", i w okolicy Dusznik pojawiły 
się masowo ulotki agitacyjne, podpisane przez dwóch znanych socjalde
mokratów: majstra krawieckiego Kuhna i redaktora (byłego szewca) Ba
gińskiego. Były one rozlepiane na drzewach i budynkach i masowo roz
rzucane między ludźmi. I dalej pisała Rej�ncja, że 6 września w Szczyt
nej odbyło się drugie z kolei na tych terenach zebranie socjaldemokratów. 
Obec_nych było około 400 osób, a mowę agitacyjną wygłosił Kuhn, oto
czony grupą towarzyszy partyjnych. Informowano następnie Konsystorz, 
że w ostatnich czasach ogromnie wzrósł na omawianych terenach kol
portaż socjaldemokratycznego pisma „Der Proletarier aus dem Eulen
gebirge", na którego łamach wciąż się roztrząsa i przypomina powstanie 
tkaczy w 1844 r. Pismo Rejencji kończyło się ponownie kategorycznym 
żądaniem usunięcia pastora. 

Jednocześnie na redaktora wspomnianego wyżej pisma „Der Proleta
rier", Franciszka Feldmana (byłego introligatora), zapadł w październiku 
1891 r. wyrok skazujący na 2 miesiące więzienia za wydrukowanie pieś
ni tkaczy z 1844 r. 2a Pełny tekst pieśni w wolnym rosyjskim przekła
dzie podaje S. B. Kan 24. Wreszcie w grudniu 1891 r. burmistrz Dengler 
zameldował Rejencji, że w Szczytnej odbyło się kolejne zebranie socjal
demokratów. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że natchnieniem i mo
torem wymienionych wydarzeń była działalność pastora Kleina. 

Kampania prasowa Kleina wywołała jeszcze inne niespodziewane re
perkusje. Po wystąpieniach pastora pojawiły się liczne utwory literackie 
omawiające położenie tkaczy śląskich. Rejencja Wroc8:awska donosiła, że 
niejaki Semmig napisał dramat na temat tragicznych warunków tkaczy, 
podobnie jak naturalistyczny pisarz Gerhard Hauptmann, który wydał 
swój rewolucyjny dramat pt. Tkacze.

Długotrwałą, dramatyczną walkę o wystawienie Tkaczy na scenie 
wrocławskiej opracował dokładnie A. Galos 2s. Moim zadaniem jest tylko 
podkreślenie, że Rejencja Wroclawska łączyła jak najściślej pojawienie 
się dzieła Hauptmanna z akcją pastora Kleina. Prezydent Rejencji pisze 
o tej sprawie w następujący sposób 2s. W 1891 r. szerokie koła spoaeczeń
stwa niemieckiego zostały zaalarmowane przesadzonymi wiadomościami
o nędzy tkaczy śląskich, głoszonymi przez socjaldemokratów i młodego,
niezrównoważonego pastora Kleina. Wkrótce potem wyszed9: z druku

2s Nacz. Prez. Prow. śl., sygn. 645, k. 26.
24 S. B. Ka n, Dwa wosstanija silezskich tkaczej 1793-1844, Moskwa-Lenin

grad 1948, s. 296. 
25 A. Ga 1 o s, Walka o wystawienie „Tkaczy" Hauptmanna na scenie wrocław

skiej (Zeszyty Wrocławskie, R. VI, 1952, nr 2). 
ro Nacz. Prez. Prow. Śl., nr 645, k. 1-25. 
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dramat Tkacze znanego poety śląskiego Gerharda Hauptmanna. Dramat 

ten, w którym wciąż występującym motywem jest rewolucyjna pieśń 

tkaczy, jest jakoby osnuty na tle wydarzeń w 1844 r. Jednak te dwie 

akcje (socjaldemokratów i pastora) sprawiły, że zagadnienia nędzy tka

czy śląskich uważa się i dzisiaj za bardzo aktualne. Prezydent Rejencji 

zwrócili: następnie uwagę, że nazwiska osób występujących w dramacie 

Hauptmanna są tylko nieco zmienionymi nazwiskami współczesnych fa

brykantów. Np. Dreissiger zamiast Zwanziger, Dittrich zamiast Dierig, 

Tramtra zamiast Kramsta, co całkowicie potwierdza tezę, że w Tkaczach

poruszane są aktualne, a nie przebrzmia!łe problemy. 

ZUR WEBERNOTH IN DER GRAFFSCHAFT GLATZ. DANK UND BERICHT. 

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Sląski KonsystoTZ Ewangeli_cki, sygn.

II/2098, k. 168. 

Filr die vielen und reichen Gaben, die ich von allen Seiten zur Linderung der 

Noth der armen Weber hiesiger Gegend empfangen habe, sage ich noch einmal 
namens vieler Elender meinen herzlichsten Dank. Gott vergelte einem Jeden, was 
er gethan hat! 

Was die V e r  w e  n d u n g d e s  m i r  a n v e r  t r a  u t  e n  G e  l d e s  betrifft, so 
bemerke ich, dass in der von mir hierorts errkhten Volkskiiche jetzt taglich ge
gen 400 Arme (im ganzen seit Mitte December bis jetzt 8500) zum Theil unentgel
tlich, zum Theil filr 10 Pfennige, jedesmal einen Liter Essen erhalten. Da die 
Einrichtung getroffen ist, dass unter gewissen Bedingungen auch mehrere Portio
nen auf einmal mit nach Hause genommen werden konnen, so stromen zu dieser 
Kiiche die Leute meilenweit herbei. Die Kiichenarbeit besorgen unter Mithllfe 
einer Diakonissin abwechselnd etwa 30 Damen unserer Stadt und ihrer nachsten 
Umgebung. Es drangt mich, diesen Damen fiir ihre schwere, aufopfernde Thatig
keit hierdurch offentlich meinen herzlichsten Dank zu sagen. Mochte ihr Beispiel 
an vielen Orten befolgt werdenl Ferner habe ich ebenfalls in Reinerz eine Natural
vertheilungsstation gegriindet. In derselben werden taglich 4-0-80 Arme aus der 
ferneren Umgegend mit Kohlen, Brot, Cerealien und Fleisch bedacht. Bis jetzt 
gelangten darin an 1000 Personen: 2500 Brote, 2000 Pfund Cerealien, 500 P.fund 
Fleisch, 400 Centner Kohlen zur Verteilung. Auch bier wird der Grundsatz befolgt: 
die Aermsten umsonst, dle weniger Bediirftigen zu halben Preise. 

Von den mir von vielen Seiten, vor allen aber durch giitige Vermittelung der 
neuen Berliner Omnibus und Packettfahrt-Aktiengesellschaft in dankenswerthester 
Weise zur Verfiigung gestellten Kleidungsstucken sind bisher 80 Familien beschenkt 
worden. 

Sammtliche Gabenempfanger werden moglichst auf ihre Bediirftigkeit gepriift. 
Keiner erhii.lt etwas ohne die Bescheinigung seiner Armuth seitens einer Vertrauens
person. Auf sammtlichen Dor.fern der Umgegend heben sich hierzu Ausschiisse be
stehend gewohnlich aus dem Gemeindevorsteher, dem Schullehrer und einem Mit
gliede des Ortsverbandes gebildet. Endlich habe ich von den mir gesandten Gaben 
den Nachbarbezirken von Lewin und Cudowa-Tscherbeney, zu Handen der Weber

nothstands-Commissionen, die dort au.f Veranlassung der Koniglichen Regierung 

gewii.hlt worden sind und die jetzt ebenfalls eine Volkskiiche beziehungsweise 
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Naturalverpflegungsstationen errichten wollen, filr den Anfang 500 und 300 Mark 
senden konnen. 

Mit den erwachenden Fri.ihjahr werde ich dafiir Sorge tragen, dass die Armen 
der Umgegend Saatkartoffeln und Getreide, die jetzt schon vielfach verzehrt sind, 
zu billigen Preise oder ganz umsonst erhalten. 

Zur A u g e n  b lic k l  i c h  e n  L a g e d e r  hi e s  i g e n  V e r  h a l  t n i s  s e  thei
le ich folgendes mit: Ein Fabrikant, der in unserer Gegend ilber 1000 Websti.ihle 
beschii.ftigt, soviel ich weiss, der Einzige, der hier noch arbeiten lasst, schrieb mir 
vor einzigen Tagen, er habe hier schon immer Opfer gebracht, er verliere jetzt auch 
die Lust, er wolle dem Beispiel aller anderen folgend, seine Aurtrage auch ein
stellen; damit es nicht so scheine, als ob er sich an dem Elend der Ungli.icklichen 
bereichere. Es ware filrchterlich, wenn auch dieser Schlag noch unsere arme Ge
gend trafe. Viele verdienen so wie so nichts mehr ! Und dann? ... Der betreffende 
Fabrikant gibt als Grund der beabsichtigen Arbeitseinstellung auch das an, dass 
„die in dem Welt verbreiteten Gerilchte" den Fabrikanten an dem Elend der 
Weber Schuld geben. Ich glaube, dadurch di.irfte er sich nicht beeinflussen lassen: 
denn diese „Gerilchte" beruhen auf einer falschen An1assung der Verhaltnisse und 
werden wohl nur von wenigen geglaubt. Ich filr meinen Theil wenigstens erklare 
hiermit frei und offen, dass es von jeher und auQh heute noch meine Ansicht ist, 
dass an der Webernoth die Fabrikanten, .;eneicht mit wenigen Ausnahmen, keine 
Schuld haben. Besonders hat der Fabrikant, den ich oben erwahnte, nach allem, 
was ich bisher von ihn gehort habe, unseren Weber gegeni.iber bis jetzt seine volle 
Schuldigkeit gethan. 

Die Ursachen unserer Webernoth sind aber folgende: 
1. Der Mangel an geeigneten Verkehrswegen hat in unserem Gebirgswinkel

wentg 1nctustrlelle ThatlgKe!L aufleommen lassen. 
21, Die Konkurrenz der Maschine hat die Handweberei erdrilckt und auf Hun

gerlohne herabgesetzt. 
3. Durch die seit Jarhunderten betriebene Weberei ist das jetzt hier lebende
Durch die seit Jahrhunderten betriebene Weberei ist das jetzt hier lebende

Webergeschlecht grossenteils zu entnervt, geistig verki.immert, verkri.ippelt, krank
lich und energielos gemacht, urn aus eigenem Antrieb sich ein neues Arbeitsfeld 
zu suchen. Selbst fi.ir die Weberei sind viele nicht mehr recht brauchbar, viel we
niger also noch fi.ir schwerere Handarbeit. 

4. Die Mac-Kinley-Bill in Amerika und einige andere Umstande haben auf dem
europaischen Weltmarkt einen Dberfluss von gewebten Stoffen angehauft. 

5. Der Zwischenhandel zwischen Fabrikant und Weber fordert verhaltnissmassig
zu hohe Opfer. 

6. Eine Erhohung aller Lebensrnittelpreise, eine spottschlechte Kartoffelernte,
ein tiberaus strenger Winter und Arbeitsmangel haben die bestandig schleichende 
Noth zum Ausbruch gebracht. 

Auf Veranlassung der Koniglichen Regierung sind vor wenigen Tagen in hie
siger Gegend 4 Commissionen, bestehend aus angesehenen Mannem der Gegend 
zusammengetreten, welche die Aufgabe haben 11,, die Lage der Weber zu untersu
chen, ,2. die Mittel zur Linderung der augenblicklichen Noth und 3. zur Hebung 
der dauernden Noth zu beraten. Da ich allen 4 Commissionen als Mitglied angehore, 
bin ich in der Lage naheres i.iber ihre Beschlilsse mitzutheilen. Ad 1. Zur Lage 
der Weber erklarten 2 Commissionen einstimmig, dass ein Nothstand, der sofortige 
Hilfe verlange, vorliege. Die einstimmigen Beschltisse der beiden andern Commi
ssionen lassen sich ungefahr dahin zusammenfassen, dass infolge eines strengen 
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Winters, theilweisen Arbeitsmangels, hohen Lebensmittelpreise, gesunkener Lohne 
(in letzter Zeit urn 200/o), hoher Abztige, die seit langerer Zeit bestehende dauernde 
Hilfsbedtirftigkeit der Weber noch grosser geworden ist, und dass die Aussichten 
ftir die Zukunft trostlos seien. Oberforster und Amtsvorsteher Beck in Tscherbeney
Cudowa, der Vorsitzende der dortigen Regierungs-Commission, hat mich ermach
tigt, die Ergebnisse seiner eingehenden Untersuchungen in seinem Amtsbezirke zu 
verćiffentlichen. Derselbe sagt: 

Die Weberbevćilkerung unseres Bezirks theilt sich in 3 Klassen, welche nach 
der von ihnen zu lie.fernden Arbeit und namenUich Giite der Arbeit unterschieden 
werden. •

Die erste Klasse, welche fiir die beste Arbeit und das, Stiick a 100 Meter 
10 Mark und dariiber erhfilt, ist hier gar nicht vertreten, oder nur in einzelnen 
Webern, welche nicht in Betracht kommen konnen. 

Die zweite Klasse theilt man in 2 Abtheilungen und zwar bessere und weniger 
gute Weber. Dieselbe verdienen durchschnittlich: 

a) gute Weber 1 Sttick zu 100 Meter Lange: 7,50 M. Arbeitszeit: 8 volle
Arbeitstage von Friih bis Abends 10 Uhr. Zur Anfertigung 1 Weber, ein Spuler. 
Von dem Verdienst sind Unkosten: 

Petroleum fiir volle Tage und Schlichte zusammen 
Spuler 

Verdienst 
Unkosten ab 

bleibt 

5,85 fiir 8 Tage = 73 P.fennig pro Tag fiir die ganze Familie. 

0,90 M. 
0,75 " 
1.65 [M.] 

7,50 M. 
1,65 " 

5,85 M. 

b) weniger gute Weber 1 Sttick zu 100 Meter - 6 M. Arbeitszeit: 8 vÓlle Tage.
Zur Anfertigung 1 Weber 1 Spuler. Die Unkosten wie oben. 

Verdienst 
Unkosten 

bleibt 

4,35 fiir 5 tage = 54 Pfennig pro Tag fiir die ganz� Familie. 

6,00 M. 
1.65 " 
4,35 M. 

Dritte Klasse. Schlechte Weber wirken ganz billige Sorten und erhalten ftir 
das ganze Stiick 2,50 M. zu 80 Meter Lange. Arbeitszeit volle 5 Tage. 

Unkosten fiir 
Spuler 

Verdienst 
Unkosten ab 

Petroleum und Schlichte 0,50 M. 
0,75 " 
1,25 [M.] 

2,50 M. 
1,25 " 

bleibt 1,25 M. 

1·,25 fiir 5 Tage = 25 Pfennig pro Tag fur die ganze Familie. 
Was die Eintheilung det· Weber nach Zahl in den einzelnen Verdienst-Klassen 

anbelangt, so sind: 
300/o Klasse Ila fiir 8 Arbeitstage - 7,50 M. Brutto, 5,85 [M.J Netto, a Tag -

73 Pf. 
500/o Klasse Ub ftir 8 Arbeitstage - 6 M. Brutto, 4,35 M. Netto, a Tag - 54 Pf. 



260 Wanda Malewiczowa 

2<J-O/o Klasse III ftir 5 Arbeitstage - 2,50 M. Brutto, 1,25 [M.] Netto, a Tag -
25 Pf. zu rechnen. 

Es ergiebt sich hieraus, dass Klasse Ila als die besten Weber bei einem Ver
dienst von 73 Pf. pro Tag in Noth leben, die anderen Klassen aber in Elend und 
am Hungertuch nagen, was die bleichen Gesichter und abgezehrten Gestalten auch 
bestatigen. Durchschnittlich sind 6 Familienglieder zu rechnen. 

Was dem Lehensunterhalt anbelangt, s·o eń.tspricht derselbe dem Verdienst, ist 
ein solcher fast gar nicht zu nennen, und besteht im Allgemeinem in folgenden 
Mahlzeiten: Friih - dtinner Kaffee mit trockenem Brot, welches eingebrockt wird, 
Mittags - Kartoffeln, Kartoffelsuppe, Mehl oder Wassersuppe mit trockenem Brot,
doch immer nur das eine oder andere, Abends - dtinner Kaffee mit trockenem 
Brot, oder eine Suppe. Zweites Friistlick oder Vesper giebt es nicht. Fleisch kommt 
den besser situirten nur an Fest und Feiertagen in kleinen Quantitaten, bei dem 
grossten Teil fast gar nicht auf den Tisch. 

Vorstehende Angaben wurden von den Mitgliedern der Regierungs-Commission 
Cudowa-Tscherbeney und mit geringen Abweichungen auch von denen der Regie

rungs-Commission Lewin einstimmig bestatigt und zu Commissionsgutachten er
hoben. 

Betreffs der Hohe der Abziige (d. h. der Strafen, welche von den Wollausge
bern fiir mangelhafte Arbeit von dem oben naher angegebenen Verdienste einge
zogen werden) sei es mir erlaubt, nur einen Fall zu erwahnen: eine alleinstehende 
Frau schreibt an mich (ich gebe das Schriftstiick, mit Fortlassung aller Personalien, 
wortlich wieder). ,,Dass ich N. N. zum Ausgeber X arbeite und dass ich am letzten 
Stiick 114 Tage gearbeitet habe, und dass derselbe, als ich ihm das Stiick ablieferte, 
mir statt 5 Mark nur 2 Mark Lohn gab. Er gab an, es seien Fehler im selbigen 
Stlicie, desshalb wollte er mir Anfangs kein Lohn geben, dann aber, als ich urn 

Gotteswil).en bat, gab er mir 2 Mark und ich hatte dazu noch 14 Tage keine Ar
beit. Eine Mark gab ich auf Miethe, da blieb mir noch eine Mark und wenn ich 
nicht gute Leute gehabt hatte, hatte ich mit meinem Kinde erhungem und er.frie
ren miissen. Jetzt habe ich wohl Arbeit bekommen, weiss aber nicht, wo ich 
meinen Lebensunterhalt hernehme, bis ich abgearbeitet habe. Gott sei mein Zeuge, 
dass dies die volle Wahrheit ist". 

Urn den betreffenden Wollausgeber Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, muss 
man bedenken, dass leider manche Weber trotz aller Strafen immer wieder von 
dem ihnen zur Bearbeitung tiberlassenen Garne zuriickbehalten, dass andere aus Un
fahigkeit und Leichtsinn fehlerhaft arbeiten, und dass fiir mangelhafte Gewebe 
der Fabrikant dem Wollausgeber und wiederum der Kaufer dem Fabrikanten selbst
verstandlich weniger als fiir ein gutes Stiick bezahlt. Deshalb werden, wie die 
Verhfiltnisse liegen, Abziige immer vorkommen miissen. Aber trotzdem, ihre Hohe 
ist im Hinblick auf die hiesige Noth und den geringen Verdienst erschreckend, und 
so wie jetzt konnen die Verhaltnisse nicht bleiben. - Doch kehren wir wieder• zu 
unseren Commissionen zuriick: 

Ad. 2. M i  t t e 1 z u r L i  n d e r u n g d e r a u g e n b 1 i c k 1 i c h e n N o t h: 

Zwei Commissionen beschlossen einstimmig Nahrungsmittel- und Kohlenverteilung 
nach den im Anfange erwahnten, fiir Reinerz geltenden Grundsatzen. Die 3-te 
Commission (Rtickers), in deren Gebieten die wirtschaftlichen Verhiiltnisse am giin
stigen liegen, erklarte (wiederum einstimmig) dass ihr nichts mehr zu thun iibrig 
bleibe, da die Privatwohlthatigkeit schon gentigende Fiirsorge getroffen habe. Die 
4-te Commission ist noch zu keinen endgiiltigen Entschlusse gekommen.

Ad. 3. M i t t e l  zur H e b u n g  d e r  d a u ernde n No th: Mancherlei Vor-
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schlage wurden in den Commissionssitzungen laut und hier und dort oder auch 

i.iberall zum Beschlusse erhoben. Als die wichtigsten, die die meiste Zustimmung_ 

fanden, habe ich folgendes hervor: 

a) die Konigliche Regierung wolle die Bahnstrecke Ri.ickers-Reinerz-Lewin

Nachod sofort in Angriff nehmen (und zwar als Nothstandsbahn) und dieselbe 

moglichst noch in dieser Session dem hohen Abgeordnetenhause empfehlen. 

b) Die Konigliche Reg_ierung wolle den Ausbau des Wegenetzes im Oberkreise

Glatz beschleunigen. 

c) die Konigliche Regierung wolle Mittel fliissig machen, aus denen den armen

Besitzern der hiesigen Gegend Hypotheken zu billigem Zins (incl. Amortisation) 

geliehen werden konnen. 

d) die Konigliche Regierung wolle den Webern die Ansiedelung in Posen und

Westpreussen vielleicht auch die Einwanderung in deutsches Schutzgebiet erleichtern. 

e) die Konigliche Reg_ierung wolle den Webern die Vortheile der socialen Ge

setzgebung zu Gute kommen lassen. 

f) Dringend wi.inschenswert ist es, dass Pramien ausgesetzt werden fiir Weber,

die zu einem anderen Berufe iibergehen, fiir Weber, die ihre Kinder einem anderen 

Berufe zufiihren, fiir Weber, die Jacquardweberei lehren, erlernen oder sich einen 

Jacquardstuhl kaufen. 

All diesen· Beschliissen konnte ich nur von ganzem Herze zustimmen. O moch

ten sie bald zur Ausfiihrung gelangen! Und mit ihnen noch einige andere Vorschliige, 

die ich hiermit der Beachtung empfehle: der Staat (oder auch grossere Anstalten 

u. s. w.) trete fiir seine Bediirfnisse durch eigene kotrollierte Wollausgeber in unmi

ttelbare Verbindung mit unsern Weber, er err:ichte in hiesiger Gegend eine Gewer

beschule. Die Privatwohlthatigkeit raffe sich auf, urn Arbeitsnachweisebureaus fi.ir·

Weber und Weberkinder zu griinden.

Alle Diejenigen, die diese Zeilen lesen, bitte ich im Namen mehrerer Tausend 

hilfsbedilrftiger Menschen: Helft weiter nach Euren Kraften dass das Elend und 

der Hunger fiir immer aus unserer Gegend schwinden. So wie es jetzt ist, kann 

und dar! nlcht bleiben. Den Webern muss gehoUen werden. Heilt rur sprechend, 

rathend, rettend ! Helft urn Gotteswillen ! 

E r n s t K 1 e i n, P a s t o 1-

Reinerz, im Februar 1891 





R C E N z J E 

S. R u s s o  c k  i, PROTOPARLAMENTARYZM CZECH DO POCZĄTKU XV
WIEKU (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego t. 71), Warszawa 1973, ss. 136. 

Omawiana praca jesl rozprawą habilitacyjną. Tematyką zgromadzeń przedsta
nowych i stanowych w epoce feudalizmu na terenie krajów Europy środkowej 
i wschodniej zajmował się S. Russocki już od wielu lat i przygotował z tego za
kresu szereg interesujących artykułów. Niemniej podjęcie się napisania rozprawy 
o protoparlamentaryzmie czeskim było z jego strony przedsięwzięciem odważnym.
Wchodził przecież w problematykę monograficzną kraju obcego, raczej słabo zba
daną. Nie mógł zaś zadowolić się tylko teoriami ogólnymi, choćby dlatego, że
niedawno ukazała się zwięzła synteza dziejów parlamentaryzmu czeskiego 1• S. Rus
socki z zadania, przed jakim stanął, wywiązał się dobrze. Stworzył pracę zawiera
jącą zarówno gruntowną analizę wielu kwestii szczegółowych, jak i szersze nowa
torskie ujęcia syntetyczne.

Książkę otwiera wstęp, w którym Autor dziękuje swym nauczycielom i tym, 
którzy pomogli Mu w jej przygotowaniu, a zamyka wykaz źródeł i literatury ąraz 
streszczenie w języku niemieckim. Właściwa treść podzielona została na pięć roz
działów. W pierwszym, zatytułowanym „Punkt wyjścia", Autor omawia cel i me
todę opracowania, podstawę źródłową i stan badań. Jak wynika z deklaracji 
S. Russockiego, zasadniczym celem rozprawy jest „przedstawienie prntoparlamenla
ryzmu wybranego kraju środkowej Ew·opy w kategoriach pojęciowych ułatwiają
cych zestawienie osiągniętych rezultatów z wynikami badań prowadzonych tak
w poszczególnych krajach, jak też w skali całego kontynentu" (s. 11). O ile kwestia
celu rozprawy została sformułowana jasno 'i precyzyjnie, o tyle to, co Autor napisał
o metodzie, wydaje się zbyt zwięzłe. Nie uważam tego jednak za poważniejszy
mankament rozprawy, bo nie na pisaniu o metodach polega główna wartość dzieł
naukowych, lecz na ich podstawie źródłowej, analizach zagadnień szczegółowych
i wnioskach syntetycznych, a pod tym względem dysertacja- S. Russockiego stoi na
wysokim poziomie. Z uznaniem należy podkreślić widoczną wyraźnie gruntowną
znajomość zbiorów dokumentów i źródeł prawnych czeskiego średniowiecza. Jest
rzeczą zrozumiałą, że przy tego rodzaju temacie Autor nie korzystał z materiałów
archiwalnych, które zresztą nie wniosłyby chyba żadnych bardziej istotnych danych.
S. Russocki, chociaż nie jest historykiem sensu stricto, olientuje się bardzo dobrze
w literaturze dotyczącej źródłoznawstwa czeskiego średniowiecza wchodzącej w za
kres nauk pomocniczych historii, w pracach z dziedziny dyplomatyki, sfragistyk.i
i historiografii, chociaż nie mógł ich cytować zbyt wiele. Może szkoda, że wśród
pozycji pominiętych znalazło się nowe, uzupełnione wydanie znanego przeglądu
czeskich średniowiecznych źródeł historiograficznych pióra F. Palackiego, pozycja kła-

1 Ceska Na.rodni Rada - Snem ceskeho lidu. K. 25 vyroci osvobozeni, usp.
V. Vanecek, Praha 1970.



26-t Recenzje 

syczna i do dziś wartościowa 2• Opis stanu badań zawiera gruntowne omow1enie 
poglądów historyków prawa na kwestię zgromadzeń politycznych średniowiecznych 
Czech na ciekawie pokazanym tle rozwoju historiografii czeskiej XIX i XX w. 

W rozdziale II, zatytułowanym „Mechanim władzy w dobie wczesnofeudalnej 
do schyłku XII w.", Autor wykracza dość szeroko poza ścisły temat rozprawy, zaj
mując się szeregiem kluczowych i szczegółowych spraw historii Czech X-XII w_ 

Formułuje przy tym sporo własnych godnych uwagi poglądów. Tak np. chyba 
słusznie sprzeciwia się tym uczonym, którzy są skłonni przypisywać ludowi aktywną, 

zinstytucjonalizowaną w formie rolę w ówczesnym życiu politycznym. Dużo uwagi 
poświęca stosunkom między władcą a możnymi, przeprowadzając przy tym orygi

nalną twórczą analizę źródeł. Odczytuje m. in. w nowy sposób fragmenty Kroniki 

Kosmasa, która jest już przecież pod względem zawartych w niej myśli dotyczących 

zagadnień państwa i władzy mocno wyeksploatowana a. 
W tym miejscu chciałbym się ustosunkować do wysuniętej przez S. Russockiego 

interpretacji legendy o Przemyśle Oraczu. Zgadzam się z Autorem, że wywodzi się 
ona raczej z tradycji lokalnej, a nie ze spuścizny literackiej antyku. Natomiast Jego 

koncepcja, że głosiła ona, jakoby władcy wywodzili się „jeśli nie spośród ludu, to 
z grona rodów uznawanych za »lepsze« i przez to samo predestynowanych do spra

wowania władzy", oraz przypominała, ,,iż do pełnienia najwyższych godności zdolni 
byli członkowie również innych »lepszych« rodów'' (s. 31) wydaje �ę zbyt daleko
idącą kombinacją. Sądzę po prostu. że legenda ta spełniała dwie zasadnicze funk
cje: 1 typowo średniowieczną funkcję moralizatorską-uczenia panujących szacunku 
do ludu, 2. specyficzną funkcję naukową-wyjaśniała genezę i charakter władzy 
książęcej. Kwestii „lepszych" rodów sprawnych do rządów nie poruszano w niej. 
Nie mogę dostrzec też u Kosmasa tendencji do swego rodzaju straszenia Przemyśli
dów innymi godnymi władzy możmymi rodami czes!Qmi, W całości "")'Wodów roz
działu poruszona wyżej kwestia odgrywa raczej drugorzędną rolę. 

Znacznie ważniejsze wydaje się oświadczenie Autora, że „można by ... zaryzy
kować stwierdzenie, że podstawowa więź polityczna w łonie tworzącej się dopiero 
w X-XII wieku czeskiej klasy feudałów wyrastała z bezpośrednich, osobistych kon
taktów międzyludzkich. Przybierała ona postać niesformalizowanych umów, wyni
kających z ogólniejszej zasady współżycia-wzajemności" (s. 37-38). S. Russocki pisze 
wprawdzie o roli nadań książęcych i kolektywnym korzystaniu klasy panującej ze 
zdobywanych przez władzę nadwyżek produkcyjnych, nie neguje też stosowania 
przemocy w budowie pierwotnych organizacji politycznych, ale przypisuje jej „jed
nak raczej ograniczoną rolę" (s. 36). Cały występujący tu zespól stwierdzeń Autora, 
powołującego się zresztą na bogatą międzynarodową literaturę, zasługuje na ustosun
kowanie się do niego, bo na gruntowną polemikę nie pozwalają skromne rozmiary 
recenzji. Wydaje mi się mianowicie, że podstawowa więź polityczna w łonie two
rzącej się klasy feudałów ,vyrastała z konkretnych wspólnych interesów ekonomicz
nych, klasowych, plemiennych czy narodowych, związanych z funkcją wewnętrzną 

2 F. P a  1 a c  k y, Wiirding der alten bohmischen Geschichtschreiber, Frag 1830. 
Tłumaczenie z uzupełnieniami wydań i stanu badań J. Charvata: Oceneni starych 
ceski}ch dejepiscu, Dilo Frantiśka Palackeho, t. I, Praha 1941, s. 63-319. 

3 Zob. m. in. z ostatnich prac na ten temat: D. T fe s t  i k, Kosmovo po jeti pfe
myslovske povesti (C:esky lid, R. LII, 1965); t e  n ż e, Kosmova kronika, Studie 
k pocatkum ceskeho dejepisectvi a politickeho myśleni, Praha 1968; R. H e c  k, 
Problemy państwa i władzy w „Kronice" Kosmasa (Acta Universitatis Wratisla
viensis, nr 109, Historia XVII, Wrocław 1970); S. R u s s o  c k  i, Elita władzy w kro
nice Kosmasa (Pamiętnik Słowiański, t. XXIII, 1973). 
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i zewnętrzną rodzącego się państwa. Bezpośrednie kontakty międzyludzkie stanowiły 

chyba drogę realizacji tejże więzi, a nie jej istotę. 

W krótkim stosunkowo ustępie traktującym o zgromadzeniach wczesnofeudalnych 

Czech Autor wykazuje dużą ostrożność. Wypowiada się za ewolucyjną drogą powsta

wania owych zgromadzeń, uważając, że prawdopodobnie w połowie XII w. doszło 

do wyodrębnienia się wielkich monarszych roków sądowych załatwiających jedno

cześnie sprawy państwowe i nadzwyczajnych zjazdów okolicznościowych z szer

-szym udziałem członków ówczesnego narodu politycznego. Głęboko słuszne wydaje 

się zdanie wypowiedziane w podsumowaniu rozdziału, że w tych czasach „można 

jedynie mówić o funkcjach, a nie kompetencjach owych zgromadzeń" (s. 43). 

Rozdział III, zatytułowany „Doba wielkich przemian", obejmuje czasy od końca 

XII w. do 1278 r. Przedstawiono w nim nie tylko kształtowanie się zgromadzeń 

Czech, lecz również zjazdów sądowo-politycznych Moraw. Wiele miej�ca Autor 

poświęcił zagadnieniom pozycji szlachty w państwie czeskim, starając się wykazać, 

że nie była ona wówczas zorganizowaną wspólnotą stanową. Autor polemizuje tu 

z szeregiem historyków czeskich. W polemice tej ma zapewne w wielu kwestiach 

szczegółowych rację. Czytelnik jednak odnosi wrażenie, że zaangażowany w udowod

nienie swej tezy idzie trochę za daleko, starając się przekazy dotyczące formowania 

się takiej wspólnoty interpretować w myśl przyjętego przez siebie założenia. O ile 

można zgodzić się np. z Jego interpretacjami dotyczącymi znaczenia terminu „terra" 

czy domniemanej pieczęci panów czeskich, o tyle niektóre inne interpretacje, np. 

-terminu „ziemianin" w Kronice Dalimila czy statutów Konrada Ottona są chyba

zbyt jednostronne. Ziemianin, któremu król czeski ma wierzyć, to przecież szlach

cic, a nie każdy mieszkaniec Czech, jak chce Autor (s. 61-62). Statuty Konrada

Ottona, będące zgodnie ze zdaniem S. Russockiego wyrazem kompromisu, gwaranto

wały rycerstwu pewne przywileje typu stanowego. Można niewątpliwie zgodzić się

, z Autorem, że szlachta czeska nie posiadała wtedy przywilejów równych przywi-

ł lejom szlachty węgierskiej. Można przyjąć, że Przemyślidzi potrafili utrzymać silną

pozycję panującego i nie dopuścić do zinstytucjonalizowanego wpływu szlachty na
rządy, chociaż to nie wydaje się callctem pewne. Niemniej w rozdziale traktującym
o epoce przemian Autor poszedł chyba nieco za mocno po linii negacji wzrostu

znaczenia szlachty.

W podsumowaniu rozdziału S. Russocki pisze z jednej strony o tym, że w odby

wanych w tym okresie w Czechach zjazdach nie dostrzega „wpływów zinstytucjona

lizowanego nacisku możnych na dwór". Podkreśla, że „pozostawały owe zgrnmadze

nia wielofunkcyjnymi zjazdami polityczno-sądowymi, zwoływanymi nadal i - co 

ważniejsze - kierowanymi przez panujących". Z drugiej strony jednak stwierdza: 

„Pewną innowację w porównaniu z poprzednim okresem stanowiło uregulowanie 

terminów zwoływania zgromadzeń, które przez to stały się nieodzownym elementem 

ustroju politycznego państwa" (s. 72). W tym ostatnim zdaniu, występującym w tek

ście S. Russockiego jako proste stwierdzenie pewnego stanu faktycznego, tkwi głę

boka istota zachodzących zmian. Król musiał zwoływać zjazdy, bez których nie 

mógł załatwiać szeregu spraw publicznych. Było to sukcesem możnych i podstawą 

do przyszłego umacniania się wpływów feudałów na rządy krajem. To, że zjazdy 

takie zwoływano w imieniu króla i król nimi kierował, nie wydaje się czymś god

nym szczególnego podkreślania. Ze zwoływaniem zjazdów i kierowaniem nimi przez 

monarchów spotykamy się przecież w średniowieczu w różnych krajach. 

W rozdziale IV zatytułowanym „Narodziny ustroju stanowego 1278-1415", szki

cuje Autor dalszą ewolucję zgromadzeń politycznych na terenie Czech i Moraw, 

nie uwzględniając szerszej problematyki całego Królestwa Czeskiego w jego po-
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większonych w owych czasach granicach. Rozdział ten napisano w stosunku do 
poprzednich bardziej zwięźle i skrótowo, a szkoda, ponieważ jest to epoka dla roz
woju ustroju stanowego i instytucji przedstawicielskich bardzo ważna. Niemniej 
szkic przedstawiony tu przez S. Russockiego oddaje w głównych zarysach jasno 
przebieg walki o władzę między monarchami a panami czeskimi i szlachtą oraz 
ewolucję ówczesnych zjazdów politycznych. Z wywodów Autora wynika, że właśnie 
w tej epoce widzi on kre:; utrwalenia się struktur stanowych w Czechach, a w os
tatnim okresie jej "trwania, za rządów Wacława _IV na przełomie XIV i XV w., 
wykrystalizowania się w zjazdach, obsyłanych nie tylko przez możnych, lecz także 
przez szlachtę, duchowieństwo i miasta, instytucji politycznego przedstawicielstwa 
stanów. 

Zachodzi pytanie, czy i w tym rozdziale nie występuje tendencja do „opóźnia
nia" przez Autora rozwoju czeskiego ustroju stanowego. Tendencja to uwidacznia 
się w sprzecznościach między niektórymi twierdzeniami teoretycznymi a zgroma
dzonym materiałem faktograficznym. Oto na s. 80-81 Autor pisze: ,,Bliższe współ
czesnym zapatrywaniom na istotę początku zgromadzeń stanowych Czech wydają 
się opinie badaczy, którzy jako czynniki sprawcze wskazywali na polityczną eman
cypację możnowładztwa, uniezależnienie się, bodaj częściowe, zgromadzeń w sto
sunku do króla, czy wreszcie powstanie takiej sytuacji politycznej, w której monar
chia byłaby zmuszona zwoływać rzeczników sil politycznych królestwa w celu 
uzyskania od nich zgody na nadzwyczajne obciążenia, od których zostały one w za
sadzie zwolnione w drodze przywilejów. Wszystkie te czynniki dochodziły jednak 
do głosu w okresie późniejszym, dopiero na przełomie XIV i XV wieku". Natomiast 
na s. 86-87 wymienia kilka zjazdów generalnych z czasów Jana Luksemburskiego 
w sprawach podatków, których „zaplata uznaną być mogla za wyraz dobrej woli 
stanów··. Równici; z.wraca uwagę fal<t, ie nu niektórych zjazdach z czasów panowa
rtia tego władcy spotykamy się z zarzutami wobec monarchy i mediacją między 
królem a opozycją. 

Rozdział V, zatytułowany „Perspektywy", stanowi podsumowanie całej pracy. 
Naszkicowano w nim raz jeszcze w sposób zwięzły stosunki między władcą a ówczes
nym „narodem politycznym" Czech od czasów pierwszych Przemyślidów do wojen 
husyckich. Przedstawiono dwa typy pierwotnych czeskich zjazdów państwowych: 
1. zjazd typu rozszerzonej „curia" panującego, 2. zgromadzenie o charakterze nad
zwyczajnym. Wskazano na znaczenie dla proioparlamentaryzmu czeskiego powoła
nia w Pradze w połowie XIII w. sądu ziemskiego, który odciążył zjazdy królestwa
od funkcji sądowniczych. Autor stwierdził też, zgodnie ze swą koncepcją, że dopiero
u schyłku XIV w. można mówić o zinstytucjonalizowanym wpływie możnych na
rządy krajem, kiedy to „rada królewska przeobraziła się z nieformalnego grona do
radców w organ centralnego zarządu państwem". W tymże czasie, według Niego,
zjazdy królestwa poczynały przekształcać się z narad króla i dostojników w spotka
nia „politycznego narodu" czeskiego. Tezą generalną S. Russockiego, podlueślaną
bardzo mocno, jest twierdzenie, że „zasadniczy zwrot w kierunku ukonstytuowania
się w Czechach właściwego przedstawicielstwa stanowego dokonał się w przełomo
wym dla życia tego kraju okresie wojen husyckich" (s. 107). Teza ta jest niewąt
pliwie słuszna. Zachodzi tylko pytanie, czy zwrot ten nie był konsekwencją uprzed
niego rozwoju, nie stanowił tylko jego przyśpieszenia i specyficznego ukształtowania
w warunkach powstania husyckiego.

Autor przeprowadza też porównanie stosunków czeskich z podobnymi stosunka

mi w innych krajach Europy. Stwierdza przy tym, że w funkcjonowaniu pierwot
nych zgromadzeń czeskich X-XIII w. istnieją analogie do funkcjonowania podob-

'· 
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nych zgromadzeń w zachodniej Europie. Z drugiej strony jednak brak rozwinięlego 
systemu wasalno-lennego dawał Przemyślidom mocniejszą pozycję wobec poddanych 
niż mieli władcy państw zachodniej Europy. Jądro, z którego wywodziły się przy
szłe czeskie zgromadzenia stanowe, widzi S. Russocki w rozszerzonej „curia genera
lis". Za specyficzną cechę czeskiej drogi· do ustroju stanowego uważa wąską bazę 
społeczną ruchu, który o niego walczył, reprezentującego interesy panów. W sporze 
między „korporatystami", zwolennikami poglądu o decydującej roli integracji grup 
społecznych i ich nacisku w procesie formowania się zgromadzeń stano"rych, a „in
stytucjonalistami", wywodzącymi te zgromadzenia z ewolucji instytucji państwo
wych, materiał czeski według S. Russockiego popiera zdanie tych ostatnich. Chociaż 
ten pogląd Autora może być jeszcze dyskutowany, trzeba przyznać, że zebrał on 
sporo ważkich argumentów na jego poparcie. 

Tyle o sprawach ogólnych. W pracy S. Russockiego, jak w wielu najlepszych 
pracach, można znaleźć nieco drobnych błędów. Tak np. na s. 75 nazwano króla 
Rudolfa I cesarzem Rudolfem II. Na s. 76 spotykamy mylną interpretację łaciń
skiego tekstu postanowienia „pokoju ziemskiego" z 1,281 r. Na s. 77 napisano, że 
uwięziony pan Zawisza z Falkensteinu zmarł w 1289 r., a w rzeczywistości został 
on skazany na śmierć i wbity na pal w 1290 r. Ilość tego rodzaju błędów jest jed
nak niewielka i nie podważa wysoce pozytywnego zdania recenzenta o technice pracy 
i o wszechstronnej erudycji Autora w zakresie historii ustroju i ogólnych dziejów 
średniowiecznych Czech. Erudycja ta jest zresztą znacznie szersza, czego dowodzą 
Jego wywody dotyczące zgromadzeń feudalnych w skali ogólnoeuropejskiej, oparte 
na imponującej znajomości międzynarodowej literatury tego tematu. W sumie roz
prawa stanowi cenne ujęcie jednego z kluczowych problemów dziejów ustrojowych 
narodu czeskiego, wartościowe nie tylko na gruncie polskim dla celów porównaw
czych, ale również pogłębiające merytorycznie studia nad historią parlamentaryzmu 
u naszych południowych sąsiadów. 

Roman Heck 

ZAKONY MĘSKIE W POLSCE W 11772 ROKU (Ordines regulares virorum in 
Polonia anno 1772), Komitet Redakcyjny: L. Bieńkowski, J. Kłoczowski, Z. Sulow
ski (Materiały do Atlasu historycznego chrześcijaństwa w Polsce, t. I), Lublin 1972, 
ss. 344 + 36 map. 

Recenzowane dzieło opracował Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Pol
sce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, opublikowało zaś Towarzystwo Naukowe 
tegoż Uniwersytetu. Doczekało się ono już wysokiej oceny naukowej 1. Wydaje się 
jednak, że za mało została podkreślona jego przydatność dla badań nad przeszłością 
Śląska, który długo jeszcze związany był - co prawda dość luźno - z metropolią 
gnieźnieńską 2• Praca inauguruje wielotomowe Materiały do Atlasu historycznego 

chrześcijaństwa w Polsce, mające objąć całokształt zagadnień z szeroko pojętej 
hisliorii społeczno-religijnej, możliwej do kartograficznego przedstawienia. Z kolei 
materiały te mają stanowić podstawę do opracowania w przyszłości fundamentalne
go Atlasu historycznego chrześcijaństwa w Polsce. 

1 Zob. np. recenzję J. Tazbira w „Kwartalniku Historycznym", 1973, nr 3, 
s. 722-723.

2 Większość Śląska obejmowała diecezja wrocławska, a dekanaty pszczyński 
i bytomski należały do diecezji krakowskiej, natomiast Opawszczyzna stanowiła 
część diecezji ołomunieckiej, a Kłodzczyzna wchodziła w skład diecezji praskiej. 
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Nawiasem mówiąc, wydanie omawianego dzieła poprzedzało opublikowanie 
szeregu rozpraw wstępnych, sondażowych i towarzyszących, co jest niewątpliWie 
jedynie słuszną drogą wszelkich poczynań atlasowych, a z czego - niestety - nie 
wszyscy nasi kartografowie historyczni zdają sobie w pełni sprawę. A przecież 
publikacje takie są nieodzownym warunkiem nadania właściwego kierunku robotom 
ściśle już kartograficznym. Ratują one ponadto od zaprzepaszczenia ogromny zasób 
materiałów które bądź to z powodu swego charakteru, bądź też trudności wydaw
niczo-finansowych (publikacje kartograficzne są wszak dosyć drogie) nie mogą uka
zać się w postaci map. Należy oczywjście pamiętać o celu zasadniczym, o zachowa
niu należytego umiaru, aby nie popaść w zbytnią szczegółowość i nie utonąć w drob
nym przyczynkarstwie. 

Podstawą źródłową pracy stały się wyniki ankiety rozpisanej w 177·2 i 1773 r. 
przez nuncjusza apostolskiego w Polsce, ar.cybiskupa beryteńskiego Giuseppe Garam
piego. Znajduje się ona obecnie w archiwum watykańskim. Praca dzieli się na trzy 
części: komentarze tekstowe, tabele materiałowe i zbiorek map. Na komentarze 
złożyło się siedem rozdziałów, mianowicie J. Kłoczowskiego o zakonach męskich 
w Polsce przedrozbiorowej, A. Chruszczewskiego o zakonach i prowincjach zakon
nych w 1772 r., W. Mi.illera o zakonach w diecezjach i województwach, G. Karole
wicz o wezwaniach kościołów klasztornych, L. Bieńkowskiego o ankiecie zakonnej 
Garampiego z 1773 r., wreszcie tegoż L. Bieńkowskiego o zasadach opracowania 
tabel i L. Mi.illerowej o zasadach opracowania map. Część drugą stanowi 86 tabel 
źródłowych, zestawionych przez L. Bieńkowskiego, E. Janicką-Olczakową i L. Mill
lerową. 69 tabel poświęcono zakonom męskim w Polsce w 1772 r., w tym 18 dotyczy 
wyłącznie Sląska (pruskiego i czeskiego 3), a 3 dalsze tylko częściowo. W następnych 
L6 tabelach podano wiadomości o śląskich zakonach męskich w 1750 r. (w diecezji 
wrocławskiej i wikariacie kłodzkim diecezji praskiej). Lącznie więc aż 37 tabel w ca
łości lub w części odnosi się do Sląslca. Stąd też ogromna waga recenzowanego 
wydawnictwa dla badań śląskoznawczych, chociaż tytuł pracy nie sugeruje tego 
wyraźnie. 

Atlas materiałowy składa się z 36 arkuszy mapowych, zawierających 41 map, 
kartogramów i kartodiagramów 4• Podstawą źródłową map były dane geograficzno
statystyczne znajdujące się we wspomnianych wyżej tabelach. Prócz kilku wyjąt
ków wszystkie mapy wykonano w jednolitej skali, co jest dużą zaletą atlasu, gdyż 
znakomicie ułatwia dokonywanie wszelkich porównań. Wszystkie jednolite skalowo 
mapy obejmują też jednakowy obszar, niezależnie od częstotliwości występowania 
na nim poszczególnych zakonów. Ujęcie takie jest dodatkowym walorem omawia
nego dzieła, pokazuje bowiem również tereny puste, co z punktu widzenia badaw
czego ma także pewne znaczenie. Mapy obejmują terytorium Rzeczypospolitej w jej 
granicach z 1772 r. oraz prowincję śląską, która najbardziej nas tu interesuje. 
Potraktowanie Sląska wespół z całą Rzecząpospolitą (co w naszych dociekaniach 
historycznych zdarza się stanowczo za rzadko) wyszło temu pierwszemu na korzyść. 
Można bowiem skonfrontować rozmieszczenie poszczególnych zakonów na Sląsku 
z innymi ziemiami polskimi. Autorzy wyzbyli się więc ciasnego partykularyzmu, 
jakże często jeszcze faworyzowanego przez niektórych badaczy śląskich i central
nych. Oby przykład lubelski był jak najczęściej stosowany. Prawda, że takie właś
nie potraktowanie Sląska ułatwiła Autorom sytuacja istniejąca w ówczesnym po-

3 Określanie Sląska Cieszyńskiego terminem „Sląsk Czeski" (w odróżnieniu od 
,,Sląska Pruskiego") nie wydaje się właściwe. 

4 _Ostatni arkusz mapowy (36) poświęcono wyłącznie rozmieszczeniu poszcze-
gólnych zakonów męsltich na Sląslcu w 1750 r. 
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dziale administracyjnym kościoła katolickiego na ziemiach polskich 5, ale nie widać 

większych przeszkód, by przy opracowywaniu innych problemów historyczno-karto

graficznych postępować podobnie. Wszystkie mapy wykonano prosto i tanio (jedno

barwnie). Są to robocze mapy materiałowe, tzw. mapy-inwentarze. Tego rodzaju 
opracowania kartograficzne poprzedzają zazwyczaj wydanie właściwych map -

znacznie droższych w druku, których wykonanie wymaga z reguły o wiele więcej 

czasu. Mapy-inwentarze przyspieszają udostępnienie ogółowi badaczy wstępnych wy
ników dociekań naukowych. Umożliwiają one ponadto znacznie wcześniejsze wszczę

cie szerokiej dyskusji nad oceną sposobu ujęcia rozpatrywanych problemów i po
szukiwań właściwych metod opracowania. 

Korzystanie z omawianej pracy ułatwiają indeksy osób wezwań oraz nazw 

geograficznych i zgromadzeń zakonnych. 
W sumie recenzowana praca wzbogaca ogromnie naszą wiedzę o liczebności, 

rozmieszczeniu geograficznym oraz liczbie zakonów i zakonników nie tylko w Rze

czypospolitej przedrozbiorowej, lecz także na Sląsku. Dzieło jest ponadto dobrym, 

można powiedzieć wręcz wzorowym przykładem nowoczesnego, tzn. wszechstronnie 

i wnikliwie opracowanego, odpowiednio przy tym przegrupowanego, wreszcie popra

wionego i uzupełnionego wydania geograficzno-statystycznych materiałów źródłowych. 
Odbiorca z niecierpliwością więc oczekuje ukazania się następnych tomów tego in
teresującego i pożytecznego wydawnictwa. 

Julian Janczak 
' 

DIE GROSSPREUSSISCH-MILITARISTISCHE REICHSGRtlNDUNG 1871. VOR
AUSSETZUNGEN UND FOLGEN, wyd. H. Bartel i E. Engelberg, t. II, red. nauko
wa G. Seeber i W. Wolter, Berlin 197•1\ ss. 607. 

Drugi tom wydawnictwa przygotowanego w związku z setną rocznicą odgór
nego zjednoczenia Niemiec w lt871 r. (o pienvszym w:ipominalem w „Sobótce .. ,
R. XXVIII, 1973 s. 397-398), zawiera 13 artykułów i rozpraw, które wyszły spod
pióra 13 autorów (dwa artykuły mają podwójne autorstwo, za to nazwiska dwóch
autorów pojawiają się dwukrotnie), w tym 8 z Berlina, 2 z Poczdamu, reszta z trzech
innych ośrodków. Są to przeważnie prace większe objętościowo, najbardziej obszerna
liczy ponad 70 stron. Gdy w tomie I mowa była o przesłankach zjednoczenia, tu
nacisk położony został na jego skutki. Z natury rzec-zy najwięcej artykułów dotyczy
pierwszego dziesięciolecia po zjednoczeniu (aż 7), gdy pozostałe usytuowane są 

równomiernie od przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych aż do paździer
nika 1918 1·. Nie szukano więc skutków zjednoczenia w okresie republiki weimar
skiej, choć i tam one występowały.

W większym stopniu niż w tomie I uwzględniono tutaj zagadnienia ruchu ro
botniczego. W jednym z 4 artykułów mowa jest o polityce państwa wobec ruchu 

robotniczego, w innym o stanowisku ruchu robotniczego wobec nowej Rzeszy, dalej 
o walce socjaldemokracji w latach 1878-1884 w parlamencie oraz o opozycji wobec
pr,ojektu wojskowego w latach J.J892-1893. Także odmiennie niż w tomie poprzed
nim pojawiły się dwa artykuły dotyczące dziejów dyplomacji (początek sojuszu

5 Stan ten uległ zmianie dopiero na podstawie bulli papieskiej De salute ani
morum z 16 VII 1821 r., która podporządkowała diecezję wrocławską bezpośrednio 
Stolicy Apostolskiej, a dekanaty pszczyński i bytomski przyłączyła do diecezji wroc
ławskiej (por. Historia Sląska, t. II, cz. 2, Wrocław 1970, s. 377). 

8 - Sobótka 1974, z. 2 
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trzech cesarzy i zaostrzenie dyplomatyczne z !l.887 r.). W pozostałych mowa jest 
o sprawach gospodarczych (wpływ zjednoczenia na niemiecki przemysł maszynowy),.
o ogólnym charakterze państwa, o ustroju tegoż państwa (reforma konstytucji
bismarckowsk:iej w październiku 1918 r.), o sztabie generalnym (artykuł H. Helmerta
i K. Schmiedela, Zur Kriegspolitik und Strategie des preussischen Generalstabes

1870/71 und nach der Entstehung des de11tschen Kaiserreiches, jest wyraźną kon
tynuacją pracy pierwszego z tych autorów, zamieszczonej w tomie I), o mieszczań
stwie (w tomie II jest tylko jeden artykuł o koncepcjach politycznych mieszczań
stwa w latach siedemdziesiątych, pióra G. Seebera, zajmującego się dziejami libera
lizmu niemieckiego; jak na grupę społeczną, na którą zjednoczenie wywarło szcze
gólnie duży wpływ, to jednak mało), o junkierstwie (polityczne koncepcje junluów
na poc.zątku lat siedemdziesiątych), wreszcie o historiografii (wpływ zjednoczenia
na historiografię). Niewielką tylko rolę odgrywają tym razem elementy biograficzne
(w artykule o niebezpieczeństwie wojny w 1887 r. zwrócono uwagę na Bismarcka
i Walderseego), nie ma nic o rozwoju nacjonalizmu pod wpływem zjednoczenia,
niewiele o stanowisku innych państw wobec nowej Rzeszy (trochę w artykule
o początku sojuszu trzech cesarzy). Podobnie więc jak w tomie I, mamy do czy
nienia ze zbiorem prac, tylko częściowo połączonych tytułowym zagadnieniem, które
nie zostało naświetlone w pełni.

Tak jest tym bardziej, że i tutaj analiza przeważa nad syntezą, W rezultacie 
niektóre artykuły (np. o stosunkach dyplomatycznych) przynoszą sporą liczbę no
wych faktów, ogólny obraz trudno sobie wytworzyć. Do nowych źródeł sięgnęli 
bardziej historycy zajmujący się historią dyplomacji (w artykule o początkach so
juszu trzech cesarzy Wolter poza materiałami z NRD wyzyskał także archiwalia 
z Moskwy i Bonn, a więc akurat inne niż w nieznanej mu pracy H. Wereszycki; 
w Bonn i Wiedniu, poza Mcr:;eburgiem, Poczdamem i Dreznem, znalazł coś dla 
siebie Canis, przygotowując artykuł o zaostrzeniu dyplomatycznym w 1887 r.) niż 
pozostali. Ci ostatni opierali się głównie na źródłach drukowanych, najliczniej na 
prasie i stenogramach parlamentarnych. 

Wobec istnienia ogromnej literatury historyczn_ej do dziejów Niemiec czasów
Bismarcka i późniejszych wielu nowości tutaj nie ma, ale mimo to zasobny tom · 
posiada sporą wartość, a całość wydawnictwa przywitać należy z uznaniem. 

Adam Galos 

LEKSYKON POLACTW A W NIEMCZECH. Wydanie fototypiczne, wstęp: E. Os
mańczyk, Wrocław 1973, ss. XVIII, 636; POLACY SPOD ZNAKU RODŁA, Oprac.: 
H. Lehr, E. Osmańczyk, Warszawa 1972, ss. 31'7, 5 nlb., płyta.

Pięćdziesięciolecie założenia Związku Polaków w Niemczech (ZPwN) stało się 
doskonalą okazją do pobudzenia ruchu wydawniczego w tym względzie. Nie jest 
celem piszącego uchwycenie i ustosunkowanie się do wszystkich nowych pozycji. 
Zw1·ócę uwagę w zasadzie tylko na dwie, jakże jednak charakterystyczne publika
cje. Po albumie W. Wrzesińskiego zawierającym 271 pozycji materiału ilustracyj

nego I ukazały się dwa jeszcze obszerniejsze wydawnictwa tego typu. Chodzi tu 

o Polaków spod znaku Rodła (1972) i Leksykon Polactwa w Niemczech (1973). Łą-

1 Na swoim i wśród obcych. Z życia Polaków w Niemczech międzywojennych,
Katowice 1971, s. 72, k. nlb. 68. 
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czy te publikacje nie tylko temat, ale i osoby wydawców-autorów, których tradycje 
współpracy sięgają lat trzydziestych XX w. - ich redaktorstwa prasy młodzieżo
wej ZPwN. Pierwsza z nich, przygotowana przez spółkę autorską H. Lehr -
E. Osmańczyk, wydana została przez Ministerstwo Obrony Narodowej, druga, po
przedzona wstępem E. Osmańczyka pt. ,,Historia Leksykonu Polactwa w Niem
czech" - przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe i Instytut Śląski w Opolu
z inicjatywy tego ostatniego. Leksyko-n był już częściowo publikowany w 1970 r. i

Obydwie pięknie wydane pozycje różnią się warunkami, w jakich powstały. 
Jeżeli Księga Pamiątkowa Polaków spod znaku Rodła jest wynikiem zebrania bo
gatego materiału historycznego, nadesłanego przez byłych działaczy polskich w Niem
czech już w warunkach Polski Ludowej, to idea opracowania Leksykonu zrodziła 
się w pierwszych miesiącach sprawowania władzy w Niemczech przez hitleryzm. 
Inicjatorem wydawnictwa był ZPwN, który naczelne redaktorstwo Leksykonu po
wierzył E. Osmańczykowi. Leksykon - dzieło aktywu ZPwN wszystkich dzielnic -
miał ocalić przed zagładą pamiątki polskie i stanowić materiał na przyszłą, po 
II wojnie światowej, konferencję pokojową. Planowany w 1938 r. przez ZPwN druk 
Leksykonu w Polsce w objętości ponad 1500 stron maszynopisu {w tym 1200 po
zycji materiału ilustracyjnego) nie został zrealizowany z racji postawy rządu pol
slciego, nie chcącego popsuć - jak twierdzono - dobrych w owym czasie stosun
ków polsko-niemieckich. W takiej sytuacji wiosną 19i39 r. ZPwN powierzył druk 
Leksykonu swemu opolskiemu wydawnictwu „Nowiny''. Tym samym Leksykon 

stał się pierwszym drukiem Polski podziemnej, gdyż wydawnictwo musiało być 
utrzymane w tajemnicy przed władzami hitlerowskimi. Z zaplanowanych 30 arku
szy Leksykonu wydrukowano tylko 19, przy czym dwudziesty arkusz miał pójść na 
maszyny drukarskie w dniu 1 IX 1939 r. Ustalony nakład w wysokości 5000 egzem
plarzy został skonfiskowany i spalony przez władze hitlerowskie. Ocalało zaledwie 
kilka egzemplarzy, z których najbardziej kompletny w bohaterski sposób przecho
wał do naszych czasów były drukarz „Nowin" Jan Trzeciak. Na tym właśnie eg
zemplarzu - do hasła „Przemocz" - oparto reedycję Leksykonu w 19.73 r., przy 
czym brak w niej zaginionych czterech stron, które poświęcone były charaktcrysLyce 
haseł „Polska-Państwo'' i „Polska-Naród". Natomiast materiał zebrany w ramach 
przygotowywania Księgi Pamiątkowej (ponad 1300 pozycji) opublikowano tylko 
częściowo (ok. 300/o). Do wydawnictwa dołączono też płytę Polskich Nagrań odtwa
rzającą na podstawie pięciu płyt oryginalnych fragmenty Kongresu Polaków w Ber
linie z 8 III 1938 r. 

Jeżeli Leksykon składa się w zasadzie z jednej części - alfabetycznego zestawu 
haseł zredagowanych jeszcze przed II wojną światową - poprzedzonej wspomnianym 
już wstępem E. Osmańczyka z 1973 r., to Księgę Pamiątkową tworzy kilka części. 
Chodzi tu kolejno o beztytułowy wstęp wydawniczy pióra obojga Autorów-Wy
dawców, tekst E. Osmańczyka pt. ,,Polacy spod znaku Rodła" (s. 5-14), materiał 
1lustracyjny z lat 11919-11945 z zaznaczeniem podokresów i zagadnień problemowych 
(s. 15-228), objaśnienia (s. 229--265), streszczenia w językach niemieckim, fran
cuskim i angielskim (s. 266-306), wyrywkową bibliografię, indeks nazwisk, aneks 
i spis treści. 

Zamieszczony w obydwu wydawnictwach pokaźny i ciekawy materiał ilustra
cyjny częściowo powtarza się, przy czym bardziej czytelny jest w Księdze Pamiąt-

� Encyklopedia, która się nie ukazała, oprac. R. Hajduk i S. Popiołek, Katowice 
1970, s. 251, tabl. Zob. też moją recenzję: ,,śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", 
XXVI. 1971, nr 3, s. 381-386.
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kowej. Zawiera ona 473 ponumerowane pozycje materiału ilustracyjnego, ale liczbę 
tę podwyższa fakt umieszczania niejednokrotnie pod jednym numerem kilku ilu
stracji i umieszczenia kilkudziesięciu jednostek nie numerowanych (np. nuty, słowa 
pieśni, okładki „Młodego Polaka w Niemczech"). W Księdze Pamiątkowej opubli
kowano też kilkanaście wierszy rodzimej ludności polskiej. W przeciwieństwie do 
Księgi Pamiątkowej materiał ilustracyjny Leksykonu podano bez numeracji, przy 
czym pod jedną pozycją umieszczono również niekiedy kilka ilustracji (łącznie 349). 
W obydwu wydawnictwach materiał ilustracyjny zawiera objaśnienia słowne. Za
równo w Księdze Pamiątkowej, jak i Leksykonie największą liczbowo grupę stanowią 
okolicznościowe zdjęcia zbiorowe i indywidualne (odpowiednio ponad: 260-130 
pozycji). Pozostały materiał ilustracyjny wydzielić można w następujące grupy: 
1. reprodukcje stron tytułowych prasy ·polskiej w Niemczech (ewentualnie innej)
lub artykułów w niej zamieszczanych (60-19 pozycji), 2. reprodukcje dokumentów
pisanych mówiących o położeniu ludności polskiej, ilustracje aktów gwałtu i terroru
oraz ich miejsc, groby, pomniki itp. (po�ad 40-26), 3. fotokopie stron tytułowych ksią
żek, broszur, śpiewników, kalendarzy lub tekstów z wydawnictw o tym charakterze
(26-12), 4. reprodukcje odezw, afiszy, plakatów, ulotek, drulców reklamowych i wy
borczych 01:az pocztówek (20-18), 5. sztuka, karykatury, wystawy i dekoracje
(15-81), 6. odznaki i odznaczenia, medale i pieczątki, sztandary, legitymacje, świa
dectwa szkolne itp. (•18-12) oraz inne, np. zdjęcia budynków i ich wnętrz, statuty
organizacji, grafiki, wykazy, mapy, krajobrazy.

Materiał ilustracyjny, chociaż przebogaty, nie jest kompletny. Uwaga ta jest 
o tyle zasadna, o ile by miało powstać wrażenie, iż w Księdze Pamiątkowej i Leksy

konie umieszczono wszystko, czym dysponowano. Analiza materiału ilustracyjnego
pozwala też zwrócić uwagę na fakt, iż wymieniony wyżej w punkcie 2' w olbrzymiej
większości dotyczy miejsc polskich pamiątek, a nie położenia ludności polskiej
(Leksykon) i bardziej obrazuje lata wojny niż okres międzywojenny (Księga Pa
miątkowa). Ujęcie takie zniekształca w pewnym sensie obraz położenia ludności
polskiej szczególnie w latach 1933-1939·. Natomiast materiał wymieniony w punkcie
·5 w ogromnej mierze dotyczy sztuki sakralnej i ludowej (Leksykon). 

Podkreślając ogrom pracy włożonej w opracowanie Księgi Pamiątkowej 
oraz doceniając starania związane z reedycją Leksykonu, trudno jednak nie zrobić 
uwagi, iż czytelnik odczuwa brak informacji o sposobie przeprowadzenia selekcji 
materiału i wyjaśnienia, jakiego materiału nie opublikowano, tym bardziej że w du
żej mierze posiada on „wręcz wartość unikalną" (s. 4 Księgi Pamiątkowej). W wy
padku Leksykonu sprawa jest wyjaśniona zarówno co do selekcji materiału, jak 
i sposobu ujęcia poszczególnych zagadnień-haseł, ponieważ zespołowi redakcyj
nemu tego wydawnictwa w wieku 119-22 lat dyrektywy polityczne wydawali - jak
zaznaczył E. Osmańczyk - ,,starsi panowie" ze ZPwN (s. IX). W wypadku Księgi 
Pamiątkowej wyjaśnienie sposobu selekcji przeznaczonego do publikacji materi,3.lu 
da niewątpliwie szczegółowa analiza jej zawartości. Pozwala ona wyciągnąć wnio
sek o tzw. negatywnej selekcji, tj. selekcji podporządkowanej, przyjętej a priori, 
tezie, iż tylko to, co reprezentowało sobą kierownictwo ZPwN, było polskie. W ten 
sposób pominięto np. problematykę Polskiej Partii Socjalistycznej w Niemczech 
(PPSwN) i zagadnienie tzw. opozycji w ruchw polskim, mimo iż i stan naszej wiedzy 
o tych sprawach i istniejące materiały ilustracyjne pozwalały na ich uwzględnienie.
Rozwijając zaprezentowaną przez E. Osmańczyka interpretację tytułu jednej z rub
ryk „Małego P,olaka w Niemczech", podkreślającego fakt, iż narodu polskiego nie
można było zawężać do granic II Rzeczypospolitej (s. 229, Księgi Pamiątkowej),
należało uwzględnić w wydawnictwie nie tylko narodowy ruch polski zorganizowany
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w ZPwN-organizacji w mrueJszym lub większym stopniu uzależnionej od władz 
II Rzeczypospolitej, ale i takiż ruch, do którego naczelna organizacja Polaków 
w Niemczech się nie przyznawała, a nawet go zwalczała. Bez względu bowiem na 
widoczne podobieństwa ideowe, polityczne i taktyczne oraz identyczność strate
giczną-przy istnieniu jednak różnic zasadniczych-funkcjonował również narodowy 
ruch polski poza ramami ZPwN i wbrew jego oraz władz II Rzeczypospolitej woli. 
Nie można zatem w konkretnym wypadku zawężyć pojęcia Naród Polski ani do 
Polaków mieszkających w II Rzeczypospolitej, ani do Polaków zorganizowanych 
w ZPwN. Jedynie realne pojęcie narodu znalazło odbicie m. in. w dotychczasowych 
publikacjach tyczących się ruchu polskiego w Niemczech. Np. w jednej z najnow
szych publikacji biograficznych uwzględniono nie tylko przywódców szeroko rozu
mianego ruchu polskiego, ale i szeregowych członków oraz ludzi, którzy nie byli 
formalnie członkami ZPwN, a. którym równocześnie nie sposób odmówić zasług 
w rozwoju narodowego ruchu polskiego na Śląsku Opolskim 3• 

Proponowanemu wyżej ujęciu materiału w Księdze Pamiątkowej wq1.le nie 
przeczy jej rocznicowy charakter. Przeciwnie, nadaje on właściwy sens-szkoda, że 
po czasie-założeniom ZPwN jako organizacji, która w konkretnych warunkach 
miała wykazać nie tylko statutową, ale i praktyczną tolerancyjność wobec innych 
kierunków w ruchu polskim, z myślą o Narodzie Polskim. W takim zresztą rozu
mieniu używano tego pojęcia w okresie, w którym zapadały historyczne decyzje 
o terytorialnym kształcie Polski po II wojnie światowej. Takie też rozumienie po
jęcia Naród Polski jest obiektywnym odzwierciedleniem stanu faktycznego. ZPwN
nie mógłby bowiem powstać w warunkach próżni narodowej, przy czym w pól roku
po jego założeniu ukonstytuowała się-po przekształceniu z PPS zaboru pruskiego-
PPSwN, a w 1936 r. organizacyjnie wyodrębniła się ze ZPwN druga „naczelna''
organizacja, tj. Związek Polaków na śląsku, który w zasadniczy sposób zaktywizo
wał szczególnie polski ruch młodzieżowy. Natomiast tzw. ugoda w ruchu pols•kim
z 1937 r., tj. likwidacja Związku Polaków na śląsku-podobnie jak likwidacja
z końcem 1>931 r. bytomskiego „Katolika"-spowodowała natychmiastowy spadek
czytelnictwa gazet polskich wydawanych przez ZPwN, co Jednakże nie było równo
znaczne z utratą polskiej narodowości przez ludzi, którzy zaniechali czytania gazet.
Dodać też trzeba, iż znane społeczeństwu metody polityki okupanta hitlerowskiego
po 1 IX 1939 r. w Polsce już na długo przed wybuchem II wojny światowej srogo
dotknęły Polaków wszystkich kierunków ideowo-politycznych w ruchu polskim
w Niemczech i Polaków nie zorganizowanych w ogóle, a nie tylko członków ZPwN.
Choć E. Osmańczyk zwrócił uwagę na niedoceruony w historiografii f.akt, iż ludność
polska w Niemczech była dla polityki hitlerowskiej polem eksperymentalnym przed
podjęciem aktów zbrodni w latach II wojny światowej (s. XII Leksykonu), to poczy
nione wyżej uwagi w równym stopniu dotyczą zawartości i Księgi Pamiątkowej,
i Leksykonu.

Zrozumiale jest, iż Wydawcy Księgi Pamiątkowej świadomie zrezygnowali 
z kompletnego opisu wyjaśniającego. Problem jednak w tym, że zastosowana metoda 
objaśnień-częściowo przy ilustracjach, a częściowo w osobnym miejscu albumu
niewątpliwie utrudnia korzystanie z bogatego materiału. Ponadto podobnie jak 
w wypadku publikowanych w niej materiałów i Leksykonu, również objaśnienia 
nie dają czytelnikowi pełnego poglądu na faktyczne dzieje Polaków w Niemczech,· 
mimo iż ukazano je w obydwu wydawnictwach wielopłaszczyznowo. Zadecydowała 
o tym tzw. negatywna selekcja. Dlatego też obydwa wydawnictwa, a szczególnie

3 Ludzie spod znaku Rodła. Biografie działaczy Związku Polaków w Niem
czech na Sląsku Opolskim. Pod red. F. Hawranka, Opole 1973, ss. 2145, 2 nlb, tabl. 6. 
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Leksykon, wymagają niezwykle krytycznego spojrzenia przy wykorzystywaniu ich 
w badaniach nad ruchem polskim w Niemczech. Leksykon zawiera tak dużą liczbę 
informacji na różne tematy, że badając jakiś problem nie wystarczy zajrzeć tylko 
pod określone hasła, ale przejrzeć trzeba całe wydawnictwo. 

Spośród haseł Leksykonu największą ilość stanowią nazwy miejscowości i nazwy 
geograficzne. Są one dobrą ilustracją germanizacji ziemi - procesu, który nasilił 
s.ię w latach trzydziestych XX w. Nazwy niemieckie zaopatrzono w odsyłacze do 
nazw polskich, przy których też podano najważniejsze informacje. Zwraca uwagę 
„rzeczowy i suchy ton haseł dotyczących ustawodawstwa" (s. X) i wieloznaczność 
sformułowań, podyktowana ostrożnością przed władzami hitlerowskimi. Nie licząc 
nazw miejscowości i nazw geograficznych, hasła Leksykonu ująć można w kilka 
grup: 1. nazwy, zwroty, pojęcia, określenia, odznaki-212 pozycji; 2. osoby-40; 
3. instytucje, organizacje, partie polityczne polskie w Niemczech (ewentualnie
w Polsce)-64; 4. instytucje, urzędy, organizacje, partie polityczne niemieckie-49; 5.
instytucje międzynarodowe-6; 6. zagadnienia prawne-35; 7. prasa polska (ewentua
lnie niemiecka)-32; 8. apele, odezwy', deklaracje, oświadczenia, memoriały, ordy
nacje, okólniki-19; 9. sprawy kościelne-216; 10, książki broszury, wydawnictwa-13;
U.. twórczość artystyczna, literacka i obyczaje-26.

W związku z wyrażoną przez Wydawców-Autorów chęcią kontynuowania re
jestru pamiątek polskich z lat międzywojennych w Niemczech podzielę się przykła
dowymi uwagami dotyczącymi głównie spraw prasy polskiej. W objaśnieniu nr 1 
(s. 229 Księgi Pamiątkowej) wyrażono opinię, iż już sama-rzeczywiście piękna
szata graficzna „Młodego Polaka w Niemczech" miała „wzbudzać zachwyt i dumę 
u 'swoich, a podziw u obcych". Ale bardziej niż podziw wzbudzała chyba w kon
kretnych warunkach nienawiść. Czy można poza tym mówić w tym względzie 
o „decyzji r e  w o 1 u c y  j n e j, zrywającej z tradycją tanio, byle jak drukowanych
czasopism 1 u d  o w y c h"? (podkreślenie moje-L. S.). Czy bez rubryki „W Polsce
Państwie" społeczeństwo polskie nie rozróżniało pojęć naród-państwo-społeczeń
stwo-obywatelstwo na terenie objętym opcją? Faktem jest, iż mogło to dotyczyć
tej części ludności, która nie posiadała :,krystalizowanej świadomości narodowej
polskiej lub niemieckiej. Z drugiej jednak strony świadomość różnic w tym względzie
była na Śląsku ·opolskim tak wielka, że ruch i gazety, które nie znalazły odzwier
ciedlenia w recenzowanych wydawnictwach, akcentowały je nie tylko w stosunkach:
II Rzeczypospolita-III Rzesza, ale i w stosunkach wewnętrznych ruchu polskiego
i II Rzeczypospolitej 4• Natomiast z interpretacji zawartej we wspomnianym obja
śnieniu łatwo można wyciągnąć wniosek o rewizjonistycznym charakterze państwa
polskiego i irredentystycznym charakterze ZPwN. Niektóre z objaśnień są zbyt
ogólnikowe i niedokładne inp. nr 25 i 293, s. 233 i 253 Księgi Pamiątkowej i odpo
wiednie hasla-,,Nowiny" i „Nowiny Codzienne"-w Leksykonie). Reaktywowane
przez Antoniego Pawletę na przełomie 1921 i 1922 r. ,,Nowiny Codzienne", ukazując
się przez cały okres międzywojenny, redagowane były przez kilku redaktorów,
w tym przez Jana Langowskiego tylko w latach 1932-1939. Założone zostały jako
„Nowiny" nie w 1909 czy 19,10 r., lecz w 1911 r., a gazetą codrienną stały s.ię nie
od 19115 r., lecz kilka lat później s. Do objaśnienia nr 109 (s. 239 Księgi Pamiątkowej)

4 L. S m  o l k a, Problematyka państwa, narodu i społeczeństwa w polskiej prasie 
Sląska Opolskiego (1922--1939) (Studia Śląskie, seria nowa, t. XXIII, 1973, s. 169-
209,). 

s J. R .a t a j e w s k i, Wydawnictwo i czasopismo „N owi ny" w Opolu w latach 
1911-1921, Warszawa 1972, ss. 203. Zob. recencję M. Czaplińskiego: ,,śląski Kwartal
nik: Historyczny Sobótka", XXV1II, 1973, nr 1. s. 121-123). 
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dodać należy, iż Stanisław Ligoń nie tylko w Radiu katowickim uprawiał śląskie 
gawędziarstwo (w tym również po II wojnie światowej), ale i w prasie po�skiej 
Sląska Opolskiego, np. w „Nowina�h Codziennych" w latach 1924, 1928-1929. Zbrod-

1lię na Konradzie Piecuchu w Potempie potępiły nie tylko „Dziennik Berliński" 
i „Polak w Niemczech" w artykułach jednorazowych (objaśnienie nr 120, s. 240-
241 Księgi Pamiątkowej), ale i wychodzące na tym terenie „Nowiny Codzienne" 
i „Głos Ludu", organ PPSwN, w licznych artykułach. Centrala Prasowa ZPwN, 
jakkolwiek powołana została już wcześniej-różne daty w obydwu wydawnictwach, 
1:923 i 1924 r. (objaśnienie nr 308, s. 253 Księgi Pamiątkowej i odpowiednie hasło 
w Leksykonie)-to uruchomiono ją dopiero na początku H).217 r. Znalazło to wyraz 
w ujednostajnieniu oblicza prasy polskiej. 

Takie czy inne jeszcze uwagi można by mnożyć. Nie o to jednak chodzi. Księga 
Pamiątkowa i Leksykon mimo istotnych braków są niewątpliwie w swym bogactwie 
materiału okazale. Zawierają przy tym rzeczy nowe, o których w dotychczasowej 
wiedzy o narodowym ruchu polskim nie byliśmy zorientowani. Jakkolwiek bowiem 
np. fotokopie tytułów i stron tytułowych gazet polskich w Niemczech z lat 1922-
1939 (nr 109-1.110, s. 76-77) i odpowiednie hasła w Leksykonie stanowią ilościowo 
tylko fragment polskiej działal�ości wydawniczej (przecież na samyfn tylko Sląsku 
Opolskim ukazywało się w tych latach ponad. trzydzieści tytułów gazet, nie licząc 
przeróżnych dodatków, tj. więcej, niż uwzględniono ich w obydwu wydawnictwach), 
to w Księdze Pamiątkowej zamieszczona jest reprodukcja strony tytułowej gazety, 
o której do tej pory nikt bodaj nie wspominał. Jest nią· wydawana w Bytomiu
„Strzecha Sląska" z podtytułem »Bóg i Ojczyzna. Tygodnik katolicki« (nie mylić
ze „Strzechą", wydawaną przez Kazimierza Malczewskiego od 1 V 11926 r. w Raci
borzu i nie uwzględnioną w obydwu wydawnictwach). Gazeta ukazywała się w każ
dą niedzielę. Z reprodukcji strony tytułowej odczytać można: numer gazety-r. I,
nr 24 z 29 II 1001 r., adres-Bytom, ul. Dworcowa [36-L., S.], redaktora odpowie
dzialnego-Karol Ko[źlik-L. S.), drukarza i nakładcę-Franciszek Hadryan. Powsta
nie „Strzechy Sląskiej" związane było najprawdopodobniej (wydawcy o tym nie
piszą) z reorganizacją prasy polskiej w latach 1931,-1932 i w związku z tym z nara
stającą opozycją· w ruchu polskim wobec polityki kierownictwa ZPwN, ale nie
wobec polskości. Bra)c było również dotychczas śladów z lat 1935-1939-poza
przekazami archiwalnymi i urzędowymi tłumaczeniami niemieckimi-po byłym
organie Związku Polaków na Sląsku, tj. ,,Katoliku Trzyrazowym". Tymczasem na
s. 31'7 Leksykonu reprodukowana jest strona tytułowa tej gazety z okresu dzierża
wienia jej już przez „Nowiny" (nr 59 z 18 V 1009 r.). Pozwala to uchwycić zmianę
szaty graficznej gazety (inny rozkład tytułu i podtytułu, z którego zachowano tylko
część tradycyjnie umieszczoną pod tytułem, a zrezygnowano z części nad tytułem
i jego lewej oraz prawej strony).

Zwrócono już uwagę na selekcję materiału zarówno w Księdze Pamiątkowej, 
jak i Leksykonie, która zadecydowała o tym, iż obydwie publikacje ukazując 
bardzo wiele, nie pokazały jednak wszystkich dróg powrotu ludności polskiej ziem 
nadodrzańskich i nadbałtyckich do Polski. Jeżeli 1. dwuczłonowa interpretacja owego 
„powrotu", 2. zwrócenie uwagi na dwojaki charakter migracji ludności w latach 
plebiscytu, 3. interesująca wzmianka o liczebnej przewadze aktywu ZPwN nad 
aktywem niemieckich ugrupowań postępowych na byłym wschodnim obszarze 
Niemiec, 4. uwaga, iż narodowy ruch polski (ale nie tylko ZPwN) był jedyną 
formalnie zorganizowaną grupą ruchu oporu w Trzeciej Rzeszy, 5. przypomnienie, 
że postulat granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej pierwsi sfo1·mulowali i w kraju, 
j na emigracji działacze ZPwN i 6. wspomniana już uwaga o eksperymentalnym 
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charakterze hitlerowskiego bezprawia na ludności polskiej w Niemczech w latach 
przed wybuchem II wojny światowej - zasługują na szczególne wyróżnienie wśród 
twierdzeń zawartych w tekstach E. Osmańczyka w obydwu wydawnictwach, to 
część sądów ogólnych nie jest przekonywająca. Polemikę z poglądami zarzucają
cymi Polakom w Niemczech nacjonalizm (s. XVII Leksykonu) trzeba uzupełnić 
spostrzeżeniem o zasadniczej różnicy między nacjonalizmem narodu uciskanego 
a .nacjonalizmem narodu-państwa uciskającego-panującego. Mimo zaprzeczeń (tam
że) Polacy spod znaku Rodła, a ściślej ich kierownictwo żyło i pod ciśnieniem 
III Rzeszy, i II Rzeczypospolitej. Dowodzą tego nie tylko wyniki dotychczasowych 
badań, ale i analiza części hasei" Leksykonu. Nie jest wystarczające podane uzasad
nienie schematu organizacyjnego ZPwN (s. 7 Księgi Pamiątkowej), tym bardziej 
że dla jeszcze bardziej scentralizowanego aparatu „państwa stanu wyjątkowego", 
dysponującego silą materialną przekraczającą polskie możliwości wewnątrzniemieckie, 
nie było teoretycznie i praktycznie istotnej różnicy między likwidacją jednej czy 
wielu organizacji polskich. Sam - jednorazowy przecież - zakaz działalności dotyczył 
i ZPwN, i podległych mu organizacji (tamże, dokument nr 396, s. 205). Ponadto nie 
zwracano w nim uwagi na prawnicze subtelności sformułowań o iluzorycznej jak 
by nie było samodzielności poszczególnych organizacji, i to tym bardziej że niejedno
krotnie personalna unia stanowisk w różnych organizacjach ułatwiała likwidację 
całości. Nie negując potężnej pracy, jaką wykonał ZPwN, organizując berliński 
Kongres Polaków w 1938 r., wydaje się, iż nie tyle skutki finansowo-ekonomiczne 
ewentualnego zerwania imprezy, ile polityczne - i to specyficznej natury - brane 
były pod uwagę w kalkulacjach władz hitlerowskich (tamże, s. 12). Nie były one 
w gruncie rzeczy zainteresowane nieodbyciem się Kongresu. Przeciwnie, pozwalając 
na zorganizowanie wspanialej przecież imprezy, władze hitlerowskie uzyskiwały po
ważny atut tak. w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej, wylcraczającej nawet 
poza bilateralne stosunki polsko-niemieckie. Nolens volens Kongres był na użytek 
polityki wewnętrznej III Rzeszy swoistym katastrem narodowościowym podobnym 
do urzędowego spisu ludności z 1939 r. W polityce zagranicznej fakt odbycia Kon
gresu władze hitlerowskie mogły nazwać praktyczną realizacją polsko-niemieckiej 
deklaracji mniejszościowej ze swofej strony. 

Zasygnalizowane uwagi nie przysłonią jednak prawdy, iż zarówno Księga Pa
miątkowa, jak i Leksykon były i są potrzebne dla spopularyzowania interesującej 
problematyki i jej wyjaśniania jeszcze za życia pokolenia, które uczestniczyło 
w narodowym ruchu polskim w Niemczech w latach międzywojennych. Trud w tym 
względzie Autorów i Wydawców zasługuje na szczególne, najwyższe uznanie. 

Leonard Smolka 

ZESZYTY NAUKOWE »RUCH ROBOTNICZY NA ŚLĄSKU OPOLSKIM«, [wyd.] 
Wydział Propagandy i Agitacji KW PZPR w Opolu-Instytut śląski w Opolu, nr 10. 
Red. zespól: F. Hawranek [i in.], Opole 11973, ss. 1175 + wkładka: Indeks zawartości 
Zeszytów Naukowych „Ruch Robotniczy na śląsku Opolskim", Nr 1: 1966 - nr 10: 
1973. Oprac. H. Lipka, ss. 40. 

Recenzowany numer zamyka rozpoczętą w 1966 r. serię (do nru 3 jej tytuł 
brzmiał: Ruch robotniczy na Opolszczyznie, a pierwsze zeszyty były powielone), 
która ukazywała się pod auspicjami Wydziału Propagandy i Agitacji KW PZPR 
i Instytutu śląskiego w Opolu. Kontynuacją jej ma być rocznik pt. Klasa robotnicza

na Sląsku. Niżej podpisany od pierwszego numeru mniej lub bardziej szczegółowo 
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zapoznawał się z treścią pisma. Stwierdzić wypadnie, że potrzeba istnienia tego 
rodzaju wydawnictwa o charakterze ciągłym była zupełnie uzasadniona. Przez 8 lat 
,,Zeszyty Naukowe" ukazywały s_ię z różną częstotliwością, w różnym nakładzie, 
w zmieniającej się szacie graficznej. W dziesiątkach artykułów i rozpraw, miscel
laneach źródłowych, relacjach i biogramach oraz omówieniach zaprezentowany został 
na ich lamach szeroki i dość różnorodny wachlarz problematyki ruchu robotniczego 
na Sląsku Opolskim. 

Treść prezentowanego zeszytu wypełniają w dziele rozpraw prace J. Byczkow
skiego Rozwiązanie problemu narodowościowego w ZSRR, F. Hawranka Początki. 

socjaldemokratycznego ruchu robotniczego na Górnym Śląsku w latach 1890-1891, 
E. Mendla Opolska komórka KPD w walce z fasz·yzmem w latach 1929-1932 oraz
artykuł materiałowy I. Domańskiego Struktura organizacyjna, kierunki i formy
działalności KPD na śląsku Opolskim w latach 1936-1938 w świetle materiałów
policyjnych i sądowych. W grupie wspomnień i relacji zostały zamieszczone mate
riały wspomnieniowe byłych działaczy KPD na Górnym Sląsku z okresu po delega
lizacji partii w marcu 1933 r. Publikację zamykają 2 recenzje z prac śląskoznaw
czych oraz informacje o pracy partyjnych Komisji Historycznych w Opolu (za lata
1970-1972) i w Kluczborku.

Tematyka pierwszego artykułu J. Byczkowskiego jest bardzo odległa od proble
matyki tytułowej serii. W naszym przekonaniu tylko „remanentowy" charakter 
ostatniego zeszytu może w jakimś stopniu usprawiedliwiać ten fakt. W kolejnym 
artykule F. Hawranek przedstawił - jak sam pisze - ,,próbę zarysu zagadnienia" po
czątków ruchu socjaldemokratycznego na Górnym Sląsku po odrzuceniu przez parla
ment w styczniu 1890 r. projektu przedłużenia ustawY antysocjalistycznej. Ruch 
robotniczy w Niemczech wyszedł wówczas z podziemia. Niemiecka socjaldemokracja 
przejawiała duże zainteresowanie sprawami polskiej narodowości. Z inspiracji SPD 
i pad jej kierownictwem zapoczątkowany został rozwój socjaldemokratycznego ruchu 
robotniczego na Górnym Sląsku. M. in. na Zjeździe partii w Halle w 1890 r. pod
jęto uchwalę o wydawaniu pisma w języku polskim - ,,Gazety Robotniczej" (od 
3 I 1891 r.), która z żywym zainteresowaniem śledZila m. in. sprawy górnośląskie. 
Centralnym punktem ruchu robotniczego we wschodnich prowincjach pozostawał 
Wrocław. Tu od listopada 1890 r. zaczęła wychodzić gazeta „Volkswacht fiir Schle
sien, Posen und Nachbargebiete". Na tle dynamicznego rozwoju ruchu socjaldemo
kratycznego w całych Niemczech w pierwszych latach legalnej działalności sukcesy 
na Górnym Sląsku, wśród tutejszego proletariatu, były nader skromne. Specyfika 
i złożoność tej problematyki wymagają bez wątpienia - jak słusznie postuluje 
Autor - dalszych, dogłębnych badań. 

Okres wielkiego kryzysu gospodarczego w latach 1929-1193'2 potęgowa! napięcia 
konfliktów społecznych. Byłoby rzeczą nader ciekawą przyjrzeć się temu zjawisku 
poprzez pryzmat niewielkiego, kilkudziesięciotysięcznego miasta, o dość charaktery
stycznej strukturze społecznej, jakim było Opole (w latach 1930-1932 było tu ok. 
45 tys. mieszkańców; urzędnicy i pracownicy umysłowi wraz z rodzinami stanowili 
wówczas ok. 600/o ogółu ludności miasta). Wytrwały badacz dziejów Opola w XX w. 
E. Mendel poświęca swoje rozważania walce opolskich komunistów z faszyzmem
w tym okresie. W toku wYkladu nie zostały wyraźnie uwidocznione związki między
opisywanymi wYdarzeniarni a głębokim kryzysem gospodarczym. Zagubiła się gdzieś
specyfika tego okresu. W najobszerniejszym fragmencie artykułu przedstawione zo
stały „konkretne formy walki opolskich komunistów". Ale cały szczegółowy rejestr

demonstracji, wieców, manifestacji, zebrań, marszów bezrobotnych itp. wcale nie

przekonuje czytelnika, i przekonać nie może, że była to wyłącznie walka komuni-

: 
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stów z ruchem faszystowskim. Naszym zdaniem, treść artykµlu formalnie tylko 
pokrywa się z jego tytułem (służy temy konstrukcja artykułu: m. in. wyraźnie 
wyodrębniony został najpierw zarys początków ruchu faszystowskiego w mieście, 
a następnie dopiero komunistycznego). Artykuł nie jest wolny od pewnych niezręcz
ności i niejasności. Na s. 60 Autor pisze, ,,że w 1933 r. aresztowano w Opolu 68 ko
munistów posiadających ponad 1-0-letni staż partyjny. Na tej podstawie można przy
jąć, że liczebność miejscowej komórki KPD w Opolu. oscylowała w granicach 
150-200 członków" (?!). Wyliczając wspomniane wyżej formy walki komunistów:
kilkadziesiąt manifestacji, wieców itp., tylko w dwóch wypadkach bodajże podaje
E. Mendel liczbę ich uczestników. Można zrozumieć, że najczęściej przekazy źródło
we nie pozwalały tych danych ustalić. Ale czy należało - chyba za prasą -
IJadużywać słowa wielki (wielka demonstracja, wielki pochód itp.). Robi to wrażenie
jak gdyby nieco sztucznego rozdymania tych spraw (np. s. 64, 6 5, 72, 76). Pojęcia
zakładu i przedsiębiorstwa nie są jednoznaczne, jak wynika z wypowiedzi Autora
na s. 56. Czy rzeczywiście Opole było jednym z najbardziej zadłużonych miast
ówczesnych Niemiec (przypis 64)? Raczej chodziło o Sląsk, i to chyba wyłącznie
o Górny $ląsk. Nie można w jednej tabeli (s. 76) wkładać niejako do jednego
worka wyników wyborczych uzyskanych przez KPD i NSDAP w wyborach do par
lamentu, sejmu pruskiego, śląskiego sejmiku prowincjonalnego i władz komunal
nych Opola. Czy do tych wszystkich ciał były identyczne ordynacje wyborcze i -
co za tym idzie - czy sprawa ich porównywalności jest aż tak prosta, jak to przed
stawił Autor? A i wnioski z tego zestawienia wypływające budzą wątpliwości. Np.
5 III 1933 r. opolska NSDAP uzyskała w wyborach parlamentarnych 11284 glosy
(42, 10/o ogółu), zaś w dniu 1,2 III •1933 r., a więc tydzień później, w wyborach do
sejmiku prowincjonalnego 9774 głosy (40, 50/oJ. Komentarz Autora: ,,Fakty te świad
czą o rozczarowaniu do demagogicznej polityki NSDAP oraz o tym, że klientela
wyborcza tej partii podlegała dużym fluktuacjom". Pomińmy fakt, że w odsetkach
ten spadek był niewielki oraz wyrażoną wy:i!ej uwagę o braku omówienia ordynacji
wyborczych, to czy rzeczywiście ówczesne partie polityczne przywiązywały identycz
ną wagę do wyborów parlamentarnych i do sejmiku prowincjonalnego?

· Materiałowy artykuł I. Domańskiego poza bardzo ciekawym zagadnieniem s(or
mułowanym w tytule posiada chyba niewiele walorów uzasadniających jego opubli
kowanie w takiej postaci, przy czym wina za to wydaje się spoczywać na równi 
na Autorze, jak i Redakcji. Autor zupełnie nie wie, że cytowane przez niego ma
teriały wspomnieniowe KPD-ców publikowane są kilkanaście stron dalej. Z jednej 
strony świadczy to niekorzystnie o Redakcji, która nie zadbała choćby o krótką 
notatkę wyjaśniającą, a z drugiej - o Autorze, którego można skontrolować co do 
sposobu ich wykorzystania i stwierdzić niewielkie, co prawda, nieścisłości. Sprawy 
warsztatowe budzą i dalszy poważny niepokój. Nielegalna działalność KPD na Slą
sku Opolskim w latach 1936-1938 miała być przedstawiona w świetle materiałów 
policyjnych i sądowych. Cóż z tego, skoro Autor z uporem powołuje się w przy
pisach tylko na sygnatury z archiwów, najczęściej wrocławskiego. Nic nie wiemy, 
co to za materiały, czy są to protokoły śledztwa policyjnego, sprawozdania policji, 
raporty konfidentów, raporty gestapo, czy zeznania sądowe itp. Ponadto w jednym 
wypadku powołuje się Domański na „Archiwum Prac Naukowych Instytutu Sląskie
go" (?). W tekście przytaczane są nierzadko obszerne fragmenty ulotek w tłuma
czeniu na język polski, a w przypisie ten sam fragment podawany jest w języku 
oryginału (s. 86-87) bądź podane są w p1·zypisie obie wersje językowe (s. 90-91), 
bądź tylko w tłumaczeniu polskim (s. 88). Są i inne niekonsekwencje. Podając treść 
2 ulotek komunistycznych z 1936 r., w pierwszym wypadku pisze Domański, że po-
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dawała „trafm4 ocenę maskowanych wówczas agresywnych zamiarów Hitlera" (,,Hi
tler mówi o pokofo, a przygotowuje się do wojn�·. Czy znów mają być miliony 
zabitych? Czy Niemcy mają być zamienione w pustynię? ... "), a kilkanaście wierszy 
dalej przytacza fragment drugiej ulotki następującej treści: ,,Tylko wojna może nas 
uratować. Dojdziemy wtedy do władzy ... " (s. 88). Nie ma słowa wyjaśnienia, dla
czego to komuniści, jak z powyższego wynika, i chcieli, i nie chcieli wojny? Wy
stępują również w artykule skróty wymagające rozwiązań: np. na s. 80 KPD (UBL), 
na s. 83 DAF, NSV czy na s. 97 (AL) KPD. 

Zdarza się, że niektóre nazwiska komunistów ze śląska Opolskiego podawane 
są w innej wersji, niż to czyni autor wspomnień W. Porombka kilkanaście stron 
dalej. I. Domański pisze: Sylwester Helias, Max Stańko, Heinz Eggebrecht, W. Po
rombka odpowiednio: Sylwester Melias, Maks Stanko, Heinrich Eggebrecht (s. 83, 
84, 127, 1-28). 

Na uwagę zasługuje duża łatwość uogólnień dokonywanych przez Autora. Np. 
„W grudniu 1937 r. Ulfig przekazał rolnikowi Ruskowi z Kopienie do rozlepienia 
komunistyczne ulotki, co wskazuje na to, że do nielegalnej działalności włączeni 
byli równie:i: i chłopi" (s. 89). I koniec kropka. Albo na s. 91: ,,Jest rzeczą znamien
ną, że podatność na propagandę komunistyczną wykazywali żołnierze Wehrmachtu 
i policji niemieckiej, na co także można znaleźć przykłady w aktach gestapo". Za
miast choćby jednego przykładu odsyła Autor do numerków tajemniczego mikro
filmu. Na s. 83 pisze Domański, że działalność KPD w miejscowych warunkach 
(Śląska Opclskiego) przybierała m. in. formę „infiltracji w masowe organizacje 
faszystowskie" bez podania choćby najdrobniejszego dowodu, że tak było. 

A już zupełnie „interesująca" jest tabela zestawiona na s. 92�93. Pomijając 
takie drobiazgi, że jej tytuł nie odpowiada treści, gdyż są w niej rubryki nie tylko 
,,aresztowanych, sądzonych, skierowanych do obozów koncentracyjnych za działal
ność antyfaszystowską na śląsku Opolskim od czerwca 1935 i w 1936, r." oraz 1937 r. 
(tab. nr 2), ponownie źródło tabel określone jest nazwą archiwum i cyferkami mi
krofilmu (z przygodnej raczej wzmianki w tekście dowiedzieć się można, że chodzi 
tu o raporty gestapo). Idąc chyba za nomenklaturą źródła, Autor wprowadza do 
tabel takie m. in. 2 rubryki: 1. Aresztowani z powodu marksistowskiej działalności, 
2. Aresztowani pod zarzutem komunistycznych knowań. Te „komunistyczne knowa
nia" - to „wznoszenie okrzyków, wypowiedzi, śpiewanie Międzynarodówki i innych
pieśni rewolucyjnych oraz słuchania audycji zagranicznych, głównie rozgłośni mo
skiewskiej" (s. 91). A w ogóle wnioski, które Autor wysnuwa z tabel, są _najczęściej
tylko powtórzeniem- liczb w niej zawartych bądź rażą niejasnością. Wprowadzono
tu ogólniki o sprawach, o których w ogóle nie było w artykule mowy (np. o po
łożeniu materialnych, s. 94 p. 2, o organizacji KPD w Strzelcach Opolskich, s. 94).
Gdy liczby w tabeli wzrastają: aresztowanych, skonfiskowanych egzemplarzy li tera
tury komunistycznej itp., wówczas Autor powtarza je za tabelą. A gdy zdarzyło
s.ię, że Liczba strajków gwałtownie spadła (w 1936 r. - 191, w 1937 r. - 6), Autor
unika wyjaśnienia tego zjawiska, choćby w dwóch zdaniach. Jak na jeden kilku
nastostronicowy artykuł wystarczy chyba przykładów, choć można by ich wskazać
w:ięcej.

Najciekawsze w całym numerze „Zeszytów" są wspomnienia i relacje komu
nistów z lat trzydziestych, tchnące autentyzmem, interesujące, opatrzone przez Re
dakcję krótkimi biogramami Autorów. Jest :ich w sum.ie 6 (E. Gomolii, T. Krzyka, 
W. Porombki, O. Węgrzyka, J. Wilka i F. Wuttkego).

I jeszcze tylko słów parę o wkładce „Indeks zawartości Zeszytów Naukowych
... Nr 1: 196U - Nr 10: 1973" w opracowaniu H. Lipki. Swiadczy on o tym, że praca 

, 
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tego rodzaju nie może być pracą mechaniczną, bezkrytyczną i że potrzebne jest do 
tego minimum wiedzy historycznej. Powtarza więc H. Lipka błędne wersje wystę
pujących w tekście nazwisk. Jest więc w wykazie i Eggebrecht Heinz, i Eggebrecht 
Heinrich, choć to ta sama osoba. Ażeby było zupełnie niejasne, jest odsyłacz od 
Pipel (pseud.) do Eggebrechta H. (którego?). Jest też Sylwester Helias i Sylwester 
Melias, jest Wilk i Jan Wilk (chodzi o te same osoby). Występuje też, ale już 
w jednej tylko zmienionej wersji: Maleczyński Kazimierz (zamiast Karol) itp. Oczy
wiście oddzielnie figuruje Chorzów, oddzielnie Królewska Huta, bez żadnego odsy
łacza, itp. Podajemy tylko drobną część błędów występujących w Indeksie, i to tylko 
ustalonych na podstawie konfrontacji z 10 numerem serii. 

Szkoda, że pożegnalny zeszyt serii zawiera tak wiele potknięć łatwych przecież 
do uniknięcia. Redakcji rocznika Klasa robotnicza na Sląsku, który ma być kon
tynuacją zamkniętej serii, wypadnie życzyć większej wnikliwości. 

Romuald Gelles 

J. G l e n  s k, BIBLIOGRAFIA OPRACOWAŃ PRASY ŚLĄSKIEJ. Tom I: do
roku '1945, Opole 1973, ss. 137. 

Każdy, kto para się jakimkolwiek aspektem dziejów Sląska, weźmie do ręki 
kompendium bibliograficzne J. Glenska, stanowiące znakomity przewodnik w gą
szczu prasoznawczych publikacji na tematy śląskie. Układ koństrukcyjny książki 
jest stosunkowo przejrzysty. Wyodrębniony został stan badań (7 pozycji), bibliogra
fie, wykazy i katalogi czasopism (46), po czym idzie najobszerniejszy rozdział, obeó
mujący w 4 odcinkach chronologicznych opracowania prasy polskiej (593). Rozdział 
poświęcony opracowaniom prasy niemieckiej obejmuje 234 pozycje, a prasy czesko
morawskiej - 48 pozycji. Wreszcie wyodrębnione zostały osoby związane z prasą 
oraz kalendarze. W aneksie dokonano próby ujęcia prac nie opublikowanych oraz 
archiwaliów; na koniec zestawiono kilkanaście prac poświęconych tematowi „Śląsk 
w prasie ogólnopolskiej". Rzecz jest dobrze zrobiona. Stanowić będzie znakomitą 
pomoc dla każdego studiującego zagadnienia śląskie, zapewniając badaczowi swoistą 
gwarancję, że dotarł do wszystkich podstawowych pozycji związanych z podjętym 
tematem, o ile temat ten z kolei przewijał się przez badania prasoznawcze. Rzecz 
była na pewno czasochłonna .i pracochłonna, dlatego trzeba docenić wysiłek Autora, 
który na marginesie swych badań zgromadził imponujący zestaw bibliograficzny. 

Poruszenia domagają się wszak niektóre wątpliwości i braki, gdyż rzucają się 
one w oczy nawet przy pobieżnym wertowaniu tej interesującej pracy. Przede 
wszystkim nie bardzo jasna jest kwestia, czy Autor dokonał inwentaryzacji ponad 
1700 pozycji z autopsji, czy też brał opis.v bibliograficzne z drugiej ręki. Niekon
sekwentny system oznaczania objętości poszczególnych pozycji (brak ilości stron 
w wielu pozycjach skłania do przyjęcia tej drugiej możliwości. Sądzę, że można 
było o tym jasno i wyraźnie napisać w bardzo lakonicznym „Wstępie" (s, 5), 
w którym opuszczono dość zasadnicze elementy (w rodzaju terytorialnego zasięgu 
przedmiotu bibliografii). Pozycje 1706--'1•710 lepiej mieszczą się w rozdziale VIII 
niż w X, są to bowiem prace nie opublikowane. Niejasny jest zapis poz. 851a. Kilka 
niebagatelnych pozycji pominięto. Chodzi przede wszystkim o zbiór prac pod wspól
nym tytułem Zeitungshilfe, wydanym w 1'920 r. we Wrocławiu; tu mieści się m. in. 
słynne opracowanie pastora Woisiena Die polnische Presse in Oberschlesien. 

Niejasno jest skonstruowany rozdział VI pt. ,,Osoby". Można się domyślać -
Autor tego nie napisał - że chodzi o osoby zaangażowane, najogólniej biorąc, 
w produkcję prasową. Wiele osób pozbawionych zostało podstawowych dat biogra-
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ficznych, np. Maksymilian Basista 1883-1967, Marcin Biedermann (nie Biederman) 
1864-1'915, Władysław Planetorz 1910-1944, Karol Śliwka 1893----tl.943 (pominięta 
została monografia tej postaci pióra J. Chlebowczyka). Z nie znanych bliżej powo
dów opuszczono biogram A. Aulicha pióra M. Lipowiczowej (,,Zeszyty Gliwickie", 
t. 4:1966, s. '115,5-156). Wewnątrz haseł osobowych nie zawsze konsekwentnie utrzy
mywano porządek chronologiczny (zob. Lompa Józef Piotr). A. Pordzik zmarł
w 1\9631 r., a nasz Autor odnotował tylko rok urodzenia (s. 88). E. Golde-Stróżecka
doczekała się dobrej biografii pióra K. Kaweckiej i A. żarnowskiej (,,Z pola walki'',
R. 2:1959, nr 1, s. 208-228), o czym Autor nie wspomina. Skoro S. Szczepaniak zmarł
w 1964 r., to wspomnienie pośmiertne po nim nie mogło się ukazać w „Trybunie
Ludu" już w 1003 r. Chrystian Schemmel żył w latach 11807-1862, a nie 1800-1860.
z zupełnie niezrozumiałych względów pominięto postać K. Okońskiego, socjaldemo
kratycznego redaktora prasy na śląsku (wraz z jego publikacjami w języku pol
skim!). Opuszczono też biogram Franciszka Trąbalskiego pióra J. Pieńkowskiej 
(,,Kroniki Miasta Zabrza", nr 5:1,9172, s. 193-202,). 

Naj'słabiej prezentuje s.ię rozdział IX, który zawiera wzmianki o podstawowych 
archiwaliach do omawianej tematyki. Wykorzystano jedynie archiwa wrocławskie, 
opolskie, AAN oraz DZA w Merseburgu, Pominięto natomiast całkowicie W AP 
w Katowicach, DZA w Poczdamie, liczne archiwa powiatowe (Cieszyn!), Oddziały 
Terenowe (Gliwice.!), nie mówiąc już o archiwach czechosłowackich. 

Mimo tych usterek, które nie są jedynymi, wypada raz jeszcze podkreślić -
bynajmniej nie ze względów grzecznościowych - że otrzymaliśmy sprawne narzę
dzie, ułatwiające historykowi jego pracę. 

Franciszek Hawranek 

W. K r y g o w s k i, ZARYS DZIEJÓW POLSKIEJ TURYSTYKI GÓRSKIEJ,
Warszawa 1973, ss. 147. 

Książka W. Krygowskiego - niezbyt obszerna objętościowo - została wydana 
przez „Sport i Turystykę" w dość pokaźnym nakładzie 10 OOO egzemplarzy. Autor 
jest wieloletnim (od 1950 r.) redaktorem rocznika „Wierchy". Bezpośrednią podnietą 
do jej napisania była setna rocznica narodzin turystyki polskiej, obchodzona uro
czyście w 1973, r. Materiał faktograficzny pochodzi głównie z licznych źródeł publi
kowanych oraz obszernej literatury. Całość składa się z 26 niewielkich rozdziałów 
tematycznych, posłowia i nieco za szczupłych przypisów. Słabą stroną opracowania 
jest jego skromna, można powiedzieć uboga, szata graficzna, nie najlepszy papier, 
prosta, _mało przyciągająca okładka, zwykła broszurowa oprawa, brak ilustracji, 
które we wszystkich wydawnictwach natury turystyczno-krajoznawczej wydają się 
niezbędne, a przede wszystkim zaś brak indeksów. Brak indeksu osobowego (może 
nawet połączonego z podstawowymi danymi biograficznymi) w publikacji operują
cej setkami - jeśli nie tysiącami - nazwisk jest specjalnie dotkliwy. Przydatny 
byłby także indeks geograficzny, gdyż zapewne niejeden odbiorca zechce dowie
dzieć się z tej książki bliższych szczegółów, np. z dziejów poznania tego lub innego 
szczytu, co obecnie - bez pobieżnego choćby przeczytania całości - wydaje się 
niemożliwe. Dużym plusem• jest niska cena (12 zł) tomiku, w pełni zresztą uza
sadniona. 

Ze zrozumiałych względów przytłaczającą część książki zajmuje historia tury
styki górskiej w Karpatach, zwłaszc.za zaś w Tatrach, chodziło w niej przecież o roz
wój turystyki polskiej. W przeciwieństwie jednak do wielu piszących o przeszloś�i 
tego ruchu na naszych ziemiach Autor poświęcił nieco miejsca dziejom turystyki 
sudeckiej. Mimo wszystko wiadomości dotyczące śląska i Sudetów są stanowczo 
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za skąpe i dość przypadkowe. Czy nie należało również chociażby pobieżnie przed
stawić turystycznej działalności organizacji niepolskich 1, ale powstałych i działa
jących na innych ziemiach polskich, jak np. oddziały socjalistycznego robotniczego 
stowarzyszenia Naturenfreunde założone w latach 19,12 i 1913 w Chorzowie i Kato
wicach, o których istnieniu Autor wspomina (s. 92)? Przeszłość tych ziem interesuje 
nas w całości i pod każdym względem (pod turystycznym także). Jest to tym bar
dziej ważne i celowe, że organizacje te były z:iiekiedy pionierskie na skalę europej
ską, o czym warto wiedzieć 2. 

Recenzowane opracowanie stanowi prawdziwe silva rerum, morze, ba - ocean 
wszelakich informacji faktograficznych z turystycznej przeszłości naszych gór, nie 
zawsze jednak należycie i właściwie uporządkowanych. Jest to więc ocean silnie 
wzburzony, niekiedy sztormowy, w którym łatwo nie tylko się zgubić, ale i utonąć. 
Momentami odnosi się wrażenie, że Autor pragnie podzielić się z czytelnikiem ca
łym przeogromnym zasobem swych wiadomości. Dlatego też jak na pracę mimo 
wszystko popularnonaukową jest ona Żbytnio przeładowana faktami. Jednakże co 
wytrwalszych czytelników zachęcamy do jej cierpUwego przestudiowania (pobieżne 
przeczytanie da nie.yiele). 

W. Krygowski stwierdza deklaratywnie, że śledzi dzieje turystyki „na tle roz
woju zmieniających się stosunków społecznych". A gdzie podziały się bardzo ważne 
stosunki gospodarcze, w których skład wchodzi po części i sama turystyka? Zgoda, 
że dla jednych jest ona „pragnieniem zdobycia niezdobytego", dla drugich rekreacją, 
ale dla innych źródłem utrzymania, działem gospodarki narodowej. W rozdziale 
,,Początki ruchu turystycznego" Autor słusznie zwraca uwagę na dość ścisły zwią
zek rozwoju budownictwa dróg na terenach górskich z powstaniem masowego ruchu 
turystycznego. W ogóle wydaje się, że w książce zostały zachwiane proporcje między 
górską turystyką wyczynową, a o wiele przecież ważniejszą z punktu widzenia 
społecznego turystyką masową. Należy też uświadomić sobie, że rozwój turystyki 
w niemałym stopniu przyczynił się do przypomnienia Polakom z Galicji czy Kon
gresówki o polskości Śląska, gdyż podróżując po nim stykali się oni stale z tutej
szym, Z':"'łaszcza górnośląskim, ludem polskim, z jego tradycjami oraz historią i prze

,kazywali wiadomości o tym szerokim kręgom społeczeństwa. 
Ostatni rozdział książki omawia periodyki i przewodniki dotyczące turystyki 

górskiej. Odnoszą się one jednak tylko do Karpat (w tym i do Beskidu Śląskiego). 
Brakuje natomiast wiadomości o podobnych publikacjach sudeckich. Szkoda też, 
że Autor wymienia jedynie wydawnictwa polskie, a pomija prace obce o naszych 
górach. 

Zbyt wąskie traktowanie ruchu turystycznego wywołuje u historyka obawy 
przed włączaniem go do dziejów ogólnoludzkich. Uważa się go bowiem wówczas 
wyłącznie za swoistą dyscyplinę sportową. A tak przecież nie jest. Gdzie się po
działy czasy, kiedy Eugeniusz Arnold Janota, późniejszy profesor gimnazjum św. 
Anny w Krakowie(!), uzyiskał w 1860 r. doktorat filozofii na podstawie pracy no
szącej tytuł Przewodnik w wycieczkach na Babią Górę, do Tatr i Pienin, bo tury
stvka to jedna z ważnych dziedzin życia codziennego człowieka w określonej epoce 
historycznej. Wąskie zaś jej traktowanie powoduje szkody dla badań nad nią samą 
i stwarza pokaźną wyrwę w całokształcie dociekań historycznych. 

Julian Janczak 

1 Na. Śląsku Cieszyńskim Autor sluszn;e kilkakrotnie krótko omawia tury;;;tycz
ną (nie turystyczną również) działalność niemieckiego Beskiden Vereinu. 

2 Zob. np. rec. pracy: R. K i n c e  1, T. T y  b 1 e w s k i, Początki przewodnictwa
turystycznego w Karkonoszach, Jelenia Góra 1972 \Sobótka, 1972, nr 2, s. 303-304). 
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SCHLESIEN NIEDERSCHLESIEN, , OBERSCHLESIEN, SUDETENSCHLE-
SIEN - KUNST, WISSENSCHAFT, VOLKSTUM, Norymberga 1973, z. 4. 

Kwartalnik jest organem organizacji Kulturwerk Schlesien i wychodzi od osiem
nastu lat w Norymberdze. W zeszycie 4 z 1973 r. zainteresować winny historyka 
dwa artykuły: K. Spetha Breslauer Triptychon oraz J. J. Menzla Nicolaus Coper

nicus und Schlesien. Artykuł pierwszy jest esejem historycznoliterackim opisującym. 
trzy główne świątynie na Ostrowie Tumskim i . Wysp.ie Piaskowej: Katedrę Wro
cławską, kościół św. Krzyża i kościół Marii Panny na Piasku. Trzy te kościoły łączy 
szereg wspólnych cech, do których Autor zalicza: 1. cegłę, jako materiał budowlany, 
2. harmonijne łączenie w sobie architektonicznych cech gotyku i baroku, 3. fakt,
że śwjątynie te tworzą tzw. tryptychon, czyli architektonicznie jednolity kompleks
kultowy. Merytorycznie Autor nie wychodzi poza powszechnie znane fakty i szcze
�� 

Na, bardziej wnikliwą uwagę zasługuje artykuł Menzla o Koperniku i jego zwią
zkach ze Śląskiem. Jest to opracowanie kąśliwe, napisane według tradycyjnych 
wzorów nacjoi:ialistycznego i rewizjonistycznego warsztatu historycznego. Autor 
omawja śląskie pochodzenie przodków Mikołaja Kopernika. Uważa ich za Niemców. 
Przodków ze strony ojca wywodzi z miejscowości Koperniki pod Nysą. Przodków 
ze strony matki wywodzi z miejscowości Pszenno pod Świdnicą (Watzenrode, Wei
tzenrodau). Nie może też, zdaniem Menzla, być mowy o polonizacji rodziny Koper
nika, ponieważ zarówno Kraków, gdzie długi czas żył ojciec Mikołaja Kopernika, 
jak i Toruń, s!{ąd pochodziła matka Kopernika, były miastami niemieckimi, a więk
szość mieszkańców w tych miastach stanowili Niemcy. Tego rodzaju argumenty 
składają się na cały artykuł. 

Warto też odnotować dwie notatki w dziale komunikatów. J. J. Gi:irlich jest 
Autorem notatki pod alarmującym tytułem Górnośląskie zabytki architektury w nie

bezpieczeństwie. Relacjonuje on zamieszczony swego czasu w „Trybunie Ludu" apel 
o opiekę i wykorzystywanie dla celów życia bieżącegq zabytków architektury w woj.
opolskim. Z treści notatki wynika, że na terenie tego województwa zarejestrowa
nych jest 2500 zabytków architektury, z tego 800 zostało całkowicie odremontowa
nych i zabezpjeczonych, a kilkadziesiąt obiektów posiada stałych opiekunów i gospo
darzy. W obiektach zabytkowych zorganizowano zakłady służby zdrowia, schroniska
turystyczne, kluby młodzieżowe, kawiarnie (w zabytkowym młynie), muzea itp. Oka
zuje się więc, i to z treści samej notatki, że alarmujący tytuł nie jest niczym
uspraw.iedliwiony. •

Druga notatka, tego samego Autora, informuje czytelników o powstaniu przy 
Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu Instytutu Terapii Muzycznej. Prowadzi się. 
w nim badania nad oddziaływaniem muzyki na organizm ludzki i zastosowaniem. 
wyników tych badań dla celów medycyny, zwłaszcza profilaktyki. 

B. T. 
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M. Ml y n a r s  k a-K a 1 e t y  n o w a, PIERWSZE LOKACJE MIAST W DORZE
CZU ORLI W XIII WIEKU (Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, 
t. XLVIII), Wrocław 1,973, SS. 215.

Autorka podjęła się szczególnie trudnego zadania, mianowicie przedstawienia
problemu początków i kształtowania się miast na obszarze dorzecza Orli, prawego 
dopływu Baryczy. Jest to teren pogranicza wielkopolsko-śląskiego, leżący z dala od 
większych ośrodków miejskich i w związku z tym nie wchodzący w sferę bezpo
średnich wpływów miast wielkopolskich czy śląskich. Mimo to te peryferyjne tereny 
nie mogły pozostawać w całkowitej izolacji od sąsiednich dzielnic, stanowiły jakby 
pomost, przez który przebiegały szlaki komunikacyjno-handlowe łączące ważniejsze 
ośrodki Sląska i Wielkopolski. Ten niejako tranzytowy charakter dorzecza Orli sta
nowił jeden z elementów rozwoju tego pogranicznego obszaru. 

W celu· jak najdokładniejszego zrekonstruowania procesów lokacyjnych na tym 
niedużym wycinku terytorialnym Autorka sięgnęła do wcześniejszego stanu stosun
ków osadniczych, stanu zagospodarowania oraz rozmieszczenia i funkcjonowania 
tamtejszych ośrodków targowych z XII-XJII w. W sześćdziesiątych latach XIII w. 
zapoczątkowany już został proces urbanizacji dorzecza Orli. Podstawą trwałości tam
tejszych ośrodków miejskich były przede wszystkim czynniki ekonomiczne, a więc 
dogodne położenie przy ważnych szlakach komunikacyjno-handlowych oraz potrzeby 
gospodarcze rynku lokalnego. Jednakże powstanie w stosunkowo niewielkim odstę
pie czasu dość sporej ilości miasteczek na tym granicznym, słabo zaludnionym 

·terenie wynikało nie tylko z powodów gospodarczych. Otóż czynnikiem inicjującym
i następnie utrzymującym lokacje miejskie była na terytorium objętym badaniami
przede wszystkim wielka własność możnowładcza - kościelna i prywatna. Zakła
danie miast w dobrach wiejskich przez feudałów stanowiło jedną z cha1·akterystycz

nych cech ogólnie przyjętego i szeroko wówczas stosowanego modelu organizowania
latyfundiów możnowładczych. Inicjatorzy tych akcji nie zawsze potrafili krytycz
nie ocenić perspektywy rozwojowe powoływanych przez siebie do życia ośrodków
miejskich. Stąd też żywot niektórych miasteczek był krótki. Miejska gospodarka
wielkiej własności stwarzała możliwości szerszego oddziaływania ekonomicznego
poza obrębem własnych dóbr, wynikała więc w dużej mierze z dążeń konkuren
cyjnych między feudałami. Jednakże istnienie blisko siebie większej ilości lub
choćby tylko dwóch miast zawężało zasięg kontaktów gospodarczych poszczególnych
ośrodków z zapleczem wiejskim, w wyniku czego jedno z miast lub każde z nich
ponosiło straty. Ograniczało to rozwój poszczególnych miast, przyczyniało się też do
rozbicia zaplecza wiejskiego na małe mikroregiony, a tym samym powodowało roz
drobnienie potencjału ekonomicznego rynku lokalnego, Niejednokrotnie o dalszej
egzystencji konkurujących ze sobą małych miasteczek decydował wynik walki. roz
grywanej między właścicielami lub inicjatorami przedsięwzięć lokacyjnych.

Poczynione przez Autorkę obserwacje nad rolą możnowładców jako realizato
rów lokacji miejskich w dorzeczu Orli ukazują, że poprzez regionalne badania osad
nicze można by rzucić więcej światła na podstawy gospodarcze tej grupy społecz
nej, co z kolei pozwoliłoby poznać dokładniej rolę polityczną możnowładztwa
w okresie kształtowania się idei zjednoczeniowych.

s. s.
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K. J a s i ń s k i, RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH. PIASTOWIE WROCLA W
SCY I LEGNICKO-BRZESCY, Wrocław 1973, ss. 300, tabl. 

Jest to pierwsza część planowanego na trzy tomy Rodowodu Piastów śląskich,

obejmująca w 166 biogramach genealogię Piastów wrocławskich i legnicko-brzeskich. 
Zapowiadane dwa pozostałe tomy objąć mają genealogię Piastów: świdnickich, zię
bickich, glogowsko-żagańskich i oleśnickich (t. Il), linię opolską, cieszyńską i ośw.ię
cimską obejmie t. III. Rodowód Piastów śląskich wypełnia dotkliwą lukę, gdyż -
jak wiadomo - O. Balzer w swojej Genealogii Piastów pominął książąt śląskich. 
Opracowanie genealogii książąt śląskich jest według zapewnienia Autora wstępem 
do nowego opracowania rodowodu całej dynastii Piastów, mającego zastąpić prze
starzale już dziś dzieło Balzera. 

Na treść t. I składają się uwagi wstępne, biogramy Piastów w liczbie 156 jako 
zasadnicza część pracy, wykaz miejsc pochówków wrocławskich i brzesko-legnic
kich książąt piastowskich, wykaz źródeł i literatury. Wykazy skrótów i indeks 
znacznie ułatwiają korzystanie z tego dzieła, nie przeznaczonego przecież do czylania 
jednym tchem. We wstępie uzasadnia Autor potrzebę zajęcia się problemem genea
logii Piastów śląskich, podkreślając, że stanowi on „niezaprzeczalną kartę dziejów 
polskich". Kolejno przedstawione zostały źródła wykorzystane w pracy i założenia 
metodologiczne. Zwraca uwagę polemika Autora z poglądem głoszącym, jakoby 
istniały w średniowiecznej Polsce ,,ściśle określone granice pełnoletności". Za naj
niższą różnicę wieku między matką a dzieckiem uważa Autor okres lat 14, między 
ojcem a dzieckiem lat 15, za najwyższą zaś między matką a dzieckiem - lat 45. 
Przyjmuje też, że w zasadzie nie wydawano za mąż młodszych córek przed starszy
mi. Poruszając kwestię terminologii Autor stwierdza, że słowo „domicellus" ozna
czało młodego mężczyznę w zasadzie nieżonatego. Co do roli imienia K. Jasiński 
sądzi, że stanowi ono „niejednokrotnie ważną przesłankę filiacyjną". Zasadniczą 
część pracy stanowią biogramy, a nie dołączone do książki tablice genealogiczne. 
Poszczególne biogramy opracowano według schematu obejmującego: filiację genea
logiczną, imię lub imiona osoby, kolejność urodzenia, daty urodzin, malżeńslw:>. 

i śmierci oraz miejsce pochowania. Schemat ten, nie zawsze przestrzegany, potwier
dza przekonanie Autora, że Rodowód Piastów śląskich stanowi pracę „jak najbai"
dziej genealogiczną", ale znajomość rodowodu panujących dynastii konieczna jest 
również historykom zajmującym się innymi dziedzinami dziejów. 

M. Cet.

W. U r b  a n, Z DZIEJÓW DUSZPASTERSTWA W ARCHIDIAKONACIE LEG
NICKIM W CZASACH NOWOŻYTNYCH DO XIX WIEKU, Wrocław 1973, ss. 171. 

Archidiakonat legnicki powstał w 1262 r. i był jednym z czterech okręgów (inne 
to: wrocławski, głogowski i opolski), na jakie ze względów administracyjnych podzie
lona została w XIII w. diecezja wrocławska. Kościół katolic.ki na Sląsku zetknął 
się z Reformacją najszybciej na terenie archidiakonatu legnickiego. Zródlowa praca 
W. Urbana uRazuje stan duszpasterstwa w tym okręgu w oparciu o protokoły powi
zytacyjne z lat: 165,1,, 1668, 1677, 1687, 1694 i z XVIII w., co stanowi podstawę po
działu książki na sześć rozdziałów. Autor wydobył ze źródeł niezwykle interesujące
fakty z życia mieszkańców śląska, wskazał - oprócz zagadnień ściśle duszpaster
skich - na ciekawe problemy społeczne i obyczajowe. Uwagę swą skoncentrował

9 - Sobótka 1974, z. 2 
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zarówno na miastach, jak i wsiach archidiakonatu legnickiego. Być może zastoso
wanie innego niż przyjęty podziału uczyniłoby wywody Autora bardziej przystęp
nymi dla czytelnika. Szkoda, że praca ni.e została zaopatrzona w indeksy. 

J. Puc.

KATALOG PLANÓW MIAST I OSIEDLI SLĄSKICH Z XVI-XIX W. W ZBIO
RACH ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO WE WROCŁAWIU, oprac. J. Domański, 
Warszawa 1973, ss. 214.

Cenny ten katolog zawiera opisy 464 planów miast i osiedli śląskich; plany te 
sporządzono w okresie od XVI do końca XIX w., a przechowywane są obecnie 
w zbiorach kartograficznych Archiwum Państwowego we Wrocławiu. W publikacji 
uwzględniono nie tylko plany miejscowości, które aktualnie są miastami, ale także 
tych, które niegdyś posiadały prawa miejskie. Ponadto katalog obejmuje plany 
niektórych wsi śląskich, tych mianowicie, które z biegiem czasu bądź same stały 
się miastami, bądź zostały włączone w obręb miast. Dotyczy to przede wszystkim 
byłych wsi podwrocławskich, będących obecnie przedmieściami Wrocławia. 

Opisy poszczególnych planów zestawiono przeważnie w układzie alfabetyczno
chronologicznym. Przy zestawieni{i tym przyjęto za hasło główne współczesną nazwę 
polską danej miejscowości (z wyjątkiem dwu nazw czeskich: Bohumin i HluC'in), 
przy czym poszczególne hasła odnoszą się czasem do jednego, czasem zaś do kilku 
planów. W tym drugim wypadku opisy zostały zestawione w porządku chronologicz
nym. Jeśli jednakże do danego miasta (dotyczy to głównie Wrocławia w obecnych 
granicach administracyjnych) zachowała siq w Archiwum większa liczba planów, 

wówczas w celu korzystniejszego ułożenia ich opisów zastosowano układ rzeczowo
chronologiczny. Wydzielono zatem grupy planów odnoszących się do całego miasta, 
następnie do jego poszczególnych dzielnic i wreszcie do najważniejszych obiektów 
miejskich. Dopiero w obrębie takich grup ułożono chronologicznie opisy poszczegól
nych planów. 

Tytuły planów podane są w języku polskim wraz z przytoczeniem w nawiasach 
tytułów .oryginalnych. Rok lub lata sporządzenia planu umieszczono nad tytułem. 
Właściwy opis treści danej jednostki kartograficznej następuje bezpośrednio po 
tytule. Dalej wymienione jest nazwisko oraz zawód wykonawcy planu. Określono 
też technikę i skalę planu oraz jego rozmiary w cm. Wreszcie na końcu notatki 
katalogowej zamieszczono aktualną sygnaturę opisywanej jednostki.. Katalog zawiera 
dwa bardzo przydatne indeksy, mianowicie nazw geograficznych oraz nazwisk wy
konawców planów. Pożyteczną rolę spełnia także zamieszczony na końcu publikacji 
wybór fotokopii skatalogowanych planów. Pozwala to na szybkie i praktyczne za
poznanie się z treścią opisanych w katalogu materiałów kartograficznych. 

Katalog ten niewątpliwie przyczyni się do pełniejszego i łatwiejszego wykorzy
stania zachowanych we wrocławskim Archiwum Państwowym planów miast i osiedli 
śląskich. Zwłaszcza historycy miast i osadnictwa, historycy sztuki, urbaniści i archi
tekci i wreszcie geografowie znajdą w nim wiele ciekawych danych do pracy nauko
wej. 

s. s.
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W. B a  u m, DIE MO-NZEN UND MEDAILLEN DER BISCHOFE VON BRESLAU,
T. I: bis Karl von Osterreich <+ 1624), mit 52 Abbildungen; T. II: Von Karl Ferdi-.
nand (1625-1655) bis Georg Kopp (11887-1914), mit 33 Abbildungen (Archiv ftir
schlesische Kirchengeschichte, Bd. 30, 1972, s. 1-32; Bd. 31, 19,73, s. 87-112).

W dwóch zwięzłych, ale treściwych szkicach Autor dal pełną syntezę historii 
działalności menniczej i medalierskiej biskupów wrocławskich od średniowiecza do 
I wojny światowej. Za datę wyjściową przyjął przy tym 1290 r., gdy pojawiła się 
pierwsza moneta wydana przez biskupa wrocławskiego. Nie ukrywa jednak, że już 
wcześniej islniały monety z motywami iwścielnymi, ale nie wyszły one najprawdo
podobniej z mennicy biskupiej. Za pierwszy medal uważa natomiast złotą monetę 
wybitą przez biskupa Jana Thurzona w 1508 r. w związku z wizytą króla Włady
sława Jagiellończyka w Nysie. 

W. Baum niewiele wnosi nowego do omawianego zagadnienia. Bazuje przede
wszystkim na dotychczasowych osiągnięciach historiografii niemieckiej ·i polskiej, 
systematyzuje je i gdy Z/lchodzi tego potrzeba - uzupełnia nowymi znaleziskamL 
Podkreślić należy, że wyzyskuje literaturę polską, jak rzadko który historyk z NRF. 
Gdy pisze np. o monetach i medalach wydawanych przez biskupa Karola Ferdy
nanda Wazę, opiera się przede wszystldm na najnowszych pracach polskich, jak: 
M. G u m  o w s k i, Monety, medale 1 pieczęcie Karola Ferdynanda Wazy (Wiado
mości Numizmatyczne, t. IX, 1965, s. 23-45); A. W i ę c e k, Monety i medale Wazów

polskich bite dla księstwa nyskiego oraz opolska-raciborskiego (Kwartalnik Opolski,
R. IX, 1963, ne 4, s. 37-50). Podobnie postępuje, gdy pisze o wybitnych twóecach
w zakresie medalieestwa, por. np. A. W i ę c e k, Jan Buchheim, medalier śląski

XVII. stulecia (Wiadomości. Numizmatyczne, t. VII, 11963, s. 77-107). W recenzo
wanej pracy Bauma zdaezają się drobne omyłki i błędy rzeczowe, ale nie podwa
żają one jej niewątpliwych zalet.

J. L.

L. S c  h o  f e  r, PATTERNS OF WORKER PROTEST: UPPER SILESIA 1865-
19114 (Journal of Social History, 1972·, Spring, s. 447-463). 

Autor, Ameeykanin, zajmuje się już od paru lat historią społeczną Górnego 
Sląska, jest też autorem dyseetacji poświęconej powstawaniu klasy robotniczej na 
tym terenie. W swym najnowszym artykule, opartym głównie na polskich i nie
mieckich źródłach drukowanych, przeciwstawia się panującej powszechnie tendencji 
do omawiania ruchu robotniczego głównie jako wyniku działalności związków zawo
dowych lub paetii, gdyż prowadzi to do lekceważenia innych, wcześniejszych form 
protestu robotniczego. Warte uwagi są zwłaszcza przejawy „docierania" się wzajem
nych stosunków między robotnikami a pracodawcami w okresie powstawania no
woczesnego pezemysłu, kwestia skomplikowana dodatkowo na Góenym Sląsku pro
blemem narodowościowym. Analizując kolejno sytuację w omawianych latach, 
Schofee dochodzi do wniosku, że liczne strajki w przemyśle górniczym i hutniczym 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych można tłumaczyć obawami robotników 
związanymi z likwidacją ścisłego nadzorn eządu nad · tymi gałęziami produkcji. 
Dobra koniunktura zachęcała poza tym pracodawców do wzmocnienia dyscypliny 
pracy, co było przez robotników uznawane za naruszenie ich dotychczasowych praw. 

Kwestia przyczyn strajku wygląda inaczej już w 1889 r. Wprawdzie i tu zasad-
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niczą przyczyną są przepisy. ale pojawiają się też żądania typowe dla wysoko uprze
mysłowionych krajów (podwyżki plac, skrócenia dnia pracy). Domaganie się górni
ków, aby zaliczać im wszystkie szychty, aby zrezygnowano z przymusowych nad
szycht, drakońskich kar, czy też skargi na złą jakość deputatów świadczą, iż pra
codawcy w dalszym ciągu nie chcieli porzucić metod wyzysku typowych dla wczes
nego okresu uprzemysłowienia i staromodnego paternalizmu (stąd pretensje o .,roz
rzutność robotników"). Istnieją w tym okresie pewne wskazówki pozwalające są
dzić, że i robotnicy nie przystosowali �ię jeszcze do wymagań nowoczesnego prze
mysłu, ale wysoką absencję w pracy czy samowolne jej porzucanie można uważać 
również za przejawy niezadowolenia z warunków pracy. W latach następnych żą
dania strajkujących robotników coraz częściej obracają się wokół problemu plac, 
choć wciąż jeszcze wybuchają liczne a krótkotrwale strajki wskazujące bardziej na 
niezadowolenie ze stosunków panujących w fabrykach niż na długotrwałą walkę 
o wyższe płace. Nawet w latach 1905-"1<907, kiedy to większość strajków łączy lista
żądań opracowana najwyraźniej przy współudziale związków zawodowych, wybu
chają też izolowane, nie skoordynowane strajki, wykorzystujące najwyraźniej duże
zapotrzebowanie na siłę roboczą oraz popyt na węgiel i cynk. W ogóle Autor jest
zdania, że ze względu na rozbicie organizacyjne i konflikt narodowy związki zawo
dowe nie odgrywały na Górnym śląsku takiej roli, jak w innych regionach wchodzą
cych w skład Rzeszy.

Dopiero strajk w 1913 r., zorganizowany przez polskie i niemieckie związki 
zawodowe, Schofer uznaje za pierwszy skoordynowany ruch protestu górników 
górnośląskich. Charakterystyczna jest też wówczas rola w ruchu wykwalifikowanych 
rębaczy (w uprzednich strajkach przeważali robotnicy niewykwalifikowani). Głów
nymi żądaniami były podwyżka plac i ośmiogodzinny dzień pracy, z czego można 
wnio:ikować, it codzienne warunlti pracy prze:iLały być najpoważniej11zym źródłem 
napięć, gdyż robotnicy przystosowali się do dyscypliny przemysłowej. Pracodawcy 
natomiast tkwili nadal w przeszłości, próbując (absurdalnie zdaniem Autora) tłuma
czyć strajk głównie motywami politycznymi. świadczy to o ich niechęci uznania 
roli i prac robotników. 

Badania okresów wzniesienia fali strajkowej na Górnym śląsku wskazuje zgod
ność z okresami koniunktur w przemyśle niemieckim. Da się wyraźnie zaobserwo
wać, że liczba strajków spada w okresie kryzysów, gdy robotnicy mają większe 
powody, aby obawiać się represji ze strony pracodawców, wzrasta natomiast 
w czasie „boomu" gospodarczego i zwyżki cen na produkty górnicze i hutnicze. 

M. J. C.

S. D r o  z d o  w s k i, R. Ha j d u  k, Z. R u s i ne k, KARTOTEKA ŚMIERCI.
LISTA ARESZTOWANYCH DZIALACZY DZIELNICY I ZWIĄZKU POLAKÓW 
W NIEMCZECH W LATACH 1939-1945, Opole 1973, ss. 146. 

Obchodzone niedawno uroczyście 50-lecie powstania Związków Polaków w Niem
czech przyniosło również wiele cennych publikacji ukazujących heroiczne nierzadko 
dzieje ludności polskiej w Niemczech w okresie między dwiema wojnami świato
wymi. Wrzesie.ń 1939 r. rozpoczynał nową, tragiczną kartę losów. przede wszystkim 
przywódców, dzi'alaczy i aktywistów spod znaku Rodła. Prezentowana praca traktuje 
o tych, którzy działali na śląsku, w Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech.
Wspólny wysiłek Autorów, z których każdy poświęcał już niejednokrotnie swoje
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p1oro martyrologii ludności polskiej w latach wojny i okupacji, przyniósł wstrząsa
jące w swojej wymowie opracowanie. Na kartach niewielkiego formatu i objętości 
książeczki zestawiona została lista - ,,kartoteka śmierci" - składająca się z ułożo
nych alfabetycznie 386 biogramów pols)tich działaczy: aresztowanych, osadzonych 
w obozach koncentracyjnych {Buchenwald, Majdanek, Dachau, R,avensbriick i in.), 
straconych. ,,Lista" powstała w wynik.u żmudnych i skrupulatnych ustaleń. Wy
korzystano materiały archiwalne {szczególnie ważne kartoteki gestapo), przekazy 
ustne oraz spisane wspomnienia przez tych, co przetrwali. Poszczególne biogramy, 
mimo że są bardzo oszczędne w słowa, lapidarne, zawierają na ogól wszelkie możliwe 
do ustalenia, niezbędne informacje {nazwisko i imię, data i miejsce urodzenia, dzia
łalność w ruchu polskim, losy w latach brunatnej okupacji, datę i miejsce śmierci, 
ar�sztowania itp., a także informację źródłową, np. znajdował się na liście gestapo 
pod numerem takim a takim, wytypowany do wywłaszczenia itp.). 

„Listę" poprzedza wstęp; w którym czytelnik znajduje fakty dokumentujące 
różnorodne formy eksterminacji ludności polskiej z kręgu Rodła na Sląsku Opolskim 
w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch wojny, a zwłaszcza w latach 
1939-11945. Wstęp kończy się apelem „do wszystkich zainteresowanych o uprzejme 
przekazY'vanie wszelkich uwag i uzupełnień dotyczących „Listy" {s. 25). 

Nakład książki (3 tys. egzemplarzy), jej przystępna cena (10 zł), staranna szata 
graficzna, wzbogacony ilustracjami tekst - to przede wszystkim zasługa Opolskiego 
Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego, pod którego patronatem publikacja się 
ukazała. 

R. G. 

K. B o b  o w s k i, K. B u r s k i, B. T u r  o ń, ENCYKLOPEDIA NAUK POMOCNI
CZYCH HISTORII NOWOŻYTNEJ I NAJNOWSZEJ, Wrocław 1973, S5. 258. 

„Bez znajomości nauk pomocniczych historii żadne badania historyczne nie są 
możliwe" - stwierdzają nie bez słuszności Autorzy przedstawianego skryptu, wyda
nego przez Uniwersytet Wrocławski. Z uwagi na ścisły związek historii i nauk po
mocniczych historii tym ostatnim przypada wielka rola w procesie dydaktycznym 
realizowanym na studiach historycznych. Prezentowana książka jest pierwszą w na
szym kraju próbą kompleksowego opracowania nauk pomocniczych historii nowo
żytnej i najnows�ej, próbą dostosowaną do programu ćwiczeń z tego przedmiotu 
prowadzonych w IV i V semestrze studiów w systemie stacjonarnym i na III roku 
studiów zaocznych. 

Układ treści skryptu podporządkowany jest głównym zadaniom nauk pomocni
czych historii, tj. odczytaniu, zrozumieniu, umiejscowieniu w czasie i opisaniu 
źródła historycznego. Po omówieniu zadań i zakresu nauk pomocniczych przedsta
wiono naukę o piśmie nowożytnym. W części tej najwięcej miejsca poświęcono neo
grafii gotyckiej, a nieco mniej stenografii i kryptografii. Kolejno przedstawiono. 
chronologię, numizmatykę i metrologię {rozdz. IV-VI). Stosunkowo wiele miejsca 
udostępniono charakterystyce źródeł specyficznych dla XIX i XX w., w tym foto
grafiom, płytom, taśmom magnetofonowym, filmowym J mikrofilmowym (rozdz. VIII). 
Kolejne rozdziały (IX-XI) ómawiają archiwa, biblioteki i muzea jako instytucje gro
madzące, opracowujące i udostępniające źródła poznania historycznego. Następny 
(XII) rozdział poświęcony jest prasie i prasoznawstwu. Uwzględniając znaczenie,
jakie odgrywa prasa w badaniu dziejów najnowszych, decyzja przeznaczenia 70
stron tej tematyce wydaje się w pełni zrozumiała, wątpliwości budzi natomiast
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kolejność, należałoby się raczej spodziewać umieszczenia tego rozdziału przed par

tiami skryptu omawiającymi instytucje gromadzące fródta. Całość zamyka przed

stawienie zasad publikacji źródeł historycznych XIX i XX w., w tym· niezwykle 

ważnej sprawie selekcji materiału źródłowego. 

Kończąc wypadnie wyrazić przekonanie, że prezentowany skrypt okaże się cenną 

pomocą zarówno dla prowadzących zajęcia z nauk pomocniczych historii nowożytnej 

i najnowszej, jak i przede wszystkim dla studentów. 

M. Cet.



p o L E M I K A 

JAK NIE NALEŻY PISAC RECENZJI 

W świeżo opublikowanych ,.Sprawozdaniach 1970-197�" Opolskiego Towarzy
stwa Przyjaciół Nauk (Wydział I, Seria A, nr 8-9, s. 40-68) ukazał się tekst refe
ratu F. A. Marka pt. Uwagi i refleksje nad 30 tomem rocznika „Archiv filr schle

sische Kirchengeschichte". Jak wynika z treści, jest to recenzja o rozmiarach raczej 
nie spotykanych (28 stron druku, czyli bez mała 2 arkusze autorskie). Warto wspom
nieć, że zrecenzowanie innego tomu tegoż periodyku zajęło w „Sląskim Kwartal
niku Historycznym Sobótka" (R. XXIII, 1968, s. 4.69-470) niewiele ponad jedną 
stronę druku. Ponieważ w sprawozdaniach towarzystw naukowych recenzji z za
sady nie ogłasza się, napisana przez F. A. Marka recenzja gigant miałaby uzasad
nienie jedynie w tym wypadku, gdyby zawierała nadzwyczajne rewelacje i spo
strzeżenia ponad wszelką miarę odkrywcze. Dlatego trzeba przyjrzeć się jej bliżej. 

Recenzent uświadamiał sobie, że odbiega ona od powszechnie przyjętego modelu, 
i starał się to odstępstwo uzasadnić. Pisze, że omawiany rocznik ukazał się w ok
resie normalizacji stosunków między Polską a NRF, słuszną więc rzeczą będzie 
zbadać, ,,w jakim stopniu nowy klimat polityczny wpłyną! na oczyszczenie warszta
tów naukowych - przynajmniej niektórych historyków niemieckich - z kurzu 
uprzedzeń i nieufności". Omawiany rocznik z racji swej tematyki badawczej jest 
godny „bliższego poznania przez naszych historyków". Wyjście dość daleko poza 
ramy przyjęte w 1·ecenzjach jest konieczne, bo tylko w ten sposób „będzie można 

rzetelnie potraktować omawianą publikację". Recenzent przyznaje, że z uwagi na 
bogactwo zawartego w niej materiału nie będzie mógł omówić całości „z równym 
znawstwem przedmiotu" (s. 40-42).

Taka argumentacja nie trafia jednak do przekonania. Wielosłowie bynajmniej 
nie jest koniecznym warunkiem rzetelnej oceny, nie jest też przyjęte w nauce 
wystawianie sobie samemu opinii „znawcy", gdyż jedyną drogę do wykazania się 
znawstwem przedmiotu jest praca sumienna, wnikliwa i znajdująca uznanie w śro
dowisku zaiP-teresowanym. Recenzent powinien wiedzieć, iż po pierwsze -:- kon
tynuowanie przedwojennego wydawnictwa śląskiego na terenie NRF jest samo przez 
się wyrazem tendencji rewizjonistycznych, świadcząc o nieuznawaniu faktu, że Sląsk 
jest dla Niemców stracony, po drugie - w omawianym roczniku produkują 
się niemal wyłącznie historycy kościoła śląskiego z okresu międzywojennego, ściślej 
z lat trzydziestych, kiedy to nauce niemieckiej nadawała ton ideologia nacjonali
styczna w wersji hitlerowskiej. Nie powinno też być dla Recenzenta tajemnicą, że 
rewizjonizm w NRF jest czynnikiem nie należącym bynajmniej do przeszłości. 
W konsekwencji Recenzent wychodzi z założeń nierealistycznych, gdyż wszelkie 
dociekania na temat ewentualnego wpływu klimatu politycznego na postawę pub
likacji w rodzaju „Archiv flir schlesische Kirchengeschichte" można uznać z góry 
za bezcelowe. Czasopismo, o którym mowa, ma w rzeczywistości tematykę zawężo
ną do dziejów niemieckiego katolicyzmu na Sląsku, traktowanych z pozycji nacjo-
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nalistycznych, przy całkowitym zapoznaniu roli katolików narodowości polskiej; 

dodajmy oderwanie się od śląskich źródeł archiwalnych i bardzo przeciętny poziom 

publikacji. W hierarchii czasopism naukowych przypada mu ranga niewysoka. Toteż 

Recenzent w swej oc,enie nie umiał zachować umiaru; w rzeczywistości dany rocz

nik nie zasługuje wcale na specjalne wyróżnienie. 

Już na początku recenzji spotykamy stwierdzenia, które - najdelikatniej mó

wiąc - zaskakują. I tak Recenzent ma za złe W. Baumowi, że nazwał Chrobrego 

„Herzogiem", a Krzywoustego „Fiirstem". ,,Wprawdzie w r. 1000 Chrobry nie był 

jeszcze władcą koronowanym, a Krzywousty w ogóle się nie koronował, wyczu

wamy tu pewne pomniejszanie roli tych monarchów" (s. 42). Taką krytykę można 

byłoby potrakt:ować poważnie tylko wtedy, gdyby Recenzent obmyślił tytuły, jakich 

Jego zdaniem należałoby w danym wypadku użyć. Zresztą jeżeli chodzi o termino

logię hist:oryczną, to sam Recenzent bynajmniej nie jest bez grzechu, gdyż okre

ślenie „Adel" użyte w kolejno omówionym artykule W. Kuhna o zakładaniu miast 

śląskich w XIII w. oznacza według niego „szlachtę" (s. 42); nawet początkujący 

historyk wie, że określenie „szlachta" jest dla Polski XIII w. anachronizmem; po

nieważ zakładać miasta mogli wtedy poza panującym i kościołem tylko możnowład

cy w konkretnej więc sytuacji niemieckiemu wyrazowi „Adel" winien odpowiadać 

polski termin „możni". Recenzentowi nie podoba się, że Kuhn posługuje się nie

mieckimi nazwami miast śląskich, co ma utrudniać „niezmiernie, zwłaszcza młodym 

historykom, korzystanie z tej cennej przecież pracy" (s. 43). Martwi się On niepo

trzebnie, jako że koniecznym warunkiem korzystania z pracy niemieckiej przez 

,,młodych hist:oryków" jest uprzednie opanowanie języka niemieckiego, a ze znajo

mością języka nietrudno sobie poradzić z niemieckimi nazwami miejscowymi. 

Artykuł J. Gottschalka o stanie i potrzebach badań nad kościołem katalickim 

na Sląsku w epoce Oświecenia daje RecenzentoWi asumpt do polemiki nie tyle 

z autorem, co z wykorzystanymi przez niego publikacjami, wśród których nie brak 

wielce sędziwej, bo wydanej w U.827 r., książki A. Theinera. Polemika ta nic no

wego nie wnosi, gdyż recenzent powtarza tylko sformułowania użyte przez A. Ro

galskiego i W. Urbana, zresztą nie powołując się na nich nigdzie wbrew przyjętym 

w nauce dobrym obyczajom (s. 44-49). Również w omówieniu artykułu H. L. Ab

meiera Recenzent wyważa otwarte drzwi, udowadniając na 9 stronach, że sylwetka 

niemieckiego urzędnika śląskiego hrabiego Matuschki została ukazana przez autora 

z punktu widzenia Niemca nacjonalisty (s. 49-58). 

Przechodząc do nowych źródeł (listów) opublikowanych przez H. Hedina i A. Sa

bischa, Recenzent streszcza ogłoszone dokumenty lub przytacza obszerne z nich 

wyjątki w przekładzie polskim, co wykracza poza obowiązki aut:ora recenzji. 

W dodatku wdaje się w polemikę z autorami listów, i to prowadzoną w sposób 

prymitywny. Oto pierwsza z brzegu próbka: ,,Pierwszy list Sauera (z 27 II 1839), 

napisany z iście jezuicką zręcznością, jest chytry i wyrafinowany, jak jego autor, 

który próbuje »wymacać« za jego pośrednictwem reakcję adresata" (s. 59). Takie 

ot.o, najłagodniej mówiąc, niepoważne enuncjacje wypełniają z górą 5 stron druku. 

Trzeba z prawdziwą przykrością stwierdzić, że F. A. Marek jest bardzo daleki 

od opanowania techniki pisania recenzji. A przecież wystarczyłoby przejrzeć uważ

nie dział recenzyjny w którymkolwiek z czasopism historycznych, aby zorient:ować 

się, jak powinny one wyglądać. Szwankuje też mocno przygotowanie historyczne 

Recenzenta. Ponieważ w nocie kończącej omówioną recenzję zaznaczono, że w dy

skusji nad nią brał udział m. in. piszący te słowa, zmusza mnie to do wyjaśnienia, 

że ostro skrytykowałem tę pracę, oświadczając w konkluzji, że nie nadaje się ona 
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do druku. Niestety, replika F. A. Marka utwierdziła w przekonaniu, że uwagi kry

tyczne do Jego świadomości nie docierają, w dodatku okazało się, że recenzję już 

oddano do druku i dyskusja nad nią jest przysłowiową musztardą po obiedzie. Nie 

było więc innego wyjścia, jak uznać utwór za artykuł dy$usyjny. 

Władysław Dziewulski 



K R o N I K A N A u K o w

Jó z ef Le s z c z y ń s k i  

PIERWSZA KONFERENCJA PO$WIĘCONA KOORDYNACJI BADAŃ 

NAD DZIEJAMI SLĄSKA 

A 

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, 

powierzającą Instytutowi Historycznemu Uniwersytetu Wrocławskiego funkcję 

koordynatora badań nad historią Sląska, 8 XII 1973 r. odbyła się we Wrocławiu 

pierwsza konferencja poświęcona koordynacji tych badań. Obok pracowników 

różnych zainteresowanych historycznymi badaniami śląskoznawczymi jednostek 

Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Historyczny, Katedra Archeologii, Katedra 

Etnografii, Katedra Historii Sztuki, Instytut Historii Państwa i Prawa) wzięli w niej 

udział przedstawiciele innych wrocławskich i pozawrocławskich uczelni oraz insty

tutów naukowo-badawczych: Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, Instytutu Historii Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach, Instytutu 

Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Instytutu Ekonomii Politycznej 

Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, Instytutu Nauk Społecznych Politech

nlkl Wroctawsl<leJ, Instytutu El<0nomii Politycznej Wyższej Szl{Oly El<.onomicznej 

w Katqwicach, Instytutu Historii PAN i jego Pracowni Atlasu Historycznego, Za

kładu Historii Nadodrza Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, Instytutu 

Sląskiego w Opolu, Sląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach oraz Towarzy

stwa Przyjacół Nauk w Legnicy. 
Referat wprowadzający wygłosił prof. S. Michalkiewicz, poddając w nim wni

kliwej analizie podjęte w ostatnich latach tematy z zakresu dziejów Sląska. Zwrócił 
przy tym uwagę na niektóre mankamenty dotychczas realizowanych badań ślą
skoznawczych (coraz silniej dający znać o sobie zanik prac dotyczących epoki feu
dalizmu, zacofanie warsztatowe, pomijanie wielu ważnych problemów, które powin
ny jak najszybQiej wejść na warsztat historyków) oraz wysunął szereg propozycji, 
zmierzających do przezwyciężenia impasu, w jakim się znalazły te badania (spraw
niejsza informacja o podejmowanych tematach, powiązanie i włączenie problema
tyki śląskoznawczej w nurt ogólnopolskich badań historycznych, coraz śmielsze sto
sowanie techniki komputerowej przy opracowywaniu określonych problemów, zwła
szcza z zakresu historii gospodarczej i społecznej, rozszerzenie możliwości wydaw
niczych, zdobycie funduszów na bardziej pracochłonne badania itp.). 

Następnie wywiązała się ożywiona dyskusja, w której nie tylko rozwinięto 
problemy zawarte w referacie, ale poruszono też szereg nowych zagadnień, nie
zwykle istotnych dla przyszłośc"i badań nad historią Sląska. Wszyscy dyskutanci 
byli zgodni co do potrzeby periodycznego sporządzania zestawień aktualnie podej
mowanych tematów z zakresu dziejów Sląska i rozsyłania ich do wszystkich ośrod
ków zajmujących się problematyką śląskoznawczą. Postulowali przy tym opracowa
nie precyzyjnych kryteriów, według których powinny być typowane materiały do 
tych zestawień (prof. A. Galos, doc. F. Hawranek, doc. I. Pawłowski, prof. J. Demel, 
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doc. z. Boras}. Największe wątpliwości budziła sprawa zamieszczania w zes:tawie
niach drobnych przyczynków. Wysuwano natomiast postulat ·uwzględniania w nich 
prac o szerszej tematyce, poruszających również problematykę śląską (prof. A. Ga
los). Za celowe uznano wreszcie sporządzenie rejestru prac magisterskich poświę
conych historU śląska (doc. I. Pawłowski, prof. J. Demel}, a także nawiązanie ściś
lejszej współpracy z dyrekcjami poszczególnych archiwów na terenie śląska, ponie
waż są one najlepiej zorientowane w podejmowanych przez historyków tematach 
śląskoznawczych (doc. W. Korta}. Niektórzy dyskutanci w swych wystąpieniach 
uzupełnili w istotny sposób przesłany uczestnikom konferencji wykaz aktualnie 
podjętych tematów z zakresu historii śląska o prace prowadzone w macierzystych 
placówkach naukowych (doc. B. Gediga, doc. J. Janczak, dr J: Kociszewski). 

Znaczne różnice zdań zarysowały się natomiast, gdy chodzi o drugi obok infor
macji element pojęcia koordynacji - inspirowanie badań. I tak prof. A. Galos 
ocenił dość pesymistycznie możliwości Instytutu Historycznego w tym zakresie. Nie 
ma on bowiem podstaw prawnych do narzucania swych koncepcji badań nad dzie
jami śląska , innym placówkom naukowo-dydaktycznym i naukowo-badawczym. 
Jedynie przy dobrowolnej, lojalnej współpracy tych placówek konferencje koordy
nacyjne mogłyby odegrać - Je�o zdaniem - pozytywną rolę w kształtowaniu 
programu historycznych badań śląskoznawczych. Dlatego konferencje takie pow.inny 
być organizowane co roku lub co dwa lata. Podobną opinię wyraził doc. F. Hawra
nek, stwierdzając, że konferencje koordynacyjne powinny stać się forum wymiany 
poglądów na najważniejsze zagadnienia historii Śląska oraz giełdą pomysłów ba
dawczych. Tu też winno się sygnalizować problemy, których opracowanie wymaga 
zespolenia wysiłków kilku placówek zajmujących się historią Śląska. 

Nie negując wagi sprawnego i dokładnego informowania zainteresowanych 
placówek o podjętych tematach śląskoznawczych, doc. W. Wrzesiński za najważ
niejsze zadanie konferencji koordynacyjnych uznał !inspirowanie badań. Mimo . bo
wiem wzrostu li.czby publikacji widać wyraźnie spadek zainteresowań badawczych, 
i to we wszystkich dziedzinach historii śląska. W reŹultacie wzrasta dysproporcja 
między śląskoznawczymi badaniami historycznymi w Polsce a w NRF. Zjawisko 
to występuje nie tylko w zakresie historii średniowiecza i późnego feudalizmu, ale 
nawet i dziejów najnowszych. U źródeł tego impasu czy wręcz kryzysu, w jakim 

· znalazły się polskie badania nad histo1ią Śląska, leży - zdaniem doc. W. Wrze
sińskiego - uprawianie u nas mikrografii, unikanie problemów istotnych. Dlatego
zakładając dobrą wolę wszystkich zajmujących się histo1ią śląska instytucji, konfe
rencje koordynacyjne powinny zająć się typowaniem głównych problemów badaw
czych do realizowania, zwłaszcza tych, które wchodzą w skład ogólnopolskich
problemów węzłowych.

Jeszcze mocniej spadek zainteresowania historią Śląska podkreślir w swym
wystąpieniu prof. J. Gierowski, wiążąc go z systematycznym zmniejszaniem się
rangi badań śląskoznawczych w polskiej nauce historycznej. Ten brak zaintere
sowania, wywołany ciasnym regionalizmem badań śląskoznawczych, był główną
przyczyną wyrzeczenia się przez Polską Alrndernię Nauk Zakładu Historii Śląska,
pociągnięcia błędnego, bo �oglębiającego jeszcze istniejący kryzys. Aby ten kryzys
przezwyciężyć, należy - zdaniem prof. J. Gierowskiego - problematykę śląską
powi.ązać z historią całej Polski, a także Europy środkowej, skupić się na problemach
węzłowych, które wniosą istotny wkład w badania ogólnopolskie. Mówca zwrócił
przy tym szczególną uwagę na niedostatek badań nad historią kultury i hist01ią
społeczną Sląska (z wyjątkiem dziejów klasy robotniczej). Dalej powiedział, że
·chodzi także o to, by prace poświęcone historii śląska były tak pisańe, by nada-
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wały się do czytani.a i przyciągały czytelników; dotąd bowiem krąg ich odbiorców 
jest niezwykle wąski. Na zakończenie dal wyraz przekonaniu, że na Uniwersyte
cie Wrocławskim, mającym tak piękne tradycje i ogromne zasługi w rozwijaniu 
badań nad historią Śląska, spoczywa obowiązek pokierowania tymi badaniami, 
nadania im takiej rangi, na jaką zasługują. 

Tezy zawarte w głosie dyskusyjnym prof. J. Gierowskiego w pełni poparł, w is
totny sposób uzupełnił i rozszerzył prof. W. Czapliński. Za konieczne uznał On 
zajęcie się pełną przeszłością śląska, a nie tylko dziejami jego polskiej ludności. 
tropieniem śladów polskości w jego zgermanizowanych częściach, a także badanie 
historii Śląska, w powiązaniu z całym regionem Europy środkowej, nie wyłączając 
z tego i Polski. Apelował o pisanie wielkich syntez, takich jak oczekiwana praca 
prof. K. · Orzechowskiego o historii sejmu śląskiego, o zajęcie się przez zawodo
wych historyków historią kościoła, bo jeśli oni tego nie zrobią, wyręczą ich księża, 
a ci nie potrafią tego zrobić dobrze, o zainicjowanie prac mówiących o tym, jak 
na śląsku przyjmowano i . oceniano wydarzenia w Rzeczypospolitej, o wydanie 
wreszcie w przekładach polskich tak kapitalnych źródeł, jak Księga henrykowska

lub Pamiętnik H. Schweinichena. Podobnie jak prof. R. Heck, postulował również 
opracowanie historii historiografii śląskiej, która by nie tylko zestawiła, ale i oce
niła dotychczasowy dorobek, w szczególności zaś to, co z tego dorobku jest warte 
zachowania, a co należy odrzucić. Takie krytyczne zestawienie pozwoliłoby też 
wytypować białe plamy w naszej znajomości dziejów śląska (postulat ten poparł 
również doc. J. Pawłowski). 

Prof. J. Demel stwierdził, że w przyszłych badaniach należy się skupić na 
stosunkach śląska z ziemiami ościennymi, wyjaśnić, w jakiej mierze Śląsk byt 
łącznikiem między ziemiami centralnymi Polski a Europą środkową i zachodnią 
w zakresie przekazywania idei, form życia, kultury materialnej i .duchowej. Doc. 
W. Korta pesymistycznie ocenił możliwości rozwoju mediewistyki śląskiej. Choć
w naszej znajomości historii średniowiecznej śląska niemało jest jeszcze białych
plam, choć wiele obowiązujących dotychczas tez czeka na rewizję, brakuje kadry
do zajęcia się tą problematyką. Młodzież bowiem wyraźnie stroni od mediewistyki.

Mgr T. Gumiński postulował podjęcie tematów z zakresu historii kościoła, 
dziejów wojskowości oraz biografistyki śląskiej, a także historii związków między 
Śląskiem a innymi ziemiami Polski. Następnie stwierdził, że badania nad historią 
lokalną są na Śląsku szczególnie zaniedbane,. że żadne miasto na Dolnym śląsku 
nie ma polskiej monografii naukowej, nawet monografia Wrocławia jest nie do
kończona. Słabe zainteresowanie historią śląska wynika - Jego zdaniem - z braku 
prac na tematy najbardziej interesujące przeciętnego czytelnika, tj. dziejów regio
nalnych i historii po 1945 r. Szczególnie ważne jest opracowanie historii poszcze
gólnych miast po 1945 r. Jest to zdanie zupełnie wykonalne, choćby silami licznych 
przecież amatorów, byleby zawodowi historycy opracowali wzorowy konspekt takiej 
monografii. Uzupełniając wypowiedź mgra T. Gumińskiego, mgr A. Bojakowski 
stwierdził, że czytelników takich monografii należy szukać przede wszystkim wśród 
młodzieży szkolnej. Postulował również wydawanie wypisów źródłowych dostoso
wanych do użytku szkolnego oraz wkładek regionalnych do podręczników historii. 

Podsumowując dyskusję, niżej podpisany skonstatował, że w zakresie koordy
nacji badań nad dziejami śląska przed Instytutem Historycznym Uniwersytetu, 
Wrocławskiego stoją dwa podstawowe zadania: 1. dostarczanie możliwie pełnej 
informacji o podejmowanych tematach śląskoznawczych oraz 2. inspirowanie badań 
w tej dziedzinie. Jeśli chodzi o pierwsze zagadnienie, Instytut ten będzie przesyłać 
co pól roku do poszczęgólnych ośrodków dokładną informację o podejmowanych 
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tematach. Zosta,ną też opracowane w miarę precyzyjne kryteria zaszeregowania 
poszczególnych prac do określonych grup. Informacja zostanie dodatkowo· wzboga
cona o takie dane, jak termin podjęcia i zakończenia danej pracy, wydawnictwo, 
w którym będzie ona drukowana, i termin druku. Rolę insP"lratorską w ustalaniu 
tematyki badań śląskoznawczych winien spelnlać nie tyle sam Instytut, ile organi
zowane przezeń konferencje z udziałem przedstawicieli (najlepiej kierownictw) 
wszystkich zainteresowanych placówek naukowych. Konferencje takie będą się 
odbywały corocznie, a głównym punktem ich programu będą referaty oceniające 
stan i potrzeby badań nad jakimś większym okresem historii śląska bądź węzło
wym problemem: Pozwoli to na ujawnienie białych plam w naszej znajomości 
przeszłości śląska oraz wytypowanie zagadnień, którymi historycy powinni się 
zająć w pierwszej kolejności. O opracowan.ie takich referatów Instytut będzie się 
zwracał do najwybitniejszych specjalistów w danej dziedzinie historii śląska bez 
względu na to, gdzie są zatrudnieni. 

Realizacja tych zadań zależy nie tylko od naszego Instytutu, ale także, a może 
przede wszystkim, od pozostałych placówek prowadzących historyczne badania 
śląskoznawcze. Instytut liczy więc na ich dobrą wolę i lojalną współpracę. Chodzi 
przecież o cel nadrzędny - o przywrócenie badaniom nad dziejami Śląska dawnego 
blasku i wysokiej rangi w historiografii polskiej. 

R o m a n H e c k  

POSIBDZENIE POLSKO-CZECHOSŁOWACKIEJ KOMISJI HISTORYCZNEJ 

W BRATYSŁAWIE 

W dniach lJ.-12 XII 1!973 r. odbyło się w Bratysławie tradycyjne doroczne 
posiedzenie Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej. Sekcji Czechosłowackiej 
Komisji przewodniczył akademik M. Gosiorovsky, profesor Uniwersytetu im. J. A. 
Itomenslciego w Bratysławie, a sekcji polstctej akademik. prof. dr G. Labuda z Poz
nania. Spotkanie bratysławskie zamykało cykl zebrań dyskusyjnych Komisji poświę
conych problematyce rozwoju narodowego Czechów, Słowaków i Polaków od cza
sów wczesnegó feudalizmu do współczesności. Tym razem zajmowano się zagadnie
niami epoki socjalizmu. Wprowadzenie do dyskusji stanowily cztery referaty. 

W pierwszym z tych referatów, zatytułowanym Przemiany społeczne w Polsce 
w latach 1944-1960, doc. H. Jędruszczakowa (Warszawa) podzieliła analizowany 
przez siebie okres na trzy etapy: odbudowy (1945-1949), początków industrializacji 
(1950-1956) i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego (1957-1960), wska
zując na najbardziej istotne cechy przemian gospodarczych i społecznych charakte
rystyczne dla każdego z nich i dla całego okresu. Obok zjawisk z dziedziny gospo
darki i struktury społecznej opisała również problemy świadomości, obyczajów 
i kultury życia codziennego. Ponieważ Autorka ze względu na ·chorobę nie przy
jechała do Bratysławy, jej referat odczytał zebranym dr W. Balcerak (Warszawa). 

Drugi z referatów opracowany i przedstawiony przez prof. M. Gosiorovskiego 
Doformowanie się narodu słowackiego w latach 1944-1970 wykazał, że dopięro 
w epoce socjalizmu Słowacy mogli rozwinąć się w pełny naród współczesny, z właś
ciwą dla innych narodów strukturą społeczną, kulturą i życiem politycznym. Autor 
naszkicował bardzo dokładnie i rzetelnie ewolucję poglądów komunistów słowackich 
i czeskich na kwestię narodową w Czechosłowacji od 1918 r. do czasów współczes
nych. 
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Z kolei kandydat nauk L. Slezak (Brno) wystąpił z referatem Rozwój struktury

narodowościowej w Czesko-Słowackiej Repubiice Socjalistycznej po drugiej wojnie 

światowej. W świetle niezwykle interesujących danych statystycznych zacytowanych 
przez referenta okazuje się, że narodem najbardziej młodym, o największym przy
rosc1e, na terenie państwa czechosłowackiego są Słowacy, za nimi zaś następują 
Węgrzy i Czesi. Natomiast typowy dla współczesnej epok.i proces starzenia się 
przebiega najszybciej u słabszych liczebnie mniejszości narodowych: Niemców, 
Ukraińców i Polaków. Jednocześnie właśnie dla tychże mniejszości charaktery
styczny jest wysoki odsetek małżeństw mieszanych, zawieranych z partnerami in
nych narodowości, wynoszący np. u Polaków w ostatnich latach znacznie ponad 
50°/o ogółu zawieranych małżeństw. Autor uważa ową dobrowolną asymilację ma
łych mniejszości, jaka odbywa się obecnie w Czechosłowacji przy pełnym zacho
waniu ich praw narodowych, za zjawisko postępowe. 

Ostatni referat, przygotowany przez kandydata nauk M. Barnovskiego (Braty
sława) Przemiany ekonomiczne i społeczne w epoce budownictwa socjalistycznego

w Słowacji, wykazai olbrzymią dynamikę rozwoju słowackiej części państwa 
czechosłowackiego, wyrażającą się nie tylko w bezwzględnym wzroście produkcJi 
i zatrudnienia poza rolnictwem, ale także w powiększeniu się udziału Słowacji 
w wytwarzaniu dochodu narodowego Republiki z ]'gł/o w L948 do 27°/o w 1970 r. 

W dyskusji nad referatami prof. P. Ratkoś (Bratysława) poruszył sprawę ma
sowej emigracji niemieckiej z Czechosłowacji pod koniec II wojny światowej, jesz
cze przed wyzwoleniem kraju przez Armię Radziecką. Omówił też znaczenie gigan
tycznej „rewolucji mieszkaniowej", jaka dokonana została w socjalistycznej Słowacji. 
Prof. J. Chlebowczyk (Katowice) wskazał m. in. na dużą wagę problemu chłopo-ro
botników we współczesnej Słowacji oraz na rolę .ideologii wspólnoty słowiańskiej 
w rozbudzen:iu ruchu narodowego sz.ercsu narodów słowiańskich Europy środkowej 

i południowej. Prof. F. Ryszka (Warszawa) omówił obszernie kwestię współżycia 
narodów wspólnoty socjalistycznej w Europie, a zwtaszcza ich wzajemnego zbli
żenia, upodabniania się środowiska, w którym żyją, i zachowań ludzkich oraz 
wytwarzania się poczucia wspólnej więzi, przy którym w całej swoistej hemisferze 
obywatele poszczególnych państw czują się w innych krajach niemal jak u siebie 
w domu, znacznie lepiej i swobodniej niż gdziekolwiek indziej poza obrębem tej 
wspólnoty. Natomiast doc. M. Hroch (Praga) zajął się szerokim zasięgiem świado
mości narodowej współczesnych narodów socjalistycznych Europy środkowej, tłu
macząc to zjawisko dużą homogenicznością ludności naszych krajów, przy której 
jednakowo odczuwane doświadczenia łączą wszystkich obywateli, wyrabiając w nich 
przekonanie o wspólnocie interesów całych społeczeństw, a dawne zanikające 
podziały klasowe tracą na znaczeniu. 

Dr L. Slezak postulował podjęcie badań nad położeniem Słowaków w Czechach 
i Czechów w Słowacji, a w szczególności nad ich świadomością narodową i pro
cesami asymilacji. Prof. Roman Heck (Wrocław) przedstawił niektóre problemy 
formowania slę więzi społecznej wśród ludności polskich ziem zachodnich i północ
nych oraz roli historyków w umacnianiu tejże więzi i przedstawianiu tradycji 
regionalnych owych ziem. Dr W. Balcerak omówił elementy postępu i demokra
tyzacji w polskiej świadomości społecznej w okresie międzywojennym, które ułat
wiły olbrzymie zmiany, jakie zaszły następnie w tym zakresie w Polsce socjalistycz
nej. 

Prof. H. Slabek (Warszawa) poświęcił obszerne wystąpienie dyskusyjne współ
czesnej wsi polskiej. Wskazał na wywołane reformą rolną spłaszczenie struktury 
społecznej ludności wiejskiej. Stwierdził istnienie elementów socjalistycznych na 
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wsi, także poza PGR-ami i spółdzielniami produkcyjnymi przejawiających się we 

wspólnym posiadaniu maszyn i wspólnym organizowaniu produkcji. Na zakończenie 

podkreślił, że ludność wiejska w Polsce pracuje dla całego społeczeństwa socjali

stycznego w sposób, jaki w naszych obecnych warunkach wydaje się najbardziej 

właściwy. Prof. M. Gosiorovsky omawiając problemy bieżącego współżycia Czechów 

i Słowaków wyraził zdanie, że federacja, która stanowi istotny postęp i przełom, 

wszystkiego automatycznie nie rozwiązuje, że. potrzebna jest dobra wola i wza

jemna życzliwość na co dzień, zresztą we współżyciu obu narodów szeroko wystę

pujące .. 
Dr M. Barnovsky omówił specyfikę reformy rolnej w Słowacji, w czasie której 

znaczna ilość ziemi przechodziła bezpośrednio do sektora socjalistycznego, do pań

stwowych gospodarstw roinych i spółdzielni produkcyjnych. Naświetlił też niektóre 

trudności gospodarcze Czechosłowacji w latach 1958-1965 wywołane przez zbyt 

optymistyczną ocenę rzeczywistości gospodarczo-społecznej i nierealne planowanie. 

ProC. G. Labuda jako ostatni z dyskutantów stwierdził, że cykl posiedzeń Komisji 

poświęconych problematyce rozwoju narodów polskiego, czeskiego i słowackiego 

był owocny i przyczynił się do powstania szeregu opracowań, z których część 

została już opublikowana. Podkreślił też, że tematy poruszane należy uznać za 

społecznie pożyteczne. Zadaniem nauki jest wytyczanie nowych dróg roz„voju naro

dów w oparciu o metodę materializmu dziejowego, która pozwala wydobyć z ich 

historii oraz idei. narodu wszystko to, co służy dalszemu postępowi ludzkości. 

Na posiedzeniu organizacyjnym Komisji omówiono przebieg współpracy aka

demiclcich instytutów historycznych Polski i Czechosłowacji oraz wyższych uczelni 

w obu krajach. Poinformowano się o planowanych publikacjach historycznych. M. in. 

w Czechosłowacji ma ukazać się w 1975 r. przygotowana zespołowo Historia 

Polski. W Polsce natomiast przygotowuje się tłumaczenie Historii Pragi J. Janacka. 

Wiele uwagi poświęcono rozwijającej się pomyślnie współpracy archiwistów. Pod

niesiono przy tym fakt, że archiwiści zebrali wielką ilość informacji na temat 

bohemików w Polsce i poloników w Czechosłowacji, z których jednak historycy 
korzystają w bardzo skromnych rozmiarach. Omówiono p1·zebieg uroczystości koper
nikowskich w Czechosłowacji. Ustalono, że tematem posiedzenia Komisji w 1974 r. 

będzie zagadnienie migracji w Europie Srodkowej w XIX i XX w. Na lata następne 

planuje się zorganizowanie �ilkuletniego cyklu posiedzeń poświęconych historiografii 

i świadomości historycznej w Polsce, Czechach i Słowacji w ciągu dziejów. 

Zgodnie z tradycją dla uczestników obrad urządzono wycieczkę nauk.ową. Zwie

dzili oni zamek Cerveny Kamen i pobliskie miasto Modra. Posiedzenie Komisji 

należy uznać za udaną i pożyteczną imprezę naukową. 

L e c h  A. T y s z k i e w i c z

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA 

Mlł.,OSNIKOW HISTORII W 1973 ROKU 

W ubiegłym roku odeszli z szeregów Towarzystwa znany historyk i działacz 

społeczno-polityczny na Sląsku, zmarły w styczniu doc. dr Roman Lutman, oraz 

dr Leokadia Matusik, która zginęła na początku lutego w tragicznym wypadku. 

Na Walnym Zgromadzeniu członków WTMH w dniu 2 III 1973 r. dokonano

podsumowania i krytycznej anc1lizy osiągnięć Towarzystwa w pop
.
rzednim roku 

oraz powołano nowe władze. Na stanowisko prezesa wybrano prof. A. Galosa, 
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a wiceprezesami zostali doc. K. Fiedor i Dyrektor Archiwum Wojewódzkiego mgr 
A. Kowalikowa. W skład Zarządu weszli: dr A. Basak, dr I. Czachorowska, prof.
M. Haisig, prof. R. Heck, mgr M. Kaczmarek, doc. W. Korta, doc. Z. Kwaśny,
prof. S. Michalkiewicz, mgr M. Onyszkiewicz, dr A. Skowrońska, mgr J. Swołkowicz,
dr J. Sydor - skarbnik, dr L. Tyszkiewicz - sekretarz oraz mgr A. Wróbel. Wybrano

też Komisję Rewizyjną w składzie: prof. J. Demel - przewodniczący oraz mgr J. Du

dek i dr A. Ladomirski - czlonkow.ie. Ponadto od stycznia li973 r. nastąpiły pewne
zmiany w zespole redakcji „śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka". Człon

kami Kolegium Redakcyjnego zostali prof. A. Galos i doc. Z. Kwaśny, a sekreta
rzem technicznym Redakcji dr R. Gelles.

Nowe władze Towarzystwa, po ukonstytuowaniu się, kierowały jego pracami, 

które jak zwykle szły w trzech kierunkach: odczytowym, wydawniczym i populary
zacyjnym. W zakresie działalności odczytowej odbyło się 9 posiedzeń z tylomaż 
odczytami obejmującymi szeroki zakres tematyczny historii oraz problemów meto
dycznych tak badawczych, jak i dotyczących nauczania historii w szkołach. Szcze
gółowo· tematyka tych posiedzeń przedstawia się następująco: 

1. K. Fi e d o r, Trzecia Rzesza w opinii zagranicznej (1933-1939) - 26 I.
2. G. La b u d a, Stosunki publicznoprawne Polski z Niemcami w XII wieku

23 II. 

R. H e c  k, Sląsk a Polska, Czechy i Rzesza w średniowieczu (Odczyt recenzyjny
dotyczący książki G. von Gravert-Maya, Das staatsrechtliche Verhiiltnis Schlesiens zu 
Polen, Bohmen und das Reich wiihrend des Mittelalters) - 23 III. 

4. A. A j n e n k i e I, Parlamentaryzm polski dwudziestolecia międzywojennego-
27 IV. 

5. R. H e c  k i W. W r z e s i ń s k i, Odczyt recenzyjny z książki K. Popiołka
Historia śiąska (z udziałem autora) - 11 V. 

6. H. Z i e  1 i ński, O probiemach rewizji podręczników historii w NRF-·1 VI.
7. C. P o p  i s  t e  a n u (Rumunia), Dymitr Cantemir i jego epoka - 25 X.
8. A. G a  I o s, Pruski ugodowiec czy agent francuski - Franciszek Morawski -

9 XI. 
9. S. Mi c h a 1 ki e w i c z, Kierunki badań nad historią Sląska - 14 XII.
W ramach działalności wydawniczej ukazały się drukiem 4 zeszyty „Sląskiego

Kwartalnika Historycznego Sobótka" w objętości 50 arkuszy oraz jeden podwójny 
zeszyt Bibliografii historii Sląska (za lata 1970-19.71) w objętości 20 arkuszy. 

Towarzystwo prowadzi szeroką wymianę swoich publikacji z krajowymi i zagra
nicznymi placówkami naukowymi. Otrzymujemy w ten sposób setki cennych wydaw
nictw, udostępnianych następnie, po zakupieniu ich przez Bibliotekę Instytutu Histo
rycznego, zainteresowanym badaniami i studiami historycznymi czytelnikom. 

Z działalności popularyzacyjnej wymienić należy Wieczór kopernikowski zorga
nizowany 26 II Hl73 r. wspólnie z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocław
skiego oraz wiele prelekcji na różne tematy historyczne, szczególnie poświęcone 
M. Kopernikowi i działalności Komisji Edukacji Narodowej, wygłoszonych przez
członków WTMH, a organizowanych przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej,

Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (dawne Dolnośląskie Towarzystwo
Oświatowe) oraz Towarzystwo Miłośników Wrocławia i inne tego typu instytucje. 

Przy Zarządzie działa kierowana przez doc. K. Fiedora Sekcja Dydaktyczna, 
przejawJająca dużą aktywność. 
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M. Mlynarska-Kaletynowa, Pierwsze lokacje miast w dorzeczu Orli w XIII
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K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich. Piastowie wrocławscy i legnicko-
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Katalog planów miast i osiedli śląskich z XVI-XIX w. w zbiorach Archi-
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.Jak nie należy pis::ić recenzji - W. Dz ie w u 1 s k i 291 
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Cena zl 25.-

INDEKS 37706 

Sląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 

Organ Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii 

R. I (1946) - XC (1956) Sobótka

Zamówienia wraz z przedpłatą na prenumeratę w kraju opłacone z funduszy 

państwowych bądź społecznych - zarówno w mieście, jak i na wsi - realizuje 

wyłącznie najbliższy oddział lub Delegatura Przedsiębiorstwa Upowszechniania Pra

sy i Książki RSW „Prasa-Książka-Ruch". 

Zamówienia na prcnumci-t\lą dla czytelników indywidunlnych, oplnconc z fun

duszy prywatnych, przyjmują urzędy pocztowe oraz listonosze. Czytelnicy indywi

dualni mogfl również dokonywać wpłat na konto w NBP IV OM Wrocław nr 

1677-6-4025 Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki RSW „Prasa-Książ
ka-Ruch", Wrocław, ul. Hubska 8/14. 

Zamówienia wraz z przedpłatami przyjmowane są do dnia 10 miesiąca p·lprz�
cizającego okres prenumeraty. 

Cena prenumeraty: 

półrocznej zł 50,

rocznej zł 100,-

Zamówienia na prenumeratę zagraniczną, która jest o 40°. u droższa, przyjmuje 

Piuro Kolportażu Wydawnictw Zarrranicznych Przedsiębiorstwa Upowszechniania 

Prasy i Książki RSW „Prasa-Książka-Ruch", Warszawa, ul. Wronh 23, tel. 20-46-88, 

kont.o PKO nr 1-6-100024. 

Egzemplarze archiwalne można nabywać za pośrednictwem Zarządu Wrocław

skiego Towarzystwa Miłośników Historii, Wrocław, ul. Szewska 49. 




