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ARTYKULY 1 STUDIA MATERIALOWE 

,· 

JAN TYSZKIEWICZ 

Z DZIEJÖW SLi\SKA OPAWSKIEGO 
WE WCZESNYM SREDNIOWIECZU *

Wydarzenia i procesy rozwojowe na Slqsku wczesnosredn1owiec�nym 
korzeniami swymi si�gaj4 gl�boko w przesiz�osc. Pelne z:no:zumienie wy
padk6w w X-XIII w. wymaga cofini�cia si� do doby plemiennej. 

Najcenniejszym · zr6dlem do poznania sytuacji politycznej i spolecz
nej, a tak.z,e udzialu ziem Slq:ska, nazwanegio p6zniej Opawskim, w han
dlu dalekosi�.znym we wczesnyim sredniowieczu jest bez wqtpienia tekst 
zwany Geogrnfem Bawarskim. W drugiej ,cz�sci tekstu, kt6ra - jak 
ustalono - powsitala ok. 870 :r. w Ratyzbonie 1, zmajdujemy szereg nazw 
plemiennych ·z terenu Lu.zyc, Shtska, Czech i Moraw. Dane te �chodzq 
od kilku informator6w, wsr6d kt6rych �najdowali si� takze mieszkancy 
Czech dobrze zorientowani w rstniejcl'cej sytU'a:cji 2• 

W wypadku plemienia Gol�szyc6w identyfikacja· nie nastr�czala juz 
od czas6w J. Lelewela wcttpliwosci, trudniej ibylo scisle wytyczyc kh 
terytorium. Pewne bylro, .ze mies�ali u zr6del Odry, nad rzeikq Opawq, 
ale ich zasü�g, szczeg6lnie na p6�nocy, nie byl wyraziny. Oparcie si� 
w tym wypadku na tradycyjnej metodzie retrogresji wobec p6zniejszych 
podzial6w dzielnicowych i zmiennosci grainic 3 bylo ·z g6Ty skazane na nie
powodz,enie. R6znokierunkowe poszuikiwania wspierajqce analiz� zabyt
ku zdajq si� wslrnzywac, ·.ze na G6rnym Slqsku m�zy Opolanami (Opo
limi civit. XX) na p6hlocy i Gol�szycami (Golensizi civit. V) w Kotlinie 

* Uzupelniony tekst referatu zgloszonego i odczytanego w Hr·adcu na kon

ferencji pt. 1000 Let cesko-polske vzcijemnosti 9-10 XI 1965 r. 
1 H. L o w m i an s ik i, 0 pochodzeniu Geografa Baw.arskiego (Roczniki Histo

ryczne, XX, 19'51i/52, s. 9-55); J. T y s zk i e w i c z, Z badan nad wczesnosrednio

wiecz:nym osadnictwem dorzecza Odry �Studia z diziej6w osadnictwa, t. I, War

szaiwa 1963, 1s. 8). 
2 L o w i:qi i ans· k i, O pochodzeniu ... , s. 54; T y s z :k i e w i c z, z badan ... , 

s. 49-51. 
3 S. A ,r n o 1 d, Terytoria plemienne w ustroju administracyjnym Polski Pia

stowskiej, Krakow 1927. 

1 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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Opawskiej mozna umiescic jeszcze plemi� 'ZWane Glupie Glowy (Lupiglaa 
civit. XL) 4• Zwartym osadnictwem mieszkali Gol�szyce na lessowych 
terenach nadopawskich, rozproszonymi tyliko wsiami i sadybami przeni
kajqc na wsch6d w pus1zcz� dzielc1cc1 ich od Cieszyna, pogranicznego grodu 
Wisla:n 5• Graniqme lasy mi�dzy Odrq, Ostrawi;cq i Olzc1 wlctczono potem 
do Moraw. Sztucznie wytyczona granica, obejmujc:tc je, wybiegala klinem 
ku pMnocy i tyl�o stare miasto Hranice (Granice · 1169 r.) do dzis swiad
ezy, gdzie ,Jl.iegdys zaczynaly si� Morawy 6• 0 ile od Moraw dzielil Gol�
szyc6w naturalny pas pustkowi lesnych pokrywajc1cych wyzyn� wodo
dzialu Odry i Morawy, to od 1sq5iedniego plemienia slqskiego, Glupczy
c6w, byl on wc1ski, biegnqc pasmem wzniesien na poludni,e od rzeki Troi. 
Kontakt osadniczy istnial tu na drodze Hradec-Holasovice-Wlodzie
nin-Glubczyce. Po stronie gol�szyckiej lezaly Branice, Lewice i Na
siedle, po przecirwnej na p6lnocy: Bogdarnowice, Nowa Cerkiew i Kietrz. 
Terytorhim Gol�szyc6w, nier6wnomiernie. zresztc1 'Zaludnione, oibejmujqc 
ok. 1500 km2, wielkosciq nie odbiegafo od malych plermonek Polabia 
2-zy ip6.zniejszych kasztelani piast,owskich. Dane archeologiczne pozwa
lajq wskazac ok. 6 ,grodzisk ipierscieniowych si�gajc1cych swq metrykc1 
schylku doby plemiennej, eo potwierdza proporcje . zanotowane przez 
Geografa. Zapi'Sal on howiem liczb� jednosteik organizacji spolec,:zinej, nie 
zas scisle gr,od6w. Byly to zapewne: Vino, Cvilin, Holasovice, Kylasovice, 
Landek i Hradec, a moze takze Nasiedle 7• Centrum plemiennym mogly 
byc Holasovice. 

B�ania archeologiczne dostarczyly duzo material6w do poznania kul
tury materialnej. Pojmowanie irntegralne kultury darneg,o spoleczenistwa 
pozwala jednak wyr6znic w niej trzy dziedziny: dzial kultury material-

4 T y s z k i e w i c z, Z badan ... , s. 54-66; por. podobnie A. P e t r o w s k y -
Si c h  m a n, Souvis nazvov Upohlav-Lupiglaa, Holasici-Holtisnie (Casopis Slezskeho 

muzea v Opave - dalej cyt.: CSM v Opave - IX, 1960, z. 2, s. 74-77); prac� t� 

poznal autor dopiero ,po opuiblikowaniu artykulu. Osadnidwo stwierdzone a·rcheo

logi:cznie zob. Historia Slqska, t. I, Wroclaw 1960, c.z. 1, mapa poza tekstem. B. N o

v o t n y, K ottizce vztahu mezi stfednohradistnim a pozdnehradistnim osidlenim

na uzemi dnesni Moravy (Pamatky archeologicke, LIII, 1962, nr 1, mapka ,po s. 216).
5 Nie jest wykluczo,ne, ze pierwotnie, tj. prized polowq IX w., do terytorium 

GolE}szyc6w zaliczyc trzeba r6wniez osadnictwo wok6l Cieszyna. Por. J. T y s z

k i e w i c z, Uwagi o polityce Wielkich Moraw wobec plemion Polski poludniowej,

glos w dyskusji (Mi�dzynarodowy Kongres Archeologii Slowianskiej, Warszawa 14-

18 IX 1965', sekcja III. Formowanie si� panstw slowianskich, w drnku). 
6 Regni Poloniae, Magni Ducatus Lituaniae provinciarum foedere et vasallagio

etc. No,va mappa geografica, J. J. Kanter, Anno 1770, maipa nr 1; G. Dr o y s e n, 

Allgemeiner historischer Handatlas, 1886, s. 34-35, 38-39 n. 
7 L. I i s 1, Slovensky kmen Holasicu v svetle archeologickych ntilezu (CSM

v Opave, II, 1952, z. 2, s. 33-64); T y s z k i e w i c ,z, Z badan ... , s. 58-59. 
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nej, spolecznej i psychicznej 8
• Kultura materialna Goh:szyc6w nie od

biegala od tej, jakq znajdujemy na Slq1sku, niemniej wykazuje ona wy
razne zwiqzki z Morawami. Typowe wielkomorawskie .iJmporty znajdy
wane Sq m. in. na cmentarzyskach. Zasi�g tych wplyw6w w kulturze 
materialnej byl jednak ograniczony mimo zywotnosci szlaku biegnqcego 
przez Bram� Morawskq, ale tez i dolinq Dunajca 9

• Kierunek wymiany 
· handlowej byl zresztq obustronny, o czym swiadczy wznowiony od schyl

ku IX w. eksport granitowych zaren obrot:owych ,spod Sl�zy skierowany
nie tylko z biegiem Odry i do Polski centralnej 10, ale i na poludnie.

SlqSik gol�zycki, utrzymujqcy bliski kontakt z poludniowym sq.sia
dem, nie pozostawal w tyle takze w przemianach spoleczmych, jakie wte
dy zachodzq w calej Srowianszczyznie zachodniej. Z Dolnego i G6rnego
Slqska znane Sq juz z okresu VII-IX w. gr6dki starszyzny plemien
nej 11• Na niej oparla si� tez kr6tkotrwala' zwierzchnosc panstwa wielko
morawskiego w ostatnim cwiercwiecru IX w. W poczqtkach X w.
wszystkie ziemie poludniowej Polski odz�kujq samodzielnosc 12• Fakt
typo1ogicznego i techniczn:go podobienstwa ceramiki malopolskiej i po
ludniowoslqskiej do wyst�pujqcej na terenach zaikarpackich - uchwytny
dla ok. VI-IX w. 13 - swiadczy nie o zwiqllkach politycznych czy et
niczno-plemiennych, ale raczej o zwiqzkach natury genetycznej i zblizo-

8 G. La b u d a., Pr6ba nowej systematyki i nowej interpretacji zr6del histo

rycznych (Studia Zr6dloznawcze, I, 1957, s. 3-48). 
9 W. S z y m a n  s k i, Kontakty handlowe Wielkopolski w IX-XI w., Poznan 

1958, s. 19 i 33. Znalezisko grzywien siekieropodobnych z IX w. w Zawadzie. 
A. Z a k i, Skarb zelazny z Zawady Lanckoronskiej i problem chronologii grodzisk 

malopolskich (Acta AT,cheologica Carpathica, III, 1961, f. 1-2, s. 230-233).
10 S z y m a 11 ,s k i, op. cit., s. 25-26; G. D o m a 11 s k i, Wytw6rnia kamieni

zarnowych na stokach g6ry Sl�zy (Silesia Antiqua, VII, 1965, s. 211-218). 
11 G. La b u d a, Organizacje panstwowe Slowian zachodnich w 9kresie ksztal

towania si� pafistwa polskiego (VI - pol. IX :i,v.) (Pocz&tki panstwa polskiego. 
Ksi�ga tysi&clecia, t. I, Pozna11 1962, s. 43-70); A. G i e y s z t o r, Kultura slqska

mi�dzy IX a XIII w., Katowice 1960, s. 11. Za archeologicznie sprawdzalny miernik 
post�pu ku1tury materialnej i spolecznej przyjqc moina m. in. iarna obrotowe. 
K. C e r n o h o r s k y, Zernpvy v hospodarsko-spolecenskem vyvoji casneho stredo

veku (Pamatky archeofogicke, XLVIII, 1957, nr 2, s. 495-504); por. znalezisko ka
mienia zarnowego z pocz&tku IX w., J. K r a l,' Slovanska osada z 9. stoleti v Oval

ne, okr. Krnov (CSM w Opave, VIII B, 1959, z„ 2, s. 95-98).
12 L. Ha v 1 i k, Tri kapitoly z nejstarsicn· cesko-poLskych vztachü (Slovanske 

hisitoricke studie, IV, 1961, s. 42-48); T y s z k i e w i c z, Z badan ... , s. 61; od okolo 
874--879 r. do 894--906 r. 

13 E. D c\ b 1r o w s k a, Uwagi o chronologii najstarszej wczesnosredniowiecznej

ceramiki w Malopolsce (Sprawozdania z posiedzen komisji Oddzialu PAN w Kra
kowie, stycze11-czerwiec 1963, s. 5'5-62). 
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nej drodze rozwoju. Stqd przeciez rozpoczynalo si� przenikanie Slowian 
w dorzecze Dunaju i g6:mej Laby 14. 

Integracja polityczna, kt6ra w przysdosci miala uksztaltowac naro-
dowosci feudaline, dopiero si� zaczy;nala. Opi€rala si� przede wszystkim 
na wazny;ch elementach kultury psychicznej i spolecznej, jakimi sq: j�
zyk i swiadomosc przynaleznosci etnicznej 15

. Po:foiej dopiero czynnik 
jednakich wierzen i ich form organizacyjnych, po zmi:anie wraz ·z przy
j�ciem chrzescijanstwa swej tresci i jakosci, walnie temu procesowi po
magal. Pierwszq misj� chrystianizacyjnq mganizowal u Gol�szyc6w za
pewne sw. Metody, lecz nie dala ona trwalszych rezultatow 16• Gol�szyce, 
Jak pozostale plemtona slqskie, nalezeli do zachodnioslowian,skiej grupy 
lechickiej. Przynalezinosc t�, wyniikajqcq z sytuacji IQ\Sadniczej, poswiad
czajq dane j�·zykowe i ich utrwa}ona dokumentacja toponomastyczna -
zywotne w swej odr�bnosci do .poczqtk6w XIII w. 17 P6zniejsze dzieje 
poddaly ziemie SlqSka gol�szyakiego przemoznym wipJywom kulturowym 
plynqcym wraz 'Z przewagq politycznq i falq osadniczq z Moraw i Czech, 
trwale je· z nimi integrujqc. 

Nie jest pewne, jak dlugo Slqskiem i MalopolSkq wladalo panstwo 
czeS'kie. 0 ile Slctsk wroclawski po Przesiek� wzdluz N ysy Klodzkiej na 
wschodzie m6gl wczesnie z:qalezc si� w jego granicach (dok. prasiki 
1086 r.), to Slq,sk G6rny i Matopolska dopiero po 955 r. 18 Polozenie geo
graificzne ziem gol�s1zycki�h determinowalo zwiqzek ich dz�e'j6w nie tylko 
ze Sl�skiem Opolskim, ale i ·z Malopolskq. Trudne do interpretacji i nie
jednoznaczine zr6dla, kt6rymi dysponujemy, pozwalajq przyjqc istnienie 
Chorwat6w we wschodni!ch Czechach oraz drugiego ich p,lemienia na Slc:i-

14 K. M o  s z y n s k i, 0 sposobach badania kultury materialnej Praslowian, 
Wroclaw 1962, s. 91-94; J. C z e k an o w s k i, Wst<:p do historii Slowian, Poznan 
1957, s. 213 et passim; H. L o wm i a n s  k i, Poczqtki Polski, t. II, Warszawa 1963, 
s. 328, 3•36, 404-40'5.

15 S. U ,r b a n c z y k, Rozw6j j�zyka narodowego. Poj<:cia i terminologia.

Z dziej6w powstawania j<:zyk6w narodowych i literackich, Wa;rse:awa 1956, s. 27-30. 
16 T. Le h r  - S p l a w i n s  k i, Od pi<:tnastu wiek6w, wa.rszawa b.r. (ok. 1963),

s. 67 i in. Ostatnio i J. Bakala, rpor. przy1p. 27.
17 Z. S t i ebe r, Geneza gwar Laskich, Krakow 1934; T. Le h r  - S p l a w i n

s k i, Z. S t i eb e  ir, Gramatyka historyczna j<:zyka czeskiego, cz. 1, Warszawa 1957, 
s. 26--128 i in.; Z. K 1 e m e n s i e  w i c z, Historia j<:zyka polskiego, cz. 1: Doiba sta
ropolska, Wa.rsza,wa 1,961, s. 14-17; por. ,,Biiblioteka Warszaws·k:a", t. I, luty 1861,
s. 449: ,,Lud obwodu cieszynskiego m6wi j�zykiem polsik:im; wlasnosc t� zachowala
kraina deszynska o d  czasu, kiedy wiraz z reszitq Szlctsika cz�sc dawnej Polski sta
nowila. J�zyk ten w mowie si�ga nawet pQza granice obwodu cieszyn,skiego do 
przyleglej_ Morawy, az po miasto Granice". Dalej nast�puje rozbi6r cech fone-
tycznych. .

1·8 J. Da, b r o w s k ,i, Studia nad poczqtkami panstw,a polskiego (Rocznik Kra
kowski, t. XXXIV, 1958, z. 1, s. 22 i in.)'; H a  v 1 i k, op. cit., s. 63 n. 

,. 
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ku klodzkim i u podn6ia Sudet6w. To Chorwaci dolnoslq5cy, graniczqcy 
z Trz bowianami, Sl�zanami, a na wschodzie z Opolami i Glupczycami, 
\.\ ymieniani sq w 6wczesnych zr6dlach 19• Pr6by dowodzqce, ze Chorwa
tami nazywano w IX i X w. Wislan, nie wydajq siE: przekonywajqce 20• 

tanowisko takie ucina w konsekwencji dalsze spekulacje na podstawie 
tych zr6del. Z okresem przynaleznosci do Czech liczyc si� mozna na Slq-
ku golE:szyckim ok. l. 955-990. Dokument wystosowaJny przez Miesz

ka I do papieza ok. 990 r., zwany w literaturze Dagome iudex, swiadczy 
wyraznie, ze granica panstwa polskiego oparla si� wtedy na wododziale 
Odry i Morawy w Bramie Morawskiej 21

• ·Panstwo piastowskie wladalo 
Slq5kiem gol�szyckim okolo 40 lat (ok. 990-1032 r.). Utworzone na 
zjezdzie gnieznienskim w 1000 r. biskupstwo wroclawskie objE:lo ten te
ren, wlc1czajqc pod swq jurysdykcj� kasztelaniE: wok6l Cieszyna i „Gra
dice Golensicezke". Wiadomo to z p6zniejszej bulli z 1155 r., kt6ra od
zwierciedla pierwotny stan rzeczy. Posiadanie Kofüny Opawskiej mialo 
pierwszorzE:dne znaczenie strategiczne dla podboj6w Boleslawa Chrobre
go, kt6re w 1. 1002-1003 obj�y Morawy i Czechy. Morawy pozostawaly 
do 1031 r. w rE:kach Polak6w 22. Brzetyslaw najazdem opanowawszy calq 
niemal PolskE: na dluzej utrzymal Slqsk. Kazimierz Odnowiciel wsp6l
dzialajqc z cesarzem Konradem zdolal juz ok. 1041 r. odebrac go, z wy
jqtkiem „duas regionis", nadal zatrzymanych przez Brzetyslawa. Byly 
to terytoria plemienne GolE:szyc6w i Glupich Gl6w usytuowane na po
ludniu G6rnego Slq5ka, kt6re i p6zniej znajdujemy w panstwie czesikim. 
Wojna w 1050 r. toczyla si� zapewne o Opolszczyzn�· wlasciwq, tzn. p6l
nocnq CZE:SC Slq.9ka G6rnego, przyznam1 juz uprzedniio (1041 r.) Polsee 23. 

Pok6j kwedliniburski z 22 V 1054 r. utrwalil ten stan rzeczy. Gra!I1ica czes
ka biegla wtedy stan1 granicq iplemiennq dzielqcq niegdys Glupczyc6w 
od Opolan, ogarniajqc dla Moraw tereny nad Osob�ogq po jej ujscie do 
Odry, a na wschodzie puszczami wododzialu Odry i Wisly ku poludniowi. 

19 Historia Slqska, t. I, cz. 1, s. 128 i 132; rec. G. La b u d a  (Studia Zr6dlo
zna, cze, II, 1958, s. 187-189); T y s z k i e w i c z: Z badan ... , s. 61 i in. 

20 L o w m i a n s  k i, Poczqtki Polski ... , s. 114-200. Kolo Radomia znajdujemy
zapewne chorwackie osadnictwo jenieckie lub do'browolne Chorwat6w czeskich czy 
podsudeckich ze Slqska. W Malopolsce p6lnocnej spotykamy i inne osadnk.two obco
plemienne. 

21 B. K ü r bi s 6 w n a, Dagome iudex - studium krytyczne (Poczqtki ipanstwa 
polskiego, t. I, s. 363-424). ,,Alemure" to Olomqt (Olomuniec). S. R o s p o n d, 
Dzieje polszczyzny slqskiej, Katowice 1959, s. 54; J. T y s z k i e w i c z, Gol�szyce 

(Slownik Starozytnosci Slowianskich, II, cz. 1, Wroclaw 1964, s. 130). 
n G. La b u d a, Utrata Moraw przez panstwo polskie w XI w. (Studia z dzie

j6w polskich i czechoslowackich, t. I, Wroclaw 1960, s. 93-124). 
'.?J S. K � t r z y n s k i, Kazimierz Odnowiciel (Polska X-XI w. Warszawa 1961 .. 

s. 458-490); T y s z k i e w i c z, Z badan ... , s. 65-66.



6 J. Tyszkiewicz

Tak bylo do czas6w Boleslawa Krzywoustego. Nie wiadomo tylko, kto 
odzyskal K1ozle - Boleslaw Szczodry czy Krzywousty? 

Gr6d Gradec, potem Hradcem �any, nad rzekq Morawicq, doplywem 
Opawy usytuowany, na pr6zno pr6bowal zdobyc Boleslaw Szczodry 
w 1061 r. 24 W strategicznym miejscu polo�ony, wzniesiony na obron
nym z natury cyplu wyz)Tlnnym, gr6d ten poczqtkami swymi si�ga po
}owy X w. 25 lub c21as6w wczesniejszych. Byc moze, juz w 1000 r. zbudo
wano na Hr1;tdcu kaplic� grodowq pod wezwallliem patrona diecezji wro
clawskiej sw. Jana Chrzciciela 26, jesli nie jest to wplyw wczesnie„ spro
wadzonych w owe str-ony zak:onnik6w joannickich (kosci6l Jana Chrzci
dela w Opawie, Hrobnikach itp.). Pi�na legenda o Dobrawie jest p6zna. 
Z Pragi do Gniezna zresztq droga wiodla przez Klodzko i Wroclaw, nie 
zas przez Olomuniec, Hradec i Krakow. W legendzie tej odbija si� jedy
nie starozytna trarlycja o hradedkim grodzie 21. 

Kontekst zr6dlowy i analiza filologiczna bulli Hadriana IV z 23 IV 
· 1155 T. pozwalajq ustalic, ze kasztelania wspomniana obok cieszynskiej to
kasztelania go·l�szycka (Gradice GolensicezJke), pierwotnie okreslana jako
terytorium wok6l grodu zwariego golenski lub gol�szycki. Wydaje si�,
ze ehodzi tu o Holasovice 28• One bylyby czolem plemiennym Gol�szyc6w,
nie zas nadgraniczny i u skraju Kotliny Opawskiej polozony Hradec. Zbu
dowany na odwiecznym szlaku handlowym i komunikacyjnym wraz z po
bliskim gr,odem w Kylesovicach, bronil Hradec drogi, ochraniajqc jedno
czesnie w poblizu malq kopalni� srebra 29• Dobywanie w okolicy Hradca
srebra nie musi popierac prz.ypuszczenia, jakoby tu wlasnie miala miescic

24 Ga 11 An o n i m, Cronica, 1. l, cap. 22; L. P e f i c h, K otcizce hranice

mezi Moravou a Slezskem v XI. a XII. stoleti (CSM v Opave, XII, 1962, s. 2, s. 69-
70); J .. Ba k a 1 a, Holasicke pomezi v XI. a XII. stoleti (tamze, XIII, 1964, z. 2, 
s. 106-107).

25 B. No v o t n y, Archeologicky vyzkum Hradce u Opavy (Slezsky sbornik,
LVII, 1959, z. 4, s. 455). 

26 Ba k a 1 a, Holasicke pomezi ... , s. 144. 
27 Legendct o spotykaniu Dobrawy przez wyslannik6w Mieszka I w Hradcu 

zajql si� blizej J. Ba k a 1 a w referacie: Pocci.tky cesko-polskych styku v souvis

losti s nejstarsimi dejintimi Hradce u Opavy (1000 let cesko-polske vzajemnosti, 
1965; ed. w: CSM v Opave, ser. B, XIV, 1965, nr 2, s. 97-106). Wykazal, ze legenda 
powstala w polowie XIX w. Kosci6l parafialny w Hradcu wzniesiono wg Bakali 
zapewne ok . 1000 r., ale chrystianizacja grodu i okolicy mogla nastq,pic juz w dru
giej pol. IX w. 

2s I i s 1, op. cit., s. 38-39; T. M i  1 e w s k i, Dwie bulle wroclawskie z L. 1155

i 1245 (Prace filoiJ.ogkzne, XI, Warszawa 1927, s. 430--456); T y s z k i e w i c z, Z ba

dan ... , s. 14-23. 
29 N o v o t n y, A rcheologicky vyzkum ... , s. 458 i in.; I i s 1, op. cit., s. 46; por.

tez miejscowosc kolo Opawy i Zlotnik. Mapa Olmütz 1 :200 000, 1914. Srebrna fi
gurka baranowa moze wiqzac si� jeszcze z poganskimi wierzeniami. 
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si� mennica. K.siqz�ta morawscy umiescili jq na swym dworze w Olo
muncu. Tekst dokumentu ksif;cia o:tomunieckiego Ottona i zony jego Eiµ
femii, uposazajqcych klasztor w Hradistu w 1078 r., m6wi: ,,de via vero 
que ducit ad Po1oniam iuxta civitatem Gradech sextus denarius et de 
moneta decimus denarius". Sq to dwie odr�bne donacje dochod6w z dw6ch 
r6znych monopoli ksiqz�cych, · cel w Gradcu kolo Opawy i z mennicy 
w Olomuncu, w scisle okreslonym wymiarze 30. 

Jak ni:egdys z plemieil'Ilych Holasovic wczesnofeudalni panujqcy tych 
ziem przeniesli osrodek wladzy do pot�zneg,o i obr9nnego Hradca, tak 
p6zniej kr61 czeski Przemysl zabiegal o rozw6j nowego gospodarczego 
i kulturalnego centrum w Opawie kosztem pograniczn.ych Glubczyc. 
W oficjalnej nomenklaturze spotyikamy od poczc:1tku XIII w. ,,prowincj� 
opawskc:1", choc jeszcze w 1234 r. wyst�puje w dokumencie zwrot „in 
Holachiz", a w 1240 r. ,,in districtu HoLascensi" 31. 

Przed 1107 r. pogranicznym grodem, ale juz polskim, bylo Kozle. 
W 1108 r. Boleslaw Krzywousty przylqczyl Racib6rz, a takze wtedy lub 
nieco p6�niej wr6cil do Polski Cieszyn 32• Po okresie 1pokoju w 1. 1115-
1132 rozgorzaly tutaj ponownie walki. W 1133 r. Morawianie pr6bujq 
zdobyc Kozle 33. Warunki ,pokoju ·z 1133 r. nie sc:1 znane, a pr6by ich od
twor�enia Sq ty1ko przypuiszczeni!ami. Niedostate'k zr6del z drugiej polo
wy XII w. nie pozwala scisle wytyczyc pogriainicza. Mozna stwierdzic, ze 
dokumenty z 1131 i 1155 r. od·zwierciedlajq realne granioe diecezjalne 
biskup6w olomunieckiego i wrodawskiego, kt6re to granice nie byly 
zgodne z panstwowymi az do 1229 r. Podobnie bylo ·ze Slqskiem nalezc:1-
cym do arcybiskupstwa gnieznienskiego az do 1840 r. 

Podzi!aly dzielnioowe w XII w. {1163 i 1177 r.) w malym tylko stop
niu ·zmienily na Sl�sku zasi�g panowania Piastow. N aliezalo do nich Cie
szynslkie i Radborskie (ibez Glubczyclk:iego), a sc1,dzq·c z nadan k.si�ia 
opolskiego Jaroslawa (1198-22 III 1201 r.) ta:kze ziemie wok6l Kazimierza · 
na p6lnoc od Gluibczyc. Poniewaz przez ostatnie 30· lat XII w. Morawy 

30 J. No w a k o w a, Rozmieszczenie kom6r celnych i przebieg dr6g handlo

wych na Slqsku do konca XIV w., Wrodaw 1951, mapa 1, s. 109; Per i ch, op. cit., 

-s. 70-71; por. S. Such o d o 1 s k i, Lokalizacja najdawniejszych mennic polskich 

(Archeologia Polski, VII, 1962, z. 2, s. 324-325). 
31 CDB, III, cz. 1, nr 97; Regesta dipLomatica, ed. C. J. Erben, cz. 1, nr 985. 
32 Ga 11 An o n dm, Cronica, t. II, ca(P. 36, 45'. Cieszyn wir6oH jeszcze przed 

pokojem nyskim ze stycznia 1115 r. Historia SLqska, t. I, cz. 1, s. 215'. Czeskie wa,r
stwy osadnicze w Cieszynie (wa1rstwa XII i XI) zamknqc zapewne mozna w latach 
1032-11108. A. K i e t 1 ins k a, Sprnwozdanie · z prac wykopaliskowych na G6rze 

Zamkowej w Cieszynie w 1950 roku (Materialy wczesnosredniowieczne, t. II, s. 

29-38). 

33 M. V a ch, K minulosti HoLasicka v 11. a. 12. stoleti (CSM v Opave, X,

1961, z. 1, s. 46). 
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Tak byfo do c:zJa:s6w Boleslawa Krzywoustego. Nie wiadomo tylko, kto 
odzyskal Kiozle - Boleslaw Szczodry czy Krzywousty? 

Gr6d Gradec, potem Hradcem ZJWany, nad rzekq Morawicq, doplywem 
Opawy usytuowany, na pr6zno pr6bowal zdobyc Boleslaw Szczodry 
w 1061 r. 24 W strategicznyrn miejscu polo�ony, wzmiesiony na obron
nym z natury cyplu wyzyinnym, gr6d ten poczc1tkami swymi si�ga po
}owy X w. 25 lub cZJas6w wczesniejszych. Byc moze, juz w 1000 r. zbudo-
wano na Hqtdcu kaplic� grodowq pod wezwanliem patrona diecezji wro
clawskiej sw. J ana Chr�ciciela 26, jesli nie jest to wplyw wczesnie„ spro
wadzonych w owe strony zak;onnik6w joannickich (kosci6l Jana Chrzci
dela w Opawie, HrobnHmch itp.). Pi�ma legenda o Dobrawie jest p6zna. 
Z Pragi do Gniezna zresztq droga wiodla przez Klodzko i Wroclaw, nie 
zas przez Olomurriec, Hradec i Krakow. W legendzie tej odbija si� jedy
nie starozytna tradycja o hradedkim grodzie 21. 

Kontekst zr6d}owy i anali:2Ja filologiczna bulli Hadriana IV z 23 IV 
· U55 T. pozwalajq ustalic, ze kasztelania wspomniana obo'.k cieszynskiej to
kasztelania go'l�szycka (Gradi'ce GolensicezJke), pierwotnie okreslana jako
terytorium wok6l grodu zwariego golenski lub gol�szycki. Wydaje si�,
ze chodzi tu o Hola:sovice 28

• One bylyby czolem plemiennym Gol�szyc6w,
nie zas nadgraniczny i u skraju Kotliny Opawskiej polofony Hradec. Zbu
dowany na odwiecznym szlaku handlowym i komunikacyjnym wraz z po
bli!skim gr,odem w Kylesovicach, bronil Hradec drogi, ochraniajqc jedno
czesnie w pobliru malq kopalni� srebra 29• Dobywanie w okolicy Hradca
srebra nie musi popierac prz.ypuszczenia, ja:koby tu wlasnie miala miescic

24 Ga 11 An o n i m, Cronica, 1. 1, cap. 22; L. P e f i c h, K otazce hranice

mezi Moravou a Slezskem v XI. a XII. stoleti (CSM v Opave, XII, 1962, s. 2, s. 69-

70); J .. Ba k a 1 a, Holasicke pomezi v XI. a XII. stoleti (tamze, XIII, 1964, z. 2, 

s. 106-10'7). 

25 B. No v o t n y, Archeologicky vyzkum Hradce u Opavy (Slezsky sbornik,
LVII, 19:59, z. 4, s. 455). 

26 Ba k a 1 a, Holasicke pomezi ... , i;;. 144. 
27 Legendq o spotykaniu Dobrawy przez wyslannik6w Mieszka I w Hradcu 

zajql ,si� blizej J. Ba k a 1 a w referacie: Pocatky cesko-polskych styku v souvis

losti s nejstarsimi dejinami Hradce u Opavy (1000 let cesko-polske vzajemnosti, 
1965; ed. w: CSM v Opave, ser. B, XIV, 1965, nr 2, s. 97-106). Wykazal, ze legenda 
powstala w polowie XIX w. Kosci6l iparnfialny w Hradcu wzniesiono wg Bakali 
zapewne ok. 1000 r., ale chrystianizacja grodu i okolicy mogla. nasta,ipic juz w dru
giej pol. IX w. 

2s I i sl, op. cit., s. 38-39; T. M i l e w s·k i, Dwie bulle wroclawskie z l. 1155

i 1245 (Pra.ce fi101lo,giczne, XI, Warszawa 1927, s. 430-456); T y s z k i e w i c z, Z ba

dan ... , s. 14-23. 
29 No vo t n y, Archeologicky vyzkum ... , s. 458 i in.; I i s l, op. cit., s. 46; por. 

tez miejscowosc kolo Opawy i Zlotnik. Mapa Olmütz 1 :200 000, 1914. Srebrna fi
gurka baranowa moze wiqzac si� jeszcze z poganskimi wierzeniami. 
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si� mennica. KisiqzE;ta mornwscy umiescili jq na swym dworze w Olo
mun:cu. Tekst dokumentu ksi�cia olomunieckiego Ottona i zony jego Eiµ
femii, uposazajqcych klasztor w Hradistu w 1078 r., m6wi: ,,de via vero 
que ducit ad Po1o:r{iam iuxta civitatem Gradech sextus denarius et de 
moneta decimus denarius". Sq to dwie odr�bne donacje doch�6w .z dw6ch 
r6znych mcmopoli ksiqz�cych, · cel w Gradcu kofo Oparwy i z mermicy 
w Olomuncu, w scisle okreslonym wymiarze 30.

J.alk niegdys z iplemiennych Holasovic wczesnofeudralni panujqcy tych
ziem ,przeniesli osrodek wladzy do pot�znego i obr,qnnego Hradca, tak 
p6zniej kr61 czeski Przemysl zabiegal o rozw6j nowego gospodarczego 
i kulturalnego centrum w Opawie kosztem pogra·niczn.ych Glubczyc. 
W oficjalnej nomenklaturze spotyikamy od poczc1tku �III w. ,,prowincj� 
aparwskq", choc jieszcze w _1234 r. wyst�puje w dokumencie zwrot „in 
Holachiz", a rw 1240 r. ,,in districtu Ho�as:censi" 31.

Przed 1107 r. pogrnnicznym grodem, ale juz polskim, bylo Kozle. 
W J 108 r. Boleslaw Krzywousty przylqczyl Racib6rz, a takze wtedy lub 
nieoo p6ziniej wr6cil do Polski Cieszyn 32• Po okresie 

1
pejkoju w 1. 1115-

1132 riozgorzaly tutaj ponawnie walki. W 1133 r. Morawianie pr6bujq 
zdobyc Kozle 33. Warunki ipokoju z 1133 r. nie sq znane, a pr6by kh od
tworz,enia Sq ty1ko przypu,szczenilami. Niedostate'k zr6del ·z drugiej polo
wy XII w. nie pozwala scisle wytyczyc pogr,a1nicza. Mozna stwierdzic, ze 
dokumenty ·z 1131 i 1155 r. od·zwierciedlajq realne granice diecezjalne 

. bi1Skup6w otomunieckiego i wroclawskiego, kt6re to graniee nie byly 
zgodne -z panstwowymi az do 1229 r. Podobnie bylo ·ze Slqskiem nalezq
cym do arcybi;skupstwa gnieznienskiego az do 1840 r. 

Fodzilaly dzielni,oowe w XII w. (1163 i 1177 r.) w malym tylko stop
niu -zmienily na Slqisku zasi�g panowania Piast6w. Nal,ezalo do nich Cie
szyn:slkie i Radborskie (ibez Glubczyc\kiego), a sqdzqc z nadan ksi�ia 
opolskiego Jaroslawa '(1198-22 III 1201 r.) takze ziemie wok6l Kazimierza · 
na p6lnoc od Glutbczyc. Poniewaz przez ostatnie 30· lat XII w. Morawy 

30 J. No w a ,k o w a, Rozmieszczenie kom6r celnych i przebieg dr6g handlo

wych na Slqsku do konca XIV w., Wroclaw 1951, mapa 1, s. 109; P e f i c h, op. cit., 

s. 70-71; por. S. S u c h o d o 1 s k i, Lokalizacja najdawniejszych mennic polskich 

{Archeologia Polski, VII, 1962, z. 2, .s. 324-325).
31 CDB, III, cz. 1, nr 97; Regesta dipl.omatica, ed. C. J. E.rben, cz. 1, nr 985. 
32 Ga 11 An o ,n dm, Cro·nica, t. II, caip. 36, 45'. Cieszyn WJr6oil jeszcze przed 

pokojem nys1kim ze styc,znia 1115 r. Historia Slqska, t. I, ,cz. 1, s. 215'. Czeskie wa,r
stwy ooadnicze w Cieszynie (warrstwa XII i XI) zamknqc zapewne 

I 

mozna w latach 
1032-11108. A. K i e t  1 ins k a, Sprawozdanie · z prac wykopaliskowych na G6rze 

Zamk,owej w Cieszynie w 1950 roku (Materialy wczesnosredniowieczne, t. II, s. 
29-38).

33 M. V a c h, K minulosti Holasicka v 11. a. 12. stoleti (CSM v Opave, X,

1961, z. 1, s. 46). 
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nie byly zdolne do ekspansji, uznac trzeba, ze praktycznie biorqc granica 
nie zmienila si� od 1054 r. po XIII w. 34 Granica sztucznie rozcinala daw
ne terytorium plemienia Glupczyc6w, pozostawiajqc w Czechach cah1 
Opawszczyizn�. Komora celna ·z Hradca z,o,stala przeniesiona pod koniec 
XII w. (1198 r.) dro Opawy, a w 1224 r. dowiadujemy si� o funkcjonujq
cej juz od pewnego c2iasu komorze celnej w Glubczycach. W miar� wi�c 
stabiHzacji panowania czeskiego na Slqrsku komor� przesuwano coraz bar
dziej na p6lnoc. T�dy prowadzil pierwszorz�dnej wagi szlak handlowy 
z Olomu:nca na Nys� i Wrodaw 35

• Od ipoczqtku XIII w. rozwijajqce si� 
intensywnie Glubczyce (loikowane w 1253 r.) byly najdalej wysuni�tym 
ku p6lnocy miastem morawsko-czeskim. Oz�ste rwalki skionily wladc6w 
czeskich na ipogranicze to sprowadzic joannit6w (pr2ied r. 1213) O['az czy
nic obfite nadania (przed r. 1245) bi.skupowi olomunieckiemu wok6l Kie
trza. Kietrz stal si� wraz z,e zbudowanym wen dworem osr,odkiem rozle
glych tutaj d6br bis1lmpich si�gajqcych po rzek� Psin� na p6lnocy 36

• Spor 

o zasi�g dieoezji wroclawskiej ciqgnqcy si� od polowy X1I w. rozstrzygni�
to w 1229 r. na ko�zysc biskupa o�omunieckiego, przyznajqc mu caly te
ren Slc:tska czeskiego 37

• Granica panstwowa ksi�stw slq.skich z Opawskiem
biegla w poczqtkach XIII w. Ostrawicq i Odrq do ujscia Psiny. Dalej pro
wadzila w g6r� biegu Psiny ku Glubczycom, wzdluz ciqgnqceg,o si� tu
pasa d6br duchownych· {kompleks Kietrza i Hrobnik6w) majqcych stano
wic 'bezpieczny kordon neutralny na granicy. Za Glubczycami granica
dociern.la do d6br biskupich nad srodkowym biegiem Osoblogi (poswiad

czone od poczqtku XII w.), by ostatecznie oprzec si� o naturalnq rubiez
g6r.

134 Historia Slqska, t. I, cz. 1, s. 324, i Va c h, K minulosti ... (CSM v Opave,
X 1961, z. 2, s. 93). Jednak bulla Innocentego III z 8 III nie upowaznia do twierdze
nia, ze Jaroslaw odsb:wH wtedy dopiero Glubczyce. Por. P e f i c h, op. cit., s. 76-77; 
por. tez. L. Ho s a k, Stredoveka kolonizace Osoblazska (CSM v Opave, XIV, 1965, 
z. 1, s. 22-23).

35 N o  w a k o w a, op. cit., s. 106-109 i mapa. 
36 Falsyfikat z XIII w., dartowany 1183 r., uposazajqcy joannit6w w Grobniki 

· pod Glubczycami i ciqgnqce si� dalej na poludniowy wsch6d ziemie, rejestruje
z pewnosciq stan z ok. polowy XIII w. Przyjmujqc za Ba k a 1 cl, Holasicke pome

zi ... , s. 110, ze pochodzi z pierwszej polowy XII w., dane ·te cofnqc mozna na prze
lom XII/XIII w.; CDB, I, ed. C. Friedrich, nr 402. T. S i.l n i c k i, Historia .Slqska,

t. II, 1·939, z. 1, s. 114; Historia Slqska, t. I, cz. 1, s. 466 n.; W. D z i e w u 1 s k i,
Dzieje Kietrza w zarysie (Kwa·rtalnik Opolski, VII, 1961, nr 1, s. 39-41); Ba k a-
1 a, Holasicke pomezi ... , s. 116.

37 Si 1 n i c k i, op. cit., s. 42; Air n o 1 d, op. cit., s. 107. Dokumenty z 1131 
i 1155 r. respektujq i zatwierdzajq jeszcze ipierwotny podzial. Nie spos6b zgodzic 
si� z Ba k a 1 q, Holasicke pomezi..., s. 109-110. 
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Na tak zakreslonym terytorium Kotliny Opawskiej i jej przedpola 

po rziek� Psin� na p6lnocy powstalio w 1278 r. osobne ksi�stwo opaw

skie 3B. KJsi�s·two przej�lo stare tradycje panstwowosci plemiennej Gol�
szyc6w, i binczyc6w, kt6rych miana poszly 'Zupelmie w zaipomnienie. 

AUS DER GESCHICHTE DES OPAVER SCHLESIEN IM FRÜHMITTELALTER 

Einleitend lenkt der Vedasser die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, daß die 
frühmittelalterlichen Entwicklungsprozesse Schlesiens in ferner Vergangenheit 
ve,rwurzel sind. Darum greift er zunächst auf den Text des sog. Geographus Ba
varus .zurück und geht vom Siedelbereich zweier Stämme aus, die den Kes.sel von 
Opava bewohnten, der Gol�szyce und der Glupie Glowy. Anschließend werden 
die Geschichte des Gebietes und seine wechsel1lvoillen Schicksale dargesteilLt, der 
Übergang aus böhmischer in polnis1che Hand und der Rückfall an Böhmen bis 
zur Entstehung des Fürstentums Opava im Jahre 1278. 

33 J. R a t  i b o r s k y, Cesi na Ratiborsku Hlubcicku, Praha 1946, s. 7-16. 

/ 



J AROSLA V POS V AR 

PIENil\DZ DENAROWY I GROSZOWY NA SLl\SKU 
(ZE SZCZEGÖLNYM UWZGL�DNIENIEM JEGO ZWll\ZKÖW 

Z CZECHAMI) 

Ziemie czeskie byly od pradarwnych czas6w ipolq,czone ze Slq·Skiem 
szeregiem dr6g stanowiqcych w niekt6rych wyipadkach jednoczesnie cz�sci 
skladowe wi1e1kich szlak6w handliowych z zachodu na wsch6d i z polud
nia na p6lnoc 1

. Do najstarszych europej,skich szlalk6w handlowych z za-
. chodu na wsch6d I1Jalezala tzw. droga klodzka, kt6rq zmierzala z Pragi 
na Lysq, Nymburk, Chlumec n. C., Hradec Krälove, gdzie dzielila si� na 
dwa odgal�zienia, gl6wne i poboczne. Gl6wne prowadzilo na Slatin�, Pro
vodov, Nächod do Slone,go w Klodzikiem, Klod�a, Nysy, Brzegu, Namy
slowa, Kalisza i Gdan,ska bqdz z Nysy na p6lnoc do Wroclawia 2• Z Ja
rormerza odchodzHa w bok droga trutnowska na Trutnov, Kamierim:i 
Gor� do Bolkorwa, a stqd do Legnicy i Glogowa lub z Bolkowa przez 
Swidrric� czy przez Dobromierz do Wr,oclawia 3

• Inna droga wiodla z Pra-

1 H. L o w m i a n s k i, Podstawy gospodarcze formow.ania si� panstw slowian
skich, Wa.rszawa 1953, ·s. 221 i literatura tarn cytowana; J. K o st ,r z e w s k i, Sto
sunki mi�dzy ziemiami polskimi a terytorium Czechoslowacji w pradziejach (Prze

glqd Zachodni, VIII, 1952, t. III, s. 96 nn.); J. No w a k o w a, Rozmieszczenie ko
m6r celnych i przebieg dr6g handlowych na Slqsku do konca XIV wieku, Wrodaw 

1951, s. 7 nn.; W. H ·e n s e 1, Slowianszczyzna wczesnosredniowieczna, Warszawä 

1965, s. 559 nn.; J. F li 1 i p, Praveke Ceskoslovensko, Praha 1948, s. 126 nn., 291 nn.;

P o  s v a r, Obchodni cesty v ceskych zemich, na Slovensku, ve Slezsku a v Polsku 
do 14. stoleti (K hospodafskym vztahum cesko-slovensko-polskym) (Slezsky sbornik, 

LXII, 1964, s. 54 nn.). 
2 H. J i r e c e k, Slovanske prcivo v Cech<ich a na Morave, t. II, Praha 1864,

s. 145; t e n z e, 0 stari;ch cestcich z Cech a Moravy do zemi sousednich (Casopis

Musea kräl. ces., 1856, nr 2, s. 114 nn.); t e n z e, Stezky pres pomezi ceske a mo
ravske v ohledu vcilecnem q obchodnim (tamze, 1856, nr 3, s. 90 nn.); J. K. H r ase, 

zemske stezky, �trciznice a brciny v Cechcich, N. Mesto n. M. 1885, s. 17 nn.; No

w a k o_w a, op. cit., s. 69 nn.; Historia Slqska, t. I, pod red. K. Maleczynskiego,

cz. 1, Wroclaw 1960, s. 177; Historia Polski, t. I, Wa.,rszawa 1957, s. 389.
3 Pos v ä r, Obchodni I cesty ... , s. 60; No w a k o w a, op. cit., s. 73 nn. 
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gi przez Nymburk, Mladq Boleslav, Mnichovo Hradiste,. Vartemiberg do 
Zytawy '(tzw. droga vartemberska) lub odgal�zieniem na Melnik i Libe
chov do Vartemberku i Zytawy, skqd dalej na Zgorzelec, Glog6w i Poz
na:6 do Gda:6Ska 4• Z Mnichovo Hradiste odchodzil trakt semilski na Tur
nov, Seµiily, Jilemnic�, Vrchlaibi i przez Karkonosze na J elenic:1 Gor� 
i Bolk6w do Wrodawia 5• 

Morawy byly pohtczone ze Slq1skiem kilkoma drogami. J edna z nich 
p�owaidzila traisc:1 zwanq trstentckie driogi z poludnia pr2;ez Brno (Meniin), 
Lanslkroun i Mi�dzylesie do Kfodzka i przez Niemcz� do Wroclawia 6

• 

Droga ta lqczyla si� ze szlakiem do Austrii. Z Olomunca wiodla prasitara 
droga na Litovl, dolinq Morawy na Stare Mesto i pr21ez Przel�cz Klodzkc:1, 
a inina na Dolany, Jivovc:1 (tzw. droga jiviovska), Domasov, Bruntäl prze·z 
Glucholazy do N ysy bqdz przez �arni6w i Prudnik do N y,sy 7• N ast�pne 
polqczenie Moraw ze SlqSkiem priowadzBo z Olomunca ina Lastany, 
Sternberk i tmv. drogq rudnq na Beroun, Dvorrce i Opaw�, a stqd na 
Glulbczyce, Opdle luh na Raicilb6rz 8• Z Menina, a p6zniej z Brna, szla dro
ga wschodnia na Vyskov, P�ostejrov, Hranice, Novy Jicin, Fulnek na 
Hradec k. Opawy i Opaw� 9 bqdz z Hrank na Frydek i Cieszyn 10. Z po
ludnia ·z Doliny Morawskiej nawiqzywala do tego szlaku pradarwna tzw. 
d:r,oga bursztynowa, zm1erzajqca Bramq Morawskq na Wroclaw, w kt6-
rego ok01icy znaleztono trzy wielkie sklady buirsztynu 11• 

'J aik widac, lctcznosc Slqiska z Cz,echami byla dzi�ki licznyrn polqcze
niom drogowym niewc:1tpliwie bardzo zywa. Po drogach ,tych dostawaly 
si� na Slqsk denary wchodnioeuroipej:sk1e i czeskie 12. Dzialo si� to za-

4 H r ase, op. cit., s. 77; No w a k o w a, op. cit., s. 119; Pos v ä r, Obchodni 

cesty ... , s. 59. 

s Po s v ä r, Obchodni cesty ... , s. 59; No w a k o w .a, op. cit., s. 77. 

6 Pos v ä r, Obchodni cesty ... , s. 60; No w a k o w a, op. cit., s. 69 nn. 
7 L. Ho sä k, Zemske stezky a podruzne cesty na Morave v dobe predhusitske 

(Caso;pis Spolecnosti pfätel starozitnosti, 1951, s. 84); No w a k o w a, op. cit., 

s. 105 nn.
,s Ho sä k , op. cit., s. 84 nn.; Pos v ä r, Obchodni cesty ... , s. 61; No w a k o w a,

op. cit., s. 106. 
9 No w a k o w a, op,. cit., s. 107; Historia .Slqska, t. I, cz. 1, s. 177 . 

. 10 H. L o w m i ans k i, Poczqtki Polski, Warszawa 1963, s. 227; No w a k o w a, 

Op. cit., S. 122, 123. 
11 K o s t r z e w s k i, Stosunki ... , s. 96; Pfehled ceskoslovenskych dejin, t. I, 

Praha 1958, s. 22; Historia Polski, t. I, cz. 1, s. 41; Historia SLqska, t. I, cz. 1, s. 177 nn.: 

F i 1 i p, Praveke ... , s. 291, 295, 299; t e n z e, Keitove e stfedni Evrope, Praha 

195'6, s. 319. 
12 M. G um o w s k i ,  Moneta na .Slqsku do koil:ca XIV w. (Hi,storia Slctska, 

t. III, Krakow 193·6, s. 574); R. Ki e r  s n o w s k i, Pieniqdz kruszcowy w Polsee
wczesnosredniowiecznej, Warszawa 1960, s. 63 nn.; M. Hai s i g, Wczesnosrednio-
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r6wno w okresie, kiedy monety denariowej na Slqsku nie wybijano, ja:k 
i w cza:sach p6zniejszych. Za pierwszy denar slqski uznaj1e siE: nmiej wiE:
cej ·zgodnie denar ·z portretem spanujqcego z odkrytq glowq na obu stro
nach, w gladkiej obw6dce, z napisem BOLlZLA VS DVX na awersie, 
a SCS JOHANNES na rewersie 13

. Jest on znany z wi,elu egzemplarzy, 
np. ze znaleziska na Bialej G6rze k. Pragi, z Wr0dawia i innych. miejsco
wosci. Stronczynski, Gumows!ki, Kiersnowsiki, Friedensburg, Fiala, Skal
sky i inni 14 zgodnie oporwiadajq siE: za pochodzeniem tej monety z·e 
Sl�a, a ze wz:glE:du na imiE: swiE:,tego - z Wroclawia. Friedensburg 
i Fiala podkreslajq, z,e denar r6.zni ,siE: sposobem wyrobu od monet czes
kkh i ze nie mozna zakladac jiego pochodzienia z Moraw, gdzie monety 
z tym imieniE;m datowane sq az po 1100 r. Gumowski podkresla, ze de
nar pochodzi z wirodawskiej mennicy ksiijzE:cej ·zarzqdzanej .przez kapitu
l�, kt6ra czcila w ten spos6b swego patrona J ana Chrzciciela. Friiedens,.. 
burg przypisuje-tE: monetE: Boleslawowi Chrobremu, dartujqc jq na 1017 r., 
gdy wladca ten w czasie wo,jny 'Z Niemcami mial swq gl6wnq rezydencjE: 
we Wrioclawiu. Gumowski sqdzi, .ze denar m6gl byc wy,bijany i wczesniej 
w zwiqzku z zalo.zeniem bislkuipstwa slqskiego i katedry wrnclawskiej. 
Tego samego zdania jesit te.z Slkalsky, kt6ry bylby sklonny cofnqc jego 
datacjE: 1p�zed 1000 r. R6wnie.z Kostrzewski 15 pr:zyjmuje ikoniec X w. Fia
la 16, opiernjqc siE: na znalezrsku ·z Bialej G6ry z 1885 r., przypuszcza, .ze 
to ·zu1pelnie dokladnie chrono1ogicznie ustalone znal,ezisiko nie pozwala 
na przyznainie wymienvonej monety Bole'Slawowi Chrobremu, lecz do
piero Bolesliawowi Krzywoustemu (1102-1138). Jest on jednak w swoim 

wieczne skarby srebrne ze Slqska, Wrnclaw 1966, s. 43 nri.; H. Se g er, Die schle
sischen Silberfunde der· spätslavischen Zeit (Al tschlesi:en, 1928, nr 2, s. 129 nn.; 
1931, nr 2, s. 72); J. Pos v ä f, Ceske a polske prvky v poccicich slezskeho mincov
nict.vi (Ce.sko-.pol sky sbo,mik vede1ckych prad, t. I, Braha 1955, s. 118); S. G i b  a
s i e iW i c z, Skarb denar6w z konca X w. ze zbior6w Biblioteki w K6rniku (Wia

domosci Numlizmatyozne, 1958, s. 14 nn.); K. Tur n wa l d ,  K zaccitkum platebniho 
styku Slezska se sousednimi oblastmi (Slez. numismatik, 19,62, nr 15, s. 57 nn.).

13 M. G u m.,o w s k i, Podr�cznik numizmatyki polskiej, Krakow 1914, nr 4.
14 K. S t ron c z y n s k i, Dawne monety polskie dynastii Piast6w i Jagiello·

n6w, · t. II, Pliotir.k6w 1884, s. 21; Gum ows k i, Moneta na Slqsku, s. 573; K ier1 

s n o w s k i, Pieniqdz kruszcowy ... , s. 270; F. F r iede ns burg, Schlesiens Münz
geschichte im Mittelalter (Codex diipl . Silesiae, t. XIII, Wrnclaw 1888, s. 149, nr 478, 
479, dalej skr6t cyt. pozycji: Fr iede n s burg, CDS). Zob. tez t e n z e, Münz
kunde und Gel.dgeschichte der Einzelstaaten, Münichen u. Berlln 1926, s. 79; E. F i a-
1 a, Ceske dentiry, Praha 1895, s. 182 nn. G. S k a 1 s k Y; Zwei Berichtigungen zu 
Friedensburg „Die schlesischen Münzen des Mittelalters" (Al tschlesien, 1932, s. 166 
nn.); t e n z e, Denar knizete Vaclava Svat�ho, Praha i929, s. 34; Pos v a f, Ceske 
a polske prvky ... , s. 116. 

15 J. K os t  r z e w s k i, Pradzieje Slqska · (Historia Slqska PAU, t. I, s. 122). 
16 F i a 1 a, op. cÜ., s. 188. 
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zdaniru osamotniony. W t'ym mi,ej'scu nie chodzi nam j,ednak ostatecznie 
o doklad:ne ustalenie chronologiczne poczqtk6w denarow 'Slq'skich, lecz
o ich datacj� przybli:honq. Przeciez ipierwszych denar6w slqsldch nie bylo
tak wiele, aby w pelni zaspokajaly zapotrzebawan:i!e na srodki pliatnicze,
w obtegu wi� musialy znajdowac si� r6wniez i denary obce. Jest to
zresztq zjawi1sko powszechne, ze moneta miejscowa dopiero stopniowo
wlqcza si� w zycie gospodarcze kraju, a dlugo jeszcze utrzymuje sie,
handel wymrenny. Jak podaje Gumowski 17, na Slqsku znajdowaly siE: naj
pierw w obiegu w wi�szo�ci denary nierrrüeckie, :p6ziniej zas czeslkie i pol
skie, eo uwidacznia siE: w tamtejszych znaleziskach. Znalezisko w By
strzy,cy, gdz:i!es ·z czas6w Boleslawa Chrobrego, wykazuje ZiWi�kszony do
plyw monet ·czeskich, a ·znalezisko w Zqbkowica.ch ·z okresu panowania
Brzety,slaw,a na SlqiSku dowodzi iprzewagi czeskich monet w uzywanym
ptenici,dzu obiegowym. J est rzeczq zrozumialq, ze zwiq·zki gospodarcze
i ipolityczne Slqska z ziemiami czeskimi znajdowaly swe odbicie w wi:ze
runkach widniejqcych na monetach slq,Skich, na kt'6rych spotyikamy mo
ty,wy :przej�te bqdz naiwiq·zujqce do motyw6w ty,powych dla denar6w
czeskich lub morawskich 18. 

Moneta denarowa opierala si� na syst,emie majqcym za ,podstaw� 
grzywnE: (libra, talent) o 20 solidach liczqcych po 12 denar·6w. 

Grzywna (libra, talent) 

1 

Solidus 

20 

1 

Denar 

240 

12 

J.e.sli chodzi o wag� tej grz)7iWny, to w Europie Zaichodniej i w Cze
chach byla to grzywna karoliirska o wadze 408 g 19, z kt6rej bito pierwot-

1 
17 G umow:siki, Moneta na Slqsku, s. 576; po'I'. tez Ki ersn o ws ki, Pie-

niqdz kruszcowy ... , s. 213 nn . 
18 K. S t ,r o n c z y n s k i, Pieniqdz Piastow od czasow najdawniejszych do roku

1300, Wars'Zaiwa 1847, s. 2,10-213, kt6ry podaje 17 czeiskich wzo ir6w dla monet pOll
sildrch z XI-XIII w .  Szozeg6lowo zas S. S uc h  o d o 1 s k i, Czeskie wplywy na wy
obrazenia polskich monet we wczesnym srednfowieczu (Wiadomosci Numizmatycz
ne, VI, 1962, s. 199 nn.); por. tez K i er s n o w s k i, Pieniqdz kruszcowy ... , s. 270 

nn.; Ha is i g, op. cit., s. 44. 
19 J. Pos v ä t, Mena v ceskych zemich (od 10. do poc. 20. stoleti), Opava 1962, 

s. 18; G. S k a 1 s ik y, K dejincim mincovnictvi ceskeho a moravskeho do poc<itku

XIII. stoleti (Casqpi's Matice moravske, XLVIII, 1924, s. 5 nn.); E. No h e j 1 o v a
P r_ä t o v a, Krcitky pfehled ceskeho mincovnictvi a tabulky cen a mezd, Qpava
1964, s. 14; R. K i er s n o w s k i, Wst�p do numizmatyki polskiej wiekow srednich,
Wa'l'szawa 1964, s. 148 nn.
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nie 240 denar6w, a solid stanowil jedynie jednostkE: obrachunkowq 20• 

P6zniej zas ilosc wybijanych z grzyrwny denar6w wzrastala, tak ze za 
ksiE:cia Udalryka wyibijano z jedrnej .'grzywny srebra juz 375 sztuk de
nar6rw 21. Ta pierw0itna ciE:zka grzywna zostala za !ksiE:cia Brzetyslawa 
okolo polowy XI w. zastqpiona l.z1ejszq jednostkq, grzywnq o wadze ok. 
210 g, z kt6rej wybijano 200 denar6w 22• Zdania numizmatyk6w na te
mat wagi grzywny na Slqsku nie Sq jednolite. Gumowski uznawal po
czqtkowo zgodnie z Luschinem za podl$faWE: sy;stemu denarowego na Slq
sku g.rzywnE: karolinskq. R6znil siE: jednak z nim w ocenie wagi tej 
grzywny. Gdy Luschin rprzypisywal jej wagE: 408 g, Gurp,owski m6wil 
o 367 g 23. Grzywna ta zostala jednaik wedlug Gumowskiego 24 zastqpiona
p6zniej lekkq grzywnq o wadze 183,5 g. Friedensburg natomiast ·przyzna
wal grzywnie slqskieij do 1300 r. wag� tyLlm 155,8 g, a od tego roku waga
jej miala u•lec podwyzszeniu do 187 g. Do tego poglqdu pr:t,yh:iczyl siE:
niedawno Gumowski 25, w t'ym sensie, ze slqsko-wroclawska grzywna
X1II w. j,est identyczna z grzywnq polsko-krakowskq. Dowodzil przy tym
na podstawie dw6ch dokument6w biskupa. wroclawskiego Tomasza, ze
miala ooa wagE: nie 155 g, lecz 182 g, czym tylko nieznacznie r6zni siE: od
swego pierwotnego wyliczenia na 183,5 g.

Chcialbym w tym m1ejscu za1js:ic siE: blizej uwagami Gumorwskiego. 
Dokument btskupa wroclawskiego Tomasza z 1271 r. podaj1e, ze bi:skup, 
zobowiqzany do rocznej oplaty l 1/2 grzywny zlota, 1placi raz 15 grzywien 
sreibra, a drugi ·raz tylko 10 grzywien i 3 skojce srebra. Gumowslki 26 do
mysla siE: po pierwsze, ze liczba tych ,grzywien oznacza raz grzywny wag� 
polskiej, a drugi raz W['oclaiWskiej (slqskiej), przy czym wedlug niego na
lezy przyjqc relacjE: zlotia <lo srebra jak 1:10, a nie 1:8, jak czyni Frie
densburg 27• ,Ten zas dalej widzi w ekwiwalencie 15 grzywien srebra za 
P/2 grzywny .zlota monetE: slqska, a w 103/24 grzywny ,srebra monetE: nie-

20 G. S k a 1 s k y, SoLidus a denar. Mince na pfechodu veku (Numism. listy, IV,
1949, s. 45 nn.); Pos V ä r, Mena ... , s. 30.

21 J. Po s v ä f, O grzywnach na ziemiach czeskich i polskich (Wiadomosci
Numizmatyczne, VI, 1962, s. 189); S k a l rs k y, K dejinam mincovnictvi ... , s. 21. 

22 P. R a d o m e r s k y, Penize Kosmova veku (Numism. cas. es., XXI, 1952, s. 55

rnn.). 
23 A. Lu s c h i n v. Ebe n g ,r e u t  h, Allgemeine Münzkunde und Geldge

schichte, München u. Berlin 1926, s. 160; G u m  o w s k i, Moneta na Slqsku, s. 571;

t e n z e, 0 grzywnie i monecie piastowskiej (RAU, t. LI, Krakow 1908). 
24 G u m  o w s k ,i, Moneta na Slqsku, s. 578; por. P o s  v ä f, 0 grzywnach ... ,

s. 194. 
25 M. G u m  o w s k i, Slezska hfivna (Slez. numismatik, 1960, nr 4/5, s. 13).
26 Tamze.
21 F r i e d e n s b u r g, CDS, t. XIII, s. 315. 
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miecko-kolonskq, tak ze dochodzi rzeczywiscie do wagi 158,85 jako wagi 
iomniemainej grzywny polslkiej. Rachunek ten nie jest j,ednak slus"Zny, 
poniewaz w dokumencie nie zostaly wymienione ani monety slqsk1e, 
ani kolons1lde. Ale nawet gdy.by . tak bylo, nie stanowilyby one wedlug 
Gumowskiego r6wnorz�ny;ch wartosci, poniewaz zloto i slqskie brakteaty 
mialy warfösc srebra 13, a denary ko1on'skie 15. W,edl,ug tego zas waga 
6wczesnej grzyiwny polslm-slqskiej wynosilaiby 182,7, a nie 155 g. Testa
ment tego biskupa przekazuje rocznie po 1 denarze biednym mi1asta Wro
c.lawia, przy czym zastirzega, aby denary byly takiej jaikosci, zeby 14 
sztuik r6wnalo si� wartosci 1 skiojca. Takimi denarami mogly byc tylko 
wielikie brakteaity slq:skie, kt6rych 100 sztuk dawalo przeci�tnq wag� 
0,5428 g. na sztuk�. To przy 'Zalozeniu 14 denar6w na 1 skojec dawalo 
waig� grzywny o 24 skojcach 182,37 g, przeto prawie ca�korwicie zgodnq 
z wyHczeniem pierwszego dokumentu. Poniewaz wyst�puje tu norwa 
wartosc, skojec, przypominam, ze zwr6cimy na niq uwag� w dalszym 
wytk�adzie. 

Kwestiq grzywny slqskiej w ramach problemu grzywny po1Skiej zaj
mowal si� r6wniez Ki1ersnowski 28, kt6ry rozr6znia w ·zasadzie dwie jed
nostki wagi: malq i duzq, gdyz w koncu XI w. powstala norwa jednostka 
piieni�zna, pierwotnie jako obriachunkowa, wagi ok. 170 g, kt6rq pod
wyzsz,ono .p6zniej do 198 g. 'I'aka byla takze wedlug Piekosinskiego wa
ga grzywny krakowskiej 29• Wbrew temu S. Suchodolski 30 ,przypuszcza, 
ze w poczqtku dI'IUgiej polowy XI w. pojawila si� w Polsee grzywna 
o wadze ok. 210 g, k,t6ra odpowiadala ci�z,arem grzywnie czeskiej i grzyw
nom skandynawskim. Waga jej jednaik ulegMa r6znym odchyleniom
zaleznie od polit�ki menniczej panujqcych.

W zwicp'Jlm z dokumentami z XIII w. wspomnialem wyzej o skojcach 
(skiatach) jako j,ednostkach pieni�znych. Grzy.wna bowiem slqska i pol- , 
Ska dzielila ,si� na wiardunki, slmjce i denary w ten spos6'b, ze .na j1ednq 
grzywn� wypadaly 4 wiardunki lub 24 skojce albo 240 denar6w: 

28 K i e r  s n o w s k i, Pieniqdz kruszcowy ... , s. 374 nn., 402 nn.; t e n z e,
Wst�p ... , s. 154 nn. 

29 F. Pi e k  o s i n s  k i, Moneta poLska w dobie piastowskiej (RAU, t. XXXV, 

1898, s. 387 nn.). 

30 s. s u c h o d o 1 s k i, Grzywna i stopa mennicza w Polsee XI-XII w.

(Wiadomosci Numizmatyczne, IV, 1960, s. 11 nn.); zob. tez jego referat na pierwszym 
sympozjum numizmatycznym w Brnie w pazdzierniku 1964 r., K vaze moravske

hrivny v casnem stredoveku, gdzie wyrazil poglcid, ze grzywny polska, czeska 

i slqska �ie roznily sn� zbytnio mi�dzy soibq i wazyly ok. 210 g, nawiqzujcic do 

girzywien skandynawskiej i kolonskiej, kt6re pierwotnie nie przewyzszaly 200 g. 

Do tej g-rupy nalezy i grzywna ruiska, wazqca r6wniez ok. 200 g, a podobnie i w�

gierska. 
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Grzywna 
Wiardunek Skojec Denar 

slqska 

1 4 24 240 

1 6 60 

1 10 

Wedlug Kier�nowskiego 31 wiardunek j1est pochodzenia niemieckiego 
i oznacza tyle, co cwierc. W przeciwienlstwie do tego skojec uznaje Kiers
nowski za wyraz rodzimy, chocia·z wy,st�puje on takze w zr6dlach ob
cych. Skojec ma fo samo znaczenie co niemiedki Schatz, ainglosaski sce
atta, ru:ski skoimica, przy czym w j�zykach ·slowiaiuskich wyraiz ten jest 
zlqczony z poj�iem bydla - slwtu jakio jednego· z wy!kladnik6w bogac
twa. Skojec j,ako 1/24 g,rzyiwny nie byl jednostkq monetarnq, lecz tylko 
jednostJkq obrachuinkowq liczc:tcq dziesi�c denar6w. Kiedys wprawdzie 
skojec odpowiadal 1 dena,rowi o wadze ok. 1,4 g. Warto tu ·zwr6cic uwag�, 
ze skiojec wyst�je np. w raffeLstetteirskiej taryfie celnej z poczqtku 
X w., w kt6rej znajdujq odzwierciedlenie zwyczaje handlowe wczesniej
szych wiek6w. Skojec i(skot) ma tarn wartosc massi:oli bqdz p6ldrachmy. 
Byl on bawariskq jednostkq monetarnq i r6wnal sj� 1,5 denara frankon
skiego 32 • .Jesli skojec ·byl - j1ak ·twie:ridzi Kiersnowski - jednostkq ro
dzimq, wywodzqcq si� od powszechnie uzywanego poj�cia majqtku, bo
gactwa, wtedy rw·ca .si� w oczy jego niemal oa�kowicie r6wna wartosc 
w Bawarii. Interesujqicy jest przy tym fakt, zie na ziemiach c�eskich, acz
kolwiek poloz.onych blizej Bawarii, termin skojec (skot) w tym znaczeniu 
nie wyst�puje. 

W drugiej polowie XII w. dochodzi do �iany monety slqskiej. W la'
tach drwudziestych tego wieku pojawiajq si� w niekt6rych krajach nie
mieckkh, np. w Turyngii, Misni i innych, monety szerokie, ale bardzo 
cienkie, poniewaz piel'!Wo1Jna waga monety ·zost,ala ·zachowana bez zmia:n. 
To zas powodowalo w nast�pstwie plytkie wybijanie stempla albo jego 
przenMrnnie na drugq istron� monety. Mamy tu do ozynienia z tzw. p6l
braikteatami 33• W dalJszym rozwoju moneta ta byla wybija,na tylko jed
nym stemplem ipo jsdnej stronie, taik ze na drugiej st!}onie (rewersie) 
wyist�powal negaJtyw awersu. Monety te numizmatyka oznaczyla mia
nem hrakteat6w, aczkolrwfok wisp6lczesnie m6wiono tylk,o o denarach. Nie 
chodzilo ·tu wi�c ,o in!ny system monetarny, lecz jedynie o inny rodzaj 

'31 K i er s n o w s � i, Pieniqdz kruszcowy ... , s. 416 nn.
32 J. P o s  v a f, Die byzantinische Währung und das Großmährische Reich

(Byzantinoslavica, XXVI, 19i65, s. 310). 
33 Lu s chi n. Allgemeine Münzkunde ... , s. 88; K i er s n o w s k i, Wst�p ... , 

s. 56.
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pieniqdza. Powodem byl jedmak upadek dotychozasowej monety denaro
wej, kt6ra od czas6w Boleslawa Ohrobrego spadla na w,adze z 1,5 do 
0,35, a nawet 0,25 g 34 i kt6rej ci�zar ·z,mniejiszamo coroeznie przy kazdo
razowej wymianie pieni�dzy 35. Wskutek tego przestala ona odpowiadac 
potrzeibom zycia gospodarczego i rozpocz�to uwazac jq za prz1estarzalq. 
W ten spos6b doszlo do tego, ze juz w lafach osiemdziesic1tych XII w. 
sipotykamy na Slq!Sku tzw. male brakteaty, ikt6re wyibijala mennica wroc
lawska za czas6w Bolaslawa Wysokiego. Wedlug dbraz6w W)list�pujqcych 
na tych monetach moZ'na iprzj7tpus2ic.zac 36, ze w celu przeprowadzenia 
wymiainy zinajdujqcych si� w o:biegu rpieni�dzy iksiqz� rpowolal niemiec
kich rytowni!k6:w i mincerzy. 

Monety tego rodzaju dzieli · si� na 'kilka grup · wedlug wyst�pujqcych 
na roch dw6ch postaci: k•si�cia lub ipatron.a diecezji wroclaWJSikiej J ana 
Chrzcicie1la. rDo tej iJrnte,gorii _ trzeba •zaliczyc przede wszystkim brakteat 
o wi�szej sredrucy 37, kt6ry przyznaje si� mennicy wroclawskiej i przy
pi!suj,e rspecjalne pamiq�owe :zmaczenie jako srodka uczczenia swi�tego.
F!riedensburg 38 uwaza go jedinaik za nasladownictwo wzor·u halberstadz
kiegio. Brakteat pr,zedstaiwia glow� sw. J1ana na m�sie pod daszkiem mi�
dzy dwoma wiezami z nap1sem CAPVT IOHANNIS BAPT. Iinny brak
teat malej srednicy 39 nosi wizerunek k1�i�cia z mieczem i proporcem
w_ r�ku, stoj�eego na zamku mi�1zy dwiema wiezam�. Kolo ksi�cia wy
bito !S�owo DVX, przy czym litery DV ,sq ipolqczone. Na ·otoku widnieje
slowo VRATIZ, eo wedlu,g Gumowsikiego ·znaczy VRATl'ZLAVIA, lecz
absolutnie nie VRATIZLAVS w powic11zaniu z DV·X, jak przypuszczajq
nie!k:t6rzy autorzy. Stronozyooki 40 przyipisuje t� monet� Henrykowi I,
a Friedensburg 41 Bo1eslawowi Wy,soikiemu, Oumowski 42 zas sqdzi, ze
mamy tu do czynienia ·z monetc1 okolioznosdowq wydanq na paimiqtlk�
przejscia Wroclawia z rq"k seniora 'krakowskiego pod panowanie ·k!si�cia
slq1skiego. Pamiq1tkowy chariakter przyznaje si� r6wniez trzeciej monecie
prizedstawiajqoej dwa 1popiersia uistawirone wsr6d bogatej architektury
romanskiej z legendq BOL.AN A, kt6ra 1odnosi si� zapewne do Bolesla-

34 G um o w s k i, Moneta na Slqsku, s. 576; por. J. Pos v ä f, K slezske minci
ve 13. stoleti (Slez sky sbomik, LII, 1954, s. 384 nn.). 

35 M. G um o rw s k i, Mincerze i ich ro.la w czasach piastowskich (Wia.domosci
Num.-.Arch., 1909: s. 137); J. Po s v ä f, Renovatio monetae v Polsku (Numism. 
listy, VIII, 1953, s. 62 nn.). 

36 G um o w s k i, M oneta sa Slqsku, s. 586. 
37 Tamze.
38 Frieden s b u ,r g, CDS, t. XIII, s. 163; CDS, t. XXIII, s. 32.
39 G um o w s 1k i, Moneta na Slqsk'l!,, s. 5'87. 
40 St r o n c z y n s k i, Dawne monety ... , t. II, nr 93. 
41 Friedens b u T g, CDS, t. XIII, nr 482; CDS, t. XXIII, s. 31.
42 Gumowski, Moneta na Slqsku, s. 587. 
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j 

wa IV KE;dzierzawego i jego zony Anastazji. Gumowski 43 przypisuje jq 
mennky wroclawskiej, ale nie z czasow wymienion€go ksi�cia, l,ecz do
piero z ostatnich dziesi�cio}eci XII w. za panowania Boleslawa Wysokiego 
i uznaje jq za dow6d wdzi�znosci ik:siqzqt slq,Skich 'Za powt6rne odzysk�
nie rzqd6w w kraju. Mionet� t� wymie.piajq tez Stronczynski i Friedens
burg 44• Do tej gru,py nalezy tez pamiqtkowy brakteat praedstawiajqcy 
kisi�ia i 'b:iskupa z literami BOL.V AR. J ego •genez� lqczy si� z porozu
mieniem Boleslawa Wysokiego z synem J aroslawem (V AR 02JI1acza YAR) 
z 1198 r. i wyiniesieniem J araslawa na biskupstwo wroclawskie 45

• 

W tymze okresie i w zwiqzlk:u 'Z tymze wydarzeni,em wyipuszczono emisj� 
inlllego typu z naizwami cn6t ewangelicznych: CARITAS, IUSTICIA i FI
DES. Na obu .monetach sq przedstawione tez dwie postacie z krzyz·em 
w srodik:u, a w dole popiersie z palmami przedstawiajqce patrona Wroc
lawia sw. J ana Chrzdciela 46. 

Obok wymiiem.ionych ,brakteat6w wyist�pujq hme monety z imieniem 
BOLESLA VS mniej lutb wi�cej znieksztalconym, oo do iki6rych Stron
czynski 47 ma' wqtpliiwosd, nie wiedzqc, komu je przypisac. Gumowski 48 

przyznaje je Bol,eslawowi Wysakiemu i mennicy wroc�awskiej, opiera
jqc sw6j sqd na sposobie wybicia przypomin.ajqcym swym bagactwem 
i artystyoznym wykonaniem, jak tez ,szeregiem sziezeg6l6w, monety swi�
tojanskie. Mamy na nich ,np. bogatq architekitur�, posr6d kt6rej wysit�
puje z reguly postac ksit}Cia, dalej ornament w ksztalcie lilii itd. Grupa 
ta nawiqzuje do mnych monet slctskich, na kt6rych obolk imienia ksüµ:�
cego widnieje ilni� sw. J ana Chrzdciela. D alszym rodzajem Sq monety 
z wizerunikiem glowy, ikrzyza, orla, sk['zydla orlego lub aniol'a. Lit€ry BA 
przy dolnym brzegu monety oznaczajq chyba skr6t Baptista, to jest Jan 
Chrzciciel. Orzel luib orle skrzydlo Sq urwazane za atrybuty Jana Ewan-:
gelisty 49• Takie wymi1eszanie znak6w swi�tojanskich posi.ada wedlug Gu
mowskiego od,powiednjjk takze w sfragistyce slc:tskiej. Wplyn�lo ono za
pewn€ r6wniiez na herb· Piast6w slq'Skich. Byly to monety iksiqz�e, a nie 
biskupie i prawdopodobnie wybijane w ,okresie wojny domowej po ustq-

43 Tamrze, s. 588; M. G u m  o w s k i, ,,Inflacja" za Mieszka III (Wiado mosci 
Num.-,Arch., 1936, s. 28, iryc. 12). 

44 S t r o n c z y n s k i, Dawne monety ... , t. II, nr 76; F r i e d e n s b ur g, CDS, 
t. XIII, nr 497; por. tez M. Hais i g, Pieniqdz kruszcowy na Slqsku do polowy

XVIII w. (Slciski Kwartalnik Histor�czny Soib6tka, XXI, 1966, nir 1, s. 14).
45 Gumo wsk i, Moneta na Slqsku, s. 588; S t ronczyns k i, Dawne mo

nety ... , t. II, m 77, przypisuje jci jakiemus Ojpatowi klasztoiriu lubiq1Skiego. 
46 s t r o n c z y n s k i, Dawne monety ... , t. II, nr 142 i 143; Fri edensbur g, 

CDIS, t. XIII, nr 499 i 500. 
47 S t r o n 1c z y n s k i, Dawne monety ... , t. II, s. 120 nn.
4.8 G um o w s k i, Moneta na Slqsku, s. 589. 
49 Tamze, s. 590. 
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pieniu Boleslawa Wysolkiego z W,roclawia. Dlate,go chyba tamtejsiza men
nica poslugiwala siE: imieniem patrona jallm neutra1nym. Da1ej do grupy 
tej nalezq i inne nieme brakteaty z r6znymi obrazami. Sq one datowa
ne 50 na czasy Boleslawa Wysokiego •ze wzglE:du na wiele szczeg6l6w 
zigodnyich z monetami tej epoiki. Chodzi tu zwlaszcza o bogatq architeik
turE: wystE:pUjqcq w obrazach i dobry poziom rytowniczy. · Wielka ilosc 
monet przypisywana Boleslawowi Wysoikiemu (1163-1201) swiadczy 
o duzej aiktywnosci menniczej tego iksi�cia, kt6ra byla zarpewne nastE:rp
stwem cz�stej wymiany ipieniE;dzy.

W okresie gdy na Dolnym Slq;sku rzqdzil Boleslaw Wysoki, a po 
nim jego syn Heimyk I Brodaty (1201-1238), wladcq G6rrrego Slqska, 
czyli ksiE:Stwa' opolisko-raciborskiego, byl M1esi�o I (1163-1211), a po 
nim j'(?go syn KaJzimierz I (1211-1229). Henry'kowi Brodatemu przy
pisuje ISiE: emisje mennicy wroclawslkiej prz.edstawiajqce· ksi�cia z pro
porcem, mieczem lub tarczq opatr:wne legen.dq DVX HEINRICVS. Do 
nich nalezy zaszeregowac tez dals1ze emisje o podobnym wykonaniu ze 
znieiksztalconymi napisami i figurq ksi�cia, jednak o znacznie bardziej 
Ulproszczonym obrazi,e 51• Wydaje siE:, z,e mialy one za wz6,r czeskd.e mo.
nety Wladyislawa I (1109-1129), pr,zy ozym Gumowski konstatuje trwa-
le oddzial)7!wani:e w2ior6w czeskkh '.na monety slqskie 52, o czym je'Slzcze 
b�zie mowa. Ksiqz�a g6rnoslq1scy wybijali r6wniez wlasne moneity. 
Mozna o tym wnioskowac z brak.teatu ·z literaJmi MESC i z dokumentu 
z 1226 r., wedrug lkt6rego ma siE: placic iza myto w Olesnicy „duos dena
rios Opolienses" 53• Poniewaz Mieszko I rezydowal w · Raciborzu, wy
pada sqdzic, z-e �ybijal monety w swej rezydencji, chociaz mennic:a raci
borska ni1e jest ze zr6del znana, a jego syn KiazimieriZ posiadal stolic� 
i mennicE: w Opolu 54. Monety ty,ch ksiqzqt r6zniq SiE: znac:zmie SWq nie
doskonalosciq od monet wroclaw�kich. kh identyfiilrncja jest be:z:siporna. 

Te male brakiteaty slqsilde, kt6r,e dokladnie op1sali i ,pr.zedstawili 
Friedensburg i Gumowski, •pyly wy.bijane w mennicach slqskich mniej 
wi�cej do 1230 r., chociaz juz znaci�nie wczesrri.ej siE: przezywaly, przy
gotowujcl'c dalszy etap rozwoju mennictwa slq,Skiego, epokE: wielkich 
bralkteat6w. Tego rodzaju monety o wiE:klszej srednicy spomqdzane 

50 Ta.mze, s. 592. 
51 Tamze, s. 596; F de d en s b ur ·g, CDS, t. XIII, nr 538-540; por. tez 

J. K a 1 u s, Uwagi o slq.skich brakteatach Mieszka opolsko-raciboll"skiego (Wi�ido
mosci Numizmatyczne, 1962, s. 219 nn.).

52 G um o W iS k i, Mol/1,eta na Slqsku, s. 596, 603; zob. tez ta1b. CLVIII-CLX. 
53 G. G r ü n h a ge n, Regesten zur schlesischen Geschichte (CDS, t. VII/1, 

nr 293). 
54 G um o w s k 1, Moneta na Slqsku, s. 598; Pos v ä f, Ceske a polske :prvky ...• 

s. 121. 
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z cien!kiej blaichy srebrnej posiadaly w stosunku do monet dawniejszych 
cztery razy wi�szq wag�. Ich sred:nica wynosila 30 mm. Wybijanie ich 
lqczy si� ze stosunlkami w Czechach 55. Przed zaj�ciem si� blizej tyrni 
monetami musimy jednak uczynic w tym miej1scu pewnq dygresj�. Po
niewaz na ziemiach czeskich regale mennicze bylo zawsze nierozlqcznie 
zwiqzane z regale g6rniczym 56, zwT6cimy tez uwag� na te problemy na 
Slq1sku. 

Na Slqsku wydobywano gl6wnie 1srebro i zloto, kt6rego eksploatacja 
si�ga jes:ocze czas6w prz,edhistorycznych 57• Dlatego rozwin�ly si� tu spe
cja}ne ·zwyczaje prawne dotyczqce g6rnictwa z�ota i spraw z nim ZWiq
zanych. DOW1odem tego jest ,przywilej z 1233 r. dla Zakonu Niemieckiego 
w ziemi chelmmskiej, wedlug kt6r,ego odkrywca zlota ma korzystac z ta
kich samych praw, jaikie obowiqzujq w tym wzgl�dzie na Slqsku, nato
miast odkrywcy srelbra mieli poslugiwac si� prawem frei1berskim 58• J akie 
byly obyczaje slq,skie zwiqizane z g6rnictwem ·z�ota i jakie bylo ich po
chodzenie, trudno powiedziec, zwla,szcza gdy nie znamy obyczaj6w obo
wiqzujqcych przy wydobywaniu zlota w tej epoce na ziemiach czeskich 
czy w innych krajach 59• Slqskie g6rnictw,o 1srebra bylo natomiast, na 

· odwr6t, zalezne od Freiibergu, poniewaz jeszcze w 1258 r. uzywalo oby
czaj6w freibensikich, jak widac t,o z pnzywileju ksü;cia Boleslawa
z 5 II 1258 r. 60 Przywilejem tyrn otrzymal Henryk, qpat klasztoru lu
biq;Skiego, prawo wydobywania STebra w posiadlosciach klasztornych.
Akt wzoriOwany byl na nadaniu szwagra Boleslawa, margrabiego mis
nieirskiego He.nryka, dla klaisztoru w Alt Zelle, przy czym odkrywcy
srebra iprzyznawaino uprawnienia wedlug zwyczajowego · prawa freiber
skiego (more Vrfüergensi). Jesli chodzi o 1zwiqzki z ziemiami ·czeskimi,
nalezy ·zacyfowac wiadomosc z dokumentu papieza Honoriusiza III

55 G um o w s k i, Moneta na Slqsku, s. 604; Pos v ä :f, Ceske a polske prvky ... ,
s. 122 nn.

56 J. Pos v ä :f, K dejincim tezby kovu a horni organisace ve Slezsku do 14.
stoleti (Slezisky sbomik, LIII, 1955', s. 77 nn.). 

57 E. S t e i n  b eck, Geschichte des schlesischen Bergbaues, seiner Verfassung,
seines Betriebes, t. I, Wiroclaw 1857, s. 10; F. Pos e'P n y, Das Goldvorkommen 
Böhmens und der Nachbarländer (A·rchiv f. praktische Geologie, t. II, Freiiberg 1895, 

s. 427); K. M a 1 e c z y ti. s k i, Z dziej6w g6rnictwa slqskiego w epoce feudalnej
(Szkice -z dz�ej6w Slqslk:a, t. I, Wairszawa 1955, s. 201 nn.).

5.S CDS, t. VII/1, nr 397, gdzie podaino pierwszq cz�sc tekstu. Drugq zob. H. La
b� c:k i, G6rnictwo w Polsee, t. I, Wariszawa 1841, s. 103. 

59 K. Mail. e c ,z y ti. s k i, Uwagi o powstaniu g6rnik6w w r. 1220 (K,wartalnik

Historyczny, LXI, 1954, nr 3, s. 153). Zob. J. Pos v ä :f, Hospodcifske pfedpoklady 
pro sblizovcini Slezska se zememi Ceske korm;iy v 2. polovine 13. stoleti (Slezsky 
sbor-nik, 1957, s. 211, pirzyip. 15). 

60 ODS, t. VII/2, nr 995; blizej Po s v ä :f, K dejincim tezby kovu .•. , s. 78. 



Denar y i g r osze na Slc\sku ..,1 

z 1224 r. donoszqcego kr6lowi czeskiemu o skargach biskupa wroclaw
skiego, wedlug kt6rych margrabia morawski Wladyslaw Henryk uzytko
wal niekt6re majqtki biskupstwa wroclawskiego, gdzie znajdywano zlo
to 61. Jesli az do 1258 r. obowüµywaly na Slqsku obyczaje misnienskie, 
to wkr6tce nastqpila pod tym wzgl�dem zmiana. 

W tym miejscu trzeba jednak powiedziec par� sl6w o morawskiej 
Iglawie. Iglawskie prawo g6rnicze zostalo skodyfikowane w polowie 
XIII w. jako cz�sc przywileju miejskiego, kt6ry obejmowal pr6cz tego 
jeszcze inne miejskie ,przepisy prawne. Prawa g6rniczego dotyczyla je
dynie ostatnia cz�sc przywileju, przy czym nie chodzilo o systematycznq 
kodyfikacj�, lecz jedynie o niekt6re kwestie w tym okresie zape,wne 
sporne, gdy natomiast innych przyj�tych w zyciu obyczaj6w nie po
trzebowano 

1
ujmowac na ipismie 62• Iglawa przez swe bogactwo rud, 

o kt6rym wiesci dochodzily do odleglych kraj6w Europy 63, stala si�
najbardziej znanym regionem g6rniczym tej epoki, a jej wydobycie
osiqgn�lo irliewqtpliwLe nadzwyczajne rozmiary. Dlatego i iglawslkie
prawo g6rnicze opierajqce si� na technice oraJz rozmiarach tamtejszej
produkcji nabralo niebywalego znaczenia, a iglawski Sqd g6rniczy stal
si� sqdem apelacyjnym, kit6rego jurytsdykcja przekroczyla granice ziem
czeskich 64.

Nie ulega Wqtpliwosci, ie stosunkowa blislmsc slq1Sldich odkryc g6rni
czych stala si� przyczynq tego, iz SlqSk zacz.ql iposlugtwac si� technicz
nymi i prawnymi zwy;ozajami iglawskimi. Dowodem tego jest wyrok 
iglawskiego s'qdu g6rniczego z 1268 r. 65, do kt6rego zwr6cil si� z pr.osbq 
o rozstrzyigni�cie kwestii Milkolaj, opat klas2;torru w Lubiqzu; jemu to
wlasnie przed 10 laty nadano przywi1€j uzywania g6rniczego prawa
freiberskiego. W wyroku stwierdzono, ze wydali go „judex et jurati
cum universitate civium in Igla atque urborarii nostri regis in Bohemia
et Moravia" 66• Jak z tego widac, chodzilo o rozstrzygni�de oborwiq:zu
jqce takze i dla ziem czeskich. Na Slq1sku wyrolk ten zostal ogloszony
9 VI 1268 r. dokumentem ksi�cia Boleslawa Rogatki wydanym w po-

61 CDS, t. XX, nr 8; S tein b eck, op. cit., t. I, s. 95; K. Pete r, Die GoLd

bergwerke bei ZuckmanteL und Freiwaldau (Zeitschriift d. Verein f .  Gesch . u. Alt. 
Schlesiens, XIX, 1885, s. 38) . 

62 A .  Z y 'C h a, Das böhmische Bergr.echt des Mittelalters auf GrundLage de_s 

Bergrechts von Iglau, t. I,, Berl in 1900, s. 42 nn.; J. Pos v ä f, Nekolik pozncimek 

k jihla.vskemu hornimu prcivu (Num ism. 1.ilsty, 1950, s. 116 nn.). 
63 Chronic01t Colmariense (MGHSS, t. VII, H annover 185'9, s. 245) .
64 p O s V ä f, N ekolik poznamek ... , s. 118.
65 CDS, t. VII/2, nr 1308; takze K. S t e ,r n b e ir g, Umrisse einer Geschichte der

böhmischen Bergwerke, t. L/2, Br ag 1837, zbi.6r dokument6w, s. 23, nr 14; Pos v ä r,
K dejincim tezby kovu ... , s. 78.

66 CDS, t. XX, nr 23; Pos v ä f, Hospod<irske predpoklady ... , s. 212 . 
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rorumieniu z }ego synem Henryikiem 67• Z tego wszystkiego mozna slusz
n1e wnio.skowac, z� Slq:sk , byl uwazany rprzez sc:1d iglawski za rejon 
oddizialywania tegoz 1sqdu ,oraz iglaW1Skiego prawa g6riniczego. Znaczy to, 
ze w wydobywaniu metali naistc:1pHo na Slqisku odejscie od zwic:1•zk6w 
z. Misnic:1 na rzecz Iglawy. Wyrazem tego byl nast�pnie prizywilej Hen
ryikia IV wroclawskiego z 1273 r. 68, lkt6rym udzielono Ludrwikowi, opa
towi 'klaszt:oru w Kamiencu, pelnc:1 wolnosc w zalk:Tietsie odlkryc metali
i m1neral6w na ziemiach klaJSztornych, talk:c:1 „ja:kq majq poddani jego
wuja, ikr6la czeskiego Otokara''.

Podporzqdkowanie. g6rnictwa ·slqsldego czeskiej jurysdykcji g6rniczej 
nie bylo na ipewno c:z;czq formalnosciq, lecz odbywalo si� niewc1tpliwie 
r6wnol,egle z uzywaniem technicznych i. ·spol�cznych doswiadczei:t g6r
nictwa czeskiego, lktorego zna,czenie w tej epoce przewy21szalo powaznie 
pozostale osrodki g6rnicze Eumpy Srodlmwej i rej·on6w sqSiednich . 

. O:rgani'zacja prawna ·byl� konseikwencjq dokonanych zmian gospodar
czych. J.esli iprzeto g6:vnictwo slqstkie i jego organizacja odeszly w dru
giej polowie XIII w. od pierwotnego wznru misnienskiego, jesli poiza 
tym nie trwal:o nadal przy niekt6rych zwyczajach rodzimych, nalezy 
Si� W tym dopa:trywac r6wniez WZIDOCilienia Z•Wiqzkow gospodarczych 

1
Slqiska z ziemiami czeskimi, kt6rym to zwiq�kom fowarzyszyly i wi�zy 
pdkrewierilstwa. Zaleznosc w kwestiach prawa g6rniczego musiala prze
jawiac si� r6wniez na polu mincerstwa. 

Jak wyzej wspomniano, juz w pienwszych trzech dziesic1tkach lat 
XII w. widac trwale oddzialywainie pienic1dza cz�skiego na monet� 
slqiskq. Pieni�z czes1ki czynil w tej epoce znaczme post�y pod wzgl�
dem pla!Stycznym, w�bogacajqc isi� o nowe elementy i motywy obrazo
we,· lkt6re z raeczywiistq i mi!Strzowskq umiej�tnoscic:1 rprzedstawiano na 
niewielkiej powierzchni. Stawal si� on rwspanialym wzorem nie tylko 
wsp6lczeisnej sZJtUlki me.nniczej, lecz 1zara:zem drobnej plastylki srednio
wiecznej 69• Ten artystyczny pO!St(W minceristwa c:z;eskiego lqczyl si� chy
ba i z nowq technikq menniczq, w kt6rej obraz powstawal nie przez 
zestaiwienie drobnych naikruc, lecz byl caly ryty w st,emplu, t�k ze ezeska 
moneta w pterwtszej pol'owie XII w. nie miala w minceristwie europej
skim roWiljego sobie ipod w:z;gl�em artystyczinym odpowiednika 70

• Nie 
jest przeto dziwne, ze oddzialywala nie tyllko na ip�eniqdz mo�awski 

slqJSki, lecz takze ,polski i bawarr-ski. 

67 CDS, t. XX, nr 24; St e in b e c k, orp. cit., s. 70 nn. 
68 CDS, t. VII/2, nr 1441; Pos v ä r, K dejinam tezby kovu ... , s. 78 run. 
69 G. S k a 1 s k y, Ceske mince a peceti 11. a 12. stoleti (Sbornik Näir. musea,

I, PJ:-aha 1938, s. 7 nn.). 
70 Ta,mrze, s. 10; F ir i e den s b u ,r g, Die Symbolik des Mittelaltermünzen,

t. II/III, Berlin 1912, s. 3,91.
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Powiedziano juz wyzeJ, ze ok. 1230 r. nastqpilo na Slqsku pr2;eJSc1e 
od maiej monety braikteatowej do Il!Owego Todzaju wiie�kich brakteat6w. 
Gumowski 71 lqczyl ten fa.kt ze stosunkami z ziemiami czeskimi, 
a w szczeg61nosci z g6rniczym prawem iglawskim oraz z riozporzc:1dize
niem menniczym 'Z 1253 r ., wedluig kt6rego wybijaino w üzechach 
w pierwszej pruowie roku 316, a w drugiej 364 monety ·z jednej grzywny 
czystego srem-a, eo czyni roaniem Gumowskiego przeci�tnie 340 sztuk, 
to jes1t tyle, ile bito na Slc:1·Sku. Do teg,o doda!j,e, ze jiednak ,przy do
kladniejszych ·bad.anfach stwierd:wll!o, iz reforma monetarna zostala prze
prowa�ona na SlqSku wczesniej niz w Ozechach, dalej, ze wprowadze-
nie nowych liczb menniczych bylo rw Oz-echach pMmiej1sze, z,e slc:1ska re
forma ,przyn:uosla material znacznie bogatszy i 10rygina�niejszy, wreszcie 
m6wiqc ikrot'ko, ze reforma slq1ska byJ:a w2Jorem dla Cze�h, a nie od
wrotnie, jaJk si� dawniej przyjmowafo. Tym w widoczny spos6b nawic:1-
zywal do stwierozenra Friedensburga 72, ze odkrycie w Zalesiu wstruis
,n�lo teoriq o czeskim w�orcu dla Slqska. W rzeczywiistosci - jak· 
wykazal Ska}sky - najwi�ksza cz�sc zawartosci t-ego znalezi,ska byla 
czeska n. 

Do rwywod6w GumorwSkieg,o trzeba jednak dodac kilka uwag. Przede 
wszystkim jesli chodzi o domniema!Ile zarzqrl�enie mennicze z 1253 r., 
Gumowski ·zacytowal je wedlug Fiali 74, lecz nie wiedzial o tym, ze 
pochodzi ono ·z formularza ·znanego kodeksu Zdenka z Trebice 75, zawie
rajqicego r6zne wzory .list6w dla kanoelarii kr6lewskiej Przemysla II 
i ,Wadawa II. Dlateg,o tez .jego tresc nalezy przyjmowac z rezerwq, po
niewaz w rzeczywistosci nie bylo 'to konkretne rozpor.zqdzenie o mone-. 
de. Fiala przejql datowa1nie domniemanego dokumentu z Codex iuris

Bohf:mici Jirecka 76
• Caly cytorwany dorw6d o liczbi,e mermicz,ej brak

teat6w czeskich 'Z 1253 T. wydaje 1si� przetio zupelnie wqt,p'liwy. 
P.onadto w ·zwic:1·zku z .pog1c:1dami Gumowslkiego nalezy wsporn:niec, ze

br.akteaty w koncu pierws2;ej po}owy XIII w. wybi1jano na podstawie 
reformy monetarI1Jej krola Przernysla I wedlurg wzocr.'U bra'k:iteat6w mis
nienskich. Skalsky 77 dorwodzil, ze refonna w Ozechach nie zostala. wy
wolaina przyczynarni technicznymi jak w Niemczech, gdzie rw nast�pst,wie 

n G u m  o w s k i, Moneta na Slqsku, s. 604. 
72 F r i e d e n s b u ·r g, CDS, t. XIII,· s. 79. 
73 G. s k a 1 s k y, Studie o ceskych a moravskych braktecitech III (Numism. 

fas. es., XI/XII, 193·5/1936, nr 22). 
74 F i a 1 a, Ceske denciry ... , s. 124. 
75 R�kopis w Narodowej i UniJwersy,teokiej Bibliotece w Pradze. 

76 H. J i :r e c e k, Codex iuris Bohemici, t. I, P,:riaha 1867, s. 126, nir 43. 
77 G. S ,k a 1 :s k y, Studie o ceskych a mo,ravskych braktecitech II (Numism. cas. 

es., VIII, 1932, s. 30 nn.). 
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zwi�kszenia srednicy i jednoczesnie zmniejszenia grubosci monety od
bicie sitemipla przeniika�o z · jednej str.ony na drugq, tafk iz trzeba byto 
udec si� do jednostronnego wybijania, lecz ze chodzilo tu raczej o braik 
zaufania do starej monety denarowej, psutej kilkakrotnie w ciqgu ·roku, 
ora1z o kolonizacj�. 

W koncu XII, ,a gl6wnie w poczqtku XIII w. ruszyl w kieru!Ilku ziem 
czes!ldch \J)rqd emi,granit6w, kt6rzy przybywali w poszukiwaniu lepsz.ego· 
chleba, jaki tu mogli z:nalezc, a czasem TOWniez Z obawy prned karq, 
na kt6rq w swej ojczyznie zasluzyli 78

• Kolonrisci przyn1osili z.e sobq obce 
pieniqdz,e r6zniqce si� od denar6w cz,eslkich, sporzqdzone ,z lepszego me
talu. 0 mnostwie obcych pieni�dzy poucza'jq nas znaleziska z tej e.poki 79

• 

Poniewaz bralkteaty misnienskie z poczqtiku XIII w. byly wybijane 
niemal z czystego srebra, stanowily wielkq konikuTencj� dla miejiscowej 
monety denarowej, ta!k ze nakazem rozsqdnej polityki gospodarczej 
stawalo si� dostosowanie nowych czeskich pieni�zy pod wzgl�dem za
wartosci srebra do brakotea1:6w . misnienskich, choci:a.z :one daly tym 
o,statn:im wzorzec wyglqdu 1zewn�trznego 80

• Dlatego tez ,pierwsze czeskie 
bra!kteaty wybijano z czystego srebra (aDgenrt:um puTum) ja:kosci 15-luto.
wej (0,9375), o i1e na to 6wczesne mozliwosci techniczne pozwalaly 81• 

W zwiqzlku z tym nalezy wspomniec i miJncerza czy mistrza mermiczego 
Drilofüa (DTiloth monetarius), wymienionego jako swiadek w dokumen
cie z 1207 r ., kt6rym Przemysl I darOiwal klaLsztorowi praskiemu gTunt 
w Jinonica1ch. Zapewne wlasnie t,enze DTiloth, z ipochodzenia Niemiec, 
wprowadzal w Czechach wybijanie nowych monet wedlug wzor6w przy
niesionych ze 1swego kraju 82

• Kr61 czeski Przemysl I mial zresztq 
w zwiqzku z mO'Ileiq bralkteatowq pewne doswiadczenie, poniewa.z jego 
poprzednicy i cm sam bil juz t� monei� w XII i na p,o,czqtlku XUI w. 
w Budziszynskiem i ZgoTZeleokiem. 

J ednakze r6wniez po wprowadz,eniu wfa,snych monet brakteatowych 
na ziemiach czeskich znajdowaly si� nadal w obiegu fbrakteaty mis
ni€nskie, stanowiq·ce w niekt6rych znaleziskach z tej epoki calkowitq 

7.a Zob. J. Ce 1 a k o vs k y, Privilegia kr<ilovskych mest venkovskych (Codex
iuris minkiipaHs Regni Bohem.iae, t. II, Praha 1895, s. 42 nn.), w dokumende loka
cyj-nym miasfa Policki z 2t7 IX 1265: ,,securamus i1Psos [tj. koilonisit6iW] et absoluim:us
per biennium ab om1ni impetid.one cuirus,cu_nqrue cauisae et culpae alibi perpetrate, 
debito dumtaxat exce;pto". 

79 S k a 1 s k Y, Studie II, s. 34; t e n z e, Razba dvoustrannych dencirü v Ce

ch<ich v do.be braktecitove (Numism. cas. es., JGV, 19�9, s. 28). 
80 S k a 1 s k Y, Studie II, s. 35; J. P o s  v ä f, K pocatküm razby brakte<itü

(Numism. listy, 195.3,- s. 117 nn.) . 
.ai G. S k a i1s k y, O marce prazske a moravske na rozhrani stol. 13. a 14.

(Numiism. cas. es., III, 192.7, s. 47). 
B2 S k a 1 s k y, St.udie 11, s. 31.
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ich zawartosc, a w innych przewazajqcq bqdz znacznq cz�sc odkrytych 
monet 83• Dopiero w pol,owie stulecia wyst�puje w znaleziskach prze
waiga pieni�y czeskich. Zwyci�stwo monety rodzimej zostalo wywo
lane w pierwszym rz�zie przez obfitosc srebra w kopalniach lglawy 
i w innych Tegionach Wyzyny Czesko-Morawskiej .oraz przez technicz.ne 
i admim.istracyjne wyikorzystanie tych bogaotw naturalnych za czas6w 
Waclawa I. Slkorn ty1ko ,pieniqdz rodzimy opanowal ry,nek, obserwujemy 
ok. 1260 r. jego odejscie od obcego wzorca misnieiiskiego, to jest od 
misec�owatego 'ksztaltu z wizerunkiem siedzqcego kr6la. N owy rodzaj 
denar6w czeskich jest mniejszy i ulkazuje ibogatq kombinacj� r6znych 
element6w fol'1ITlalnyich posr6d ostrrio wyst�pujqcego wy,puklego kofa. Za 
panowania Przemysla II c:z;eski ibrakteat uzyisk:al nast�pnie tzw. form� 
guzikowq, krqg wok6l obrazu podwy�sza si� i rozszerza przy jednoczes
nym .pogl�bieniu wizenmiku, kt6ry traci na · ostrosci 84• 

Wr6cmy mi6w ku poczqtkom wie1kich bra:kteat6w slqs1kich ok. 1230 r. 
W okresie tym rmca si� w oezy podobienstiwo mi�dzy brakteatem z na
pisem REX OTADKARVS wok6l budyinku z wiezami a slqiskim brak
teatem z orlem slqlSlkim z p6iks1i�·zycem na piersi ornz legend.c1 HEINRI
CVS DUX 85• Gumowski sc1dzi 86, ze obie monety byly wsp6lczesne. 
Pierwszc1 uznaje i'a brakteait Pr2;.emysla I, drugq zas za pierwszq slqsikq 
monet� tego rodzajru i przypisuje Jcl Heilrr'yikowi I Brodatemu. Poglqd, 
ze brakteat Renrylka oznacza poczc1tek wiellkich monet takieigo typru na 
Slc11sku, Friedensburg �iera na testamencie biskupa Tiomasza z 1268 r., 
o kt6rym juz wspomniano, gdzie m6wi si�: ,,denarios autem tales . esse
volumus, quod ad minus XIIII valeaint unum scotum; si enim ad mo
n€tam minimam in Wratisfavia redkentur, in denariis pauperibus dan
dis rproximo dicto taxationis habeTi volumus radonem" 87• Sikalsky, kt6ry
poswi�cil <jbfU monetom specjalnq uwag�, przypu1szcza 88, ze moneta
czeska nie nalezy do Przemysla I, lecz Przemysla II, a slc1Ska nie do
Henry,ka I, ale do wsp6kresnego Przemysfowi II Henryika IV, walczc1-
cego pod Suehy,mi &utami przeciw Rudolfowi Habsburskiemu. Jesli
Skalsky ma racj�, a brakteat He11Ty1ka uwazal:iJbysmy za pie['wszy z wiel
kich bra:kteat6w slqSkich, wtedy poczc1teik wielkich monet brakteato
wych na SlqSku rnileza}oby pr'zesunqc o 40 lat p6z.niej. Testament bo ...

83 Tamize, s. 36 . 
.s4 S k a 1 s k y, Studie III, s. 27.
85 S k a 1 s ik y, Zwei Berichtigungen ... , s. 178 nn . 
.aG G u mows k li, Moneta na Slqsku, s. 617 nn.
87 F ,r i e den s b ur" g, CDS, t. XIII, s. 15, 165, nr 550; Pos v a :r, K slezske

minci ... , s. 389. 
88 S k a 1 s k y, Studie II, s. 51. 
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wiem biskupa Tomasza mozna interpretowac talkze w ten spos6b, iz 
trze1ba byro w nim zamaczyc, ze wyplata ma si� odbywac w duzych 
pienüid�ach, to podkreslenie zas nie wydawaloby si� konieczne, gdyby 
ich bide bylo od dluzszego czasu (od r. 1230) w zwyczaju. Poniewaz 
.nie m,iano 1pewnosci eo do przyj�ia si� w obiegu niowej monety, m6-
wiono r6wniez o powrocie do malej monety brakteatowej. Jest rzeczy
wiscie mozliwe, ze do wprowadzenia wieLkiej monety brakrteatowej na 
Slq1sku doszlo p6zniej. J esli spoj,rzec na wypadki, jaJkie mialy miejsce 
tarn po smierci Henryka I, tj. spustc,szenie kraju przez Tatar6w i anar
chi� ·za czas6w maloletnosci jego wnruka, olkrres ten nie wydaje si� od
powiedni na wprowatdzanie nowych pieni� 89

• W ten spos6b wyjas
nione ziastaly wqtpliwosci Friedensbu:riga 9o, dlaczego Hen�ylk I prrzyjql 
dla swej rnonety wz6r czeski, skoro utrzymywal zyws7Je kontaJkty 
z Niemcami. P6zniej sytuacjra ulegla zmranie, eo uwidoczmialo si� mi�zy 
innymi w cytowanym przyj�ciu g6rniczego iprawa i;glaw.skiego na Slq
slm. Interesuj�ce jest, ze testament bislkupa Tomasza ,pokrywa si� .chro
nologicznie z wyrokiem iglawskiego sqdu g6miczego wydanym na prosb� 
opaita lubiqSkiego. Intensywniejsze ·zwiql.Zlki gospodaTcze Sl4ska z zie
miami czeskimi w drugiej polowie XIII w. byly jednak uwaTunlkowane 
r6wniez i sojuszem politycmym Henryika IV ora-z innych ksiqzqt slc:i
Skich z kr61em czeskim Przemyslem II 91• I1stnieje ipr-zeto wiele argru
ment6w na. popaI"cie ,poglqdu, ze wiellkie brakteaty slq'skie wstaly W1pro
wadzone do obiegu wedlug wZJoru czeskiego, i to nie juz ok. 1230 r., 
leoz dopiero w drugi·e j polowie XHI w. 

* * 

* 

Moneta denarowa ina Slqsku, reprezentowana przez slq:skie denary,. 
a . naJSt�pni,e brakteaty, zositala zastq1piona monetq kwartniikowc:i. Zanim 
jednalk :zajmiemy si� blizej kwartnikami sl�kimi, trzeba powiedziec 
kilka sl6w o czeskiej reformie groszowej z 1300 r. 

Zainteresowama finansowe kr616w czeskich, a w szczeg6lnosci Prze
mysla II, kt6re lqczyly si� be�osredmio z mocarst:wowc:i polifykc:i Prze
myslid6w i kosztownym prowadzeniem dworu wedlug obcych wzo
r6w 92, wiodly ku czerrpaniu znac2JI1ych dochod6w z regale menniczego, 

.a9 Po s v ä f, K slezske minci ... , s. 389.

90 F .r i e d e n is b ur g, CDS, t. XIII, s. 15.
91 Po s v ä f, Hospodcirske predpoklady ... , s. 212; por. F. Pa 1 a c k y, Dejiny 

ncirodu ceskeho v Cechcich a Morave, Praha 1921, s. 261; zoib. itez Cesi a Polcici 
v minulosti, t. I (Ted. J. Maicürek), Praha 1964, s. 7,6 nn. 

92 J. S u ·s t a, Dve knihy cesk{Jch dejin, t. I, Praha 1917, s. 5'41 nn.; J. Po
s v ä f, Ceskci grosovci reforma a Polsko (Studia .z dz iej6w polskdch i czechoslowac
kich, t. I, W.roclaw 1960, s. 126).
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eo uniemozliwialo utrzymanie istalej warlosci monety i zmuszaro do 

zmniejszania jej wagi przy pomocy przymusowej wymiany (renovatio 

monetae). Fotrzeby gospodarcze przera:staly jednak wlasciwosci b�dc:1-
cych w obieg.u :pieni�<l:zy, -tak ze nalezalo przystc:1pic do radykaJinej zmia

ny m01I1ety i caleg,o systemu monetannego. W koncu XUI V!· odikrycie 
kutnohorskiego .srebra UJmozliwHo przeprowadzenie refiormy i tak 
w 1300 r. za rwladzy W aclawa II dosz�o do wy'bicia pierwszych g,roszy 
czes.kich 93. Reforrma monetarna wymagala poza szeregiem krok6w ad'mi
nistracyjinych r6wniez nalezytej podistaiwy finansowej, kt6rej jednaik za
dluzony skarb kr6lewski nie m6_gl jej 'Zapewnic 94• Reformy finansowe

wi�c przeprowadzali finansisci florencrcy, zwani w zr6dlach „socii de 
' Fl.oreincia" 95• Na ich czele stal prawdopodobnie Rtnieri, kt6ry zostal 

wkr6tce czlonkiem czesikiej ikomory kr6lewskiej 96• 

· Nowc:1 monetc:1, kt6ra zastc:1pila pozbawione wartosci brakteaty, s:tal

si� gmsz prn:ski 97, pienic:1dz ibify obustmnnie, opa·tr2Jony symbolami Kr6-

lestwa Ozeskiego, tj. komnc:1 !k:r6leW1S1kq na awersie, a l1wem czesikim na 
rewersie, z legendc:1 oznaczajc:1cc:1 rodzaj pieni�dzy (GROSSI PRAGEN
SES) i imi� ikrr6la jako ipatna menirricy (WENCffiSLAVS SECVNDVS DEI 
GRA:TIA REX BOEMIE). Grosze wybijano niemal z czystego srebra ja
kosci 930/1000 o sredniiey ok 28 mm 98• Jednoczesnie z zapoczqtlmwa
niem wyibijania nowej monety wstala oczywiscie wprowadzona i nowa 
jednostka monetarna: grzywna praska (marca Pragemis) o warlze 
253,14 g, na !k:t6rq szly 64 grosze o wadze 00{. 3,9 g 99. Stwierdz·ona waga 

93 G. S k a 1 s k y, Mincowni reforma Vaclava II. (Cesky cas. historii.cky, 1934, 

s. 12 nn.); K. Ca :s t e 1 i n, Ceska drobna mince doby predhusitske a husitske
(1300-1471), Praha 1953, s. 12 rm.; K i e r  s n o w s k i, Wst<:p ... , s. 129 nn. W. Te r-
1 e c k i, Reforma monetarna "Kazimierza Wielkiego (Wiadomosoi Numizmatyczne,
1962, s. 251 nn.).

94 S u ist a, Dve knihy ... , s. 541 111I1. i 661. 
95 Codex diplomaticus Moraviae, t. V, nr CXXII, OLXXIV; por. J. S u s t a, 

Soumrak Premyslovcü a jejich dedictvi, Praha 1953, s. 551.
96 C ais t e 1 in, Ceska drobna mince ... , s. 15; 'P os v ä t, Ceska g1'osovci refor

ma.,., s. 127, 135. Rinieri czy Reinherus wyst�uje w zr6dlach po niiedlugim czasie, 
juz w -r. 1303, jako stairo.sta kiraikowski. Zadanie, jakie mu na tym stanorwisku po
w.ierzono, !PÖllegalo m. in. na dostosowa111iiu tamtejszych sitosunk6w monetamych do 
pieni�dzy groszowych i zabezpieczen1iu obiegu grosza pra·skiego jako obiegowego 
srrodka platniczego, a moze rowniez zorgani.zowaniu wybijania groszy w mennicy 
krakowskiej. 

97 J. s m o 1 i k, Prazske grose a jejich diLy, Praha 1894, s. 7 nn.; Cast e 1 i n, 
Ces,ka drobna mince ... , s. �6 nn.; NO h e j 1 o V ä - PT ä t o V ä, Krcitky prehled ce.ske
ho mincovnictvi ... , s. 15 ,nn. 

98 1S m o 1 i k, Prazske grose ... , s. 7, podaje jakosc 922/1000-933/l_OOO.

99 s k a 1 s k y, O marce prazske a moravske ... , s. 49 rnn .. 
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zachowanych groszy wynosi 3,774-3,86 g 100. Jaik dlugo jakosc groszy 
utrzym)1iWa1110 rra pierwotinym poziomie, grzywna groszy odpowiadala 
jednej grzywnie czystego srebra. Wkr6tce jednaik weszla w zycie jako 
jednostka obrachun!kowa kopa groszy (sexagena grossoTum) o 60 g.ro-

. szach, kt6ra wyst�powala ipowszechnie gl6wnie· w Czechach 101
, gdy na

Morawach liczono cz�sciej wedlug grzyrwien groszy liczby morn,wskiej 
po 64 grosze 102. Kazdq grzywn� mozna bylo dzielic na p6lgrzywny (me
dia marca), na cwierci, czyli wiarduniki (fertones) o 4 lutach (16 lut6w 
na grzywn�), a lut 111a 4 kwinfüki (64 na grzyw1n�), tak ze kwintlik 
r6wnal si� 1 grioszowi, lut 4 gro1s:zom, wial'dunetk zas 16 groszom 103: 

· 

W dokumentach spotykamy tez szylling ,groszy, kt6ry liczyl 12 groszy, 
tak ze 5 szyl'ing6w szro na jednq kop� g,roszy., 

Grzywna 

I
Wiardunek 

praska (235 g) (ferto) 
Lut Kwintlik 

1 4 16 64 

64 grosze 16 groszy 4 grosze 1 grosz: 
12 parvus6w 

Drobnq man�tq waluty gro.szowej byl parvus, to jest maly (grosz) 
w ilosci 12 na 1 grosz. Przypominal on wyglqdem igrosz praski, majqc 
na jedniej S'1Jronie lwa czeskiego, a na drugiej koron� kr6lewskq, przy 
.czym w legendzie podawa1110 skr6ty imienia pana mennicy W II R BOEM, 
kolo lwa zas oznaczenie wartosci PRAG P ARV·I. Waga iparvusa wyno
sila przeci�tnie 0,48-0,54 g, ja!kosc srebra 544/1000, a srednica - i5-
-16 mm. P6zniej pairvusy otrzymaly nazw� halerzy 104. 

Zina,czenfi.e reformy groszowej ipolegalo na tym, ze ·znosila ona zupel
nie dotychczasawe monety denarowe liczione na talenty o 240 denarach 
czy o 20 solidaoh po 12 denar6w. Zerwano ·z obowiq·zikowq wymianq 
pieni�dzy �z·e1pTowadzanq dotychczas kilikaikrotnie w ciqgu rolku. Rynek 
pieni�ziny osiqgnql przez to pewnq staibilizacj�, .poniewaz uzysikal do 
dyspozycji wi�ks.zq jednostlk� monetarnq, jaikq moz1na bylo przy powaz-

100 ca s t e 1 in, Ceskci drobna mince ... , s. 30; Sm o 1 i k, Prazske grose ... , s. 7. 

podaje waig� 3,5-3, 7 g. 
101 s k a 1 s k Y, 0 marce prazske a moravske ... , s. 50; Pos V ä f, Mena V ces-

kych zemich ... , s. 44.
102 p o s v ä f, Ceskci grosova refo,rma ... , s. 129, pr�yp. 32, podaje przyklady 

z materialu do!kumen,tarnego. 
103 S m.o [ i 1:c, Prazske grose ... , s. 8 nn.; Pos V ä f, Mena V ceskych zemich ... , 

s. 45.
104 Sm o 1 i k, Prazske grose ... , s. 8; Ca s t  e 1 in, Ceskci drobnci mince ... , s. 33

nn.; Nohe jlo vä-Pr-ä,tovä, op. cit., s. 16. 
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niejszych sumach lkzyc na grzywny lub kopy groszy. Dla pospoliitego 
handlu codziennego istnialy zas d�obniejisze wairtosci 105. Pierwsze grosze 
czeskie pojawily si� wedle swiadectwa kronikarza w lipcu 1300 r. 106 

Wkr6tce obieg ich rozszerzyl si� r6wniez i na ikrnje Sq1siadujqce z Cze
chami. 

W zwiqZiku ·z tym, eo powiedzi:ano wyzej, nalezy -za.jqc si� tzw. ikwa:rt
nilkami slqskimi. Wediug poglqd6w "'Friedensburga 107, Gumowskiego 10a 

oraz Kiersnowskiego 109 iksiq.z� glogawski Henryk II rozpoczql bic ok.
1290 r. ci�z!kq monet� dwustroninq o 1przeci�tnej wadze 1,668 g z 14-, 
15-lutowego 'Srebra. Jej wyglqd przyipomina w uderzajqcy spos6b grosze
praskie. Na 1 g,rosz lic�ono dwie nowe 1monety zwane kwartni.kami.
Nazwa ta jest wzi�ta ze zr6del .pisanych, w kt6rych pieniqdze takie
wystE;pUjq jako „quartenses" czy „denarii quartenses". Tstnieje tez
wmniank.a· ·o „marica quartensium". K wartniik posiadal wag� 1/ 4 skojca,
tj. 1/16 grzywn� srebra 110. Bito go mniej wi�cej do lat 1325-1330 w 34
mermfo:ach slqskich. Znamy okolo 100 ,T6z,nych rodzaj6w ikwartnik6w m.

Ich powstanie jest poswiadczone w wiadomosciach o wprowarlzeniu no
wego podatku ·zwanego Münzgeld, kt6rym pan mennicy wyr6wnywal
sobie strat� zysiku z dawnej 1przymusowej wymiany pieni�dzy. Danina
ta wed�ug Frieden:sbur,ga i idqcego za nim Kiersnow:skiego wyst�puje
w zr6dlach pod latami 1292, 1296 i 1300. lninym swiadectwem jest
nazwa „quarta" wyst�pujq·ca pod 1294 r. 112

Dowod6w tych nie uwaizam jednaik za iprzekonywajqce. Wedlug 
R. Grodeckiego 113 podatek ten odlpowiadal podatkowi pobieranemu juz
w porowie X:III w. na Mazowszu, Kujawach i gdzie indziej, nazywajc:i
cemu si� ,,moneta" bc:idz „obrzaz". Placono go do mennicy za zuzycie
monet, kt6re przez obieg stawaly si� mniej wartosdöwe. R6zniej prze-

105 S k a 1 s k y, Mincovni refotma ... , s. 13. 
10s Fantes rerum Bohemicarum, t. IV, cap. LXVI, s. 8: ,,Anno ig;itur domini 

MCCC0 mense Julio moneta grossorum pragensium et parvorum, quorum duode
dm grosso equivail.,ent, inistituitur. .. " 

107 Fr i e ,d e n s b u ,r g, CDS, t. XIII, s. 4·3_ 
10s M. G u m  o rw s k i, Monety polskie, Warszawa 1924, s. 69, ,pierwotnie twier

dzil:, ze kwartniki powstaly ipd wplywem g.ro.szy czesk1i.ich, lecz p6zniej (Moneta na

Slqsku, s. 649 nn.) sklond.l si� ku zdaniu Foriedenisburga. Por. tez H a i s i g, Pieniqdz
kruszcowy ... , s. 15 nn. 

·1!ll R. K i e ,r s n o w s k i, Kwartniki slqskie i czeskie grosze (Wiiadomosci Nu-
mizmaity,czne, 1962, s. 225 nn.). 

110 F ,r i e de 1Il s b u r  g, CDS, t. XIII, s. 42. 
m Gu m ows k i, Moneta na Slqsku, s. 655. 
112 Fr i e d ,e n s b u r  g, CDS, t. XIII, ,s. 44 nn.; K i e ,r .s n o w s k i, Kwartniki ... ,

s. 225.
m R. (ur o d e c k  i, Poczqtki pieni�znego skarbu panstwowego w Polsee (Wia

domosci Num.-Arch. 1933, s. 13 nn.); t e n z e, ,,Obrzaz" (tamze, 1922, s. 95 nn.). 
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ksztakil si� on w podatek powszechny, plaoony wed�ug staJnu posiadania 
ziemi, bez zwiqziku z zadnq reformq monetarnq. W ·slowniku Schröttera 
pod haslem „Münzverrufung" 114

, opublikowainym ipod ·znakiem aiutor
skim Su[hle] figuruje wzmiainlka, ze danitna MÜlnZlgeld lub pecunia 
monetalis ·sive derfectus monetae jest poswiadczona na Slq·sku juz 
vJ. 1226 r. w dokumencie b:iskupa wroclawskiego Wawrzynca. Biskup 
prz.eilrnzuje nim 10 girzywien rioc2mie w dw6ch terminach opatowi klasz
toru kanonik6w regularnych we Wroclawiu 115• 

Pierwsza wzmiarn'ka o tak wczesnym pobieraniu daruny zwanej 
Münzgeld zmajduje si� u G. A. Stenzla 116• StoSIU!nikowo tiaTdzo wczesne 
pobieranie daniny pobudzilo zapewne p6zniej Tagmanna 117 do bliz
szego zaj�cia si� tq · sprawq. Tagman pisze, ze pecutnia monetali.s byla 
placona w miastach jalko podatek staly, na wsi zas wedlug ilosci la
n6w 118• Dokument cytowany ,przez Stenzla Tagmainn pirzejrzal w oTygi
nale i stwierdzil� ze nie m6wi si� w nim doslowni•e „de pecunia mone
tali", lecz tylko „de moneta". Wyciqga wi�c z tego wniosek, ze w tym 
wypadku chodzi racz.ej o dziesi�cin� ibiskupiq z mennicy ksiqz�cej 119• 

Jest przeto dziwne, ze slownik Schröttera, _znacznie p6zniejszy od stu
dium TagmainJna, cytuje pierwotne zdanie Stenzla jaJm dow6d istnie
nia podatllru zwanego Münzgeld w 1226 r. 120. Friedensburg natomiast 
sam oslabia do pewnej miary swe twierdz.enie o dowodach wyst�powania 
tego poda:tku w ostatnim dziesi�cioleciu XIII w., ktedy m6wi o nich 
tylko warunlkowo jako 'O najistarszych. 

Suhle w slowniku Schröttera wspom:ina 121, ze przymu1sowa wymiana 
pieni�dzy przeprowadzana z reguly dwa razy rocznlie sprawiala szcze
g6lnie duze trudnosci kupcom miejskim i ·ze miasta wyikupywaly si� od 
niej placeniem specjalnego podatku. Pan mennicy zoibowiqzywal si� 
w 'Zamian, ze do pewnego czasu nie b�z\e 'Odnawial monety. Stracony 
zySik z wymiany mial mu wyr6wnac. ten p�:>d.atek. J est przeto cahlciem 
mozliwe, ze bi'skup wroclawski juz w 1226 T. ofiarowal owe 10 grzy
wien wlasnie z tego ,podatiku miejskiego, jalki placilo mu miasto Wro
claw, aby zrzekl si� d� pewnego · terminu odnawiania pieni�dzy. Z tego, 

114 F. S c  h r ö t t er, Wörterbuch der Münzkunde, Berlin-Leipzig 1930, s. 442.
115 s· c h r ö t t er, Münzverrufung ... , s. 442.
116 G. A. Tz s h o p p e, G .. A. S t enze 1, Urkundensammlung zur Geschichte 

des Ursprungs der Städte, Hamburg 1832, s. 6 nn.
117 R. T a g  m an n, Über das Münzwesen Schlesiens -bis zum Anfang des 14.

Jahrhunderts (Zeitschrift d. Ver . f. Gesch . u. Alt. Schlesiens, I, 1855, s. 33 nn.).
118 Tam1ze, s. 46.

119 'I'amze, s. 47.

120 Praca Tagmanna - 1855 r., Schröttera - 1930 r. 
121 S c  h r ö t t er, Wörterbuch ... , s. 442. 
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eo powiedmano tu o podatku zwanym Münzgeld, wynika, ze wiadomo
sci o nim nie nalezy podawac za dowody wiprowadzenia nowego rodza
ju pieni�dzy. 

D alszy dow6d Friedenshu:rga w , sprawie wiprowadzenia Teformy 
kwar1milmwej jeszc�e prized 1300 r., oparty na ddkumencie z 1294 r. 122

, 

w kt6rym uzyto slowa „quarta", jakie mialro odpowiadac nowo wprowa
dzonej monecie, jest T6wniez niedostarteczny. J est to po prostiu termin 
mefoologicZIIly ozna:czajqcy 1/4 'Skojca slq.Skiego, a w zadnyrn razie ter
min monetarny. R6wniez Kiersnorwsiki zgadza si� z wy.razonyrm tutaj 
przeze mnie zdaniem 123

. 
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Jesli chodzi o dowody charakteru numizmatycznego, pierwotnie r6w
niez i Friedensiburg sqdzH, ze grosz.e czeskie mialy wplyw i!konogr-aficzny
na wyglqd kwartnilk6w 124, zwlas�cza w prz.edstawieniu korony i lwa 
(F. 454 i 691). P6.zniej jedinak ten sw6j poglqd odwolal i ,oglqsil za cal
kiem niewlasciwy. Dopuszczal mimo to, ze oznaczenie „grossi" (np. F. 468, 
479 i 625) jest przej�te 'Z groszy czeskich 12s. Podobnie do niego r6wniez· 
Kiersnowski wywodzi motyw · kOTony 'Ze sitarszy,ch brakteat6w sl�slk:ich 
(np. F. 34-38). PTzyipomina jednak, ze wecUug Castelina 126 chod:zi ra:czej 
o bralkteaty morrawSk.ie. Zresztq wedliug KieJ"snowsikiego typ ikorony na
kwartnillrnch swidniclkich i na kwar1mi!ku 'Z Krosna r6.zni si� zasadniczo
od Jmrony na groszach praskich. W zwiqzlku ·z tyrm domysla si� on raczej
wtplywu hrandenburskiego 127

• Kiersnorwski wbrew FTiedensbur:gowi nie
przyjmuj'e hipotezy o przej�ciu naz;wy „grossi" od groszy praskich. Co
si� tyczy chronologii kwartnik6w, Kiersnowski uwaza za naj'starszy typ

122 F r i e d e n :s ,b u ,r g, CiDS, t. XIII, s. 45. 
123 K i er s n o w s k i, Kwartniki ... , s. 236; t e n z e, Wst�p ... , s. 153. 
124 Fr i e d ,e n s b ur-g, CDS, t. XIII, s. 45. 
12s CDS, t. XXIII, s. 17. 
126 K. Ca s ,t e 1 in, 0 tvaru ceske kor_uny na mincich (Slez. numi smatik, 1960,

nr 4-5, s. 14). 
127 K i ,er s n o w is k i, Kwartniki ... , s. 229. 
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F. 623 i 624 ze Wschowy 128, a ta!kze typ F. 687 blty za .panowania
Bolika I swi.dnidkiego {1278-1301), przy czym nie wylqcza mozliwosci, ze
wybij.a1no go dopiero w ostatnkh miesiqcach zycia ksi�cia, tj. juz po roz-

. pocz�ciu emisji groszy w Kutnej Horze. Nielkt6re typy kwartnilk6w 
Henryka III glogowskliego {1273-1309) mogly pochodzic z okresu jeszcze 
prned 1300 r. Jednak znacznq wi�kszosc tych monet wypuszczono we
d�ug Kiersnowskiego w okresie rp6zniejszym, a ich produkcja rozwijala 
si� T6wnomiernie przez calq pierwszq cwierc XIV w. az do 1330 r. Sqdz�, 
iz r6wniez na rpodstawie materialu numizmatycznego trudno jest udo
wodnic, ze kwartn'iki byly wybijaJne przed groszami pra'skimi. 

Kiersnowsiki wqtpi w sluszmosc mej tezy, ze grosze. czeskie daly pod
niet� do wyibijania tych monet slqskich i ze iksiqz�ta slqscy bronili si� 
w ten 1spos6b przed przenilkaniem do ich ziem grosza czeskiego, anal'O
gkznie jalk Przemysl I zastqpil dotychczasowe zeprute denary czesikie 
braikteatami jaJkosdowo i ikono1grad:icznie podobnymi do misniensikich 129• 

Twierdzi on, ze wedrug prawa Kopernika r(Greshama) przy jednakowej 
nominalnej wartooci ·zla moneta wypiera dobrq. Czeskie grosze mo,glyby 
przeto wypi�ac ·z obiegu slqskie kwartniki tylko wtedy, gdyby byly · 
gorsze. To zas stalo si� d01piero dlmlo 1327 r., gdy jakosc groszy prasikich 
si� obnizy}a. Moim zdaniem, prawa ,tego nie mozna rozciqgac na stosunek 
denar---4bralkteat ani grosz---4kwaTtniik, tponiewaz nie chodzi tu o monety 
jednakowej ,wartosci. Jesli produkcja lkwartnik6w w latach 1325-1330 
zmniejszyla si�, a na:st�pnie zanikla, mozna to umotywowac jedyinie tym, 
ze nie mogly one wytrzymac wspMzawodnietwa z gros1zem, za kt6rym 
stalo wtedy pot�zne panstwo czeiskie. Ksiqz�t8: slqscy stairaili si� przy 
pomocy pr6by wybijania kwartnik6w ratowac swe doehody z regale 
mennkzeigo, lecz ostatecznie pr6ba ta si� nie powiodla. 

Kliersnowsiki pisze 130, ze reforma kwartnikowa byfa pierwszq tego 
ty;pu w Eurorpie Srodkowej i ze przeprowadzono jq wedlug wooru fraJn
cuskiego, chociaz ,lJllizej nie wykazal, jakje kontalkty handlowe lU!b poli-

, tycme z Francjq ,posiadali 6wczesni ksiqz�ta slq'scy. J est Tzeczq znanq, 
ze ci�zsze monety pojawily si� od konca XU w. w gospodarc2Jo zaaw1:1n
sowanych miastach p6ln:ocnych Wloch, skqd w polowie XIII w. wybi
j anie ci�zszych monet. przeszlo do Francji, gdzie od 15 VIH 1266 r. 
L udwik IX rozpoczql wypuszczac tzw. grossus tumosus o wadze 4,22 . g. 
J eszcze przed koncem XIII w. rozpowszechnily si� one w Holandii 

128 Tamze, s. 227; Stronczynski j,edinak sqdzi, ze byly one wybijane az po 1312 r.
129 J. P o s v ä r, Jeste k sLezskym kvartnikilm (Slez. numismatik, 1963, nr 18-

19, s. 71); t e n z e, K otcizce sLe-zskych kvartnikil (Slez. numismatik, 1960, nr 

4--5, s. 16 nn.). 
13
° K i e r_s n o rw s k i, Kwartniki..., s. 242.
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i Lotaryngii 131• Handel slqski w XIII w .. byl tymczasem skierowany gl6w
nie na Wsch6d i W�gry. W ostatniej cwierci tego stulecia jest pos:wiad
czony bezposredni kontalkt z Bawariq, a w niekt6rych 21r6dlach poja
wiajq si� wzmianki o monecie wagi kolonskiej 132. Wbrew temu nie 
ulega wqtpliwosci, ze juz w drugiej polowie XIII w. Slqsk zaczql wüµ:ac 
si� gospodarczo i poli tycznie z ziemiami czeskimi. J esli zas wezmiemy 
pod uwag� W1plywy czeskie wyst�pujq,ce juz iprzy W1prowadzeniu wiel
kich brakiteat6w slqskich, u czym wyzej wspomnia:no, trudno byloby 
uwierzyc w tez�, ze ksiqz�ta slqScy kierowali si� wzorem odleglej Fran
cji, z kt6rq nie posiadali bezposredrnich kontaikt6w, kiedy w sqsiedztwie 
przeprowadzano reform� grosmwq, mogqcq sluzyc tak.2Je wlasnym, rodzi
mym potrzebom. 

Gros2Je iczeskie wkr6tce po ich wprowadzeniu do obiegu przenikn�ly 
na Slq:sk, poniewaz uzy,wanie ich na ty,m terenie jest pisemnie poswiad
czone juz .pod 1300 r. l33 Dalsza wzmianka :o nich pochodzi z 1305 r. 134, 

a od 1310 r. byly wymieniane cz�sciej w dokumentach slq5kich. Sq one 
oznaczane jalko ,,grossi denarii regales", ,,,grosse kungespfe'Il!nige", ,,de
narii regales", ,,grossi regales" itd. Na Slqsku nie przyj�to jedna/k. 
grzywny praskiej, lecz tzw. li:c:z;b� polskq - 48 groszy na jednq grzywn� 
slq:skq. Wyst�puje wi�c „marca grossorum numeri ·consueti polonici" lub 
,,mairca gTossorum P•ragensium denariorum ad numerum ipolonicum" itd. 
W zwiq2Jku z wcieleniem Slq;9ka- do Korony Czeskiej w 1335 r. grosze 
praskie staly si� tarn pospolitq monetq obiegowq. Kwartn.i!ki slq1skie, 
dop6iki byly wybijane i znajdowaly si� w .obiegu, s+t'anowily polow� gro
sza czeskiego. 

W mennicach Slq:Ska druigo nie wyibijano groszy slq·skich, poniewaz 
rynelk byl ·zaopatrywany groswwq monetq obiegowq naplywajqcq z ziem 
czeskich. Pojawily si� one dopiero w lkonou X·V w., za czas6w Macieja 
Korwina 135• Naj:pi�rw, po r. 1470, wybijano je we Wrocfawiu, a na
st�pnie, ,po r. 1475, takze w Karniowie. Na awersie majq one znak kr6la 
Macieja i jego uni� ·z tytulem !kr6la czeskiego, na rewersie podobizn� 
sw. Jana i w legendzie GROSSVS WRATISLAVIENSI1S bqdz Madmm� 
i oznaczenie GROSSVS CARNOVIENSIS. Ozmaczenie to okre·sla tylko 
rodzaj monety, a nie jej rzeczywistq wartosc, poniewaz wyst�puje r6w-

131 S c h r ö t t er, Wörterbuch ... , hasla: ,,Groschen", ,,Gros tournois", ,,Gros,so"; 

por. Pos v ä r, Ceskci grosovci reforma ... , ,s. 131 nn. 
132 K. M a 1 e c z y n s k i, Dzieje Wroclawia, Katowice-W!I'oc law 1948, s. 76 nn.
133 G rünh ag e n, Regesten ... , nr 2607; por. Pos v a r, Ceskci grosova refor

ma ... , s. 133 nn. 
134 F r i e ,d e n IS b u r g, CDS, t. XIII, s. SO. 
135 K ier s n o wsk i, Wst�p ... , s. 131. 

3 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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niez i na ,pocho�qcych z tych mennic p6lgroszach. Grosze slqslkie roz, 
rpows�echniajq si� na szersZq skal� po 1505 r ., ikiedy to zostalo zawarte 
porozumienie mi�dzy ksiqz�tami i miastami slqskimi w sprawie wy.bija
n.ra tejze monety. Wypuszczaly jq mennice: we Wrodawiu, Legnky, Gfo
gowie, Olesnicy, Zlotym Stoku, Nysie i Karniowie, a od 1506 r. taikze 
w Swidnicy, wreszcie od 1511 r. w Kr,osnie. O.patrywano je rozmaitymi 
obrazami, gl6wnie znakami heraldycznymi lub wizerunlkami patron6w. 
Ty,]ko na g,roszach wrodawskich wid:nial lew czeski. 

· Moneta groswwa utrzymala si� na SlqSku, podobnie jak na pozosta
lych ziemiach Korony Czeskiej, az do polowy XVI w., chociaz JUZ 
w drugiej cwierci teg,o stulecia pojawily si� talary, aby nast�pnie za
panowac calkowicie w zyciu gospodarczym kraju 136• 

DENARE UND GROSCHENMÜNZEN IN SCHLESIBN 

Zunädwt werden die NaichTkhten über alte Veribindungen und Handelsstraßen 
Zlwischen Schlesien, Böhmen und· Mähren zusammengestellt. Wde sich zeigt, be
standen zwischen den genannten Ländern lebhafte Kontakte. Verbindungen zwi
schen polnischen Münzprägungen Schlesiens und bähmisch-mährischen Münzen 
existierten bereits seit dem 11. Jahrhundert. Zugleich treten in schlesischen Fun
dorten häufig böhmische und mährische Münzen auf. Die Analyse schlesischer 
Brakteaten des 12. bis 13. Jahrhunderts zeigt die Einflußnahme böhmischer Prägun
gen auf die Gestaltung der schle�ischen Münze jener Epoche. Diese Formen wurden 
infolge des künstlerischen Hochstandes der damaligen böhmischen Münzkunst 
nicht nur in Schlesien, sondern auch in Polen und Bayern übernommen. Nach der 
These des Verfassers wurden die großen Brakteaten in Schlesien noch nicht um 
1230, sondern erst in der 2. Hälfte des 13. Jh. eingeführt und zwar nach böhmi
schem Vbrbiid. Bei der Behandlung der Münzprobleme des 13. Jh. wird dem 
Einfluß des Bergrechtes von Jihlava auf die schlesischen Beziehungen vorrangige 
Beachtung gezollt. 

Bezüglich der Groschenmünzen ist der Verfassers anderer Auffassung als 
Friedensbmg, Gumows1ki und Kiersnowski. Er glaubt, daß die schl:esdschen „Vier
dunge" nicht fTüher zu datieren sind als die böhmischen Gr.oischen, sondern später 
und daß sie den Vergang der böhmischen Münze in Schlesien verhindern sollten. 
Nach der Meinung des Verfassers waren die „Vierdunge" die Nachfolger deir 
böhmischen Groschenmünze. .Aibschließend infoirmieTt der Aufäa,tz kurz über die 
sch�esischen Groschenprägungen seit der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. 

136 J. P o s v a f, Talary na Slqsku (Slqski Kwartalnik Histo,ryczny Sob6tka.
XX, 1965, m: 3). 



LEOKADIA MATUSIK 

ZE STUDIÖW NAD SREDNIOWIECZN.i\ KULTUR.i\ UMYSLOW.i\ 
KANONIKÖW REGULARNYCH NA SL.i\SKU 

JODOK Z G�UCHO�AZOW 

W toku badan nad klasztorem kainonik6w regularnych we Wrnclarwiu 
Na Piasku wykmila si� postac Jodoka z Glucholaz6w, jednostki cieka
wej i wartej blizszego poznania. Sylwetka J odoka budzi zainteresowa
nia historyika z wielu wzgl�d.6w. J est to jeden z pierwszych slqSkich 
wychowanik6w U czelni J agiellonskiej, nadto autor kTOniki slyil!Ilego 
w sredniowieczu opactwa wroclawskiego, a wreszde czlowiek o pewnych 
ambicjach intelektualnych i reformatorskich w zakresie zycia zakon
nego. 

Artykul niniejszy nie jest wyczeripujqcym studium na temat Jodoka 
z Gl1ucholaz6w. Jeszcze ·za wczesnie na ocen� jego osobowosci, kt6ra 
moze rbyc dokonana dopiero po grumtownej analizie przepisywanych i ko
mentowanych przez niego tralktat6w. Do powyzszego konieczna jest 
röwniez dokladniejsza znajomosc zagadtnien zwüµany,ch z samym klasz
toreirn wroclawskim, w szczeg6lnosci potrzebne 'Sq wiadomosci o biblio
tece klasztornej i warsztacie pisarSkim. W chwili ·dbecnej ·zadaniem moim 
jest jedynie zwr6cenie uwagi na osob� J,od·oka, kt6ry chociaz inie zali
czany do grona postaci o ·wielkim znaczeniu, jest' jednostkq, kt6rej umy
slowosc wyrasta panad przeciE:tny poziom. Uwazniejsze spojTzooie na 
Jodoka potwiertlza dotychczasowe hipotezy dotyczqce ,pozytywnej rdli 
kulturalnej kanonik6w regularnych w Polsee, ja'kq wydajq si� odgrywac 
r6wniez w p6znym srediniowieczu 1

• 

1 Po[". J. Wies i o l o w s k i, S�dziwo3 z (;zecnta. Studia z dziej6w k.ultury 
Wielkopolski (Studia Zr6dl oznaw cze, t. IX, 1964, s. 93-99); A. S wie r k, Srednio
wieczna biblioteka klasztoru kanonik6w regularnych sw. Augustyna w 2agan�u 

(WTN, Sl qskie Prace Bi bldograficzine i Bibliotekoznawcze , t. VIII), Wroclaw 1965, 

s. 133 nn.; L. M a tu s iik, Niekt6re aspekty dziej6w klasztoru kanonik6w regu
larnych w Klodzku a zagaclnienie „Psalterza florianskiego" (Slqski Kwartalnik Hi

storyczny Sob6tka, t. XX, 1965, s. 280-283). 
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W literaturze historyc.lmej Jodok ·z Glucholaz6w nie iposiada zadnego 
opracowania, inatomiast znajdujemy o nim marginalne wmnianlki kreslo
ne ·z tytulu napisania przez niego krontki klasztornej 2, dzfalalnosci jako 
opat'a 3, studi6w uniwersyteckich 4 czy innych okolicznosci 5• 0 zyciu 
i dzialalnosci J odolka z okreS!U przed jego wstqpieniem do klaszt,oru wie
my niewiele. Pewny jest fakt, ze pochodzil z Glucholaz6w na Slcrsku, 
miasta nalezqcego w sredniowiecZJu do biskupstwa· wDoclawskiego. Sam 
bowiem najcz�sciej podpisuje si� ,,Jodocus de Cwgi•nhals". Miejscowosc 
wslrn:wj,e, ze J odok wywodzil si� z warstwy mieszczanskiej, a wstqpie
nie do ·zaikonu m6wilolby o przynaleznosci Jodoka do nizszych lkateg:orii 
tej warstwy, kt6ra cz�sio w ten spos6b szukala awansu zydoweigo. 
Wlasnor�czna notatka Jodoka w jednym z jego r�kopis6w informuje 
nas, iz w 1413 i 1414 r., w olkresie panujqcej na Slqsku zarazy, przeby
wal w Zytawie przy kosciele NMP, gdzie trudnil si� kopiowainiem pew
nych iprac 6• Eksplicit J odoka zawiera wiadomosc, iz w czasie zara:zy 

2 S. B. K 1 o s e, Von Breslau. Dokumentire Geschichte und Beschreibung in 
Briefen, t. II, Wirodaw 1781, s. 297-308; F. A. Z i m m  e •r m ia n n, Beschreibung 
der Stadt Breslau in Herzogthums Schlesien, Br,zeg 1794, s. 108-109; G. A. S t  e n
z e 1, Chronica abbatum Beatae Marie Virginis in Arena (Scr-ii.pto•res rerum Silesia
cairum, t. II, Wro'Claw 1839, s. VII-IX, 156 nn., dal1e•j cyrt;.: ss. rer. SHes.); H. Z e i s
s b e r  g, Die polnische Geschichtsschreibung des Mittelalters, t. I, Li'Psk 1873, s. 134; 
Allgemeine deutsche Biographie, t. XJV, Lipsk 1881, s. 112; W. 0 g r o d z i n s k i, 
Dzieje pismiennictwa _slqskiego, Kiatowice 1965, s. 28, 342. 

3 J. He y n e, Dokumentirte Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau, 
t. III, W,roclaw 1868, s. 906-912; W. U r b a n, Siudia nad dziejami wroclawskiej
diecezji w pierW'szej polowie XV wieku, Wroclaw 1959, s. 174-175.

4 G. Ba u c h, Schlesien und die Universität Krakau im XV. und XVI. Jahr
hundert (Zeitschrift des Vereins für Ges•chkhte und Alterthum Schlesi,enis, t. XL!, 
1907, s. 110-111, dalej cyt.: ZfGS); t,e n z e, Geschichte des Breslauer Schulwesens 
vor der Reformation (Codex dipl,omaticus Silesi•ae, t. XXV, Wr.oclaw 1909, s. 14,

80, 186, 251-252); K. M o  rr a w s k i, Historia Uniwersytetu Jagiellonskiego, t. I, 
Krak&w 1900, s. 211; Z. K ,o z l o w s k a - B u d k o w a, Odnowienie Uniwersytetu 
Jagiellonskiego (1390-1414) (Dzieje. Uniwersytetu JagieHoruskieg.o w latach 1364-
1764, t. I, Kr-ak6w 1964, s. 77); A. K a r b o w i a k, Dzieje wychowania i szk6l 
w Polsee w wiekach srednich, t. II, PeterS'bur.g, s. 76. 

5 C. Grünh a g e n, Annalistische Nachlese 1227-1450 (ZfGS, t. IX, 1868,
s. 187); R. Do e b n e',r, Über schlesische Klosterarchive (tamze, t. XIII, 1876, s. 
467-486); 'A. S ,c h u 1 z, Die Wahl des Jodocus von Ziegenhals zum Abte des
Augu�tiner-Chorherren Stiftes auf dem Sande zu Bresiau (tamze, t. XIV, 1878, 

· s. 236-2412); K. M i  a s k o ws k i, Beiträge zur Krakauer Theo"Logengeschichte des
XV. Jahrhunderts (Sonderabdruck a,u,s dem Jiahribuch für Phfü,ooo'Phie und spekula
tive Theologie, t. XIII, 1899, s. 6); L. Bur g e r mie i s t er, Die Kunstdenkmäler
der Stadt Breslau, t. I, W.roclaw 1930, s. 212-213; H. B a r y c z, Wieden a Polska
w epoce renesansu i reformacji (Przeglqd Zachodni, R. IX, 1953, ·s. 721-722).

6 Por. kodeiks Biblioteki Uniwersytetu Wrnclawiskiego (dalej cyrt;.: BUW), sygn. 
IV Q 6, k. 1613: ,, ... Et sie est flinis ... anno domini MICCCCXIII in die sancti Mathei 
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zmarlo wielu uczruow w Zytawie 7, co sugerowa}oby, iz J odoik m6gl
trudnic si� nauczaniem w miejscowej sZ1kole paraifiaJnej. Nizsze szkol
nictwo nie wymagalo jeszcze od nauczycieli ukonczonych studi6w uni
wersytecikich i wystarczylo wytkazac si� praktycznie odpowiedinimi umie
j�tnosciami. Biorc:1c zas pod uwag� fakt kopiowania juz przez Jodoka 
r�kopis6w, nalezy uznac, ze przygotowanie takowe m6,gl posiadac. Trz.eba 
tez przyjc:16, iz w tych latach byl jeszcze osobc:1 swieokc:1. Miejsce zatrzy
mania si� Jodoka w Zytawie oraz wyikonywanie przez niego czynnosci' 
pisarskich, a moze nauczy.cielskich, kaze przyjqc, iz musial byc w blis:
kim kontalkde z zakonem joannit6w, kt6rzy w miejscowym srodowisku 
odgTywali hardzo powaznc:1 rol�, przy tym zar6wno kosci6l NMP, jak 
i szkola parafialna podilegaly ich p.atronatowi a.

W 1415 r. Jodok wst�puje do klasztoru kanoniik6w regularnych we 
Wroclawiu 9, gdzie Slp�dza reszt� swego zyda. W nast�pnym roiku raz€m1 

z bratem zakonnym J anem Gramschitzem Jodok wstal wyslany przez 
6wczesnego opata ikonwentu do Kralkowa i zapisal si� w poczet uczni6w 
Uniwersytetu Jagiellonskiego 10• Naruik� w Krakowie rozpoczql w towa
rzystwie sporej ,gruplki Slc:1·zak6w, ,przy czym samych wroclawian w tym
ze semetirze bylo siedmiu 11• Z wiadomosci, ze Jod.ok juz w Zytawie
wykazal si� umiej�1mf0sciami pisarskimi potrzebnymi do kopiowania r�
kopis6w, a iponadto z faktu, iz w 1429 r. zastal orbrany opatem (stano-

etc. Dum modo pestilencie regnav1t per t0itam Zlesiam, sie que aliqualiter pro parte 
in Bohemia ,et in aJ.iis locis et multe civitate,s e,ra,t vacaue et clau1se. Per Jodocum ... "; 
k. 16·3v ,, ... per Jo'docum Bert0t1d de Oze,ginhalis"; k. 164 ,, ... per Jodocum Bertold
Zyfawie scri1Ptum ... " PoT. przyip. 7.

7 Tamze, na k. 227v r�kq Jodoka skreslone: .. .ich ischreyb i.s,t czu der Zyttaw in 
der. pestiilencie, do dy schuler alz.o, zer. s,torben. Ich rubryczirt ys in · die sancte 
Luce E'wangeli,ste 1414 czu de� Zyttaw uff uniser lieben Frnwen tirm". 

8 W. S_c h l es in g e T, Kirchengeschichte Sachsen im Mittelalter (Mitte1deut
sche Forschungen, 27) II, Köln-Graz 1962, s. 348). 

9 Ta1k wnosic mozna z notatki pisainej ,r�kq Jodoka w kodeksii,e BUW, IV Q 36, 
k. 60v ,, ... expil.icit computus manualis per Jodocum firatrem ordin!Ls canonicorum
regularium anno domini MCCCC decimo quinto, nonis Aprilis mensis". Wprawdzie
w tynlQ:e koideksie na dodatko1wej k. 234v zanotowano,: ,,Nota quod ingres�us (Jodici
de Czeginhals mei ordinis fuit Vratislavie sub. an. dom. MCCCCXVI, VI feria ante
convers. s. Pauli", ale przyjqc trzeiba, iz raczej tutaj jest rok.. my,lnie podany, gdyz
notatka wyglqda na iskres,l,onq bardzo poibieznie, gdy natomiast ekisplicit Jodok pisal
z wi�kszq uwagq. Da_it� wistqipienia Jodoka do klaszto�u Na ·P:ia1siku w 1416 r. przyj
morwal r6wnie.z G rün h a g e n, Annalistische Nachlese ... , s. 187, nie znajqc not•atiki
z kodeksu IV Q 6, k. 227v.

10 W metryce unliweTiS'yteckiej zanotorwano pod roikiem 1416: ,,Firater Johannes 
Grameschecz de Wlratiislavia canonkus regulari.s d(edit) totum. F,rater· Jodo,cus de 
Czegenhals canonicus regularis d(edit) totum", Album studiosorum Universitatis:
Cracoviensis ab anno MCCCC, t. I_, K,rak6w 1883, .s. 39. 

11 Tamrze, s. 38-39. 
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wi:sko to wymagalo oboik calego szeregu wymog6w r6whiez dojrzalego 

wieku), wynika, ze studia uniwersyteckie w 1416 r. rozpoczql w wieku 

nieco p6z:qi�jszym niz przeciE:tny scholar. 

Po trzech la'tach, w 1419 r., Jod.ok zdal egzamin hakalarski na wy

dziale sztulk wyzwolonych, o czym 1nformuje nas, 1bardzo dokladnie no

tujeyc wszystkie cwicZienia, 'ktoce przeszedl, i podajctc r6wniez nazwiska 

wy'kladowc6w 12• Z tejze zaipiski dowiadujemy si�, ze Jodok mieszikal 

w hursie prywa1mej magistra Jana Sneschrwicza w ikolegium juryst6w. 

Nawiasem m6wiqc, notatka Jodoka na temat jego studi6w w latach 
141,6-1419 oceiniana jest j,a'ko najwczesniejs:zJe swiadectwo bakalarskie 
Uczelni Jagiellonskiej 13. W styczniu 1421 r. Jodok zostaje magiistrem 

wydzialu artyst6w 14 i r,ozpoczyna studia na wydziale prawa. W edlug 

införmacji samego Jod@ka widzimy, ze na przelomie 1422/23 r. czytal 
cm na wydziale prnrwa Sum(? Rajmunda Pennaforte 1�, a w pazdziern'iiku

1423 r. uzyskal tytul balkalai:rza dekret6w 16• Na tym 'konczy si� nauka 

uniwersytecika Jodoka, kt6rq odibywal na koszt iklasztoru wroclawskiego. 
Podczas studi6w, w ikwietniu 1419 r., Jodok zlozyl sluby zakonne 17

, 

a po powrocie do Wroclawia (eo nastc:1pilo w okresie 1423-1426) z.ostal 

mianowainy !)T.Zez opata Macieja Heringa przeorem klasztoru 18• W ostat

nim fakde bylabym sklonna d0tpatrywac si� przyczyny ,przerwania stu

di6w prawniczych Jodoka. Hering przebywal zbyt cz�sto poza klaszto-

rem (.oo bylo zle wid:ziane w konweincie) i dlateg,o potrzebowal mlodego, 

zdolo:iego i wyiksztakonego przeora. Jod.ok bardziej niz inni czfonkowie 

ikonwentu byl predestynowainy do obj�cia tej funkcji. Zresztct pelnil 
jq niedlugo (zaledwie trzy lata), gdyz po smierci Heri:nga ,w dniu 31 X 

12 Kodeks BUW, sygn. IV Q 36, k. 233. Pelny druk notatki u M o r a w s k i e g o, . 
op. cit., t. I, s. 211, .przyp. 2. 

13 Tamze, s. 211. 
14 Tamze, s. 211, przyp. 2, oraz kodeks BUW, sygn. IV Q 36, k. 233, gdzie ezy

tamy: ,,3 kalendas FebTuaris a. · d. MCCCCXXI firater JodoeUJs fuit promotus in 
magistrum aTtium". 

15 Tamze, k. 25'7: ,, ... Summam Rajmundi legit per fratrem Jodoeum magi,strum 
artium in studio Craeoviensi Anno Domini MCCCCXXII ineepit et XXIII termi-
navit". 

1s W kodeksie BUW, sygn. IV Q 36, k. 23.3, mamy zanotowane: ,,1. kal. Oct. Jo
do.eus promotus in baceafairä.um decretoTum a. d. MCOCCXXIII". 

11 G ,r ü n h ia g e n, Annalistische Nachlese ... , s. 187: ,, ... Kalendas AJprilis pro
fessi,onem fedt eadem anno f.rater Jodoeus 15. kaL Maij eantavit primam miJSsam 
Wrratisliaviense in Arrena a. d. 1419". 

1a Przeorem Jodok tytulluje si� w kodeksie BUW, sygn. I ·Q 94, k. 231: ,, ... Et
sie finis .hiuius ,traetatus ... per fratirem Jodoeum Czeginhal1s mag,istrum in artibus 
a,c baoeala•rium, s,eeundum quitd in decretis, pro tune· prii.oirem eonventus ae mo
nasteri.i sub anno domini MCCCCXXVI". Na marginesie dopisano „more polqni:co". 
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1429 r. drogq obioru w formie scrutinium zostal opatem klasztoru 19 i na 
tym ·stanowisku pozostal do kon·ca swego zycia, czyli do 16 II 1447 r. 

Rzctdy klasztorem obejmowal w okresie trudnym dla opactwa wro
clawskiego. Polityczne wydarzenia na Slctsku i w zwictzku z tym mobi
lizacja kapituly wroclawskiej do wal'ki 'Z husytami zmuszaly konwent 
NMP Na Piasku do znacznych wydat\k:6w fiinansowych, tym wi�cej ze 
Wysipa Piaskowa nie wchodzila w sklad umoonien miej·skich. K'Onwent 
ponosil nadto koszty utrzymarria opat6w i zakonnik6w. z klasztor6w 
czesko-morawski!ch oraz slq;Skich, szu'kajqcych tutaj schronienia przed 
husytami, � tymczasem majqtek klasztomy nie przynosil ta:kich do
chod6:w, jak przed najazdem husyt6w. 

Oceniajq:c ogoln:ie osiemnastoletmie rzctdy Jod:oka w klasztorze, nale
zy powiedziec, ze byl jednym z najwybitniejszych Qpait6w. Odznaczal 
si� duzet energiq i przedsi�biorczosciq, dzi�ki czemu zwi�kszyly si� do
chody konwentu. Znajomosc prawa ulatwila mu zalatwienie wielu ko
rzystnych transakcji majqtkowych i pozwolila na zabe�pieczenie stanu 
posiadania. Przy tym wszy,stkim Jodok cieszyl si� duzym c:tutorytetem 
w miejscowym srodowi·sku. Poniewaz jednaik w naszych rozwazaniach 
dzialalnosc administrarcyj:no-gospodarcza J odoka nie stoi na pierwszym 
pla!nie, pTzeto przechodzimy do charakterystyki jego umyslowosci. 

Na wst�pie stwierdzic trzeba, ze Jodok z Glucholaz6w naleza} 
do ludzi doceniajqcych znaczenie ksictzki, wiedzy i nauki w zy.ciu jed
nostki i zespolu. Juz przy obiorze. go na opata Maciej z Rudnicy, opat
klasztoru czeskiego, podkresla' duze oczytanie J odoka w naukach swiec
kich i duchownych 20, a jest to sctd niebagatelny, jesli zwazy si�, ze wy
powiad�l to czlonek konwentu rudnickiego, znanego z aspiracji intelek
tualnych 21

. 0 zainteresowaniach umyslowych J odoka swiadczct prze
pisywane przez niego prace r6znych autor6w. Do naszych czas6w 
przetrwalo sporo r�kopis6w pisanych przez J odoka. Niegdys wchodzily 
one w sklad biblioteki wroclawskich kanonik6w regularnych, obecnie zas 
stanowict wlasnosc Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroclawiu. R�kopisy 
te znajdujq si� w czterech kodeksach o sy,gnaturach: IV Q 6 22

, 

19 SS. rer. Siles., t. II, s. 220; S c  h u 1 z, Die WahL des Jodocus von ZiegenhaLs 

zum Abte ... , s. 236-242. 
20 Tamze, s. 240: ,, ... magne liitterature et aliis sufficientem et ydoneum

litterarum s'Ciencia ac vita laudabili merito commendandum, in spkitualibus ac 
temiporali'bus plurilmum ciircumspeotum ... ". 

21 M. D v o f a k, Knihovna Augustianskeho klastera v Roudnici (Cesky ca

sopis historicky, t. VI, 1900, s. 118-131). 
22 Jest to ko!deks paipiero.wy, kaTt" 231, o wymi..ara,ch 20,5:14,5, w srodku kilka 

kart .pergaminoiwy;ch stanowiqcych okladki sekstern6w, oprawny w deski d�bowe 

pokiry,te niegdys jasnq, cienikq sk6,rq, 01becnie mo•cno znis.ziczonq. Znac s.lady o'kuc 
i pociq1gnii�c rykem. Oprawa bardzo zbfü:ona do kode>ks6w Jodoika IV Q 36 i IV 
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IV Q 36 23, IV Q 54 24, I Q 94 2s. Mozna je nazwac kodeksami Jodoka, po
niewaz zawarte tarn teksty sei albo w calosci, albo cz�sciowo przez niego 
przepisane, a inne, pisane nie jego r�kq, Sq opatrzone jego uwaigami i ko

mentarzami. Eksplioity wietlu tekst6w i ,notatek r�kopismi€nnych w tych
ZE: kode!ksach wymieniajq J odoka ·z Glucholaz6w jako kh kopist� 26• 

W -szer,egu innych, po.2Jbawionych tych uwag, rozpoznajemy Jego r��
fodok mial bowiem baTdzo charakterystyczne pismo. Pisal zbitci, mocno 
wydluzonq ikrursywq, miejsicami prawie nieczytelnci z powodu pospiechu, 
poslugiwal si� iprzy tym ogiromnci liloscici skr6t6w, o wiele wi�kszci, niz 

przeci�tnie stosowano w tym czasie. Widoczn,e Sq duze r6.z.nice w pismie. 
R�kopisy ,prsaine przez Jodoka wczesniej {1413-1416) sei z reguly sta

ranniejsze od p6zniejszych, wykonanych niedibale i szyibko. R6znice 

Q 54. Na wewn�trznej srtronie przednkh desek monogram ltliarsztoru kanonik6w 
regularnych Na Piasiku. Na grizbiede kodekisu szy1'dziik z napisem „Petri Hispani". 
Na wierzchu pergaminowa naklejka z pi�ciolinijkowym spisem tresci i czerwonq 
sygnaiUTq „T XVIII". Wewnqtrz wklej:ka Büs1chinga; ,,Aus der Bibliothek der 
Augustiner Chorherren zu Breslau". Na�wistko Jodoka z Glucholaz6w wymienione 
na ka,ritaich: 126, 141, 163,- 163v, 164. 

z3 Kodeks papierowy, kart 237, o wymiarach 21:14,5, oprawny w deski d�bowe 
powleczooe jasmi, dentkq sk6rq, Olbe:cnie ba'l'ldzo znis,zczonq, znac slaidy �uc. Na 
wderZ!chu kodek1siu �zyk,lejony kawalek kady pe,rgaminowej z tytulem, d-zisiaj juz 
nieczytelnym. Na porczqtku kodeksu wklejono pergaminowq ka'l't� ochronnq, gdzie 
czytamy: ,,Codex canonicorum regularium cenü'bi sanctissime genitricis Christi 
Marrie Virgind.s s1tuati extra muros Wrratislavienses in Arena. Scriiptus pe'l' fratrem 
Jodocum filium eiusdem . . . moniasierii..." Na21wisko Jodoka wymienione na kar
ta1ch: 56, 60V, 72v, 99, 1127v, 210, 23·3, 234v. Kodeks nie posiada w.klejk,i Büschinga. 

24 Kodeks papieirowy, ka,rit 279, o wymdarach 22:14,5, oprawny w deski d�bowe
obciqgni�te jiasnq sk6rq, �nac slaidy oikuc i rylica. Qprawa za,chowana w znacznie 
l�szym stanie od dw6ch popr.ze'dnich, przy czym byla ozidobniejsza od nich. Na 
wierzchu nakilejony kawal,ek pergaminowej kaT,ty z pi�ciolinijkowym spisem tresci 
zia,czynasq·CYm sd� od sl6w „DiJSputata meföeoirorum ... " Na odrwrotnej s,trnnie prred
nich desek zapiJS: ,,Codex canoni.icorum regulari,um cenobij M1arie Viirginis sanctissi
mae extra muros W,ratislaviense". Nazwisko Jodoka na kar:tach: 6, 165, 186, 201. 
Braik Wikilejlki Büs1chinga. 

25 Kodeiks papierowy, kiart 312 (w tym kii,Lka lfort podw6jnej numernicji), o wy
miairnch 21,5:15. Kodekis oprawny w deski d�bowe, oboiqgni�ty jasnq sik6rq, obecnie 
bardzo zniszczonq, ze sladami okuc. Na grzibiecie sizylidziik z naipisem: ,,Nie. Wigandi 
dicta super et praece�oT". Na wierzichu pte;yklej,ony kaiwialek kairty pergaminowej 
ze s.pisem tresd kodeksu zac,zynajq1cym si� od sl6w „Dicta Wigandi SU/Per ... " W srod
ku kar,ta ochmnna z naipiisem u g6ry: ,,Iste liber est librairii monastel'ii be�tae Vk
gfaüs WTatiislaviensis in Arena ordinis canonicorum ,regularium". Na wewn�t.:rznej 
st.ronie pr.z,edni.ich deseik r�kq XVI w. monogram i zapis wJ:as111osdoiWy klasztoru 
Na Piaslku. Wklejlka Büs1chinga: ,,Aus dei:r BibililOföek der Augustiner Chorherren 
zu_ Breslau". Naz,wisko Jodolka wymienione na ikartach: 1501 231, 233, 244, 304. 

26 Wszystkie eiksplid.ty podajemy w dalJSzych przyipisach. Przy 01pisie kodek
s6w @>Or. przyp. 22-25) pordalismy ka.:rty, na kt6rych wymienione jest nazrwisko 
Jodoika. 
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ni€raz sq tak duze, .ze tylko eksplidty rozstrzygajq decydujqco kwe8ti� 
identycznosci r�ki. Niejednokrotnie tez J,odok poczynil tak wiele uwag 
na marginesach przepi.sy;wanych pTzez sieibie prac, iz sam traktat czy 
rozprawa nilknie przy nkh 27

• Uwagi marginalne Jodoka na poszczeg61-
nych r�lkopisach pochodzq z r6znych okres6w, eo uwidacznia si� w zmia
nie pisma lu b atiramentu. Zbadanie w przyszlosci owych marginali6w 
rrud. zaipewne blizsze swiatlo na zakres i poziom wiedzy J odoka. Tresc 
przepisywanych ,przez Jodoka prac i marginalnych do nich rkomentarzy 
wymagalaby jednak szerszych badan przy udziale specjaList6w z kilku 
dziedzin. Niemniej w chwili obecnej wydaje mi si� pozyteezne zaawizo
wanie istnienia jego r�rkopis6w, ich wyiliczenie rzuci bowiem pewne 
swiiatlo na zainiteresowania umyslowe Jodoka. Musz� przy tym zazna
czyc, iz na etapie dotychczasowych badan nie udalo si� j,eszcze ustalic 
proweniencji wszystkich przepi'Sywainych przez J odoka prac. 

Juz w latach 1413-1415 Jodok kopiuje szereg prac. Z tego okresu 
pochodzq skopiowane przez niego dwa r�kopisy Arystotelesa ·z dziedziny 
historii naturalnej Peri hermencias ii filo�ofii Circa inicium veteris ar
ti's, 28, z zarkresu logiki traktat Marsyliusza z Inghen De arte logica 
secundum doctrinam modernam cum commentario ( ale w duzym skr6-
cie) 29, dalej traktat slyinnego matematyka i astronoma sredniowiecznego 
Jana Sacro'bosoo (zwanego rnaczej Janem z Halifaksu) Computus eccle
siasticorum cum commentario 30, dzielo prawnicze Rajmunda de Penna
forte Summulla de summa 31, wreszcie traktat De formatione quadmn
tis 32 i Computus manualis 33. Cz�sc tych r�kopis6w pisana byla w Zy
tawie, a cz�sc juz we Wrodawiru. Szereg pr�c skopiowal w oikresie 
studi6w kra'kows'kii,ch w latach 1416-1423 i jak zobaczymy, wyb6r tema-

27 Najli1czniej lromentowane sq r�koipisy w kodeiksie IV Q 6. 
2a Kodeik,s BUW, sygn. IV Q 6, k. 212 v-227v; ekspliicit p,a k. 227v. Por. przyp. 

7, tam:ze, k. 165'v--l185v. 
29 Tam:ze, k. 142-1165; k. 142: ,, .. .i.1ste est ali us li ber paTvnrum logicali um, q ui inti

tula tur libeT de ampliadorne ... "; k. 165: ,, ... expli!Ci.unt restrkdoinis Miarsilij". Na
zwiisko Jodoka jako przepisyiwacza umieszczone na k. 163, 163v, 164. Poir. przyp. 6. 

3
° Kodeks BIUW, sygn. IV Q 36, k. 37-56; k. 37: ,, ... Co,mJ.Putus ec:clesiastiicus .cum 

commentado Joha.n111iJs de Sacro-Bosco ... "; k. 56: ,, ... explici,t ... per manus Jodo'Ci 
Berfo1d de Czeginha[1s sub q11no domini MCCCC decimo quinto die dominiica Mi
sericordia post festum Pasche". 

31 Tamze, k. 13?-210; k. 135v: · ,, ... Summulla de summa Raymundi..."; k. 210: 
,, ... expUcit liber per Jo'Ciocum: de Ozeginhal!s 1414 feria 3 potSt sande Hedtw.igis". 

32 Tamze, k. 61-7'2v; k. 70: ,, ... Et sk est · finis novi quadTantiis sive eius for
matio cum eiuis utfü1Hiatibus per manus Jodoci Beirthorld de Cze,ginhalis 1415". 

33 Tamze, k. 56v--60v; k. 60v: ,, ... ExpNcit computus manuali.s .per Jodocum fra
trem ordinis canonicocum regularium anno domini MCCCC decimo quinto, non.is 
Aprilis mensis". 
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tyiki zaciesniac si� b�dziie w wi�szosci do material6w zwiqzanych z kur
sorycznym zakresem wiedzy na uczelni, sluzqcych mu jaiko pomoc 
w nauce. Z tego tez wzgl�u r�ikopisy J odoka stanowic mogq dla przy
szlego badacza wdzi�czny material do pozna:nia poziomu naukowego 
UniwersytetL J agiellonskiego we wczesnym okresie jego istnienia. Po
niewaz jednak J,odok ddkonywal pewn€j selekcjii w wyborze i nie ogra
niczal si� do bierneg,o tylko pr�episywania, ale - jak zaznaczylam 
juz - ·opatrywal je cz�sto licznymi uwagami, przeto r�kopisy jego 
w duzym stapniu m6wiq o jego osobistych zainteresowaniach. 

Do pra·c kopiowanych przez J odoka w calosci zaHczyc mozna w ko
delk)sie IV Q 6 ,poczqtek trafktatu: De invencione medii cum commenta

rio 34, nast�pnie prace: Comp,endium de potestatibus syllogismorrum cum

commentario 35, De libris posteriorum analitycorum Aristotelis cum

commentario 36, Cathegoriae cum cammentario 37 oraz notatki 1ogiczne 38. 

Kodelks IV Q 36 zawiera przepisane r6wniez w calosci .przez Jiodoka pra
ce: Colendarium Vratislaviense 39, Sermo de securido adventu domini in 

die iudicii 40, Vita sancti Jo<loci 41, Johannes Sacrobosco Allegorismus

cum commentario 42 i tegoz autora komentaTze astronomiczne 43, na
st�pnie wyjqtkii z dziel sw. Arugustyna 44, Computus cyrometralis minor 

cum commentario 45, teologiozne notatki De sacrificio missae 46, traktat 
prawniczy Rajmunda de Pennaforte Sumulla de summa 47 (kt6ry oso
biscie wykladal na uczelni krakowskiej), ponadto notaty o tresci przy-

34 �odiekis BUW, sygn. IV Q 6, k. 'i28-129v.
35 Tamze, k. 130-136v. 
36 Tamze, k. 137-141v; k. 141: ,, ... Et sie est finis in die sanete Ludmille per 

Jodoeum". 

37 Tamze, k. 186-212; k. 212: ,, ... Et sie est fints, laudetur deus per Jodoeum
Bertold". 

38 Tamze, k. 2.28v-231v. 
39 K'Odeks BUW, sy�. IV Q 36; k. 13v-19; na k. 15 dopisek o profesji pry-

mieji Jodoka pod data, 17 IV 1419 r. 

40 Tiamze, k. 19v-24. 

41 Tamze, k. 24v-25. 

42 Tamze, k. 25v-36v. 

43 Tramze, k. 100-133v; k. 100: ,, ... magiis,ter Johannes de Saorobuseo"; k. 127v: 

,, ... Exiplicit s1pera materialis per manum frat,ris Jodoci Berthold de Czeginhals auh 

anno domri.ni MCCCC dec.imo septimo, in studio Cra,eoviensi, in oetava Saneti 

Laurencij etc."; k. 133: ,, ... Et sje est finis perr fra.trem Jodooum Czeginha1's". 

44 Tamze, k. 73-73v. 
45 Tamze, k. 74---99v; k. 99: ,, ... Hue eomputum frater Jodoeus pro tune existens 

baeealariU1s a,rci.ium legit in studio Craeoviensi". 

· 46 Tamze, k. 134--434v.
47 Tamze, k. 222-257; w tym mieszeza, si� notatki biogirafiezne Jodoka, mora

listyezne, przyrodnieze i tabula multiiplkation�s; eksiplicit na k. 257 (po·r. przyp. 15'). 
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rodniczej 48, moralistycznej 49, a na odwrocie karty ochronnej tegoz ko
deksµ skreslil Conditiones matrimonii possibilis. W kodeksie IV Q 54 
Joddk w calosci skopi!owal dysput� na temat Meteororum, wygloszonq 
przez jednego z jego nauczycieli krakowskich, Piotra z Sienna 50, traktat 
Piotr.a Alliaco z Lizbony Super quattuor Meteororum 51, wyj�tki z pracy 
A1berta Wielkiego De humana corpore 52 i notaty füozoficzn€ 53. 

W lwdek)siei I Q 94 J odok spisal w calosci tra,ktat f ilozoficzny To
ma�za z Hibernii De manipulus florum 54, kiJJka ka1zan 55, notaty filozo
ficzme 56 oraz kilka rejestr6w do r6zinych prac. Mamy wi�c rejestr jego 
r�ki do r�lmpisu zawierajqcego :firagmenty dziela wybitnego pedagoga 
i kanonika regularnego od sw. Wiktora w PaTyzu, Hugona 57, rejestr do 
lektmy Milkolaja Wi.gandii, profesora rkrakowskiego, bardzo popularnego 
6wczesnie w stolicy 58, i rejestr do traktatu Super decem preceptorum

expositio 59• Jest nieco zastanawiajqce, ze eksplicit dziela Mikolaja Wi
gandi wymienia Jodoka jalko kopist�, jakkolwiek pismo calego r�kopisu 
wskazuje na innct r�k�. Tlumacz� to zwykht omylkq, tym wi�cej ze wi
dzimy slady wycierania i wnoszenia poprawki w miej,scu „J odocus" 60• 

48 Ta,mze, 210v, 234v. 
49 Tam,ze, 220v-221 v, 233v. 
5o K'Oldeks BUW, sygn. IV Q 54, k. 13-165; k. 165: · ,, ... Explkiuint diisputata ma

gistri Petri Zenno supra Lübros Metheo,ro,rum ,sciripta per JodO'cum Czeginhals ca
nonkum regulairem de domo beate Marie V1i1rginis Wriatisl. in Ar.ena in situdio 
Cracovienisi ac baocailarium eiusdem, proxima tercia f,erd.a post Nativiitate gloriose 
genitricis dei, anno domini MCCC vicesimo". 

51 Tamze, k. 168-186; k. 186: ,, ... finita per fratrem Jodocum Czeginhals in 
octava Epyphanie in studio Cracoviensis, sub anno domini MCCCC decimo nono". 
Na k. l-,6 mamy rejes,tr do tegoz. 

52 Tamz,e, k. 186v----,201; k. 201: ,, ... sicdpta per fitatrem Jodocum, prnxima quinta 
feria ante Agnetis in studio Cracoviensi anno domini MCCCCXIX". 

5t3 Tamze, k. 6v-12, 201-279v. 
54 Koideks BUW, sygn. IV Q 94, k. 233v-244; k. 233v: ,, ... Exli'bro ... mani.tpulus 

florum . .. ", k. 244: ,, . .. per Jodo1cum ... " 
55 Tamz,e, k. 304v-305v; k. 306v:309v-312v. 
56 Tamze, k. 194v-197v. 
57 Tamze, k. 231v-233; k. 233: ,, ... et s.i:c est finis huius rehistiri 1420 . . .  per 

fratreim Jodlocll!ffi caornilco,rum regwarium ... " 
5.s Tamze, k. 1-2v, 283-295. 
59 Tamze, k. 295v---i304, k. 304: ,, ... ac. soriptum per f,ratrem Jodocum magistrum 

artium ac ba,ccalatium in deoreti1s canoni1corum regulairium sub anno domini 
MCCCCXXVI in vii1giUia miil.,lium vfoginis". 

60 T.amze, na k. 3-150 traktat Mikolaja W1igandi i tutaj na k. 150: ,, ... anno 
domini milesimo CCCCXXIII scripta in Universitate Cracoviensi per fratrem Jodo
Cll!ffi magisito:um 1n artibu:s a,c ba,ocalarium in de.cretis canon.i,cum regiularem mo
nas,terii beate Marie ViTginis Wraitisil.. in A,r,ena". Srowo „JodO'cUJs" W(Pisano jednak 
na wy,tartym uprzednio miej!S1cu, ponadto przekreslono obok · not� ma,rginesorwq 

. i ostaitnie trzy linijki eksplicitu. 
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CzE;,Sciowo przepisamy przez J odoka jest traktat Ryszarda Billighama 
De preposii,tionibus cum commentario 61, a dosc wc1tpliwa jego r�ka 
w Computus iudaicus 62. 

J a'k wspomnialam, w wymienionych czterech kodeksach J odoka 
z Glucholaz6w ·znajduje si� wiele utwor6w, ktore tylko do niego nale
zaly i na tej podstawie 'ZOStaly zlc1cz:one razem z jego kopiami. J odok 
byl wi�c wlascicielem pracy teologa ,paryskiego Hemyika z Gandawy 63, 

Hu,gona od sw. Wiktora 64, legisty Calderi:niego 65, Stand.slawa ze Skalb
mierza 66, Piotra His:z;pana 67, traktatow: Versificatus de officio sacerdotis

cum commentario 6s, De suppositionibus 69, De confusionibus 10, De con

sequentiis n. 

Zakres tematyikli ikopiowanych czy tylko kompletowanych ,przez nie
go prac - jak widzimy - jest •szeroki. Obejmuje ,bowiem logik�, dia
lektyk�, filoziofi�, teologi�, aistro!Ilomi�, geometri�, prawo, kaznodziej
stwo, kompustyk� itd. Znac, ze nauk� chlonc1l chciwie i ·znajdowal czas 
na przepisywanie interesujc1cych go r�\kopis6w. Trzeba tez na�enic, 
ze wyks2ltalcenie Jodok odebral stosun'kowo staranne, na eo wskazuje 
fakt, ze na dziesi�ciu wymienionych przez Jodoka nauczycieli, z wy
jc1tkiem jednego bakalarza, wszysc� mieli stopien magi:stTa 72• Do cie
kawszych postaei ·z grona jego nauczycieli nalezy Benedykt Hesse, p6z
niejszy profesOT o bardzo zywej dzialalnosci 1naukowej w kilku dziedzi
nach, Pawel z Zatora, slynny m6w.ca, ,poir6wnywany nieraiz z Mateus'Zem 
z K,ra'kowa i Elgotem, a wreszcie Jan z Radochonic, kt6ry wprawd_zie 
nie ·byl wyibitnym pedagogiem, ale ,posiadal za to ksi�goz:bi6r o wiele· 
mniej szab1onowy od k•si�gozlbior6w wybiföych niera:z profesor6w 73• 

61 Ko:deks BUW, sygn. IV Q 6, k. 88-126, ale pismo Jodoka tylko na k. 101 v-

126; k. 126: ,, ... et s i'c et finis hui,us tradati per frnt,rem Jo.docum" etc. 
62 Koooks BUW, sy1gn. IV Q 36, k. 1-13. 
63 Kodeks BUW, sygn. I Q 94, k. 151-194. 
64 Tamze, k. 198--233. 

65 Tamze, k. 245-276. 
66 Tamze, k. 277-282v. 
67 K10deks BUW, sygn. IV Q 6, k. 2--45.
68 Kodeks BUW, sygn. IV Q 36, k. 211-220v. 
69 Kodeks BUW, sygn. IV Q 6, k. 45-5'9.
10 Tamze, k. 60-73v.

71 Tam.ze, k. 74__)87v. 
72 Por. kod,etks BUW, sygn. IV Q 36, k. 233, wymienia nazrwiska: ,, ... magi:sitTo 

Benedicto Hesse de Cracovia, magistr,o Johanne Radekoncze, magisitro Petro de 

Zenn'O, magistro Jerondmo Schulti1s, magistro Laurendo de Rathbor, magistro Mi

chaele, ma,gistr-o Franciisko de Legndcz, baccalario Niicolai Oskowicze, magistro 

Baulo de Zathor, magi:s,tro Stanisfao de Pytorkowa ... " Por. M o  ,r a w s k i, op. cit., 

t. I, s. 2111-213.
73 W. S z e 1 ins ,k a, Biblioteki profesor6w Uniwersytetu Krakowski,ego w XV

i poczqtkach XVI wieku, Wrodaiw 1966. 
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SrodowiSlko krakowskie musialo wywrzec sw6j wplyw na ksztaltowa
nie si� umyslowosci i poglijd6w Jodolka. W Kraikowie nawiqzal zapewne 
sporo znajomosci i przyjazni, kt6ire nieraz mogly trwac dluzej. Do nich 
za�iczylabym bliskie jego kont�kty z Janem :z KlucZiborka, w wyniku 
czeg.o Ziostal egzekutor-em jego testamentu, a klasztor uzyskal przez to 
pewinq kwot� pieni�znq 74. Najprawdopodobniej tez na r�ce Jodoka Jan 
zlozyl swoje r�kopisy, kt6re ,weszly w sklad ksi�gozbioru biblioteki ka
nonilk6w regularinych Na Piasku. Nie jest bowiem rzeczq przypadku, iz 
na jedenascie pozostalych po J.anie z Kluczborka prac az osiem stano
wilo wlaJSnosc opa:ctwa wroclawskiego 75. Sqrdz� zatem, ze to Jodokowi 
nalezy przypisac nawüi�anie tblizszych kontakt6w z Janem, a nie op,atowi 
Hering,owi 76, kt6['y ·ze srodowiskiem kra:kowskim byl zinacznie n:miej 
obezinany niz J odok. Nie wiemy, czy po uko:frczeniiu studi6w Jodok mial 
6kazj� odwiedzac Krakow. P.osiadamy j,ednak wiadomosc, iz w okresie 
jego rzqd6w w ikllasztorze wroclaws'kich kanonik6w regularnych szuikal 
schronienia przed zarazq pewien magister kraikowslki, kt6ry nawet 
z wdzü;cznosciq ofiarowal J oddkowi dary 77• 

Go wiemy ,o zaint'ere1sowaniach intelektualnych Jodoka z Glucholaiz6w 
z lat 1426-1447? Niestety, z tego okresu nie przetrwaly do naszych cza
s6w zadne jego ��kopiJ.Sy. Byc moze, ze funkcja. przeora, a potem opata 
i ,wiqzqce si� ·z tym obowiqzki ipochlon�ly ,bez reszty jego czais i umysl. 
M zliwe jed:niak, iz Jod,o� kontynuowal prnce nad kopi.owaniem dziel 
r6znych autor6w jak w okresie poprzednim, a tyJ:ko nie dochowaly si� 
do chwili obecnej materialne tego dowody, eo nie byloby rze.c2q zaska
kujq'Cq, ·zwazywszy, iz 'biblioteka lklasztoru Na Piasku przetrwala w sta
nie zaledwie szczqtkowym. Przypuszczenie to wydaje si� tym bardziej 
pra:wdopodabi:ie, iz iposiadamy ·niezbity dow6d, ze Jodok ·byl autorem 
kroniki opadwa kanonik6w regulairnych Na Piasku. 

Kromka Jocl·dka zaigin�la, ale wiadomosc o jej autorze podal nam 
magister Benedykt Johnsdorf (opat klasztom na Pi·asku w latach 1470-

74 SS. reT. ,Siles., t. II, s. 2·29,: ,, ... emerat auitem eam et exsolviirt de pecuniis
maigis,tri Johannis Orewczberg,· profesisoriis sacre the.ologie, cuius ex.ecutor fuit et 
non de pecuniiis mona:sterii et in nomine executorio ass.i,gnaviit eam m'onasterio 
nomine tesitam,enti, ne a'1ienaretuT peT successoires". 

75 Obecnie stano,wicl wla:snosc BUW i z,n1aj.dujq si� ipod sy,gn. I Q 376, I Q 167, 

I Q 127, IV Q 51, IV Q 64, I F 667, I Q 314, I Q 309. 
76 'Da1kie is,uipoz)11cj e wysnuwa Z. B ti d ik o w a, M owa mistrza J ana z Kl ucz

borka na czesc kr6la Wladyslawa Jagielly (MediaeviaiLia ':"1J' 50 rncznic� praicy nauko
wej Jana Dq1brorws.k:iego, Warszawa 1960, s. 160). ,. 

77 SS. irer. Siles., t. II, s. 235: ,, ... eodem anno (1439) quit<;liam magister Craicovien
siis, moocator exis:tens, me.tu peis:tis tunic viigenitis fu,gierns de cra,cov�a. Iegav�t pro 
monastedo initegrum ·stam·en de veluto, alia,s axamit nigro, de quo facte sunt 
casula un,a cum duatbus dalmatkis et cappa cho:mli...". 
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1503), kontynuator rozpocz�tych przez Jodoka prac nad kronikq opactwa. 
Na wst�pie swej kroniki Benedykt ·nazwal wyraznie opata Jodoka auto
rem poprzedniej kroniki klasztoru 78, wielokrotnie tez. powolywal si� na 
,,lilbri annotacionum" lulb „lilbri gestarurm domini Jodoci" 79• Z okresle
nia Jodolka zar6wno autorem 'kroniki,' jak i opatem sc1dzic by mozna, iz

swq kronik� zaczql ipisac d�iero pn 1429 r. Malo iprawdopodobne zresztq, 
aby m6gl jq naipisac w latach swego przeorstwa (1426-1429), najwyzej 
m6gl zbierac do tego material zr6dlowy. �wczesnie kr,Onika byla srod
kiem bardzo pomocnym w sprawowaniu funkcji zwierzchnika w iplac6wce 
zalkonnej. Z jednej strony przedstawiala czfonkom konwentu dobre i zle 
przyklady z zyda ich poprzednikow, byla wi�c dla nkh pouczeniem, 
ostrzezeniem i wytycznq w przyszlym post�powaniu, z drugiej strony, 
wymieniajqc najwazniejsze przywileje i uprawnienia gospodarcze klasz
toru, zwi�kszala ich powag� i znaczenie u czynnik6w pozaklasztornych. 
Jedno i dTugie dla czlowieka tego typu, eo J odok, bylo wazne. 0 majc1tek 
bowiem i dobro materialne swego konwentu troszczyl si� wyjqtkowo. 
Dbalosc zas o stron� moralnq konwentu widoczna byla przy podejmo
waniu przez niego reformy zycia wewn�trznego w kla:sztorze, o czym 
w dalszym toku artykulu. Dodatkowym bodzcem mogla byc dla Jodoka 
kronika Ludolfa z .Zaga1Iüa, kt6ry opisal dzieje swego klasztoru so. Kon
went Na Piasku rutrzymywal bliskie kontakty z lbratniq plac6wkq kano
nik6w regularnych w Zaganiu, osoba ich kroniikarza, a zarazem wybit
nego czl+onka konwentu, Ludolfa, byla Na Piasku dobrze 2inana, podolbnie 
jak jego kronika 81. 

W,spominalam juz, ze au tograf kroniki J odoka zaginql i nie mozemy 
poznac orygina�nej tres'ci jego pracy. Kronika kanonik6w regularnych 
Na Piasku, znana z publikacji Stenzla 82, jest relacjq kron�arskq Bene
dykta Johnsdorfa, kt6ry pozostawH opis dziej6w swego opactwa od 1108 
do 1470 r. Z istniejqcych do chwili obecnej czterech r�kopis6w kroniki 

78 Tamze, s. 156: ,,pate:r; magister Jodocus in decretis baccalarius, felicis 
cordacionis huius monasterii beatae Marie Virginis ordinis canonicum regularium 
sandi AugUJStini Vrartislaviae in Arena abbas comme111danidus, ad sui successorum- · 
que suorum abbaitum prefa1ti monia1steo:ii i,nformacionem ex aronices autenticis 
ipsius OTdinis institucionem premittendo et consequenter ex privNegiJ.,s et registris 
predidi monas!teri,i tpsius fundacionem e,t ere0td01I1em siubjun,gendo, perr- modum 
cuiusdam croniice gesfa suorum predecessorum abbatum . . . voluit commenda,re ... " 

79 Tamze, s. 203, 209, 218, 223, 224, 2�, 226; 227, 228, 235. Je,dynie na s. 157-
158 .powoluje si� kToniiik�. W zaikofrczend.u siwej kroniki Benedyikt dodaje, ze zo
stala spisana „per quem ea gestis et annotationibus", s. 260. 

8
° Catalogus abbatum Saganensium, wyd. G. A. Stenze! (SS. rer. Siles., t. I, 

s. 173 n., por. s. 159). 
81 W paTtii materialu kroniki kfaszioru Na Piaisku do .r. · 1429 zanortowano: ,,in 

cronka aibbatum Sa,ganensium", SS. rer. Silles., t. II, s. 180. 
82 Cytowana w niniejszym artyikule jalko SS. ,rer. Si,les., t. II, s. 156 nn. 
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opactwa zaden nie jest kopiq kroniki J odoka 83• Pewne og6lniejsze uwagi 
dotyczqce pierwotnej postaci kroniki J o:doka mozemy wysI1IUc z relacji 
jego kontyinuatora Benedykta. N admienil on, iz J'Odok kreslH dzieje 
klasztoru poczqwszy_ od „ipsius fundacione et erectione·" 84, czyli od 
1108 r. Benedykt nie ipodaje jednak, do kt6rego roku Jodok doprowadzil 
dzieje opactwa, dlatego tez biorqc pod uwag� ·�yczaje siredniowiecznych 
kronikarrzy lklasztornych (kt6rzy r6wno.czesnie byli opatami), nalezy przy
jqc, iz Jod.ok zalkonczyl je w momencie obejmowania funkcji opata, tj. 
na roku 1429. Charakterystyk� wlasnych rzqd6w pozostawil juz swoim 
nast�,pcom. W,prawdzie Benedykt jesz.cze po 1429 r. powoluje si� na „Ubri 
annotadonrum domini J odoci" 85, ale byly to ch)liba w tyich wypadkach 
podr�czne notatki prowadzone przez Jodoka o najwazniejszych rwydarze
niach z okresru j ego rzqd6w. 

Notatki te musialy byc bardzo staranne, skoro najszerzej i najdoklad
niej w calej kronice Benedykta mamy opisane dzieje opata Jodoka. Be
nedykt zaznaczyl juz na poczqtku, ze Jodok kreslil dzieje opactwa „ex 
privilegis et registri:s" 86, zatem pmgnql je oprzec na solidnym materiale 
zr6dlowym. Dowodem tego moze byc WJimienienie rw kronice do cza.s6w 
1429' r. prwwie 140 dokument6w klaszt:ornych, natomiast w p6zniejszej 
p·artii kironiki dokumenty Sq rziadziej cytowane 87• 

Byla1by niezmiernie cenne dla naszego tematu, gdybysmy mogli usta
lic, w jaki spos6ib kontyinuator kroniki Jodoka, Benedykt Johnsdorf, ko
rzystal z jego ipracy. Killkakrotne wymieniainie w swej !kronice owych 
,,libri ,a1nnotacionum domini Jodoci" czy „cronika" 88 stwarza wrazenie, 
iz pisal samodzielnie, a tylko korzystal z jego pracy jako zr6dla. Dose 
niezrozumialy przy tym jest sam termin „libri annotadoI1IUm", gdyz na
lezalo oczekiwac odpowiedniejszego w tym wyipadku zwrotu, jakim byla
by „cronica". W ·scislym tego slowa znaczeniu „lföri annotacionum" Sq 
zapiskami w ukladzie ·rocznym czy dziennyim 89, kt6re stanowiq potem · 

83 BUW, sygn. IV Q 205 i IV F 200b; Archiwum Panstwowe Miasta Wrocfawia 
i Woj. Wirodaiwslkiego 1we Wroclaiwiu (dalej j,aiko AP Wirodaw), sy,gn. KL 101; Ar
chiwum Archidiecezjia�ne we Wroclawiu (dialej jako AA Wroclaw), sygn. V 4. 

84 Poir. przyip. 78 oraz SS. irer. Si1e1S., t. II, s. 157: ,,no.stri m01I1iasiterii croniicam 
exc privilegiis et registris". 

85 SS. rer. SH.es., t. II, s. 222-235. 
86 Por. przyp. 84. 
87 Szereg z ni·ch .por6wny,wial St·en'.zel z koipiarzem klas�totru i podawal to 

w pr,zyipisaich. W okreisie 1429-1470 ma.tny wymieniOiilych t:rzydrzies'Ci kilka doku
ment6iw. 

88 Poil'. przyp. 78 i 79. 
89 JU!Z oipat Swü�toslalw' pre;y koncu XIII w. prowadziil oiwe „H!bri a1rmotiatio1I1um" 

(SS. rer. Sile:s., t. II, s. 181), nast�pcy Joidokia w XV w. Milkofaj · SchönibOII'n, Pawel 
Reichart, Stanisl,aw Brasiator - i Benedy,krt Johnsdorf w.szys1cy kontynuujq owe 
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material do ikTonilki. J ednaikze wobec duzej dowo1nosci i 1niescislosci w po
dawamiu zr6dla 'imforma:cji przez ludzi sredniowiecznych, ryzy'kowne by
Joby twie['tlzenie, ze Benedykt korzystal z notatelk Jiodoika „libri arniota
cionum", a nie z jego /kronilki. Gdytby krnnrka Jodoka zagin�la, nie omie
szika�by 1powiadomic czytelnika o talk zasadni:czym dfa niego faikde. Tirze
ba przy tym iprzyjqc, z,e mial do swej dyspozycji :kroniik� J odiolka, oibejmu
jqcq lata 1.108-1429 i „libri annotadonum" dotyczqce olkresu 1429-1447. 

Jest zrozumiale, ze Benedylkt ini€ byl w stanie wzbogacic faktogra
fi.cznie dziej6w klasztorn bardziej od Jodoka, kt6ry pisal kilkadziesiqt 
lat przed Benedyktem i mial jeszcze moznosc korzystania z relacji ust
nych najstarszych czlr0nlk6w konwentu. Problem, w jakim stopniu relacja 
Benedykt,a odbiega od oryginalu kroniki J odoka, rntrygowal juz wy
da:wc� kroinrki Stenda, ikt6ry nie analizujqrc blizej sprawy wyrazil przy
puszczenie, iz Benedyikt raczej malo zmienial wersj� dziej6w opactwa 
kreslonq przez J,odoka 9o. Do -tej hipotezy, lkt6ra wydaje mi si� trafnym 
spostrzezeniem, pragn�laibym dormicic lkilka wlasnych uwag. 

A wi�c najpierw kwestia pewnych wtT�6w myslowych Benedykta wi
doczny,ch w jego relacji kronik1arskiej. Opisujctc wypadki siprzed 1429 r. 
dor:mcil kilka razy fakt czy objasnienie pochodzqce ·z lat sobie wsp6l
czesnych 91

• Wydaje mi si�, iz w ten spos6b przepisuje czlowiek, kt6ry 
nie jest biernym kopistq i staTa si� falkt öptsywany ucz)7inic jasniejszym, 
eo jednalk nie oznacza, ze ·zmienia radykalnie tresc poprzednika. Metoda 
krnnilkarzy klasztornych polegala raczej na przepisywaniu i dorzucaniu 
informacji, al� og6lnie rzecz biorqc, ich rela:cje niewiele odbiegaly w tres
ci, konstrukcji i sty�u od oryginalu poprzednrk6w. Niekiedy jeszcze 
w ,samej form1e wyrazenia mozna by zauwazyc r6znice, ale wobec przy
j�tego szablonu stylistycznego w kronika:ch klasztornych i to cz�sto za
ciernlo si�, jesli kronrkarz nie byl wyibitmiejszym stylistq. Poir6wnania 
stylistycZl?,e sq zresztq dosc zawodne przy definit'ywnym rozstrzyganiu 
problemu, jezeli nie ma r6znic bardzo wyraznych, czego jednalk w XV
wiecznej kronke kainonik6w regularnych Na Piasku nie spostrzegamy. 
Pewien dow6d na fo, iz Benedy!kt staral si� raczej przepisywac wiemie 
kronik� J odoka, widzialabym w umieszczeniu przez niego pod rokiem 

,,libri" (tramze, s. 244, 248, 25'2). P,or. R. D o e b ,n e r, Über schlesische Klosterar

chive (ZfGS, t. XIII, 1876, s. 482 nn.).
90 SS. •r&. Siles., t. II, s. VIII tl)rzedrrlowa): ,, ... ,wenig verä,niderten Bearbeitung

seine;s Naichfolgerrs Benedi'Ct Johnsdorf ... " 
91 Nip. prny 1334 :r. nadmienia o zalatwiieniu sprawy w 1483 r. (tamze, s. 191),

przy 13,3·6 r. p'Odaj,e o zaikonczeniu jej za czasöw orpata Jodoka (tamze, s. 193), przy 

fakaie z 1386 i 1400 r. znajduje si� informacj,a, ze spraw� zalatwil opat Mikolaj 
Schönborn (1447-1463) (tamze, s. 207, 213). 
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1438 wyrazenia „ego Jodocus" 92, gdy cala kronika utrzymana jest w for
mie bezosobowej. Rok 1438 nalezy do partii materialu kreslonej samo
dzielnie przez Benedykta, a zatem „ego Jodocus" bylo chyba mechanicz
nym przepisaniem notatek przygotowanych przez Jodoka. Jezeli zatem 
Benedykt trzymal si� dosc wiernie notatek Jodoka odnosrrie do czas6w, 
w kt6rych ilosc materialu dolrumentarnego w klasztorze ibyla spora, to 
tym wif:cej musial przyjmowac od niego wiadomosci o czasach bardziej 
sobie odleglych. Za ,pewien dow6d wiernego trzymania si� opisu J odoka 
uznalabym !I'6wniez zamieszczenie przez Ben�ykta bl�nych infmmacji. 
I tak np. w kronice mamy wiadomosc, iz fundator klasztoru Piotr Wlast 
ozenil si� z kisi�zniczJkq francuskq 93• Wqtpliwe wydaje mi si�, aby to 
byla informacja skreslona przez Benedykta, w kt6rego czasach zaint'ere
sowanie zyciem funda tora wzroslo i stalo si� nawet przyczynq powstania 
prac na ten temat 94• Wyglqda to raczej na wiadomosc slaibiej zoriento
wanego poprzednika. Wreszcie z tego, eo udalo si� zebrac o Jod()lku, wno
sic mozna, iz byl nieprzeci�tnq jednostkq pod wzgl�dem umyslowym, 
totez jego kontynuator, majc:tc przed sobq prac� ·czlowieka wyksztako
nego, o duzym arutorytecie, znajqcego doSJkonale •archiwum klasztorne, 
nie odczuwal potrzeby Jkonstruowania na nowo fakt6w i wniosk6w. 

Skromne te uwagi nie pretendujq oczywiscie do definitywnej odpo
wiedzi w kwestii r6znic mi�y relacjq kronrkarskq Benedykta Johns
dorfa a kroni'kq Jodüka z Glucholaz6w. Z tych jednak wzgl�d6w trudno 
m6wic o wartosci 'krnniki J odQlka i dfatego og6lnc:1 ocenc:1 kroniki kano
rrik6w regularnych Na Piasku zajm� si� w innej pracy. 

D la naszych wniosk6w o J odoku najwazniejsze pozostaje s,twierdze
nie, iz byl autor.em kmnrki, kt6rq na,pisal w lataieh 1429-1447 i zawarl 
w niej wiadomosci o dziejach klasztoru od r. 1108 do 1429. Nie byl 
pierwszym kronikarzem opactwa, gdyz mial swoich poprzednik6w, kt6-
rych prace zagin�ly 95• Nie obniza t,o jego zaslug w dziedzinie kronikar
stwa, okres ,bowiem pracy J od,Qlka nad wlasnc:1 kron:i!kc:1 i talk: stawia go 
w rz�d.zie pierwszych kronikarzy klasztornych w Polsee. W pierwszej 
polowie XV w. nie kazdy klaszfor mial swego k,r,onikarza. Dlatego sama 
imicjatywa podj�cia ,pracy nad kronikq jest bard:w cenna. Cenne jest 
r6wniez dqzenie J odoka do pisania na podstawie materialu dokumentar-

92 Tamze, s. 232: ,, ... qua;re ego Jodocus, abbais, propter a,ppTobacionem istarum 
sanctorum rel,iquiarum misi labo.rare hoc brachium argentum ... " 

93 Tam.ze, s. 163.
94 Z. G r ,a b o w s k a, Benedykt z Poznania - szesnastowieczny badacz polskiej

przeszlosci Slqska (Z dziej6w post�powej ideologii na Slqsku w XIV-XVI wieku, 
Warszawa 1956, s. 125 nn.). 

95 SS. rer. Siles., t. II, s. 156: ,, ... magi•ster Jodocus informacionem ex cronicis
autenticis ... "; s. 202: ,, ... antiqua cronica ... ". 

4 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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nego. Zapoczqtkowal on trwale i ·solidne przy,gotowanie do zaj�cia si� 
dziejami wlasnego konwentu. 

W azne jest r6wniez to, iz Joddk musial posiadac pewne oczytanie 
historiografkzne, kt6re z reguly rzeczy poprzedza kazde zamiary kro
nikarslkie. Dow,odem tego jest fakt, ze wlasnie w cz�sci kroniki do lat 
1429 (a nie ,p6zniejszych, kt6re Benedykt juz samodzielnie tworzyl) po
danych jest wiele dziel z zakresu historiografii koscielnej i swieckiej. Sq 
wi�c wymienione Hsty Ambrozeg·o do cesarza Teodora, Zwierciadfo Win
centego ·z Beauvais, encyklopedia Izydora z Sewilli, kronika Marcina 
Polaka, kronika polska, kTonika slqsiko-polska, mart�ologium, katalog 
biskuipstwa wroclawskiego, wreszcie kronika klasztoru zaga:6.s!kiegio 96• 

Zamilowania historiograficzine Jodoka z pewnosciq oddzialywaly na 
inrnych cz1,onk6w konwentu. W spomniany tu wielokrotnie Bernedyikt 
Johnsdorf .byl nie tylko !kontynuatorem kroniki J·odoka, ale r6wniez auto
rem innej ipracy historycznej 97• Z konwentem Na Pia'Sku zwiqwrny byl 
kronikaTz Zy,gmunt Rosicz, kt6ry ·za czas6w Jodoka (w r. 1430) odprawial 
tarn pierwszq msz�, :przez •eo nieraz mylnie traktowano go jako czlonka 
tego zakonu 98

• W konwencie Na Piasku przebywal w ko:6.cu XV i na 
poczqtkiU XJVI w. Benedykt Pola!k, aut'or i !kopista szeregu ,prac historycz
nych 99. 

Pisanie kroniki „ex privilegiLs. et registris" wymagalo od J odoka dob
rej zmajomosci archiwum !klasztornego. Wspominalam juz, ze cz�sc ma
terialu w kronice !kainoniik6w regularnych Na Piasku od 1108 do 1429 r. 
wymienia prawie 140 akt6w klasztornych, eo jest dtrzq liczibq i zaden ze 
znanych nam kronikarzy klasztornych nie wy!kazuje talkiej znajomosci 
archiwum swego !konwentu. W tej partii mamy w kronice Vviele Olkresle:6. 
w rodzaju: ,,iin registro mornasterii regi:strate", · ,,ex literarum siginature et 
re:gistre'', ,,in li1bris momiterii registrate" 100

, 
,eo dowodzi, ze prszqcy staral 

si� trzymac .wiernie wiadomosci potwierdzonych w ksi�gach klasztor·u. 

96 SS .. rer. Siiles., t. II, s. 157: ,, ... C<Um beato Ambrosi'O ad Theodosium impera
torem ... "; s. 165: ,, ... ut pa,tet per Win1cencium in sipe,cu[o hystocirali libro XXV ... "; 
s. 158: ,, ... ut di'Cit Ysii.doriuis libro ethimoiLogorium"; s. 158, 171: ,, ... ut patet ex cro
nica Romana sive Madind:ana ... "; s. 163: ,, .. .in quodam autem cronica Polonorum
et duicem Slesie legitur .. ,"; s. 166: ,, ... mortilorogium monasiterii..."; s. 162: ,, ... crnni:ca
pontif.iicum ecclesie WiratislaviensiJs ... "'; s. 180: ,, .. .in cronka aibbatum Saganen-
sium ... "

97 Ko.deks BUW, sygn. IV Q 205, k. 109-141: F. W a ·c h t e r, Die böhmischen 

Chronik des Benedict Johnsdorf, 1470-1490 (SS. rer. Siles., t. XII, Wrodaw 1883, 
s. 109-123); J. M i  k u 1 k a, Benedicta Johnsdorfa ceska kronika, Ositrawa 1959.

98 Poir. S. B. K 1 o s e, Darstellung der inneren Verhältnisse der Stadt Breslau 

vom Jahre 1458 bis zum Jahre 1526 (SS. rer. SHes., t. III, Wirodaiw 1848, s. 330), 
eo sprostowal He y n e, op. cit., t. III, s. 453-45'4. 

99 Poir. przyip. 94. 
100 SS. reir. Süeis., t. II, s. 195, 200, 209. 
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Pod r. 1228 mamy notatk�, ze dany faikt „ex signature et registrature de 
super non apparent", a na innym miejscu dodane, ze wdk6l tego fa!ktu 
powstafo „multi errores" 101

. 

Obserwujeimy, iz iprszcl'CY kronik� orientowal si�. w tym, ze klasztor 
w jego czasach nie posiada juz wielru dokument6w, ·zostaly bowiem ska
cone przez wypadki losowe i zairriedbania !konwentu rn2

• :Potrafil tez od
r6.znic wartosc ory.ginaru od kopii 103. Tak ,pisal czlowiek, kt6ry dorbrze 
zmal zasoby dokumentarne swego \klasztoru. Wyksztalceni,e J odoka, prak
tyczne obycie z 1prawem, umiej�tnosc w dochodzeniu uprawnien swego 
konwentu i wyjqtkowa troska ü dobro majqtkowe klasztoru u,powazniajq 
do wniosku, ze m6gl ibyc tYID: czlowiekiem, ikt6ry doskonale znal archi
wum swego !klasztoru. Znajomosc ta musiala ibyc poprzedZiOna pracq nad 
u,porzqdkowaniem i segregacjq akt. Zachodzi przeto pytanie, czy tak 
druzy wysilek podejmowal J odok ty }ko z ch�ci napi,sania · ikroniki, czy 
tez przyswiecal mru cel jeiszcze wazniejszy dla klasztom, mianowicie s1po
rzqdzenie kopiarza. Dla kazdego przezornego g:ospodarza kopiarz byl 
!)TZeciez najlepSZq formq zaibezpieczenia si� przed ·u tratq dokument6w 
i nader ipTzy1krych z tego ,powodu !konsekwencji dla ·'konwentu. N a:jstarsz.y 
kopiarz klc1:sztoru kanonikow regularnych zaginql jednak w to!ku ostat-. 
niej wojny 104 i nie wiemy, czy zawieral on slady pracy J odoka. Zacho
wane do chwili obecnej nikle resztki tego kopiarza 105 wskazujq, iz 
pisane byly znacznie wczesniej przed J odokiem, jedynie nagl6wki nad 
dokumentami pisane Sq r�kq z pierwszej pofowy X,V w. Mozliwe jednak, 
ze w cz�sci za,ginionej ibyly odpisy aikt6w sporzqdzone przez J odoka 
ewentualnie z jego ipolecenia. 

Widoczne u J odoka poszainowainie dla aktu prawnego stwarza prze
slank� do przypuszczenia, ze musial otaczac duzq troskq i -staraniem akty 
wydane w dkresie jeg,o rzqd6w. Niestety, cale archiwum klasztoru Na 
Piasku zagin�lo i w chwili obecnej :üstnieje za1edwie jeden oryginalny 
akt Jodoka wystawiony 16 XII 1432 r., kilka uwierzytelnionych odpis6w 
wsp6�czesnyich i jeden akt wystawiony z okTes:u jego iprzeorstwa (30 X 
1427 r.) 105_ W takiej sytuacji trudno wysnuwac uwagi na temat kance
larii opata Jodoka. 

101 Tamze, s. 169.
102 Tamze, s. 163, dokume1rnty owe ,, ... vetrn;,t,ate aut ignis v,or,ag.ine corummpta,

aut a,lias pe,r neglige.ruciam sive i1ncuriam primor,um prelatoirum et abbaitum mona

sterii deperdita et ami1ssa .. . ", podoibnie na s. 173. 
103 Tamze, s. 175: ,, ... cuius copiam ba·bemus in libro literarum monasterii re-

g.iistratoirum ... "; s. 184: ,, . .. ,cuius originale sub sigilis ... et co,pia haibeitur ... " 
104 Wlaisnosc dawnego Staaits,archiv Breslau, sygn. 135 D 17.
105 Obecnie wlaisnosc katedry mmk pomoc,ni,C'Zych Uiniwersyrtetu Wroclaiwsikiego,

sygn. 4166/II. 
10s AJA Wrodaw, sy.gn. N. 43; H. H. 21; H. H. 631a, b .  f; K. K a c z m a r c rz: y k,

Katalog archiwum opactwa cystersow w Mogile, Kir1a!köw 1916, nr 166, s. 54. 
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Specjalnq troskq musial otaczac opat J,odok brbliotek� klasztomq, 
kt6ra byla fundamentem utrzymania odpowiedniego poziomu umyslo
wego konwentu. Try,b zaj�c czlonk6� konwentu (w szczeg6lnosci prowa
dzenie szkoly iprzyklaszt'ornej i duszpasterstwo), jak i samego zgroma
dzenia ·zaimnnego (gdzie kladziono duzy nacisk na oczytanie w ikwestiach 
religijnych) niejalko zmuszaly J odoka do zwiE;kszania zasob6w bibliotecz
nych. z drugiej strony jego profil umyslowy wskazuje na to, ze komple
towanie ksi�gozbioru pokrywalo si� z osobistym zamilowaniem. Benedykt 
Johnsdorf w kronice klasztornej wspomina, iz Jodok w znacznym stopniu 
zwi�kiszyl zbiory bibliotec:zme, i wymienia szereg ksiqzek, kt6re dzi�ki 
Joddkowi weszly w ,posiadanie kanonik6w regularnych Na Piasku. Byly 
to nast�pujqce !ksi�gi: ozddbny .gradual ,w dw6ch woluminach, Millelo

quium sw. Augustyna (r6wniez w dw6ch woluminach), rozprawa tegoz 
autm-,a o ,psalterzach, nadto slowniki w kilku egzemplarzach, szereg 
ksiqzek z dziedziny prawa kanoniczneg,o i swieckiego, z zakresu medy
cyny oraz innych dyscyplin naukowych 107. Byc mo�e, ze skrz�tnosc na 
odcinku powi�krszania wlasnych zbior6w bibliotec2;nych nie pozwolila mu 
zwr6'Cic w calosci ksi�gozbioru klasztoru kanonik6w regularnych w Klodz
ku, ikt6ry w okresie najazdu husyckiego na Slqsk byl oddany braciom 
wroclawskim Na Piasku do przechowania. Kronikarz klodzki nie omiesz
kal iprzy sposobnosci zaznaczyc, iz nie wszystko wr6cilo na powr6t do 
ich b�bHoteki, a i to, oo wr6'cilo, iprzywozili z pomocq starrosty klodz
kiego 108• 

Z o!Sobq J odoka z Glucholaz6w Sq zwiqzane statuty biblioteczne, 
pierwsze, o kt6ryoh w klasztorze Na Piasku mamy zr6dlowq wiadomosc. 
Do naszych czas6w zachowal si� zatwierdZ!ony przez sob6r bazylejski 
r�kopis, b�dqcy wsp6lczesmi kopiq konstytucji przyj�t)Tich przez Jodoka 
oraz konwent w 1440 r. a wieiiczqcy dzielo reformy zycia wewn�trznego 

107 SS. reT. Siles., t. II, s. 237: ,, ... pootremo prefatus dominus Jodocus abbas 
lä.ibrum gradualem soHemnem et pr,edosum in duobus magni1s voluminibus in sol
lemnitatilbus ipro honoire ecdes,ie utendam oomparnvit et fieri fecit nec non libra
Jrium monaste.rii in multi.s bonis et notabilibus libris subscriptis augmentavit, scilicet 
MiUeloquium beati Augus1tini in du01bu1s voluminibus, super ps1alterium dicta eius
dem beati Augustini, similiter in duobus voluminibus, diccionarium in multis 
volumjJnibUJs, in iure canonilco plulfla volumina et preaiose estimacionis, similiter 
in le.g:übus et medidnis et dli.versis aliis materiis, prout ac oculos sunt positi in 
liibraria cum si,gnatur,is de sUJ.Per factis ... " 

1-0
8 AP Wroclaw, sygn. KL 143, k. 40: ,, ... clenodia et libros monasterio deportavit 

ad Wratislaviensiam et ibi posuit ad fidelos manus ... "; k. 73: ,, ... Hinczkone Kruschi
na de Leuchtenburg cooperante et compllente cum fratribus dilligenter libri, orna
tus et clenodia apportata sunt in Wratislavia licet plura perdita sunt..." Ksic:izki 
z Klodzka wywozil prepozyt Lukasz w 1426 r. (kt6ry zresztc1: przebywal na Piasku 
kilka lat, tamze, s. 38 nn.), a przywozil prepozyt Henryk Foytisdorf po r. 1440.
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podj�tej z ini'cjatywy opata 109• Rozdzial 44 tychze konstytucji'nosi tytul 
,,De offido librarii" 110• Fakt, ze zarzqdzenia w sprawie ibi!blfote!ki miesz
czq si� w nowo przyjmowanej konstytucji, stwarza trudnosc w ocenie 
kh wairtosci. Statuty klasztorne bowiem wzorowane 'Sq na konstytucjach 
kongregacji, w kt6rej sklad dany konwent wchodzi, z tym Jednak, ze 
do schyliku srednio�iecza ,obs�wujemy duze r6znice w !konstytucjach 
klasztor6w tego samego zg,romadzenia. R6znice te uwaTunkowane byly 
przer6znymi w.zgl�ami. W sumie nalezy najpierw rozstrzygnqc kwesti� 
proweniencji konstyt'U'cji z 1440 r., czego w chwili obec�ej nie mozemy 
jeszcze ztohic .. Analiza kilku punkt6w tychze !k1dnst'ytucji sugerowalaby 

. wiplyw kong,regacji lateranenskiej i lklasztom rudnicki:ego w Czechach 111, 
ale rozdzial 44 dotyczqcy ibiblioteki wyraznie si� r6zni. Zarzqdzenia przy
kte przez klasztor Na Piasku w 1440 r. Sq znacznie szerzej opracowa
ne 112• Jest .prawdopodoibne, ze (konstytucje zostaly zredagowane przez 
sam konwent na podstawie statut6w bratnich plac6we!k zakon:nych i tylko 
zatwierdzone prz.ez sob6r ibazylejsk'i. Mozliwe tez, ze w pewnych punk
tach ikla,sztor Na Piasku wzorowal si� na dawnej kongrega:cji arrowezyj
skiej, a Skqdinqd wiemy, ze kongregacja ta miala duze zaslugi dla roz
woju kultury 113• Tak czy inaczej, statuty biblioteczne z 1440 r. wymagajq 
jeszcze pogl�bionych 1badan, tym wi�cej ze ich znaczenie z uwagi na 
rzadkosc wyst�powania statut6w bibliotecznych w tym czasie w Polsee 
naibiera sporej wagi. Przy. czym nie jest wykluczona osobista inicjiatywa 
opata. Dla mieintacji podamy tylko w tym miejscu 114, zie odtqd kladziono 
duzy· nacisk na dokladnq rejestracj� ksiqzki. Kazda !ksiqzka musiala byc 
wpisana do inwentarza, notowano ddkladnie iksiq.Z'ki wypo�yczane, z.wlasz
cza poza olbr�b klasztoru, eo czyniono zresztq tylko .pod zastaw. Dla 

109 Kopia zn,ajduje si� w k,oidielks,ie BUW (niegdys wlasnosc klas;zito,ru kanoni
k6w regufarnyich w Za,ganiu), sygn. I Q 131, na k. 8-67v. Na k. 8 u g6ry pismem 
z XVII w. naidipis·a1110: ,,StatUJta oanonicoTum regularitum in Airena V.r,atisliaviensium", 
a daliej pismem z ipolowy XV w.: ,,Sequitur sus·cepcio reve.rende bulle siacri Concilii 
Basiliensis manida,ti et com1misisionis pro edtiic.ione novoTum statuorum a reverendds
simo in Christo patrr-i a1c domi1110 dom.ino Convado epis1coipo Vrartisilaviensi cum 
buUa sacrd. Consd.lii Basiliens�s veribotenus in clusa cum registrn et caipitulis sta
tuorum de novo editorum et ,conformatorum canonicorum regula,rium ordiini1s sancti 
Augustiini monasteri Beate Mairie Vrathslavdae in Airena". Opat Jodok jest dwuk,rot
nie wymieniony na k. 8 i 10. 

110 'Damze, k. 50v. Por. K. Ro t h  e ,r, Ein Ausleihregister der Augustiner Chor

herren zu Sagan �ZentralJblatt für Bihliothek1swesen, XLIII, s. 2, przyp. 1). 
111 0 azym w dia1iszym toku airtykul,u. · 
112 Por. R o,t h er, op. cit., s. 2, OTaiz M a t u  s .i,k, Niekt6re aspekty dziej6w 

klasztoru kanonik6w regularnych w Klodzku ... ", 1s. 299, pr:zyip. 117. 
113 Por. os,tatnliq prac� w tym zalm-eslie L. M li 1 i s, The Library and the Ma

nuscripts of the abbey of
. 

Arrouaise (Studia historica Gandensia, 32, Gent 1966). 
114 BUW, sygn. I Q 131, k. 50v. 
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unikni�cia pomylek polecano �wroty od obcych dokonywac w obecnosci 
wi�cej niz jednej osoby. Przynajmniej raz do roku przeprowadzano 
spra,wdzanie ·zawartosci ;biblioteki (szkontrum) i sciqgano wtedy od braci 
wyipozyczone iksi�gi. Piecz� nad ksi�gozbiorem sprawowal specjalnte wy
typow.a!Ily brat. W jegi0 po1siadaniu znajdowaly si� klucze od biblioteki, 
tak ze kazdy wst�p do wn�trza :byl mu wiadomy. Na nie przestrzega
jq·cyeh przepisow lub niszczqcych ksiq±ki nakladano odpowiednie kary. 
Zarzqdzenia te stanowily jaki1s trwaly fundament 1ochrrony ilosciowej 
2'}bior6w biibliotecznych i ·zabezpieczaly przed gini�ciem ksiqg. Nie wie
my, ja:k praktycznie realizowano te postanowienia za rzqd6w Jodoka 
w klasztorze. Benedykt opisujqc zaslugi J·odoka dla lbiblioteki konwentu 
wyr.azil si�, iz ksiqZiki jego „ir?- lfüraria cum signaturi:s de super factis" 115, 

czyli ze ksi�go2Jbi6r musial juz byc katalogowany. W przeciwnym wy
padku oznaczanie ksiqg sygnaturami nie mialoby sensu. Zachowa:ne sy
gnatury tlla kodeksach sTedn1owiecznych konwentu Na Piasku nie pozwa-

. lajq defi:nitywnie rozstrzygnqc kwestii, czy ipochodzq one z pierwszej, 
czy drugiej polowy XV w. Sygnatury te, skladajqce si� z litery i cyfry, 
Sq ty,powe dla systemu pulpitowego w klasztorach iprzez caly X,iV w. 115 

J,ako ;zwierzchnik iklaisztoru Jodok dbal o podniesienie kwalifikacji 
umyslowych czfo:nk6w konwentu. I tak wiemy np., ze zmusil ich do 
wyglaszania kazan, w czym do tej poTy wyr�czali ich zakonnicy innych 
klasztor6w 117; nawet rozpoczql 1budow� ,,stubelli", majqcej sluzyc do 
cwiczen. W kazaniareh 118. 

R6wnoczesnie Jodo� wykazal wiele troski o szkol� przyklasztornq, 
kt6ra mniej wi�cej okolo 1339 r. przeksztakila •si� w s�ol� typu zew
n�trznego, ta!k ze chodzilo do niej sporo drieci mieszczan wroclawskich. 
W 1442 r. J odok wydaje statuty szkolne, kt6re reformujq prac�, obo
wiq·zlki i wynagrodzenie nauczycieli. Nie dochowaly sie; one ani w ory
ginale, ani w kopii, natomiast' wiemy .o nich z notatki Benedykta J ohnJs
dorfa w kTonice 119• Lakonicznosc wypowiedzi nie daje nam pelnego 
wglqdu w tresc rozporzqdzen, ,pozwala jednak zorientowac sit=;, iz od tej 

115 SS. rer. Siles., t. II, s. 237. 
116 G. L e y h, Aufstellung und Signaturen. (Handbuch der Bibliothekswissen

schaft, t. II, Wliesbaden 1961, s. 679 nn. 
117 Por. prZYiP. 153. 
118 SS. ,rer. Siles., rt. II, s. 228: ,, ... eodem all1[lo ,(1433 r.) conrst,riuretum est studo

rium sive stubeUa in do-rmitorio pro studJio f:Iiartirum prediiicanaium sive predkato
rum ... " 

119 Tamze, 1s. 23·6: ,,. .. dominus Joid01cus .. . fecilt et compilavit statut.a et ordina
ciones pro s,cofa ecoles1e nostre e:t sdnguiis offiioia1Jibu1s eil'llS, tarn de oifüdo et laboce 
eorum, quam eciam de sallario et ipsorum recompensa, ut patet eas diligenti 
intuentJ., in quilbus tarnen aliqua non immperdto viderentur irnmurtanda et aliter 
ordinanda, viidelket ea, q,ue ibi di:spommtur de srporita, que pocius viderutur di1stri
buenda pauiperd.rbus ipro elemosina, quiam offüciallibus huiusmodi pro sallrario ... " 
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pory oplaty dla nauczycieli wzrosly, oo Jodok przeprowadzil wbrew 
opozycji niekt6ry,dh czlank6w konwentu. Mozna zalozyc, ze wraz z pod
niesieniem oplaty wzrosly wymagania w stosunku do nauczycieli i pod
ni6sl si� poziom nauczamia. W airto przy tym natlmienic, iz wzmiam.ka 
o r,eformie szkolnej Jodo'ka jest pierwszq znanq wiadomosdq fr6dlowq
odnosnie do szkolnictwa klasztornego w,e Wrioclawiu, kt6re juz od dluz-.
szego iczasu wymagato ·zmian. Inicjatyw� Joddka w zakresie reformy
szkolnej musimy oceni'c bardzo pozytywnie, bez wzgl�u na to, ,czy b�
dziemy przyjmowac, ze pun'ktem wyjscia mogla byc dla niego przede
wszystkim ch�c ideologicznego oddzialywania rna uczni6w, ta'k potirzeb
nego w okresie walki kosciola o przywr6cenie a:u torytetu zagrofonego
wystqpieniem hrusyt6w. W rzeczywist,usci u ludzi ty,pru Jodoka, wyksztal
conych i rozrumiejc1:cych znaczenie nauki, zmiany w szkolnictwie !klasz
tornym i podwyzszenie jego poziomu musialy wynikac z ich og6lnego
stosunku do nauiki.

Jod.ok z Glucholaz6w polozyl r6wniez zaslugi dla szkolnictwa wyz
szego przez udost�prnienie biednym uczniom pochodzenia sl<=1,sl.dego stu
di6w na uniwersytecie. wiedenskim. Jak wynika z „kron1ki" Jodoka, 
klasztor kanoruk6w r·egularnych Na Piasku, a konkretmie opat Maciej 
Hering, byl egzekutorem testamentu MikoJaja z Gliwic, wrodawskiego 

. kanonika i ibaikalarza krakowskiego, kt6ry przeznaczyl w 1416 r. wielkq 
ilosc pieni�rlzy, ksiq:zek i klejnot6w na fundowanie sty,pendi6w dla scho
lar6w slqiskich rna runiwersytetach w Erfu,rcie, Krakowie, Lipsku i Wied
niu 120• Hering rniewiele uczynil dla realizacji tego testamentu, ale studia 
samego Jodioka i Jana Gramschitza ro�ocz�te w roku zaipi•su Mikolaja 
mozna potra'ktowac jako finansowane w ramaoh rozporzqd·zenia Gliwicza. · 

Dopiero J odok wystqpi jako realizator testamentu na uczelni wieden
skiej, a Johnsdorf na uczelni erfurckiej. Jodok osobisde nie przepro
wadzal w Wiedniu fundacji, ale uczy,nil to w jego imieniu Piotr N owak, 
p6zmiej'Szy biskup wroclawski, 6wczesnie doktor dekret6w uczelni · wie
denskiej, kt6ry w dniu 17 IV 1433 r. podpisal za Jodoka umow� z wy
dziaiem juryst6w w Wiedniu 121• Za pieniqdze przekazane pirzez Jodoka 
ufundowaino dom dla ,styipendyst6w slqJSkich, kt6rzy z fundacji tej mogli 
korzystac do pi�iu lat. Bez zgody ,opata wroclawskiego nie wölno ich 
byl-o u.suwac z owego damu .. Stypendysci slqscy mogli stüdiowac rozmaite 
dyscyipliny, jakkolwiek Jodok zastrzegal sobie prawo do na:rzucania im 
w pewnych wy,padkach kier.urnku studi6w. Mianowany przez Jodoka su
perintendent mial rprzedstawiac mu raz na rok liistE: dochod6w i wydatk6w, 
kt6re od tej pory mieli kontirolowac opaci klasztoru wroclawskiego. 

120 SS. rer. SH.es., t. II, s. 2,16-217. 
121 B ,a uic h, Geschichte des Breslauer Schulwesens vor der Reformation, 

s. 251-2152; Bar y ·c z, Wieden. a Polska, s. 7,21-722. 
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R6wnoczesnie J odok mial przekazac owej bursie slq.9kiej szereg ksiqg 
prawniczych, eo w przyszlosci mialo stac si� zr�bem jej biblioteki. I tak 
.przekazal Novellae prsanq pr,zez kanonist� Andreae Jana, dzielo He.nryka 
Hostiensis Summa in quinque libros decretalium i inne ksi�gi 122

• Jak do
tqd, niewiele wiemy na temat dzi:alalnosci domu dla stypendyst6w slq
skich. W kazdym razie z bursy korzystal Benedykt Johnsdorf 123, a moze 
i kanonicy ka tedralni 124

. 

Ciekawie zarysowujq si� poglqdy moralno-etyczne Jodoka z Glucho
laz6w. Mozna powiedziec, ze stojq one w s'Cislym zwiqzJku z postawq czlo
wieka myslqcego, a zyjqcego w czasach bardzo specyf icznych dla kosciola 
katolickiego. Poglqdy J,o,doka na zagadnienie wiary, roli kosciola, zako
n6w i zakonni:k6w kisztaltowaly si� w szczeg6lnym klima'Cie. Studia uni
wersyteckie uplyin�ly mu pod znaikiem soboru w KIQlnstancji, nad kt6rym 
w srodowisku kr,akowskim zywo dyskutowan-0. Dzialalnosc Jodoka jako 
opata uplyn�la pod znakiem soboru 1bazylej'Sikiego, kt6ry na Slq3ku wy
warl duzy wplyw na umysly wsp6lczesnych. Okr·es soborowy to wzno
wienie hasel w lkwestii odnowy moralnej kosdola i odzyskania kredytu 
zaufania w spoleczenstwie. Oswiecone warstwy duchowienstwa swiec
kiego i zaikonnego pod.j�ly si� powazneg:o fu'udu odfbudowy poziomu umy
sliowego i et'ycznego wlasneg:o srodowi·ska. Nie byly to nowe idee w euro
pej'Sikiej mysli religijnej, ale w okresie soborowym 1szczeg6lnie gor-qco 
byly dyskutowane i realizowane, eo przybieralo r6zne formy i pr-zecho
dzHo rqzne fazy. Hasla odnowy umyslowej i moralnej kosciola �ie po
zostaly bez €'cha u J odoika · z Glucholaz6w. J ego kri0nika, choc nie naj
obfitsze zr6dlo do ipowyzszego zagadnienia, w sumi,e daje nam jednak 
dostateczne rozeznapie, kt6re mozemy wzbogadc wiadomosciami o ten
dencjach reformatorskich znanymi nam u innych lkanonik6w regular
nych na SlqSku z teg.o okresu. Benedykt Johnsdorf opisujqc rzqdy J odoka 
nadmienia, ze pierwszym jego posuni�ciem, gdy zostal opatem, bylo prz.e
prowadzenie reformy zycia wewn�trznego konwentu wroclawskiego. Za
czql wi�c od usuni�cia zwyczaj6w niezgodnych z naukq sw. Augustyna 125

� 

122 Ba u c h, Geschichte des Breslauer Schulwesens vor der Reformation,

s. 252: ,, ... versprach dea- A1bt dem HaULSe ein Corpus iuds, eine Novelle in fünf
Büchern, eine Speculaicio, e,iine Summa des Henird1c,U1S Ostiernsiis, andere Summae
und dem Hau1se nützliiche Bücher ziU ü'berweli.s·en".

123 P,or. koldeks BUW, sygn. I Q 166, k. 19v, 260, 315v. 
124 ß auch, Geschichte des Breslauer Schulwesens vor der Reforma.tio111,7 

s. 241-242, czyn.i supo!Zy1cj�, iz byc moze koczystali z niej lmnoniicy kaipituly wrnc
lawskiej, kitorzy ,mii.eli obowi&zek kontynuaicji s,tudi6w. Zwazywszy, jak blisikie
stosunki lc1czyly Jodoka z kapitul&, przypuszczenie to wydaje si� byc bardzo trafne.

125 SS. rer. SHes., t. II, s. 220: ,, .. .inoipiendo a fundlamenitiis et substanciaiibus 
sa1cr.e reHgionds et viite communfüs secundum doctrinam aipos,tolkam et regulam 
beati AugUJStinii vidum proprietatis iux,ta pos1se extir1panldo et eldminando ... " 



Jodo1k z Glucholaz6w 57 

kt6rego byl gorqcym czdcielem, podobnie jak cale zgromadzenie zakonne. 
Nawr6t do pierwotnych obyczaj6w w zyciu zakonnym byl dla Jodoika 
gwarancjq odbudowy moralnej czlon!k6w konwentu. Identyczne dqzenie 
obserwujemy u wszystkich dzialaczy kierun'ku „devotio moderna", a kla
syczny tego przyklad znajdujemy w bra1mim klasztorze kanonik6w re
gularnych w Klod�ku 126. Obejmujqc rzqdy Jod ok dal przyklad wyrze
czenia si� materialnych korzysci, oddajqc konwentowi dochody przyslu
gujqce mu z tytulu stanowiska o.pata 127• Mialo to dobroczynny wplyw 
na zeswieczony w duzym ·stdpniu konwent i zmuszalo jego czlonlk6w do 
na.sladowania opata, dzi�ki czemu w duzym stopniu ·zwi�kszyly si� do
chody klasztoru. 

Wiele pracy wlozyl Jodok w spraw� pddniesienia kultu liturgicznego 
w obrz�dach ikosciola lklasztornego. Juz konstytucje zgromadzenia kano
niik6w reigula·mych kladly duzy nadsk w tym wzgl�dzie, znacznie wi�k
szy ni� w :innych zakonach. · Z biegiem czasu w konwencie NMP Na 
Piasku we Wroclawiu, poddbnie jaik w innych plac6'wkach ·zakonnych, 
dochodzi do uproszczenia liturgii, ·skr6t6w w modlitwach wsp6llnych 
i osobistych, opuszczania niekt6rych nakaz6w liturgicznych. Kierunek 
„devotio moderna" zwr6cil bacznq uwag� na liturigi� w klasztorach, .gdyz 
podwyzszenie wymagan w tym zakresie wplywalio na og6lny poziom 
morali6w konwentu. 

Zarzqdzen J odoka w sprawa:ch kultowych hylo wiele, niekt6re bardzo 
dokladnie precyzowaly ;porzqdek nabozefrstw 128• Zaden opat ani przed 
nim, ani po nim nie dor6wnal mu w trosce o upi�kszenie obrzqdk6w 
liturgicznyoh. Wszy;stkie te zmiany Jodok wprowadzal z myslq o podnie
sieniu splendoru kos'Ciola w og6lnosci, a r6wnoezesnie dqzyl do ujedno
licenia obrz�6w swego iklasztoru z obrzqdlkiem diecezji wroclawskiej 129

• 

Scisly zwiqzek klasztoru N <:l Pia1sku z ik:oingregacjq arrowezyjskq przy
ni6sl w kons:ekwencji pewne odr�bnosci w obrzqdku kultowym, totez 
oibecne starania o ujednolicenie kultu z obrz�dkiem diecezjalnym mialo 
na celu umocnienie wi�z6w klasztoru z bi1slmpstwem wroclawskim, tak 
potrz.ebne w trudnym o'k['esie zagrozenia husyokiego. U suni�cie rozbiez
nosci obrz�owych szlo u Jodolka w parz.e _z wprowadzenie� na biezqco 
tym zmiarn, kt6re r6wnoczesni€ .biskup Konrad olesni1cki wnosil do die
cezji slqSkiej. S·zczeg61'nie widoczne jest to. w bardzo popularnym w6w
czas kulcie sakramentu oltarza 130• 

126 Por. kroni.k� tegoz klaszitoru w AP Wrndaiw, sygn. KL 143, k. 116-<2,63. 
127 SS. rer. Siles., t. II,· s. 221. 
128 W a!"tykule nie wymien iamy rozporz::ildzen Jodoka odnosrue do spraiw kulto

wy,ch, a zainterres'Oiwanego ce:yrt;elJ.IIlilka odsylamy do SS. reir. Si!1.es., t. II, s. 220--237. 
129 Tamize, s. 220: ,, ... omn1ia diminut1 et in ordinata . .. contra riitum et con

suetudinem ecclesie Wxaitd1.Slaviiensis . .. extiirpando et elJiminando ... " 
1•30 Tamze, s. 224; por. Urba n, op. cit., s. 15'7-158. 
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Razem ze zmianami obrz�dowymi �dzie w parze u Jodoka dc1znosc 
do upit:�ks�enia wystroju kosdola klasztornego. Nie jest rzeczc1 przypadku 
zakup lub odnowienie tak io�brzymiej ilosci naczyn liturgicznych, relikwii, 
obraz6w, rzezb itp., ibudowa nowy;ch organ6w, ,poswi�cenie kaplic 131• To 
r6wniez poikrywa si� ·z typowc1 dla kierunlku „devotio moderna" ten
dencjq i ·znamionuj,e trosk� o sruchowe i wizualne oddzialywa:nie na kon
went i pairafian. Z drugiej strony jest r6wniez dowodem :wrazliwosci na 
pi�no i ch�ci podqzania za wymaganiami mody. 

Reformy zycia liturgicznego i wewn�trMego !konwentu Na Piasku 
trwaly kilka lat, konoowy etap przypada na lata 1439-1440, pokrywajqC 
si� z apelem so1boru bazylejskiego (z 6 � 1438 r.), kt6ry Jodok odczytal 
w konwende. Niedlugo potem, 31 X 1440 r., biskup wroclawski w qbec
nos'Ci willrnriusza ,generalnego Piotra Nowaka, domini!kainina, profesora 
teologii J ana Frankensteyna i przebywajqcych Na Piasku opat6w i pre
pozytöw czesko-morawskich uroczyscie ·zatwierdzil wszystkie zmi�y 
prz·eprowadzone ,przez Jodoka 132. Klasztor otrzymal za�wierdzone przez 
sob6r bazylejski nowe statuty, kt6re staly .si� f.undamentem jego zycia 
religijnego i organizacyjnego. Za:chowan.a do chwili obecnej wsp6lczesna 
wypadkom ikopia tychze statut6w odzwierciedla nam w 55 punktach 
przyj�e w 1440 r. przez opadwo Na Piasku wytyczne 133• Konstytucje 
te w zasadniczych rysach bardzo ,przypominajq znane nam rozporzqdze
nia statµtowe bratniego klasztoru kanoniik6w regulaTinych w Klodzku 
z dTugiej 1polowy XN w. 134, jak r6wniez calej ikongregacji lateranen
ski!ej 135• Zalecenia tych konstytucji dalekie byly od surowosci obycza
joiwej, nie wymagaly umartwien (a naiwet ich nie zalecaly), kladly na
tomiast ogromny nadsk na przestrz,eganie oeremoniaru liturgicznego 
i dyscypliny wewn�trznej, ·zmuszaly do duzego oczytania religijnego. 
W suntje pejkrywa}oby si� to z planami Jodoka, kt6ry w swych refoc
matorskich dqzeniach daleki byl od ascetycznego programu. Przy wpro
wadzaniu zmian, a przede wszystkim zaostrzeniu dyscypliny, Jodok nie 
musial stosowac srodk6w dr.astycznych, gdyz nie ma wmiianJki, aby na
potkal opozycj� wsr6d czlonk6w kionw�ntu, oo np. w klasztorze klodzkim 

131 Tamze, s. 223-224, 225, 226, 228, 229, 231-232.
1,32 Tmnze, s. 230-231. 
1133 BUW, I Q lßl, k. 8-67v; por. przyp. 109. Tresc punkt6w od 1_,37 odpo

wiada poj�ciu ,,liiber ceremondarum", dalsze punikty od 38-55 to „liber offkiorum". 
134 Zamies21�one rowniez :w ko:deiks1ie I Q 131 na k. 10'0-120v nie sitanowd.c\ ca

losci koinstytucji klodzki,ch. Por. M a tu s ti k, Niekt6re aspekty dziej6w klasztoru 

karwnik6w regularnych w Klodzku ... ", s. 297-298. 
135 A. E. Amor t, Vetus disciplina canonicorum regularium et saecularium,

t. I, Wenecjia 1747, s. 5,24-539. Pebny t·eikist konstyitiU'cji lateranenstkiich znamy do

piero z XVI w.
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w kilkanascie lat potem doprowadzilo do dramatycznych sytuacji 136• 

W sumie to oo Jodok wprowadzal do zycia konwentu, bylo zgiOdne ze 
stanowiskiem wladz \kosdelnych i rw niazym nie podwazalo uprawnien 
kosciola. Usta1ony lad i iporzqdek spoleczny byl dla Jodoka najlepszy 
i nie budzH w nim wqtpliwosci. Nie widac u niego krytycznego spojrze
nia na zarzqdzenia kosciola, oo np. j,est widoczne u J.dodzkiego refor
matora Michala Czacheritza z N ysy 137• Jodok przez swe niezachwiane 
stanowisko stanowH silnq podipor� dla 'biskupa w jego akcjach zmierza
jq·cych do wyrugowaJnia wszel.kich odchylen w kosciele wroclawskim 138• 

Reformy Jodoka nie byly dlugotrwale. Juz w 1463 r. przeiprowadzono 
w klasztorze nowq reform� 139, kt6ra szla jednak po linii wytyczonej 
przez J odoka. 

Wraz z inowymi statutami klasztor uzyskal zwolnienie od zaleznosci 
kongregacji arrowezyj'Skiej 140• Fakt ten mial duze znaczenie dla opactwa 
wroclawskiego w przyszlosci. Juz howiem ,od polowy XIV. w. dalo si� 
zauwazyc znaczne rozluznienie wi�·z6w lqczcicych pot�znq niegdys kon
gregacj� z wroclawskimi kanonikami regulai:inymi, eo w pierwsz,ej po
lowie XV w. jeszcze si� nasililo. Tymczasem sytuacja polityczna na Slq
sku, polozenie materialne konwentu i szereg uibocznych wzgl�6w nie 
rokowaly najmniejszej nadziei na. 'CZ�sts1ze wyjazdy do FTaJncji i zespo
lenie ·z kongregacjq. W dodatku sama kongregacja tracila na· ·znaczeniu 
i nie mogfa dac te_j spoistosci organizacyjnej, moralnej i umyslowej eo 
niegdys. Praktycznie wi�c zwiqzki z niq 'Za czas6w Jodoka nie mialy 
zadnego znaczenia; jakikolwiek Jodok jeszcze w poc2qtkowej fazie swoich 
rz�d6w podkreslal pr.zynaleznosc klas1ztoru do Arrowizji 141• J ednakze 
fikcyjna -zaleznosc cüµ;yla mu i st� staranie o uwolnienie. Wspomniany 
uprzednio r�kopis statut6w opactwa Na Piasku ·z 1440 r. nie podaje 
wyTaznie, do jakiej kongregacji klasztor mial od tej pory nalezec 142• Za 
zycia J odoka nie ·znajdujemy zadnych wzmianek zr6dlowych na ten te-

13s AP Wtroclarw, sygn. KL 143, k. 132-253.
1137 Tam�e, k. 496-498.
138 'l'aik rup. kontroil.owal praiwomysl111osc augustian6w od Sw. Docoity we W·roc

lawiu. Por. SS. rer. Siles., t. II, s. 206. 

1,39 AiP W;rodaw, sygn. KL 143, k .. 307 rnn. 
140 SS. rer. Siles., t. II, s. 220: ,, ... MCCCCXL ... dominus Conradus . .. antiquis

sta.ituti'S et ab otbedi-e111iai.a ffi()IIlasteri et ordini.ls Airrowa1Siensis aibsolvit et absolutus 
pro111uincaiavit, deinde iips1e nova statuta cum rubrica eisdem prese111itaviit". 

141 Poir. zapis Jodoika w koideksie BUW, sygn. I Q 94 ina wewn�triznej stronie 
/ 

prredniej •Olklaid:ki. 
142 Pisarz uzy!Wla niej,as111ego wyu-a,z·enia „congregaitio nostriae Ba1Siiliensis" (ko

deks BUW, sygn. I Q 131, k� 10), �dy ta1kiej k0ingr.ega1cji ni:gdy nlie bylo i dlatego 
tnzieba to tratktowac j,a1ko pomyllk� p:iisa,rsikq (ra1czej tutaj nail.ezaloiby dac termin 
,,C()IIlCÜio"). 
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mat. Sqdzic jednak nalezy, iz opat J odok postaral si� o przylqczenie 
swego klasztoru do innej kongregacji, gdyz w przeciwnym wypadku nie
logiczne byloby ,cale staranie si� o uwolnienie spod zaleznosci Arrowizji. 
Oficjalnie jednaik opactwo Na Piasku dopiero w XVI w. wymienia 
w swych ddkumentach kongregacj� latera,nenskq. Podobienstwo statut6w 
z 1440 r. do konstytucji lateranenskich, zwlaszcza grupy rudnicko-wie
densk@-klod·zkiej 143, jak r6wniez wplyw osobisty opata Macieja z Rud
nicy na J odoka 144 i slawa korrstytU'cji rudnickiej w Polsee 145 oraz w ca
lej srodkowej Europie 146 sugeruje przypuszczrenie, iz opactwo Na Piasku 
moglo przylqczyc si� do kongregacji lateranenskiej. Do tej ik,ongregacji 
nalezaly w:szystkie plac6wki ikanonik6w regularnych w Polsee (Trze
meszno, CZ)erwinsk, Krakow, Klodzko ). Przy kmigregacji arrowezyjskiej 
po�ostal klasztor zaganski, przynajmniej mozemy to stwierdzic jeszcze 
w 1449 r. 147 

Na zakonczenie kilka sl6w na temat oblicza narodowosciowego J oddka 
z Gluchola:z6w. Pochodzenia narodowosciowego Jodoka nie znamy. W ko
piowanych przez siebie praicach tytuluje si� poczqtkowo „Jodocus Ber
told de Czeginhals", potem tylko „Jodocus de Czeginhals". Nie wiemy, 
czy „Berto1d" rozumiec jako nazwisko, czy tez imi�. Z formy gramatycz
nej nie wynika, atby to ·byl,o imi� ojca. Przyjqc zatem wypadaloby, iz 
mial dwa imiona - Jodok i Bertold, oba uzywane w sredniowiecznym 
Slq.sku zar6wno przez ludnosc slowianskq, jak i niemieckq. 

Przed wstq,pieniem do konwentu Na Piasku J odok przebywal w srn-

143 Por. Arno r t, Vetus disciplina canonicorum regularium ... , t. I, s. 524--539; 
M a t u  ,s i k, Niekt6re a:.pekty dziej6w kanonik6w regularnych w Klodzku ... ,

s. 297-'298.
144 S!I)Otylkamy go juz przy obio.rze JodQlka na opata (por. przyp. 20), uczestniczy

pt'zeiz oaly okres przeproward;zanyich ,przez tegoz ref orm az do ich zakonczenia. 
SS. rer. ·siles., t. II, s. 229; kodelkis BUW, sygin. I Q 131, k. 10v. 

145 Stosunkowo niedawno kliasztor kanonik6w ,regularnyich w Kra.ikowie zwr6cil 
sä.� do koruwemu w RUJdnky z pros1bq o przyslanie 01bjasnre:nia do pewnych punk
töw statutow rud:nwckiich. Por. r�OIJ)is Btblioteki Jagiellonsikiej w Krakowie, sygn. 
3742. S. R a n  t h o w i c z, Casimiriae civitatis, urbi Cracoviensi confrontata origo�

s. 6: ,, ... hie praepositius petit a Petro Clarefae canondico regulari de domo Rudni
censi qUJatenUJS aldqlllid scrfüereit ard informantdam suam ca1I1oniicam in observantia
regulari et s,0rwpsirt; libel,lum s,uper statuta ... collectionem, miJsitque Cracovia, quia
lilbellus ad hoc usque tempora in capitulo q,uotidi,a1I10 legi,tur ... ". R�o;pi,s Cla,rety
istni-eje do dz,is�aj w bi1bliote,ce k'lasztoo:,u Bozego Ciala w Kraikowie pod sygn. 1 l·a. 

146 I. Z i b e ir m a y eil", Zur Geschichte der Raudnitzer Reform (Mitteillungen
des österreichischen ln!Stituts für Geschiichtisforischu1I1,g, Er,gänzungJsband XI, 1929, 
s. 3,23 nn.).

147 Por. rkps z poczqtku XIX w. w AP Wroclaw, Rep. 116, Urkundeninhalts
Verzeichniiss des Archives der Chorherren des St. Auguis,tinus Congrega,tionis La.:. 
teranensi1s zu Saga!Il, nr 311. 
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dowrSku mieszanym pod wzgl�em •narodowosciowym. W Zytawie, na
wet w kolach koscielnych, gdzie Jod.ok si� obracal, bylo sporo Czech6w, 
tuzyczan i S1qzaik6w 148• Kanonicy regularni Na Piasku pod wzgl�em 
pochod21enia naTodowoscirowego stanowili grup� mieszanq. W komisji 
skrutacyjnej wybi,erajqcej Jodaka na ,opata spotykamy J ana· z przydom
kiem „PofonUJs" 149• W klasztorze �najdowali si� ludzie o wyraznie pro
polskim nastawieniu. Poprzedni opat 'konwentu wrodawskiego, Maciej 
Hering z Trzebnicy, w swietle zapisu samego J odoka :byl „indinatus Po-

. lonis", do Polski barp.zo cz�sto wyje.zdzal, �o wedlug J odoka mialo przy
czynic si� do zubozenia klasztoru 150• 1W ostatnim zarzucie Jodoka nie 
nalezy dopatrywac siE: uprzedzen natury narodowosdowej, gdyz pisal on 
to przede wszystkim z pozycji dobrego i �krz�tnego gospodarza. J odok 
sam byl klasycznym przeciwienstwem rozrzutnego i nie ·za wiele trosz
czqcego si� o dobro majqtkowe klasztoru Heringa, sam wres�cie ponosil 
konsekwencje nadmiernych jego wydatk6w. Propolskie nastawienie He
ringa w:idac r6wniez w jego stosiunku do chlop6w polskich, osadzonych 
przez niego w miejscowos·ci zwanej Maly Tyniec, a przezwanej potem 
ironic21nie „Mackowicami" 151• Johnsdorif dorzucil od siebie, iz wies „Mac
kowice" opat J•odok wykupil na powr6t z rqk chlop6w polskich i przy
wr6cil klasztorowi. Mozna by to poliazyc na karb niech�ci do osadn:ik6w 
pochodzenia polskiego, gdyby nie wiadomosc, ze owi chlopi nie uiszczali 
czynszu 152• Zatem i w tym wypadku sprawy majqtkowe za:zt}biajq si� 
z narodowosciowymi, fak ze trudno sprecyzowac bezstronny 'Sqd. Podob
nie przedstawia ,si� kwestia wprowadzenia. przez Jodoka ikazan w j�zyku 
niemieckim w kosciele klasztornym; nieraz spotyka si� w literaturze 
historyc21nej �dainie o zniemczeniu opactwa wrodawskiego. fstotnie, 
w 1429 r. Jodok po:stanowil, aby odtqd czlonkowie konwentu sami wy
glaszali kazania do ludnosci w j�zyku niemieokim, eo do tej poiry czynili 

14,s S ,c h 1 e s  in ,g e ,r, op. cit., s. 348. 
149 S c  h u 1 rz, Die Wahl des Jooocus von Ziegenhals zum Abte, s. 237. 
150 SS. rer. Siles., t. II, s. 218: ,, ... dominuis Mathiais aibbas mulitum erait inclina

tus Polonis, unde et Pofoniam ,s€jpe v]si.tanis a monasterrio se arbsentavit et multa 
que ex administracione et officio suo habuit et acquisivit in peccunia et eciam 
vaisds ar,gentiis dii.straxd.t, alienavit et consumpsit, monasterium edam propter ipsius 
frequentem absenciam in suis provent]bUIS eciam notabiJ.ta pa:ssum est deteirmi
na ... " 

151 Tamze, s. 218. 
152 Tamze, s. 218: ,, ... nec peccuniam heriditariam nec· census annuos solvunt . . . 

videns itaque in hoc detrimentum monasterii :suces·sor iJpsi,us, dominUIS Jödocus 
abba:s, ipsi·os poste•a de eistdem boniis exemit ... "; s. 226: ,, ... ruist]cis Poil.onis, qllli nec 
peccuniam heredita-rium -nec ceinsus annuois inde solverunt ad monasterium reduxit 
et redemit..." 
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za specjalrni oplatq domin�kanie lub franciszkanie wroclawscy 153. Nie 
jest to jednak r6wnoznaczne z zarzqdzeniem likwidujqcym calkowicie 
j�zyk polski w kazaniach w !kosciele Na Piasku. Widzimy przy tym, ze 
kazania w j�zyku niemieckim lqCZq si� r6wniez ze stronq finainsowq. 
A nie trzeba zapominac, ze Jodolka jako gospodarza cechowala tendencja 
do zredukowania do minimum wydatk6w finansowych. Zmuszenie braci 
do kazan lqczyfo si� r6wniez u niego ·z reformatorskq tr-ostkq o podnie
sienie poziomu umyslowego czlonk6w konwentu, a chyba mial i na 
mysli podwyzszenie wyma:gan w stosunku do samych kazan, skoro pod 
adresem poprzednich ka-2Jnodziej6w rzucil ostrzezenie: . ,,si in eo non 
essent viri literati" 154. Wreszicie ostatni zaTzut pod adresem Jodo!ka 
w kwestii narodowosciowej. W pazdzierniku 1435 r. biskuip Konrad 
olesnicki redaguje slynny statut „de non admittendis externis", w mysl 
kt6rego wszystkie osdby pochodzenia „nieslqskiego" winny byc w przysz
losci odsuni�te od wyzszych sta.nowisk w diecezji wrnclawskiej, z wy
jqtkiem posia.dajqcyoh odpowiednie stopnie uniwersyteckie 155• Trudno 
nazwac ten sta.tut inaczej niz antypolskim, gdyz jego ostrze zwraca.lo 
si� w duzej mierze przeciwko ludinosci pochodzenia polskiego. Sob6r ba.
zylejski w pismie z 11 XI 1435 r. zwr6cil si� do opata Jodoka z prosibq 
o rozpatrzenie sprawy 156• Ten juz w dniu 6 grudnia wydal akt zarzq
dzajqcy, aiby wszyscy ,sprzeciwiajc:1cy si� statutowi biSkupa zglosili si� do
dnia. 11 grudnia. z odpowiednio sprecyzowanymi ·zarzutami .na pismie 157• 

Na 02Jnaczony dzien nikt ze strony spTzeciwi�jqcej nie zglosil si�, ale za
to fkapitufa wToclawska ,przez ,swych adwokat6w uzasadnila przed Jo
dokiem w osmiu paragi;afach slusznosc statutu 158• Teraz Jodok od siebie
wyznaczyl swiadik6w do rozpatrzenia sprawy 159 i po ich wypowiedziach

153 Tamze, ,s. 222: ,, ... dominus Jodocus abbais caipitaliter ordinavit et i.lrnstituiit
fieri sermones Theutonicos ad populum in ecclesia ista propter curam animarum, 
quod antea nOi!l fuit, nisi i:n trilpliioiibus festivitaitiibus in quirbus f,raires p,r,edicatores 
et minoires alterna:tds vö.dbrns po1St ewa1ngeil.ium summe misse sermones fecerunt, 
qui.bUJS de quo'Li.ibet seirmone da,bantuir diue mensure silignis et cuild.'bet predi1canti 
I ferto et mernsa laute traiotabantuir, in confussionem utique huiius monasterii, ac 
si in eo non es1Sent vii.Ti 11tera,ti, unde et in principio execucä.oni•s huius OI"dinaitio 
multas et magnas instancias habuit, quam tarnen per pacienciam et iusticiam 
vicit ... " 

154 Por .' pr zypi1s ipoiprzedinii. 
155 Teikst podany u H e  y n e g o, op. cit., t. II, s. 527-530. 
156 A1A W:rodaw, sygn. R. 28, 29. 
157 Tamze, sygn. H. H. 631a. 
15a Ta.mze, sygn. H. H. 63ib.
159 Tam,ze, swia1dikami tymi byilii: kusto,sz brzes1ki sufra,gqn Jan, dziekan birzeski 

Mikolner, kus,tosiz brzeski Jan Snechrwiioz, k.ainoirniJk od Sw. Ldziego Milkolaj Trebnkz 
i Jan Kale, preceptor od mansjonarzy krypty sw. Ba,ritlomieja w kosciele Sw. Krzy
za Zygmunt Lemelin, probos 1z,cz w To,s1ziku Gabriel i Jan Goldberg. 
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oficjalnie z�twierdzil statut 160• Analizujqc blizej udzial J odoka w tej
s,prawie musimy stwierdzic, iz obro:ncq polskosci nie byl, ale z drugiej 
strony postqpil tak, jak na j,ego miejscu postqpiloby wielu innych. For
maLnie rzecz biorqc, dal prz·eciwnrkom mozliwosc obrony publicznej, 
w rzeczywistosci ulegl zyczeniom biskupa i kapituly, w tym wypadku 

�godnej w dzialaniu. W istniejctcej sytuacji politycznej i religijnej na
Slqsku wynik sprawy st'atutu byl z g6ry przesqdzony. Trzeba tez nadmie
nic, ze traktaty swoje Jodok pisal ,po la'Cinie, chociaz ·�al dobrze j�zyk 
niemiecki. R�kiopisy jego zawierajq zaledwie kiltka zda:n w tym j�zyku m. 
Studiami krakowskimi wyraznie si� szczycil, a nadto ·zywo interesowal 
si� tw6rczosciq naukowq i pedagogiczmi grona nauczycielskiego U niweT
sytetu JagieHofrskiego. Z Janem z Kluczborka, kt6ry w 1410 r. wyglosil 
mow� pochwalnq na czesc zwyci�twa kr6la polskiego nad zakonem 162, 

utrzymywal bardzo 1bliskie stosunlki. Jalk juz wspominalam, jednemu 
z obywateli tkrakowskich uciekajqcemu przez za.razq udzielil schronienia 
w swoim klasztorze. Z klasztorami kaNonik6w regularnych w Mstowie 
i Kaliszu pozostawal w poprawnych stosururnch, szukal zbra-tania z kon
wentami czesko-morawskimi. Resumujcl'c musimy dojsc do wniosku, ze 
Jiodok ·z Glucholaz6w Polakiem nie ·byl, ale nie nalezy do ludzi specjalnie 
walczqcych z polsroosciq. 

Skomplrkowana prob1ematyka oblicza naTodowosciowego Jodoka 
z Glucholaz6w, podobnie jatk szereg innych kwestii wysuni�tych w tymze 
artykule, czelka na dals�e opracowanie. 

AUS DEN STUDIEN ÜBER DIE MITTELALTERLICHE GEISTIGE KULTUR 

DER REGULIERTEN KANONIKER IN SCHLESIEN 

JODOK AUS GLUCHOLAZY 

Die Verfasserin beischäftigt sich mit der Gestalt Jodoks aus Glucholazy, des 
Abtes des Klost,er,s regulierter Kanoniker der St. Augustinus-Regel auf Piasek 

· (Sandinsel) in Wiroclarw in den Jahren 1429-1447. In der bish�rigen Literatur war
Jodo.k nur dadurch bekannt, daß er sein Studium an der Jagiellonen-Universi.Jtät
beendete und Verfasser einer vermissten Chronik seiner A'hteii war. Gegenwärtig
:präsentiert die Verfasserin Quellenmaterial, das Jodok ail.s einen Menschen von

160 AA Wrodaw, sygn. H. H. 21 i H. H. 63f; p0iwyizsza sprawa Qlpisana u U r
b a n  a, op. cit., s. 174-175. 

161 W kode1ksach BUW, sygn. IV Q 6, k. 185, 187v, 227v .(e:k!Slpl.icit); sygn. 
IV Q 36, k. 39, 48v, 186v, 200, 201, 203, 204v, 206,v, 207v, 209, 209v. 

162 B u d k o w a, op. cit.
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weiten intellektuellen Interessen zeigt. Im Zusammenhang damit giibt die Verfasserin 

Titel der von Jodok kopieirten Arbeiten aus dem Bereich der Philosophie, Theo

logie, Logik, A1sitronomie, Naturwissens1chaft, Geometrie, des Rechts und des Predi

geramts. Weiter finden wk im A.r:t1kel T,atsa•chen, die Jodoks geistige Haltung 

und s•eine kulturelrle Täti,gkeit im Kfoster betreffen. Der Air.tikel endet mit Be

melikUJngen über das nationale EmJpfinlden Jodoks. Die Verfasserin betrachtet ihre 

Airbedt al1s Ausganigspun'k,t für die zukünftigen Fo•rschungen über diese interessante 

Gestalt. 



FRIDO METSK 

MATERIALY DO STOSUNKOW LUDNOSCIOWYCH I ETNICZNYCH 

W KSI�STWIE ZAGANSKIM W LATACH 1600-1819 

Badania nad rozwojem demograficznym na terenie panstwa stano
wego Zary w okresie od XVI w. do lat dwudziestych X:IX w. 1 wykazujq, 
ze w obr�bie tego terytorium po wielkich stratach ludnosciowych w okre
sie wojny trzydziestoletniej, kt6re spowodowaly przejsciowy spadek licz
by mieszkanc6w o prawie 75'0/o, ,nast�powal szybki i az do polowy 
XVUI w. istaly 1przyrost ludnosci. Mniej wi�ej w 50 lat po zakonczeniu 
wojny straty :wstaly tu juz calkowicie wyr6wnane, a w nast�pnym 50.-le
ciu nastqpil wzrost o okoro 500/o. Proces ten, kt6ry nie wymaga ponow.:. 

nego wyjasnienia 2, rysuje si� tym dobitniej w por6wnaniu 'Z zupelnie 
odmiennym ruchem ludnosciowym w ksi�stwie zaganskim, sqsfadujqcym 
od wschodu i poludnia ·z panstwem stanowym Zary. Przy pomocy wy
kr,esu por6wnawczego pr6bowano dlatego przeciwstawic sobie obydwie 
tak r6zne linie r.ozwojowe 3

• Okazalo si�, ze na terenie Zaga111ia mimo 
znacznie mniejszych strat spowodowanych przez wojn� (akolo 500/o) wy
r6wnanie s:tanu ludnosci nastqpilo dopiero w 30 lat p6zniej niz w pan- · 
stwie Zary i ze nawet w poczqtkach ostatniego cwiercwiecza XVIII w. 
osiqgni�ty zostal a;bsolutny przyrost tylko o oko�o 25'0/o. 

Niestety, archiwalia, kt6re ·zawieraly statystyczny material zr6dlowy 
odnosnie do ksi�stwa zaganskiego, 1J.legly zniszczeniu bctdz zagin�ly 4• Dla-

1 F. Me ts ik, Ruch ludnosci i zmiany struktury .ludnosciowej w dolnoluzyckim

panstwie stanowym Zary w latach 1618-1818 (Slqs'ki Kwa,rtail.niik Historyczny So� 
b6tka, XII, 1957, s. 487-511). 

2 Obok cyt. w przy.p. 1 pra.cy por. nadito F. Me ts k, Stawoknjejski .absolutizm 
w Muzakowskej a Zarowskej w 17 a 18 letstotku a jeho zaklady a wuskutki (Le

toipis Instituta za seribS!kii ludos1Pyt, nr 3, Historiski letopis, IL/1, · 195,6, s. 22-54). · 
3 Me ts k, Ruch ludnosci ... , s. 497.
4 Sposr6d liczqcego obecnie 863 sygna,tury zesipolu Archirwum ksiqz�cego -,:.

Zagan w WAP Zielona G6ra tylko 2 odnoszq 1si� do XVII w. Informacj� o dawnym
stanie archiwum pr-zedstawdl Z. R u  t k o rw s k i, Archiwum ksi<:stwa zagans'kiego 

(Rocznik Lubuski, I, 1959, s. 280�287). :,;

5 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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Poszczegölne cz�sci kraju 

Miasteczko Przewöz 
1 1 O w:sii kameralnych 

l 
okr�gu ser -

20 wsi wasalnych bo-luzyc-
kiego 

Ok. 24 wsi kameralny,ch i wasail-
ny,ch okr�gu n,iemieokiego 

POWiiat przewosik,i r,aizem 
Miasto · Zagan 
Miastecziko Nowogr6d Bobrzansk� 
Ok. 72 wsi kameTal.lnyich i wa.sal-

ny,ch pO!Wliiatu zaganskiego 

ksi�two zaganskie ra�em 

F. Metsk

Tab. 1. Ruch ludnosciowy w ksi�stwie 

Okolo 1600 r. 
liczba \ o /o 

190 100 

170 100 

255 100 

618 100 

1233 100 

800 100 
150 100 

2190 100 

14373 100 

Gospodarstwa 

1 1660 r. 
liczba / °lo 

63 33,1 

19 11,2 
119 46,7 

259 41,9 

460 37,1 

} 500 52,6 

1201 54,8 

2161 49,4 

1 1742 r. 
liczba \ °1o 

80 42,1 

173 101,8 
264 103,5 

668 108,9 

1185 96,1 
l 537 58,6 
J 

2223 101,5 

3965 90,7 

1 
1 

l 

1 

tego tez bardzo duze znaczenie majq dane liczbowe, kt6re opracowal i wy
da.l G. Steller na !kr6tko przed II wojnq swiatowq 5

• PonoWI.Ile obliczenie 
danych statystycznych przekazan)7ich ,przez Stellera 6 wykazuje jednak -
z regionalnego punktu widzenia - obok juz wspomnianych fa'kt6w r6w
niez uderzajqcq ,niejednolitosc rozwoju demografkznego pqszczeg6lnych 
cz�sci ksi�stwa. Obliczone wyniki dotyczqce okresu 1600-1819 (w licz
ba:ch absolu1mych i procentowych) wstaly podane w tab. 1. 

Powy.zsza tabela uwirlacznia szczeg6lnie wyraznie dwa zjawü�ka 7• 

Pierwsze - stra:szliwe op6.znienie miast. Gdy w 17 42 r. w przeci�tnej 
krajowej nie tyl'ko nastqipilo wyr6wnanie strat, ale nawet osiqgni�ty zo
stal pewien skromny przyrost ludnosci w stosunku, do czas6w sprzed woj
ny trzydziestoletniej, fo Zagan i Nowogr6d, obydwa na wsch6d od Bobru 
polozone miasta, wykazywaly !Ilajwyzej 700/o, a Przew6z nad Nysq prze:.. 

kroczyl zaledwie 51'0/o przedwojoonego stanu ludnosci i jeszcze w 1786 r. 
trzeba tu stwierdzic niedo!b6r si�gajqcy przeszlo lHO/o. Przy tym w 12 lat 

5 G. St e 11 e r, Grund- und Gutsherren im Fürstentum Sagan 1400-1940, Za
g.an 1940. 6 Odnosnie do przytoczonych w wyzej wsipomnianym ·wy1kresii.e (:z.ob. pr,zy:p. 3) 
danych proce:ntowych dla Zagania wyn.ikly nast�pujqce nieznacz:ne korektury: wy
k�es dla 166·6 r. = 53,50/o, dla 1742 r.: wykres 106,10/o, ponowne obliczenie 107,20/o, 
dla 1819 r.: wykres 146,10/o, ponowne obliazenie 146,30/o. 

·, Zwr6cic nalezy röwniez ·uwag� na bardzo cenne spostrzezenia J. G. Wo r b s  a
w jego Geschichte des Herzogthums Sagan, Züllichau 1795, s. 228-386, odnosnie 
do demograficznego i go·spodai"-ozego rozwoju k:Si�stwa i jego cz�sci skladowych, 
a zwlaszcza miast, w ok,resie od wojny ti:r,zydziestoletniej do konica XVIII w., kt6ry
mi szczeg6lowo nie spo1s6b si� tu zajqc. 



1 

Stosunki ludnoscio:we w Zaganskiem 

zaganskim od pocz�tku XVII w. do 1819 r. 

Okolo 1600 r. 
liczba / 0/0

900 100 

1016 100 
1431 100 

3450 100 

6797 100 
4000 100 

750 100 

11603 100 

23150 100 

Mieszkancy 

___ 1_66_0_r_. _____ 1_74_2_r _. __ j 1786 r. 8 

liczba 1 °/o liczba 1 °/o / liczba 1 °/o 

315 35,0 460 51,1 734 81,6 

263 25,7 1218 119,8 1305 128,4 
751 52,5 1740 121,6 1746 122,0 

1635 47,4 3780 109,6 4656 137,8 

2964 43,6 7198 105,9 8441 127,1 

} 2500 52,1 { 3340 70,3 } 3992 84,9 

6929 59,7 14262 · 122,9 18150 156,4 

12393 53,5 24800 107,2 30583 132,1 

1819 r.9 

liczba J 0/0 

575 

1482 
2392 

6565 

11014 
4445 
748 

16103 

32310 

63,9 

145,9 
167,8 

190,4 

162,0 
111,1 
99,7 

147,4 

143,9 

po zakonczeniu wojny (1660 r.) tyl'ko w Przewozie straty ludnosciqwe 
�nacznie przewyzszaly sredniq krajowq, gdy Zag an i N owogr6d mniej 
ucierpialy. 

8 Dalsze szczeg6ly statystyczne dla 1786 r. przekazal M. F. G. L e o  n h a r d i, 
Erdbeschreibung der preußischen Monarchie, Halle 1792. Zgodnie z tym w ksi�
�twie znajdowalo si� 27 majqtk:ÖW szla,cheokiich, 123 foliwarki, 1143 gosipodarstwa 
kmiece, 1983 gosipodairstwa .zagrodnicze i 507 goojpOdarstiw chalUJpnfozy.ch (s. 586). 
Bl�dne Sc\ dane statystyozne, r6wniez odnos1zqce si� do 1786 r., w: W. Gut h r i e, 
Geographisch-statistisches Repertorium ... von den sämtlichen Kgl. Preußischen 

Staaten, cz. 1, Berlin 1899, ,s. 128-,129. Guthrie padaje zawyzonq liczb� 154 wsi, 
a liezib� ludnos1ci trizeich miast okresia niast�ujq'CO: 3700 w wypadiku Zagania i r6w
noczesnie 700 w wypadllru NorwogiI"odu i Prizewo.ru. 

9 Dane dla 1819 r. zostaly wzi�te z C. G. D. S t e i n, Handbuch der Geographie 

und Statistik des preußischen Staates, Beruin 18'19, s. 262�263. Doty,czq one ksi�
stwa zaganskiego, gdy natomiast G. Stellerowi znane byly dla 1819 r. tylko od
nosnie do ok,r�gu za,ganskie,go, obecnie ni-eco sk:o,rygowanego w s:wych granica,ch, 
i okresloine w sumie na 33 873. Sz;czegölowe licz,by mieiszkancow posizczeg61nych 
gmin znajdujq si� w Topographisch-statistische Übersicht des Verwaltungsbezirks 

der Königlichen Regierung zu Liegnitz, Legnka 1821, s. 84 nn., a d1a miejscowosci 
prizylq•cizonych tymczasem do prow. brandernburski:iej w Topographisch-statistische 

Ubersicht des Regierungsbezirks Frankfurth a. d. Oder, Berlin 1920, pod poiwiatem 
Spremberg bqdz Soirau. Ws!pOmniec nalezy j.eszoze, ze po.dczas przeprowadzonego 
w 1803 r. spisu ludnosci usta[one zostaly .dla mia,st naisit@Ujqce liazby lurdnosci: 
Za.,gan. 4675 � 574 domaich), Nowog;r6d 5'69 (w 1'20 domaich), Przew6,z 810 (w 136 
domach); por. C. L. B o h  m, Handbuch der Geographie und Statistik des preußi

schen Herzogtums Schlesien, Berlin 1806, s. 208-211. Og6lna liic�ba ludnosci ksi�
stwa w 1803 r. zostala tamze oikres1ooa na 30 448. 
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Druga osobliwosc wystE;puje w zachodniej cz�sci ksi�stwa. Powiat 
przewoski, w istocie ci�zko dotkniE�ty wyludnieniem (uj�tym statystycz
nie dla 1660 r.) - nie tylko miast, ale i calego terytorium - nie m6gl az 
do 1786 r. osiqgtnqc przecü�tnej krajowej ani w stosunku do osrodk6w 
miejskicfö, ani w stosunku do wieJskich. Dopiero w latach 1786-1819 
gminy wiejskie tego powiatu wykazujq silny przyrost ludnosci i prze
scigajq procentowo gminy zaganskiego okr�gu wschodniego, natomiast 
miasto Przew6z ponosi nowe straty. 

Trudno tu jednak anali2lowac przyczyny tego p6znego rozwoju. Znacz
nie wi�cej interesuje nas natomia'st ruch ludnosciowy XVII i poczqtk6w 
XVIII w. Jak juz wspomniano, zniszczenia wojny trzydzie�toletniej 
w ksi�stwie zaganskim byly daleko mniejsze iniz w 'Sq.siednim panstwie sta
nowym Zary. Ponadto jak widac ·z danych odnosnie do 1660 r. - wylud
nienie nie bylo jedyniie rezultatem wojny i bezposrednio towarzyszqcych 
jej zjawisk. Niekorzystny riozw6j demograficzny w ksi��twie zaganskim 
w niemalym stopniu wynikal z dqzen _do przeprowadzenia rekatolizacji 
zamieszkalej tarn ludnosci, kt6ra prawie w calosci byla protestancka 10• 

Jak informujq iprotokoly rady zaganskiej i odnosne dokumenty prze
woskie 11, fanatyzm jezuit6w juz w 1629 r. spowodowal,- ze niemalo miesz
kanc6w zbieglo. Wprawdzie w latach trzydziestych naj,pierw kr6tkotrwala 
okupacja saska, a nast�pnie 'Zwyci�stwa armi szwedzikich przeszkodzily 
w przeprowadzeniu rekatolizacji i zahamowaly chwHowo emigracje, jed
nak ,poniesione juz straty nie zostaly przez to zniwelowane. Nadto wraz 
z prze1sciem ksi�twa w 1646 r. w r�ce rodziny Lobkowitz6w ucisk reli
gijny, choc poczqtk<?wo slaby, wzm6gl si� na nowo 12. 

Jak juz wspomniano, trwajqce do 1660 r. wyludnienie spowodowane 
przez wojn� i lkontrreformacj� odbilo si� silniej na miasta'Ch niz na prze
ci�tnej gmin wiejskich, a wsr6d tych ostatnich w powiecie przewoskim -
na terytorium otoczonym z t'rzech stron przez ziemie G6rnych i Dolnych 
Luzyc 13 - ·znowu silniej niz we wschodniej i p6lnocnej cz�sci ksi�
stwa. Zjawisko to w zachodniej cz�sci powiatu przewoskiego, szczeg6lnie 
mocno zaz�biajqcej si� terytorialnie ·z protestanckimi Luzycami i mogq-

10 Odnosnie do sytuacji wyiZnaniowej do poczqtköw wojny i tarc pomi�dzy
zachowanymi instytiucjami katoliakimi a sfanami protestanckdmi por. W o rb s, 
op. cit., s. 281-315. 

11 Zostaly prrzejrzane przez Wor1bsa, kt6ry o · tym donosi, op. cit., s. 317. 
12 Tamze, s. 386--.387. 
113 Nie srposöb zajmowac si� tu dawniejszq historic1 poiWiatu przewoskiego. Na

lezy tylko wsipomniec, ze zostal on polc1czony z Zagandem dorpiero w 1413 r., a po
przednio zapewne nalezal do LUzyc (St e 11 e r, op. cit., s. 19--'25); odnosnie do 
6wozesnego z;wic:1zku Przewoz,u z Luzyoamii po,r. r6wniez H. K n o t  h e, Wann und 

'Wie ist der erzpriesterliche Stuhl Sarau in der Niederlausitz unter die Präpositur 

Bautzen gekommen (Beiträge zur sächsischen Kirchengeschichte, 6, 1890, s. 51 nn.). 
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eej byc okreslonq jako „okr�g serboluzycki", 'Zostalo poniiej przedsta

wione w fornüe szczeg6lowej specyfikacji tabelarycznej (tab. 2), w kt6rej 

zestawiono najpierw dane z 20 wsi wasalnych, a w uzupelnieniu dane 
z 10 ksiqz�cych wsi kameralnych. 

Tab. 2. Ruch ludnosciowy w okr�gach wiejskich w öwczesnym serboluzyckim 

okr�gu powiatu przewoskiego od pocz�tku XVII w. do 1819 r. u 

Liczba 
Liczba mieszkanc6w Nazwy wsi gospodarstw 

1 

s...� ..: 
1 

1 0 0 Uwagi 
polsikie bqdz 0 

..; ..; 
0) 

..; ..; ..; ..: ser:bs'kie 15 CO CO 

·1 

niemieckie - 0 IN 
- 0 IN CO 

� 
CO 'St' 

� 
CO 'St' CX) -

CO t- CO t- t-
0 - - 0 - - - -

Wsie wa•s a l n e
*Babjeg Luk6w 21 7 13 117 47 90 109 121 

*Bloibosojce Bloischdorf 12 5 9 72 37 66 98 156 
Celimojce Cielm6w 2 10 
*CerniS!k: T.zschernitz 17 6 15 97 42 102 118 136 

Chiromola K,romlau 17 10 85 60 51 70 
Chwaleicy I Chlwaldszo-

wilce 6 5 13 30 25 78 68 109 
*Ceip1.<in Czaple 7 4 14 47 32 96 72 107 
*Duibroiwa Dqbroiwa 

Luzycka 18 3 17 102 27 114 111 243 
*Horlka Ho<I"litza 2 12 12 24 8 31 
*J,amjelJica Jämlirtz 15 7 15 87 47 102 102 114 
*K1al.'isow Karn6wka 11 4 9 67 32 66 86 113 
*K0ichanojice Wiemb�cin 5 4 11 37 32 78 73 77 
*Lesik Liesikau 7 1 11 47 17 78 68 145 

Lutol Lutynka 25 24 35 125 120 210 188 192 
Lutow Letow wlqie:mie 

z Mostami 
Mercink Maircin6w 16 16 21 80 80 126 129 156 

*Mosty, Serb- M-0sty
sikie 18 12 23 102 72 150 "94 185 

*Peche Peohern 34 15 27 182 87 .174 172 178 
*Sekowka Pirzewozniik,i 16 4 11 92 32 78 140 194 

Sizoiwa, Sla-
5

9
1 

w 1819 r. 
synska Oi:sowa & 2 8 40 10 t,8 62 obydwie cz�-

1 
sei Cisowa 

Razem 125511191264 1143117511174011746123921 

14 Przytoczoino dane· dla 1819 r. tyl!ko w celu wzyslkaniia obrazu calosd jalko 
dodatek do taib. 1. Wazny jest dla nas praede wszystkim wä.ek XVII. 

15 MJejscowosci oznaczone przed naizwami ·ser boluzyickdmi gwia<zdkami byly 
.siedzd.ibami jedne.go bqdz kilku (** 'lub ***) rycer.skich czy ksiqz�cych fotlwark6w. 



Stosunki ludnos.ciowe w Zaganskiem 

Liczba 
Nazwy wsi gospodarstw Liczba mieszkanc6w 

serbskie 

W s i e  
Chmjelis 

*Chwalecy

*Jamnicy
*J,amno

**Mjelin

Potack 
**Sesew 

*Wilsk
**Zelatow 
*Zelatowk

i-: i-: 

0 0 
polskie bc4dz 0 

i-: i-: 
0 i-: i-: i,.;- � CO Q;) 

niemieckie .-4 
0 N 

.-4 
(N CO 0) 

.!!! 
CO 'lt' 

.!d 
CO 'St' c:o .-4 

CO t- CO t- t-
0 .-4 .-4 0 .-4 .-4 .-4 ..... 

k a m e r a l n e

II 
Lubat6w 11 13 55 78 89 82 
Chwaliszo-
wice 13 9 77 12 66 63 72 
Jamnica 2 2 22 12 24 94 93 
Jamno 6 2 15 42 22 102 134 135 
Mielno 25 7 21 161 71 162 138 145 

Poto.k 10 7 62 12 54 
Dobroch6w 15 3 28 99 39 192 200 214 
Wloch6w 19 20 107

1
12 132 141 168 

Strasz6w 51 7 39 289 71 270 315 423 
S1Jrasz6wk 18 21 102 12 138 131 150 

Razem / 170 1 19 / 173 /1016 I 263 l 121s \i3o5 ll482 \ 

• 

71 

Uwagi 

wh1cznie 
z cz�soi& 
waisalrnt 

Podczas gdy 'Stan pustek w serboluzyckich wa:salnych wsiach prze
woski,ch w 1660 r. .przekraczal tylko nieznac�ie przeci�tnq ksi�stwa 
{-47°/o wobec -46,5'0/o), owe 10 serhoh�zyckich wsi kameralnych wy
kazywalo ubytek ludnosci o blisko 7510/o. Jeszcze silniej uwidocznilby si� 
tutaj wsteczny rozw6j, gdy,by polowne w tych wsiach folwarki,. zarzq
dzane przez rksiqz�cq komor�, nie byly obsadzone przez ludn'Osc sluzeb
nq, kt6rej liczba mogla byc poniekqd utrzymywana jako stala. Sposr6d 
bowiem 170 r6znych kategorii gospodamtw chlopskich w owych 10 miej
soowosdach bylo w 1660 r. tylko 19 (tj. 11,20/o) w ca}osci obsadzonych. 
Pomijajqc jednak folwarki i zatrudnionq w. nich czeladz, pnzostawalo 
w ,obr�bie d6br kamernlnych okrE:gu serboluzyckiego 6 calkowicie wy
ludnionych miejscowosci (tj. 3,50/o wszystkich wsi), natomiast w obr�bie 
d6br wasalnych tyllko 2 (tj. 1,5°/o ·sposr6d wszy,stkich wsi). Wydaje si� 
prawdopodobne, ze zr6del tej wyraznej r6znicy nal�zy szukac w pierw
szym rz�dzie w tym, iz wychodzstwo nast�powalo prawie wylqcznie 
z ksiqz�cych d6br kameralnych, gdy natomiast protestancka szlachta byla 
w stanie zneutralizowac do 1pewnego stoipnia nacisk kon�rreformacyjny 
i utrzymac dzi�ki temu swych poddany,ch ·na rodzimej roli 16• R6wniez 

16 Zjawisko to jeist godne urwagi, ponietwaz odbieg,a od powszechnie utartej 
tendencji rozwojowej owych czas6w. Prawie wsz�dzie, gdzie sprawy wyznaniowe 
nie odgrywaly zadnej roli, tendencja ruchu l'llldnosd we wsiach sz[acheckich byfa 
w XVII w. wskutek zao.stirzonego wyzy,sku .ekonomioznego ba,rd1ziej niekorzys.tna 
niiz we :wsdach kameralnych. 
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Tab. 3. Klasyfikacja poddanych we wsiach okr�gu serboluzyckiego 
powiatu przeworskiego (stan z 1660 r.) 

Nazwy wsi1 7 

serboluzyckie 

* Babjeg
* Blobosoj ce
* Celimojce 
* Czernsk 

Chmjelis 
* Chromola
* Chwalecy I

Chwalecy II

* Ceplin
* Dubrowa
* Horlica
* Jamjelica

Jamnicy 
Jamno 

* Karsow
* Kochanoj ce
* Lesk
* Lutol
* Lutow 18 

* Mercinsk
(*) Mjelin 
* Mosty,

Serbske 
* Peche 19 

P6tach 
* Sekowka
· Sesow

* Sisowa,
Slasynska 

. Wilsk 
Zelatow 
Zelatowk 

urz�dowe 
polskie bqdz 
rniemieckie 

Luk6w 
Bloischdorf 
Cielm6w 
Tzschernitz 
Lubat6w 
Kromlau 
Chwaliszo-

wice 
Chwaliszo-

wice 
Czaple 

. Dqbrowa 
Luzycka 

Horlitza 
Jämlitz 
Jamnica 
Jamno 
Kars6wka 
Wierzb�cin 
Lieskau 
Lutynka 
Let6w 
Marcin6w 
Mielno 
Mosty 
Pechern 
Potok 
Przewozniki 
Dobroch6w 
Cisowa 
Wloch6w 
Strasz6w 
Strasz6wk 

Q) 

Q 
0 
N 

"O 
aJ 
r/l 

,.0 
0 

-

1 
-

4 
-
-

5 
-

2 

1 
-

4 
-
-
-
-

1 
18 

10 
-

5 
1 

-, 
-

3 

2 
-

6 
-

Gospodarstwa 

1 

0 
N 

0 "O � .� � r 
aJ -

Q) Q) r/l r/l 

s== Q .D ... 

2 t 
1 

0 0 0 aJ 

N 

1 

N "O 

Q) "O � 
"O Q) aJ 0 

- �; aJ CO -

s p,
r/l r/l r/l r/l r/l r/l 

�
i :§ ,.0 � ,.0 ::; ;:::l 0 

p, 0 p, 1 0 p, U1 Oll 

kmiece 
1 
zagrodnicze chalupnicze 

6 - 6 
1 

8 1 - 7 
2 1 4 4 - - 5 
2 - - - - - -

7 - 2 4 - - 6 
11 - - - - - -

14 - - � - 3 -

1 - 1 - - - - 5 
3 1 - 7 - 2 -

3 - 2 - - - 4 

8 3 1 4 1 - 3 
- - - -

1 
- - -

2 3 3 3 - - 7 
- - - 2 - - -
- - 2 3 - 1 2 
- - 2 6 2 1 4 
- - 4 - - 1 4 
4 - - 2 - - 1 
1 - - 6 - 24 

-
- - - - 6 - 16 

7 5 1 5 3 2 3 7 
1 5 7 - - - 12 

14 4 9 1 5 -
15 

- 3 - 7 - - -

6 6 4 - - - 4 
11 - - 1 - -

3 

5 - - - - 1 2 
16 - - 3 - - -

20 1 - 19 1 4 7 
9 2 - 7 - -

aJ 

s: 
ö 
<i-'4 

aJ 
,.0 
N 

C) 

;J 

1 
1 

-

1 
-
-

-

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

-
-
-
3

1 
1 
1 
1 
2 

-

1 
3 
1 

Razem 1 631153 1 34 1 51 84 24 16 1 138 l 27 

17 Spis miejscD•wosci podany zostal w por-.zqdku alfabetycznym wedlug serbo
luzyckiego brzmienia naziw. Wsie o�naczone giwiazdikami byly dobrami wasalnymi. 
W jednym wypadku (*) is,tniala obok cz�sci wasalnej cz�sc kameralna. 

18 Dane odnosnie do tej miej,s•cowosci uj�te zostaly razem z danymi dla (Serib
ske) Mos.ty. 

19 Za oz�sc skladow� gminy Peche uch01dzilo r6wniez porozo.ne o ok. 4 km dalej 
na zach6d osiedle Nowa Wjes, kt6re w 1660 r. bylo calkowicie puste. 
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tradycyjna przynaleznosc wielu wsi wasalnych do systemu koscielnego 
G6rnych bqdz :E:>olnych Luzyc stwarzala powazne prz.es:z;kody dla dqzen 
kontrreformacyjnych, gdy tymczasem wszystkie wsie kameralne nalezaly 
do miejscowych kosciol6w i r6wniez z tego wzgl�du narazone byly na 
caly nacisk owego systemu. 

Zresztq proces wyludnienia - intensywniejszy we wsiach kameral
nych, a bardziej umiarkowany we wsiach Wm�alny�h - dotknql wszyst
kie .spoleczne kategorie ludnosci ·chlopskiej, eo uwidacznia tab. 3 cha
rakteryzujqca :stan ·z 1660 r. odnosnie do okr�gu serboluzyckiego. 

Lokalne r6znice pomi�dzy wsiiami, o füe odnoszq si� do r6zny,ch spoleczinych 
· kategiorü ludnosd, niajq za1Pewn:ie charrakter ipr·zyipaidlkowy. Ze jednaik i tu, po
dobnie jak gdzie indrziej, panujqca dynaistiia i s·uachta dqzyly na sw6j spo:s6b do 
wyciqgni�cia jeszce:e wedlug mo,znosd lrorzysci z 1sto:id.e.jqce,go sfanu rzeczy, swiadczy 
niemala liczba dawrniej chl01Pskkh posiadloscd., kt6re teraiz okiresil.one zostaly jako 
,,wreiel,one do folwarlku". W,skutek post�pujq1ce,go „upadku chlops;tiw;a" (Bauern
legens) jako zjawirsrka towa·rzy;s,zq1cergo procesoiw,i wyludnd.·enia .szcz,eg6lnie dotkHwü.e 
ucierpial,a g6rrna wars.twa ludnosci chlopskiej - iposiatdacze go1sipoida,rstw lanowych. 
Przeci�tinde na obsz•airZe okr�gu seTboluzy,ckiego na 1 folwam 1,26 gosiPOdarstw zo
stalo wcielonych do gos1Podarki dwors1kdej. Byloby jednaik bl�dem zakladac röwnie 
szero1ki zaisri�g upadlk,u chlo[Pstwa na ,oalym teryto.ri,u,m ksi�stiwa. zaiganskie,go. Ce
lern unao.czrnienia regiionalnych r6znic zostaly zestawione w tab. 4: okr�g se:rbo
lu�yicki (30 wsi), oikr�g niemiecikd. poiwia-tu przewo1skd.ego (24 wsie) i okr�g staro
zagansiki (w,schodnia i p6lnocina cz�sc z 72 wsi1amri.) 20• 

Jak w.spomniano, w przeciwienstwie do wyraznego upadku chlopstwa 
w prz.ewoskim serboluzyckim okr�gu, mial on mniejszy zasi�g w okr�gu 
niemieckim: wobec 1,26 gospodarstwa na 1 folwark wpierwszym wypadku 
bylo tylko 0,3 w drugim. R6wniez okr�g zagansko-nowogrodzki z 0,68 
gospodarstwa na folwark pozastawal daleko w tyle za okr�giem serbo
luzyckim. Odnosnie do calego ksi�stwa wylania si� w ten spos6b przeci�t
na 0,72. 

V'! wyiniku ,wsp6idzialania nast�pstw wojny, ucieczki i upadku ch�op
stwa, zanik g6rnej warstwy chlopskiej (kmieci) uj�ty statystyicznie dla 
1660 r. wynosil w kisiE:�stwie za.ganskim przeci�tnie -47,1°/o. Dalelm poni
zej przeci�tnej poz.ostawala tylko z 34,90/o wü;ksza p6lnocna i wschodnia 
cz�sc kraju, powyzej z -74,8°/o przewoski okr�g serboluzycki. I choc 

20 W o,golnej lio:ztbie 126 wsi jest U1Wzgl�dniona Gozdnk,a (niem. = F,rei;waldau) 
w przewo:skim oikr�,gu niemd.ecikim, kt6rq w literaturze statystycznej XVIII i po
czqtk6w XIX w. przy,taozano z ork.resleniem „mia1ste.czko", w odr6zndeni,u od poda
wanej tu najcz�sdej lioz<by 124 gmin wie'jsikich (por. przyp. 7 i 8). Pozostala r6znica 
je.dnej wsi wyniikla sitqd, ze w 16·60 r. calikowide wyludniona zagansika cz�sc Giel
mowa (Celimo}ce) i w nast�nych Lataich nie zostala. na nowo zasd,edlona, tak ze 
ta miejscowosc odipada ziupelnie iprzy p6zniej,s,zy1ch wyikazach c,alosci. 
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Tab. 4. Ludnosc wiejska w ksi�stwie zagaiiskim wedlug danych z 1660 r. 

Okr�g 

30 WISi 6wcz. serbolu
zy,ckiego okr�gu powia -
tu przewosk,iego 
Ok. 24 wsi 6wcz. nie
m1ieckiego okr�gu po-

Q)
s::0
N 

"O 
'1l r:n 
..a0 

63 

wiatu przewoiskiego 123 
Ok. 72 wsii we wsch. 
i p6ln az�s.ci ksi�stwa 
zaganskiego 554 

Suma wszysrolcich wsi 
kameralnych i wasal-
ny,ch 740 

Gospodarstwa 

kmiece 

0 
"O 
Q) ::s
§t

(1) N a:I 
� � 9: 

[ I i :§ 

153 34 

165 9 

244 53 

562 96 

zagrodnicze chalupnicze 

Q) 
s::0N
"Oa:I r:n 
..a0 

51 

69 

427 

547 

84 

89 

302 

475 

Q)
s::0N 
"O'1lr:n
..a0 

24 

67 

16 

96 

220 i 390 

311 502 

138 27 

259 30 

l 1201 1 77 

1598 134 

r6wniez niemiecki okr�g powiatu przewoskiego z -58,610/o przekraczal 
jeszcze og6lm1 iprzeci�tnq, ibylo to - jak widzielismy - spowodowane 
nie rozmiarami upadku chliopstwa, ale ofbydwoma wspomnianymi wyziej 
czyinnikami 21. 

Niestety, brak nam dokladnych material6w statystycznych z okresu 
ponad 80 lat, pomi�zy 1660-1742. Przyjmujqc, ze w okresie tym na
st�powal poniekqd ciqgly wzrost ludnosciowy, trzeba jednak stwierdzic, 
ze w koncu XVII w. liczba ludnosd w ksi�stwie cüigle jeszcze byla o 1/4 

nizsza niz w poczqtkaieh tego .stulecia 22• Takze sprawozdania z wizytacji 
koscielnych z lat. 1679 i 1687 /88 ukazujq poddbny katastrofalny obraz 
stosunk6w zar6wno p6zniej, _jak i poprzed.nio 23

• 

21 Na dalsze interesujc4ce regionalne r6znice - r6wniez juz w .czasach przed 
pocza,tkiem procesu wyJudnii.enia - wskaizano tu tyilko pr,zypaidlkowo. Intereisuja,co 
w por6wnaniu z innymi cz�soiami kraju przedstawia si� m. in. bardzo nieliczna 
jes1z,cze wa.rstwa chalu;mik6w w okr�giu serboluzycktm. 

22 Por. ws1Pomnane w przyip. 3 zesta1wi:enie graf.icz,ne. 
2.3 Visitatio ex mandato reverendissimi in Christo principis ac domini Martini

epis-copi Wratislaviensis ... anno 1679 per me, d. Joannem Philippum, de Cuba,
archidiaconum Maioris-Glogoviae, peracta i Relatio archidiaconalis visitationis
ex mandato serenissimi et reverendissimi principis ac d. d. Francisci Ludovici 

episcopi Wratislaviensis anno domini 1687/88 per me Ignatium Ludovicum 
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Kontrreformacja weszla w 1668 r. w trzeciq faz�, kt6ra w przeciwien
stwie do dw6'ch poprzednich (1629 i 1646 nn.) wyr6zniala si� ostrosciq 
i trwaiosciq. Jak donosi Wor4bs 24, wyznaczona w tym celu przez rodzin� 
Lobkowitz6w ikomisja odelbrala „vom 11. tbis zum 29. März 37 Kirchen 
im Fürstentume ... und jagte 32 evangelische Prediger aus dem Lande. 
Jeder mußte bi'nnen 48 Stunden das Fürstentum meiden". 

Takie srodki sprzyjaly akcjom werbunkowym sqsiednich m.agnat6w 
luzyckich, kt6rzy poszu'kiwali odpowiednich osadnik6w dla swych wy
ludnionych posiadlosci. Mimo ostrych kar 25 stosowanyc!h przez wladze 
wobec przyw6dc6w propagandy werbunikowej, zaostrzona fala rekatoli
zacji prowadzila w istocie do ponownej e_migracji zar6wno poddanych 
miejskich, ja:k i wiejskich, zwlaszcza do panstw stanowych Zary i Mu
zakowa oraz do Ilowy 26. 

Jak juz wspomniano, trzeci okres rekatolizacji trwal dlugo. R6wniez 
smierc Waclawa von Lobkowitz (1677) i przej�cie rzqd6w przez jego syna 
Ferdynanda nie przyniosly zadnej ulgi. Dlugo jesz·cze w drugiej polowie 
XVII w. ipanowaly owe, tak trafnie przez Wo_rbsa przedstawione stosun
ki 27: ,,Die Felder waren mit Gesträuchen überzogen und in Wälder 
verwandelt ... Mit dem Anbaue ging es sehr langsam her, obgleich den 
Anbauendem gewisse Freijahre versprochen und gegeben wurden. Teils 
fehlten die Menschen, teils seuftze unser Fürstentum unter weit grösse
rem Dtruck als die benachbarten Gegenden und blieb also hinter diesen 
zurüok. Nicht genug, daß die landesherrlichen Abgaben 28 alle Kräfte 
er,schöpften, daß der Herzog brsher ganz ungewohnte Lasten auflegte, 
für den aufgeopferten Schweiß wurde das arme Volk noch von bigotten 
Obrigkeiten und Geistlichen verfolgt, ihm die Kirchen genommen und 
unter dem härtesten Religionszwang gehalten. Die Grafen von Promnitz 
auf Sorau benutzten die Umstände und wgen eine Menge Einwohner aus 
unserem Fürstentume, um ihre Herrschaften zu bevölkern". 

Hueber archidiaconum per ducatus Glogoviensem et Saganensem eiusdem archidia

conatus celebratae et peractae. Obydw.ie reliacje opubliikowal J. Jungnitz w 1 cz�sci 
Visitationsberichte der Diözese Breslau, Wrodaw 1907. 

24 W o  r b s, op. cit., s. 387 nn. 
25 Worbs podaje przyklad (op. cit., s. 389) z ·przewozu. Pewien agitator, kt6ry

tu jawnie „aus der .Volksmenge rief: »Wir wollen nur nach Sorau ziehen, der 

Graf hat an 300 leere Stehlen!«, wur1de soglei,ch mit Gefängnis bestraft". 
26 Wielikq sil� przyciqgania posiadaly m. in. r6iwniez tz,w. ,,koscioly nadgra

niczne", kt6re wzrniesli dla ludnosci ksi�stwa zaganskiego na swym terytorium 

wladcy owy.ch trze,ch .pan.stw (Krzystko,wke i Ja�rnkoiwice w panistwie Zary, Pod
rozdz w panstwie Mufak6w i Ilowa). Por. r6wniez cytowane w przyp. 1 i 2 moje 
artykuly. 

21 Wo .r·b s, op. cit., s. 382.
28 0 tym wsrpomina Wo,rbs kilkakrotnie w swym doskonalym studium i w licz

nych miejscach przy przytaczaniu dokladnych danych szczeg6lowych. 
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Mimo tego ostrego sqdu Worbs nie ocenial calkiem negatywnie gospo
darczej polityki Lobkowitz6w. W zwiqzku z tym wspomina zwlaszcza 
o ich dqzeniach do obnizenia podatk6w og6lnopanstwowych i trosce, aby
znalezc „ein richtiges Steuerverhältnis", eo chronHoby poddanych przed
bezwzgl�dnymi naduzyciami ze strooy szlachty 29. Notuje r6wniez powaz
ne starania w kierunku ponownego zagospodarowania pustek, r6wno
czesnie jednak na marginesie zauwaza, ze „die Herzöge ihren Verwesern
zu vielen Malen befahlen, daß sie ... bei dem Anbau ... die Katholischen
mehr begünstigen sollten als die Protestanten. Doch sollten sie dabei
dis.simulando verfahren und auf eine Manier, die man ,nicht ,sobald durch
sehen könne" 30. 

N egatywna ocena og6lu duchowienstwa katolickiego sp�owadzonego 
przez rodzinE: L<fükowitz6w do kraju dokona,na ·przez Worhsa jest r6w
niez potwierdzona przez Blickf elda, ,prohoszcza ewangelickiego 31, opinia 
jego opiera siE: jednak r6wniez na tradycyjnym nastawieniu, z jakim spo-, 
tykal siE: w Zagan"skiem jeszcze po uplywie stu lat po owych zajsciach, 
chociaz tolerancja wyznaniowa ·oostala od dawna przywr6cona. Zycie 
i pelnienie obowiqzk6w przez duchowienstwo katolickie wsr6d ludnosci 
nastawionej do niego w wiE:kszosci wypadk6w jak najbardziej wrogo 
dalekie bylo przy tym od sielanki. Sprawozdania z wizytacji odbywa
nych pod koniec X1VII w. dajq wymowne swiadectwo jego rozpaczliwego 
po1ozenia w wielu miejscowosciach. Charakterystyczny dla podobnych 

, wy,padk6w jest przyklad parafii Witos:zyn (Nieder-Hartmannsdorf) w nie
mieckim okrE:gu powiatu przewoskiego. 

Jerzy Brunner, rodem z K�odzika, b�dcicy w 1679 r. od 11 lat kapla
nem, zarzqdzal w tej miejscowosd od 7 lat·iparafi� i nalezal r6wnoczesnie 
do kanonikatu w Zaganiu. J ego „Gravamina" byly nastE:pUjqce 32: ,,Die 
Kirch bekomrnet weder Erbzinß noch interes,se von den 'Capi�alien auff 
den angebawten Güttem. Die Pfarr-Wohnung sambt Stallung gantz 
bawfällig, weil auch kein eintziges Pfarrkindt etwas dabey thun, in deme 
sie nacher Ullerrßdorff in Nieder Laußnitz 33 ·zu G1oe!ken, Kirchen-Mauem 
undt Orgelwerdk contdbuiret. Das S,chulhauß ist so rböß, daß man 
kaum Lehens sicher darinen. Von der Nobilität 34 wirdt kein einziges Opf
fer geben, Ursache weilen Sie itn der tax.a bey einer discretion begrieffen, 
also weren sie nicht :so schuldig a:bzuführen. - I s t m a n d e s L e
he n s n i c h t  si c h e r, i n  d e m  e m i r  z w e y m a h 1 Fe w e r  a n-

2s W o r b s, op. cit., s. 383-384. Naidto o pozytywnych stronach rz3.d6w Wacla-

wa von Lobkoiwitz, s. 330-331. 

30 Tamze, s. 397. 
131 Worbs byl probos1zczem w Przewozie. 
32 Ju n g  n i t z, op. cit., s. 286�287.
33 Plonice, nadgraniczna wies w „niemieckim okr�gu" panstwa stanowego Zary. 

34 Chodzi o miejscaws. protestancks. szlacht� wc;1salnq w parafii ...
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g e 1 e g e t, i t e m a u f d e m W e g m i t b 1 o ß e n S t i 11 e t e n 
mi c h  v e r f o l g e t ,  d i e  F e n s t e r mi t S t e i n e n  e i n g e
w o  r f f  e n [podkr. moJe - F. M.]. Den besten fundation-Acker laut der 
alten visitation genüsset die Herrschaft. Die Decimen werden zwar ab
geführt, aber die meisten in Getreyde, so sie ausßieben, also das sie 
Niemandt genüssen kann". Do kosdola filialnego w Witoszynie G6rnym 
(Oberhartmannsdorf) Brunner - jak podaje w swej skardze - ,,bey zwey 
iahren nicht mehr kommen dörffen; in deme selbte Bawer mich nicht 
allein nach gehaltenen Heyl. Gottesdienst mit schnee undt darein gehalten 
Steinen zum Dorff hinauß geworffen, sondern auch gar auf dem Wege 
aufgepassiet". Nie wi�c dziwnego, ze duchowie:nstwo bylo zainteresowane 
nie w oboj�tnej akcji koloni'zacyjnej, ale usilnie zabiegalo o to, aby scüi
gnqc do swoich parafii osadnik6w wyznania katolickiego. Nie mozna bylo 
za bardzo liczyc na takich osadnik6w z innych •teren6w Slq3ka, poniewaz 
sytuacja wyznaniowa malo r6znila si� tu od panujqcej w Zaganiu. 
W zwiqzku z tym skierowano uwag� 1na katolik6w znajdujc:1cych si� 
w margrabstwie G6rnych Luzyc, sqsiadujqcym od poludni!owego zacho
du z Za,ganiem, kt6rych byt chroniony byl przez cesarza, a okazal si� za
grozony, gdy w 1635 r. margrabstwo stalo si� cz�sciq skladowq Sakso
nii 35• Mniej lub wi�cej zwarte okr�gi katolickie znajdowaly si� w G6r
nych Luzycach w obr�bie posiadfosci kapituly w Budziszynie i w ma
jqtkach klasztornych Marijiny Dol, a zwlaszcza Marijna Hwezda. Zar6w
no w jpierwszym, jak i w trzecim wypadku katoliccy poddani byli bez 
wyjqtku 1narodowosci serboluzyckiej. 

Istotne powiqzania z katolicki'mi parafiami w G6rnych Luzycach wy
nikn�ly dla Zagania i stc:1d, ze wsr6d osadzonych tu od 1668 r. katolickich 
oficjalist6w przy kosciolach i szkolach znajdowalo si� kilku Luzyczan, 
kt6rzy wywodzili si� z dominium Marijna Hwezda i byli narodowosci 
.serboluzyckiej 36• Najznakomitsizy sposr6d nich byl magister filozofii Ja
kuib Franciszek Kochta, syn mieszczanina z polozonego w dobrach klasz
tornych miaisteczka Kulow 37, obeonie proboszcz w Grotowie (Greifen
hain) kolo Przewozu 38• Kochta, kt6ry r6wnoczesnie jako kanonik kapi-

135 A,r,chiwalia dotyczqce kiwestii wymani01Wej w margrabstwie G6rnych Lu�yc 
po zmianie panujqicego znajdujq s!i� w Pradize w Statni Ustfe'sni Archiv, Lz II, 
nr 16. 

36 0 tym zo1b. kilika'krotnie wsipom'i.nane relacje z wizytacji ,por. przyp. 23.
37 Oceniajqc go ,pisize wizytator w 1679 r.: ,,Pa,rochus r. d. pater Jacobus 

F,ranciscus· Kuichtius niatione Lusatius, aa. II et philosophiiae magister, theologiam 
moralem absolvdt integram, sacerdos quat,uordecim annorum, hanc et subsequentes 
ecclesias ipsi commissas administrat titulo missionarii per annos fere undecim, vir 

probus, bonus religiosus eit offids suo satisfade.ns. Domus, quae erat miseire ccmsti
tuta, reparata est sumptibus propriis domini. parochi ... " (J u n g  n i t z, op. cit., 

s. 290). 
38 Pa.ra:fia ta, nadezqca do przewoskiego Olkr�gu niemiecikiego, byla otoczona od
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tuly zagafrskiej nalezal do najznakomitszeg.o duchowienstwa w kraju,
przedstawil w 1690 r. ksi�ci!ll Ferdynandowi von Lobkowitz nadzwyczaj
interesujqcy plan kolonizacji, przewidujqcy 1popieranie imigracji G6mo
luzyczan wyznania katolickiego i pochodzenia serboluzyokiego. Widocz
nie skoro Kochta m6gl jako Serbohlzyczanin mimo r6.znicy wyznania
nawiq'Zac kontakty 39 z resztkami ludnosci m6wiqcej jeszcze po serbolu
zycku w 6wczesnym serboJuzyckim okr�gu powiatu 1przewoskiego, uwa
zal ,za mozliwct rekatolizacj� rodzimego elementu serboluzyckiego, o ile
nastqpilaby tylko odpowiednia imigracja serboluzyckic'h ka tolik6w.
W konsekwencji zatem plan Kochty oznaczal obok katolizacji r6wniez re
serbizacj� okr�·gu se�boluzyckiego 40. Ponizej podajemy jego memorial
w pelnym brzmieniu 41.

p6lnocy i zachodu przez teryt,orium seribol,uzy1akie. Do ,parafii Koahty nalezal jednaik 
m. in. r6;wniez kosci6l filialny w polozonych na lewym brzegu Nysy serboluzyckich
Blobosojcach, oddalonych od Grotowa o ok. 40 km. Dlatego tez relacja z wizytacji
podkresla jaiko rzecrz bardzo waz:na,, ze duchlowienstwo m6wi po serboluzycku:
,,Parochus ,residet in Greiffenha'in, hk [w Blobofojca,ch] commendarius, callet lin
guam Wandailiicarn, quod ;in hds partilbus valide e&t necessarium" (tamze, s. 291).

39 O tym, ze Kochta m6gl po,zysikac zaufainie jako Seribo�urzyozanin cz�sdoiwo
dopierio w czasie swej dlugoletniej dizialaJ.nosci, wynik,a jaLS:no ze sprawozdania 
z wi:zytacj'i w 1679 r., gdzie powiedziano, iz jego dizialalnosc w fü,lfalnej parafii 
Bloibosojce zaiwsze zwia,,zana byla z „,summo vitae pericuJo", natura,lnie to niebez
pieczens,two mozna oz�s'Ciowo .przy1pisac r6wniez dalekiemu traikto;wi, proiwadza,cemu 
w wi�kszej cz�sci przez terytorium Luzyc „nam locus iste circumquaque cinctus 
est Lusatia. Locus hie ill1icus pertinens est ad Silesiam [nie wsipomniano o istnie
niiu sa,siaduja,cej z Zaganiem Horilicy, :pcmiewaz by}a pusta]. Spectant ad hanc 
eccle:si:am Reuten et Schönheidau [,R,usi ,i Prasywica] in Lusati.a pure Wandalici. 
Mirum non est, quod raro habeatur concio" (tamze). R6wnie pesymistycznie wypo
wiedizial si� zresz,ta, i wizytator z r. 1687/88: ,,Parochiani hiic pauoi, omnes haere,ti
c:i e,t Wandaliici, festa vio,lantes, cum ba(Ptismatibus ad Lutheranum fanum hinc 
medio quadrante milliari ddstans ·et in Grabstein [Syjik] situ,atum aibuentes, rnulHus 
spei conversionis" (t a m z e, s. 695). 

40 W odtworzony� ponizej dolmmencie Kochty nie zios.taly dostatecznie oswie
tlone wyda,rzenia hdstoiry,czne odnosnde do okr�gu s.erföoh.1izycikiego; trzeba tu wsipo
mniec, ze pieriwotnie chodziilo o wy,1:JworizO!Ilq w wie:kaioh srednich i w okresie pa
no;wan:ia feudailizmu niemieckjego na niemiecko-seriboluzyrcikioh stykowych i pogra
nikznych obszarnch terytorialna,, admini1s.triaicyjna, i sa,d,o,wni·cza. organi!zacj� seribo
luzy,ckiiej ludn.osci chroipslkiej; por-. nadito F. Met s k, Die Stellung der Sorben in

der territorrialen Verwaltungsgliederung des deutschen Feudalismus (!Prizygotowy
wane 01becnie do dr.uku), pod 3Jb: Der P,rieibuser Kreis de,r Ffustentums Sagan. 
Jeszcze w 1558 r. s�dziQwie i soltysi w okr�gu seriboltuzy,cldm sikladali przysii�g� 
w j�zy,ku serboluzyckim, por. F. Met s k, Dwe dotal njeznatej ransoserbskej prisaze

(Sla,via Occidentalis, nr 28, 1958).
41 Serbsild Kurlturny Ar.chirw w Budysinje, Zb. LXXXIV (Aik,ty fe1W1d&1nych

knjejs,twow), Sammeil.band., zaiWiera 143 dokumenty oz�sciowo w odipisach, c,z�sciowo 
w oryginalach z lat 1319-1692, dotycza,.ce G6rnych Luzy,c i sqsiedni•ch terytori6w; 
nr 141 (fol. 513-514). 
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Ho'Ch Würoigster vnd Durchlauchtigsteir Hertzog, 
Gnedigstea- Fü1'1St vnd Herir, 

Auf Eur· Hochfürstl. Durch!. Gned. Vermdnung, weliche am kurzverwkhenen 
2. octo1briis an mdch ergangen vnd mk am 6. huj,uis eigehenidige,t worden, habe ich 
mit gebi.iJhirendem Resipect zu berii'cmrten, das ohngeachtet meines eifrigen Mühens 
in den f1ast 22 Jaocen dieses Ministerii ich vnter denen mir anvertrauten Haere.ti
c,is gar wenig ausgerichtet, zumalen di.eseble entge.geri aller Eur Hocjfür,stl. 
Dul'lchl. zu widerholten malen ergan,genen Ver1bote weiterhin skh in die Lausizi
schen Grentz Kirchen zu hailten eridreiisten. Erachte auch, daß wi..r drey Pairochi, 
so itzo zu Greiffenhailn, Hartmansdorff 42 und Cunarw 43 residiren, für die elff weit
veris1trevt liegende Kiir•chen des Landes Prübuß ·miit mem denn 40 Dorffsichafften
das uns aufferlegte M:Ls:sion W,erok nimmer vollenden möchten. Allein unter den 
mir anbefohlenen Wenden, dern Sprache ich ,r,ede, fünlde ich bißweillen geneigter·e 
Ohren. Dennoch hege ich bey vingeändeden gegen.we,rtigen Vmständen nullam
spem conversionis, zumahlen die beyde Wernc:ldJsche Kiirchen Bloisdoirf 44 vnd Pe
chern 45 b'loß vor weli.t entlegene filiiae zu era,chten vnd fast alle andere pagi Wan
dalid soga,r in heterodoxas et in Lusatia sitas ecclesiais gepfarrt 46

• In pa,rochia
Prübwsensli. dagegen, so mit diesen vnd denen zur Selten 47 und Leuten 48 noch vor

42 Briunnerowi, wspomnianemu juz proboszczowi w Wirtoszyinie (Nd. Ha.rtmanns
dorf), zostalo m. in. r6wniez powierzone od wielu lat nie obsadzone probostwo 
miasteczika Przew6z (por. J u n ,g n i t z, op. cit., s. 687). 

43 Obydwia sjpraiwozidania z wizyta•cj,i (1679 i 1687J88) wymienli.ajq jako pro
boszcza w Konini� Zagaiisikim. (Cuniau) Ser1boruzy1ozanina Jurija Hrjehora · Nowaka, 
pochodzq,cego z klasiztornej wsi Kocina kolo Kulowa (,,ireverendus dominus Geor
gius Gregorius Nowack natione Lusatius"); por. J u n g  n i t z, op. cit., s. 258 i 681. 

44 Chodrzi o Blobofojce, obecnie niemie·cki Bloischdo.rf, por. r6wniez przyp. 38 
i 39. Przed akcjq rekatolizacyjnq kos'C:i6l ten byl samodzielnym kosciol-em para
fia,l.nym. Ostatniego ewangeliickiego kaznodziej� po · wyignaniu prizyjc4l pan Mu
zaikorwa. Por. V e t  ,t e r, Aus vergangenen Tagen, Spremberg 1905', s. 12. 

45 Peche (Pe.chern) nale.zafo do serboluzyokiego kosdola w Muzaikowie. .Aiby 
zabronic tarn ewangeliokoiemu kaznodziei w.st�ipu do ikosoi'Ola, zamkni�to ten ko
sci6l w 1668 r. i zaip-iecz�towano. W odpowieded na to pan Muzakowa zezwolil 
odiprarwiac dfa Peahc milika razy ,w cic4gu roimu na'bozenstwo w sqsiednim, b�dqcym 
jego wlas.rms'Ciq Skjaribisecy, por. A. B e r n  is e e, Ein Abschnitt Kirchengeschichte

aus dem westlich der Neiße gelegenen Teil de'S Saganer j{.reises (Die Heimat, 
2311929, s. 89-91). 

46 Leslk do parafiJ Sle1Po, Chromola i Jamjelica do parafii Ja:btonc, Chwaliszo
wice (I), Przewoznilki, Wierzb�:cin, Maroin6w, Luik6w i Cisowa do pa,rafii Niwica 
(serib. Cyibalin). Wszys•tlkie trzy osrodlki parafialne na[e.zaly do g6rno'1uzyckiego 
pan1stwa st>anowego Muzaik6w. Dalej Cernsik do parafii DubralWlka, Czaiple do pa
raf.ii Zartki Wä.elkie (serb. Zdzary) i Cielmöw do parn.d:ii Trzebjel (serb. Trjebule). 
Ostatnie trzy kosciioly parafia·lne polozolile byly w Dolny,ch Luzycach. 

47 Strasz6rw (.sel."lb. Zelatow; niem. Selten). Przed rekatoliza•cjq znajdowal si� tu 
kosci6l parafialny. W.sipomniany w wyikaizie dochod6w parafia[.nych z 1540 r. ewan
gelick,i kaz1I1odzli.eja w Stras,zowie Jaiku1b Kali<\ Serlboluzyiczanin pO'chodzqcy z W.o
seeik, dzialal poiprzedrnio w g6moluzyckiej parafii Dolha H6r:ka, J u n g n i t z, op.

cit., s. 740, ,,Jacob Kalitz". 
48 Lutynika (se'l,b. Lutol, niem. Leuthen) byla wlasciwie od dawna kosciolem 

· filialnym Wdtoszyna, J u n g  n i t z, op. cit., s. 287, 685 i 741. 



Stosunki ludno§ciowe w Zaganskiem 81 

150 Jahren eine hd.esige Wendis1che Pflege ausgema.chet, florfr.et bis auf Windisch 
Mos,ca, Quol:sdorff vnd Mühlba1ch 49 itzo allein noch da.s Teutizs,che vnd im Cuna
wi,schen werden bloß die Zeideler heute vor Wenden gehail.ten 50, sodaß von allen 
Eur. Hochfürs.tl. Durchl. Vnterthanen, die ich in terra Pxübusens,i auff 4000 Seelen 
schetze 51, kaum noch edn VieritheiJl ld.ngua Wa:ndaliica caLl.enteis 52• Erachte alßo 
in Anbetrn,cht eindger spei conversionis WandaloTum nostrocium vor höchstnöthig: 

1. Die itz1ige füliam in Bloisdo,rff 2)U eine.r ecolesd1am iparocialem zu erheben

49 Ponadto okolo 1540 r. wy,gasla sizczeg61na fuillkcja adminfa.tracyjna i sa,dow
nicza okr�gu serboluzyckie,go. Qpublilkowany pr,z,e,z Jungniroza Verzeichnuß aller 

Pfarreien EinJoommen z tego samego riOiku oikres1lia ju,z tylko trzy wsie jako „win
dische" siposir6d 13 nialeza,cyoh wöwczas do parafüd przeiwo.sk.iej, Ju n g  n i t z, 
op. cit., s. 740. W:iidocznie chodzi o te same miejs,cowosci, kt6rych serbsikosc stwier
dza r6wniecz: Kocihta w 1690 r., mianowicie Mo·sty, Chwailis1Z1owrce (II) i Ka,rs6wka 
(zob. wyzej öwozesne ndemieckie naz,wy tych trze'ch wsi). Wyidaje si� jednak, ze 
zar6wino data podana przez Kocht� (,,150 Jahre"), jaik i wzm1anka w Verzeich

nusses z g6ry niejaiko prrzyisipieszyly faiktycizna, ewolucj�. Prlzysi�ga bowi,em s�dzi6w 
i soltys6iW oikr�igu ser1boluiyckiego byla sklaidana jeszcze w 1558 r., i to w j�zyku 
senbsikim (o,dlPis tej przysi�gi z.naj,duje s,i� w WAP w Zdel,onej G6rze, Arch. ksic\
z�ce Zagan, nx 181, Adia betr. Berkhte, Relationen und Re·chnungs Abschlüße 
Ü!ber die Landes- Einikürufte und Reste d. a. 1653; ip:or. r&wniez przYIP. 41). Röwniez 
interesuja,ce jest, ze jeszcze w XVII w. okreslano obydiwie miejscowos'Ci okr�gu 
przewoskiego Mosty i Chwaliszowice jako „Wendisch Musta" ba,dz „Wendisch 
Quo1'sdorf". Plodobnde nazyiWano r6wniez naleza,,ce do parafüi Niwica (por. piiZyip. 46) 
P,rzewozniki jako „Wendisch Hermsdoirf". Sel'lbsikosc miej.scowosci Kars6wka po
twieI'ldziala natomiasrt: m. in. r6wniez wwzytacja z 1687/88 r. w sforrmulowaniu 
,,Mühlibach ... ubi WandaHc.i 6 hortiulani", Ju n g  n i t :z, op. cit.

, 
s. 687. Mozliwe, 

ze jeszcze w 1668 r. przy 1.liStanowieniu 1 katolkkiego duohOiWneigo dla Przewoe:u 
brano z jednej s,trony w rachub� slowians1kie pochodzenie kandydata. Wspomniany 
w aiktach probose:cz Ca1simkus Piart:Totz;ky (Kazimd·er12 Patroaki) zapewne byl Po
lalkiem. Daty jego odejsda z Prizewozu wizytacja z 1679 r. jednalcie nie mogla juz 
ustalic, Ju n g  n i t z, op. cit., s. 288. Wiizytaicja z 1687 /88 r. podaje dla P,rzewozu 
ja1ko „Ludi.rectoT" pewnego „Polonus", mian.owdcie „Oasiparus Zeller sch'wetzko
vie:nsiis", ta,mze, s. 688. 

50 Pszczeilarsitrwo lesne uchodizilo za zaj�·cie wybitnie slo·wiansk,ie. Serboluzyck,ie 
zwia,1z1ki bairtnirk6w · (pasieczntk6w) znane sa, z wiieiu ok,r�g6w reg,ionaliny,ch. Obok 
proboszcza dzialajqcego od 1668 r. w Koninie Zaga:nskim (por. przyp. 43) relacja 
z wizytacji 1687/88 r. notuje tamze r6wniez bakalarza Serboluzyczanina, Miklaws 
Haza z Kulo1Wa; .po,r. J u IIl g n i .t z, op. cit., s. 982: ,,Ludirector Nicoiaus Hascha, 
LUrSa,tus Wittgenavien.s�s, annorum 57, physicus absolutus, oaH.en.s Hnguas Wanda
licaim, Germandcam et Latinam". 

51 LicZJba mies1zikafrc6,w 01kr�gu przeiwoskiego, osz,acowana prz,ez Kocht� dla 
1690 r., poowolila wnioslkowac o pono,wnym wzrosde luidnosoi o ok. 356/o od czasu 
krytyoz:nego stanu w 1660 r. 

52 Spadiku elemerntu m6wia,·cego po serb'oluzyakm do 1/4 mieszikancow w ok,r�gu 
przewosrkim (ba,dz do nieco wi�·cej niz polo,wy wszys·tkioh poddanych w 6wczesnym 
okr�gu serboluzyokim) nie moina uwazac jedynie za nast�pstwo s,trat ludnoscio
wych w XVII w., 'lecz r6wniez za wynik stosoiwailJi,a zarza,dzen germanizaicyj:nych 
w XVI w., kt6rych jednaikze nie da si� szczeg6lOiWo uchwycic z braku materialu 
zr6dlowego. 

6 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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vnd zu sokhe,r exemitione pa.g-0rum Lusiatd.coTum Reuthen vn.d S,chönheyde 53 nostros 
sex ultra Nisam sit-Os pa,gos Saganernseis 54 zu weisen. 

2. Einen anderen Wdndischen parochum für Pechern zu bestellen vnd in
solche neve matrem neben den it1zo ,in Cyibellam Mus1co1viernsem 55 gepfarrten· Dorff
s·chafften no1ch Wirtldiis,ch Mos1ca vnd Mühl1ba,ch ex parochta Prübus1iensii. zu weisen. 

3. Erachte ferne,r, die 130 wüsten Stellen in S:tädtlein ·Rrübuß 56 möchten zum
gut Theil mit Wen1dlis1chen Leuten vnters1chiedil.iche.r bürger1i1cher hantirung et 
bona cathoiliica conf.essdone ex mea patrd.a Witgena1W 57 besezet we!l':den können, wel
che, wie ich a conf.ratre meo R. D. Adamo Aug,ustino Hauscho 58 Piarocho ibidem 
et Canonico BuddsisiinelllSi prdvatiissime wohl info'l"miret, mehrentheill.,s hiezu son
derld!ch ga,r geneli,get 59, wofern nu.r von E. Woledil.en H. Ha1U1Ptmann de Zeschwiitz 
et a ReverenJdissima D. Aibatissa Mariaestellensi die Erlawbnüß zu &1Würioken. 

4. Auis eben diesem Stiff.te w&en auch mehrer rustid et hortuilani, omnes
catholdd et Wandaliai herbey zuiziehen, womit den 22 K1ammer Dörffem in 
pa,rochdis PrübuLSem;,i, Petersldorlens,i, Reiichenaviensi 60, Leutensi, 8eiltensi et Hart
manstdord:einsi, daraus die I..JUtherani noch ständdng genei:get, ins Sorawds,che zu 
entlauffen, füride.rlich z.u helf,en, nachdem bey denen von Adel, so selbsht haereüci, 
hieizu wenige ho!:ffnung. 

53 Rusi (Reuthen) i Pirasy,wka (Scihönheyde) zwicizane byly faiktycznie z sq
siednim dolinohlzyclrim kosciolem w Syjk. 

54 Mianowiicie miejsco1W1osci: Blobosojce, Horlica, Lesk, Cernsik, JamjeUca 
Chromola. 

55 CyibaHn - pol. Nitwica, niem. ZibeUe. P,rnponoiwany przez Kocht� w punktach 
1 i 2 roztdzdal mü�dzy luzyokim i zaganskim systemem koseielnym p.rzedsrtawia si� 
jaiko konsekiwentna kontynuacja juz ro���tej katolä.cikiej polity'ki koscielnej, 
w wyniiku ,kit6rej p'I'lzylq'CIZ'Ono prz·e.wosiki system kosoie1ny do arcybisku.pstwa wro
claJW1Stkieigo, mimo ze cale to terytorium nalezalo niegdys do 01kr�,gu bisikuipstwa 
Misni, por. A. H e i n ,r i c h, Geschichte des Fürstentums S.agan, Zag,an 1911, s. 330. 

56 Doikladne dane odnosnie do przyikrych stosulllk6w w miasteczku P,rzew6z, 
ZJWla:s:zc,za zas odnosnde do krytycznej sy,tuacji gO'spodariozej, podaje W o r b s, 
op. cit., s. 373-379, dla w:sipomnianego OikTesu mi�dzy 1660 i 1748 r. 

57 Wszyscy mies!Zczanie z Kul01Wa (n.iem. Witti'che111aiu) byli w XVII w. naro
dowosci seT1bofozyok!iej i poslugi,wali si� takdmze j�zyiki,eII'l:; poswiadcza to röw
niez wsp61'czesny um:ony A. F ,r e n c e l, Cives privatim publiceque lingua loqUJan

tur Sorabica, por. F. M e t s  k, Der Beitrag Abraham Frencels (1656-'1740) zur

sorbischen Demographie in der Zeit des Spätfeudalismus (Zei:tischrif.t für Slavdisti1k, 
VIU, 2, 19163, s. 244). 

58 Aidarn Hawstyn Haws (Aidam!UIS Augustinius Hauschus), ipochodizqcy z Kulowa, 
byl do 168'6 r. proboszczem w miejscowos1ci Radiwor kol'o Budziszyna, w latach 
1686-1703 proboszczem w Kuiowie, ja1ko kanontk nalezal pr6cz tego do budzi
szynskiej kaipirtuly ka,tedrialnej. 

59 Pomä.�dizy mieszczan:s,twem Kulowa a administracjq dominium kla;12to,rnego 
powstaly w owych lata-ch p.owazne zatar,gi. W 1687 r. wladze usun�ly w,spomniami 
rad� mi,ejsikq, ponieiwaz dlugi miasita wz,rosly do 4406 ta:lar6w i juz od 26 lat nie 
plac-01no czyn:szu. W,sipomniany p,rzerozony klasztor,u Jan Adolf von Zeschwitz roz
kazal zajqc wszyistikie dodmidy mli.e-j'sikie. Por. tiu r6iwniez F. S c h n e i d e r, Khr6ni

ka Kulowa, mesta a farskeje wosady, Buidysin 1878, s. 27---,30, 143. 
60 Piotr6w - niem. Petersdom, i Bogiumil6w - niem. Reichenau, podlegaly 

paTafii w Grotoiwie. Prz,ed rekatoli�acjq w obydwu tych miejsreowosciach byly 
koscioly parafialne. 
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5. Wenn E. Ho1chfürstl. Dw-chl. zuvördeinst geruheten, die hete['odoxos colla
tores von Ardell aus ihren innegehabten patronatä.buis zu entseizen, vnd sodann in 
hk terra Pirübusensri. (außeir in Fireyiwaildaw 61) sa,cerrdote.s ordentlich bestelleten, 
lingua Wandail.dica peritos, quod ad res,Urtuendam üdem Cathowkiam in bis pa,rtibus 
valde est necessarium, mochte dies opus missionarium mit Gottes Hülffe gelingen. 

Hoc sicriilpsit 
Eur Ho:ohfürstl. Durichl. 

Vnterthenigstgeh0ins1ams.ter 
P. Ja1cobus F,rancis-.cus Kuchrti.iuis Wd.tgenaiwli.ensis, Lus.

phi10isophae magtister 
Pairochus commendiarius GTed.f:fenheinensiis 

et Canonicus Regular,is Saiganensds 
Greiffenheyn, die 15. octobr. Anno 1690 62• 

Niestety, nie bliz�zego nie mozna ustalic odnoonie do rozporzqdzenia 
panujqicego, na kt6re powoluje sit:: relacja Kochty i jego projekty. Pozo
staje zwlaszcza niejasne, czy opr6cz niego r6wniez i inni duchowni wiej
scy bqdz kanonicy podo'bnie zbstali wezwani do zajt::cia stanowiska. J ed
nakze zachod�i mozliwosc iJstotnego zwiqzku pomi�dzy skierowapym do 
Koohty rozkaz.em Ferdynanda dotyczqcym sprawozdania a przedst'awio.
nym ponad dwa lata wczesniej sprawozdaniem z wizytacji sporzqdzonym 
przez glogowskiego archidiakona I. L. Hueibera, przy czym chodzi gl6w
nie o rozdzial odnosz.qcy si� do Grotowa, a ·zwlaszcza jego proboszcza 63. 

Hueber staral sit:: tu 64 w uderzajqcy spos6b zebrac i przedstawic 65 

wszystkie ujemne strony praktyki koscielnej w celu ::onieslawienia Koch
ty. Og6lnie biorqc, charakteryzuje tego os:tatniego jako malo wyksztalco
nego, latwo zapominajqcego, chorowitego i opieszalego zar6wno w pel-

61 Wlidocznie Kiochta uwazal za niernozliiwq seribizacj� s·zilacheckiego miasteczka 
Gozdinica �niem. F,reiwaldau). Kosciolem w tej miejs,cowosci opiekowal si� pro
boszcz z Witoszyna, w 1540 r. miej'scoiwosc ta byla odr�bnq parafiq, por. H e i n
r i c h, op. cit., s. 412.

62 Na ostatnri.ej stronie llistu po dad,e nas,t�UJje jes,zcze adres: ,,Dem Hoch 
Wiürdigs,ten/ vniq durohlauchti,gs<ten Ffusten/ V'Illd Her,rn/ Her,r,n/ F,erdmando de 
LOiblkovi'c/ iillustrissimo duci/ et princiipi Sa1ganenisi". 

63 POT. przyip. 23. 
64 J u n g n i t z, op. cit., s. 69.1. 

65 Nip. ,,formata1S non habet", ,,clave,s ... ad alias [ecdesiias] concredi1t haereti
cis conductoribus", ,,ratione abstretri'cum hie confusio", ,,anno hoc in ho,c pago 
infanrtes duo sine, bap,t;i,smate mortui sunt", ,,condona,tur hie et in al!iis ece<lesiiis per 
annum valde raro", ,,ex defrctu cuius spiritualis instructionis . . . una andlla ex 
Roppendorff (= Rosdce) in hacresim lapsa est", ,,nullum librurn compactum 
exhibere porituit a tempore adrninis,tirati'OiliilS suae tam de hac quam aliis ecclesiis, 
in quem ba,pti:zatos, co,pulatos et sepultois conscri(psisset", ,,communicanites pro 
paschaite hoc anno habuit . . . pleruimque pere,grinos", ,,libris paucis et exi,guis 
instrudus, cairens Latinis bibliis". 
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nieniu obowiqzk6w duchownych, jak i w sciqganiu. czynszu koscielnego 66• 

I chociaz szczeg6lowe sprawdzenie zarzut6w Huebera i jego motyw6w 
jest dzis niemozliwe, przeciez wywody jego kontrastujq silnie z pochwa
lq, ja'kq wizytacja 'Z 1779 r. wypowiedziala pod adlesem Kochty. Latwo 
odgadnqc, ze Hueber z nieistotnych powod6w dqzyl do od�1mi�cia Kochty 
z jego urz�6w i karnego ,przeniesienia do klasztoru 67• R6wniez stosowana 
przez Huebe:ra swoista pisownia nazwiska Kochty moze oznaczac swia
dome szkalowanie: zamiast Kuchtius uzywa on 'Zazwyczaj w swym la
cinskim tekscie - filologicznie nie do wyjasnienia, lecz w kazdym razie 
w spos6b zamierzony - wulgarnej formy „Kochtig". 

Ozyzby u podstawy jawnie wrogiej relacji Huebera lezala nacjonali
styczna niech�c wzgl�em Serboluzyczanina Kochty, kt6ry w ciqgu dlu
giego i trudnego urz�owania nawiqzal kontakty z cz�sciq m6wiqcych po 
se!'ibol-uzycku wcielonych do jego parafii „haeretici"? W 6wczas w spo
rzqdzonym na rozkaz pahujqcego memoriale mozna by zarazem widziec 
zr�czne ,przeciwuderzenie. Jak by nie bylo, plan Kochty dotyczqcy reka
tolizacji powiatu przewoskiego jest jedynym z.nanym dotqd dokumentem 
historycznym, w kt6rym tendeincje serbizacji byly swiadomie propago
wane i uzasadnione 68• Zapewne Kochta nie odwazyfüy si� wystq,pic wo
bec ksi�cia z takimi ;propozycjami, gdyby obawial si� z g6ry arrtyserbo
ruzyckiego nastawienia na dworze. Rodzina Lobkowitz, wywodzqca si� 
z arystokracji czeskiej, widocznie nie zywila do ludnosci serboluzyckiej 
nienawisci, kt6rq mozna bylo w owym czasie wielokrotnie zauwazyc 
wsr6d szlachty niemieckiej, posiadajqcej dobra ziemskie na terytorium 
serboluzyckim 69. Swiadczy o tym m. in. r6wniez wspomniane juz powo
lanie od 1668 r. oficjalist6w narodowosci serboluzyckiej i polskiej przy 
kosciolach i szkolach w powiecie przewoskim 70. 

66 „Exuguae doctrinae, obliviosus, veletudinarius, in suo officis valde negli
gens ... emonendos pe,rseS'sos cemsos Ecclesiae valde negligens". 

67 Pisze on tamize: ,,Hinc [= Kuchtium] ut ad coenobium recipiatur et loco sui 
huc alius promo,veatur, inistanter ursi, quod et mihi promissum fuW'. 

68 Ja!k: w1dac, chodizdlo PTZY tym nie tylko o reserbizacj� okr�gu serboluzyckiego, 
zgermanizowanego cz�sciowo w ciqgu ubieglych 100 lat, lecz r6wniez o serbizacj� 
okr�gu niernieokii.ego. 

69 Sctrdtzimy, ze mozna w tym widziec pewmi paralel� z postawq szeregu na
miestn1k6w Luzyc wywodzqcych si� z arystokracji czeskiej w XVI w., por. 
F. M e ts k, Z luzis1ki'ch a serbskich proiblemow ceskej,e kr6ny za cas tur!k:01W1Sikich 
w6jnow (Pfedfonak, 1960, nr 10). 

70 Jest r,zeczq inrt:eresujqieq, ze tolerancja, kt6ra ze strony katolik6w zaipewnfo
na zostala widocznie j�zykowi serboluzyckiemu, sklonila w 1690 r. protestanckie 
stany G6rnych uuzyc, aby w nas·t�pujqcy sipo.s6b sformulowac w pr.o.jekcie „Po
rzctdiku kos'Cielne.go" (,,Kirohenordnung") § 45 „Von der wendischen Sprache": 
„Obwohl derma1len die Inrt:ention in hiesiger Obe.rlausnitz auf gänzliche Ausrottung 
solcher Sprache gerichtet gewesen, so s o 11 sie doch fürderhin, d a  in i t d i e 



Stosuniki ludnoscio:we w Zagansikiem 85 

Bezposredniej reakcji panujqcego na prnpozycje Kochty nie udalo si� 
. przesledzic. J edno jest pewne, ze wsr6d osadnik6w, ikt6rzy podj�li w na
st�pnych dziesi�.cioleciach odbudow� pustek, katolik6w bylo bardzo malo. 
Ponadto zwierzchnosc ksi�wa zaganskiego byla zmuszona.od 1709 r. -
aczkolwiek niech�tnie - przyznac ponownie pewnq swobod� uciskanemu 
wyznaniu 

1
protestanckiemu i poczynic pewne ulatwienia w praktyka'Ch 

religijnych 71• Wydaje si� takze bardzo wc1tpliwe, by mozna bylo oczeki
wac od majqtku klasztornego w Marijna. Hwezda ·z�olnienia poddanych 
celem ich przesiedlenia do ksi�stwa · zaganskiego. W kazdym razie mu'Si
my przyjqc z najwi�kszc1 ostroznosciq wywody Roberta Pohla 72, uznajc1-
cego za fakt <lose znacznq imigracj� seriboluzyckq na terytorium Przewo
zu w XVII w. i m6wic1cego o „slawizacji", kt6ra „erst vor Gross Peters
dorf [Piotr6w] haltmachte" 73• Jakiejkolwiek podstawy Z['odlowej brakuje 
zwlaszcza twierdzeniu Pohla o „unterdrückten deutschen Sprache", kt6ra 
na owym terytorium dopiero w XVIII i XIX. w. ,,wieder zur Geltung ge
kommen" 74• 

Pomijajqc szesc miejscowosci w obydwu enklawach polozonych na le
wym brzegu Nysy i otocz·onych dokola luzyckim terytorium, mozna ra
czej stwierdzic, ze w toku rekolonizacji zakonczony ·zostal proces germa
nrzacji j�zykowej ziemi p,rzewOSikiej. Wedlug wykazu statystycznego 
·z 1742 r·. przyrost, kt6ry tymczasem naistc1pil, ibyl istotnie si1niejszy w 6w
czesnym serboluzyckim okr�gu niz w innych cz�sciach kraju: w stosunku
do normailnego stanu 'Sprzed okresu pustek wyni6sl on w szczeg6lnie
wyludnionych wsiach ika�era1nych + 19,80/o, a we wsiach waisalnych na
wet +21,610/o. Natomiast obydwie kategorie wsi w okr�gu niemieckim
wykazujq tylko przeci�tny wzrost o 9,60/o 75.

w ,end i s c h e Unt e r  t a ,n e n ni c h t  i n  u n c h r i s t  1 i c h e n Ab e r g  l a u
b e n u n d C a t h o 1 i z i s m u m z u r  ü c k f a 11 e n, bei denen ganz wendische 
Gemeinen vor der Hand in den Städtlein und Dorfkirchfarten beibehalten ... wer
den", por. F.· Mets k, Der Anteil der Stände des Markgraftums Obe,rlausitz an 
der Entstehung der obersorbischen Schriftsprache 1668-1728 {Zeitschrift für 
slawische Philologie, XXVIII, 1959, 1, s. 142-143)·. Byc moze, autorzy tego paragra
fu brali pod uwag� hl. in. r6wniez stosunki w ksi�stwie zaganskim. 

71 W o r b s, op. cit., s. 406 nn. 
72 R. P o  h 1, Priebus und ,die Dörfer des ehemals Saganer Westteils (Heimat

buch des Kreli.ises Rothen1burg, cz. 2, Weißwasser 1934). 
73 Na s. 9 Proihl piJse:e: ,,Eine nel\.le Besetzung ... mit WeaTden erf:olgte wahrschein

lich im 17. Jahrhundert nach dem rdreißigjähri,gen Kriege ... In die menschenarmen 
Dörfer kamen wendische Bauernsöhne von jenseiiit,s der Neiße ... und nahmen die 
verl1assenen Höfe in Bes!i.,tz". 

74 Tamze. 
75 Poir. ta1b. 1. Sikoro röwnoczesny przyrost w prze1kroj1U 7:2 wsi okr�gu p6hloc

nego i wschodniego wynosil 22,9°/o, zalezialo to tyliko - w po,r6wna111il\.l z okr�giem 
przewoskim - od istotnie mniejsze,go tu s.tQpnia wylu'dnienia. 
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Od czasu gdy wra:z z odpadni�ciem ksi�stwa zagaii.:skiego i innych te
rytori6w slqSkich od monarchii habsburskiej i ich aneksji przez Prusy 
w 1740 bqdz 1742 r. sytuacja ,pod wieloma wzgl�ami si� zmienila 76 

i przywr6cona oostala tu m. in. r6wniez w calej ruzcü1glosci swoboda 
wyznania protestanckiego 77, naJStqpil dalszy staly wzrost krzywej lud
nosciowej. Rozw6j ten zostal przyspieszony przez zamian� zobowiqza
nych do swiadczeii. gospodarstw w dziedzicznq posiadlosc i przez zaloze
nie calego iszeregu „kolonii" przy poparciu kr6la pruskiego 78

• W edlug 
danych Worbsa w 1787 r. wprawdzie ·liczba kmieci nie osicign�la w zu
pelnosd pierwotnego stanu, jedna'kze za to liczba zagrodnik6w prawie si� 
podwoila 79• 

R6wniez na.st�ne trzydziestolecie przynioslo ksi�stw,u pod rzqdami 
novvej dynastii ksiqzqt kurlandzikich 80 pewien - choc wskutek nieko
rzystnego wyiniku wojen na;polooii.skidh tylko nieznaczny - wzrost lud
nosci. W 1819 r. lkzba mieszkaii.c6w ksi�stwa zagaii.skiego w jeg.o daw
nych granicach 81 wynosila o 5,9°/o wi�cej niz w 1786 r. 82 

Nast�pstwem trwajqcego poczqw,szy od trzeciej cwierci 'Stulecia okre
su tolerancji w stosuinkach wyznaniowych byla daleik:o idqca konsolida-

. cja. w Zaganiu istnialy obeonie obok siebie r6wnouprawnione: �atolicka 
arcMdiecezja i ewangelicki olkr�g superintendentury. Jednak mimo iz 
w wyniku dalszego rozwoju pozostawalo obecnie do dyspozycji kultu ka
tolickiego 13 gl6wnych i 22 filialnych kosciol6w, a jedynie 12 zboir6w 

76 W o rb .s, op. cit., s. 384: ,,Die ganze Verfassung des Landes wurde unges,c.h
rnolzen, die vi�len Hinlderniisise de1s Anbaues w,eggerräumt und viele eingezogene 
Gvunidrstüc:ke mußten wieder herausgegeben werrden". 

77 W o.r rb s, op. cit., s. 417 nn. 
78 Tarnze, s. 384--385.
79 Worbs podaje nast�pujqce szczeg6lowe dane dla powiatu zaganskiego i no

wogrodzkiego: krnieci 661, zagrodnik6w 1131, chalupnik6w 303, dla „powiatu prze
woskie,go": krnieci 306, zagrodni.Jk6w 473, charupnrilk6�J' 100. 

,eo Obj�cie rzqd6w przez Pö.otra z K'll'rila111dii nastq1prro 2,2 VI 178·6 r., ipor. W o  r 1b s, 
op. cit., s. 340. Na POiPrzednich st.ronach (328-339) Worbs daje iprzeglqd nasit�ujq
cych ipo ,soibi-e rzctdöw poszcz-eg6lnyich dynast6Mr ·z rndziny L'O'bkorwtt-z6w. 

,ai Po pokoju wiedenskim wszedl rw zycie na ziemiach ipruslkich nowy podziial 
na 1powiaity. Z now-o utwor�o111ego :pruslkie.go powiatu Zagan. �UJZyciklie ernklawy od
padly na rze'cz pO!Wiatu za,ry bctdz Grodk6iw. Z drn,giej strony natomia,st powiat 
Zagaii uzyslkal pewnq reikompensat� na ,pohldniorwym WS'Chodzie rkoszitern G6rnych 
Luzyc (rniasteczko Ilowa i przylegle terytoriurn, por. przyp. 8). 

'82 Jaik wyikazuje ta.!b. 1, r6W!l1iez m1�dzy 1786 i 1819 r. dal-o si� zauwaizyc w roz
woju ludnosciorwyrn iznac:me ,zr6:zinicoiwanie ;r,egion:alJne. Wtdac spadek lic2'Jby lud
nos.ci we wsiach na obsizarach poliudniorwy,ch i wschodnich w iprze.ciwiienstwie do 
r6znego W{Prawrdzie rw posrzczeg6lnyich cz�scfach, a'1e w sumie prz-eci-ez wrdocznego 
wzrositu we wsiach pirzewoslkioh. 
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ewangelickich 83, ludnosc jeszcze w 4/5 byla protestancka i tylko w 1/5 
katolicka 84. 

Wzgl�dnie sHniej'SZq reka'tolizacj� wykazywala wschodnia i p6lnocna 
cz�sc ksi�stwa. Tutaj w 1819 r. w dziewi�ciu sposr6d 72 wsi istniala 
wi�szosc ikatolicka. W samych tyl!ko tych dziewi�ciu miejscowosciach 85 

zylo 3048 katolik6w 1(obdk 399 protestant6w), czyli 43,7i0/o calej katolickiej 
ludnosci kraju. R6wno �/3 og6lnej liczby ludinosci stanowila cz�sc ikato
licka w stolicy i siedzilbie wladz .Zaganiu 86, w Nowogrodzie Bobrzan:s!kim 
natomiast wynosila tylko 12,72·0/o 87, a w Przewozie 14,31°/o 88• 

W 54 przewoskich w:siach w 1819 r. relrgi� katolkkq wyznawalo tylko 
4,5°/o mieszkanc6w. 0 ile w wielu miej1scowosciach - m. in. w enkla
wach 89 odstqpionych okr�gom Grodk bqdz .Zary - w og6le nie bylo ka
tolik6w, to jednak w dwu rniejscowosciach liczba ludnosci katolickiej 
przekraczala 30�/o. Uderzajqce jest, ze wohodzil tu w rachub� opr6cz Lq
ki 90 (w ,obr�bie ,parafii Witoszyn) r6wniez Grot6w. Pozostaje sprawq 
otwartq 'Zar6wn10 to, czy i jalk dalece w istocie przodkowie zyjqcych 
w 1819 r. 226 gratowskich katolik6w 91 ,osiedlili si� za posrednktwem Ja
kuba Fra,nciszka-Kpchty, b�dqcego tu niegdys proboszczem, jak i to, czy 
i ile bylo wsr6d ·nich 'serboluzyckich osadnik6w z g6rnoluzyckiego domi
nium Marijna Hwezda. 

ZUR BEVÜLKERUNGSENTWICKLUNG IM FORSTENTUM ZAGAN VON ETWA 
1600 BIS 1819 MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER ETHNISCHEN 
VORGÄNGE IN DER EHEMALIGEN WENDISCHEN PFLEGE DES PRZEWÖZER 

KREISES 

DaJS westsichlesü;che Fürstentum Zagan ·ist in historisch-demo,graiphische,r Steht 
zwiefach inte,ressant. Einmal bewahrte sich in der längs der Grenzen ·zu beiden 
LaUJSitzen gelegenen Wendlis1cihen Pflege eine slawis•ohe Mundart unte.r der sor-

·83 Cy.t. Topographisch-statistische Übersicht, :s. XIX-XX. Wsikutiek reformy

admilllistracyjne'j nie uwzgl�iono w powyzszej lic:zibie lmtoUckiego tkosdola w miej
scowosci Broibosojce, uwrzgl�dniono natomiaist kosd6l iprotestanciki w Uowie. 

·84 Lkziba 6974 ilmtoliik6w w iksi�stwi,e odpowiaida dokladnie 21,60/o jego ludnosci.
85 Chodizi o wsie: Brzeznica (Brießnitz), Dyib6w (Diebau), Jablonöw QSchönbTunn),

Karcz6iWlka (Ka1krieuth), Kl�ipina Stara (Alt Kleppen), L�czyn (Lentschen), Poza,r6w 
(Birenns,tedt), Sikiibice Weterswalidau) i Stanow (Regersdod).. 

86 1480 cz 4445. W o,g6lnej liczibie mies.Zlkanc6w miasta uj�to .r6wnieiz 44 Zyd6w . 
• 87 95 z 748, · z tego jedynie 43 na pr,zedmiesdach.
a.8 82 cz 575. W o,g6:lnej 11crzbie mi1es·zkanc6w Plrzewoziu u1W1Zgl�dniono luidnosc

f olwairiku. 
89 Topographisch-statistische Übersicht des Reg. Bez. Frankrfurth a.d.0., okresla 

w kazdym razie w:s.zystikie te miejscorwosci jaiko 1Protestainckie. 
90 W Lq•ce (niem. Wies.au) .wsr6d 247 mieszkan,c6w bylo 8'6 1kato1'i.k6w, czyli 

34,9°/o. 

91 Tzn. 30,40/o z 743 miieszkanc6w wsi. 
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bischen Bevöltkerung bis weit :in die Neurzeit, zum anderen blieben die rigorosen 
gegenrefonnatorischen Maßnahmen von Dynas,tie und Regierung nach den vorher
gegangenen Verheerungen des D['eißi:gjährigen Krieges nich ohne .Auswirkung auf 
die Bevöllkerungsbewe,gung. Mit Hilfe des durch G. Steller überlieferten stati
stischen Queltlenmaterdals werden zunächstt die kriegsibedm�en Verluste an Men
schen und weiterhin die Ergebruisse der sipäteren Erf,assunigen von 1742, 1786 und 
1819, gesondert nach den einzelnen Regionen des Landes, dargestellt; sodann wird 
die Bewohners,ohaft der Wendischen Pflege unter Berücksichtigung der einzelnen 
Kammer- bz,w. Vasallendörfer und der sozialen Kategorien einer bE."Sonderen Ana
lyse unterzogen. 

Während im Landesdurchschnit-t die durch Kdeg und Exulation erlittenen Be
völ1keriungsverluste um 1742 be,reits voU ausgeglichen waren, konnten die Städte 
und der Westtei[ (m:it der Wendischen Pflege) erst zwischen 1786 und 1819 den 
Vorkriegsstand erreichen und überholen. Von besonderem Interesse ist in diesem 
Zusammenhia:ng eine 1690 vom Kanonikus und ·Pfarradministrator J. Fr. K6chta, 
einem aus dem oberilausitzisichen Städtchen Wittichenau gebürtigen Sorben, aus
gearbeitete Deniksohri:fit an den Zaganer Hof, in der die Rekatho1isierU1I1,g der Wen
dischen Pflege durch A.nsetzung katholischer Sor,ben aUJS der Stiftsherrschaft 
St. Ma,rienstern (Oberlausiitz) .empfohlen wird. über die Reaiktion des Hofes ist 
nichts bekannt, zur Ve.rwirlcl.iichung der Pläne K6chtas kam es augenscheinHch 
nkh.' 

Seit 1709 wurde die Zaganer Regierung zu einer gewiss�n Toleranz gegenüber 
der nichtkatholischen Bevölkerung genötigt, mit der Inkoriporierung des Landes 
in den preußischen Staatsvooband wurde 1740/42 die volle LegaUtät der evange
li,schen Konfession wiederhergestellt. 



LESZEK BARG 

INWENTARZ GOSPODARSTW CHLOPSKICH 
W SWIETLE WIEJSKICH KSL\G LA WNICZYCH * 

W ciqgu ostatniego dziesi�ciolecia .Podj�to intensywne badania nad 
slqskim chlopstwem f euda1nym XVIII w. J ednakze wsr6d wielu poruszo
nych problem6w na og6l malo miejsca poswi�oono tak waznej sprawie, 
jakq jest wyposazenie chlopskiego gospodarstwa, stq:d tez nasza znajo
mosc ruchomosci 6wczesnych gospodarstw chlopskich - ich zywego 
i martwego inwentarza - jest ciqgle jeszcze niepelna i fragmentaryczna. 

Ten stan rzeczy jest troch� niezrozumialy, poniewaz nie mozemy 
uskarzac si� na brak zr6del zawierajqcych informacje z tego zakresu. 
Zachowaly si� na ,przyklad dla niekt6rych miejscowosci slqskich zr6dla 
dotychczas prawie zupel1n:ie nie wy,korzystane talk ·zwaine Verlassenschaf
ten. Byly to urz�dowe spisy ruchomosci wykonane przez wladze gminy 
po smierci chlopa, ,podleglego wlasciciela lu1b uzyt'kownika gospodarstwa. 
Zr6dla te niezwykle cenne ze wzgl�u na sw6j charakter Sq jednak nie
liczne i dotyczq tylko niekt6rych region6w Slq:ska. 0 wiele liczniej na
tomiast reprezentowane Sq w archiwach innego rodzaju materialy, kt6re 
poruszajq wprawdzie sprawy in:wentarza chlopsikich gospodarstw t'ylko 
uibocznie, ale legitymujq si� powagq sqdowego dokumentu. Sq to ikisi�gi 
wiejskich sqd6w lawniczych (Schöppenbücher), w ktorych rejestrowano 
kontrakty kupna-sprzedazy nieruchomosci chlopskich. W ka.zdym kon
trakcie O'bok szeregu formul natury prawnej, obok opisu nieruchomosci 
bE;Clqicej przedmiotem obrotu, ustalenia wymowy, wymienienia ci�zar6w 
pans21czyznianych itp. - ,podawano takze spis rudhomosci, 'kt6re wraz 
z gospodarstwem przejmowal nabywca. 

Majqc wlasnie na uwadze fakt stosunilrowo cz�stego wyst�owania 
tego typu .arcpiwali6w nie tylko na SlqSku, ale tez na innych terenach 

* A-rtykul ten jest uzuipelntionym fragmentem roZj!)rawy doktorskiej ipt. Polanica.
Monografia wsi dol110slqskiej ze szczeg6lnym uwzgl�dnieniem zycia prawnego chfop
stwa w schylkowym feudalizmie, wykonanej pod 1kierunkiem prof. K. Orzechow
skiego. 
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podleglych w �VIII w. administracji pruskiej, chcielibysmy zwroc1c na 
nie uwag� i podjqc przykladowc1 prob� wykorzystania ich dla poznania 
ruchomosci gospodarstw chfopskich w .schylkowym okresie feudalizmu. 

Badania nasze przeprowadzilismy na materiale dotyczqcym dolno
slqS'kiej wsi Polanica, kt6ra w dqgu XIX w. rozwin�la si<:: i przeksztal
cila w ·znane dzisiaj uzdrowi:sko. W zl>iorach archiwalnych zachowaly 
si� trzy ksiE:gi lawnicze zawierajqce wpisy; wszystkich um6w zawartych 
w .przedmiocie alienacji grunt6w ,cMopskich w tej miejscowosci w latach 
1606-1836. 

W Wojew6dzkim Archiwum Pa:6.stwowym we Wroclawiu znajduje 
si� pierwsza z tych ksiqg obejmujqea 179 um6w zawartych przez chlo
p6w polanidkich w latach 1606-1751. Dwie nastE:pne ksiE:gi przechowy
wane :Sq w Archiwium Powiatowym w Klodzku. W jednej zapisano 91 
kontrakt6w z lat 1754-1814, w drugiej 50 takich dokument6w z lat 
1814-1836 1. 

Wezmiemy pod uwag� 30 kontrakt6w dotyczc1cyoh tyluz nierucho
mosci, kt6re byly przedmiotem a!lienacji w latach 1754-1795 2

• Konitrakty 
te zawierajq informacje o inwentarzu 7 gospodarstw 'kmiecych, 3 zagrod
niczych i 20 chalupniczych. Znac�na ich wiE:ks2Josc, mianowicie 26, zostala 
zawarta przed rokiem 1780, a wi�c w ciqgu 26 lat, to jest mniej wi�cej 
w ciqgu jednego poikolema. 

Uzy,skane z 30 kontrakt6w spisy ruchomosci uj�lismy w trzy grupy 
tabel. W pierwszej 1przedstawimy inwentarz zywy oraz zaznaczymy za
pasy zboza i paszy, w drugich om6wimy iinwenfarz gospodarczy, a w trze
cich inwentarz domowy 3. 

1 Archiwum Wojew6dtzkie we Wroclawiu. Ze1Sip6l: Magistrat Klodzki, sygn. 76., 
A,rchiwum Po1Wiatowe w iKlodrziku, sygn. A la Sclhö. 1 oraz A la Schö. 2.2 Kontra1kty, o kt6rych tu m6wimy, mozna podzielic na dwie grUtPy: zawarte 
mi�dzy czlo111kami 1rodziny oraz na zawarte mi�dzy osobami obcymi. Kontraikty 
zawa.rte mi�dzy 1ozlonkami rodziny m:i!aly na celu przeniesienie nieruchomosci na 
�zecz jednego z zst�pnych, przy czym dokonywane byly albo przez ojca rodziny 
1 przyszlego spadkodawc� na rzecz syna i przybierafy wtedy form� ,,Überlassungs
vertrag", albo gdy ojciec ©marl gosipodar,stwa ni!komu w ta!ki spos6b nie przeka
zaW1Szy ipr,z,ez og6l s,padik'oibiell'cöw jednernu sposr6d i:ch gro111a. Konitraikty zawierane 
mi�dzy oibcymi. - pod wzgl�dem folrmalnym - nie r6znily 1Si� od kontrakt6w za -
wieranyd1 w obr�bie rodziny - rstanowily jedll'lak rzeozyiwiste umowy kupna-s1Prze
dazy. 

3 Geiern ulatwienia orientacji .i upros'Zczenia ta.bel dla kazdego gos,poda.rstwa 
przyj�lismy symibol Hiterowy. 
Gospodars,twa kmiece: 
A - alienowane 5 I 1755, folium 22, kontrakt 6, Überfassungve�trag, 
B 2.1 XI 1756, fol. 27, ru- 7, sprzedaz rzeczywista, 
C 6 X 1762, fol. 49, nr 14, s1pr,zedaz, 
D - 19 II 1776, fol. 95, nr 3,3, dziedziczenie, 
E - 1 VIII 1776, fol. 99, nr 34, s1Przedaz, 
F - 17 XI 1777, fol. 109, nr 37, s,przedaz, 
G - 30 XII 1787, fol. 144, nr 50, dziedz:iczeni_e. 



InwentaTz gospoda,rstw chliopskich 

Inwentarz zywy, zboze i pasza 

Gospodarstwa kmiece 

Lp. Rodzaj inwentarza 
1 Gospodarstwo 

Razem Przeci�tnie na 

i,A B e D E  F G 1 gospodarstwo 

1 ,1ron 2 2 2 2 1 1 2 12 1,71. 

2 w6l roboczy 1 1 2 0,28 

3 okrowa 2 3 5 4 2 2 4 22 3,14 

4 ciel� lub jal6,wka 2 4 4 1 1 6 6 24 3,43 

5 orwca 3 3 6 0,85 

6 ikoza 2 2 4 1 2 3 4 18 2,57 

7 kura iub kogut 5 6 5 3 7 6 32 4,57 

8 g�s 5 1 6 0,85 

9 ul z ,PS'ZCZOlami 2 1 3 0,47 

10 Z'boze ++++-++ 
brak danych Uczbowych 

11 sdano i sloma ++++-++ 

Gospodarstwa zagrodnicze 

Lp. Rodzaj inwentarrza 
Gospodarstwo Razem 

Przeci�tnie na 

AX BX ex 1 gospodarstwo 

1 krowa 2 1 1 4 1,33 

2 ciel� lub jal6wka 1 1 2 0,67 

3 owca 2 2 0,67 

4 'Z)boze + brak danych liczbowych

Gos1podarstwa zag.rodnicrze: 
AX 26 X 1777, fol. 106, nr 36, Überlaissungsver.tlraig, 
BX - 24 V 1778, foL 123, nr 41, driedziiczenie, 
ex - 28 X 1789, fol. 168, nr 53, Überlassungsver'traig. 

GO'spodars,twa ohalupnicze: 
H 10 VIII 1754, foL 2, nT l•, dziedziczenie, 
I 9 VII 1775, foL 4, nr 2, siprzeda:z, 
J 8 X 1754, fol. 10, nr 3, dziedzi'Czenie, 
K 18 VI .1769, fol. 312, nr 8, dziedrziczenie, 
L 28 X:I 1756, fol. 35', nr 9, dmedziczenie, 
L 9 II 1756, fol. 4·0, nr 11, dziedziczenie, 
M - 17 V 1758, fol. 45, nr 13, sprzedaz, 
N 20 XII 1761, fol. 51, nr 15, sprzedaz, 
0 20 XI 1760, fol. 53, nr 16, is.przedaz, 
P 2 II 1762, fol. 59, n,r 18, Überlassungsvertrag, 
Q 1 XI 1764, fol. 64, nr 20, dzi,edziczenie, 
R 2 XII 1765, fol.. 66, nr 21, diziedziczenie, 
S 11 XII 1766, fol. 69, nr 22, Ü,berlassungsvertTag, 
T -< 10 IX 1769, foL 73, nr 24, isprzedaz, 
U 28 XII 1774, foL 75, nr 25. sp.rzedaz, 
V 6 X 1776, fol. 90, nr 31, Oberlassungsvertrag, 
W - 24 VI 1775, fol. 88, nr 30, Überla·ssungsvertrag, 
X 19 V 1776, fol. 93, nr 321, s1Przedaz, 
Y 27 XII 1783, fol. 144, nr 49, dziediziczenie, 
Z - 22 X 17915, fol. 180, nr 61, dziedziczenie. 

91 
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Gospodarstwa zagrodnicze 

Lp.1
Rodzaj inwentarza 

1 
Gospodarstwa I Razem 1 Przeci�tnie na
AX BX ex 1 gospodarstwo 

1 w6z z l.JlPl"Z�Zq 1 1 0,33 

2 taczikii, tragacz, w6zek 2 3 2 7 2,33 

3 (Plug 1 1 2 0,67 

4 radio 1 1 3 1,00 

5 brony 1 1 0,33 

6 rydel 1 1 2 0,67 

5 motY1ka 1 1 1 3 1,00 

8 widly, grabie 2 2 1 5 1,67 

9 siekiera, top6r 1 3 1 5 1,67 

10 pila 2 2 1 5 1,67 

11 kosa i pr,7-ybory 1 1 2 4 1,33 

12 osni,k, n6z do lUJl)ania 1 1 0,33. 

13 lopata, szufla -- 1 1 0,33 

14 sie,czkia:rka r�czna 1 -- 1 0,33 

15 miicuchy 2 2 4 1,33 

16 mlot 1 1 1 3 1,00 

17 c�gi, k:l�zcze 1 1 1 3 1,00 

18 klamra, zwora 1 1 0,33 

19 wiertlo,, dluto -- 1 1 0,33 

20 Nägwer, Neu�er (?) 1 - 1 0,33 

etwa domowe wzmiankowane jest tylko w kontraktach kmiecych. Opie
rajqc si� scisle na posiadanych materialach nalezatoby przyjqc, ze 
w mniejszych gospodarstwach w og6le nie hodowano drobiu. Wniosek 
taki wydaje si� jednak zupelnie nieprawdopodo'bny. Trudno wyobrazic 
sobie, aby zagrodnicy i dialupnicy nie hodowali ikur, eo przec1ez wy
magalo najmniej.sz)Tich naklad6w i nie bylo ograniczane we wsi feu
dalnej. 

Pewnydh 1trudnosci nastr�cza r6wniez problem zwierzqt pociq:gowych. 
Wy:st�pujq one wylqcznie w gospodarstwach kmiecych, eo jest cz�sciowo 
zrozumiale ze wzglE:du na rozmiary ich produkrji oraz obowiqzek wyko
nywania paniszczyzny 1S:prz�zajnej. Wiadomo jednaik, ze gospodarS'twa 
zagrodnic2;e takze posiadaly ziemi� ornq, przy kt6rej uprawie pomoc 
zwierzqt pociqgowych byla niezb�dna. Byc moze w gospodarstwach tych 
poslugiwano si� krowami jalm silq pociqgowq, nie jest tez wykluczone, 
ze kmiecie wynajmowali za,grodnikom zaprz�gi konne do prac szcze
g61nie ci�zkkh lrub pilnych. Jest to mozliwe, poniewaz na jedno gospo
darstwo km:üece i zagrodnicze lqcznie wypadafo przeci�tnie 1,2 konia. 

Niekt6re z tych iruformacji - mimo ze Sq opaTte na konkretnym 
materiale liezlbowym - wydajq si� niedokladne i IIliepelne. Zebrane ra
zem ,pozwalajq jednaik przynajmniej w pewnym przyblizeniu odtworzyc 
sta!Il iposiadania omawiamych gosipodarstw w zaikresie i.nwentarza zywego. 
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Nie mozemy natomiast nie pewnego powiedziec o zapasach zywnosci 
i paszy posiadanych przez gospodarstwa polanickie w chwili alienacji. 
Wiemy zaledwie, ze z.boz,e, siano i sloma 1byly wymienione we wszyst
kich prawie gospotlarstwach kmiecy,ch, wyjqtkow� tylko natomiaist 
w gospoda['stwach zagrodniczych i chahltpniczych. Z powodu 1braku da-
nych cyfrowych trudno te "Zapi,sy interpretowac. 

Lp. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

:(3 

14 

15 

16 

17 

18 

Rodzaj 

inwentarza 

taczki, w6-

zek, tra-

gacz 

sanie 

radlo 

brony 

rydel 

motyka 

widly, gra-

bie 

siekiera, to-

p6r 

pila 

kosa i przy-

bory 

sierp 

osnik, n6z do 

lupania 

lopata, 

szufla 

sieczkarka 

mlot 

c�gi, klesz-

cze 

klamra, 

zwora 

zamek 

Gos1P<>darstwa chalupnicze 

Gospodarstwa 

HIJKLLMNOPQRSTUVWXYZ 
' 

2 -2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 - 1 2 2 - 3 1 
----- ------------- 1 

------------------ 1 -

-----�-------- 1 --- 1 -

- 1 1 1 1 1 -- 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 2 1 

2 1 1 1 1 1 2 1 1 -.2-1 1 1 1 1 1 2 1 
. 

1 1 2 2 1 3 1 1 - 1 1 1 1 1 2 2 1 -2 1 

- 1 1 1 1 --- 1 1 1 1 1 1 -2 --2 1 

--- 1 1 1 -- 1 ------ 1 1 - 1 1 

------- -- 1 ---- 1 ----

----- 1 - 1 -- 1 ------- 1 -

-------- 1 -------- 2-

----- --1 --------- 1 -

---------- 1 ------- 1 1 

--- 1 - ---- 1 ------- l 1 

---------- 1 ------- 1 -

-- 1 ---------- 1 ------

S Przeci�t
Q.) 
N 
ro 

26 

1 

1 

2 

15 

18 

22 

25 

15 

8 

2 

4 

3 

2 

3 

4 

2 

2 

nie na 1 

gosp. 

1,30 

0,05 

0,05 

0,10 

0,75 

0,90 

1,10 

1,25 

0,75 

0,40 

0,10 

0,20 

0,15 

0,10 

0,15 

0,20 

0,10 

0,10 

Druga grupa tabel obejmuje inwentarz gospodarcz.y cMop6w pola
nickich. R6wniez tutaj wyst�pujq dysproporcje mi�dzy gospodarstwami 
kmiecymi i zagrodniczymi a chalupniczymi, zwraca jednak uwag� ddbre 
zaopatrzenie w niekt6re nar.z�dzia g,ospodarstw ·zagrodniczych, · kt6re 
kilkakrotnie wyka1zujq wskazniki wy'ZJsze niz gospodarstwa kmiece. 

Wozy i sanie posiadaly gl6wnie gospodarstwa kmiece, przy czym 
woz6w bylo prawie po dwa w kazdym gospodarstwie tej grupy. Tylko 
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Lp. Rodzaj inwentarza 

1 w6z z UjpfZ�Zq 
2 tacZJki, tragacz 

w6zek 
3 sanie 
4 ,plug 
5 Tadlo 
6 brony 
7 rydel 
8 mo.tyka 
9 widly, grabie 

10 siekfora, top6r 
11 pila 
12 kosa i przybory

13 sierp 
14 osnik, n6z do

lupania 
15 lopata, szufla 
16 siec.z1karka r�czna 
17 lancuchy 
18 mlot 
19 c�gi, kleszcze 
20 klamra, zwo,ra 
21 wiertlo, dluto 
22 z•amek 
23 mlynek (wiej,ak) 
24 ceip 
25 bosak, lewar, hak 
36 kola do wozu 
27 worki 
28 (Nägwer, Neugwer 

?) 

L. Barg

Ta bela zbiorcza 

7 gospo-
darstw 

kmiecych 

1 przec. 
razem 

na 1 g. 

13 1 1,86 

5 0,71 

5 0,71 

8 1,14 

6 0;86 

11 1,71 

6 0,86 

13 1,86 

19 2,71 

17 2,43 

9 1,29 

8 1,14 
7 1;00 

6 0,86 

7 1,00 

5 0,71 

28 4,00 

1 0,14 

1 0,14 

5 0,71 

5 0,71 
-

-

2 0,28 

7 1,00 

4 0,57 

12 1,71 

6 
1 

0,86 

2 1 
0,28 

3 gospo-
darstwa 

zagrodnicze 

1 przec. 
razem na 1 g;

1 0,33 

7 2,33 
- -

2 0,67 
3 1,00 
1 0,33 
2 0,67 
3 1,00 
5 1,67 
5 1,67 
5 1,67 
4 1,33 

- -

1 0,33 
1 0,33 
1 0,33 
4 1,33 
3 1,00 
3 1,00 
1 0,33 
1 0,33 

. 1 
-

1 

-

- -

- -

- -

- -

- -

1 
1 

0,33 

20 gospo-
darstw 
chalup. 

1 przec. 
razemj 1 na g. 

- -

26 1,30 
1 0,05 

- -

1 0,05 
2 0,10 

15 0,75 
18 0,90 
22 1,10 
25 1,25 
15 0,75 
8 0,40 
2 0,10 

4 0,20 
3 0,15 
2 0,10 

- -

3 0,15 
4 0,20 
1 0,10 

- -

2 0,10 
- -

- -

- -

- -

- -

- -

30 gospo-
darstw 
og6lem 

1 przec. 
razem 

na 1 g. 

14 0,47 

38 1,27 
6 0,20 

10 0,33 
10 0,33 
14 0,47 
23 0,77 
34 1,13 
46 1,53 
47 1,57 
29 0,97 
20 0,67 

9 0,30 

11 0,36 
11 0,36 

8 0,27 
32 1,07 

7 0,23 
8 0,27 
8 0,27 
6 0,20 
2 0,06 
2 0,06 
7 0,23 
4 0,13 

12 0,40 
6 0,20 

1 

3 
1 

0,10 

jeden w6z mialy gospodarstwa zagrodnicze i jedne sanki gospodarstwa 

chalupnicze. Niemniej - w wynfä�u dobrego wyposazenia gospodarstw 

kmiecych - hic�ie na prawie kazde dwa omawiane gospodarstwa pola

nickie przypadal jeden w6z. Sanek bylo znacznie mniej - tylko jedne 

sanki wypadaly na pi�c gospodarstw. 

J est rzeczq widoczmi, ze w6�ki, taczki i tragacze byly podsfawowym 

sprz�tem w gospodarstwach zagrodniczych i chalupniczych. W grupie 

gospodarstw zagrodniczych w kazdej . nieruchomosci byly eo najmniej 
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dwie takie jednostki, wsr6d chalupniczych wykazano wprawdzie trzy 
gospodarstwa, kt6re w og6le nie mialy tego sprz�tu, jednak sied.ein 
z nich posiadafo po dwa, a jedno nawet trzy takie narz�dzia. Ponadto 
w grupie gospodarstw chalupniczych w6zki, taczki i tragacze sc4: jed
nostkq inwentarzowq najliczniej reprezentowanc4: w liczbach bezwzgl�d
nych (26), a tym samym majq tez najwyzszy wskaznik (1,30). Wsr6d 
gospodarstw kmiecych wi�cej niz polowa nie wykazala tego rcxi'zaju 
srodk6w transportu, og61na jednak suma w6zk6w, taczek i tragaczy tak 
przewyzsza liczb� badanych gospodarstw, ze na kazde gospodarstwo wy
pada ich iprzeci�tnie 1,26. 

Bardzo dobrze przedstawialo si� zaopatrzenie gospodarstw kmiecych 
i zagrcxiniczych w plugi i radla. Plugi wykazano w kazdym gospodar
stwie kmiecym oraz w dww gospodarstwa:ch zagrodniczych. Radla po
siadalio pi�ciu kmieci i wszyscy ·za,grodnicy. W sumie na dziesi�c gospo
darstw kmiecydh i zagrodniczych bylio 10 plug6w i 9 radel, a wi�c 
prawie po dwa narz�dzia na jedno gospodarstwo. W gospodarstwach 
chalupniczy,ch plug6w podobnie jak woz6w nie wykazano - bylo tarn 
tez tylko jedno radlo, oo daje dla tego narz�dzia w tej grupie gospo
darstw najnizszy wskaznitk w tabeli 0,05. Brak prug6w i radel w gos
podarstwach chalupniczych powoduje, ze ·og6lny wskaznik tych narz�zi 
dla trzydziestu gospodarstw polanickich wynosi po 0,33 - lc4:cznie jednak 
0,66. Nawet wi�c przy ca�kowitym prawie braku prug6w i radel u cha
lupnik6w - na kazde trzy gosipodarstwa w Polauicy wypadalo po 2 na-
rz�zia orne. 

W brony gospodarstwa zagrodnicze byly duzo gorzej zaoipatrzone niz 
kmiece. Tylko jeden zagrodnik mial je w swy,ch ruchomosciach, gdy 
wsr6d kmieci szesciu mialo brony, w tym trzech po dwie sztuki (jednc4: 
par�), a j·eden trzy sztuki. R6znica ta jest bardzo wyrazna w taibeli -
wskaznik w grupie gospodarstw kmiecych wynosi 1,71, a w grupie gospo� 
darstw zagrodniczych zaledwie 0,33. W gospodarstwach chalupniczych 
zarejest�owano tylko 2 brony, eo i przy tym narz�dziu daje jeden z naj
nizszych wskazn�6w w tabeli - 0,10. 

Powszechnie i lic�nie reprezentowane Sq w kontraktach polanickich 
takie podstawowe narz�1zia, jak rydel, motyka, widly i grabie. Wpraw
dzie rydel - narz�dzie niezb�dne do u,prawiania ogrodu - nie wyst�
puje w 7 gospodarstwach (1 kmiece, 1 zagrodnicze i 5 chaluipniczych), 
to jednak wska:zmik og6lny teg,o narz�dzia dla wszystkich gospodars:tw 
lqcznie wynosi 0,76 i jest jednym z najwyzszych. R6wnie dobrze byla 
Polanica zaopatrzona w widly i grabie (narz�dzia te uj�to lqcznie). Ten 
sprz�t niezb�dny przy zniwach, sianokosach, w ogrodnictwie, przy roz
wozeniu obornika i inrnych pracach widnieje we wszystkich prawie gos
podarstwach. Nie wykazujq go tylko dwie nieruchomosci chalupnicze. 

7 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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Og6lny wskaznik wynosi tu 1,53 dla obu narz�dzi, dla kazdego z nich 
wi�c okolo 0,76 w kazdym gospodarstwie. Jeszcze liczniej wyst�uj� 
motyki. Nie bylo ich wprawdzie w czterech gospodarstwach, hicmie 
j,ednak wykazano 34 takie narz�dzia, przez eo og6lny wskaznik dla 
wszystkich gospodarstw osiqgrn�J cyfr� 1,13. 

J ezeli chodzi o narz�dzia z rolnictwem bezposrednio nie zwiqzane, to 
najlepiej zar6wno w· cyfrach bezwzgl�nych, jak i wskaznikach przed
stawialo si� za,opatrzenie wsi w topory i siekiery. W gospodarst'wach 
kmiecych wsikaznik ten wynosi az 2,43, w zagrodniczych 1,67, 'w cha
lupniczych 1,25 - lqcznie wskaznik dla wszystkich gospodaTstw jest tu 
najwyzszy w calej tabeli zbiorczej i osiqga 1,57. Narz�dzia te posiadaly 
prawie wszystkie · gospodarstwa. Tylko dwa gospodarstwa �halupnicze 
nie wykazaly topora lub siekiery, :sposr6d pozostalych w tej grupie 
pi�c posiadalo po dwa takie narz�dzia, jedno trzy. LqcZJnie w gospodar
stwach chalupmczych bylo 25 topor6w i siskier. Wskaznik (1,25) · jest 
jednym z najwyzszych w tabeli i ust�puje tylko wskaznikowi w6zk6w 
i taczek (1,30). 

Nieco mniej licznie wyst�pujq w omawianych nieruchomosciach pily. 
N ajlepiej byly rw nie zaopatrzone gospodarstwa 'Zagrodnicze (wskaznik 
1,67, taki sam jak przy siekierach), gorzej kmiece (1,29) i najgorzej 
chalupnicze, w kt6rych bylo wprawdzie 15 pil, ale 7 gospodarstw nie 
p0tsiadalo ich zupelnie. Og6lny wskaznik i tu jest jedn?k wysoki wy
noszqc 0,97. 

· Tak bogate wyposazenie gospodarstw polanickich w siekiery, topory
i pily sugeruje, z.e obok rolnictwa mieszkancy wsi trudnili si� pracq 
w· lesie i ze prawie kazdy z nich potrafil tez byc :r6wnoczesnie drwalem. 
J est to prawdopodobne, .poniewaz do dzisiaj j,eszcze chlopi w okolicach 
podg6rskich trudniq 'Si� wyr�bem i 'Zw6zkq drzewa w okresie zimowym, 
kiedy prace te nie kolidujq · z pracami rolnymi. Niewq-tpliwie wykony
wanie przez chalupnik6w polanicki�h prac lesnych zdaje si� jeszcze 

' bardziej oczywiste w powiqzaniu z cyframi i wskaznikami odnoszqcymi 
si� do takich narz�dzi rolniczych, jak kosy i sierpy. Omawiane gospodar
sitwa chalupnicze posiadaly tylko 8 kos i 2 sierpy i(wskaznik 0,40 i 0,10), 
przy czym w jednym z nich byla zar6wno kosa, jak i sierp. Por6wnujqc 
w tabeli cy,fry odnoszqce si� do narz�dzi, kt6rymi :posluguje si� drwalr 

i cyfry dotyczqce narz�dzi rolnkzych mozna wi�c mniemac, ze chalupnik 
polanicki cz�·sciej poslU1giwal si� toporem i pilq anizeJi kosq lub sierpem, 
rydlem ezy motyikq. Wntosek taki wydaje si� logic.ziny, ale - o ile 
taik1 byl'o - trzeba przyjqc, ze zr6dlem ·utrzymania chalupnik6w po1a
nickich musiala byc w znacznej mierze praca w lesie, ze ,obok pracy na 
roli wykonywali oni r6wniez ci�zkq prac� iprzy wyr�bie las6w na1ezq
cych ·do okolicznych rwlascicieli ziemskich lub do pansitwa. 
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Wracajqc do tabel musimy zwr6'cic uwag� ina dobre zaopatrzenie 
w kosy gospodarstw zagrodniczych, dla kt6rych wskaznik tego narz�dzia 
(1,33) jest wyziszy niz w grupie gospodarstw kmiecych {1,14). Jest nato
miast rzeczq charakterystyc��q, ze w gos;podarstwach zagrodniczych 
w og6le nie bylo sierp6w, a wsr6d kmiecych tylko trzy posiadaly tego 
rodzaju narz�zia. Swiadczy to chyba, ze sierpy byly w og6le mafo 
uzywane i ze w P.alanicy podczas zniw zwykle ikoszono ziboze, a nie 
z�to. 

_ Ostatniq jednostkq inwentarza gospodarczego, ikt6rej wskaznik pr,ze
kracza w tabeli zbiorczej cyfr� 1,00, Sq lancuchy. Bylo ich lqc:onie we 

Inwentarz domowy 
Gospodarstwa kmie'ce 

Lp. Rodzaj inwentarza 
Gospodarstwo 1 Razem I Przeci�tnie na

A B  C D E F G 1 gospodarstwo 

1 st6l 1 1 1 1 1 2 2 9 1,29 

2 (P6lka 1 1 1 1 1 1 6 0,86 

3 ga,rnek 2 2 3 3 2 2 2 16 2,29 

4 dizieia d stoilnica 1 1 1 1 1 1 1 7 1,00 

5 widly do pieca 1 1 1 1 1 1 6 0,86 

6 oselka --- 1 --- 1 0,14 

7 l6ziko -- 2 - 2 2 2 8 1,14 

8 pierizyna ----- 4 4 8 1,14 

9 cebrzyk, wiadro, konew, 

slropek - 6 - 6 6 7 7 32 4,57 

10 magiel ----- 1 1 2 0,28 

11 nosidla ---- 1 - 1 2 0,28 

12 ma:selnica --- 1 --- 1 0,14 

13 ;przetalk:, sito 1 -- 1 - 5 � 12 1,71 

14 rura zelazna -- 1 - 1 1 1 4 0,59 

15 s1zatk01WI1ica - 1 ---- 1 2 0,28 

16 beczlk:a na kapust� -- 2 3 2 - 3 10 1,43 

17 ISk•rzynia na zywnosc

· � ulb ipas z� --- 1 1 2 0,28 

18 niecka --- 1 - 1 1 3 0,43 

19 stolek, taiboret --- 3 2 5 0,71 

20 brytwana --- 1 --- 1 0,14 

21 zegar ------ 1 1 0,14 

22 kwarta --- 1 --- 1 0,14 

23 lawika ------ 1 1 0,14 

24 miarki zbozowe 1 3 - 1 2 1 6 14 2,00 

25 gonty dachowe ----- 3X- 3x 0,43X 

26 drzewo opalowe ---- 4Y- - 4Y 0,59Y 

27 na,c.zynia, tale,rze ---+--+ brak danych liczbowych 

X = kopa

y = s�,g-(iklafter)
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Gospodairstwa zagrodnicze 

Lp.1 
Rodzaij inwentarza Gospodarstwo 1 Razem I Przeci�tnie na

AX BX ex 1 gospodarstwo 

1 st6l 1 1 1' 3 1,00 

2 ip6lka 1 1 , 1 3 1,00 

3 garnek 1 2 1 4 1,33 

4 dz.ieza i stolnica 1 1 2 0,67 

5 widly do ipieca 1 1 1 3 1,00 

6 l6zko 1 1 0,33 

7 1Pierzyna 2 1 0,33 

8 cebrzyk, wiadTo, konew, skopek 2 3 5 1,67 

9 magiel 1 1 0,33 

10 przetak, sito 2 2 4 1,33 

11 rura zelaizna 1 1 0,33 

12 beczka (na kapu.st�) 1 1 2 0,67 

13 sk,rzynia na zyw.nosc, pasz� 1 1 0,33 

14 obraz 1 1 0,33 

15 niecka 1 1 0,33 

16 ·zegar 1 1 0,33 

17 miarkd zbozowe 3 3 1,00 

18 gon ty da,chowe 9x 9x 3,oox 

wszystkich gospodarstwach 32 - z tego jednak az 28 w gospodarstwach 
kmiecych. W tej grupie gospodarstw lancuchy wykazujct najwyzszy 
wskaznik w calej tabeli .( 4,00). W gospodarstwach zagrodniczych wskaz
nik ten wypos1i 1,33, chalupnicy nie mieH lancuch6w. 

W szyst�ie nast�pne narz�dzia i przybory gospodarskie wyst�jctce 
w umowach polanickich Sei znacznie slaibiej reprezentowane. Znaczna 
ich cz�sc, na przyklad mlynki d.o czyszczenia zboza, cepy, kofa do wozu, 
worki, wyst�puje wyhicznie w g,ospodarstwach kmiecych. Og6lny wskaz
nik dla tych jednostek inwentarzowych ksztaUuje si� w granicach od 
0,40 '(kiola do wozu) do 0,06 (zam�k, mlynek do czyszczenia zboza). Inte
resujctco przedstawia si� w tabelach rozmieszczenie si.eczkarek r�cznych. 
Z gospodarsitw kmiecych dwa nie mialy ich w og6le, mimo ze byly to 
gospodarstwa najbogatsze w inwentarz zyrwy, posiadajctce po dwa konie 
i 8�9 sztuk bydla. Wykazano natomiast sieczkarki w jednym gospo
darstwie zagrodniczym i dwu chalupniczych, iprzy czym jeden z tych 
chalupnik6w mial kDow�, drugi natomiast nie mial 'zupeh1ie inwentarza 
zywego i posiadanie przez niego wlasnie siec�karki jest nieocze'kiwane.

Powstalych pozycji inwentarza gospodarczego nie b�dziemy szerzej 
interpretowac. Tabela zbiorcza ,teg,o inwentarza obejmuje 27 pozycji, ale 
trzeba pami�tac, ze cz�sc nieruchomosci, kt6re mogct byc uwazane za 
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sprzE:t i narzE:<izia gospodarc_ze {oselka, przetak, 1szatkownica, miarki zbo

�owe), ujE;to w· ta:belach inwentarza domowego. W tabeli inwentarza 

gospodarezego podano tez nie .zidentyfi.lmwany przedmiot wystE:pUjqcy 

kilkakrntnie w kontraktach polanickich i wpisywany tarn jako Nägwer, 

Neugwer lub Neigwer. Znaczenia tego slowa nie udalo siE: ustalic. 

Rodzaj 
Lp. 

inwentarza 

1 stM 

2 p6lka 
3 garnek 

4 dzieza, stolnica 

5 widly do pieca 

6 n6z 
7 oselka 

8 l6zko 

9 cebrzyk, 

wiadro 

10 magiel 

11 przetak, sito 

12 rura. zelazna 

13 szatkownica 
14 beczka na ka-

pust� 

15 skrzynia na 
zywnosc lub 
pasz� 

16 niecka, szaflik' 
17 . stolek, taboret 

18 miarki 
zbozowe 

19 deska na kolki 
szewskie 

20 kopyta 

szewskie 
21 naczynia, ta-

Gospodarsitwa chalupnicze 

Gospodarstwo 

H I JKLLMNOPQRSTUVWXYZ 

1 --1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 --1
1 -1 --1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 ---1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 --1 1 -1 1a 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 -1 1 1 1 1 ---1 1 1 1 1 1 1
-1------1----11---1-
-1 ________ , 1 - 1 ---- 1 -

1-------------------

---2---21-----------

--l-1------1------1-
--2-------1---2---2-

-1---------1-11---1-

------------------1-

------------1-2---1-

------------------1-

--11----------1-----
--2----· - ·----3-----

--------2-1---1---11 
/ 

--------------1-----

--------------30-----

E 
Q) 
N 

CU 

p:; 

1 �: 1 
20 

14 

16 

5 

4 
1 

5 

4 

7 

5 

1 

4 

1 

3 

5 

6 

1 

30 

PrzeciE:t. 

na 1 

gospod. 

0,75 
0,70 

1,00 

0,70 

0,80 
0,25 

0,20 

0,05 

0,25 

0,20 

0,35 
0,25 

0,05 

0,20 

0,05 
0,15 

0,25 

0,30 

0,05 

1,50 

lerze ------------------+- brak danych 

liczbowych 

a tylko stolnica 

Ostatnia grupa tabel obejmuje inwentar.z domowy gospodarstw pola

nickich. Wykaz jednostek inwentarzowych jest tu najokazaJszy, liczy 
31 pozycji. 
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Lp. Rodzaj inwentarza 

1 st6l 2 p6fäa 3 garnek 
4 dzieza i stolnica 
5 widly do pieca 
6 n6z 7 oselka
8 l6zko 
9 ,pierrzyna 

10 cebrzyk, wiadro, 
1 konew, skopek 
11 magiel 
12 ino·sidla 
13 maselnica 
14 pr.zet,ak, sito 
15 rura zelazna 
16 sza tkownica 
17 beczka (na kapu-st�) 
18 skrzyrnia na zyw-

nosc lub pasz� 
19 obraz 
20 nieoka, szaflik 
21 stolek, taboret 
22 brytwana 
23 zegar 
24 kwarta 
25 l·awka 
26 miariki zbozowe 

. 27 gon,ty dachowe 
28 deska na kolki szewskie 29 kopyta szewsikie 
30 drzewo oipalowe 
31 naczynia i · talere;e 

x = ko1pa y = sqg (klafter)

L. Ba•rg
Tabefa zbiorcza 

7 gospo-
darstw 

kmiecych 

razeml przec. na 1 g. 
9 1,29 
6 0,86 

16 2,29 7 1,00 
6 0,86 

-
-

1 0,14 8 1,14 8 1,14 

32 4,57 
2 0,28 2 0,28 1 0,14 

12 1,71 4 0,59 
2 0,28 

10 1,43 

2 0,28 
-

-

3 0,43 
5 0,71 .1 0,14 1 0,14 1 0,14 l 0,14 

14 2,00 
3x 0,43X 

-
-

-
-

4Y 0,59Y 

3 gospo-
darstwa 

zagrodnicze 

1 przec. razem na 1 g. 
3

1 
1,00 3 1,00 4 1,33 2 0,67 3 1,00 

- -

- -

1 0,33 
2 0,67 

5 1,67 1 0,33 
- -

- -

4 1,33 1 0,33 
-

-

2 0,67 

1 0,33 1 0,33 1 0,33 
- -

-
-

1 0,33 
-

-

-

1 -

3 1,00 
9x 3,oox 

-
-

-
-

-
-

brak danych liczbowych 

20 gospo-
darstw 

chalupn. 

ra�eml przec. na 1 g. 
15 0,75 
14 0,70 
20 1,00 
14 0,70 
16 0,80 

5 0,25 
4 0,20 1 0,05 

-
-

5 0,25 4 0,20 
-

-

-
-

7 0,35 
5 0,25 1 0,05 

4 0,20 

1 0,05 
-

-

. 3 0,15 

1 

5 0,24 
-

-

-
-

-
-

-

-

6 0,30 
-

1 0,05 
30 1,50 
- -

30 gospo-
darstw og6lem 

1 przec. razem na 1 g. 
27 0,90 
23 0,77 
40 1,33 
23 0,77 
25 0,83 

5 0,17 
5 0,17 

10 0,33 
10 0,33 

42 1,40 7 0,23 2 0,07 1 0,03 
23 0,77 
10 0,33 3 0,10 

16 0,53 

4 0,13 1 0,03 7 0,23 
10 0,33 1 0,03 2 0,07 1 0,03 1 0,03 
23 0,77 
12X 0,40X 

1 0,03 
30 1,00 
4Y 0,13Y 

W tabelach inwentarza domawego zwraca uwag� pozycja 3 - ,,gar
nek". J est to j:edyny sprz�t, lkt6ry wszystkie omawiane gospoda.rstwa 
polanickie posiadaly eo najmniej w jednym egzemplarzu. W gospo-
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ciarstwach lkimiecych lbylo lqczmie 16 garn!k6w {rwskafoik 2,29), w gospo
<larstwach ·zagrodniczych 4 (wskaznik 1,33), go.spodarstwa chalUtpnicze 
mialy po je<lnym gamku (wskaznik 1,00). W taheli zbiorczej garnek 
{w kontraktach jest mowa o zelaznym lub miedzianym garnku) stanowi 
jedynq pozycj�, kt6rej wskaznik :(1,33) znacznie przekracza 1,00·. Wpraw
<lzie wskaznilk pozycji „10" obejmujqcej wiadra, cebrzyki, konwie i skop
ki si�,ga 1,40, alle trzeba tu wziqc ipod uwag�, ze pozycja ta dotyczy 
czterech r6znego Todzaju naczyn. 

Drugim siprz�tem domowym licznie reprezentowanym przez kon
trakty polanickie byl st6l. Posiadaly go wszystkie gospodar.stwa kmiece 
(1wskazmilk 1,29) i zagrodnicze {wskaznik 1,00) oraz 15 gospodarstw cha
lupniczych (wskaznik 0,75). W tabeli zbiorczej wskaznik dla tego sprz�tu 
wynosi 0,90. 

1Ze stolem zwü1zane Sq zwy1kle fakie sprz�y, jak krzesla, stol1ki, ta
borety. W kontraktach polanickich wyst�pujq one j,ednak bardzo nie
li:cznie. Na 30 gospodarstw tylko raz wymien1ono law� w jednym z gos
podarostw kmiecych. Stolk6w i tarboret6w bylo lqcznie 10. Kniiecie 
posiadali ich 5 {wskaznik 0,71), zagrodnicy nie mieli ich w og6le, cha
lupnicy mieli takze 5 rstolk6w '(wskafoik 0,25), aile 3 z nich znajdowaly 
si� w posiadaniu szewca, w ,Pewnym stopniu wchodzily wi�c one w sklad 
narz�zi i sprz�t6w warsztatu pracy tego chalupnika. Wskaznik w tabeli 
zbiorczej dla stofä6w i taboret6w wynosi 0,33, dla law 0,03. 

Trudno przyjqc, ze tylko w eo trzecim domu mozna bylo usiqsc (ipo
mijajqc l6zlka, kt6rych poza ,gospodarstwami kmiecymi r6wniez ,bylo bar
dzo malo). Wytlumaczenie tego stanu rzeczy wydaje si� jednak dosc 
latwe. Do t�j pory w starych domostwach ziemi k}odzkiej, w duzej izbie 
<lo dw6ch a nawet trzech scian przymocowane Sq na stale szerokie lawy. 
Umozliwiajq .one siedzenie przy sto1e z drw6ch stron nawet w brak4 · krze
sel. Nie mozna wykluczyc, ze law tych trwale i na stale zlq:czonych 
z budyn:kiem nie wlqczano do inwentarza, poniewaz byly obj�te formulq 
kontraktu „Erd-Wied-und Nagelfest". 

Ko1ejnymi ·sprz�tami licznie wymienianymi w kontraktach byly p6l
ka oraz dzieza ·�e stolnicq. W gospodar.stwach kmie;cych bylo 6 p6lek 
(w&kaznik 0,86) ·i 7 dziez ze stolnicami (wskafoik 1,00), w ·zagrodniczych 
byly 3 p6lki (wskaznik 1,00) i dwie dzieze {wskaznik 0,67), w chalupni
czyeh 14 p6lek {wskaznik 0,70) i 14 dziez ze stolnicami przy identycz
nym wskaznrku. J edno z pozostalych gospodarsiJw chalupniczych po
siadal9 tylko stolniic�. W tabeli 2Jbiorczej p6lka i dzieza re stolnicq wy
kazuj� taki sam, w stosunku do innych sprz�t6w, dosc wysoki wskaz
nik - 0,77. 

Polka w gospodarstwach chlopskich zast�pawala w pewnym stopniu 
dzisiejszy kredens. Sluzyla do skladania na niej naczyn, tailerzy, mis, 
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lyzek itd.). Brak jej w jednym gospodarstwie kmiecym wynika, byc 
moze, z tego, z ebyla tarn jednalk ip6l'ka na 'Stale przymocowana do sciany, 
kt6ra, podolbnie jalk lawy, nie wchodzila w sklad nieruchomosci b�qc 
„Naigelfest". Brak 1P6liki az w siiedm:iu gospodarstwach chalupniczych j,est 
bardziej prawdopodo1bny, chociaz nie mozna wyklu:czyc, z,e i tarn mogly 
byl p6llki trwale 'Zlqcz.one z budynlkiem. 

Ponad 1/4 gospodarstw polanickich - gl6wnie chalupniczych - nie 
posiadala tez dziezy, sprz�tu niezb�dneg.o do wypieku chleba. Ten brak 
nie wydaje si� jednak zbyt istotny. Do rnrszych czas6w zachowal si� zwy
czaj - zwlaszcza wsr6d ludnosci ubozszej - wypozyczania sobie dziezy 
wraz z ta!k ziwanym „kwasnym ciastem" umozliwiajc1cym ,,['ozczynienie" 
chleba. Zapewne i chalupni'Cy polaniocy radzili sobie tez w ten spos6b. 

W powszechnym uzyciu w gospodarstwach polanickich byly widly 
lub wide�ki do pieca. Wskazniki Sq stosunkowo wysokie - dla gospo
darstw kmiecych 0,86, zagrodniczych 1,bo, chalupniczych 0,80. W tabeli 
zbiorczej wskaznik ten wynosi 0,83. 

Z kolei zasluguje na om6wienie wykaz 16:zek i pierzyn w gospodar
stwach polanickich. Wpra:wdzie w:skaznik dla gospodarstw kmiecych 
w odniesieniu do tych jednostek inrwentarzowych wynosi 1,14, to jednak 
rozmieszczenie ich bylo ibardzo nier6wnomierne. Cztery gospodarstwa 
mialy po dwa 16:zka, trzy nie posiadaly ich zupelnie. Pierzyny natomiast 
byly w og6le tylko w dwu gospodarstwach, po cztery w kazdym z nich. 
Tylko jedno gospodarstwo zagrodnicze wykazalo l6zko i dwie pierzyny 
(wskazniki 0,33 i 0,67), ·w gospodarstwach chalupniczych bylo tylko jedno 
16:zko (wskaznik 0,05), pierzyn nie wykazano. 

Wiadomo, ze w czasie, z kt6rego pochodzi ksi�ga sqdowa, nie tylko 
w gospodarstwach chalupniczych i zagrodniczych, ale tez w wielu gospo
darstwach kmiecych l6zka nie 1nalezaly do sprz�tow niezb�dnych. Wielkq 
rodzinnq sypialnici w domach wiejskich ibyl szeroki-piec, a raczej zapie
cek zaslany najcz�sciej sk6rami owczymi i kiozimi. Z tej tez zapewne 
przyczyny wskaznik l6zek i pierzyn w tabeli zbiorczej wynosi zale
dwie 0,33. 

Najwyzsze cyfry w tabeli zbiorczej wykazuje pozycja obejmujqca 
cebrzyki, wiadra, konwie i skopki, ,gl6wnie z powodu bogatego zaopatrze
nia w te naczynia· (32) gospodarstw kmiecych (w,skaznik 4,57). Gospo

darstwa kmiece posiadaly dosc iiczny inwentarz zywy - szc�eg6lnie 
duzo by1lo kr6w - dlatego 'Sprz� tego rodzaju byl im niezb�ny cho
ciazby do udoju i przechowywania mleka. Jednak w dwu gospodar
stwach kmiecych i jednym zagrodniczym brak byfo zupelnie takich 

· naczyn. Jest to niezrozumiale, tym bardziej ze w gospodarstwach tych
r6wniez byly krowy - w jednym nawet 5 sztuk - wi�c posiadanie
konwi i cebrzyk6w musialo byc niezb�dne. Dwa pozostale gospodar-
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stwa zaigrodnicze posiadaly 5 sztuk omawianych naczyn, przez co wskaz
nik dla tej grupy wynosi 1,67. W gospodarstwach chalupniczych bylo ich 
takze 5, ale wskaznik dla tej grupy gospodarstw ,osüiga ty1ko cyfr� 0,25. 

Dalszymi _najHcZ1J1iej wyst�pujctcymi sprz�tami Sq miarki zbozowe, 
przetaki i :sita oraz beczki do kiszenia kapusty. Miarek zbozowych wy
kazano we wszystkich gospodarstwach lqcznie 23 (wskaznik 0, 77). Naj
wi�cej bylo ich oczywiscie w gospodarstwach kmiecych - 14 (wskaznik 
2,00), nast�pnie w zagrodniczych - 3 (wskaznik 1,00), najmniej w cha
lupniczych - 6 (wskaznik 0,30). Wprawdzie rozmieszczenie tego sprz�tu 
bylo tez nier6wnomierne, nie posiadaly go bowiem dwa gospodarstwa 
kmiece i dwa zagrodnicze produkujqce niewqtpliwie zboz-e, ze wzgl�du 
j1ednak n,a to, ze · miarki zbozowe byly i Sq nadal na wsi wypozyczane 
tym, kt6rzy ich nie posiadajq, -og6lne zaopatrzenie w nie omawianych 
gospodarstw mozna uznac za wystarczajqce. 

Przetak6w i sit byto tyle samo eo miarek zbozowych (23) i tyle samo 
wynosi wskaznik dla tych s:prz�t6w {0,77). I tutaj niekt6re gospodarstwa 
kmiece i zagrodnicze byly dobrze w te przedmioty zaopatrzone, w in
nych, podol?nie jark w wi�kszosci g,ospodarstw chalupniczych, nie bylo 
ich wcale. Odpowiednie wsrkazniki wynoszq: dla gosipodarstw kmieoych 
1,71, dla za1grodniczych 1,33, dla chalupniczych 0,35. 

Beczek do kiiszenia kapusty wylrnzano w omawianych gosrpodar
stwach 16. Cztery ,gospodarstwa kmiece posfadaly 1ich 10, dwa za,grodn:i
cze � 2, �rzy gospodarstwa chalupnicz-e - 4. Wskaznik w tabeli zbior
czej wynosi tu 0,53. Statystycznie wi�c w eo drugim gospodarstwie po
lanickim ·kiszono rp.a zim� kapust�, w rzeczywistosci jednak - szcze
g6lnie gdy chodzi o go:spbdarstwa chalupnicze - tylko ·co püite z nich 
moglo robic tego r-odzaju zapasy. 

Pozostale sprz�ty domowe wyst�pujq znacznie rza:dziej, ich wskazniki 
w tabeli ·zbinrczej wahajq si� w granicach od 0,23 (nieoka, szaflik) do 
0,03 (rpaselnica, obraz, brytwana). Znajdowaly si� one w pojedynczych 
�gzemplarzach, przewaznie w gospodarstwach kmiecych i wgrodniczych. 

Dwukrotnie w kontraktach wymieriiono gonty dachowe - raz 3 
i raz 9 k6p. Jeden z chalupnik6w byl na pewno szewcem, poniewaz 
w jego gospodarstwi,e zapisano jednq deskq na kolki szewskie i 30 kopyt 
szewskich. Bylo to wi�c gospodarstwo rzemieslnicze i z pewnosciq nale
zalo do najlepiej sytuowanych w grupie gospodarstw chalupniczych. 
W dwu gospodarstwach wykazano bez podania danych cyfrowych na
czynia i talerze, w jednym 4 sqgi drzewa opaliowego. MogHsmy tylko 
zaznaczyc, ze takie ruchomosci jak naczynia i talerze byly uw:idocz
niane w kontrarktach, ·podobrrie jak poprzednio zbaze i pasza bez podania 
o nich scislejszych informacji.

Na wst�pie zalozylismy, ze na podstawie zr6del dotyczqcych jednej
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z wsi dolnoslqsikich podejmiemy przykladowq prob� okreslenia przy
datnosci wiejskich ksiqg sqdowych dla poznania ruchomosci chlopskich 
w schylkowym f eudalizmie. 

l'ruformacje, kt6re uzyiskallismy, Sq <lose obszetne i szczeg6lowe. Obec
nie nalezafoby si� zastanowic, czy Sq one pelne, w jmdm stopniu od
zwierciedlajq rzeczywi,stosc i jaka j,est ich wartosc dla tego rodzaju 
badan naukowych. 

Nie mozemy miec oczywi1scie zadnej ipewnosci, czy w kontrakde za
mieszcwnym w ksi�gach lawniczych podano pelny spis ruchomosci po
siadanych w g,ospodarstwie przed jego alienacjq. Nie ulega tez wqtpli
wosci, ze spisy te wykonane w r6znych okolicznosciach, zwiqzane z r6znq 
formq obrotu (Überlassungsvertrag, dziedziczenie, sprzedaz rzeczywista), 
i przy r6znym ustosunkowaniu si� zbywajqcego do nabywcy, nawet 
wtedy gdy jednq stronq byl ojciec, a drugq .syn, nie byly sporzqdzane 
z jednakowq precyzjq w ramach ustalonego dla wszystkich schematu. 

W ·om6wieniu inwentarza poszczeg6lnych grup gospodarstw zwr6ci
lismy ·kilkakrotnie uwag� na pewne - jak si� zdaje - nielmnsekwencje, 
czy tez oczywiste :braki. 

Na przyklad w tabelach rnwentarz?- zywego zauwazylismy, ze wszy,scy 
kmiecie, zagrodnicy, a narwet niekt6rzy chalupnicy posiadali krowy, ale 
dr6b wykazano tylko u szesciu kmieci. W jednym gospodarstwie kmie
cym oraz we wszystkich gospodarstwach zagrodniczych i chafüpniczych 
drobiu w og6le nie wymieniono. Zdziwil nas tez brak k6z w gospodar
stwach chalupniczyc�. W nastER)nyGh tabelach okazalo si�, ze brak jest 
kosy i sierpa w dwu gospodarstwach kmiecych, brak. konwi i wiader 
w tych samyich gospodarstwach, brak dziezy i wiader w jednym· z gospo
darstrw zagrodniczych. 

W odr6znieniu od innych ujawnianych przez zr6dfo niedostatk6w, jak 
brak krzesel, l6zek, miarek zboz9wych - kt6re uwazalismy za mozliwe 
do wytlumaczenia - braki te bylismy sklonni uznac ·za nieprawdo
podohne, swiadczqce, ze zr6dlo, z kt6rego korzystamy, nie relacjonuje 
stanu faktycznego, ze kompletnosc spis6w ruchomosd w wiej.skich ksi�
gach sqdowych jest wqtpliwa. 

üzy wniosek talki jest w pelni uzasadiniony? Wytlaje si�, ze nie. Nie 
mozemy twierdzic, ze wszystkie kontrakty zawierajq braki i ze nie 
zostaly sporzqdz.one zgodniy ze stanem faktycznym. Wr�cz odwrotnie. 
Widzimy, ze niekt6re z nich Sq az nazbyt szczeg6lowe, wymieniajq jakies 
klamry,' zamki, kwart�, pojedynczy obraz, nie okreslone blizej ilosci 
zboza i IPaszy, naczynia, talerze, wor!ki, a nawet drzewo opalowe. Nie 
mozna oprzec si� wrazeniu, ze zostaly sporzqdzone rzetelnie i uczciwie, 
ze odzwierciedlajc1 pelny stan faktyczny i ze ich kompletnosc jest nie
Wqtpliwa. 
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Jak wi�c jest naprawd�? Kt6ra sugestia jest sluszna? Niczego tu nie 
mozna poprzec konkretnym dowodem, calkowicie pewnym. Trudno jest 
uwierzyc, aby kmiec nie mial ani lwsy, ani wiadra w swohn gospodar
stwie albo zeby byl pozbawiony calkowicie zapais6w zboza i paszy. 
Z drugiej jednak strony niekt6re kontrakty budzq zaufanie. Nie po-

. wrnnismy na przyklad wqtpic, ze jeden z chalupnik6w posiadal sieczkar
k� r�cznq, mimo ze byla mu ona zupelnie niepotrzebna, poniewaz nie 
mial inwentarza zywego, a r6wnoczesnie :nie posiadalo sieczkarki trzech 
gospodarzy utrzymujqcych inwentarz zywy. Byc moze chalupnik, o kt6-
rym tu mowa, zatrzymal w swym posiadaniu ,odziedziczonq sieczkark�, 
a chlopi posiadajqcy aktualnie bydlo jeszcze si� j'ej nie dorobili. 

· Za kompletnosciq spis6w inwenta.,rza w korrtraktach polanickich prze
mawia na .przyklad f�kt, ze garnka nie brakowalo w zadnym go,spodar
stwie, ze wies byla dobrze zaopatrzona w plugi i radla, ze jeden z cha
lupnik6w, kt6ry mial krow�, .posiadal takz� kos�, widly, grabie, siecz
kark� itp. 

Bard:w ciekawe wn1oski moglisimy wysu�qc analizujqc zasobnosc gos
podarstw pola:nickich w topory, siekiery i pily, szczeg6lnie w odnie
sieniu do posiadanych prz.ez nie narz�dzi rolniczych. Ujawnienie rzuca
jqcego si� w oczy znacznie lepszego zaopatrzenia chaluprrik6w w na
rz�dzia do pracy w leisie, niz w narz�dzia gospodp.rcze, nie bylo przeciez 
zamierzone, jest odbiciem takiego wlasnie sta:qu Jaktycznego. 

W tej sytuacji wydaje si�, ze tylko jedno tlumaczenie moze byc 
wlasciwe. Niekt6re kontrakty, niezaleznie od tego, {czy dotyczq gospo
darstw kmiecych zagrodniczych czy · chalupniczych; zawierajq pelne 
i kompletne spisy ruchomosci alienowanego gospodarstwa, inne mniej 
lic2ine zawierajq w tym zakresie byc moze pewne braki. Trudno powie
dziec, czy i dlaczego tak jest. Byc moze ipelne Sq te ·�isy, kt6re spo
rzqdzano przed alienacjq z autopsji, niepelne te, kt6re sporzctdzano w Sq
dzie uzgadniajqc spis. nieruchomosci z pami�ci, bez dokladnego wglqdu 
w stan faktyczny lub na przyklad w kilka miesi�y po faktyc21nym 
przej_�ciu spadku. Nierozwiqzana pozostaje sprawa hodowli drobiu w -Po
lani�y. Sklonni bylibysmy ·.przy tym sqdzic, ze drobiu w Polanicy rze-. 
czywiscie nie hodowano i ze zagadka ta zostanie kiedys wyjasniona. 

Biorqc pod µwag� wszystkie nasze dotycticzasiowe rozwa:zania musi
my jednak przyznac, ze informacje, kt6re uzyslrujemy z wiejskich ksiqg 
s�dowych, nie mogq byc traktowane jako sdsle odzwierciedlenie stanu 
i liczebnosci inwentarza iposiada1nego przez chlop6w. U zyskany material 
pozwala nam mimo to na og6lne zorientowanie si� w skladzie wyposaze
nia niekt6rych chfopskich gospodarstw, a szczeg6fowo zaznajamia nas 
ze stopniem ich zamoznosci. Umozliwia on uchwycenie r6znic mi�dzy 
wyposazehiem gospodarstw kmiecych, zagrodniczych i chalupnkzych, 
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qwidacznia powszechne lub wyjqtlmwe tylko wystE:powanie niekt6rych 
narzE:dzi, sprzE:t6w czy tez z:wierzqt. 

Dlatego tez nawet przy uwzgl�dniemiu wszyistkich nasuwajqcych si� 
tu zastrzezen wydaje si�, ze spisy inwentarza chlopskiego z ksiqg lawni
czy.ch pozwalajq na sformowanie og6lnego poglqdu ·na rodzaj, sklad, 
Hczebnosc i powszechnosc ruchomosci chlopskich w danej wsi, a to z ko
lei umozliwia wyciqgniE:de pewnych wniosk6w o jej zamoznosci, o jej 
,,stopie zyciowej", jak powiedzielibysmy dztsia:j. 

Biorc:i:c zas pok:l uwag� fakt, ze iogromna wi�kszosc wszystkich zacho
wanych zr6del, kt6rymi rriozemy siE: poslugiwac i na kt6rych opieramy 
nasze badaniä, jest niekompletna, a nawet wycinkowa, i ze bardzo cz�sto 
wiadomosci, kt6re uzyskujemy z tych zr6del sq tyllm fragmentaryczne -

) 

uwazamy, ze wiejskie ksi�gi Sqdowe \posiadajq wprawdzie inform_acje 
niekompletne, ale wystarczajqco istotne, wiarygodne i wszechstronne, 
aby ·stanowic wartosciowe zr6dla dla badan nad inwentarzem chlopskim 
w okresie f eudalnym. 

DAS INVENTAR DER BAUERNWIRTSCHAFTEN IM LICHTE DÖRFLICHER 

SCHÖPPENBÜCHER 

In Archiven Niederschlesiens erhielten sich drei Schöppenibücher des ordent
liichen Gerichtes zu Polanica (Altheide). Sie enthalten Protokolle und Abschriften 

von Entäußerung.s,verträgen an Bauernland, die daseibst in den Jahren 1606 bis 

1813 ,6 zustandetkamen. Jeder Abschluß informiert über da'S bewegliche Inventar, das 

als Teil der Wi.rtschaft in di,e Hand des Erwerbers illbe·rgin,g. 

Inisgesam,t konnten die Mobiu.ien von 30 zwischen 1754 und 1795 veräußerten 

Wirtschaften t•aibellari,scih zusammengestellt werden. Die erste Tabellengruppe erfaßt 
das lebende Inventar, die zweite das Wirtschaftsinventar, d.h. die Arbeitsgeräte, 

die dritte endl.i·oh das HaUJSin.ventar (Mobilar, Gefäße unid Ge,rätschaf-teri). 
Die aus den dörflichen Gerichtsbüchern gewonnenen Fakten darf man nfoht 

einfach mir 1al·s die exakte Widerspiegeilung des Standes und de-r Menge an bäuer

lichem I,nyentar werten, •si-e •e.rlauiben uns darüberhinaus eine aillgemeine Orientie
rung in Fragen der Aussitattung bäuerlicher Wirt's·chaf.ten und informieren zugleich 
über den Vermögensstand. Von Wichtigkeit ist ,endlich, daß der Unterschied in 
der Ausstattung von Bauerngütern, Gäritnernahrungen und Häusleranwesen erfaßt 

werden kann, und daß festzus1teHen ist, welche Ge,rätschaften oder auch Tiere 
allgemein und welche nur in Ausnahmefällen vorkommen. 
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KSZTAt.TOWANIE SIF; ZAGt.F;BIA GÖRNOSL.t\SKIEGO 
(PRÖBA ANALIZY EKONOMICZNO-PRZESTRZENNEJ) *

W artykule dqz� do usystematyzowania problematyki badawczej, pr6-

buj� ustalic jej hierarchi�, podporzqdkowujqc jq tym kryteriom, kt6re 

uwazam za naczelne, ·za najtrafniej okreslajqce moment wyodr�bnie

nia si� Za:gl�bia jalm regicmu przemy;sloweg,o, a wraz z tym - jego 

specyrfik� ekonomiczno-geograrficznq. B�dq to kryteria z za:kresu prze

mian przestrzennych zycia gospodarczego, w tym przede wszystkim loika

lizacji przemyslu. Po:wstale elementy jego rozwoju b�� rozpatrywal 

tylko w tym stopniu, w jakim wplywajq one na zmiany w liokalizacji. 

Pomijam na og6l zagadnienia dobrze z'nane i wie1okrotnie opracowy

wane przez historyk6w przem�slu 1
. Uwa1gi moj,e majq ·charakter jak 

* Rozszemony i uzupelniony tek!sit referatu wygloszone,go na ipolsko-czeskim
syirnipozjum naukowym, (Posiwi�conym ksz.italtowaniu si� okr�g6w przemyslowych 
(Ostrawa, 24--126 V 1966). 

1 Nowsza literatura o drzieja,ch iprzemyslu g6rnoslqskiego ipoidaje szereg w.iado
mosai. istotnych dla na·szych roziwazaii.; ,por. zwlaszcza: W. D l u g o b  o ,r s k i, Ge
neza industrializacji G6rnego Slqska (Za.ranie 8lqs1kie, XXIII, 1960); t e n z e, Eko
nomika g6rnoslqskiego hutnictwa w XVIII wieku (Zeszyty Naukowe WSE Kato
wice, XIX, 1963); t e n z e, Geneza koncern6w g6rnoslqskich · (8lqski Kwartalnik 

• Historyczny Sob6tka, XXI, 1966); A. Ho r n  d g, Komunikacja na G6rnym Slqsku,
Kaitowice 1963; J. Ja r o s, Historia g6rnictwa w<wLowego w Zagl<:biu G6rnoslqskim
do 1914 roku, Wrodaw 1965'; S. K o s s u ,t h, G6rnictwo w�glowe na G6rnym Slqsku
w polowie XIX wieku, Kat9iwice 1965; B. K a c ·Z m a r s ik i, Rozmieszczenie hut
nictwa zelaznego na Slqsku w okresie 1740-1806 (Zaranie Slqskie, XXIV, 1961);
K. Pop i o l e k, Koncentracja produkcji w przemysle g6rniczo-hutniczym G6rnego
Slqska w drugiej polowie XIX w. (Studia i Materialy z Dziej6w 8lqska, t. II, 1958);
t e n z e, G6rnoslqski przemysl g6rniczo-hutniczy w drugiej polowie XIX wieku
Kittowice-Krak6w 1965; N . .J. G. Po u n d s, The Upper Silesian Industrial Region, 
Indiana 1958; A. S tas i a k, Miasto Kr6lewska Huta. Zarys rozwoju spoleczno
-gospodarczego i przestrzennego w latach 1869-1914, Warnizawa 1962; L. W i a
t r o w s k i, Ekonomika hutnictwa zelaza w ksigstwie pszczynskim od XVI do po
czqtku XIX wieku (Acta Universitatis Vratisilaviensis, XXXVII, 19�). 
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najbardziej dyskusyjny. Przy czym chodzi mi o ,przedstawienie nie 
wst�pnej syntezy, ale jedynie dr6g prowadzqcych do jej osiqgni�cia. 

Proponowana problematyka badawcza lezy na pograniczu kilku dyscy
plin nauk�wych, z tym ze wyznaczniki decydujq1ce nalezq do geografii 
ekonomiczinej. fatot,:p.e 'Znaczenie dla badan nad ksztaltowainiem si� i iroz
wojem zagl�bi g6rniczo-hutniczych ma teoria regi,on6w gospodarczych, 
a z niej przede wszystkim kryteria ich wyodr�bnienia, zaszeregowania 
i rozgraniczenia. Samo uksztaltöwani·e ,si� regionu przemyslowego jest 
rezultatem calego lancucha przemian zapoczqtkowanych industrializacjq 
badanego terenu; z punktu widzenia ek,onomiczno-przestrzennego b�dzie 
to wi�c zagadnienie z teorii lokalizacji przemyslu. W tej dziedzinie 
dysponujemy obfitq literaturq szczeg6lowq, jak i og6lnq, syntetycznq 2• 

Nie negujqc podstawowego znaczenia tych studi6w dla naszych roz
wazan pami�tac musimy, ze wszystkie one zajmujq si� prawie wylqcznie 
takimi ukladami stosunk6w ,ekonom:kzno-spolecznych, w kt6rych prawa 
rzqdZqce rozmieszczeniem i rozwojem przestrzennym sil wytw6rczych 
albo dzialajq w spos6b na og6l zywtolowy, nie skr�powany, przynaj
mniej w graniicach jednego panstwa (ustr6j kapitalistyczny), albo tez 
dqzy si� do ich swiadomej, kierowanej odg6rnie realizacji (ustr6j socja
listyczny). N atomiast w okresie ksztal-towania si� Za,gl�bia G6rnoslq
skiego, a przynajmniej w pierwszej i drugiej _fazie tego procesu, tj. 
w okresach do ok 1815 r. i od ok. 1815 do ok. 1850 r., dzialanie tych 
praw hamowane bylo elementami feudalnymi. 

Problem mozna zresztq ujqc inaczej: przy zagadnieniach przestrzen
nych, podobnie jak przy :badaniu innych dziedzin . zyda gospodarczego, 
nie mozna praw rzqdzqcych ekonomikq kapitalizmu przenosic na ekono
mik� bqdz f eudalnq, bqdz ekonomik� okresu przejsdowego, silnie obciq
zonq tzw. przezytkami feudalnymi. Jesli zas �okonujemy tego przenie
sienia, nalezy zastanowic si�, w jakim stopniu i w jakim kierunku 
dzialanie tych praw b�dzie wypaczone bqdz ograniczone, czy istn!iejq 
jakies prawa „wieczne", wsp6lne dla wszystkich förmacji? czy tez m�e 
dqzyc nalezy do 'Skonstruowania teorii lokalizacji dzialalnosci gospodar
czej ustroju feudalnego jako cz�s!Ci skladowej og6lnej teorii ekonomicznej 
tej ftormacj1i? 

2 Opadem si� gl6wnie na nast®Ujqcych pozycjach: J. Ch a ·r d o n n et, Les 
grandes types de complexes industrielles, Paris 1953; A. Fa j f er e k, Regiony 

ekonomiczne oraz metody anaLizy regionalnej, Krakow 1964; E. M. Ho o ver, Lo
kaLizacja dzialalnosci gospodarczej, Warszaiwa 1962; ·w. Isar d i in., Metody ana

lizy regionalnej, Warszawa 1965; A. Lös ,c h, Gospodarka przestrzenria, teoria lo

kaLizacji, Warszawa 1961; B. 0 y r z a n o w s k i, Og6lne zasady rozmieszczenia sil 

wytw6rczych, Krakow 1958; K. Se 'Co ms k li., Wst�p do teorii rozmieszczenia sil

wytw6rczych, Wars�arwa 1956. 
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Prace poswi�one metodologii historii, w tym r6wniez historii gospo
darczej, z ·zaig�ni,en e!konomkzmo-;przeskzennych zwracaly uwaigE: prawie 
wylqcznie na s,prawy najog6lniejsze, na „rolE: czynnika geograficznego 
w dziejach" 3

• Pisano wiele o oddzialyiwaniu tego czynnika na tok roz
woju ekonomicznego, na przyspieszanie bqdz op6znianie przemian struk
turalnych, rozw6j albo zacofanie tych czy innych rejon6w; nie zostal 
natomiasi' zanalizowany aspekt odwrotny: jak w r6znych formacjach 
ekoinomiczino-spolecznych zmienialo siE: oddzialywanie czyrnlika geogra
ficznego na zycie gospodarcze? czy panujqce w tych formacjach _stosunki 
produkcji (lqcznie z niekt6rymi elementami nadbudowy) mogly hamo
wac bcrdz tez zmieniac, wypaczac dzialanie praw rzqdzqcych przemiana
mi przestrzennymii zycia gospodarczego? Jeszcze historycy francuscy tzw. 
szkoly Annales wydzielali wsr6d czynnik6w rozwoju ekoniomicznego tzw. 
sily trwale, z czynnikiem geograficznym na czele. Obecnie dqzymy do 
dia1ekty;cznej, ws,p6lzalezinej interrpretacji zwiqzku miE:<lzy czlowiekiem 
a przyrodq. ,,Czlowiek wykorzystuje stopniowo coraz to inne sfery 
swego natura1nego otoczeniia, eo z kolei powoduje rozszerzanie siE: za
kresu pojE:·cia tradycyjnego srodowiska geograficznego ... Zaczyna ono 
oddzialywac w spos6b istotny dopiero w toku spolecznego procesu pro
du!kcji" 4• 

W. Kula wyr6znia w problematyce ekonomiczno-przestrzennej dwie
podstawowe (nie wylqczajqc dalszych, mniej istotnych) grupy zaigad
nien: ,,1. prawidlowosci rzqdzqce lokalizacjq dzialalnosci ekonomicznej, 
2. geograficzny zasiE:g powiqzan ekonomicznych" 5

• Wydaje siE:, ze w lite
raturze historycznej zar6wno posw1E:conej rozwojowi poszczeg6lnych
kraj6w czy terytori6w, jak i og6lniejszej, teoretyczno-metodycznej, prze
wazaly zainteresowan'ia drugq z tych grup zagadnien; pierwsza, kt6rej
ostatnio wiele uwagi poswiE:cali ekonomisci, geografowie, specjalisci z za
kresu ekoniometrii, nie stala siE: jeszcze integralnq cz�sciq badan histo
ryczno-gospodarczych.

Zmiany trwale w rozmieszczeniu przemyslu ( a ty lko takie decydujq 
o wyksztalceniu siE: region6w g6rniczo-hutniczych) dzielono w litera
turze 6 na: 1. s t r u k t u r a 1 n e, kt6re rewolucjonizujq warunki natu
ralne (a raczej spos6b i zakres ich wykorzystania) oraz panujc:icc:i w da
nym okresie technoliogiE:, prowad.zc:ic do szybkich zmian w rozmieszcze
niu przemyslu; 2. s e k  u 1 a r n e, tj. stopniowe zmiany w okreslonym

3 Por. na;>. W. K u 1 a, Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1963. 
4 J. T o !Pols ik i, Czynnik geograficzny w wyjasnianiu historycznym (Studia 

historyczne. Kisi�ga juhHeuszowa z okazji 70 .roczndcy urodzin prof. dra Stanislawa 
Arnolda, War�awa 1965, s. 355-356). 

5 iK u 1 a, op. cit., s. 635. 

6 Por. Ho o ver, op. cit., s. 194 nn.; I s a .r d, op. cit., s. 230 nn.
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kierunku, kt6re trwajq dhlzszy czas i ·same z siebie nie wykazujq tenden
cji do zmiany w lokalizacji; do zmiany takiej mogq doprowadzic jedynie 
w rezultacie dlugotrwalego dzialania. 

0 zmianach lokalizacji przemyslu ci�zikiego i powstawaniu zagl�bi 
g6rniczo-hutniczych decydowaly zmiany s:trukturalne, o da1szym rozwoju 
tych rejon6w, loka1nych zmianach kieru:nku, przesuwaniu si� gl6wnych 
osrodk6w zagh�bi czy powstawaniu w ich obr�bie albo w sqsiedztwie tzw. 
obszar6w cofajqcych si� decydowaly i decJdujq zmiany sekularne. 

Za kryterium proponowanego wyzej podzialu przyj�li W. Isard i E. M. 
Hoover stopien trwalosci i charakter czasowy zmian w lokalizacji „dzia
lalno.sci gospodarczej". ,,Strukturalne" i „sekularne" dzialajq w spos6b 
trwaly, z tym ·ze pierwsze z nich wyst�pujq w zasadzie jednorazow�, 
sekularne naitomiast, jak ,sama nazwa wskazuje, w dluzszym trendzie. 
W uwagach na:szych pomijamy· wplyw poZJostalych, mniej trwalych 
zmian, okreslanych przez obu autor6w jako „sezoniowe" i „cykliczne'". 

Czynniki oddzialywajqce na zmiany lokalizacji dzie1ono r6wniez na 
produ:kcyjne, dystrybucyjne i organizacyjne 7• Podzial ten w pewnym 
stopniu wz�bia si� z podzialem proponowanym przez obu autor6w ame
rykanskich. Wszystkie bowiem trzy grupy czynnik6w dzialajq w s·pos6b 
trwaly. Z tym ze czynniki produkcyjne wyst�pujctce jednorazowo w for
mie skomaISOwanej, gwaltownej wywolujq zmiany strukturalne (w wy
padku fokalizacji przemyslu g6rnic2'lo...Jhutniczego bE;(iq to :przede wszyst
kim czynnik surowca i czynnik energii, a takze czynnik post�pu tech
nicznego i kapitalu inwestycyjnego umozliwiajqcego jego zaistoso.wanie), 
dzialajqc stopniowo, powolniej, sfa:nowiq jeden z podstawowych bodf
c6w ·zmian sekularnych. Czynniki dystrybucyjne (np. dost�p do rynkow 
zbytu, uklad cen na tych rynkach, rozw6j 1sieci dystrybucyjnej itp.) oraz 
czyn:nik1i orgainizacyjne (1post�uj�ca s,pecj1alizacja, l]rooperaicja, iintegrn
cja pionowa czy monopolizacja przemyslu itp.) dzialajq dhlgofalowo, 
prowadzqc do zmian sekularnych. 

Jak wspomnielismy, zmiany strukturalne w lokalizacji . przemyslu 
ci�zkiego wywolane :w:staly czynnikami produkcyjnymi, zwlaszcza po
st�pem t,echinicmym i :Z1Wiq·zanym1i 1z nim przemianami w zr6dlach sUTorw
c6w czy ene:rgii. Bylo to nagle, r-ewolucjonirujqce irozw6j iprzemyslu 
przemiany 1z kh rwszyis't'kimi :Szeroko pojE;tymi konsekwencjami elkono
miczno-spolecznymi, slowem - zjiawiska tyipu przewrotu iprzemyslowego 
w Aingllii. Talk wi�c istruktu:ra,lnym hod.zcem pOiwstan'ia Zagl�bia G6rno
slqski,ego jaiko reigionu przemyslorwego byl prz,ewr6t technrczny w hutnic
tw1e .zerla'za, olowiu i cynku, ipolegajq·cy na zaistosowalniu paliwa millle-

7 S e c o ms k i, op. cit., s. 21 n. 
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ralnego - w�g,la ('kldksu) w miejsce· dTewna (rw�g1a drzewneg,o). Czynnik 
ten d2:i:alal w kierunk'll: 

1. Wykorzystania znanych juz, ale nie majc1:cych dotc1:d szerszego
zastosowania, la:two dost�pnych zl6z w�gla kami€nnego, a takz-e· ( eo bylo 
juz zmianq sekularnq) dalszego poszukiwania tych zl6z, 

2. zaiklaldania w mo:diwie b1i1skim sqsied2'ltrwie 1ek1sploaitowanych zl6z 
(kopaln) w�gla kamiennego wielkich piec6w wytapiajc1:cych sur6wk�, 
a w dal'Szej kolejnosd takze i wklad6w wyzszych stadi6w produkcji ze
laza (post�p techniczny w tej ostatniej dziedzinie dokonywal si� po
wol·niej niz przy wytopie sur6wki, zaliczyc nalezy go raczej do czyn
nilk6w sekula:mych). 

_ Öw bodziec :strnk'turaLny dzialal na G6rnym Slqs'ku (ipodobrrie zresztq 
jak we wszystkich zagl�biach g6rniczo-hutniiczych na kontynencie euro
pejskim) tym bardziej raptownie, ze nowe wmry techniczne nie wy
ksztakily si� na miejscu, ale zostaly przej�te z Anglii w formie mniej 
lub wi�cej gotowej, wymagajc1:cej jedynie dostosowania do warunk6w 
.lokalnych. 

P,odobnq, choc moze nieco mniejszq rol� adegrala przebiegajc1:ca r6w
nolegle zmiana zr6:del energii - zaistqpienie k6l wodnych do poru
szamia dmuchaw przy wielkich piecach maszynami parowymi ( zastoso
wano je r6wniez. w g6rnictwie: do poruszania pomp odwadniajc1:cych 
oraz do transportu szybowego), a wi�c zastqpi€nie energii wodnej energiq 
mecha:nicznq, parowq, opartq na w�glu kamiennym. W sumie jednak 
zuzycie w�gla w celach energetyeznych dla wszystkich gal�zi przemy
slu g6rnoslc1:skiego lc1:cznie bylo inizsze anizeli poddbne ,zuzyci€ paliwowe. 

Zmiana w zakresie zr6del energii prowadzila do zmiany w metodach 
przesyhmia energii, kt6re mialy bezpQsredni wplyw na lok<:1lizacj�. Ener
gia wodna inie dala si� 1pr2jesy1'ac na odleg16'sc, ·zaklady pro'dulkcyjne 
(w naszym wypadku huty) musialy znajdowac si� w bezposrednim Sq
siedztrwie k6l wodnych (stanowi·ly one zresztq h1tegralnc1: cz�sc urzc1:dzen 
produkcyjnych), a wi(?c nad rzekami. J edynie w wyjqtkowo dog-odnych 
warunkach hydrograficznych, przy duzym nakla:dzie koszt6w mozna 
bylo dzi�ki skomplikowanym, zaleznym od kaprys6w pogody systemom 
kanal6w, sluz, czerpak6w itp. doprowadzac wodE: do miej.sc lezc1:cych 
w pewnej odleglosd ,od rzek czy strumieni. 

Energia mechaniczna, parowa, byla r6wniez trudna do przekazywania, 
ale jej zr6dfo - mas·zyn� parowq - mozna bylo zainstalowac w dowol
nym miej1scu, wszE:dzie bowiem mozna bylo dorwiezc w�giel, Jedynym 
problemem byly koszty transportu. Huty stosujqc€ nowe paliwo dqzyly 
do tego, aby znajdowac si� mozliwie blisko kopaln, gl6wrrie celem obni
zenia tych koszt6w (wobec taniosci WE:gla loco kopalnia w poczqtkowych 
stadiach przewrotu technicznego one decydowaly faktycznie o kosztach 

'8 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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energii, a tak:ze paliwa), nie byl to jednak warunek nieodzowny. Odle
g�osc od zl6z i koszty transportu decydowaly r6wniez o cenie rudy. 
Wraz . z postE;pem techniki wielkopieoowej w miejsce <lose powsz.echnie 
spotykanych rud darniowych zaczt=:to przetapiac prawie wylqcznie bar
dziej wydajne rudy kopalne, kt6rych poklady byly jednak rzadsze · 
i bardziej skupione .(np. na G6rnym Slqsku w rejonie Naklo-Radzion
k6w-Tarnowskie G6ry) anizeli darniowych. 

0 zmianach w lokalizacji decydowala nie tylko zmiana jakosci, ale 
i potrzebnej do produkcji ilosci surowca. Drzewo i rudy darniowe eksplo
atowane byly w spos6-b ekstensywny; w razie wyczerpania zasob6w 
w bezposrednim sqsiedztwie huty alibo rosly koszty transportu (;ten ele
ment wobec poslugiwania si� bezplatnym sprz�zajem panszczyznianym 
nie zawsze ibyl uwzgl�iany w kalkulacji), albo tez hut� ,,przeno
szono" w inne miejs:ce, nad t� samq rzekt=:, w glqb lasu. Zres.ztq sama 
produkcja rzadko przybierala takie rozmiary, aby doprorwadzic do cal
kowitego ogolocenia okolicy z zasob6w naturalnych. 

Piece nowego typu zuzywaly o wiele wü;cej paliwa i rudy niz stare„ 
nie wystarczala juz ekstensywna eksploatacja surowc6w, konieczne bylo 
przejscie do eksploatacji intensywnej, g6rniczej, do czego zmuszal r6w
niez charakter_ wyst�powania w przyr,odzie tych mineral6w, na kt6rych 
oparlo si� hutnictwo nowego typu. Wprawdzie poc2qtkowo takze i zloza 
w�gla kamiennego czy galmanu (rudy cynku) mogly ibyc eksploatowane 
w spos6b ekstensywny (np. sit=:ganie tylko do najlatwiej dost�nych, 
tanich w ,ekspoatacji ipoklad6w, i to bez i'ch calkowitego wyc:zerpama, 
a nast�pnie rozpoczynanie wydobycia w innym, latwo dostt=:pnym nneJ
scu), jednakze w trrendzie se!ku�aI"nym eksploatacja ta staje sit=: coraz 
bardziej intensywna, coraz bardziej „g6rnicza". 

Obydwie, wzajemnie powiqzane przyczyny: zmiana rodzaju surowca 
oraz wzrost zuzywanej przez przemysl jego ilosci, prowadzily do zasad
niczych zmian lokalizacji: 

1. huty iSkupiajq sit=: nie w lasach, wzdluz biegu rzek, ale w sqsiedz
twie pdklad6w w�gla kamiennego, 

2. poniewaz poklady t,e byly terytorialnie ibardziej zwarte. anizeli
1 stare zr6dla paliwa i energii (rozmieszczenie rud mialo znaczenie dru
gorz�ne), wiE�ksze sq r6wniez huty i korpalnie, zwit=:ksza si� stopien 
koncentracji terytorialnej. 

W nowych rejonach skupiajq si�: 
a). ·zaklady wyddbywcze nowego paliwa i zr6dla energii, tj. kopalnie 

wt=:gla kamiennego, 
b) zaklady przetw6rcze korzystajqce z nowego paliwa i nowego

zr6dfa energii bqdz tylko z jednego z tych element6w, 
c) . na G6rnym Slqsku obok zl6z w�gla znajdowaly sit=: zloza rud
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zelaza, olowiu i cynku, powstawaly kopalnie tych mineral6w, powsta
wal tez dodatkowy ibodziec lokalizacji zaklad6w hutniczych, 

d) 'w dalszej kolejnosci, juz w trendzie sekularnym, k<1ncentrowaly
si� wok6l zl6z surowc6w i przemyslu produkujc1oego podstawowe p6l
fabrykaty dalsze gal�zie produkcji, gl6wnie przetw6rcze; prawidlowosci 
tego kolejnego stopnia koncefltracji terytorialnej rom6wimy dalej. 

0 lokalizacji decydowaly czynl)iki produkcyjne - surowce, czynniki 
dystrybucyjne, a wi�c prrede wszystkirri dost�p do rynik6w zbytu, mu-
9ialy si� dostosowac do nowej lokalizacji. Stc:id �oniecznosc dopasowania 
do niej takze i ukladu komunikacyjno-transportowego: budowa nowych 
dr6rg bitych czy kanal6w, a w dalszej faz_ie kolei zelaznych, lc}'czc:icych za
gl�bie g6rniczo""hutnicze z rynkami zbytu, sam region przemyslowy _staje 
si� z czasem odbiorcq zywnosci, d6br inwestycyjnych i niekt6rych surow
c6w; w rezultacie wytwarza si� nowy w�zel komunikacyjny. Koncentra
cji przemyslu towarzyszyla koncentracja sily roboczej, .a wraz z niq -
aiglomeracja ludnosci i zmiana jej skladu spoleczno-zawodowego. 

W tych warunkach przemys� Zagl�bia rozwijal si� m. in. kosztem
przemyslu tych ter,en6w, gdzie racja jego istnienia zostala podwazona 
atrakcyjnosciq nowego osrodka. Do tego ostatniego naplywali fachowcy, 
naplywaly kapitaly. IntenJSywnej i skoncentrowanej terytorialnie indu
strializacji nowego regionu towarzyszyla dezi!Ildustrialfaacja Tegion6w 
innych, o starszych niekiedy tradycjach przemyslowych, zwic:izanych 
jednak ze starc:i technikq, pozbawionych tych surowc6w, kt6re decydo
waly o randze nowego.

W ten spos6b wok6l regionu przemyslowego, typu wgl�bia g6rni
czo-hutniczego, mogly powstawac tzw. ohszary oofajc}'ce si� bc:idz tez 
zatrzymane w rozwoju. Od ich charakteru i prorfilu ekonomicznego 
w momencie podj�ia industrializacji ['egionu nowego zalezalo,, czy po
trafiq si� doistosowac do zmientonego ukladu, czy_ tez padnc:i jego ofiarq. 
Tak np. regiony sc1siadujc}'ce bezposrednio z Zagl�biem G6rnoslq.skim 
przezyly okolo polowy XIX w. pewne zalamanie: do Zagl�bia odplywala 
najaktywniejsza ·zawodowo ludnosc, konkurencja przemyslu nowego ty
pu spowodowala upadek tradycyjnego hutnictwa, jakie az do pierwszej 
polowy XIX w. rozwijalo si� na tych obszarach. Natomia:st regiony nie 
Sc}'siadujqce bezposrednio z Zagl�biem potrafily lepi,ej dostosowac si� 
do nowego uklaciu: dostarczaly produkt6w zywnosciowycl). oraz nie
kt6rych surowc6w na potrzeby przemyslu (np. drewna na okrqglaki dla 
kopaln), takze i stqd odplywala do · Zagl�bia cz�sc ludnosci, jednakze 
procentowy udzial tej emlgracji w stosunku do og6lu mieszkanc6w byl 
nizszy niz w SqSiedztwie bezposrednim . 

. Zagl�·bie G6rnoslc:iskie oddziaJywalo na regiony sqSiednie nawet mimo 
granic politycznych, choc oczywiscie jego wplyw na rozw6j gospodarczy 
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i spoleczny osciennych ziem Kr6lestwa Korigresowego czy Galicji byl 
slabszy anizeli na powiaty g6rnoslc1skie. J est to problem sygnalizowany 
juz przez A. Löscha, i to wlasnie na przykladzie Zagl�bia G6rnoslc1skiego 
po jego podziale w 1921 r. 8: w jakim stopniu granica polityczna stanowi 
zarazem granic� regionu ekonomicznego? w jakim stopniu hamuje jego 
rozw6j? czy moze ca�kowicie powstrzymac, czy tez tylko oslabia dzia
lanie praw rzc1dzc1cych przemianami ekonomiczno-przestrzennymi? 

Podobne pytanie mozna by postawic odnosnie do charakteru powic1zan 
mi�dzy Zagl�biami G6rnoslc1skim i Dc1browskim, tym bardziej ze przez 
kr6tki czas, we wst�pnej fazie industrializacji pierwszego z nich, znaj
dowaly si� w granicach jednego panstwa (od 1795 do 1807 r. teren p6z
niejszego Zagl�'bia Dqbrowskiego nalezal do Prus). 

Wszy:stkie wy:powiedziane tu uwa,gi o oddzialywaniu · Zagl�bia na re
giony Sq'siednie, ich dezindustrializacj�, zacofanie itp. 'Sq jedynie hipote
zami roboczymi, opartymi na niepelnej znajomosci zr6del. W kazdym 
razie · jest to problem zaslugujqcy na poglE;bienie tak zr6dlowe, erudy
cyjne, jak i metodyczne. 

Terytorialna koncentracja produkcji w nowym regionie · przy r6wno
czesnej dezindustrializacji region6w przemyslu tradycyjnego nie byla 
zmianq jednoraz,owq. J ednorazowo, gwaltownie dzialac mogly jedynie -
jak podkreslalismy - czynniki powodujc1ce zmiany strulkturalne. W cüi
gu kilkunastu lat (od ok. 1785 do ok. 1800 r.) powstal na terenie Zagl�bia 
G6rnoslq,skiego, gl6wnie z inicjatywy panstwa, pot�zny jak na owe czasy 
lmmpleks zaklad6w przemyslowych opartych na nowej technice; w bliz
szym i da�szym Sqsiedztwie czynne byly nadal huty tradycyjne. Przez 
z g6rq pol rwieku egzystowaly r6wnolegle obydwa typy ,produkcji, eo 
hamowalo jej koncentracj� terytorialnq w Sqsiedztwie zl6.z w�gla ka
miennego. 

Zdolnosc konkurencyjnq przemyslu tradycyjnego podtrzymywaly 
tkwiqce w jego ekonomice elementy feudalne. W dziesi�cioleciu 1850-
1860 zbiegajq si�: likwidacja zdecydowanej wi�kszosci przezytk6w feu
dal'nych w zyciu gospodarczym i w stosunkach spolecznych, ostateczne 
zdobycie przewagi przez nowq technik� w gl6wnej gal�zi przemyslu 
g6rnoshrskiego - hutnidwie zelaza (produkcja cynku ·od jej podj�cia, 
tj. od ok. 1805 r., opierala si� na w�glu) oraz ustabilizowanie si� regionu 
przemyslowego (zwlaszcza przez wypelnienie inwestycjami „pustek" -
teren6w nie wy1korzystanych dotqd pod wzgl�em przemyslowym, powiq
zanie liniami kolejowymi w�zlowych osrodk6w Zagl�bia, a takze Za
gh�bia jako calosci z jego gl6wnymi rynkami' zbytu). Wymagaloby zba
dalnia, czy byla to jedynie zbieznosc przyipadkowa, czy tez „dojrzewa-

·8 Lösch, op. cit., s. 113-114 i 212 n.
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nie'' przemian we wszystkich trzech dziedzinach �bieglo si� w czasie ze 
wzgl�u na ich wzajemne powiqzanie. 

• 

R6wnolegle ze zmianami scharakteryzowanymi wyzej wyst�powaly 
przez caly XIX w. zmiany typu sekularnego, dzialajqce w spos6b ciqgly, 
przyczyniajqce si� do zwierania regionu, pogl�biania r6znic mi�zy Za
gl�biem a rejonami osciennymi. Byly to: 

1. dalszy post�p techniczny, zwlaszcza � jak wspomnielismy -
w wyzszych stadiach obr6bki zelaza czy cynku (puddlingarnie, walcow
nie, stalownie itp.), 

2. przyrost (gl6wnie w�dr6wkowy) ludnosci i jej pogl�biajqca si�
z ·pokolenia na pok.olenie adaptacja do g6rnictwa i hutnictwa, adaptacja 
2;ar6wno rw sensie krwalifi'kacji zawodowo-techniczmych, jak i nawy.k6w 
3polecznych, 

3. odkrywanie i cmaz lepsze wykorzystywanie zl6z w�gla kamien
nego wynillde z rosmicego popytu (potrzeby przemyslu, kolei zelaznych 
i potrzeby opalorwe ludnO'sci) oraz z doskonalenia techniki eksploatacji 
i ro�oju wiedzy geologicznej. 

W drugiej polowie XI 1X w. tozszerza si� i r6znicuje zakres oddzialy
wania tych czynnik6w: 

Ad 1. Post�p techniczny pogl�bia specjalizacj� produkcji, a wraz 
z tym jej kooperacj�; zjawiska te, lqCZqce si� z procesami koncentracji 
i centralizacji kapi1,alu, nielmniecznie iprowadzic musialy do koncentracji 
terytorialnej, na G6rnym Slqsku jednak az do schylku XTX w. (podob
nie jak w wi�kszosci zagl�bi g6rniczo-hutniczych) zwiqzek ten na og6l 
wyst�powal, poniewaz: a) kooperacja to tutaj przede wszystkim inte
gracja pionorwa {powstawanie koncern6w), b) ,,ziemia [rw wypadku G6r
nego Slqska bogactwa naturalne - W. D.] oraz niekt6re ci�zsze formy 
urzc1dzen kapitalowych sq, praktycznie rzecz biorqc, nieruchome i mogq 
brac udzial w zmianach lokalizacji tylko w ten spus6b, ze stosuje si� je· 
do nowych cel6w na tym samym miejscu" 9. 

Ad 2. W miar� ilosciowego i jakosciowego irozwoju przemyslu (lq·cz
nie z g6rnictwem) nie tylko rosnie liczba ludnosci, ale r6wniez zmienia 
si� jej sklad: a) 1spoleczno-zawodowy - rosn.ie wsr6d og6lu ludnosci pro
cent robotnik6w przemyslorwych, a wsr6d tych ostatnich procent robot
nilk6w lkwaifüikorwanydh; 1b) spolecz1no-majqtkorwy - rosnq zaroblki og6Iu
robotnik6w przemyslowych, zwi�ksza si� wsr6d nich liczba wyzej plat
nych, naplywajq urz�nicy oraz inteligencja techniczna, slowem - ros
nie liczba ludzi lepiej zarabiajqcych, zamozniejszych. 

W rezultacie obu typ6w przemian wzrasta konsumpcja, rozwij,a si� 
lokalny rynek wewn�trzny (coraz mniej ludzi zwiq·zanych z rolnictwem, 

9 Ho o ver, op. cit., s. 200. 
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coraz wi�cej potrzeb zaspokajanych na rynku), zmienia ,si� takze zgodnie 
z dzialaniem prawa Engla struktura konsumpcji; w budzetach os6 b lepiej 
zarabiajqcych coraz wiE�kszy p,rocent stanowiq wydatki na wyroby prze
myslowe i usrugi. Ws'lrutcl{ tego (ipewnq rol� odegraly !r6Wtniez ipotrzeby 
samego g6rnictwa i hutnictwa) w Zagl�biu rozwijajq si� przemysly 
towarzyszqce (meblowy, odziezowy, spozywczy itp.) oraz uslugi (w X'IX w. 
gl6wnie na szczeblu rzemieslniczym, drobnotowarowym). Procesy te wiq
Zq si� z post�pami urbanizacji, kt6rej zloz.onq problematykq nie b�ziemy 
si� na tym miejscu zajmowac. 

Ad. 3. Obülk: o!dk�yiwainia nowych i eksploa:towaini,a ,nieldostEWnych 
dawniej poklad6w (zwlaszcza gl�bszych) niekt6re za:soby surowcowe za
czynajq si� wyczerpywac, co stwarza trzy al ternatywy: a) zast�powania 
jed.nych surowc6w :iinnymi (np. wobec wyczerpywania si� galmanu za-

·. stqpienie tego typu rudy cynkowej innq - blendq cynkowq), eo pro
wadzHo d:o mnian lokalizacji g6rnictwa i przebudowy instalacji hutni
CZ)TtCh, jednalkze 1bez znliiain lOlkalizacji Saim)Ttch �aklad6w; b) wyiczerpywa
nie si� tych surowc6w, dla kt6rych brak bylo na miejscu surogat6w,
prowadzHo do wzrostu ich importu, jak np. rudy zelaza; huty wraz ·z ca
lym lancuchem zaklad6w przetw6rczych, kooperujqcych, pozostaly na
miejscu zar6wno wskutek niemoznosci ich przenoszenia przy duzej kapi
tal:ochfonnosd inwestycji w tej gal�·zi produkcji, jak i - koniecznosci
pozostania przy zr6dlach zaopatrzenia w ,paliwo; c) wyczerpywanie si� 
poklad6w spowodowac moglo upadek okreslonej gal�zi produkcji - jesli 
nie jej calkowite wstrzymanie, to w kazdym razie zmniejszenie poten
cjalu produkcyjnego i liczby zatrudnionych; los taki spotkal g6rnoslqski 
przemysl olowiany wraz z wyczerpywaniem si� w drugiej polowie 
X1IX w. miejscowych zasob6w rud. 0 upadku zadecydowaly trudnosc 
roobycia rud z importu oraz stosunkowo duza ( okol:9 20 km) odleglosc 
huty olowiu od kopaln w�gla. 

A. Lösch ·zalicza w�giel do tych „lokalizacji, do kt6rych musi dosto
sowac si� pr.odukcja" 10. Wobec s'zybkiego w os'tatnich lata:ch rozwoju 
techniki transportu, jak r6wniez tendencji do nowych, zasadniczych 
;przeobrazeii w hierarchii i st-rukJtu['ze zr6del ener:gii teza ta nre moze byc 
przyj�ta bez zastrzezen jako a!ktualnie obowiqzujqca. J ednakze dla lat 
poprzedzajqcych II wojn� ·swfaitowq, kiedy A. Lösch pi'Sal swojq prac�, 
a tym bardziej dla okres6w wczesniejszych wydaje si� byc sluszna, 
zwlaszcza w gal�ziach o najwyzszych normach zuzycia w�gla na jed
nostk� wyprodukowanego wyrobu bqdz p6lfabrykatu. 

Podobne byly wnioski amerykanskiego National Resources Planning 
Board oparte na badaniach przemyslu USA prowadzonych z poczqtkiem 

10 L Ö s c h, O·p. cit., S. 94. 
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lat czterdziestych. Stwierdzono w nich wprawdzie, ze „stale udoskonala
nie uzytkowania i transportowania paliw zmniejszyly. znacznie bliskosc· 
zr6del paliw", jednakze nadal „niekt6re grupy gal�zi przemyslu (szcze
g61nie. hutnictwo zelaza) dotychczas jeszcze pozostajq pod isilnym wply
wem geogtaficznych r6znic w kosztach paliwa" 11• Moz-emy wi�c zaliczyc 
ldkali:zacj� tych gal�zi produkcji, kt6re zuzywajq stosunkowo najwi�cej 
w�gla, do lokalizacji najtrwa:lszych. 

Lokalizacj� przemyslu opartq na w�glu kamiennym zaliczyc- tez moz
na. do tzw. lokalizacji scisle zwiqzanych, polegajqcych na zbieznosci re
gionu ekonomicznego i fizycznego. Stabilnosc granic regionu zalezy od 
stopnia jego powiqzania ze srodowiskiem przyrodniczym 12

. W naszym 
wypadku srodowisko przyrodnicze to obszar wyst�powania poklad6w 
w�gla kamiennego i ewentualnie innych mineral6w. W miar� post�pu
techniki produkcji i techniki transportu zmienia si� zakres, zmniejsza 
lic21ba gal�zi produ!kcji zaliczainych do liokalizacji tego typu. Pozostaje 
problemem do zbadania,· jak proces ten przebiegal historycznie w prze
mysle ci�zkim, zwlaszcza w g6rnoslqskim. 

Industrializacja oibszar6w za:sobnych w zr6dla ener,gii i paliwa (przede 
wszystkim w�giel) oraz w rudy metali zaczyna 'Si� zwykle od bezposred
niej eksploatacji tych zasob6w, a wi� od rozwoju g6rnictwa w�gla i rud 
oraz wytwarzaJnia p6tlabrykat6rw. Poczqtkowo ich da}sza przer6bka nie 
musiala byc dokonywana na miejscu, ale rw osrodk_ach o ,starszych tra
dycjach przemyslowych, iposiadajqcy,ch dostateczne kadry kwalifikowa
nej sily roboczej. Transport p6lfabrykat6w {w wypadku G6rnego Slq
ska - ·su,r6wki zelaza lub cynku surowego) oplacal si� lepiej niz trans
port rudy, a ii;ym bardziej ,paliwa, w kazdym razie wytrzymywal kalku
lacj� nawet w okresie ,przed powstainiem kolei zeilaznych. 

Dopiero w dalszej kolejnosci rozwijalo si� przetw6rstwo metali (ra
finowanie, wakowanie itd.), kt6re wymagalo pozyskania kwalifikowa
_nych robotnik6w (naplyw z ·zewnqtrz, a w oparciu o doswiadczenie imi
grant6w podnoszenie umiej�tnosci robotnik6w miejscowych) oraz wyso
kich kapital6w. Z kolei mogly r6wniez pqwstawac dalsze stadia obr6bki, 
az do produkcji precyzyjnych wyrob6w metalowych wlqcznie. 

Wydaje si� j,edniak ,(jest to chyiba ipraw,idrow6sc nie tylko ig6r-noslqs�a), 
ze mimo rozwoju kooperacji pionowej zagl�bia g6rniczo-hutnicze, po
wstale na bazie kombinacji paliwo-ruda bqdz na bazie samego paliwa, 
zatrzymaly si� na drugim szczeblu rnduistria!lizacji. Jest rzeczq do zba
dania, czy nie zadecydowaly o tym koszty ,przewoz:u paliwa, kt6rych pro
cenitowy udzial w miar� przechodzenia do wyzszych stadi6w przetw6r-

11 Cyt. wg Ho o ver, op. cit., s. 239; 
12 Por. O y r z an o w s k i, op. cit., s. 60; Fa j f e ,r e k1 op. cit., s. 16.
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stwa staje si� w caloiksztalcie koszt6w produkcji corcfz nizszy. Poza tym 
1nne osrodki dysponowaly nie tylko dostatecznie licznq, ale i dostatecznie 
zr6znkowanq kadrq fachowc6w, llmpitalami, kt6rych wlasdciele sklonni 
byli inwestowac j.e wlasnie w przetw6rstwie wyzszego rz�du (w zagl�
biach w�glowych i rudonosnych wobec wysokich zysk6w z bardziej bez
pooredniej eksploatacji bogactw mineralnych mozna bylo uwazac po
dobne loka1ty za mniej oplacalne i ryzykowne, zwlaszcza wo:bec braku 
kwalifikowanych rabotnik6w), oraz wyrobionymi, tradycyjnymi kontak
tami z blizszymi i dalszymi rynkami zbytu. 

W wi�kszych i starszych osrodkach przemyslowych (np. wielkie mia
st,a ze ·zir6znicowanym ibramzowo ['Zemioslem, ugru111towa1J1q pozycjq han
dlowq, a wraz z tym znacznymi kapitalami kupieckimi) nie bylo warun
k6w do produkowania p6tlabrykat6w w oparciu o nowe metody pr� 
:iukcji, braklo w nich bowiem na og6l bazy paliwowo-energetycznej 
nowego typu. Mogly si� tu natomiast rozwinqc nowe dzialy przetw6r
stwa, korzyistajqce z dowozu p6lfahrykat6w z nowych zagl�bi. 

J esli zresztq w tych ostatnich zacz�ly koncentrowac si�, w warun
kach niskiej techniki i wysdkich kosztow transportu, coraz wyzsze ko
lejne stadia przetw6rstwa, istniala zawsze mozliwosc, ze wraz z rozwo
jem techniki transportu i obnizkq jego koszt6w zaklady tego typu zacznq 
si� deglomerowac. W literaturze 13 pr6howano uznac - zjawisko rosnqcej 
koncentracji terytorialnej we wczesnych, a nast�pnie redyspersji w da1-
szych, ibardziej „dojrzalych" stadiach rozwojowych za prawidlowosc wy-f 
st�pujqcq w wi�kszosci gal�zi przemyslu, z czym j,ednak trudrui si� 
zgodzic. 

Na G6rnym Slqsku, podohnie jak w wielu innych zagl�biach g6rniczo-
-hutniczych, niektt6re wyzsze stadia przetw6rstwa nie rozwin�ly si�
w og6le, a jesli powstaly, to po;z;ostawaly na miejscu; nieliczne jedynie
mieszczq si� w przytoczonym wyzej schemacie. Na zmiany komunikacji,
kt6re pomijalismy dotqd, reagowaly w pierwszym rz�dzie wyzsze stadia
przetw6rstwa; silq Tzeczy unieruchomiony byl przemysl wydobywczy
(g6rnictwo) oraz - jak staralismy si� wykazac - produkcja p6lfabry
ka16w. Dwie ostatnie gal�zie decydowaly ,o powstawaniu poszczeg6lnych
zag,l�bi g6rniczo-hutniczych, nast�pnie tworzyly baz�, wok6l kt6rej na
rastaly mniej lub hardziej trwale, w stopniu mniej lub bardziej pelnym
dalsze stadia produkcji.

Tempo-i zakres dzialania om6wionych poprzednio w puniktach czynni
k6w lokalizacji wywolujqcych koncent,racj� przemyslu ci�zkieg:o na tere
nie zagl�bia w�glowego zalezne bylo m. in. od wyswobodzenia ekono-

rn Por. IlJP. M. K e i r, Manufacturing, London--<New York 1928.
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miki z wiE;z6w feudalnych. Kapitalistyczna industrializacja G6rnego Slq
ska rozpocz�la si� w por6wnaniu z innymi zagl�biami w�glowymi Euro
py Srodkowej wyjqtlkowo wczesnie - juz na przelomi,e XVIII i XIX w. 
Mozna dyskutowac, czy inicjujqca jq dzialalnosc panstwa pruskiego byla 
z punktu widzenia samego rozwoju gospodarc�ego czynnikiem endo- czy 
egzogenicznym. Dia naszych rozwazan nie jest to jednak istotne. Wazny 
jest fakt, ze zaklady nowoczesne pod wzgl�dem techniki i stosunk6w 
produkcji powstaly w otoczeniu feudalnym: ekonomika Sqsiednich d6br 
magnackich, tak:ze uprzemyslowionych ( a ten typ wlasnosci dominowal 
na G6rnym Slq;sku), miala jeszcze charakter feudalny, feudalny ·byl r6w
niez caly ustr6j prawno-spoleczny. Likwidacja stosunk6w feudalnych 
w pruskiej cz�sci Slq&ka rozpocz�la si� w 1807 r., trwala jednak bliSko 
pol wieku. Feudalne otoczenie zmienialo sw6j charakter powoli, stop
niowo, oddzialywajqc hamujqco fakze 'i r;i.a przestrzenne przeksztakenia 
przemyslu; oddzialywanie to wyst�powalo w trzech sferach: 

A. W s f e r z e p r o d u k c j i. Przemysl koncentrowal si� w poblizu
zl6z w�gla wraz z rupowszechnieniem nlOwej technologii Jako bardziej 
wydajna i rentowna eliminowala ona w warunkach kapitaHstycznej kon
ku;rencji i ka]kulaicj1i techno1ogi� tTadycyjnq. W kapa1niach rudy i hu
tach zwiqzanych z wielkq wlasnosciq ziemskq kalkulacja miala charakter 
na wp6l: feudalny: nie uwzgl�dniala np. kosztu surowc6w (przede ws.zyst
kim drewna) pochodzqcych z d6br wlasciciela, koszt6w transportu i nie
kt6rych prac pomocniczych wykonywanych przez roibotnik6w na wp6l 
przymusowych bqdz chlop6w panszczyznianych. P6ki istnialy tego ro
dzaju mozliwosci, zaklady magnackie mogly gospodarujqc „po staremu" 
wytrzymac konkurencj� zaklad6w bardziej nowoczesnych, ale zmus:w
nych pladc za wszystkie skladniki koszt6w produkcji. Zaklady trady
cyjne poTozrzucane poza terenem zagl�bia w�glowego, w lasach, nad 
rzekami utrzymaly si� stosunkowo dlugo; ich wlasci:eiele, dysponujqcy 
niekiedy dobrami ziemskimi (a nawet pakladami wt::,gla) takze na terenie 
Zagl�bia, nie wykorzystywali tych zasob6w, nie likwidowali zaklad6w 
starych, nie koncentrowaili swojej dzialalnosci przemyslowej w nowym 
regi:onie {tego rodzaju „przeniesienie", a wraz z tym unowoczesmenie 
produkcji wymagalo znacznych kapital6w) op6zniajqc jego zagospoda
rowanie. 

Sytuacja ulegla zmianie wraz z: a) powaznym ograniczeniem, a na
st�nie lilkwidacjq wyzysku f eudalnego, b) wyczerpywainiem si� zasoib6w 
surowcowych (zwlaszcza drzewa), �ksploatowanych w spos6b eksten
sywny - tani, ale rabunkowy, wyniszczajqcy, c) dalszym post�pem tech
nicznym, w 'tym zwl,aszcza komjplementarnosoiq tego post�u w prze
mysle nowoczesnym, eo jeszcze lbard'ziej ipodnosilo jego ·zdolnosc konlku-
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rencyjnq, d) 1zanikarriem ograniczen feudal1nydh hamuj�cych Tozw6j wew
n�tTzmego ryindru �ytu. 

Na G6mym Slq:sku wyst�powal jeden jeszcze specyificzny typ feudal
nych ograniczen produkcji przemyslowej - tzw. 'Zasada dyrekcyjna, za
strzegajqca panstwu (konkretnie urz�dom g6rniczym) nie tylko nadz6r 
i kontrol�, ale wr�cz prawo decydowania o podstawowych elementach 
dzialalnosci prywatnych kopaln (1okalizacja, technologia, inwestycje, roz
miaTy tprodulkcji i zatrudinienia, ceiny). Ograniczenia te oddzialywaly na 
uklad przestrzenny przemyslu posrednio - hamujqc inwestycje, op6z
niajqc powstawanie nowych zaklad6w, oraz hezposrednio - wladze g6r
nicze przeciwstawialy si� zbytniemu „stloc�eniu", a wi� koncentracji 
terytorialnej kopaln i hut, kieTujqc si� motywami zar6wno ekonomicz
nymi (tkonkurencja dla rpTzed:sü:biorstw pairstwowyiCh), jaik i spolecznymi 
( obawa przed ujemnymi skutkami aglomeracji proletariatu). Stqd zla
godzenie (1851 r.), a nast�pnie zniesienie zasady dyrekcyjnej (1865 r.) 
stanawi icezur� talkz,e i w terytoria1nym rozwoju Zaigl�bia. 

B. W sf �r z e  s to sun k 6 w  s pol e c z n y c h. Poddanstwo oso
biste, a po 1807 r. administracyjna i Sqdowa wladza dworu hamowaly 
migracje ·z rejon6w rolniczych do ksztaltujqcego si� Zagh�bia. W spos6b 
typowy dla „pruskiej" drogi rozwoju kapitalizmu w rolnictwie wielcy 
wlasciciele ziemscy starali si� o zatrzymanie na wsi, jako rezerwy sily 
roboczej dla folwarku, grup ludnosci proletaryzujqcych si� wraz z uw
laszczeniem i ro·snqcym przyrostem naturalnym. Przebieg tych proces6w 
w latach 1815-1850 zasluguje na dokladniejsze ibadanie, podobnie jak 
rola, ju.z w tym okresie, mi,gracji z sq:siednich ziem polskich oraz czyn
nik6w hamujqcych ten naplyw. Trudno przy obecnym stanie badan 
stwierdzic, w jakim stopniu prz·eis�ody w swobodnym rozwoju rynku 
sily räboczej op6znialy teTytorialnq koncentracj� przemyslu. Przeszkody 
te to nie tylko feudalne ogra:niczenia swobody poruszania si�, ale r6w
niez niedostateczny rozw6j komunikacji, ibrak in.fOTma:cji o mozliwos
ciach zatrudnienia czy wreszcie granice polityczne, kt6re jednak w pierw
szej polowie stulecia nie odgrywaly takiej roli jak po 1870 r. (naplyw 
z przygranicznych obszar6w Galicji byl w niekt6rych okresach wi�ks�y 
niz z oddalonych o kHkadziesiqt' kilometr6w powiat6w Slq3ka pruskiego ). 

C. W s f e r  ·z e z b y t u. Utrzymywanie si� sz.eregu element6w feu
dalnych w produkcji i w stosunkach ,spolecznych powodowalo, jak 
wspomnielismy, utrzymanie si� tradycyjnych rozrzuconych poza zagl�
biem w�glowym osrodk6w produkcji hutniczej. Za:spokajaly one przede 
wszystkim rynki lokalne, ograniczajqc mozliwosci zbytu Za,gl�bia, po
dobne stosunki wyst�powaly na terenach osciennych

1 
zwlaszc.za w waz

nym jako odbiorcy wytwor6w g6rnoslq·skich Kr6lestwie Kongresowym. 
KonJserwacja lokalnych osr:odk6w produkcji i ·podzialu na lokalne rynki 
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zbytu op6:zniala zapanowanie wymiany mi�zyregionalnej, a 'Yraz z tym 
specjalizacj� gospodarczq reg1on6w, pozbawiajqc Zagl�bie G6rnoslqskie 
dodatkowych bodzc6w rozwojowych. Zaslugiwaloby jednak na z,badanie, 
jaka cz�sc produkcji g6rnoslq'skiej, zwlaszcza zelaza, przeznaczona byla 
na rynek wewn�trzny i oscienne rynki polskie, jaka na rynki bardziej 
odlegle i ja!k w ciqgu pierwszej polowy XIX w. zmienialy si� proporcje 
w tej dziedzinie. Cynk eksportowano na rynki wschodnie {poza Polskq) 
i zamorskie, w�giel ,zbywano gl6wnie na potrzeby obu gal�zi hutnictwa, 
juz jednak przed 1850 r. r6sl jego zbyt do wielkich miaJst przemyslowych 
rz�du Wroclawia czy Berlina. 

Abstrahujqc od typu st�sunk6w produkcji w przemysle samego Za
gl�bia, podkreslic nalezy duzq rol� rozwoju gospodarczego tych teren6w, 
kt6re stanowily jego naj'blizsze, najlatwiej dost�pne rynki zbytu. Utrzy
manle si� feudalnych ograniczen op6znialo tarn rozw6j kapitalistycznego 
przemyslu i narastanie stosunk6w kapitalistycznych w rolnictwie, hamu
jqc wzrost zapokzebowania na w�giel i produkty hutnicze. Tak wi�c . 
ugruntowanie pozycji Za,gl�bia w wymianie mi�dzyregionalnej zalezalo 
od likwidacji pozostalosci feudalizmu nie tyliko 1na miej·scu, ale i na 
blizszym i da�szym jego zaiplec2;u. 0d czynnik6w tych za1ez•al:o r6wniez 
zaopatrzen1e Zagl�bia w produkty zywnosciowe. Jak kazdy region silnie 
uprzemyslowiony, wraz ze wzrostem liczby ludnosci i zmianq jej struk
tury zawodowo-spolecznej przestaje byc ono samowystarczalne. W skali 
regionalnej wyst�puje tutaj prawidlowosc og6lniejsza: industrializacj� 
poprzedzac musi rozw6j rolnictwa (nie tyle w samym r·egionie przemy-
slowym, ile raczej w regionach osciennych). 

Nie wdaj�c si� w spory wok6l definicji regionu, przyjmuj� roboczo 
sformulowanie A. Fajferka: ,,Region geograficzno-ekonomiczny stanowi 
terytoria·lny kompleks· produkcyjno-uslugowy, wyr6zniajqcy ,si� od ota
czajc:4cych go obszar6w swoistymi formami zagospodarowania [propono
walbym dodac: oraz struktur� zawodowo..1spolecznc:4 ludnosci - W. D.]. 
Region jest r6wnoczesnie kategoric:4 historycznc:4, podlegajqcq cic:4glym 
zmianom i rozwojowi" 14. 0 tym, ze Zagl�bie G6rrioslq.skie jest regio
nem ekonomiczno-geograficznym, nie ma potrzeby dyskutowac, mozna 
si� natomiast zastanowic: a) kiedy uksztaltowalo si� jako ·<?dr�bny re
gion? b) w jakich granicach i jak okreslic je dla wczesniejszych okres6w 
rozwojowych? 

Kopalnie i huty, a takze inne za'klady zacz�ly powstawac na tym 
obszarze z chwilc:4, gdy w�giel kamienny przyjql si� w przemysle jako 
paliwo i jako zr6dro energii. Od teg,o momentu wrysowal si� tez typ 

14 F a j f ,e r e k, op. cit., s. 9. 
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specjalizacji regionu, kt6ry wlasciwie utrzymal si� do dzis, przy czym 
o kierunku i stopniu tej specjalizacji zadecydowaly przede wszystkim
warunki przyrodnicze. Do niej musialy dostosowac si� warunki spoleczno
-ekonomiczne (sila robocza, uklad komunika:cyjno-transportowy, kapi
taly itp.), kt6re w innych gal�ziach przemyslu stajq si� niekiedy czyn
nikiem wsp6ldecydujqcym o kierunku specjalizacji, pod(jbnie zresztq jak
o wyborz.e lokalizacji.

Podstawowymi kryteriami wyznaczenia i wytyczenia granic regionu
Sq r6znice mi�zy nim a pozostalymi ob�zarami gospodarczymi oraz po
dobienstwa do obszar6w o podobnych funkcjach ekonomicznych. 0 r6z
nicach przesqdza „tresc struktury gospodarczej obszaru", a wi�c przede 
wszystkim dominujqcy ty,p produkcji materialnej i odpowiadajqcy mu 
typ struktury zawodowo-spolecznej. 0 podobienstwach � miejsce w geo
graficznym podziale prarcy (w wypadku lokalizacji zwiqzanych b�dzie to 
miejsce w tzw. podziale absolutnym), a wraz z tym w wymianie mi�
dzyregionalnej 1s. 

W wyipadlku za:gl�lbi g6:riniczo-hutniczych uchrwycenie odmiennosci od 
pozostalych dbszar6w IIlie nastr�eza powazniejszych trudnosci. Powstaje 
jedynie za,gadnienie, w jakim stopniu region musi byc „nasycony" wy
r6zniajqcym go typem produkcji, aby mozna bylo m6wic o jego uksztal
towaniu, wyodr�bnieniu. Wydaje si�, ze kryterium takiego szukac na
lezy w: a) wysokosci i zr6dlach dochodu spolecznegö, b) · strukturze 
zawodowej i spolecznej Iudnosci, c) g�tosci zaludnienia. 

Przy a) i b) decydujq moim zdaniem proporcje mi<:;dzy poszczeg61-
n� zr6dlami dochodu bqdz mi1ej,scami zatrudnienia iludnosci. Jesli prze
waz·ajq gal�zie gospodarki uznane za wyznaczniki danego regionu, mo
zemy zaliczyc do niego takze i -obszar badany. G�stosc zaludnienia nie 
moze lezec .ponizej przeci�tnej Uuajowej, a przeciwnie - winna byc 
zbl!·zona do g�stosci inrnych region6w iprzemyslowych ,(jesli badany re
gion jest ipieTrwszym w sensie historycmiym Tegionem iprzemyslowym, 
wiJnna iprz.ekTaczac g�stosc zaludniienia regfon6w rolniczych). 

Spelnienie wymienionych warunk6w moze swiadczyc o powstaniu 
i wyodr�bnieniu isi� r,egionu. Wska�ni'kiem pomoaniczym .b�dzie pozycja 
regionu w u'kladzie mi�dzyregiona1nym. Choc - jak to widac na przy
kladzie Zagl�bia G6rnoslq1skiego - w poczqtkowych etapach rozwoju 
region mo.ze „wyprzedzac" swoje otoczenie, dostarczajqc produ:kt6w z za
kresu swei specjalizacji w pierwszym rz�dzie na- odlegle, nie sqsiadujqce 
z nim bezposrednio dbszary. 

„W kazdym ukladzie regionalnym moze si� znalezc obszar nietypowy 
dla danej zbiorowosci" 16

• Wyst�powanie takiego obs1zaru. na peryferiach 
15 Tamze, s. 12.
1s Tamze, s. 38.
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nie zmieni naszej oceny, natomia1st wyst�powanie obszar6w nietypowych 
czy tez nie zwiqzanych z podstawowq funkcjq ekonomicznq regionu 
w jego centrum swiadczy, ze nie jest on jeszcze „wypelniony", ze nie 
jest calkowicie wykorzystany. W tym wypadku mozna przyjqc, ze proces 
ksztaltowania si� regionu nie zostal zakonczony, ze czynniki prowadzqce 
do lokalizacji przemyslu na badanym terenie, zwlaszcza sekularne, nie 
dzialajq w spos6b ciqgly. 

Zmiany strukturc;1lne wywolujq lokalizacjg pierwszych zaklad6w prze
myslowych (bqdz wydobywczych) na badanym obszarze; mogq jednak 
tylko wisygnalizowac ipoczqtek i kierunek zmian (na G6mym Slqsku np. 
juz :iinwestycje rzqdowe ·z przelomu XVIH i XIX w. wyzmaczyly tr6jkqt 
obszaru w�glowo-rudonosnego: G liwice-Tarnow.skie G6ry--Chorz6w). 
W wyniku zmia;n selkul9-rnych nast�puje ostateczine wyodr�hnienie 
i uksztaltowanie regionu; rozumiem przez to: 

1. utrzymanie ,si� i rozw6j okres1onego kierunku specjalizacji pro
dukcyj1nej, decydujqce'j 'O miej:scu regio1niu w geograficznym podziale 
pracy oraz w wymianie, 

2. ,,wypelnienie" regionu w sensie przestrzennym wlasciwym jemu
typem produkcji bqdz zasiedlenia (moze to byc tez produkcja uzupelnia
jqca, np. zaspokajajqca potrzeby ludnosci), 

3. wystqpienie zaznaczonych wyzej r6znic w zakresie dochodu spo
lecznego, g�stosci z.aludnienia, struktury zawodowej i spolecznej lud
nosci 

W artykule przytoczylem za literaturq geograficzno-ekonomicznq sze
reg kryteri6w wyznaczania i okreslania dojrzalosci :region6w, konfrontu
jqic je z rezultatami badan historyczno-gospodarczych oraz specyfikq Za� 
gl�bia G6rnoslqskiego. Zdaj� sobie .spraw�, ze nie dla kazdego regionu 
i nie dla kazdego okresu mozna ustalic proponowane wskazniki. Czy wi�c 
Sq one w og6le przydatne do barlan nad pawstawaniem i ksztalt,owaniem 
si� region6w przemyslowych? W jakim kierunku winna isc ich mody
fikacja? 

Niiemniej istotnym problemem jest delimitacja regionu. W tej dzie
dzinie wprowadzono ostatnio szereg nowych, precyzyjnych metod. Wy
magajq one jednak wszechstronnego i drobiazgowego materialu liczbo
wego (zwlaszcza tzw. metoda taksonomiczna) 17, kt6rym nie dyspomi
jemy niestety dla lat przed 1870 r. Czy wi�c metody te mogq byc w �g6le 
przydatne cio bad.an nad regionami, kt6re uksztaltowaly si� w tym okre
sie? Czy mozna zast(jSowac m€tody prostsze, mniej szczeg6lowe? 

Pionier metod ekonometrycznych w analizie regionalnej W. I·sard 
wskazywal na mnogosc czynnik6w decydujq•cych o uksztaltowaniu si� 

rozwoju regionu ekonomicznego oraz na „wzajemnq wsp6lzaleznosc, 
17 Isar d, op. 'cit., s. 174 nn., 266 nn.; Fa j f er e k, op. cit., s. 47 n.
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kt6ra lqczy mi�dzyregionalne uklady ludnosci, rozmieszczenie zaso b6w, 
lokalizacj� przemyslu, motywy i cele spoleczne ... Liczba tych wsp6l
zaleznosci jesit nieograniczona, a wzajemne ich powiqzania Sq niewqtpli
we. Trzeha je jednak wydzielic, jesli analiza ma doprowadzic do post'(WU 
spolecznego" 18• 

Historyka do eliminacji szeregu czynnik6w i wlasdwosci rozwoju re
gionu, a wraz z tym lqczqcych je wsp6lzaleznosci zmuszajq nie tylko 
zalozenia teoretyczne, ale i piekompletnosc materialu, jakim dysponuje, 
zwlaszcza danych statystycznych. Trudno tez dqzyc do syntezy, opartej 
na nowoczesnych metodach badawczych, bez jej dostatecznej podbudowy 
monograficznymi badaniami szczeg6lowymi; dotyczy to zwlaszcza· tych 
okres6w i zagadnie:n, dla kt6rych dane liczbowe wydobywac trzeba i z� 
stawiac z material6w archiwalnych._ 

Konfrontaicja nasZlki·cowanej w aJ'it'ytkule problematytki z dotychczaso
wym stanem bada:n nad ro.zwojem. Zagl�bia G6rnoslqskiego nasuwa na
st�pujqce wnioski: 

1. analiza historyczna ·wszystkich czynnriik6w i rodzaj6w zmian geo
graficzno-przestrzennych wymaga uwzgh;dnienia wszystkich niemal ele
ment6w rozwoju ZaglE:bia G6rnoslq5kiego: techI)ologii oraz stopnia i dr6g 
jej upowszechnie-nia, ekonomiki produkcji, zbytu, stosunk6w demogra
fücznych i spolecznych, prawno-ustrojowych itd., a przede wszystkim 
historycznego uj�cia samych przemian przestrzennych, i to nie tylko 
w sposob opisowy, ale przede wszystkim kartograficzny i statyst'yczny; 

·2. z zagaidnien wyUczonych w artykule tylk,o niekt6re doczekaly si�
naukowych opracowan (np. ekonomitka f eudalna, rozmieszczenie prze
myslu „tradycyjnego", rozw6j g6rnictwa w�glowego); uj�c syntetyzujq
cych doczekalismy si� gl6winie dla drugiej polowy XI1X w., zresztq swia-· 
domie pomijajq one aspeikt ekonomiczno-geografic:my 19; z ipunktu wi
'dzenia .proponowanej tematylki o wiele wi�ksze ,zinaczenie majq badania 
nad okresem wcz.esniejszym, stosunkowo najbardziej zaniedbanym; 

3. dla osiq.gniE:cia syntetycznego -obrazu ksztaltowaniia si� Zagl�bia
G6moslqsikiego jako regionu ekonomiczno-geograficznego ( a moim zda
niem dopiero takie uj�cie stanowi syntez� wszystkich element6w roz
woju badanego obszaru) nalezy: a) wybrac i adaptowac do potrzeb warsz
ta tu Mstoryka bardziej szczeg6lowe metody badan, b) zebrac i zestawic 
z tego puntktu widzenia odpowiednie dane liczbowe, c) r6wnolegle podjqc 
szczeg6lowe studia monograficzne wypelniajqce najbardziej dotkliwe luki 
w naszej wiedzy o badanych procesach. 

1a .I s a r d, op. cit., s. 16.
19 Pop i o l e k, G6rnoslqski przemysl ... , s. 7; por. tez moje ·uwagi recenzyjne

o tej pracy w „Zaraniu Sla,sikim", XXIX, 1966, s. 522 nn.
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DIE GESTALTUNG DES OBERSCHLESISCHEN INDUSTRIEREVIERS 

(Versuch einer raumwirtschaftlichen Darstellung) 
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Es geht hier um den Versuch, wdrtschaftsigeograiphische Begriffe sowie wisisen
schaftliche Methoden und Gesetzmäßi�eiten der industriellen Stando,rtbestimmung 
der Forschung nutzbar zu machen. �iel ist ein synthetisches Bild der Gestaltung 
des Oberschlesischen Industriereviers unter Berücksichtigung aller Elemente seiner 
technologischen Entfaltung, seiner ökonomischen, gesellschaftlichen u. a. Verhält
nissen. Der Artikel kann eine solche Synthese nicht geben, er wersucht aber die 
Wege zu weisen, auf denen sie zu erlangen ist. Dabei stützt er sich einerseits auf 
die neuen Forschungsvorhaben der Wirtschaftsgeographie, anderseits auf die gegen
wärtige Kenntnis der Regionalgeschichte. 

Für das Entstehen des. Reviers als Wirtschaftsraum waren die von E. M. Hoover 
aufgezeigten strukturellen Wandlungen entscheidend: die Hü.ttenproduktion auf der 
Bas1is der Stein1kohle, das alliseitige Einsetzen der Ausibeutunig ihrer La•ger, forner 
Wandlungen sekunldär,er· Art hinsichtlich der Ers,chließ:ung und des Abbaues, wei
terhin der technische Fortschritt besonders bei der Eisen- und Zinkverarbeitung, 
der Bevölkerungszuwa,chs @)esonders durch Migration und di,e !industrielle Ver
gesellschaftung. Da.bei bildet die Lokalisation a uf Kohle und Hallbfertigwaren
produktion (z. B. Roheisen) ein ständiges Charakteristikum des Reviers, das be
reits am Übergang vom 18. zum 19. Jh. zutage trat und bis auf unsere Zeit keinen 
wesentHchen Wandlunigen unterlag. 

Bis Mirtt,e · des 19. Jh. wurde eine Einflußnahme auf die Triebkräfte de,r terri
torial_en Konzentration der Schwerindustrie durch feudale Verhältniss�n gehemmt.
Dadurch wurden traditionelle gesel1schaftliich-wirtschaftliche Beziehungen und 
Or.ganisationsformen konserviert, die Entfaltung des Albsatzmariktes und der Zu
strom von Ar.beits1foräften in die Industrie verzögert. Die Unteristellung des priva
ten Kleiniber.gibaues ulllter die Direlk:tdon der feudalabsoluten Monarchie e-rschwerte 
den Unt,ernehmern die optimale ökonomis1che Entfaltung und u. a. auch Änderun
gen in der Loikalisie,rung. 

Weitere Forschungen müßten erhellen, seit wann sich das Oberschlesische 
Industriereviers zum eigenständigen Wirtschaftsraum formierte und in welchen 
Grenzen. Dabei gebührt den älteren Entwicklungsphasen besondere Aufmerksam
keit, für welche wir noch nicht über hinreichende und allseitige statistische 
Angaben verfügen. Dabei sind moderne wirtschaftsgeographische Forschungsmetho
den nach Möglichkeit vom Historiker anzuwenden, zugleich ist die Quellenbasis -
besonders hinsichtlich statistischen Materials - zu erweitern. 



MAiRLAN ORZECHOWSKI 

AKCJA LEGIONOW A WE WROCLA WIU W 1914 ROKU 

Z dzialalnosciq Naczelnego Komitetu Narodowego - politycznej re
prezentacji partii i ugrupowan opowiadajqcych si� za tzw. austro-pol
skim rozwiqzanierri sprawy polskiej - oraz podporzqdkowanymi mu 
Legionami zwiqzany jest malo znany epizod wroclawski. Rzuca on nie 
tylko charakterystyczne swiatlo na charakter orientacji proaustriackiej, 
ale stanowi takze interesujqcy fragment dziej6w Polonii wroclawskiej. 

J edna z aktywnych ekspozytur zagranicznych N aczelnego Komitetu 
Narodowego znajdowala si� w Berlinie (kierowal niq W. Feldman, 
a jej wsp.6},pracownikiem byl przez pewien okres czasu W. Korfanty). 
Plac6wka berlinska, nastawiona gl6wnie na prowadzenie akcji pmpagan
dowej w spo�eczenstwie niemieckim, posiadala jednak ogranicZ'Ony zakres 
dzialania. Brak jej bylo niezb�nych kontakt6w z kolami polskimi 
w Wielkopolsce i na Slq·sku oraz ze skupiskami Polak6w w Dreznie, 
Lipsku i innych miastach Niemiec. Dla dzialaczy N aczelnego Komitetu 
Narodowego nie bylio tajemnicq, ze spoleczenstwo polskie zaboru pru
slkiego nastawione jest antyiniemiecko i niech�tnie patrzy na iproaustriac
kie i proniemieckie orientacj1e i poczynania Komitetu i Legion6w. Prze
lamanie tych nastroj6w, pozyskanie wplyw6w wsr6d ludnosci polsldej 
zaboru pruskiego, .stawalo si� sprawq pierwszorz�dnej wagi. J ednakze 
znalezienie punkt6w zaczepi1enia dla zainicjowania akcji politycznej 
i propagandowej, pozyskanie odpowiednich dla jej prowadzenia ludzi, 
okazalo si� w praktyce niezmiernie trudne. Dopiero na poczqtku listo
pada 1914 r. pochodzqcy z Poznania Wiktor Stachowiak przekonal wladze 
N ac:zJelnego Komitetu N arodowego o mozliwosci podj�cia efektywnej 
dzialalnosci w zaborze pruskim. Z Krakowa Stachowiak wyjechal 
7 XI 1914 r. juz jako przedstawiciel Naczelnego Komitetu Narodowego 
na zab6r pruski. Dla koordynowania calej dzialalnosci postanowiono 
powolac do zycia specjalnq Organizacj� Pomocy Legionom z centralq 
w Poznaniu oraz terenowymi komisariatami we wszystkich wi�kszych 
miastach. Centrala poznanska miala w szczeg6lnosci „rozdawac prac�" 
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na caly za.b6r pruski, ,,naturaln�e wszystko za zezwoleniem wladz nie
mieckich" 1. 

W. Stachowiak rozpoczynal dzialalnosc na rzecz Naczelnego Komitetu
N arodöwego i Legion6w w nader niesprzyjajqcych warunkach. Poczc1t
kowe wahania wladz pru:skich w Sf>rawie Legion6w, a nawet pewne 
przejawy sympatii i -zainteresowania 2 ustqpily miejsca zdecydowanej 
niech�ci.3. W Wielkopolsce i na Slqsku przybrala ona wr�cz dernonistra
cyjnie ·wrogie formy

'. 
Opr6cz przyczyn natury bardziej og6lnej (niech�c 

do angazowania si� w sprawy polskie przed zakonczeniem wojny, roz
czarowanie do Legion6w, ktorie nie spelnily pokladanych w nich na
dziei i nie wywolaly powstania na tyfach wojsk rosy}skich, a jako sila 
bojowa nie przedstawialy powazniejszej wartosci 4) odgrywaly w tym 
wypadku waznq rol� 1akze przyczyny natury szczeg61:hej. Byly nimi 
przede wszystkim l�k przed konsekwencjami uprawianej prnez Legiony 
frazeologii niepodleglosciowej i ro21budzeniem aktywnosd politycznej 
ludnos·ci po1'skiej, a taJkze olbawa, aby mundur legionist6w - z'olnierzy 
polskich ·z orzelkahii na ·czapkach - nie spot�gowal nast-roj6w antynie
mieckkh w zaborze pruskim. 

D zialalnosc polityczno-organizacyjnq rozpoczql Stachowiak we Wroc
lawiu, dokqd przylbyl 8 XI 1914 r. Nie bylo dzielem przypadku, ze wlas
nie tu powstal i dz1alal faktycznie jedyny w zaborze pruskim komisariat 

1 Tadeusz Kaminskd. 90 Naczelne•go Komitetu Narodowego, 26 XI 1914 . (Woje
w6dzkie Archiwum Panstwowe w. Krakowie, Naczelny Komitet Narndowy, 42 -
dalej WAPIKr, NKN -. k. 111). 

2 Szerzej pisze o tym H. L e m k e, Deutschland und die polnischen Legionen

im Herbst 1914 (Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der vol!ksidemokrati'schen 
Länder Europas, t. III, Berlin 1959). 

13 10 XI 1914 r. Krieg1.5miniJSrterium .piiSalo do Kancelarii Rzeszy, Urz�du Sipraw 
Wewn�trznych Rzeszy i Pruskiego Ministerstwa Spraw We,wn�itrznych: ,,Aus 

. wicht1gen allgemeinen politischen Gesichtspunkten ist es nicht erwünscht, die 
Bestrebungen der Führer der polnischen Legion irgendwie amtlich zur unter
stützen oder diese selbst den deutschen Kriegszwecken, in welcher Form dies 
auch immer sei, nutzbar zu machen ... Deutschland und insbesonder,e Preussen haben 
keineriei Interesse daran, skh um der jetzt in Betracht kommenden, sehr geringfü-

. gigen und zweifelhaften polnischen Dienste willen, für sipäter innerpolitische 
Schwierigkeiten selbst zu schaffen, die si·ch aus der dann notwendigen Zurüc�
weisung obenerwähnt,er Ansprüche ergebe� müssen" (Deutsches Zentralarchiv -
Merseburg, Reip. 77, Tit. 863 A, nr 7, k. 207). 

4 Tak np. niemiecka prasa w Poznaniu - z wyjqtkiem „Posener Neuesten Nach
richten"· - o Le,gionach i J,egtonistach „nur schlechtes berkhtet ... Ma,n soll sie in 
militärischen Kred.sen nur als Thea.iterso\Lda,ten bezeichnen, die stets ausreisen sobald 
Russen in die Nähe kommen. Danach .scheint die garnze Legions1ge1schichte lediglich 
eine wertlose Farce" (Raport Ostmarkenvereinu z grudnia 1'914 r. Deutsches Zen
tralarchiv � Merseiburg, Re,p. 195, nr 336). 

9 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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terenowy Organizacji Pomocy Legionom. We Wroclawiu, lezc1cym na 
waznym skrzyzawaniu dr6g mi�dzy Niemcami, Kongres6wkq, Wielko
polskq i G6rnym Slqskiem, istniala w tym okresie liczna i dobrze zor
ganizowana Polonia. W momencie wybuchu wojny Polacy wroclawscy 
po�iadali szereg organizacji, wsr6d kt6rych najpowazniejsze miejsce zaj
mowaly Towarzystwo Gimnastyczne „Sok6l", Towarzystwo Przemyslow
cow Polskich, Towarzystwo Hand1owe. Polskie, Towarzystwo Polsko
Katolkkie, Towarzystwo Pol,ek. Na urriwersytecie studiowala spora grupa 
Polak6w z Kongres6wki, Wielkopolski i G6rnego Slqska, wsr6d kt6rych 
ozywionc1 dzialalnosc prowadzily tajne kom6rki zwüizanego z Ligq Na
rodowq „Zetu" 5

• Wszystko to pozwalalo Stachowiakowi i jego mocodaw
com przypuszczac, ze rwlasnie przez Wroclaw. ib�zie mozna nawiqzac 
trwale stosunki z Wielkopolskq oraz Dreznem i Lipskiem. P,ewnq rol� 
odegraly zapewne rachuby na pomoc materialnq Polonii wroclawskiej, 
liczq-cej w swych szeregach wielu zamoznych kupc6w, rzemieslnik6w, 
przedstawicieli wolnych zawod6w, a nawet fabrykant6w. 

P.o przyjezdzie do Wroclawia Stachowiak nawiqza natychmiast kon
takt z hrabiq Kayserlingiem1 oficerem komendy garnizonu. Kayserling, 
po zapoznaniu si� z charakterem misji i pelnomocnictwami delegata Na
czelnego Komitetu Narodowego, ,,pozwolil 'Z wielikq uprzejmosciq na za
lozenie filii Organizacji Pomocy Legionom we Wroclawiu" 6

• Kierowni""'. 
kiem komisariatu wroclawskiego mianowal Stachowiak Tadeusza. Ka
minski,ego, pochodzqcego z zasluzonej dla polskosci Wroclawia rodziny, 
czlonka „Sokola" od 1909 r. Stachowiak mial nadziej�, ze wlasnie za 
posrednictwem mlodego Kaminskiego, czlowieka nader wyksztalconego, 
oczytanego i post�powego, ale nieco „bojazliwego w dzialaniu'.', b�dzie 
mozna trafic „do calego Wroch�wia" 7• N adzieje te wzmacnial fakt, ze 
matka Kaminskiego, J anina, byla ruchliwq i wieloe poprularnq dzialaczkq 
polonijnq. Sqdzic nalezy, ze mianowanie Tadeusza Kaminskiego nie zo
stalo uzgodnione z kierownictwem jego macierzystej organizacji - To
warzystwa Gimnastycznego „Sok6l" - kt6ra w tym okresie nie ukrywala 
jawnie antyn�emieckiej i antypruskrej postawy. 

' W dost�pnej nam dokumeniacji nie zachowaly ,si� slady pierwszych 
.Poczynan komisariatu wroclawskiego Organizacji P.omocy· Legionom, ich.
charakteru i wynik6w. Echa ich docieraly widocznie do centrali, skoro 
juz 12 XJI 1914 r. ·zjawila si� we Wroclawiu specja1lina misja Naiczelnego 

5 Por. F. S z y m ä. c z e k, Stowarzyszenia akademickie polskiej mlodziezy g6rno

slqskiej we Wroclawiu 1863-1918, W.roclaw 1963. 
6 Raiport Wincenitego Gorzyckiego, 26 XI 19J4 r. (WAPKr, NKrN, 36, k. 96). 
7 Notatka S. Siedleckiego - adresy i nazwiska na Wielkopolsk�, 30 XI 1914 r. 

(WAPKr, NKN, 42, k. 116). 
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Komitetu Narodowego na czele z Jerzym Zulawskim. Przedmiotem jego 
rozm6w z Kaminskim byla przede wszystkim sprawa wydawania „gazetki 
wojskowej", na eo „od komisarza wroclawskiego subwencj� uprosic 
chcial". Nie wiemy, o jakq to „gazetk�" dokladnie szlo. Mozemy jedynie 
-przypuszczac, ze Zularwski mial zrumiar wydawac specjalne pismo legio
nowe dla zaboru pruskiego. Pertraktacje w tej kwestii z Kaminskim, 
a nie Stachorwiakiem wskazujq, ze miejscem jej wydarwania mial byc 
Wrodaw. Sprawa nie zostala je�nak sfinalizowana, gdyz przekraczala 
nie tylko· kompetencje, ale najprawdopodobniej i mozliwosci finansowe 
komisariatu wroclawskiego. 

Przed wyjazdem z Wroclawia Jerzy Zulawski udal si� do wladz woj
skowych, aby si� ,,przedstawic i za�azem meldowac". Tu sprawa przy
brala zgola nieoczekiwany dla niiego i jego misji obr6t, gdyz wladze 
wojsk,owe oswiadczyly mu kategorycznie, ze „musi natychmiast Wroclaw 
opuscic z calym towarzystwem". Kilka godzin p6zniej pod eskortc1: od
stawiono Zula,wskiego i jego towarzyszy (Zygmunt Kisielewsiki, Rze
peoka-Moszczenska, Jodkowa) do granicy niemiecko-austriaiokiej. Przed 
przymusowym wyjazdem z Wroclawia Zulawski zapewnial Kaminskiego 
o szyibkim powrocie ze Sjpecjalnymi i nalezycie respeiktowanymi iprzez
wladze · niemieckie pelnoinocnictwami oraz polecil mu przygotowac ze
branie Polonii, na kt6rym pragnql jq najprawdopodobniej zapoznac z ce
lami Naczelnego Komitetu Narodowego i Legion6w. Zulawski do Wrocla
wia juz nie wr6cil, a zapowiedziane zebranie Polonii trzeba bylo odwo
lac. Dopiero p opewmym czasie komenda igarnizanu wyjasnila Stacho
wiakowi_, ze misja Zulawskiego musiala opuscic Wroclaw, poniewaz wla
dzom wojskowym „cale kolo w towarzystrwie lkilku. nrewiast... si� nie
podobalo" 8• Bylo to wyjasnienie calkowicie wykr�tne. Przyczyny post�
powania wladz wojskowych we Wroclawiu mialy charakter polityczny,
o czym wikr6tce mial si� przekonac kolejiny wyslannik N aczelnego Ko
mitetu Narodowego.

W drugiej polowie listopada 1914 r. Departament Wojskowy Naczel
nego Komitetu Narodowego delegowal do zaboru pruskiego Winoentego 
Gorzyckiego, mlodego, liczqcego 21 lat oficera Legion6w i hlstoryka. 
Podstawowym celem jego misji bylo zorient9wanie si� w stosunku wladz 
niemiieckich i niemieckiej opinii publicznej do sprawy pol1skiej, N aczel
nego Komitetu N arodowego ·i Legion6w oraz zbadanie nast'roj6w wsr6d 
ludnosci po1skiej, poznanie opinii „terenu walki niemiecko-.po1Skiej", 
a ta!kze pozyskanie ludzi, odpowied,nich do prowadzenia ak,cji propagan-

.a Spriawozdanie z kr6tkiego :pobytu ob. Zulawskiego z towarzyszarni we Wroc

lawiu. W. Stachowiak do Naczelnego Komitetu Narodowego, 27 XI 1914 r. 

(W APKr, NKN, 42). 
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dowej i organizacyjnej. 17 XI 1914 r. w mundurze oficera Legion6w 
i przy szabli przekroczyl on granic� austriacko-niemieckq. Podczas po
bytu w zaborze pruskim bawil on we Wroclawiu trzykrotnie - po raz 
ostatni 24 liistopada, a ponadto byl w Poznaniu, Dreznie i Lipsku. Po 
zakonczeniu pawierzonej mu misji sporzqdzil 26 XI 1914 r. (w Jablon
k,owie) obszerny raport, w kt6rym sprawom wroclawskim p9swi�cil 
szczeg6lnie wiele m�ejsca. 

Po przybyciu do Wroclawia Gorzycki zamierzal zainicjowac w miejs
cowej prasie niemieckiej akcj� propagandowq na rzecz Legion6w. W tym 
celu nawiq•zal kontakt z redakcjq wplywowego dziennika „Breslauer 
General Anzeiger" znanego zresztq z wielu antypolskich wystqpien, wy
mierzonych -gl6wnie w organizacje pol1Skie we Wroclawiu. Gorzycki za
b�egal w szczeg6lnosci o opublikowanie w „Anzeigerze" komunikatu 
o powsfaniu, dzialalnosci i zadaniach komisariatu wroclawskiego Orga
nizacji P,omocy Legionom oraz artykulu Tadeusza Kaminskiego o bitwie
stoczonej przez Legiony pod D�blinem. Dla wyslannilka Naczelnego Ko
mitetu Narodowego mial to byc wst�p do dyskusji majqcej wyja' ·c
zasadnicze stanowisko redakcji w sprnwie polski1ej. R�akcja materialy
przyj�la, ale wbrew nadziejom i oczekiwaniom nie zamiescila ich. Re
dakcja ograniczyla si� do wyjasnien, ze komunikatu nie przepuscila
cenzura, a artykul o bitwie d�blinskiej „n�e zainteresowalby wcale pu
blicznosci". Tak wi�c m�sja w „Breslauer General Anzeiger" zakonczyla
si� komp�etnytm fia1skiem. Zamiast spodziewanej dyskusji i deklaracji re
dakcji spotkaly Gorzyckiego malo tajona niech�c i oboj�tnosc. ,,Owo
nieprzychylne dosyc stanowisko »Br. Anzeigra« schodzila si� w zupel
nosci - pod wzgl�dem czasu - ze zmianq ustosunkowania wladz nie
mieckich wobec legionist6w przebywajqcych w Niemczech" 9• Niepowo
dzeniem zakonczyly si� interwencje u cenzora wojskowego, kt6ry sta
nowczo odm6wil zgody na umieszczenie komunikatu, powolujqc si� na
stanowi·sko swych wladz zwierzchnieh .. Ten sam los spatkal zabiegi Go
rzyckiego w ,sprawie werbunku do Legion6w 10. 

Malo pocieszajqoe byly takze jego wnioski o nastrojach spoleczen�twa 
niemieckiego. Wywody w tej sprnwie oparte zostaly na materiale przy
padkowym i nieoo tendencyjnie interpretowanym. Tak wi�c relacjonowal, 
�e ·w jednym z lokali wroclawskich przystqpil do niego jakis oficer nie-

9 Rapor.t Wincentego Gorzyokiego, 26 XI 1914 (W.AIPKr, NKN, 36).
-10 Wü1zalo si� to ze sprawq inzyniera Czaplick.iego z zaoboru rosyjskiego, inter

nowanego po wybuchu wojny we Wrodawiu i przez 7 tygodni iprzetrzymywanego 
w wi�ieniu. Z wi�zienia Czaiplicki pbml prosby o ,przyj�cie do Legion6w. Na inter
wencj� Naczelnego Komitetu Narodowego zwolniono go, ale nie pozwolono mu 
oipuscic Prus. Interwencje Gorzyckiego u hrabiego Kayserlinga nie daly wynik6w 
(Raport Wincentego Gorzyckiego, 26 XI 1914 r., WAPKr, NKN, 36). 
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miecki i oswiadczyl, ze „walczy w woj1sku niemiedkim przeciw Rosji 
bardzo ch�tnie, gdyz walczy dla Polak6w, kt6rych lubi i szanuje". Po 
chwili „uslyiszelismy z bocznego pokoju tony z Dymami pozar6w" i Boze

cos Polsk<: grane n a p am i � c przez wspomnianego oficera". Ten, dosc 
wqtpliwej natury przyklad, podbudowany maro konkr1etnymi i zdawko
wymi deklaracjami redaktor6w kilku pism nj.emieckich w Saksonii, po
sluzyl jaiko podstawa do sformulowania opinii, iz „og6lnie i przeci�tnie 
stosunek Niemc6w do spr.[awy] polskiej i Legion6w przychylny. Nie 
m6rwimy tu IQ'czywis'Cie o rwladzach woj1skowo�p0I,icyjnych, o kt6rych wy
stqpieniach nieprzyjaznych_ - zachodzqcych »u g6ry« - przieci�tny og6l 
nie wie". 

Podcza1s swego pobytu w zaborze pruskim Gorzycki na kazdym kroku 
spotykal si� z przejawami antyniemieckiej postawy ludnosci polskiej i jej 

• niech�ci do koncepcji polityicznej N aczelnego Komitietu N arodowego i Le
gion6w. Zres,ztq jego kontakty z kolami polskimi byly <lose ograniczone.
We Wroclawiu udalo mu si� nawiqzac trwalszy kontakt jedynie z Towa
rzystwem Polek, kierowanym przez J anin� 'Kaminskq, matk� komisarza
wroclawskiego Orgainii�acji Pomocy Le,gionom. Tyiliko dzi�ki jej pomocy '
22 �I 1914 r. wziql on 1udzial w zebraniu Towarzystwa. Po wst�pnej i ka
meralnej dyskusji poproszono go o „gl�bsze przedstawienie stosunk6w
i hi!storii Legion6w". Jako szczeg6lnie znpJ:nienny odnotowal on glos ko
biety, kt6ra z troskq. pytala go „eo si� z nami stanie na wypadek 'Zlwy
ci�stwa Rosji" i radzila „r6wni1ez odczekac, a p6zniej dopiero walczyc".
Czlo�kinie Towarzystwa wypytywaly delegata N aczelnego Komitetu Na
·rodowego o stosunki. w Legionach i przyrzekly mu udziel�c pomocy ko
misariatowi wrodawskiemu Organizacji Pomocy Legionom. J eszcze tego
samego dnia zaproszono go :ha posiedzienie Towarzystwa Polsko-Katolic- ·
kiego, w k16rym wzi�lo udzial okofo 70 os6b 11• Po jego przem6wieniu
,,rozwin�la si� obszerna i dosc ostra dyskusja z »Z!wischenrufami«". Dy
skutanci zarzucali Legionom austrofilstwo, a Austrii dwulicowosc w spra
wie polskiej -oraz celowe wysylanie legiionist6w „do Kr6lestwa", aby
w ten spos6b pozbyc si� niiewygodnego elementu. ,,Zresztq Austria jest
pod kuratelq Prus i z niq razem tworzy najwü;kszego wroga sprawy pol
skiej. Gdyby Kr6lestwo przylqczono do Austrii i dano mu autonomi�, to
zapanowalaby tarn n�dza podobna jak w Galicji". Nie wiemy, do jakich
argument6w uciekl si� Gorzyoki, aby przekonac ·swych wroclawskich
oponent6w o slusznosd idei i koncepcji politycznej Legion6w. Pisal
w swym raporcie kr6tko: ,,Odpowiedzialfm zbiorowo na ·wszystkie za
rzuty, starajqc si� sptostowac i wyja:sflic szereg fakt6w". W minimalnym

11 Towarzystwo Polsko-Katolickie powstalo w 1890 r. i przed wyblichem wojny

liczylo okolo 80 czlonk6w. Politycznie zwiccizane z narodowc1 demokracjq. 
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tyl:ko stopniu mo'gly zr6wnowazyc poniesiomi przezen porazk� politycznq 

og6lnikowe obietnice pomocy dla komisariatu wroclawskiego Organizacji 

Pomocy Legionom oraz wykupienie przez uczestnik6w zebrania prasy 
legionowej. W istocie rzeczy byl to raczej przejaw zainteresowania sy

tuacjq politycznq w Galicji, a nie wyraz przekonania o slusznosci lanso

wamej prz,ez Legiony idei .niepodleglej Polski, odbudowanej przez jej 
wr.og6w. 

Doswiadczenia wroclawskie potwierdzaly tylko wczesniejsze spostrze
zenia Gorzyckiego z Drezna, Lipska i Poznania. Juz w Dreznie usly,szal 
on wiele nieprzyjemnych i j1ednoznacznych uwag pod adresem Niemc6w, 

ich politylki polskiej, a takze i Legion6w. Miejscowi Polacy informowali 

go, ze Niemcy na kazdym kroku manifestujq antypolski nacjonalizm i je

dinoznaczne zamiaTy wobec Kr61estwa: ,,Kalisch ist deutsch", ,,Tschen

stochau ist deutsch" itd. W Poznaniu „na ulicach umyslnie odwracano 

si� od na:s. Slychac bylo nieraz dociniki". Opini� Polak6w w Prusach 
o Legionach charakteryzowal Gorzydki nast�pujqco: Legiony �aiprzedaly

si� Austrii. Rosja pokona Niemc6w i Austri� ... Na razie Legiony p o m a
g a j q P r  u s a k o m". 0 niepopularnosci Legion6w w zaborz,e pruskim

swiadczyl wymownie fakt, ze przedstarwkie1om N aczelnego Komitetu Na

rodoweg,o udalo s� pozyS1kac do wsp6lpracy za,ledwie par� os6b. W Dreznie

wsp6lpracownikiem Organizacji Pomocy Legionom zostal Ludwik Kur

pierz, urz�nik pocztowy 12, w Lipsku j,edynie mloda Zofia Galiirska,
a w Poznaniu Apolitnary Kloskow:ski 13• 

24 XI 1914 r. Gorzycki w tow.arzystwie Stachowiaka i S. Siedleckiego 

zjawil si� w siedzi:bie wladz wojskowych we Wroclawiu. TU: aresztowano 

ich i osadzono w areszcie oficerskim. Po kilku godzinach zatrzymani do

wiedzieli si�, ze Gorzycki zostanie odtransportowany do granicy prusko

-austriackiej. Niie zwazajqc na jego protesty, wladze pruskie uczynily to 
jeszcze tego 1samego dnia. ,,W Poznaniu i Wroclawiu okazalo si� wybitnie, 

iz pod wzgl�dem stosunku wladz pruskich do Legion6w nastqpila zmia
na na niekorzysc pozornej czy tez prawdziwej poprzedniej sytnpatii" '14

. 

12 W Dreznie udalo si� takze po1zys1kac do ws1p6lpracy J. Horna, urz�dnika ipo
liicji, ,,prawie socjalist�", wlasciciela fabryiki papieros6w Komendzinskiego oraz 
radc� dr. Szablewskiego, ,,czlowieka bardzo ustosunkowanego w rzqdowych sferach 
niemieckkh" (Notatka S: Siedleckiego - aidresy i nazwiska na Wielkopolsk�, 
30 XI 19'14 r., WAPKr, NKN, 42, k. 116). 

1,3 J'w. 

14 Raport Wincentego Gorzyckiego, 26, XI 1914 r. (WAPKr, NKN, 36). Juz w cza
sie' po:bytu Gorzyckie.go w Poznaniu miejscowa pol[cja oswiadczyla mu, ze moze .go 
tolerowac jedynie 3-4 dni. 20 XI 19<14 :;-. dow6dca VI kor,pusu we Wroclawiu info.r
mowal nadiprezydenta prowincji g6rnoslqsikiej, ze na podstawie roz1kazu dow6dcy 
wojsk niemieckich na wschodzie (Oberostu) ,,ist keinerlei Agitation der »Polnischen 
Jungschützen« oder der »Polni,schen Legion« zu dulden. Es ist schon als Agitation 
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Niepawodzenie misji Gorzycki1ego pociqgn�lo za sobq faktyczne przer
wanie dzialalnosd komisariatu wroclawskiego Organizacji Pomocy Le
gionom, ,,w kt6rym juz prace rozpocz�to i z kt6rego juz pewne (na razie 
male) zyski si� mialo" 15. Wladze niemieckie oswiadczyly kategorycznie 
Kaminskiemu, ze nie chcq miec rdc do czynienia z Legionami. W rapor
cie do Naczelnego Komitetu Narodowego zalil si� on na brak z nim trwa
lych kontakit6w, ,,a nawet, gdy jakies niewiadome nam zajscie calq prac� 
wstrzymalo, iszanowny NKN jako najwyzsza wladza nas nie ostrzegl" 16• 

1 xn 1914 r. komi:sariat wznowil dzialalnosc, ,,lecz teraz juz n i e  j a w
n i e" 17

• Ograniczala si� ona obecnie do sprzedazy gazet i wydawnictw 
N aczelnego Komitetu N arodowego i Polskiej O�ganizacji N arodowej, zbie
rania dar6w „pienii�znych i w natuirze" oraz agi1tacji ustnej - ,,to zma:czy 
przemowy w poufnych koJ:ach towarzyskich, udzielanie wszelkiej inf.or
macji w sprawie Legion6w i naszej organizacji". Nie udalo si� jednak 
Kaminskiemu nawiqzac bezposredniej lq:cznosci z Krakowem, chociaz 
systematycznie wysylal on raporty o 1swej dzialalnosd do Katowic, gdzie 
miescila si� centrala przekaznikowa dla korespond.encji kom6rek Organi
zacji P.omocy Legionom w zahorze pruskim z wladzami N aczelnego Ko
mitetu N arodowego. Policja pruska wylapywala bowiem systematycznie 
kurieir6w i lkonfiskowala im !lmrespondencj�. Kaminski dowiedzial si� 
o tym przypadkowo i natychmia:st poinfo.rmowal Biniszklewicza, przy
w6dc� Pol1skiej Partii Socjalistycznej w zaborze pruskim, a zarazem
wsp6lpracownika Naczelnego Komitetu Narodowego 18

• Jego interwencje
zakonczyly si� calkowitym niepowodzeniem: ,,zakazano mu w komendzie
placu wszelkq akcj� z Legionami jako »landesverräterisch«" 19. 17 XII
1914 r. Kamiii.ski wyslal prawdopodobnie sw6j ostatni raport do Krako
wa, kt6ry tym razem dotarl do rqk adresata. Na tym tez urywajq si�
wszelkie slady istnienia i dzialalnosci komisariaitu wroclawskiego Orga
nizacji Pomocy Legionom oraz akcji propag.andowej i organizacyjnej we
Wroclawiu na rZlecz koncepcji 1p·0Iitycznych·Nacze1nego Komitetu Narodo
wego i Legion6w.

anzusehen, wenn diese Leute sich öffentlich in Uniform zeigen". Jezeli pojawia. 
si� na terenie prowincji nalezy odstawic ich najikr6tsza. droga, do granky austriac.: 

kiej (Deutsches Zentralarchiv - Merseburg, Rep. 77, Tit. 863 A, nr 7, k. 221). 
15 Tadeus:z Kaminsiki do Naczelnego Komitetu Narodowego, 26 XI 1914 r.

(W:APKr, NKN, 42). 
16 Jw. 
17 Raiport z dziala,lnosci Organizacji Pomocy Legionom, Wroclaw, 17 XII 1914 r. 

(WAPKr, NKN, 42).' 
18 Por. F. F i g o w a, Napieraiski i Korfanty wobec Niemiec i sprawy poiskiej

w poczqtkach pierwszej wojny swiiatowej (Zaranie Sla,skie, nr 2, 1960, s. 207). 
19 Ra.port z dzialalnosci Üt"ganiz1acji Pomocy Legij.onom, Wroclaw, 17 XII 1914 r. 

(W APKr, NKN, 42). 
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DIE AKTION DER LEGIONÄRE IN WROCLA W IM JAHRE 1914 

Mitte Augusit 1914 wurde in Krakow da1s Nationale Hauptkomitee (NaczeLny 
Komitet Narodowy) al1s ,politische Vertretunig der Parteien und Gruppen gegründet, 
die sich für die sog. ösiterreichisch-ipolnische Lösung der Polenfrage ausgesprochen 
hatten. 

Unter der politischen Leitung dieses Komitees sind die Legionen ?rganisiert 
worden, die an der Seite der österreichiischen und deutschen Truppen gegen Russ
land kä,�ften. Das Komitee wirkte auch in dem von Preussen annektierten Teil 
Polens, indem es unter der einheimischen polnischen Bevölkerung di,e Legionen 
propa1gierte. Zu diessem Zweck berief es eine besondere Organisation zur Unter
stützung der Legionen (Organizacja Pomo'Cy Legionom) mit dem Sitz iin Poznaii.. 
Die einzige tätige Niederlassung der Organisation ist in Wrodaw entstanden. Die 
kurze Zeit ihres Bestehens tbis Dezember 1914) erwies, dass die polnische Bevöl-

. kerung im preussischbesetzten Teil Polens sich entschieden gegen die Konzeptio-: 
nen eines von seinen Feinden geschaffenen „unabhängigen" Polens wandt,e. Eine 
unwilli1ge und feindselige Stellung zu der Aktion der Legionen haiben auch die 
pressischen Behörden eingenommen, da sie befürchteten, die Unabhängigkeits -
phras,eologie der Legionen könnte die antideutschen Stimmungen unter den Polen 
erregen. 
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WOJCIECH WRZESINSKI 

ZE STUDIÖW NAD HISTORI1\ CZASOPISMIENNICTWA POLSKIEGO 
W NIEMCZECH W LATACH 1922-1939 

Historia czasopismiennictwa polskiego w Niemczech jes•t zwiqzana 
z wewn�trZfilymi przeobraz•eniami narodowosciowymi ludnosci polskiej 
tarn zamieszkalej, narastaniem poczucia swiadomosci narodowej, rozwo
jem germanizacji oraz ksztaltowaniem organizacyjnych form ruchu pol
skiego. Pierws�e polskie inicjatywy wydawnicze w panstwie niemiec
kim mialy zazwyczaj na celu zas1pdkojenie potrze'b informacyjnych, wy
przedzaly powstanie narodowych o:rganizacji poliltycznych. Organizowane 
w pierwszej polowie XIX w. gazety polskie to male, o lokalnym zasi�gu 
pisem:ka, w duzej cz�sci wypelnione tylko p:rzedrukami, najcz�sciej tlu
maczeniami z gaz,et niemieckich, drukowane w nakladach niewielkich, 
tloczone w warunkach bardzo prymitywnych. Ale nawet i takie gaze.ty 
wywieraly powazny wplyw na przeobrazenia walki z germanizacjq, przy
spieszajqc nadawanie jej wyzszych foTm walki politycznej. Przeobrazenia 
w ruchu polskim zmuszaly do zmian w c0-arakterz·e gazet, do poszukiwa
nia nowych form, zwü�kszenia troski o samodzie1ne zbieranie wlasnych 
material6w, reprezentowanie konsekweilltnego programu politycznego 
i narodowego. Juz w dnigiej polowie XIX w. gazety polskie spelnialy nie 
tyltko funkcje informacyjne, biorqc aktywny udzial w wa'1ce politycznej 
ludnosci polskiej w Niemczech o pra:wo do zachowania ,swobody zycia na
rodowego, ale spelnialy r6wniez fun'kcje oswiatowe, prowadzily akcj� 
kultura�nq, demonstrowaly naTastanie aktywnosd spolecznej Polak6w 
w Niemcz,ech, oddztialywaly na ksztaltowanie wsr6d ludnosci polskiej 
okTeslanyieh rwyobrazen narndorwych i politycznych. 

Okres mi�dzywojenny, od chwili zakonczenia plebiscyt6w, powstan, ,
osta1teczneg9 uksztaltorwania granicy polisko-niemieckiej, w ,ruchu polsklm 
w Niemczech charakteryzowalo ksztaltowanie jednolitego kierownictwa, 
kt6re kierowalo calo'ksztaltem zycia organizacyjnego ludnosci polskiej. 
R6wnoczesnie jednak dzialaly organizacje, kt6re ze wzgl�d6w ideowych, 
politycznych, a niekiedy nawet tylko ambicjonalnych, nie podporzqdko-
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waly si� temu kierownictwu - Zwiqzkowi Polak6w w Niemczech. I tak 
tez z jednej strony istnial blok gazet polskich stojqcych w kr�gu wy
znaczonym przez Central� Prasowq Zwiqzku Polak6w w Niemczech, 
a z dru,giej gazety wydawane przez r6:hnoraki,e ugtf1U!Powainia opozycyjne. 
Z wyjqtkiem „Glosu Ludu" dwutygodniJka Polskiej Partii Socjalistycznej 
w Niemczech, pozostale inicjatywy wydawnicze ugrupowan opozycyj
nych nie posiadaly wi�kszego wplywu na rozw6j czasopismiennictwa pol
skiego w Niemczech, zazwyczaj b�qc ef emerydami. Redakcje tych gazet 
natrafialy na powazne trudnosci organizacyjne i finansowe. Osobny roz
dzial w h�stodi czasopismiennictwa polskiego zajmuje dwutygodnik „Glos 
Pracy", wydawany przez Komunistycznq Parti� Ni,emiec. Byl on wyra
zem zainteresowan KPN losem robotnik6w 1polskich, w wi�ksz?sci sezo
nowych, w Niemczech. 

Badania nad historiq czasopismiennictwa polskiego w Niemczech Sq 
powaz,nie zaawansowane. Szczeg6lnie duzy dorobek. ,posiada historiografia 
pol:ska w badaniach nad dziejami czasopismiennictwa polskiego na War
mii i Mazurach 1

. Artykul poniziszy stara si� zwr6cic uwag� na zasadni
cze przeobrazenia rw organizacji polskich instytucji wydawniczych, pomi
ja natomia:st niemal zu.pelnie sprawy ksztaltowania oblicza ideowo-poli
tycznego, wracajqc do tych problem6w tylko w wypadkach koniecznych 
do wyjasnienia przeobrazen organizacyjnych. Prowadzenie badan nad 
dziejami c�asopismiennictwa pol,skiego w Niemczech utrudniajq luki 
w stanie zachowanych gazet. Tyl'ko nieliczne roczniki .gazet zachowaly 
si� w 'komplecie. Niekt6re gazety Sq znane tylko z pojedynczych nume-· 
r6w lub nawet z informacji posrednich. N ajwi�ksze braki istniejq w ga
zetach · wydawanych na terenie ·westfalii i Prus Wschodnich. Najlepiej 
zachowaly si� gazety wydawane na Slqsku. Artykul ponizszy zostal 
przygotowany w opar-ciu o znajomosc zachowanych zbior6w gazet pol
skich w bibliotekach polskich, niekt6rych zbior6w prywatnych oraz pol
skic? i niemieckich material6w archiwalnych. 

Po uksztaltowaniu granic polsko-niemieckich w republice weimarskiej 
bylo ,pi�c polskich osrodk6w wydawniczych: olsztynski, ·berlinski, west
fa1lski i slqskie: ibytomski i ,a.pol:ski. W Olsztynie nieprzerwanie - takze 
i ,przez caly olkres plebiscytowy - wydawana byla w drulkarni rodziny 
Pieni�znych „Gazeta Olsztyfrska". Po utworzeniu Zwiqzku Polak6w 
w Prusach Wschodnich (30 XI 1920 r.) ,,Gazeta Olsztynska", pozostajqc 

. 1 Por. T. C i  e s  1 a k, Prasa poLska na Mazurach i Warmii 1718-1939, 01 ztyn 

1964; A. Ga r 1 i c k a, Rozw6j badan nad historiq prasy w Polsee (cz. I - do 

1939 r.) (Roczniki Historii Cza'So,pismiennictwa Polskiego, t. I, 1962, s. 7-48). Wy

kaz stosowanych skr6t6w w artykule: AAN - Archiwum Akt Nowych w Warsza

wie, AP - Archiwum Pan.stwowe, WiAP - Wojew6dzkie Archiwum Panstwowe, 

DZAM - Deutsches Zentralarchiv Abteilung II Merseburg. 
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nadal wlasnosciq Pieni�zny,ch, iostala uznana oficjalnym organem no
wego Zwiqzku. Do Olsztyna z.ostal tez przenlesiony drulk wydawanej 
uprzednio w Kwidzyniu „Gazety Polskiej", kt6ra stala si� mutacj"q „Ga-
z-ety Olsztynrskiej", z niewielkim marrginesem dla lokalnych wiadomosci 
z Powisla. U znajqc potrzeb� posiadania wlasnej sluzby informacyjnej 
Zwiqzek Polak:6w w Prusach Wschodnich powolal do zycia Agencj� Pra
sowq, ·z siedzibq w Malborku. Dla· obu gazet utworzona zostala jedna re
dakcja w Olsztynie, kt6rq faktycznie kierowal Kazimierz J aroszyk. Re
daktorem odtpowiedzialnym byl do czasu wyda1enia go z Prus (sierpien 
1921 r.) Ludwik Lydko 2• 

Mazury na kilka dni przed plebiscytem zostaly pozbawione prnsy 
polskiej. Wydawany w Szczytnie ,.,Mazur" .po napadzie boj6wki niemiec
kiej i sterroryzowaniu pracownik6w technicznych prze�al wychodzic 
i nie zostal wznowiony po plebiscycie. Wydawnictwo „Gazety Olsztyn
skiej" w okresie przygotowan plebiscytowych zostalo wyposazone w no
wocz,esne, jak na 6wczesne mozliwosci, maszyny drukaJiskie. Drukowanie 
w niim „d-azety Olsztynskiej", kt6rej ina:klad w okresie najwi�kszego roz
woju (poczqtek 1923 r.) si�gal 3500, niewielkiego nakladu ,,Gazety Pol
skiej", nie przekraczajqcego 500 egzemplarzy, oraz dwu niedzielnych do
datk6w - ,, Gose Niedzielny" i „Gospodarz" 3, darwalo moz!liwosci snucia 
plan6w rozbudorwy czasopismiennictwa polskiego na terenie plebiscyto
wych Prus Wschodnich. Przede wszystkim dawalo mozliwosci opracowy
wania projekt6w wydawania gazety dla Mazur6w. 

Stosunkowo niskie naklady oraz zasada nieumieszczania ogloszen w j�
zyku rriemieckim powodowaly, ze wydawnictwo Pieni�znych nosilo cha
rakter deficytowy. Zwiqzek Polak6w zabiegal o pokrycie tego deficytu, 
starajqc si� o zapewnienie wplyw6w na charakter gazety. Decydowal 
o obsadzetniu ,stanowiska redaktora naczelnego 4• W kierorwnictwie Zwiqz
ku Polak6w w Pru�ach Wschodnich spotykamy si� w6wczas ze Zidaniem
o potrzebie zwü:kszenia wplyw6w organizacyjnych na ga:zett=:. Zwolenni
kiem takiej oceny byl prz.ede wszystkim Jan Baczewski. Z jego to inicja
tywy podejmowane byly bezskuteczne pr6by wykupienia wydawnictwa
-od Pieni�znycp.. Ki·edy 1nie udalo 'Si� tego zrealrzowac, w6wczas Baczew-

2 W. W r z e s  i ns k i, Ruch poLski na Warmii, Mazurach i PowisLu w Latach 

1920-1939, Poznan 1963, s. 102-104. 
3 AAN, Poselistwo Berlin, wic,\zka 60, Notatka Jana Baczewskiego o stanie ruchu 

polskiego w Prusach Wschodnich. 
4 W umowie zawar,tej mi�dzy Kazimierzem Jaroszykiem a Zwiqzkiem Polak6w

w Prusach Ws•chodnich w kofrcu 1920 r. stwierdzono: ,,P. Jaros,zyk jako kiero,wnik 

redak;cji :podlega bezposrednio Centralnemu Komitetowi, kt6ry zaskzega sobie 

iprawo w,plywania na kierunek polityczny wsipomnianego pisma". Umowa wlasnosc 

Wl. Chonackiego. 
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przez J. Koraszewskiego oraz „N owiny Codzienne" wzl).owione po przer
wie w o\kresie pl,ebiscytu i wydawame rprzez A. Pawlett�. W Gliwicach 
wychodzila blizej nie znama dzisiaj gazeta „Sztandar Polski". Koraszewski 
wyjezdzajqc do Polski odprzedal „Gazet� Opolskq" N apieralskiemu. ,,Ga
zeta Opolsika" szyibiko rprziestala wychodzic 13• W tej sytuacji wobec 
przygotowan do zalozenia takze i na terenie Slqska organizacji Zwiqzku 
Polak6w najwi�ksz,e znaczenie rprzywiqzywano do „N dw:iin Godziennych", 
chociaz stan ekonomiczny wydawnktwa byl •bardzo trudny. Bardzo po
wazne dlugi i brak pieni�dzy n� ipokrycie najwazniej,szych ipotrze1b bie
zqcych utrudnialy prac�. Jednakze Zwüizek Polak6w w Niemczech oraz 
poliska sluzba konsularna decydowaly si� na popieramie „Nowin", prze
ciwstawiajqic je dobrz•e zorganizowanemu, s�lnemu ekonomicznie wydaw
nictwu „Katdlik" Napieralskiego. Napi,eralskiego nie darzono zaufaniem 
z uwagi na jego �byt dalelko idqcq ugodowosc i tradycje wsp6lpracy 
z Centrum 14. 

Wymieinione wyzej gazety w zasadzie pokrywaly swoim zasi�giem 
wszystkie obszary panstwa niemieckiego zamieszkale przez ludnosc pol
skq .. Brak wlasnej gazety odczuwali jedynie Polacy na Pograniczu. Do
chodzil tarn „Dzienn:ik Be.rlinski" oraz „Gazeta Gdansk,a". Miejscorwi 
Polacy uskarzali si�, ze nie wykazujq one dostatecznego zainteresowania 
ziemiq zlofowskq, Kaszubami, Balbimojs21czyZJnq. Nie abonowano czyta
nych tu przed 1920 r. gazet ipolskich. wydawanych w Po:zmaniskiem i na 
Pomorzu 15• Prasa polska w Niemc2iech ulegala wplywom 1polskich partii 
politycznych w kraju. N ajrwyrazniej wysh:powalo to na terenie Westfalii 
(NPR). W Berlinie i Ol1sztynie wplywy ideowe posiadala endecja, a na 
Slqsku scieraly ,si� wplywy chadecji, napieralszczyzny i socjalistyczne. 
Kazda z gazet realizowala wytyczne uznawane za sluszne przez kierow
nicze osrodki regionalne. Poszczeg6lne '.l'edakcj,e pracowaly samodzie�nie, 
utrzymujqc kontakty tylko sporadycznie. R6.znoraka tez byla takty�a po
st�powainia redakcji wobec wladz niemieckich. Sytuacja zacz�la si� zmie
niac z chwilq utworzenia, po nielatwych i dlugich pertraktacjach z przed
stawicielami iposzczeg6lnyich region6w, og6lnopanstwowego Zwiq·zku Po-, 
lakow w Niemczecih 16• PoszcZJegolne redaikcje u:zmaly Zwiqzelk Poliak6w 
za faktycznego kierownika zycia organi1zacyjnego ludnosci polskiej, pos

wolanego do przewodzenia i w pracy politycznej. Pewinq niezaleznosc de
klarowala jedynie recJakcja „K1atolika". 

1'3 A•AN,' Konsulat Opole, §§ nr 124, k. 19-22. K. M a 1 c z e w s k i, Ze wspom

nien s.Zqskich, Warszawa 1958, s. 181. 
14 Tam.ze, k. 4, 239�248. W koncu 1922 r. ,,Nowiny" byly zadluzone do wyso

kosci 300 000 mk, a ponadto do normalnego funk,cjonowania gazety konieczne bylo 
ziakupienie w�gla, na eo poitrzeba bylo dalszych 200 000. 

15 AP Poznan, PZZ, nr 102, k. 23---i30. 
16 AAN,'_ Posels,two Berlin, wiqz,ka 66, 23 VIII 1922.
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Pierwszym praktycznym sprawdzianem slusznosci idei, kt6re przy
swiecaly organizatoirom Zwiqzku Polak6w w Niemczech, mialy byc do
datkowe wyibory iparlamentar.ne rozpisa:ne na SlqSku Opolskim na listo
pad 1922 r. Oportunistyczne stanowisko Napieralskiego nie pozwalalo 
miec nadziei, ze „Katolik" wlqczy si� aktywnie do akcji wyborczej 17• To 
tez gl6wnq rol� w propagandzie przedwyborczej wyznaczono „N owiinom 
Codziennym". ,,Nowiny Codzi_enne" drukowane w6wczas tylko na dwu 
stronach, redagowaine przez Waclawa J ankowskiego, wydawane przez 
A. Pawlett�, posi1adaly zaledwie 300 abonent6w. W okresie wyborczym
naklad zostal zwü:kszony. Gazeta praktyc:zmie st�la si� organem Zwiqzku
Polak6w 18, chociaz na Slqs'ku formalnie organizacja ukonstytuowala si�
dopiero w sty

c
zniu L923 r.

Doswi1adczenia wyborcze wykazaly koniecznosc ujednolicenia pracy 
redakcji gazet polskich. Z poczc:it}dem 1923 r. Rada Naczelna Zw�qzku 
Polak6w uchwalila zwolanie ·zjazdu dziennikarzy polskich w Niemczech. 
Rozpocz�to przygotowania do zjazdu 19• Zarzqd Wykonawczy Zwüizku 
Pdlak6w zbieral postul1aty, przygotowywal wnioski. Przygortowania spot
kaly si� z opozycjq „Katolika" bytomskiego, Redakcja „Katolika" odm6-
wila udzialu w zjezd.iie. Napieralski uzasadnial swoje stanowisko koniecz
noscic:i zajmowaniia niezalle2'nej postawy. Nie pomogly stwierdzenia za
rzc:idu Zwic:izku Polak6w, kt6ry przestrzegal redakcj� ,,Katolika", iz nie
obecnosc na zjezdzie b�dzie uwazana za „fakt sabotazu, z kt6rego wnios
kowac b�ziemy nakaz .surowych przeciwdziafan" 2o. 

21 i 22 IV 1923 r. w Berlinie zostal przeprowadzony pierwszy zjazd 
prasy .polskiej w Niemczech. Pr6cz programowo nieobecnych przedsta
wicieli „Katolika" nie bylo tez redaktora „MazUTskiego Przyjadela Lu
du", ikt6ry jednaik ·przeslal obszerne sprawozdanie i usprawiedliwienie. 
Ucziestnicy zjazdu uznali kierownictwo Zwic:izku Polalk6w jäko nacze1nej 
orga1rüzaicji ludno:sci polskiej w Niemczech, deklarujc:ic gotlowosc podpo
rzqdkowania si� jego dyrektywom. Zjazd wypowiedzial si� przeciw dzia
lia.1Jnosd partyjnej organi:mcji polskich w Niemczech, stwierdzajc:ic, ze 
,,obrona interes6rw inarodowych, a nie ipartyjnych, jest haislem iprasy pol
skiej w Niemczech" oraz „mimo nieustannych szorwinistycznych wystq
pien olbrzymiej wiE�kszosci prasy niemieckiej wobec ludnosci polskiej 

�7 M a 1 c z e w s ik i, op. cit., s. 181. 
1s AAN, Konsulat Qpole, nr 124, k. 239--249. A. P a  w 1 e t  t a, Memorial doty

czqcy „Nowin Codziennych", styczen 1929, druk. 
19 „Katolik", 1923, Nr 15. Zwüizetk Polak6w stwierdzal, ze po.stanowiono zwolac

zjazd, ,,aby iporozumiec si� w cel.u ujednolicenia kierunku 1Pracy pols!kiej i za,pew

nieni1a bytu materialnego tych gazet, kt6rych byt wobec dzisiejszych trudnych wa

runk6w go,srpodarczych byfüy zagro,zony". 
20 Tamze, 1923, rnr 96, Zjazd prasy pol!sikiej w Niemczech. ·
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uwaza, ze zadaniem prasy polskiej w Niemczech Jest mi�dzy innymi lago
dzenie przedwieiistw ipolsko-miemiedkich oraz pouczanie ludnosci polskiej 
o jej obowiqzkach wobec wlasnego narodu, lecz r6wniez wobec paiistwa,
w kt6rym ta ludnosc miesz.ka" 21

• Zjazd uchwalil tez decyzje powolania
Centrali Redakcyjnej Zwiqzku Polak6w z siedzibq w Be:rlinie. Gentrala

miala za 2'adanie z.bierac i dostarczac materialy poszczeg6lnym redak
cjom, wydawac miesi�czny biuletyn organizacyjny Zwiqzku Pola:k:6w.

Koszty utrzymania Centrali mialy byc pokrywane proporcjonalnie przez
wszystkie pisma polskie w Niemczech wedlug zasad ustalonych przez

Zwiq1Zelk Po1alk6w. U:rruohamienie centrali mialo nastqpic w czerwcu
1923 r. 22 

Kryzys, kt6ry sparalizowal zycie gospodarcze w Niemczech w 1923 r., 
wywarl wplyw takze na pofozenie gazet polskich. Wzrost cen papieru, 
trudnosci z jego ku!Pnem, post�pujqca blyskawicznie i!nflacja, spadek 

dochod6w z abonamentu ·zwi�kszaly deficytowy chamkter wydawnictw 
prnsowych. Polskie instytucje g,ospodarcze nie byly w stanie przyjsc 
redakcjom z pomocq kredytowq. Gazety polskie w 1923 r. stan�ly przed 
grozbq likwrdacji z powodu trudnosci ekonomicznych 23• Dodatkowo 

skomplikowana sytuacja wewn�trzna w Niemczech, wobec okupacji Za
gl�bia Ruhry i grozby rozruch6w rewolucyjnych, powodowafa uczulenie 
wladz niemieckich na wszystkie. a'kcenty krytyczne na lamach gazet. 

Liczne wtedy byly wypadki okresowych 1zakaz6w wydawania gazet przez 
wladze niemieckie 24

• Inflacja wytworzyla s1zczeg6lnie niepokojqcq sytu
acj� w wydawnictwie „Dziennika Berliiiskiego". Pomyslne perspektywy, 
jakie zacz�ly si� zarysowywac przed gazetq z poczqtkiem 1923 r., po ob
j�ciu redakcji przez Tadeusza K1atelbacha, kiedy poprawil si� poziom 

„Dziennika" i gdy zacz�la wzrastac liczba prenumerator6w 25, zostaly 

zniweczone. Powstal w6wczas projekt prze�iesienia do Berlina niekt6rych 
maszyn dTukarskkh z wydawnictwa „Wiarusa" i utworzenia w aparciu 
o nie drukarrii, w kt6rej bylby tloczony „Dziennik Berliiiski". Rozwa

zaho tez propoQ:ycj� likwidacji wszystkich gazet polskich w Niemczech,
a pozostawienie tylko „Dziennika Berliiiskiego,., 26. 

21 „Gazeta Olsztynska", 1923, nr 88, Zjazrd iprasy pQ1l1s1kiej w Be:rlinie. 
22 „Nowiny Codzienne", 192.3, nT 94, Pierwszy zja•zd prasy polskiej w Berlinie. 
23 Por. np.: ,,Gazeta Olsztynska", 1923, nr 185', Upaodek gazet jest nieunikniony.
24 Tamze, 1923, nr 50, Kornunikat Zarzqdu Wykonaw_czego Zwiqzku Polak6w 

w Niemczech w sprawie „Gaz-ety Olsztynskiej". 
25 AAN, MSZ Wyrdzial Konsula.rny, wiq•zka 66, teczJka II, Poselstwo Berlin, 

26 II 19.31. 
26 Tamze, Warszawa 22 IX 1923. Wisp6lwlasciciel drukarni „Wiarusa" byl got6w 

pokryc polow� kosztow utworzenia drukarni. 
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Projekty mimo duzego zainteresowania Zwü1zku Polak6w nie zo
staly zreali:wwane. 29 VII 1923 r. ,,W�arus Pdl1ski" oglosH, ze z powodu 
trudnosci finansowych musi zawiesic wydaiwanie ga2Jety. Wydawnictwo 
zo�talo przeniesione do Poznania 27

. Od �O sierpnia tego roku z powodu 
trudnosci finansowych przestal wychodzic przejsdowo „Dziennik Ber
liiiski". ,,Katolik" oceniajqc 6w fakt pisa1l, ze po zawieszeniu „Wiarusa" 
stanowi to juz „formalnq kl�sk� dla zycia narodowego Polak6w w Niem
czech" 2a. Podobnie byly ·zagrozone i inne gazety. Stosunkowo w najlep
szej sytuacji znajdowalo si� :wydawnictwo „Katolik". A. Pawletta napo
tykajqc ogromne trudnosci w wydawaniu „Nowin Codziennych" poczql 
zabiegac o uzyskanie p·omocy ze strony Napieralskiego. Zwiqzek Pola
k6w wyrazal obawy, aby te zabiegi nie skoiiczyly si� podporzqdkowa
niem „Nowin" Napieralskiemu i przejsciu gaz;ety na pozycje „Katoli
ka", kt6re nie odpowiadaly polityce Zwiq·zku 29

• Ale Napieralski sam juz 
w6wczas rozglqdal si� za ewentualnym kupcem, kt6remu mozna by od
stqpic wydawnictwo 30 i nie byl ·sklonny interesowac si� losami „Nowin". 

Chociaz sytuacja byla tak trudna dla prasy polskiej, j1ednak i w tym 
czasie spotykamy si� z nowymi inicjatywami wydawniczymi. W 1923 r. 
na Slqsku Opolskim razpocz�to wydawac przez Zwiqzek Harcerstwa Pol
skiego na Slqsku czasopismo organizacyjne z materialami s�koleniowy
mi - ,,Harcerz Slqski". Byl ,o,n drukow:any w malym formacie, a redak
torem 1byl Milosz 1Soltys 31

. 1 VII 1923 r. ukazal si� pierwszy numer dwu
tygodnilka „Piroletariiuisz", l(}'I'lganu Bolskie'j Partii Socj,alistycznej w Niem
czech, naklaidem „Gazety Robotniczej" w Katowicach. Pierwszym redak
torem byl Piotr Toczek, a od sierpnia tego roku Piotr Kolodziej. Z dniem 
1 I 1926 r. tytul dwutygodnika zostal zmieniony na „Glos Ludu", przy 
zachowaniu dawnego formatu, bez zmian w tDesci. Dlugoletnim redakto
rem byl Franciszek Treybalski. Tylko w pierwszym roku swego istnienia 
,,Proletariusz" zachowywal postaw� oboj�tnq, a czasami nawet przy
chylnq dla Zwiqzku Polak6w, przechodzqc 1p6zniej na pozycje krytyczne. 

. Impas, w jarkim ·ztnal,azfa si� iprasa .polska w �iemczech w 1923 r., zo
stal przerwany doipiero wiosnq 1924 r. Zblizajqce si� wybory parlamen
tarne rozpisane na maj zwi�kszyly zainteresowanie Zwiqzku Polak6w 
losem gazet polskich w Niemczech. Na terenie Westfalii oficjalnym 
organem Zwiqzku stal si� teraz „N arodowiec" z Herne. Byla to gazeta 
o mniejszych ambicjach politycznych niz „ Wiarus", redagowana gl6w-

27 DZ.AiM, Reip. 77, Tit. 856, Nr 331, k. 229-231. 
2s „Katolilk", 1923, nr 189, Calkowity UJpadek prasy ,polskiej w Niemczech.
29 AiAN, Konsulat Opole, nr 124, k. 30, Konsulat Bytom, 17 X 1923. 
30 M a 1 c z e w s k i, op. cit., s. 183. 
31 I. Las k o n c z y k, Zarys rozwo_ju Zwiqzku Harcerstwa Polskiego w Niem

czech na Slqsku Opolskim w latach 1920-1939, Opole 19·63, s. 5 i nast. 

10 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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nie przy pomocy no.iyczek i kleju z przedrukow z prasy niemieckiej 
i polskiej praisy krajowej. W Berlinie z wolna zaczynal wzrastac naklad 
„Dziennika Berlinskiego" 32

• Wydawcy „Dziennika Berlinskiego" mielli 
trudnosci ze znalezieniem drukarni. BuTian, wlasciciel drukarni, w kt6-
rej tloczony byl. ,,Dziennik", sprzedal sw6j zaklad. Gorqczkowe. poszu
kiwania nowej drukar.ni daly rezultat tylko cz�sciowo pomyslny. Dru
kowania gazety podj�la si� drukarnia emigrant6w rosyjskich „Bukwa", 
wyceniajqC bardzo wysoko wykonywane .prace. Tote.i nawet wzrastajqce 
dochody z abonamentu „Dziennika" nie wystairczaly na pokrycie koszt6w 
druku 33

• 

Przygotowania do akcji wyborczej wzmogly zainteresowanie Zwiqzku 
Polak6w projektem rozbudowy drukarni „Nowin". - Poparcie dla tego 
pla:nu zadeklarowal 1prezes Zwiqzku Polak6w Stanislaw Srerakowski. 
� Ber linie dzialacz.e Zwiqzku anali1zowali tymczasem mozliwosc utworze
nia towarzystwa akcyjnego dla wydawania gazet pdls:kich w Niemczech. 
Za konieczne uznano jednak przede wszystkim wykupi1enie akcji „Dzien
nika 'Berlinskiego" od Korzeniowskiego i Litauera 34. Przeprowadzenie 
tych zmian wymagafo jednak dluz,szych przygotowan, na kt6re nie bylo 
czasu 'Z uwagi na wybory. Regionalnie Komite.ty Wyborcze P.olskiej Partii 
Ludowej staraly 1si� o 1zwi�kszenie naklad6w poszczeg6lnych. gazet pol-
. skich. I tak np. ,,N owiny Codzienne" 'zwi�kszyly naklad do 10 000, a do · 
redakcji na okres otl 15 1lutego do lipca 1924 r. iprzyszedl Roman Lut
man 35

• W okresie tym na lamach „Nowin Codziennych" najwyrazniej 
znajdowaly sw6j wyraz zasadnic�e koncepcje Zwiqzku Pola:k6w. 

Po wy:borach wiosennych )924 r. zaszly niespodziewane zmiany. Do 
Polski przeni6sl si� N apieralski i postanowil sprzedac sw_oj,e udzialy 
w „Katoliku". Stanowily one zasadniczy pakiet. 30 VI 1924 r. walne 
zebranie udzialowc6w wyrazilo zgod� na sprzedaz udzial6w Napieral
skiego Zw,iqzkowi Polak6w, rep�ezentowanemu przez Sierakowskiego, 
kt6ry nabyl 430 udzia1l6w. Stanislaw Weber nabyl 15 udzial6w, pnzostale. 
41 udzial6w ,pozostalo w r�kach os6b przebywajqcych w Polsee (gl6wnie 
na Slqsku i w Wielkop�lsce). Kierownikiem wydawnictwa zostal S. We
ber. ,,Katolik" przeznaczony dla Slctska Opolskiego otrzymal nazw� ,,Ka-

32 DZAM, Rep. 77, Tit. 856, Nr 532, k. 96-99. 
,33 AAN, MSZ Wydzial Konsu1'arny, wi&z,ka 66, teczka II, Poselstwo Berlin, 

26 II 1931. 
. 34 Tamze, Konsulat Opole, nr 124, k. 31-33, Protok6l posiedzenia w Berlinie 

11 II 19'24 r. w sprawie druk�rni polskiej „Dziennika Berliiiskiego" i „Nowin Co
dziennych". 

35 Tamze, k. 3·6--41, Konsulat Bytom, 30 I 1924. W lipcu 1924 r. po powrocie 
Lutmana do kraju na jego. miejsce przybyl do Opola dr Edmund Rumun, p6z
niejszy redaktor naczelny katowicl.dej „Polski Zachodniej". 



Prasa poJska w Niemc.zech w 1. 1932-1939 147· 

tolik Codzienny" 36• Zwiqz;ek Polak6w stal si� wlascicielem najsilniejszego 
w Niemczech wydawnictwa polskiego, przygotowanego nie' tylko do dru
kowania gazet, ale i takze do wy�awania ksiqzek. 

Powazne ·zmiany z.ostaly przeprowadzone takze i na terenie Westfa-
lii. W Herne 14 pazdziernika przestal wychodzic „N arodowiec". Redakcja 
przeniosla si� do Lens, gdzie juz 15 pazdziernika ukazal si� pierwszy 
numer „Narodowca", przeznaczonego dla Polak6w we FrancjL Powstala 
luka w wydawnictwach ipolskich, kt6rq -jak naj·spieszniej nal,=zalo wy
pelnic. W dwa tygodnie po lrkwidacji „N arodowca" :wstala zalozona 
w Herne nowa sp6lka wydawnicza „Sztandar Polski". Na j,ej czele 
stanql miejscowy kupiec Marian K wiatkowski, kt6ry nie posiadal przy-. 
gotowania do pracy dziennikarskiej i drukarskiej. K wratkowski nie bal 
si� jednak trudnosci, podjql si� obowiqzk6w kierownika wydawnictwa 
i redaktora. W miesiqc po utworzeniu sp6tld ukazal si� pierwszy numer 
nowej gazety „Nar6d". Mimo bardzo trudnego poczqtku - sp6lka dyspo
nowala zaledwie dwoma skrzynkami C'.Z)cionek do r�cznego skladu i bar
dzo prymitywnymi maszynami drukarskimi - rozw6j wydawmictwa byl 
zadziwiajqco szybki. Regularne oplaty za abonament i · oplaty za druk 
ogloszen pozwalaly na przezwyci�zenie trudnosci finansowych. W 1925 r. 
,,Nar6d" posiadal ju.z 900 prenumerator6w, a w rok p6zniej 3500. Wy
dawnictwo zostalo szybko zmodernizowane i wypo:s.azone w _nowoczesne 
maszyny drukar-skie. Prowadwno je w oparciu o zasad� samowystarczal
nosci i przez wiele lat nie korzystano z zadnych dotacji. K wiatkowski 
zach�cony pomyslnymi wynikami zglaszal gotowosc utworzenia w Be:i;li
nie �ilii swojego wydawnictwa dla drukowania „Dziennika "Berlin
ski ego" 37

• 

Propozycja Kwia'tkowskiego byla uzasadniona, gdyz „Dziennik Ber
linski" stale borykal 1si� z powaznymi trudnosciami finansowyrni i oTga
nizacyjnymi. W redakcji cz�ste byly ·zmiany redaktor6w. Obowiqzki te · 
spelniali dzienriikarze przybyli z Polski, znajqcy si� dobrze na swojej · 
pracy, ale 1nie posiadaj�cy dostatecznej znajomosci specyfiki pracy dzien
nikarzy polskich w Niemczech. Po odejsciu Katelbacha w 1924 r. na jego 
miejsce przyszedl Stanislaw Paiprocki, a w rok p6zniej' T. Swi�cicki. 
Juz w koncu 1924 r. zanotowano ponowny spadek liczby prenumerato
r6w. Gazeta nie wzbudzala dostatecznego zainteresowania wsr6d Pola
k6w Niemiec Srodkowych. Wydaiwnictwo uskarzalo si� stale na brak 

36 Tam.ze, nr 126, k. 192-199; DZAM, Reip. 77, Tit. 85'6, Nr 31312-, ,s. 212---,221. 

37 DZAM, Rep. 77, Tit. 856, Nr 332, tk. 93; Poselstwo Berlin, wic!zika 30, Ign"a-cy 

Grabski, Uiwagi na tle zycia mniejszo.sciowego Polonii berliiiskiej, Berlin, 30 VIII 
1925. W druk:arru „Narodiu" 'drU!kowano w6wcz-as talkze „Glos G6rnika" i „Odczy,t" 
oraz dodatki do „Niarodu": ,,Gose Swiqteczny", ,,Rodzina", ,,Kq·cik dla Milusiiiskich'"� 

.,Gimnastyka i Sipor.t". 
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funduszy, a Zwicizek Polak6w nie m6gl przyjsc z dostateczrn:i pomocq. 
Walne. zebranie udzi'alowc6w „Dziennika Berlinskieg,o" 25 I 1925 r. 
uchwalHo podniesc kapital zakladowy ·przez utworzenie nowych udzia
l6w. Udzialy jednakze nie zostaly wykupione. W6wczas druk gazety 
z dniem 1 YII 1925 r. zostal przeniesiony do drukarni „K·atolika" w By
tomiu. Wydawnictwo „Katolik" zgodnie z ,umowq z wy'dawnictwem 
,,Dziennika Ber'linskiego" zobowiqzywalo .si� do 'Zamieszczenia w „Dzien
niku" wszystkich material6w nadlsylanych z redakcji berlinskiej, majqc 
swobod� w wypelnianiu wolnych lam6w 38• Hose material6w nadsyla
nych z Berlina byla niewielka, przy r6wnoczesnej tendencji do stalego 
zmniejszania. Wzrastala natomiast ilosc material6w przedrukowywanych 
w „Dzienniku Berlinskim" z „Katolika". Dziennik stal si� gazetq coraz 
mniej dostosorwanq do potrz·eb czytelni'ka ·berlinskiego. Przepelniony nie
rzadko duzc1 ilosciq ma terial6w slc1skich nie ,spelnial podstawowych zadan 
informacyjnych. M6gl liczyc na czytelnik6w tylko wsr6d os6b juz trady
cyjnie przywic1zanyieh do tytulu. Stal si� mimo 1nazwy ga·zetq slc1skc1. 
Zmniejszaly si� tez jego mozliwosci oddzialywania, jak bylo planowane, 
na sezonowych robotnik6w rolnych 39. 

Ale po krytycznym i bogatym w wydarzenia 1923 r. nastq.pily nie 
tylko reorganizacje w istniejc1cych wydawnictwach. R6wnoczesnie po
dejmowano i norwe iinicjatywy. Zgodnie z postanowieniami pierwszego 
zjazdu przedstawicieli prasy pol1skiej w Niemczech w lipcu 1924 r. uka
zal si� pierwszy numer organizacyjnego miesi�cznika „B_iuletyn Zwic1zku 
Polak6w w Niemczech" 40• W kwietniu 1925 r. tytul miesi�znika zmie
niony zostal na „Polak w Niemczech". 0 potrzebie wydawania wlasnego 
czasopisma m6rwHi tez dzialacze Zrwic1zlku Mniejszo.§ci N arodorwych. 
W maju 1925 r. ukazal si� pierwszy numer miesi�cznika „Kulturwille", 
orga�u tego ·zwic1zku. Wydawcq byl Stanislaw Sierakowski, a redaktorem 

'-

1 38 Umowa sitwierdzala: ,,Wydawnictwo nasze [,,Katolik"] podejmuje si� od
1 VII 1925 ·r. druku gazety »Dziennik Berlinski«. Rozmiar tygodniowo 8 arkuszy 
druku. Material redakcyjny dostarcz•a nasza redaikcja, uwzgl�dniajqc zyczenia 
i sluszne interesy lokalne Pan6w. Wolno nam korzysta.c z material6w redakcyjnych, 
kt6re Panorwie nam naideszlq. Uklad ogloszen wedle zlecenia Pan9w. Ekspedycj� 
zialatwimy sami z Bytomia". AP Poznan, PZZ, nr 105, f. 175-178. 

39 A!AN, MSZ Wydzial Konsularny, wiqzika 66, teczka II, Poselstwo Berlin, 
26 II 1931. W 1927 r. ,,Dziennik BerHnski" mial 1800 nakladu, w tym 1500 z prenu
meraty pocztowej. AiF Po·znaii, PZZ, nr 105, f. 175'.---,l 78. 

40 Idea wydawania miesi�czniika organiza,cyjnego Zwiqzku Polak6w nie spot
kiala si� poczq tkowo ze zrozumieniem i poparciem ze strony przedstawicieli pol
ski,ej sluzby za,granicznej w Niemczech, k,t6rzy nawet wysuwali .prüipozycje zawie
szenia „Biuletynu", uzasadniajqc to niklym zainteres·owaniem dla czasopisma 
ludnosci po�s.kiej ina tereinie S'lq:ska. A.AJN, Pose].tstwo Be.rJin, wiq,zka 130, Protok6l 
konferencji odbytej w dniu 22 i 23 I 1925 r. w Poselstwie w Berliniie. 
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Ser,boluzyczanin Jan Skala. W styczniu 1926 r. tytul tego miesi�czni:ka 
zostal zmieniony na „Kultuhrwehr" 41

• 

Nowe inicjatywy wydawnicze zanotowano takzE .,,., ruchu mlodziezo-
wym. 12 V 1924 r .uka1zal si� rpierwszy n�mer dv.. · -�'l,·q „Zycie 
Mfodziezy", organu Zwiqzku Towarzystw Mlodziezy rw . schod-
nich. Byl on wydawany jako bezplatny dodatek do „G ,lsztyn-
skiej". Od sierpnia 1925 r. do „Polaika w Niemczech" poc._ 1olqozac 
dodatek „Maly Polak w Niemczech", a we wrzesniu tegoz r, .u zaczql 
si� ukazywac nakl'adem „Nowin", miesi�cznik „Zdr6j", -organ Zwic:};zku 
Stowarzyszen Mlodziezy Polsko-Katolickiej na Slqsku Opolskim, reda
gowany przez kierownika I Dzielrricy Zwiqzku Polak6w Stefana Szcze
paniaka 42. W pazdzierniiku 1925 r. do „Polaka w Niemczech" zacz�to 
dolqczac dQdatek „Akademik"' redagowany przez komitet studencki 
w skladzie: FeHks StraszyilJski, Francisz·ek J ankowski i Ed ward Bartko
wrak 43. Dla rolnik6w slqskich p�zeznaczony przede wszystkim byl ty
godnik „Strzecha", kt6ry zaczql wychodzic w Raciborzu 1 V 1926 r., 
redagowany prz.ez Waclawa J,ankowskieg,o, a wydawany w drukarni „N o
win". Z dniem 1 IV 1927 ir. ,,Skze:cha" zacz�la wychodzic trzy razy w ty
godniu 44• W grudniu 1928 r. ukazalo si� na 8lqsku nowe czasopismo 
harcerskie „Mlodziez". Redaktorem byl Reinhold Witczak, syn znanego 
przyw6dcy polskich organizacji ·z,awodowych na Slq,Sku 45• 

Ruch polski w Niemczech przechodzil powazne przeobrazenia we
wn�trzne .. Naraistajqcy od 1925 r. proces · centralizacji, poczqtkowo wy
rosly z dqzen do podniesienia pr�znosci organizacyjnej Zwiq:zku Pola
k6w, po przewrocie majowym oznaczal wzmozenie staran o podporzqd
kowanie organizacji ipolskich wplywom sanacji. Powodowalo to takze 
przesycanie gazet polskich w Niemezech ideami politycznymi odpowia
dajqcymi nowym silom politycznym w kraju. Szczegblnie duze zna
cz·enie ntiala w tym zakresie Centrala Prasoiwa Zwiqzku Polak6w, zorga
nizowana dopiero w 1926 r. przez Tadeusza Katelbacha. Doswiadczenia, 
jakie przy jej organizowaniu Katelbach, na6wcza:s jeden z pracownik6w 
Poselstwa Polskiego w Berlinie, nabyl, nasuwaly mu mysl o scentralizo
waniu prasy polskiej w Niemczech i utworzenie jednej redakcji, z z.a-

41 Przyczymi bylo wydawani,e w Lipsku pod tym samym tytulem cza.sopisma 
przez jedno z niem:ieckich towarzystiw T0tbotniczych. ,,Kulturwille", 1925, nr 9, s. 369. 

42 W 1928 -r. naklad „Zycia Mlodziezy" .wynosil 2.000, a „Zdro'ju" 1000. AAN, 
Poselstwo Berlin, wiclzka 274, Poselstwo Berlin, 5 II 1.928. 

43 DZAM, ,Riep. 77, Tit. 856, Nr 33,2, k. 208. 
44 Tam!ze, k. 289. 
45 La s k o n c z y k, op. cit., s. 5 i nas,t. Laskoiiczyk podaje naklad „Mlodziezy" 

2000. Wydaje mi si� on zbyt wysoki. 
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pewnieniem mozliwosci drukowania mutacji terenowych .w. Wydawni
ctwo takie mialoby wstac utwor�one w oparciu o przeniesiomi do 
Berlina drukarni� Kwiatkowskiego i wzmocnienie jej maszynami dru
karskimi ·z Olsztyna i Bytomia. Wedlug prowiz-orycznych otbliczen utwo
rzenie wydawnictwa spowodowaloby obnizenie koszt6w ipoilskich wydaw
nidw prasowych w Niemczech do polowy 47

• 

Zmiany w ruchu ipolskim w Niemczech wsr6d dawnych dzialaczy, 
przyzwyczajonych do prowadzenia prac w warunkach eo najmnieJ dosc 
luznej federacji samodzielnych organizacji, powodpwaly narastanie na
stroj6w opozycyjnych. W Ber linfo niezadowolenie wzrastalo z powodu 
przeniesienia „Dziennika BerliilJskiego" do Bytomia. Utworzony jesieniq 
1926 r. komitet w skladzie: C. Vogt, pierwszy prezes Zwiqzku Polski.eh 
Towarzystw S�kolnych w Niemczech, odsuni�ty od wladzy w or_gani
zacjach polskich od czerwc,a 1923 r., Pospieszyooki, prezes Zwiqzku 
Towarzystw Polski.eh w Berlinie, oraz Kuczynski, urz�dnik Konsulatu 
Pol!skiego w Ber linie, rozpoczql przygotowania do wydawania dwuty
godnika po:Lskiego. Wszyscy czlonkowie komitetu znani byli jako prze
ciw1nicy Zwiq·zku Polak6w w Niemczech. Wykonawcq tecbniczm.ym przed
si�ziE:cia byl ikorespondent ,,Ku�iera Poznanskiego" w Berl:iJnie, S. Ber
natt, przewidywany na falktycznego redaktora dwutygodm.ika. Podstaw� 
materialnq czasopisma mialy zabezpieczyc udzialy, jakie chciano zebrac 
wsr6d Polak6w w Berlinie 48

• 

W listopadzie 1926 r. w Berlinie ukazal si� pierwszy numer dwuty
godnika „Nasze Spraiwy", z podtytulem: ,,Dwutygodnik Polak6w w Niem
czech11 . Redaktorem odpowiedzialnym i naczelnym byl Cezary Vogt. , 
Pismo drukowano w drukarni „Nowin" opolskich. Nowy dwutygodnik 
nie deklarowai otwartej opozycji wobec Zwiqzku Polak6w. W artykule 
programowym zapowiadal prowadzenie pracy apolitycznej i si�gni�cie 
do doswiadczen starych organi1zacji polskich 49

• Chocraz nie iposiadamy 
dzisiaj dowod6w, mozna jednak wyrazic przypuszczenie o poiwiqzaniach 
czasopisma z ikolami endedkimi w ikraju. Moze na to wskazywac -nieba
gatelna przeciez w pracach przygotowawczych rola Bernatta, lkorespon-. 
denta endeckiego „Kuriera Poznanskiego". Dwutygodnik jednakze oka
zal si� efem�ydq. N ajprawdopodobniej zadecydowaly o tym tTudnosci 
finainsowe so. 

46 AP Poznan, PZZ, nr 105, f. 25,2, Nofatka S1Prawozdawcza z ipobytu w dniach 

13-14-15---16 II 19127 r. w Berlinie, siporzijdzil Lenartowkz.
47 Tam:ze, f. 235-238, Notatka 1siprawozdawcza z ipobytu w Bytomiu 18-20 V-

19i26 r. p. Szwedowsikiego z ZOKZ. 
48 Tamze, f. 304. 
49 „Nasze Sprawy", 1'9'26, nr 1, Od R,edakcji. 
50 AiAN, Poselstwo Berlin, wic\Zlka 354, Poselstwo Berlin, 14 XII 1931. 
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W 192)7 r. w Berlinie zrodzil si� pomysl wydawania innego czaso

pisma polskiego „Echo Berlina". Jednym z inicjator.6w tej koncepcji byl 
Wojciech Slotwinski, wfasciciel =niewielkiej ·drukarenki w Berlinie 51• J?la 
kierownictwa Zwiq'zku Polak6w tak wydanie tych ki1ku numer6w „Na
szych Spraw", jak i propozycja wydawania „Echa Ber lifrskiego" byly \ 
sygnalern wska:zujctcym na ,potrzeb� iprzeniesienia do Ber liina „0 ziennika 
Berlinskiego" i utworzenta wlasnej drukarni. Opracowano nowy projekt 
utworzenia drukarni .pd�kiej w Berlinie. Dla jeg,o realizacji konieczne 
bylo otrzymanie 50 000 mk pozyczki 52

• 

J eszcze z jednq inicjatywq wydawniczq spotkalismy si� we Wrocla
wiu w 1927 r. 23 sierpnia tego roku ukazal si� pierwszy numer tygod
nika „Glos Wro0lawski". Tygodnik powielany, poswi�cony byl sprawom 
literackim i kulturalnym. J ego wydawcq prawdopodobnie bylo miej
soowe Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne 53

. W 1928 r. ,,Glos Wro
clawski" byl, drukowany w „Dzienniku Berlin.skim" jako dodatek. Uka
zalo si� okolo 20 numer6w 54. W odr6znieniu od numer6w powielanych, 
numery drukowane „Glosu Wroclawskiego" zawieraly wiele wiadomo
sci sprawozdawczych z zycia Pol,ak6w na terenie miasta. 

, Zwolennicy scentralizowania wszystkich wydawnictw prasowych 
w Niemczech dla poparcia swojego zdania zwracali uwag� na r6znorakie 
niedomogi -gazet polskich, ipodkresl,ajqc ze gazety nie odpowiadajq po
trzebom ludnosci polskiej. Krytykowano dob6r material6w, .poziom ko
mentarzy politycznych, stron� j�zykowq i edytorskq. Uskarzano si�, ze 
kontakty gazet z organizacjami polskimi Sq_ niewystarczajqce, eo powo
duje, jak pisal Katelbach, ze „na og6l nie jest ona [prasa - W. W.] 
wyrazem pracy polskiej w Niemczech" 55

• Wedlug oceny Katelbacha, 
najlepiej redagowana byla w6wczas „Gazeta Olsztynska'". Wsr6d dzia
laczy polskich zwiqzanych z pracownikami polskiej sluzby dyplomatycz7 

nej plainy utworzenia jednej gazety w miejsce dotychcwsowych zyski
waly cor,az wi�ksze poparcie. Zakladano, ze opr6cz suk·�es6w wyrazajq
cych si� w ,podniesieniu poziomu gazet po'l:skich, pozwoli to na 

1 

51 Ukazianie si� ,,Naszych Spraw" zostalo przyj�te krytycznie przez pras� pol-
skq w Niemczech. ,,Nar6d" stwierdzal np., ze Polacy w Niemczech Sc\ za biedni, 
aby mogli wydawac w jednym miescie dwie gazety, ze komitet redakcyjny „Na
szych Spraw" nie jes,t swiadom zada6, jakie stojq przed prasq polskq w Niemczech. 
,,Nar6d", 1,926, nr W2, Sipojrzenie na nowq gazet� berlinsikq „Nasze Sprawy". 

52 .AJP Pozna:n, PZZ, nr 105, f. 175-178. 
5.3 Jedyne egzemplarze tego czasopisrna zachowaly si� w AAN w aktach Po

selstwa w Berlinie. 
54 M. O r z e c h o w s k i, SZkice z dziej6w Polonii wroclawskiej, Wroclaw 1960, 

s. 36.
55 A:P Poznan, PZZ, nr 105', f. 310-313, Krytyczny poglqd na najwa.zniejsze

kwestie i .potrze'by dotyczqce rnniejszosci pollSkiej w Niemc.zech, wrzes•ien 1926. 
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zlikwidowanie deficytu w wydawnictwach regionalnych 56
• Wielu bylo. 

Polak6w, kt6rym znajomosc j�zyka polskiego nie pozwalala jednak na 
korzystanie z polskiej ksiqzki czy gazety. Wysuwano wi�c tez propo
zycje wytdawania gazety po11Skiej w j�zyku niemieckim. Or�cfownikiem 
tej idei ibyl najpierw Kazimie�z J,aroszyk w Olsztynie, a w ikilka Lat 
p6zniej podobne propozycje wysuwano taikze i na Slqsku. Spotkaly si� 
jednatk z niezirozumieniem, ho jalk pisal posel polski w Berli'nie Roman 
Knoll, przeciwnik projektu, wydawanie takiego pisma ,,przyczymiloiby si� 
do j�zylkowej germanizacji ludrnosci po1Skiej na Slqslru" 57

• 

Prace redakcyjne ulatwial,a dzialalnosc Centrali Prasowej Zwiqzku 
Polak6w. Pozwalalo to nawet na wprowadzenie redukcji zatrudnionego 
personelu. I tak w 1927 r. ze wzgl�6w finansowych zostal z.wolniony 
z „Nowin" Waclaw Jankowski. Wobec otrzymywania material6w z Cen
trali Prasowej obowiq:zkom, kt6re sprawowal, m6gl teraz podolac admi
nistrujqcy wydawnictwem A. Pawletta. Z chwilq odejscia Jankowskiego 
,,Nowiny" stracily na znaczeniu, stajqc si� faktycznie odbitkq „Katolika". 
Od razu tez spadla i liczba prenumerator6w z 2800 do 2200 58. 

Powazne rezerwy w mocy produkcyjnej posiadalo wydawnictwo „Ka
tolik"'. Prowadzilo ono wydawnictwa nie tylko dla potrzeb ludnosci pol
skiej w Niemczech, ale drukowalo takze gazety przeznaczone dla czytel
nik6w polskich w kraju 59. J ednakze sile ekonomicznej i technicznej tego 
wydawnictwa nie odpowiadalo zaufanie ze strony kierownik6w ruchu 
polskiego. Kierownictwo Zwiqzku Polak6w w Niemczech, kt6re ulegalo 
w coraz to wi�kszym · stopniu wplywom sanacji, zywilo wobec „Kato
lika" stale podejrzen1a o wyrazy sympatii dla ,tradycji napieralszczyzny, 

1 

a eo najmniej chadecji. Z drugiej natomiast strony akcjonariusze i wsp6l-
pracownicy zarzucali kierownikowi wydawnictwa, S. Weberowi, zwiqzki 
z obozem sanacji w wojew6dztwie slqskim 60. Obciqzenie wydawpictwa 
r6znoraki�i pracami na rzecz gazet przeznaczonych dla innych regio
n6w nie 1poprawilo sytuacji ekonomiczmej. Sytuacja byla pozornie para-

56 AAN, Poselstwo Berlin, wicizka 170, 12 III 1927. 
51 Tamze, wiqzka 354, 29 IX 1929.
s.s Tamze, Konsu1'at Opol€, nr 124, k. 239-248. 
59 W lutym 1926 r. w druikarni „Katoli!ka" drukowano: ,,Katolika Codziennego" 

w nakladzie 2500, ,,Katolikä" wydaiwanego trzy razy w tygod,niu w na,kladzie okolo 
5000, ,,Dziennik Berliii.ski" 400 egzemplarzy, ,,Polaka w Niemczech" okolo 18 500 
oraz czasopisma przeznaczone dla lk:ra,ju: ,,Glos znad Bryniczy", okolo 1600, ,,E-cho" 
2500, ,,Zwiqzkowiec Polski" 6000. DZAM, Rep. 77, Tit. 856, Nr 398, k. 92. We 
wrzesniu 1927 r. ,,Katolik Bytomski" nabyl od Napieralskiego za sum� 40 000 zl 
prawo wydawania w Bytomiu: ,,Katolika Polskiego", ,,G6rnoslqzaka", ,,Katolika Slq
skiego", eo jeszcze bardziej zwi�kszylo liczib� gazet drukowanych dla kraju. AAN, 
Konsulat Qpole, nr 126, k. 191.2-1199. 

60 DZAM, Rep. 77, T�t. 856, Nr 398, k: 164-165 . 

•
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daksalna: wi�sza licZlba ,prac wyikonywanych w tych zaikladach zwi�k
szala straty. Oplaty placone za wykonyw�ne prace drukarskie nie od
powiadaly faktyoznym kosztom. A ponadto przy przewozeniu wydruko
wanych material6w do Polski nie k·Örzystano ze znizek celnych 61• 

W dniach 19 i 20 II 1927 r. odbyl si� w Berlinie zjazd przedstawicieli 
pra:sy polskiej w Niemczech. Reprezentanci poszczeg6lnych wydawnictw 
nie byli sklonni wyrazic poparcia d1a propozycji jeszcze dalej idqcej 
centralizacji. Uczestnicy zjazdu pozytywnie oceniajqc dzialalnosc Cen
trali Prasowej szukali mozliwosci ;poprawy sytuacji ekonomicznej gazet 
terenowych w rozbudowie czytelnictwa. Mialo to nastqpic przez zwi�k
szenie liczby dodatk6w, uatrakcyjnienie gazet ilustracjami i materialami 
sensacyjnymi. Wypowiadano si� jednak przeciw stosowaniu jakiejkol
wiek · konkurencji mi�dzy posz.czeg6lnymi redakcjami, ustalajqc granice 
kolportazu dla kazdej gaz.ety 62• Sytuacj� prasy polskiej w Niemcz.ech 
utrudnialy juz w6wc2ias walki wewn�trzne w obozie polskim. Odsuwa
nie przeciwnik6w politycznych sanacji zac;zynalo takze dotykac i wy
dawnictwa. Pierwszq ofiarq padl K. Jaroszyk, zwiqzany ideowo z naro
dowq demokracjq. Z dniem 1 IV 1928 r. przestal pelnic obowiqzki 
redaktora „Gazety Olsztynskiej", ,a na jego miejsce przyszedl ·znany juz 
z pracy w „Nowinach" W. Jankowski 63

• 

Wyibory parlamentarne w maju 1928 r. przyniosly Polakom strat� 
obu mandat6w w sejmie pruskim. Od tego czasu zwi�kszylo si� nie
wS1p6lmiernie znaczenie gazet pol.skich, kt6re - jak w6wczas m6wiono -
zost,aly „jedynyim naszym obroncq" 64• Wzroslo znaczenie gazet w uka
zywaniu prawdy o polozeniu Polak6w w Niemczech, o polityce wladz 
niemieckich, o sukcesach i porazkach organizacji polskich. Ale okres 
wyborczy 1928 r. przyni6:sl jeszcz� jednq strat�. Robert Macht, przy
w6dca Zjednoczenia Mazuriskiego, 2 V 1928 r. prz.eszedl na stron� nie
mieckq i r6wnoczesnie z obozu polskiego ubyl „Mazurski Przyjaciel 
Ludu". Pismo to zachowujqc starq form� z.ewn�trznq wlqczylo si� do 
aktywnej germani'zacji 65•· Zwiqzek Polak6w doceniajqc niebe2Jpieczen
stwo utraty gazety na Mazurach dla calosci akcji .polskiej przystqpil 
naitychmiast do prac nad uruchomieniem nowej gazety. Juz 12 V 1928 r. 
ukazaJ si� pierwszy numer „Mazura". Redaktorem odpowiedzialnym 
zostal Augu:styn Scharkowski. Gazet� Uoczono w drukarni Pieni�z-

61 Al.AN, Konsulat Qpole, nr 126, k. 5-6.
62 AP Poznaii, PZZ, nr 105, f. 24�50, AAN, Konsulat Qpole, nr 125, k. 175...,__176.
63 W. W r z e s  i ii s 1k i, Oblicze ideowo-polityczne „Gazety Olsztynskiej" w la-

tach 1920-1939 (Komunikiaty M.azursko-Warmiiiskie, 1960', nr 2, s. 173). 
64 „Nar6d", 1931, nr 28, Znaczenie prasy polslkiej w Niemczech. 
65 „Mazurski Przyjaciel Ludu", 1928, nr 36, Kundgebungen der Masurischen 

Organisation ge:gen den Polenbund in Deutschland. 
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nych trzy razy w tygodniu. W odr6znieniu od „Mazurskiego Przyjadela 
Ludu" nowa gazeta nie posiadala wyraznych r6znic w stosunku do in
nych ga'Zet Zwiqzku Polak6w. Tak pod wzgl�em tresci, jak i doboru 
informacji, a nawet i form zewn�trznych opieral,a si� na wzorach gazet 
podporzqdkowanych Centra1i Prasowej Zwiqzku Polak6w 66

• 

J edynq dzielnicq Zwiqzku Polak6w, kt6ra nadal nie posiadala wlasnej 
gazety, bylo Pogranicze - Dzielnica V. R6znorakie byly pomysly roz
wiqzania tego prdblemu. W 'styczniu 1929 r. konsul polski w Pile Kazi
mierz Szwarcenberg Czerny. wystqpil z projektem wydawania w formie 
dodatku do „Gazety Olsztyil'skiej" ,,Glosu Pogranicza", przeznac.zonego 
dla ziemi zlotowskiej, Kaszub i Babimojszczyzny. KonJsul polski zobo
wiqzal si� do redagowania w Pile mater:ral6w i iprzesylania juz gotowych 
do Olsztyna, gdzie miano ograniczyc siE: tylko do wykonywania prac 
technic.mych. W Zlotowie miafaby pbwstac fflia · redakcji „Gazety 01-
sztynskiej", kt6ra by przygotowywala materialy. Fili� mial prowadzic 
kierownik Towarzystwa Szkolnego 67

. Projekt ·znalazl poparcie tak w kie-
rownictwie ruchu polsikiego, jak i u wlascicieli wydawnictwa „Gazety 
Olsztynskiej". 23 X 1929 r. ukazal siE: ,,Glos Pog�a:n:icza.", jako dodat�k 

. 24i6 numeru „Gazety Olsztyn·skiej". Wydawanie tej gazety w Olsztynie 
wy:wolywalo szereg spor6w miE:dzy redakcjq „Gazety Ölsztynskiej" a kon
sulatem pilskim. Konsul w Pile niejednokrotnie interweniowal, pro
testujqc przeciw wprowadzaniu prz.ez JaMowskiego poprawek do ma
terial6w przez niego nadsylianych. Zgod� na dokonywanie koni,ecznych, 
niezbE:dnych tylko poprawek wyrazil Szwarcenberg dopiero w6wczas, 
kiedy J ankowski za wydrulwwanie !bez zmian jednego .z artykul6w otrzy
manych z Piily zostal skazany na karE: wi�zienia 68

• 

Dzial-ajqcy w Berlinie Zwiqzek Ma-zu�6w 1 V 1928 r. wydal pierwszy 
niumer miesiE:cznika „Cech". C'zasopismo poczqtkowo pisa,ne na maszy
nie, p6zniej powielane, a w koncu drukowane, bylo pisane ·po niemiecku. 
Tylko niekiedy ·znajdowaly siE: felietony pisane gwarq mazurskq. Redak
torem byl najpierw Kurt Obitz, a kiedy zostal zmu1szony do wyj,azdu do 
P.olski latem 1931 r., obowiqzki te pr2;ejql Jan Sawitzki. ,,Cech" byl orga
nem Z.wiqzku Mazur6w, organizacji, kt6ra poczqtkowo stojqc na po:zycji 
separatyzmu mazurskiego stopniowo przechodzila proces ·;z;blizania siE: do 
ruchu polskiego, uznajqc ·2)a niemozliwe przez dlugi okres utrzymywanie 
samodzielnosci narodowosdowej Mazur6w 69. 

66 T. Ci e s  11 a k, Dzieje czasopisma pod nazwq „Mazur" (Rocznik Olsztyiiski,
1959, s. 37). 

67 AAN, Konsulat Szczecin, wi&zka 4, Konsulat Pila, 24 I 1929, 
68 W r z es i ii s k i, ... , s. 174. 
69 A,AN, Posellstwo Berlin, wi&zka 33, Konsulat Olsztyn, 16 II 1931; K. 0 b i t z, 

Dzieje ludu mazurskiego, maszynopis, Osrodek Badan Nau�owych w Olsz..tynie. 
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Rozw6j szkolnictwa polskiego po wydaniu ordynacji z 31 XII 1928 r. 
spowodowal wzrost ·zainter,esowaii. dla czasopism przeznaczonych dla dzie
ci. Zgodnie z postanowieniem Rady N aczelnej, Zwiqzku Polak6w w paz
dzierniku 1929 r. ,,Maly Polak w Niemczech" wydawany najpierw jako 
dodatek do „Polaka w Niemczech" zostal usamodzielniony. Poczqtkowo 
drukowano go w okolo 800 egzemplarzach 70• Czasapismo posiadalo wiele 
i1ustracji kolorowych, korzystajqc ,z pomocy redakcji „Pfomyczka". Pla
ny zjednoczenia organizacji mlodziezowych w Niemczech i utworzenia 
jednolitego zwiqzku dla terenu calego paii.stwa niemieckiego propago.:. 

wane w6wcza.s nie zostaly zrealizowane. J edynym ich rezultartem bylo 
zlikwidowanie „Zycia Mlodzie.zy" i „Zdroju", w kt6rych miej'soe zacz�to 
wydawac w 1930 r. ,,Mlodego Po1aika w Niemczech". 

Zwiq·zek Polak6w i stojqce w jego kr�gu organizacje polskie nie 
wykazywaly dostatecznego zrozumienia dla kwestii robotniczych. Soli-. 
daTystyczny program, szukajqcy rozwiqzaii. konflikt6w w chrzescijaii.skiej 
nauce spoleczrtej, przyj�ty przez Zwiqzek Polak6w, dyktowal potrzeb� 
zachowania negatywnego .stosunku do wszelkich przejaw6w dzialalnosci 
klasowych organi·zacji rdbotniczych, �omunistycznych i socjaldemokra
tycznych. Ostro zwalczany byl przez Zwiqzek Polak6w komunistyczny 

. ,,G�os Pracy" dwutygodniJk wydawany w j�zyiku rpolskim jaiko dodatek 
do organu prasowego Niemieckiego Zwiqzku Robotnik6w Rolnych. Re
dagowal go posel do sejmu pruskiego A. J adasch. Czytelnikami byli 
przewa.znie sezonowi robotnicy rolni 71• W koncu lat dwudziestych kie
rownictwo ruchu polskiego zaniepokojone wzrostem :w.plyw6w komuni
stycznych wsr6d ludnosci polskiej z,wi�kszylo zainteresowania proble
mami spolecznymi. Znajdowalo to sw6j wyraz w zwi�kszeniu liczby 
artykul6w poswi�conych pröblemom robotniczym, kt6re wychodzily 
z Centrali Pra:sowej. W lutym 1930 r. zacz�to drukowac w „Dzienniku 
Berlinskim" ,,Dodatek RO!botniczy i Emigracyjny". Diodatek drukowany 
w nakladzie 3000 egzemplarzy kolportowany byl w skupiskach robotni
czych Niemiec srodkowych i na Slq:sku 72

• 

Wydawanie dodatku nie spelnrilo pokladainych rw nim narl'ziei. Rohot
nicy polscy nie wykazywali dlaii. wü�kszego zaintereso�ania. Jak pisal 
k,onsul pol.ski z Bytomia: ,,Tresc »Dziennika Berliii.skieg.o« je'St dla pol
skiego robotnika rolnego w Niemczec'h obcq, niezrozumialq i oboj�tnq, 
wobec czego nie moze go pociqgac i interesowac" n. Stc:td rodzily si� 
da1sze pTojekty wydawania samodzielneg,o tygodnika przeznaczonego dla 
robotni!k6w .polskich. Proj·ekty nie zyskaly wi�klszego poparcia. Ane-

70 DZAM, Rep. 77, Tit. 856, Nr 332, s. U5-116.

n Tamze, k. 4712-473. 
72 AAN, Konsulat Opole, nr 125, k. 16, Poselstwo Berlin, 24 I 1930. 
73 Tamze, k. 5-10, Konsulat Bytom, 15 XI 1930.
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miczny zywot wi6dl tez miesi�cznik „Zjednoczenie", organ Zjednocze
nia Zawodowego Polskiego, nie posiadajc1cy wü�kszego poparcia ze strony 
organizacji polskich, a gorliwie zwalczany przez wladze niemieckie 74

• Ze 
strony Komunistycznej Partii Niemiec z dobrymi rezultatami podejmo
wane byly pr6by rozszerzenia dzialalnosci wsr6d robotnik6w rolnych 
w latach trzydziestych. Rozszerzono „Glos Pracy", wydawano ulotki pro
pagandowe. W 1931 r. zacz�lo ukazywac si� nowe, powielane w Berli
nie czasopi1smo „Na Pomoc".· Byl to organ K,omitetu Centralnego Pa
tronatu nad Wi�zniami Politycznymi w Polsee, redagowany przez Hansa 
Magera 75• Adresatem byli t,akze robotnicy rolni. 

Zaznaczajc1ce si� w latach dwudziestych r6znice mi�dzy Polskq Partiq 
Socjalistycznq w Niemczech a. Zwiqzkiem Polak6w wzroisly bairdzo wy
raznie po wyborach ibrzeskich. PPS krytykuj�c polityk� 6wczesnych 
rzqd6w ipolskich nie szcz�dzila tez sl6w krytycznych Zwic41zJkowi Pola
k6w, pot�piajc4c jego poparcie dla wydarzen, jakie ·z__achodzily w Polsee. 
Na lamach „Glosu Ludu" liczne byly artykuly .przedrukowywane z kra
jowych gazet opozycyjnych wo1bec sanacji. Redaktor „Glosu Ludu" Fran
ciszek Trc1balski nie chcial si� podporzqdkowac sugestiom cent.rali Zwic4z
ku Polak6w w sprawie zaniechania umieszczania tych krytycznych arty
kul6w. W6wczas centrala przestala. udzielac pomocy, z jakiej gazeta 
korzystala do jesieni 1931 r. 76 

Na S'lqsku dojrzewala sytuacja do kolejnej reorgani'Zacji. Niepoko
jc4cy byl zwrot zadfozen wydawnictwa „Katolik", kt6re 1 I 1929 r. wy
nosily okolo 25 000 Rmk. Gl6wne przyczyny zadluzenia dostrzegano 
w swiadczeniach wydawnictwa n'a Tzecz innych gazet polskich. W trud
nej sytuacji, kt6ra grozila likwidacjc4 _wydawnictwa, gotowosc przyjscia 
z pomocc4 zadeklarowal wojewoda slc4ski Grazyn-ski 77. Nielatrwa byla tez 
sytuacja „N owin" opolskich, chociaz dla r�towania ich nie trzeba bylo 
tak duzego wysilku finansowego. W kierownictwie Zwiqzku Polak6w 
zacz�t:o m6wic o polqczeniu obu wydawnictw. Uznajqc, ze trudne jest 
prowadzenie tak duzego wydawnictwa, jak „Katolik", obciqzonego przy 
tym tradycjc4 napieralszczyzny, ch�tnie dawano posluch propozycjom 
Katelbacha, aby centrum polskiego ruchu wydawniczego po zlikwido
waniu „Kartoli'kia" rpr�eniiesc do Qpola. Kat�liba:ch proponowal wydawainie 

14 I tak nip. ,,Zjednoczenie" zostalo zakazane przez wladze niem.ieckie na okres
od 1 IX do 31 X 1931 r. za wydrukowanie artykulu, kt6ry krytycznie omawial 

sytuacj� wewn�trzmi w Niemczech, ,,Zjednoczenie", 1'931, nr 9. 
75 Pojedyncze numery zachowaly si� w zespole akt poselstwa w Berlinie 

w AAN, wü:izka 354, tecz�a: Akcja komunistyczna. 

76 AAN, Konsulat Qpole, nr 125, k. 140 i 146.
77 Tamze, nr 126, k. 37-39. Wedlug obliczen Katelbacha samodzielnosc finan

sowa. za,bee.ipieczalo dopiero wydawanie gazety rw nakladzie 10 000. Tam�e, nr 241, 
k. 361. 
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nowej gaze1ty, kt6rn by nosila tyitul „Nasze Nowiny" ruh „Naw:i!ny Pol
skie", z podtytulem „Dawniej Ka1tolik i Nowiny Codzienne". Do pisma 
mialy byc dolqczone dodatki dla teren6w miejskich „Robotnik", a dla 
wsi „Rolnik" 78

• 

Nim projekt takiej reorganizacji zostal przygotowany, zaszly JUZ 
pierwsze zmiany. 16 I 1930 r. zmienili si� wlasciciele „Nowin Codzien
nych". Od dotycp:czasowych wlascicieli - Sp6lki Budowlanej „Strzecha" 
w Raciborzu i Banku Rolnik6w w Opolu - wydawnictwo „N owin" zosta
lo kupinne dla Zwiqzku Polak6w na nazwisko Stefapa Szczepaniaka, 
kierownika I Dzielnicy, oraz Leona Powolnego, kierownika Banku Lu
dowego w Opolu. Z uwagi na pot�zeb� rozbudowy „Nowin Codziennych" 
podj�ta zostala decyzja ,o wzmocnieniu redakcji i wyznaczono na przy
szlego naczelnego redaktora MiUego, w6wczas redaktora „Katolika". Do 
czasu zmian w redakcji „Nowin" dzial polityczny wydawainych w tym 
wydawnictwie gazet redagowany byl w redakcji „Katolika" 79

• Dalszym 
krokiem bylo przeprowadzenie zmiany na stanowisku kierownika wy
dawnictwa „Katolik". Na miejsce Webera, podejrzewanego prz�'Z central� 
Ziwic1zku Polak6w o kontakty z kolami chadeckirni na terenie woje-
w6dztwa slqskiego, od 1 VII 1930 r. przybyl Leon Nawrocki, kt6ry od 
poczqtku swojej dzialalnosci pr6bowal uslugi na rzecz irmych redakcji, 
a przede w:szystkim na rzecz _,,Dziennika Berlinskiego", oprzec na zasa-· 
dzie odplatnosci. Czynil tez starania o zwi�kszenie prenumeraty „Ka
toliika" przez :mzw6j akcji kolportazowej. Sierakowski swoje akcje w „Ka
tolilku" przekaizal Drukarni Gdaiiskiej. We wrzesmu tegoz roku 
z drukarini bytomskiej zostal przeniesi·ony do Katowic druk „Katolika 
Slc1skiego" 80

• Wraz ze zmianami organizacyjnymi wyraznie nast�powal 
proces wypierania z „Katolika" reszt,ek odr�bnosci tego wydawnictwa 
b�qcych spadkiem po tradycjach napi�alszczyzny 81

• Niemcy, kt6rzy 
z uwa:gq obserwowali sytuacj� finan:sowq wydawnietwa, podkreslali, ze 
do jego likwidac;ji nie doszl,o li tylko z uwagi na potrzeby narodowe 

· 78 Tamze, nr 125 k, 171-173.
79 · Tamze, nr 124, k. 1'26-128. Nalklady gazet polskich na Sl:3.sku Opolskim

wynosily: ,,Katolik Codz,ienny" - 850, ,,Koatolik" - 4000, ,,Zj,ednoczenie" - 200, 
,,Glos Ludu" - 1700, ,,Nowiny Codzienne" - 1300, ,,Dziennik Raciborski" -
300 do 350. Tamze, nr 125, k. 185. 

80 Tamze, MSZ Wydzial Konsularny, wi&zka 66, teczka II, Po�elstwo Berlin, 
26 II 1930; tamze, KonJSulat Opole, nr 127, k. 51; AP Wroclaw, RO I, nr 1866, 
k. 1-2.

•81 W grudniu 1930 r. zrezygnowal z pracy w „Katoliku" redaktor Franciszek 
Ruda, motywuj:3.c swoj:3. decyzj� odst�,pstwem kierownictwa gazety. od ideal6w, 
kt6rym sluzyla gazeta z czas6w Naipieralskiego. AAN, Konsulat Opole, nr 126, 
k. 171/175', li.st Franciszka Rudy do prezesa Rady Nadzorczej sip6lki akcyjnej „Ka
tolik" z 9 XII 193•0.
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Polak6w 82. Chcqc jednak jeszcze bardziej utrudnic sytuacj�, ch�tnie 
korzystali z mozliwosci zawieszania gazet polskich, wykorzystujqc kazdq 
O'kazj� 83. Zmuszalo to redakcje do bardw rozwaznego rozmieszczania 
akcent6w krytycznych. 

Kiedy na 8lqsku triwaly przygotowania do tak powaznej reorgani
zacji, na terenie calych Niemiec mozna bylo obse:riwowac wzmacnianie 
sil opozycyjnych wobec Z�iqizku Polak6w. Na Slqsku z poczqtkiem 
1931 r. opozycjonisci zacz�li czynic przygotowania do utworz.enia Zwiqz
ku G6rnoslqiZak6w. Mieli tez projek:t wydawania wlasnej gazety, do
strzegajqc osoby przyszlych redaktor6w w Stanislawie Weberze, dawnym 
redaktorze „Katolika", Franciszku Rudzie i sekretarzu Zwiqzku G6rno
slqza!k:6!W Mrusia,le 84• W Berlinie. opo1zycja przedstawiala wi�szq sil�. 
22 XI 1931 r. opozycjonisci wydali pierwszy numer tygodnika „Glos 
Polski z Ber ltna" z podtytulem: ,,Pismo Niezalezne dla Spraw Spo
leczenstwa Polskiego w Niemcz.ech". Redaktorem byl najpierw Gerhard 
Umgelter, a p6zniej Stefan Kurnikowski, wydawal Wojciech Slotwiftski 
we wlasnej drukarni. ,,Glos" drukowano na 6 stronach w formacie 
25 x 35. Wedlug oswiadczenia Slotwinskiego gazeta byla drukowana 
w oparciu o wlasne fundusze. Ukazanie si� tygodnika stanowilo przelo
mowy moment w rozwoju opozycji antyzwiqzkowej. Stalo si� teraz moz
liwe zjedno�zenie organizacyjne sil opozycyjnych na terenie calego· pan
stwa niemieckiego, ulatwifo nawürzanie kontakt6w mi�dzy rozrzucony
mi w r6znych regionach Niemiec ugrupowaniami. ,,Glos" wydawany byl 
w niewielkim nakladzie ( okolo 200 egzemplarzy), poza Berlinern pojedyn
aze numery trafialy na Slq.sk i do W estfalii 85. Po uikonstytuowani:u si� 
ZwiqzJku Wzajemnej Pomocy, organizacji, kt6ra chciala w formie fede
racji zjednoezyc wszystkie sily opozycyjne w Niemczech. ,,Glos Polski 
z Berlina" stal si� organem Zwiqizku, b�qc wydawany przez jego sek-
cj� prasowq przy niezmienionej obsadzie redaktorskiej. 

Uka·zanie si� pierwszego numeru „Glosu Polskiego" i krytyka Zwiqz
ku Polak6w nie wywolaly wi�kszej pole:r.piki prasowej. Zwiqzek Pola-

.s2 DZAM, Rep. 77, Tit . 856, Nr. 398, k. 210-211.
83 „Katolik" i „Katolik Codzienny" zost•aly zawies,zone 29 VII 1931 r. na 

okres 14 dni za zamieszczenie artykulu, w kt6rym wladze niemieckie dopatrzyly 
si� stwierdzen, ze rozporzqdzenia rzqdu Rzeszy sq skierowane · przeciw najnizszym 
warstwom ludnosci. 

84 W!.AP Opole, NO nr 185, s. 5. 
85

· Ai.AN, Poselstwo Berlin, wiqZlka 354, 14 XII 1931; wiqzka 326, 15 X 1932.
Wedlug oswiadczenia Slotwinskiego pomoc dla ,,Glosu Polskiego z Berlina" dekla
rowal J. Baczewski. Znane Sq jednak pözniejsze oficjalne wyipowiedzi Baczew
skiego pot�piajqce t� gazet�. Poczqtkowo z wydawaniem „Glosu Polskiego w Ber
linie" byl jeszcze zwiqzany S. Najmola, obywatel polski, przedstawiany jako 
sympatyk narodowej demokracji. 
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k6w przyjql taktyk� prz,emilczania. J edynie na lamach „N arodu" mozna 
bylo zauwazyc wystqpienia polemiczne. N atomiast z duzym zadorwole
niem wiarlomosc o „Glosie" przyj�la „Polonia" katowicka, dostrzegajqc 
narastanie nowych sil rw ruchu polskim w Niemczech 86• 

· Wydaje si�, ze wydarwamie „Glosu" przysipieszylo iprzygotorwania do
zamierzonej reformy prasy na Slc1,skru. Przede wszystikim przy,gotowy
wano drukar,nie „Nowin" do wykonywania zwi�kszonych zadan. Dzia
lacze slc1scy sugerowali powstaiwienie obu tytul6w jakb samodzielnych
gazet „Nowin" i „Katolika". Propozycja ta napotykala zdecydowany
sprzeciw Katelbacha. Jesieniq 1931 r. likwidacja iwydawinktwa „Katolik"
oraz gazet: ,,Katolik Codzienny" i „Katolik", zostala postanowiona 87

• 

W pomieszczeniach po zli'kwidowanym wydawnictwie postanorwiono
umiescic pierwsze w Niemczech gimnazjum polskie. Z dniem 1 I 1932 r.
,,Katolik" i ,,Katolik Codz.ienny" przestaly wychodzic. ,,NOtWiny Co
dzienne" zostaly oglosz,one spad'kobiercq zlikwidOtWan�ch igazet ,talk pod
wzgl�em i'deowym, jak i priawnyim. Redakcjq opolskq kier,OtWal J am
Langorwski, majqc za zadanie drukowac takze i „Dziennik Berlinski",
przeniesiony z Bytomia. Na lamach gazet polskich li'kwidacj� ,,Kato
li'ka" starano si� przedstawic j,ako wyraz naturalnego rozwoju ruchu
pol'skiego, jako koniecznosc podyktowanq przygotowaniami do otwarcia
,gimnazjum polskiego. Zaprzeczano jakimko1lwiek przyczynom politycznym
czy ideowym. Dla podkreslenia, ze zmiany te nie oznaczajq zadnych
zmian ideorwych, redakcja opolska zapowiedziala, ze do „Nowin", ,,No
win Codz.iennych" i „Dziellillika Berlinskiego" b�zie dodarwany staly
dodatek tyigoooiowy ,,�iedziela Katolicka" 88. 

Ostatniq przeszkodq do caTh:owitego zreorganizowania prasy polskiej 
na Slqsku hylo przeprorwadzenie ·zmiam w kierorwnictwie wydawnictrwa -
odsuni�ie Parwletty od udzialu w redag,owaniru „Nowin". W koncowej 
fazj.e rozm6w z P,arwlettq dka·zalo si�, ze jego zona jest wlascicielem 
powaznego pakietu udzial6w „Nowin". Rozpocz�ly si� dlugie pertrak
tacje, nierzadko prizeplatane grozbami wytoczenia Parwlecie, jako kie
rownikowi wydawnictwa, procesu sqdowego, zakonczone wreszcie w lipcu 
1932 r. sprzedazq udzial6w. Paw letta zostal pozbawiony obowiqzk6w 
redaktora odpowiedzialneg.o „N owin" i „N owin Codziennych". Na jego 
miejsce iprzyszedl Wawrzyniec Swiezy 89

• Reorganizacja Ziostala zakon-

.as „Polonia", 193,2, nr 2622. 
87 AAN, Konsulat Opole, nr 128, k. 150-154. Za utrzymaniem „Katolika" wy

powiadal si� konsul polski w Bytomiu H. Malhome. Uwazal, ze jest to konieczne 
z uwagi na ,przywiqzanie ludnosoi IPOlskie:j do tego tytulu. 

88 „Nowiny Codzienne", 193,2, nr 2, Ku lepszej przyszlosci. 

,89 Materialy obrazujqce dOlkladnie t� spraw� znajdujq si� w AAN, Konsulat 
Opole, wiqzka 124. 
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azona. Nadal jednak w bardzo trudnej' sytuacji byl „Dzienni'k Berlinski". 
W Opolu stal siE: w jeszcze wiE:kszym stopniu gazetq slqsl{q, niz rnialo 
to miejsce w Bytomiu. Chociaz uznano, ze sprawq najpilniejszq dla 
dobra calej prasy polskiej w Niemczech jest przeniesi€nie dru'ku „Dzien
nika _Berlinskiego" do Berlina 90, to niespodziewanie od 1 X 1932 r. druk 
gazety zostal przeniesiony do Bern€. 

W najlepszej sytuacji finansowej znajdowalo siE: w6wczas wydawni
ctwo „Sztandar Polski" w Herne. Sytuacji gospodarczej wydawnictwa 
nie odpowiadal jednak poziom wydawanego przezen „Narodu". Prze
waga przedruk6w z innych ga!zet, w duzej CZE:Sci niemieckich, druko
wa:..1ie material6w zdezaktualizowanych, zly dob6r material6w informa
cyjinych, slaJby poziom prac edytorskich, przy niestarannej korekcie, po
wodowaly, ze „Nar6d" byl pr·Z€Z kierownictwo ruchu polskiego uznany 

' za najgorzej redagowanq gazetE: polskq w Niemczech 91• Przeniesienie 
druku „Dziennika Ber linskiego" ze Slqska do Herne mialo poprawic 
poziom „Narodu". W gruncie rzeczy zmiana miejsca dru'ku „D-zi€Il1Iliika 
Berlinskiego" nie spowodowala zmian na lepsZ€, nie przyczynila siE: do 
z_wü:kszenia ilosci material6w her linskich drukowainych w dzienniku. 
Pewne zmiany naistq,pily w 1933 r., 'kiedy do redakcji „Narodu" zostal 
wyslany przez CentralE: Prasowq jako pomocnik redaktora Wojciech 
Wawrzynek 92• 

Przeniesienie druku „Dziennika Berlinskiego" do Herne bez zabez
pieczenia dodatkowych funduszy za wykonywane prace, drukowanie tarn 
ta:kze „Mlodego Polaka", pogorszylo polozenie finainsowe wydawnictwa 
,,Sztandar Polski", kt6re na przelomie 1932/1933 r. stalo siE: wydawni
ct.wem deficytowym. Kiedy jednak drukarnia K·wiatlrnwskiego zwr6cila 
siE: do wfadz po1skich z prosbq o pozyczkE:, spotkala jq odmowa. Nie 
chciano stwarzac precedensu. Zamiast pozyczki „Sztandar Polski" otrzy
mal zwrot dlug6w, jakie miala redakcja „Mlodego Polaka" 93. Nowa 
umowa, jalkq zawairto mi�dzy „S·ztandaTem PorSki" a „Dziennikiem Ber
linskim" na okres od 1 I 1934 r., korzystna byla dla dzienni'ka, stawiajqc 
go nadal w uprzywilejowanej sytuacji 94. 

90 Tamze, nr 241, k. 362-3·66. 
91 Tamze, Am.basada Berlin, wiqzka 26, teczka 1, Konsulat Essen, 20 V 1933. 
92 W. W a w r z y n e k, Pami�tnik Opolanina, Katowice 1965, s., 99 i nast.
93 AAN, Ambasada Berlin, wiqzika 11, teczka 10, Poselstwo, 28 I 1933.
94 Umowa ta przewidywala, ze „Sztandar Polski" za drukowanie „Dziennika 

Berlinskiego" b�dzie otrzymywal w.plywy z abonamentu, 500/o oiplat za ogloszenia 

przez siebie zdobyte i 400! marek na koszta przesylki. Przewidywano druk numeru 

-1JO 6 stron 3 razy w tyg,odniu, a 3 razy po 8. AAN, Ambasada Berlin, Wiqzka 50,

teczka 2, Umowa mi�dzy wydawnictwem „Sztandar Polski" a firmq „Dziennik

Berlinski"'.
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Dla Zwiq!Zku Polak6w pomyslnym wydarzeniem bylo przeniesienie 
redaikicji „Glosu Ludu" w Hpou 1932 T. do Katawic. Nastq1pilo to 7 lilpca 
tegoz rolku po decyz'ji wladz niemieckich o zawieszeniu „Glosu Ludu" 
na okres 7 tygodni. Redaktorem „Glosu Ludu" zostal Maksymilian 
Tkocz 95. Ale opozycja berlinska ·myslala tak:ze i o Slqsku. Juz w kwie
tniu 1932 T. protestowa}a prz.eciw li'kwidacji zasluzonego dla sprawy pol
skiej w Niemczech „Katq.lika". Protest ich spotkal si� z zainteresowaniem 
A. Pawletty, kt6ry w lipcu -1932 r., a wi�c niemal nast�pnego dnia po
zawarciu umowy ze Zwiqzkiem Polak6w w sprawie sprzedazy swoich
udzial6w w „Nowinach'', przystqipil do organizowania mowej gazety.
Miala ona posiadac naJZW� ,,Katolik". Wedlug wypowiedzi Pawletty re
daiktorem mial zostac T'kocz. Wydawcy „Now1n Codziennych" starali si�
uniemozliwic poczynania Paw letty, zastrzegali Sqdownie prawo do uzy
wania tytulu „Katolik" dla wydawnictwa „N owin". Sprawa wywolala
wi�ksze zaniepokojenie, gdyz upatrywano, ze za Pawlettq kTyjq si� inne
osoby, a przede wszystkim Weber i dzialacze chadeccy z wojew6dztwa
slqskiego 96. 

1 XII 19�2 r. Pawletta w zorganizowanej przez siebie malej druka
rence w Suchym Borz.e pod Opolem wydal pr6bny numer „Katolika 
Trzyraz-owego". N aklad wynosil 2000. W dniu ulmzania si� pierwszego 
numeru „Katolilka Trzyrazowego'' ,,Nowiny Codzienne" zaprotestowaly 
przeciw poczynaniom Pawletty, deklarujqc si� jeszcze raz jaiko jedyny 
urprawniony spadkobierca bytomskiego „Katolika" 97• Nie zdalo si� to na 
wiele. ,,Katolik Trzyrazowy" zaczql wychodzic, przejmujqc cz�sc prenu
merator6w „Nowin". Dla „Nowin" pomyslne natomiast bylo ulokowa
nie z poczqtkiem 1933 r. druku i redakcji „Glosu P.ogranicza i Kaszub" 
jako samodzielnej gazety. 

Przej�cie wladzy przez narodowych ·socjalist6w mialo powazne kon
sekwencje takze i dla prasy polskiej. Nim doszlo do przeprowadz.7nia 
zmian w sytuacji prawnej gazet polskich, . mnozyly si� r6.znorakie akty, 
kt6re skutecznie wykazaly redakcjom gazet polskich mozliwosc zlikwi
dowania ich przez nowych wladc6w III Rzeszy. I tak w marcu 1933 r. 
wladze niemieckie wydaly r6wnoczesny zakaz wydawania przez okres 
14 dni „Nowin Codziennych", ,,Glosu P.ogranicza i Kaszub", ,,Dziennika 
Radborskiego" , ,,Dziennika Berliirskiego", ,,Narodu", ,,Gazety Olsztyn
skiej", a na 28 dini „iVIazura". Na terenie rpanstwa niemiec:ki,ego· z ga·zet 
Zwiqzku Polak6w zostaly tylko „Nowiny". Aie i w stosunku do tej 
gaizety wladze niemieckie usilowaly bezpodstawnie stosowac rep!resje. 
Raz doszlo do WIStrzymainia •wysylki igazety przez ipolicj� i dapiero inter-

95 „Glos Ludu", 19312, nr 9. 

96 AAN, Konsulat Opole, nr 129, k. 217 i 214. 

97 AP Wroclaw, RO I, nr 1933, s. 705-707.

11 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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wencj,a spowi0dowala wydanie na drugi dzien zezwolenia na · rozesla.nie 
gazety. Innym zn6w raizem policja w Bytomiu skonfiskowala ·cz�sc na
kladu 98. W czerwc1:1 1933 r. wydawca „Narodu" Kwiatkowski zostal we
zwany do dyrekcji policji w Bochum, gdzie zapowiedziano, ze o ile 
nadal b�d!zie publikowal wiadomosci o przesladowaniu Polak6w w Niem
czech, w6wczas wydawanie gazety · zostanie wstrzymane na okres 6 mie
si�cy 99• Za opublikowanie informacji o napadzie hitlerowc6w na konkurs 
pol1skich lk:6l spiewaczych w Postolinie na Powi:slu „Gazeta Olsztynska" 
zostala zawieszona na olk:Tes 14 dni od 10 VII 1933 r. z uzasadnieniem 
prezesa rejencji, ze w opisie wydarzen byly zawarte „grube klamstwa 
przesadnie znieksztalcone" 100. Na mocy zarzqdzenia prezesa rejencji ko
szalinskiej zostal wydany zakaz czytania i rozpowszechniania w szkolach 
polskich „Malego Polaka w Niemczech". Decy.zj� t� Zwiqzek Poiskich 
Towarzystw Szkolnych · zask,arzyl szukajqc pomocy u ministra oswiaty. 
Ale decyzja ministra dodatkowo rozszerzyla zakaz na rejencj� opolskq, 
pilskq, olsztynskq i kwidzynskq, bo jak stwierdzal minister „pismo to 
pod zadnym wzgl�em nie nadaje si� do tego, aby wychorwywalo dzieci 
w poczuciu wiernosci dla panstwa, kt6rej wymagac nalezy takze od 
uczni6w s21k6l mniejszosciowych" 101. Niepomyslna dla ga:zet terenowych 
byla tez przerwa w dziaia1nosci Centrali Prasowej Zwiqzku Polak6w 102. 

W atmosferze og6Inego ·zastra:szenia, sterroryzowania organizacji pol
slci.ch, a w wielu wypad:kach nawet rozbicia, poczucia bezsily Polak6w 
wobec gwalt6w hitlerowskich, 4 X 1933 r. zostala wydana nowa ustalWa 
prasowa rn3• Regulowala prawa i oborwiq·zki dziennfkarzy w III Rzeszy 
bez wzgl�u na ich naTodowosc .. Przede wszystkim wpro:wadzila zakaz 
wydawania gazety przez stowarzyszenia, zastrzegajqc to ,prawo dla po-. 
jedynczych os6b. Wypelnianie obowiqzk6w dziennikarzy bylo zastrzezone 
dla os6b, kt6re zostaly wpisane ;na list� czlonlk6w Zwiqzku Prasy Nie
mieckiej. Przywilej 6w mozna bylo utracic. Kazdy dziennikairz zgodnie 
z postainowieni�i ust,awy mial bronic interes6w narodu i .panstwa nie-

9.8 „Nowiny Codzienne", 1933, nr 54, Po zakaz,ie. 
99 AAN, Amibasada Berlin, wiqzka 23, teczka 1, Konsulat Essen, 1 VII 1933.
100 „Gazeta q1sztynska", 1933, 'Ilr 147; AAN, Ambasada Berlin, wiqzka 26,

teczika 2, Konsulat Olsztyn, 10 VII 1933.
101 „Nowiny Codzienne", 1933, nr 144. W spra:wie „Malego ·Pola'ka w Niem

czech.v'. Prezes rejencji koszaliiiskiej prosil tez prezesa rejencji opolskiej, aby 
zakazal wydawani,a „Glosu Pogranicza i Ka.szub", gdyz ten sabotuje wydane zarzq
dzenie w sprawie zakazu kol.Jportazu „Malego Polaka w Niemczech". 

102 AAN Ambasada Berlin, wiqzka 50, tecZJka 1, Spr,awozdanie z Centrali Pra
sowej Zwiq;ku Polak6w za miesiqc wrzesien 1934. Centrala po wznowieniu swej 
dzialalnosci rozszerzyla zakres siporzqdzanych material6w takze i na przygotowanie 
dodatk6w dol.:tczanych do ,gazet. 

103 „Reichsgesetzblatt", 19,33, I, s. 713, Schriftleitergesetz. 
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mieckiego. Now,a ustawa prasowa decydowala o dalszych zamierzeniach 
prasy ipolskiej, ·zmUJSzala do b�dzo ostroznej krytyki wladz hitle:r:ow
skich, ograniczyla tak cz�sto wprzoonfo prowadzone reorganizacje, ha
mowala wszelkie pr6by zwi�szenia licz'by tytul6w gazet polskich wy
ch'odzqcych w Niemczech. W W�runlkach br*u cenzury prewencyjnej 
dawala duze mozliwosci skreslania ,z listy os6b uprawnionych do wyko
nywania zawodu dziennikarskieg.o, byfa instrumentem wykorzysty:wa
nym z duzym znawstwem przez wladze niemieckie do walki z czaso
pismiennictwem polskim. 

Gwalty hitlerowskie aslabily nat�zenie walk wewn�trznych w ruchu 
polskim. I tak ina Slqsku w 1933 r. wydawnictwo Pawletty w Suchym 
Borze wzmocnilo si�. W maju t_ego roku do jego drukarni zostalo prze
niesione z Berlina wydawanie „Glosu Polskiego", przy r6wnoczesnym 
przeksztalceniu go z tygodnilka na gazet� wydaiwanq trzy razy w ty
godniu. N atomiast Zwic}zek Polak6w m6gl si� przestac liczyc z opozy
cyjnymi silami komunistycznymi, zniszczonymi przez wladze hitlerow
skie. Przestal wychodzic dwutygodnik „Glas Pracy" 104. Nie oslabil swo
jej dziala:lnosci opozycyjinej wobec Zwiqzku Polak6w westfalski Zwiqzek 
Wzajemnej Pomocy, ikierowany przez kis. Ewarysta Ma6kowiaka. Walka 
ta iprzenosila si� tez i na lamy prasy. Obie gazety wydawane w Su
chym Borze poswi�caly jej wiel� miejsca. ,,Katolik Trzyrazowy" korzy-

. stal z pomocy lkatowickiej „Polonii" otrzymujqc od niej gotowe ma
tryce 10s. 

Wladze niemiedkie nie chcialy wpisac Pawletty na list� os6b upraw
nionych do wykonywania zawodu dziennikarskiego. Zmuszalo go to do 
rezygnacji z zachowy.wania tak krytycznej postawy wobec Zwiqzku Po
lak6w. Moima przypuszczac, ze P.awletta za cen� irezygnacji z drukowa
nia „Glosu Polskiego" z Berlina uzyskal obietnic� pomocy ze strony 
wydawnictwa „Nowin" przy podpisywaniu gazety przez osob� uprawnio
Ilq juz do tego. ,,Glas Polski" z Berlina iprzestal wychodzic w ciqgu · 
1935 roku. Rol� organu opozycyjnego przejql teraz miesi�cznik „Dzwon", 
wydawany przez Zwiqzek Wwjemnej Pomocy ·w Wanne-Eickel od 
1930 r. Redaktor-em odpowiedzialnym byl Frainciszek Gorzelany z Ber
lina, falktycznie redagowal �o ks. Ewaryst Mackowiak 105• 

Nie posiadamy dzisiaj material6w, kt6re by pozwolily przedstawic 
losy „Glosu Ludu", tego Jedynego polskiego czasopisma socjalistycznego 
w Niemczech. Po przeniesieniu redakcji do Katowic, w czasie sprawo-

104 AAN, Ambasada Berlin, wia,zika 26, teczika 4, Szikic prasy polskiej w Niem
czech; ,,Katoli!k Trzyrazowy", 1933, nr 142, Pierwszy rok „KatoHka". 

10s AAN, Ambasada Berlin, wia,zika 5'0, teczka 2, Konsula.t Opole,_ 20 XI 1934.
106 „Dzwon", 1935, nr 30. 
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wania abowiq:zk6w redaktora odpawiedzialnego przez Trqbalskiego, 
zwh=:kszyly si� trudnosci w kolpartowaniu dwutygodnika w Niemczech. 
Postanowienia Konwencji Genewskiej nie pozwalaly jednak wladzom 
niemieckim na zlikwidawanie „G!osu Ludu" takze i po przewrocie hitle
rowskim. Srtosorwano jednak r6zne utrudnienia w kolportazu poza S1q
s1kiem. W 1934 r. chcqc wprowadzic wladze niemieckie w bl�d Zwiq:zek 
Robotnik6w Polskich w Apoldzie, pozostajqcy pod wiplywami PPS za
czc4l wydawac w Niemczech nawe czasopismo „Robotnik Rolny", kt6ry 
byl wydarwanym pod innym tytulem „Glosem Ludu" 107• ,,Robotnik 
Rolny" okazal si� jednakze jesz,cze jednym wydawnictwem efemerycz
nym. 

Poiprarwa w stosunkach polsko-niemieckich i:ue oznaczala rezygnacji 
z poczynan wynaradawiajc4cych. Zmienily si� jedynie metody dzialal
nosci antypolskiej. Kierawnictwo ruchu polskiego wytkorzystujqc takty
k� hitlerowc6w, kt6rzy stmali si� o zachowanie pozor6w swob6d dla 
organizacji polskich w Niemczech, przeprowadzilo wewri�trznq reorga
nizacj�. Ulegla tez zmianie politytka wladz niemieckich wobec gazet. 
Nie spotykamy si� juz z tak gwaltownq formq przeciwdzialania w sto
sunku - do kazdego wystqpienia krytycznego polskich dziennik6w 10s. Ale 
z drugiej strony polsllrn-niemieckie iporozumieni� piraisowe sprzyjalo sta
.raniom hitlerowc6w w przemilczaniu prawdy o trudnym polozeniu Po-
lak6w w Niemczech. W tym !kierunJku starala si� oddzialywac na gazety / 
polsilde amba,sada polska w Berliinie. Kiedy jedna!k po 1935 r. redaktoTzy 
gazet polslüch ·zacz�li m6w zamieszczac, chociaz bardw ostroznie, wia
domos·ci o wystqpieniach antyipoJskich, to wladze niemieckie ponownie 
zaiostrzyly polityk� wobec gazet ipolskich. I tak np., gdy „Nowiny Co
dzienne'' zamiescily adytkul, w kt6rym krytyikowaly udzial zandarma 
niemiedkiego w agitacji antypol'Slkiej iprzed wyborami do samorzqdu 
kosdelnego, ottzymaly surowq nagan� od Goebelsa. Goebels w pismie, 
kt6re zawieralo slowa nagany, ·zamiescil znamienine sformulowania. Pi
sal: ,,jezeli zachod:zi potrz.elba wniesienia zazalen, nalezy j-e ki�owac do 
kompetentnych instancji, nie wolno jednak oglaszac ich w prnsie. Prasa 
w dzisiejszym ipanstwie nie jest po to, aby przez oglaszanie skarg i zaza
len rwyrwierac jalki:kolwielk nacisk" 109. 

107 AAN, Ambasada. Berlin, Kornsulat Lipsk, 4 VII 1934. 
108 I tak np. w poczc1:tkach 1934 r. kierownik wydawnictwa „Sztandar Polski"

M. Kwiatkowski zostal wezwany do prezydium policji w Bochum, gdzie przeko
nywano go, ze byloby lepiej, &dyby zaniechal zamieszczania notiatek o przeslado

waniu Polak6w w Niemczech, a przedstawial je policji, kt6ra zalatwia skargi

w spos6b bardziej skuteczny. AAN, Ambasada Berlin, wic\zka 47, teczka 3, �on

sulat Essen, 1 I 1934.
109 J. t., a n  g o w s k i, Moja droga do Opola (Pami�tniki Opolan, Krakow 1954,

s. 174).
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Wladze hitlerowskie usHowaly ograniczyc rol� gazet polskich tylko 
do spelniania podstawowych funlkcji informacyjnych, zabiegajqc przy 
tym o zapewnienie sobie wplywu na dob6r informacji. Po 1933 r. Cen
trala Prasowa -ozywila swojq dzialalnosc. Zwi�k,szyla si� liczba mate
rial6w wysylanych przez nic:t do poszczeg6lnych redakcji. Materialy 
Centrali nadawaly jednolity charakter wszystkim gazetom. Wiadomosci 
polityczne podarwane jednak lbyly rra podstawie informacji serwisu infor
macyjnego oficjalnej agencji III Rzeszy. Centralq Prasowq kierowal 
Edmund Osmahczy1k wraz z grupq mlodych student6w polskich. W 1934 r. 
z Centrali Prasowej wyszly ipropozycje reorganizacji praisy polskiej 
w Nie'!Ilczech. W istniejqcych osrodkach wydawniczych w Olsztynie, 
Opolu i Herne mieliby pozostac jedynie redaktorzy lokalni, sprawujqcy 
r6wnoczesnie obowiq·zki redaktor6w odpowiedzia}nych. Wszystkie wia
domosci polityczne, komerrtarze w gotorwej po:staci mialy byc nadsylane 
do poszczeg6lnych redakcji z Centrali Prasowej 110. W ,praktyce zaloze
nia te pocz�to realizowac. Ale w p6l roku p6zniej, wiosnq 1935 r., z am
basady polskiej w Berlinie wyszla nowa propozycja zmian. Postulujqc 
urtworzenie jednego wydawnictwa w Opolu, przy r6wnoczesnym utrzy
maniu w Berlinie Centrali Prasowej, postulowano likwidacj� ,,Dziennika 
Berliirskiego'' i „NaTOdu". Kierownikiem admilllistracyjnym mial zostac 
KwiatkowSki z Herne, a redaktorem naczelnym Seweryn Pieni�zny 
z Ols�tyna. W Olsztynie nadal :mstaloby jednak wydawnietwo „Gazety 
Olsztyn.skiej" i redakcja „Mazura" o ·zmniej,s.zonej samodzielnosci. Koszt 
reorganizacji mial si�gac 63 000 Rmk m. 

Zwiqzek Polak6w oporwiedzial si� za tymi prqpozycj,stmi, ale przyjql 
zasad�, ze do czasu ich zrealizowania nie wolno dopuscic do zadnych 
strat w stanie posiadania Polak6� w wydawnictwach. Tymczasem sy
tuacja stawala si� grozna wobec wY1konywania przez wladze hitlerowskie 
praw,a prasowego. N ajpierw odm6wiono wpisania na list� dziennikarzy 
Pawletty. Moglo to oznaczac likwidacj� ,,KatolUrn Trzyrazowego", p6z
niej odebrano prawa dzierrnikarskie Waclawowi Jankowskiemu z „Ga
zety Olsztyitslkiej" i Janowi S�ali z „Kulturwehr". Otwarcie nowej 
gazety bylo w tej sytuacji niemozliwe 112• Co. wi�cej, wladze niemieckie 
udzielajctc . cz�sto nagan poszczeg6lnym dzioonikarzom rzucaly groziby 
dalszych ·represji, az do odebrania praw redakcyjnych. Ambasada w in
strukcji dla konsula polskiego w Olsztynie w 1937 r. po .przeanalizowa
niu jednej z kolejnych nagan mini,sterstwa propagandy dla redaktora 

110 AAN, Ambasada Berlin, wic\zka 50, teczka 1. Sprawozdanie z Centrali Pra

sowej przy Zwiqzku Polaik6w w Niemczech za miesiqc wrzesien 1934 . 

. 
111 Tamq;e, wiqzka 67, teczka 4, Ambasada Berlin, 8 VI 1935.
112 Tamze, wiqzika 135, teczka 4, 7 III 1937; ,,Nar6d", 1936, nr 56 .. 
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„Gazety Olsztynskiej" i „Mazura" nakazywala Pieni�znemu ostroznosc 
w „umieszczaniu artykul6w mogqcych dostarczac wladzom niemieckim, 
formalnych powod6w do represji ipod adresem obu wymienionych pism. 
Ambasada uwaza, ze ostaitnia ostra nagana, udzielona przez mini:sterstwo 
propagandy, jest ostatnim ostrzezeniem przed zawies�eniem pisma" 113. 

Redaktorzy gazet polskich byli zmuszeni do rezygnacji z krytyki polityki 
wynaradawiajqcej wladz hitlerowskich lub do przemycania akcent6w 
krytycznych mi�zy wierszami. 

Na 8lqsku Opols!kim poczynaly ponownie odzywac nastroje opo�y
cyjne wobec Zwiq·zku Polak6w. W koncu 1935 r. doszto do powstania 
Zwiq'zku Polak6w na 8lqSku. Nowy Zwiqzek posi,adal pewne kontakty 
z kr�gami ehadeckimi na terenie wojew6dzJtwa slqskiego. Niemal od 
pierwszych dni jego kierow,nicy dostrzegajqc opozycj� ,,KatoHJka Trzy
razowego" i obawiajqc si� jego ugodowosci wobec „Nowin" czynili sta
rania o uruchomienie wlasnej gazety. Korzystajqc z pomocy slqskiej 
chadecji 1 IV 1935 r. w Drukarni Narodowej w Chorzowie :wstal wydany 
pierwszy numer nowego dwu tygodnika „Slowo 8lqskie", przeznaczonego 
dla czytelnik6w na 8lqsku Opolskim. Redaktorem odrpowiedzialnym wstal 
Wiktor Gorzallka, jeden ·z najaktywn1ej1szych dzialaezy Zwiq·?Jkru Polak6w 
na Slq,sku. 'Materialy do „Slowa S1lqskiego" iprzygotowywal K. Malczew
ski 114• Niemieckie wladze policyjne nie ograniczaly !kolportowania ga
z-ety, wskazujqc, ze tolerowanie jej 1lezy w interesfo niemczyzny m. 
Z niewiadomych przyczyn ukazaly si� tylko trzy numery „Slowa 8lq
skiego''. 

Zwicrzek Pol.ak6w na 8lqsk,u nie chcial rezygnowac z wlasnego pisma. 
Jan Wawrzynek, Augustyn Kowalski i Wiktor Gorzalka wyst�pujqc 
w imieniu Zwiqzku Polak6w na 8lqsku 6 X 1936 r. kupili od Pawletty 
wydawnictwo „Katoli.ka Trzyrazowego". Pawletta zobowiq'zywal si� do 
drukowania gazety, a Zwiqzek Polak6w na 8lqsku do niewydawania 
innych gazet 116• 20 X 1936 r. ukazal si� pierwszy numer „Katolika 
Trzyrazowego" jako organu Zwiq·zku Polak6w na 8lqsku. W pierwszym 
numerze zapowiadano kontynuowanie linii Karola Miarki t wiernosc 
dawinym tradycjom „Katolika" N aipieralskiego. Podstaw� do drukowania 
,,Katolika Trzyrazowego" nadal stanowily matryc� ,,Polonii". �angow
ski, kt6ry do tej pory podpisywal ga:zet� jako redaktor odpowiedzialny, 
odm6wil rdbienia tego daliej. ,,Katolika Trzyraizowego" zaczql podpisy
wac J 6zef Kowalski, jeden z- redaktor6w „Nowin Codziennych". Zwiq
zek Polak6w na 8lqs]m po przej�iu gazety planowal jej rozbudowE:. 

113 Tamze, wü,tzka 134, teczka 4, Ambasada Berlin, 15 V 1937. 

114 Tamze, wüi21ka 101, teczka 3, Konsulat Opol,e, 21 IV 19·36. 

115 AiP Wroclaw, RO I, nr 1903, s. 377-389. 

116' AAN, Konsulat Opole, nr 130, k. 14--15. 
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Plan6w tych j,ednak nie re�lizowano, a przed Pawlettq zacz�ly narastac 
nowe trudnosci, wobec czego poczql myslec o zaprzestaniu druku „Ka
tol:i!ka Trzyira:zowego" 111. 

Tymczasem Zwiqzek P.olak6w na Slqsku poezql prowadzic pertrak
tacje ·ze Zwiq�kiem Polak6rw rw Niemc.zech, iprzygotowujqc si� do likwi
dacji. Zblizajqcy si� termin wygasni�ia Ko?wencji Generwslkiej zmuszal 
do konsolidacji szereg6w polskich organizacji. Po wielu rozmowach 
17 I 1937 r. zostala postanowiona likrwidacja Zwiqzku Po1a:k6w na Slq
sku. ,,Katolik Trzyr�zorwy" mial ibyc wydawany nadal 118• Pawletta bez
skutecznie domagal si� od dawnych przyw6dc6w Zwiqzku Polak6w na 
Slqsku wyrwi_qzania si� ·z przyj�tych wbowüizan finansorwych. Kiedy nie 
byfo widok6w na ich realizacj�, 15 VI 1937 r. pr�erwal drukowanie „Ka
tolika". W 6wczas Jan W awrzynek przeni6sl d�k gazety do wydawnictwa 
,,Nowin". Parwletta zlikwidowal drulkarni� 119

• 

Zwiq·zek Polak6w w Niemczech posiadajqc teraz „Katolika Trzyrazo
wego" chcial to wykorzystac do rozszerzenia kr�gu czytelnik6w na Po
lak6w, kt6rych „z polskosciq lqczy jedynie wsp6lnota religijna" 12-0. 

Chciano to osiq•gnqc poprzez zmniejszenie ilosci material6w o tresci po
litycznej, przy r6wnoczesnym zwi�kszeniu liczby artykul6w poswi�co
nych zagadnieniom religijnym. Potrzeba tego rodzaju zmian byla tym 
wi�ksza, ze z dniem 1 I 1939 r. we w�oclawiu przestal wychodzic mie
si�cznik religijny „Glas sw. Franciszka", kit6ry na Slctslm rozchodzil sii� 
w nakladzie 20 000. Powstalq luk� mial wypelnic zreorganizowany „Ka
tolik Trzyrawwy". Plany zmiany chcl['akteru „Katolika" napotkaly jed
nak trudnosci przy realizacji. Redaktorzy „Nowin" przyzwyczajeni do 
otrzymywania gotowych material6w z Centrali Prasowej nie widzieli 
mozliwosci samodzielnego redagowania „Katolika Trzyrazowego" o zmie
nionym charakterze. W Centrali Prasowej tez nie bylo odpowiedniego 
pracorwnika, a · pr6by poszukiwania na Slqsku ksi�·za, kt6ry by m6gl 
si� podjqc tego zdania, nie daly pomyslnego rezulttatu 121• Reorganizacja 
,,Katolrka Trzyira'zowego" zostala wstrzymana. 

Zgodnie z przyj�tq taktykq w walce z ruchem polskim wladze hitle
rowskie zrezygnowaly z likrwidacji pras,y polskiej w N iemczech na mocy 
zarzqdzen wladz administracyjnych, obawiajqc si� podobnych krok6w 
woibec iprasy niemiedkiej w Polsee. Wiele uwagi iposwi�cali jednak na
rodowi socjalisci rwa1ce z kotpoTtazem gazet 1polskich, og,raniczali mozli
wosc podawania pr�ez gazety r6'.znorakich informacji, szykanujqc czytel-

m Tamze, k. 120-128. 
us AP Wroclaw, RO I, nr 1934, s. 297. 
119 AAN, Swiatipol, nr 53,2, · k. 53,--{54.
120 Tamze, Konsulat Opale, nr 130, k. 107-108. 
121 Tamze,' Ambasada Berlin, wiqzka 209, teczka 2, 4 I 19139. 
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nik6w i dziennikarzy gazet polskich. W Niemczech hitlerowskich nie 
bylo cenzury prewencyjnej. W ostatnich miesü1cach przed wojm1 wy
korzystano fo do przepTOwadzenia lic�ych konfiskat gazet polskich. 
Gestapo likwidowalo wydrulkow:any juz caly naklad, nie podajc1c przy
czyny. Wydawnictwa mialy zakaz informowania czytelnik6w nast�pnego 
dnia o przeprowadzonej konfiskacie. Grozilo to calkowitc1 dezorganizacjq 
kolportazu i hamowalo pr6by zajmowania przez gazety polskie postawy 
krytycznej wobec. wladz hitlerowiskich. Protesty Zwic1-zku Polak6w prze
ciw konfiskatom nie daly rezultatu 122• Redakcje gazet polskich mjmo 
trudnych warunk6w nie przerwaly j'ednalk pracy. Ostatnie numery gazet 
drukowano jeszcze w6wczas, gdy na granicy trwaly juz walki. Ostatni 
·numer „Gazety Olsztynskiej" ukazal si� z datc1 31 VIII 1939 r. Numer
z datc1 1 wrzesnia zostal zdj�ty z maszyn. Z datc1 1 IX .1939 r. zostal
wydrukowany numer „Nowin Codziennych". W pierwszych dniach wrzes
nia 1939 r. wszystkie wydawnictwa polskie zostaly zniszczone. Redakto
rzy gazet polskich uj�ci przez gestapo zostali wyslani do oboz6w kon
centracyjnych. Majc1tek wydawnictw przeszedl na wlasnosc skarbu
panstwa niemieckiego. W 01,sztynie ibudynek wydawnictwa zostal roze
brany, maszyny d['ukarskie ziniszczone, a na placu po .?Jburzonym bu
dynlku zostal zrabiony „plac hairby".

W dwurdziestoileciu mi�dzywojennym prasa polska w Niemczech spel
niala powazne zadamia polityczne, oswiatowe i informacyjne. Byla czyn
nikiem ulatwiajc1cym ksztaltowanie organizacyjnych form ruchu pol
skiego i nadawania im (jkreslonych tresci ideowych. Centralizm, tak
charakterystyczny dla ruchu polskiego rw Niemczech mi�dzywojennych,
likwidowal tradycyjne odr�bnosci regionalne poszczeg6lnych gazet, ujed
nolicajqc je wecUug wzorc6w plynqcych z Centrali Prasowej Zwic11zku
Polak6w. U jednolicenie tresci i � for)TI zewn�trznych gazet stojc1cych
w k!r�gu Centrali Prasowej, ulatwialo w trudnych warunkach ekonomicz
nych zachowanie wydawnictw regionalnych, a ponadto .zmodernizowanie
warsztartu wydawniczego. Dla prasy polskiej w Niemczech charaktery
styczne bylo zepchrni�cie na plan drugi zadan informacyjnych. Ustc1,pily
one staraniom o uksztaltowanie wsr6d ,Polak6w w Niemczech okreslonych
stereotyp6w politycznych, oTganizacyjnych i narodowych. Prasa polska
w Niemczech nie chciala byc biernym rejestratorem polskiej opinii pu
bHcznej, ·zachowujqc ,prawo do jej ksztaltowainia. 0 itresci gazet decydo
wala wypadtkowa swob6d prawnych, wi�kszych w teodi niz w praktyce,
i wlozen organizacyjnych kierorwniclwa ruchu polskiego.

Stosunkowo niewielkie naklady ,poszczeg6lnych ga·zet nie p�krywaly 

122 Tamze, wic}zka 219, teczka 4, 11 VII 1939; ,,Nar6d", 1939, nr 132, Zarzqdzenie 

tajnej policji panstwowej. 
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si� ze stanem czytelnictwa pra:sy polskiej. Kazdy numer gazety czytalo 

wiele os6b. Gazeta byla nie tyl!ko zr6dlem okreslonych i!nformacji. Nie

jednokrotnie speliniala roh� ipi�wzsego podr�cznika nauki j�zyika pol

skiego. Niemala byla rola poszczeg6lnych wydawnictw. Wywieraly one 

duzy wplyw na rozw6j dzialalnosci organizacyjnej, a redaktorzy gazet 

aktyWIIlie wlqczali si� do wszystkich akcji polskich. Prasa polska w Niem

�zech skutecznie walczyla z przejarwami dzialalnosci wynaradawiajqcej, 

wychowujqc grup� Polak6w, zdecydowanych do wyrzeczen w imi� o ibrony 

umilowam.ych ideal6rw narodowych. 

MATERIALIEN ZUR GESCHICHTE DER POLNISCHEN PRESSE 

IN DEUTSCHLAND 1922-1931 

Als in Deutschland 1922 der Polenbund gegründet wurlde, gab es auf dem 
Gebiete der Weimarer Republik fünf polnische Verlagszellltren: Olsztyn, Berlin, 

W€15tfa1J.en, Opole und Bytom. Die Leitung deir neuen OJ'ganisation suchte sogleich 
ihren Einfluß auf die Zeitschriftenverlage auszudehnen: dazu wurde die Presse

zentrale des Polenbundes ins Leben gerufen. Eine unabhängige Position der Zen
trale gegenüber erhielten skh ledigHch die Tageszeitung „KatoliJk" (in Bytom von 
Napieralski herausgegeben bis zur Erwerbung des Verlages durch den Vorsitzenden 
des Polenbundes Stanislaw Sierakowski im Jahre 19<24) und der „Proletariusz" 
(später „Glos Ludu") als Organ der Polnischen Sozialistischen Partei in Deutisch
liand. Völlig sonderte sich der „Mazurski Przyjaciel Ludu" ab. 

Der Zentralisierung:siprozeß, der sich in der Polenbewegung D�utschland nach 
1925 verstärk,te, bedeutete für die Zeitungsverlage einen merklichen Einfluß der 
Pres,seze:ntrale. Dfo .regJ.ona[e Abges,chlossenheit de·r ZeiitU!Ilgen verminderte sich. 
Gegen Ende der zwanziger Jahre gab es verschiedene Projekte zur Liquidierung 

regionaler Verlage und zur Schaffung eines einheitlichen polnischen Verlages für 
ganz Deutschland. Die Reorganisierungsversuche endeten 1931- mit der Liquidie

rung des „Katoliik"-Verlages, an dessen Stelle in Opole die „Nowiny" geschaffen 
wurden. Gleichzeitig gaib es auch Verisuche oppositioneller Gruip1Pierungen des Po
lenbundes zur Schaffung eigener Organe. Jedoch trugen solche V�rsuche ephe

meren Charakter. 
Die Umwälzungen Hitlers und die Einführung einer neuen Pressegesetzgebung 

begrenzten die Freiheiiten der polnische Zeitungen. Neugründung.en wurden un

möglich, die bestehenden Organe wurden Schikanen ausgesetzt. Es muß betont 
werden, daß bei einer kleinen Aibonnentenzahl die Presse einen breiteren Verbrei
tungskreis hatite, denn jedes Exemplar hatte eine ganze Anzahl von Lesern. Trotz 
schlechter Bedingungen ,konnten sich alle polnischen Verlagsinstitutionen bis 

Kriegsausbruch behaupten. 



KAROL FIEDOR 

OB0Z KONCENTRACYJNY WE WROCLAWIU W 1933 R. 
(NA PODSTAWIE PAMIF;TNIKOW BYLYCH WIF;ZNIOW) 

Kiedy 30 I 1933 r. kanclerzem Trzeciej Rzeszy Ziostal Adolf Hitler, 
dl'a niemieckiej lewicy stalo si� jasne, iz jej zyciu politycznemu zagraza 
powazne nielbezpieczens11wo. Zdawano so'bie niewqtpliwie spraw� z tego, 
ze zostanie skasowana nawet i ta skromna swoboda polityezna, jakq po
siadaly ugrupowania lewioorwe w okresie repu,bliki weimarskiej. Kto si� 
bowiem choc troch� interesowal programem politycznym narodowego 
socjalizmu, ten wiedzial, iz ,przej�cie wladzy w kraju przez przyw6dc� 
NSDAP 02JI1aczalo wprowadz,enie dyMartury faszystowskiej. 

Slqsk wchodzqcy w sklad Trzeciej Rzeszy podlegal tym samym pra
wom politycznym eo i pozostale prowincje Niemiec. Wprarwdzie NSDAP 
na tych 'Ziemiach nie byla zbyt liczna ani nie posiadala tak mocnego za
plecza w szerokich warstwach ludnosci jak w iI)lllych cz�sciach R'zeszy 
i dzialajq·CY tutaj od 1925 r. Ttuch nairodowosocjalistyczny nie m6gl 
zrazu poszczycic si� du.zymi sukcesami. Dopiero w latach trzydziestych 
nastqpifa zmiana na tym polu. W styczniu 1931 r. na Slqsku bylo zaled
wie 2286 czlonk6w NSDAP zrzeszonych w 54 kom6rkach, w marcu tegoz 
roku teren ten liczyl ju.z 5298 cz}onk6w zorganizowanych w 115 kom6r".' 
kach partyjnych. W 1933 r. zarejestrowanych ju.z bylo tu 10 784 czlon
k6w NSDAPt. 

Sporo tu jednak znajdowalo si� starych bojownik6rw (Altkämpfer), 
fanatycznie oddanych Hi'tlerowi, nawiqzujqcych do bogatych tradycji r6z
nego rodzajru wolnych kocpus6w czy te.z Selbstschutzu z okresu powstati 
slqskich i plebiscytu. Na tych terenach dzialali mi�zy innymi: Peter 
von Heyde'breck, dow6dca jednego z koripus6w „ochotniczych" walczq
cych na G6rnym SlqJsku w okresie powstan, a nast�pnie dow6dca zachod
niopomorskiej SA 2, Erich von dem Bach-Zelewski, Oberg,ruppenführer 

1 Archiwum Panstwowe Miasta ·Wrodawia i Woj. Wroclawskiego, Rejencja

Opolska, Wydz. I, nr 1830, k. 489 i n. (w dalszym ciqgu cyt . .AiP Wroclaw RO I). 
2 Patrz szkic o Heydebrecku, B. D r  e w n i a k, Poczqtki ruchu hitlerowskiego

na Pomorzu Zachodnim 1923-1934, Poznan 1962, s. 260. 
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i prezydent policji 3, ora:z EdmUJI1d Heines - ludzie dostatecznie znani 
polskim czytelnikom. 

Na SlqSku silnie ro.zwilni�te byly tak.ze organizacje ,p.aramilitarne, 
niejednokrotnie powiqzane z ruchem narodowego socjalizmu. Na czolo 
wybijala si� przede wszystkim dzialajqca tutaj od 1924 r. or,ganizacja 
Stahlhelm. Stahlhelm-LandesveT1band Schlesien dzielil si� najpierw na 
trzy okr�gi (Gau): ,,Oberschlesien" - z siedzibq tw Gliwicach, ,,Mittel
schlesien" - z siedz:i!bq we Wroclawiu i „Niederschlesien" - z siedzibq 
w Legnicy. Jego pierwszym przewodniczqcym byl baron von Wrangel 4• 

W 1929 r. nastqlpila reor,ganiizacja tego ·zwiq1m{U. Powstaly dwa nowe 
okr�gi: ,,Sudetengau" - ·z siedziibq w Swidnicy oraz „Oberlausitz" -
z siedzibq w Zgorzelcu. Przewcxlniczqcym L. V. Schlesien wybrano gen. 
Massowa, a jego zast�pcq pfä. von Marklowskiego. W sumie na .Slqsku 
dzialaly w 1929 r. 62 grupy powiatowe, w ki6rych sklad wchodzilo 
1491 gru:p terenowych. W marcu 1932 r. na Slqsku zarejestrowanych bylo 
31 222 Stahlhelmowc6w, przy czym najwi�ksza ich liczba przypadala na 
drwa okr�gi dolnoslq:skie - ,,Mittelschlesien" (10 215) oraz „Niederschle
sien'' (6649) 5• Stahlhelm mial r6wniez dobrze. rozwiini�te organizacje sa
mopomocowe, przede wszystkim Stahlhelm-Selbsthilfe i Stahlhelm-Ver
sicherung, oraz orgarriizacje mlodziezowe, jak Studentenring czy tez 
Jungstahlhelm-Wehrsport 6• Utrzymywal takze kontakty z innymi para
militarnymi organizacjami, w pierwsizym rz�dzie ·z grupq W erwolfru i Ros
sbacha. 

Stosunkowo mniej liczna, lecz organizacyjnie doT6wnujqca Stahlhel
mowi byla slqska SA. W sierpniu 1932 r. nalezalo do niej 6546 czlon
k6w 7• Pruskie Ministerstwo Spraw Wewn�trznych ·zaliczalo jq do naj
bardziej wys:z;kolonych i najlepiej zorganizowanych oddzial6w w Rzeszy. 
34,6'0/o jej czlon!k6rw staJnowilo element wiejski, prz·ede wszystkim mlodzi 
chlopi i dzialacze zrwiqzani ·z ruchem chlopskim, 27,80/o SA-man6w re
krutowafo si� sposr6d rzemieslnik6w, wfascicieli drobnych zaiklad6rw uslu
gowych oraz zatrudnionej u nich sluzby, 12,30/o preynalezalo do warstwy 
lrupieckiej i sklepikarzy, 9,60/o to robotnicy zaklad6w przemyslowych, 
7,60/o rroibotnicy rolni, 5,6°/o inteligencja techniczna oraz wolne zawody 
i wreszcie 2,50/o urz�dnicy biu['owi. Prz.ewazal tu element mlody. 11,5-0/o 
SA-man6w stanowila mlodz1ez do lart dwudz.iestu, 58,50/o - ludzie w wie
ku od 20 do 30 lat, 24, 7-0/0 - m�zczyzni rw wieku od 30 do 40 lat i za-

3 Braunbuch. Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepublik, Berlin 1965, 

s. 86 i 98.
4 Deutsches Zentralarchiv Potsdam, Stahlhelm, nr 263, k. 46.

· � Tamze, nr 111, k. 41, oraz nr 112, k. 13 i 107.
6 „Der Stahlhelm", 31 V 1931, nr 21.
7 AP Wroclaw, RO I, nr 1830, k. 489 i n.
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ledwie 5,3°/o to ludzie, kt6rzy przekroczyli czterdziesty rok zycia. R6w
niez kierownictwo SA spoczywalo w r�ku ludzi mlodych. Wi�kszosc 
dow6dc6w nie prz,ekroczyla czterdziestego roku zycia. Organizacyjnie 
slqlslka SA stanowila samodzielm1 jednostk� {Gaustrum Schlesien) pod
legajqcq bezposrednio zast�pcy nacz.elnego dow6dcy na okr�g wschodni. 
W jej sklad wchodzily 3 brygady: pierwsza obejmowala rejencj� opolskq, 
jruga wroclawskq i trzecia legnickq. Brygady dzielily si� na chorqgwie 
(Standarte). W sklad drugiej brygady wchodzily chorqgwie: ,,Glatz" 
z 10 kompaniami (Sturm) i „Breslau" z 13 kompaniami. Brygada trzecia 
skladala si� z chonigwi „Görlitz" z 3 kompaniami oraz „Liegnitz" 
z 4 kompaniami 8

• 

Niezaleznie od SA istnialy na Slqsku oddzialy SS, kt6re liczebnosciq · 
ust�powaly za['6wno Stahlhelmowi, jalk i SA, organi:zacyjnie wzorowaly 
si� na tej ostatniej. Ten zywiolowy rozw6j zar6wno SA, jak i SS zostal 
wiosnq 1932 r. zahamowq.Dy, w kwietniu bowiem 1prezydent Hindenburg 
podpisal dekret Brüninga o rozwiqzaniu oddzial6w szturmowych i szta
fet ochr-onnych NSDAP na obszarze calych Niemiec. Hitler zresztq nie 
przywiqzywal do owego zakazu wi�kszego znaczenia. W j,ednym ze 
swoich wywiad6w rprasowych oswiadczyl cynicznie, iz rozwiqzanie . SA 
nie oznacza jeszcze, scinania gl6w, diop6ki zas jego ludzie zyjq, majq 
glowy i serca, b�q mu zawsze wierni 9• Dodajmy, iz dzi�ki informacjom 
uzyskainym od wysoko postawionych urz�nikow_ w aparacie administra
cyjnym, a zwiqzainych z narodowym socjali'zmem, dow6dztwo SA i SS -
zdolalo jeszcze przed opublikiowaniem dekretu zabezpieczyc swoje ma
gazyny broni. Zakaz dzialalnosci SA nie trwal zresztq dlwgo. J uz w czew
cu, po upadJku galbinetu Brü:ninga, nowy kanderz Rzeszy von Papp€n 
uchylil 6w dekret, iprzywracajqc 'oddzialom hitlerowskim prawo noszenia 
mundur6w 'i politycznej dzialalnosci. Nie zezwolono im jedynie na urzq
dzanie demonstracji i masowych parad. Nie tez dziwnego, ze organizacje 
te wkr6tce daly o sohie znac. 

Na Slqsku byl takze bardziej niz w innych cz�sciach Niemiec rozbu
dowany apaTat 1policji. Stanowiqc do 1933 r. cz�sc skladowq administracji, 
podp'Orzqdkowany nadprezydentowi, uzyskal po „Machtübernahme" duzq 
samodzielnosc. J ego nacze1nym zadaniem bylo „sk'uteczne 'ZWalchnie 
wszy�tkich dqzen skier,owanych przeciwko istnieniu i bezpieczenstwu 
pans-twa" rn. 

Om6wione wyzej organizacje paramilitarne stanowic mialy baze. 
z kt6rej rekrutowa� si� mieli kandydaci poiwolanych do zycia w okresie 

,a Tamze, nr 1801, k. 69 i n. 
9 „Polska Zachodnia", 14 IV 1932, nr 105'. 
1
° K. J o n ca, Poczq,tki opolskiego gestapo na tle przemian ustroju Trzeciej

Rzeszy. 1933-1936 (Studia Slqskie, t. X, s. 82). 
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pozmeJszym oddzial6w policji pomocniczej. Pozostawiono im nie tylko 
wolnq r�k� w _akcji przeciwko ugrupowaniom lewicowym i Zydom, lecz 
wyraznie do niej zach�cano i tym czynom patronowal1!0. 

W pierwszych dniach lutego 1933 r. pr,emier Göring wydal zarzqdze
nie o dokonywaniu rewizji w 1okalach partii lewicowych oraz stosowa
niu represji przeciwko komunistom. Przystqipiono do systematycznego 
przeszukiwania mieszkan dzialaczy KPD. Zaibroniono takze organizowa
nia wiec6w przez lewicowe ugrupowania ora-z :rozpocz�to aresztowania 
podejrzanych o dzialalnosc antyhitlerowskq. 15 lutego tpremier i mi
nister Spraw Wewn�trznych Prus Göring zalecil prezydentom rejencji 
zaa,ngazowanie do ochrany ibudytnk6w i pomieszczen nalezqcy;ch do or.ga
nizacji nacjonalistycznych specjalnych grup uZJbrojonych (w bron palm1 11

. 

Pomieszczenia te bowiem - pisal Gödng - Sq zagro�one przez wzra
stajqcq z dnia na dzien wywrotowq dzialalnosc 'komunistycznq. Wpraw
dzie pismo zalecalo, a.iby oso'by powolane do ochrony wyzej wspomnia
nych obiekt6w nie 'naduzywaly swej wladzy poza obr�bem podlegajq
cym ochronie, w pra.ktyce jednak przestroga ta nie miala wi�ksz.ego zna
czenia. Ten, kto zrobil uzytek z bmni, zawsze m6gl stwierdzic, iz zostal 
napadrli�ty. Zaledwie trzy dni p6zniej, to jest 18 lutego, dow6dca slq
skiej SS w pismie do prezydent6w rejencji slq,Skich proponowal zgodnie 
z poleceniem rwladz zwierzchnich powolianie do zycia organizacji stojq
cych 1na strazy mienia spolecznego przed ataikiem komunistycznym. W tym 
celu tez sugerowano utworzenie z oddzi'al6w SS grupy Notpolizei. Prze
prowadzajqcy t� akcj� Oberführer SS Sembach proponowal powolanie 
do �ycia w rejenicji wrodawskiej oddzial6w liczqcych: sto os6b dla Wroc
law.iia, ,po pi�6dziesiqt os6b dla W albrzycha, Dzierzoniowa, Swidinicy, 
Klodzka i Brzegu oraz dwadziescia pi�c os6b dla Olesnicy. W rejencji 
legnickiej stacjonowac mialy: stuosobowy oddzial w Legmcy, .pi�cdzie
si�cioosabowe grupy w Jeleniej G6rz,e, Norwej Soli, Zgorzelcu oraz dwu
dziest'Opi�cioosobowe w Boleslawcu i Glogowie. W rejencji opolskiej 
dzialac miala 1pi�csetoso1bowa grupa Notpolizei zliozona z cz}onk6w SS. 
Niezaleznie od tych grup stacjonujqcych w wi�kszych miastach w ;po
wiata.ch istniec mi_aly grupy wzmacniajqce miejscowe posterunki po
licji 12• 

Dnia 20 lutego - a wi�c .cztery dni przed ofkjalny;m powola1niem 
,Przez Göringa Hilfspolizei - prezydent rejencji l,egmiokiej jako pierwszy 
na Slq1sku podjql si� zorgani'Zowania oddzial6w policji pomocniczej. 
Przewidywal on utworzenie z czlonk6w SA i SS 915-osobowej grupy na 
swoim terenie, opr6cz tego planowal rozmieszczenie w J eleniej G6rze, 

11 AP Wroclaw, RO I, nr 1797, pi1smo z 15 II 1933, k. 3. 
12 Tamze, pismo z 18 II 1933, k. 5 i n. 
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Glogowie, Legnicy, Zgorzelcu i Zielonej G6rze 550...,osobo'wej ,grupy SS
i SA-man6w 13

• 

Zorganizowani w dddzialach HHfspolizei czlonlmwie SA i SS mieli 
podlegac policji, ta zas wladzy adminilstracyjnej Slqisk1a. Calosciq prac 
zwüizanych z tym problemem kierowaliby poszczeg6lni landraci, im tez 
bezposrednio podlegalyby powolane do zycia na ich terenie jednostki 
policji pomocniczej. Kazdy z jej czlonk6w bylby rumundurowany i w od
r6znieniu od inormalnych urz�nilk6w policji winien nosic na ramieniu 
dpais'kE: z napisem Hilfspolizei. Uzbrojenie, umwndurowanie, wyzywienie 
i wynagrodzenie mialo ·z10stac om6wione w okresie p6zniejszym. 

Ostatecznie wi�c na Slqsku powstac mialy trzy pulki, przy czym 
pierwszy liczyiby 925 ludzi i stacjonowafüy w rejencji wroclawskiej, 
drugi 1495 os6b i przeznaczony byl dla rejencji legnickiej, or.ganizacj� 
zas trzeciego miano opracowac p6zniej. , 

· 

Na wiJadomosc o tworzeniu z SA i SS j·ednostek policji do akcji przy
stc:1/pil ta!kze Stahlhelm. W pismie do wfadz administracyjnych z 23 lu
tego proporrowano, aiby do powstajqcych oddzial6w przyjmowac na r6wni 
z S·A- i SiS-manami czlo1Ilk6w Stahlhelmu. Majc:i oni ibowiem jako zasru
zeni zolnierze fron1owi prawo tworzenia tych jednostek. W ikazdej pod
grupie winno znajdowac siE: 50'0/o czlonk6w Stahlhelmu i 50°/o ludzi pro
ponowanych przez NSD &P. Aby ·zas przygotowac rtych ludzi do pracy 
w isluiföfo bezpieczenst'wa, wysuniE:to propozycjE: zorganizowania dla nich 
kurs6w z ·zakresu wiedzy politycznej. Zapewniano t.ez, i± czynniki kie
rownicze przelkazc:i do szereg6w Hilfspolizei najbarciziiej zasluzanych 
Stah'lhelmowc6w, cieszqcych siE: duzym autorytetem i poszanowaniem 
w ich srodowisku. Stahlhelm bowiem wychodzil z ·zalozenia, iz naczelm1 
zasadc:i werburnku do wspomnianej ooganizacji winno byc: ,,Wir wollen 
nicht die Macht in Staate _sondern einen machtvollen na:tionalen Staat" 14.

Premier Göring podjc:il sugestiE: czynnik6w slc:iskich i ostatecznie 
24 luteigo powolal do zyda jednostki Hilfspolizei. Skladac isiE: one mialy 
pr�elde wszys:tkim ·z formacji SA i SS oraz czfonk6w Stahlhelmu 15

. 

Mialy wspqldzialac z 
1

policjc:i przy zwalczaniu organrzacji komunistycz
nych. W ruch komunistyczny 'bowiem w pierwszym r.z�zie g,odzilo roz
porzc:idzenie lo ·zaostrzeniru represji prz-eciwtko „1Wrogom" panstwa wydane
21 lu1ego. Tydzien p6zniej - juz po podpaleniu Reichstagu - ukazal 
siE: dekret iprezydent,a Hindenbuirga O ochronie narodu i panstwa (Ver

ordnung den Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat), okres
lany jiatko akt ,samoobrony przeciw lromunistycznym aktom gwaltu 
i przemocy. 

13 Tamze, k. 15.

14 Tam.ze, k. 11, 17. 

15 R. R y s z k a, Noc i mgla. Niemcy w okresie hitlerowskim, Wroclaw 1962. 
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Dekret z 28 lutego likwidowal dotychcza:sowe swobody polityczne 
zagwarantowane w konstytucji weimarskiej ·z 19 VIII 1919 r. Wprowadzal 
ograniczenia woJ!nosici osobistej, swo!bodnego wyrazania swyich poglqd6w 
llla lamach prasy czy ksiqz·e!k, zalbranial or.ganfaowania si� w 'ZWiqzJki 
wyst�pujqce przeciwko nar,odowemu socjali'Zilnowi, wprowadzal cenzur� 
korespondencji prywatnej, podsluch rozm6w telefoniczmych, zezwalal na 
dokonywanie rewizji domowych, konfiskat� mienia prywatnego i orga
nizacji antyhitlerowsJdch 16

• R6wnoczesnie dawal duzq �obod� dziala
nia tym, kt6rzy ·zdecydowanie opowiedzieli si� za nowq wladzq w Rzeszy, 
a przede wiszystkim nowo powolanym do zycia o1dzialom Hilfspolizei. 
Rozpocz�o masowe aresztowania ludzi, kt6rych sqdzic mialy rpowolane 
w tym celu sipecja�ne sqdy. Wielu przeciwnik6w politycznych brunat
neg,o rezimu osadzono w tzw. ,,aresztach ochronnych" (Schutzhaft). Na
kaz osadzenia w areszcie ochronnym m6gl wydac nawet landrat. Totez 
wkT6tce zapelnily si� w Niemczech wi�zienia 1udzmi, wsr6d kt6rych bylo 
wielu aresztowanych z p�budek ooobistych. Wzmozonym a!kcjom repre
syjnym patronowal iSam GöTing, przydzielajqc nawet nagrndy tym, ikt6-
rzy wyr6znili si� w !l'€jpTesjac!h antyikomunistycznych 17

• Przemawiajqc 
zas 17 marca na ·zebraniu Zwiqzku Pruskich Oficer6w ,w Berlinie powie
dzial m. in.: ,,Policja nie jest od tego, aby troskli'wie strzec 80-100 ty
si�y przest�c6w w wi�·zieniach. N ale:zy w t'ym wyipad!ku odstqipic od 
dawnego falszywego poj�cia humanitarymnu" 1s. 

Na tym tle w ipelni zalblysnql „talent" or,ganizacyjny i nadgorliwosc 
Ednmnda Heimesa, szefa slqsldej SA, orgaillizatora i wsp6l1Jw6rcy miejsco
wej policji pomocnic�ej oraz obozu koncentracyjne.go we Wmclawiu. 
Edmund Heines to niewq•tpliwie jedna z naj1bardziej awanturniczych po
staci w Tuchu hitlerowskim 19• Urodzil si� w 1897 r. w Monachium w ro
dzinie robotniczej. Po ·zakonczeniru pierwszej wojny �wiartowej wst�pil 
jako ochotni!k do lmrpusu „Oberland". Wra:z z,innymi bral udzial w li
kwidacji rad robotniczych i zolnierskich w Monachium, krwawo rozpra
wiajqc si� z przeciWIIlikami politycznymi. W ,Pazdzierniku 1919 r. prze
szedl do jednostek Grenzschutzu. Wafozyl pod dorw6dztwem Rossbaeha 
przeciw1ko Polakom w rejonie Grudziqdza i Chehnna, a nast�1mie pod 
wodzq· 1g,en. von der Golitza przeciwko rwladzy radzieckiej w Kur landii. 
Pod koniec 1919 r. kiOrtpus Rossbacha ·zostal oficjalnie rio�wiqzany, a wie
lu jego uezestnik6w, a ·ziwfaszcza ofücer6w, ·znalazlo schronienie w majqt
kach Meklemburgii. Oni to rozprawili si� r,ok p6zniej w czasie puczu 
Kappa z lewicowymi organizacjami na tym terenie. Pomagali takze 

16 „Reichsgesetziblatt", t. 1, 1933, s. 83.
17 „Ministerial-Blatt für die preuß. inner. Verwaltll[lg", t. 1, 1933, s. 240. 
18 Cyt. za Dr ew n i a k i e m, op. cit., s. 145.
19 Szkic o �einesie na podstawie oipracowania Dr ,e w n i a ik a, op. cit., s. 240 i n.
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w stlumieniu rewolucji w ZaglE:biu Ruhry. W akresie od sierpnia 1920 r. 
do maja 1921 r. CZE:SC rossbachowc6w przeniosla siE: na G6rny Slqsk 
i tu brala udzral w walce przeciwko pawstanGom slqskim. W tej grupie 
znalazl siE: takze porucznik Heines. Po upadku trzeciego pawstania wstal 
przeniesiony jako Kreisleiter oddzialu Rossbacha do Glogowa. Pod ko
niec 1921 r. wr6cil do Monachium i tarn stanql na czele nacjonalistycz
nej organizacji Vereinigung zur Wahrung der Interessen deutscher 
Greinzmäriker, w kt6rej sklad weszfo wielu jego dawnych tawaif,zyszy. 
Organizacja ta w okresie p6zniejszym ,Przylqczyla siE: oficjalnie do hitle
rowskiej NSDAP. W lipcu 1923. r. Heines zostal komendantem jednego 
z batalion6w SA i bral udzial w monachijskim puczu Hitlera, za eo wraz 
z E. Röhmem, G. Strasserem, W. Friokiem i A. Hrtlerem zostal skazany 
na kilikanascie miesü;cy twierdzy. W wiE:zieniu sp�dzil zaledwie kil:ka 
miesiE:cy. DziE:ki amnestii wyszedl na wolnosc. W latach nast�pnych byl 
wielokrotnie aresztowany i przesluchiwainy w zwüp1ku z r6.znego rodzaju 
burdami i eikscesami, w k1t6rych b'I'al czyim1y udzial. W 1928 r. Heines 
zostal ponownie aresztowany, tym razem jako 1podejTzamy o wsp6ludzial 
w mordzie dokotnanym jeszcze w 1920 r. Skaza,ny ostatecznie na 5 lat 
wi�zienia, zostal wk1I'6tce i tym razem na mocy amnestii zwolnicmy. 
W tym samym ni•eomall czasie wy'brano go z ramienia NSDAP do Reich
staJgu. Korzystajqc ·z nietykalnosci ,poselskiej nadal orgainizowal antyzy
dowskie i antytkomunistyczne rpogromy. Cieszy·l si� prawie bezgranicz
nym zau.faniem Röhma. Byl j,ego iprawq r�q. iDzi�ki niemu tez zostal 
w latach irzydzi,estych dow6dcq SA na Slqsku. Tu wy,ka:zal nieprzeciE:tmi 
energiE: i pomyslowosc. Po dojsciu Hrtlera do wladzy iposrednio ipodlegaly 
mu takz,e slqskie oddzialy SS, a po reorganizacji ,policji w k,wie1miu zostal 
mianowany szefem pla:c6wki gestapo oraz prezydentem ipolicji we Wro
clawiu, zatrzymuj�c takze dow6dztwo nad dzialami SA. 

Jako najwymzy zwierzchnik policji, kt6ra od 1933 r. - jak juz 
wspomniano - nie podlegala nadprezydentowi, rozpoczql Heines wy
mierzanie ·�prawiedliwosci na wlasnq rE:kE:. W tym celu stworzyl na te
renie jednej z fabryk na Tarnagaju ob6z koncentracyjny 20. Byla to jedna 
z pierwszych tego typu rnstytucji w R'zeszy, pomyslana jako srodek 
represji w stosunk:u do .przeciwnik6w politycznych narodowego socja
lizmu, a przede wszystkim lewicy niemieckiej. Wroclawski ob6z Heinesa 
stanowil jakby laboratorium, w kt6rym eksperymentowac miano najbar
dziej skuteczne metody „wyrhowawcze" na wiE:zniach. 

Ob6z, nadzorowany przez SA i SS, stanowil prawz6r rozbudowanych 
w latach p6zniejszych do monstrualnych rozmiarow miejsc kazni. Tu 
zastosowano po raz pierwszy metody, kt6r,e na ziemiach polskich do-

20 Na podstawie oipracowania Dr e w n i a k a, op. cit., s. 248. 
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prowadzono do perfekcji. Na TaTnogaju Heins w !pelni wprowadzH 
w czyn mysl Göringa wypowiedzianq na zebraniu w Berlinie 17 marca 
o roli ipolicji w ipanstwie narodowego socjalizmu. Tworzqc miejsce kazni
we Wrodawiu oparl si� nie na starej kadrze policji, lecz wybral sposr6d
tysi�cy slq,skich SA- i SS-man6w najbardziej mu oddanych, kt6rzy mieli
slepo wykonywac jego ipolecenia. Nie wierzyl nawet r6W1niez doskonale
zorganizowanym i r6wniez jak jednostki SA i SS pal,ajqcym nienawisciq
do niemieckiej lewicy brygadom Stahlhelmu. Te bowiem zwizane byly 
luzniej z ideologiq NSDAP i podlegaly innemu kierownictwu. 

Nie udalo si� do tej pory dotrzec do material6w archiwalnych przed
stawiajqcych dzieje tego miejsca kazni. W 1949 r. Sekretariat Generalny 
Strefy Radzieckiej w Berlinie, prowadzqcy m. in. scislq ewidencj� wi�
zien i oboz6w nazistowskich w latach 1933- 1945, zwr6cil si� z prosbq 
jo Polskiej Misji Wojskowej w tym miescie io przeslanie ewentualnych 
wiadomosci dotyczqcych obozu wroclawskieg,o na Tarnogaju. W pismie 
do wladz po1skich donoszono, iz Se!kretariatowi General,nemu wiadome 
jest, ze jeden z tych oboz6w znajdowal si� w miejscowosci Dümgay kolo 
Wrodawia. Wi�zieni tarn byli z przyczyn politycznych i rasowych 01by
watele niemieccy i narod6w podbitych przez hitlerowskie Niemcy. Se
kretariat nie posriatla danych o tym obozie, szczeg6lnie o jego charakterze 
i organizacji, prosi wi�c czynniki polsikie o udzielenie blizszych infoT
macji dotycz�cych tej inistytucji 21• Polska Misja Wojskowa zwr6cila si� 
z kolei do Ministerstwa Spraw Za:granicznych w Warszawie, to zas za 
posrednictwem Gl6wnej Komisji Badan Zbrodni Hitlerowskich w Polsee 
do Okr�gowej Komisji w� Wroclawiu. Wyniki badan, kt6re prnwadzil 
VIII Komisariat MO, przeslano w koncu pazdziernika 1949 r. do War
szawy. Ich rezultaty byly bardzo skromne. Komisariat donosil, i'z w miejs
cowosci „Cierniogaj" istnial w lata�h 1935-1939 lager, w kt6rym znaj
jowali si� wi�zniowie polityczni. Polozony byl w poludniowej cz�sci 
Wroclawia przy ul. Bardzkiej, naprzeciw cmentarza, niedaleko tor6w 
kolejowych. W obozie przebywali wi�zniowie polityczni narodowosci 
niemiedkiej w liczb1e od 300 do 500 os6b. Wsr6d -zatrzymanych znaj
dowaly si� takze kobiety. Wyikonywano tu r6wniez egzekucje. Ob6z 
nadzorowala policja i SS 22• Prawdopod(jbnie sporzqdzajqcy wywiad za
miaist wroclawskiej dzielnicy Tarnogaj podali nazw� ,,Cierniogaj". Myl
nie tez podano dat� powstania obozu, natomiast ustalona liczba wi�zni6w 
poikrywa si� ·z wiadomosciami z innych zr6del. 

0 o:boztie koncentracyjnym Heinesa wspomniano juz w 'Polskiej li
teraturze historycznej. B. Drewniak w pracy poswi�conej poczqtkom 

21 Archiwum Gl6wne Komii.sji Badan Zbrodni Hitlerowskich w Polsee, War

szawa, nr 171 ob. 
22 Tamze, k. 2. 

12 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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ruchu hitlerowskiego na Pomorzu Zachodnim pisal, iz „jemu [Heineso
wi - K. F.] w udziale 1przyipadl nieslawny 1zas-zczyt ·zalozenia pierwszego 
w hitlerowskich Niemczech dbozu koncentracyjnego we Wroclawiu na 
terenie dzielnicy Tarnogaj ... 0 maltre�owaniu wi�zni6w w oibozie Hei
nesa m6wHo si� rwsz�dzie. Informacje o tym dostaly si� nawet do prasy 
za:granicznej, eo zmuisilo ·ostatecznie hitlerowskie wladze do zlikwidowa
nia tego miejsca kazni" 23• W tym samym czasie F. Ryszka w ksiq·zce · 
o Niemczech w okresie hitlerowSikim scharaikteryzowal dzialalnosc- Hei
nesa w nast�pujqcy spos6b: ,,We Wroclawiu swiezo mianowany prezy
dent policji, przyw6dca SA Edmund Heines, 1byly oficer Freikorps6w na
G6rnym Slqsku, notoryczny pederasta i ilntymny iprzyjaciel Röhma,
zamieszany nadto w ohydny mord w Potempie (jemu podlegali mor
dercy), stwor.zyl »wlasny« ob6z kon!!entracyjny na terenie jednej z fa
bryik we wrodawskiej r6botniczej dzielnicy Dürrgay ,( (jbecnie Tarnogaj)
[ . . .  ] esk,ortowanie wi�zini6w do oibozu odbywalo si� na wz6r srednio
wiecznego prowadzenia pod pr�gierz - wsr6d poszturchiwan i obelg,
z hanbiqcyinii tablrcami zawieswnymi na piersiach. Nie byl to przykJad
odosobniony, choc Heines wy,r6znial si� sadystycznym okrucienstwem
nawet wsr6d swoich kompan6w z SA" 24. 0 obozie na Tarnogaju wspo
mina takzie F. Bialy w artykule o ruchu lmmunistycznym na Opolszczyz
nie w 1�33 r. 2s Mamy r6wniez i wzmianki mniej lub wiE;cej tendencyjne
we wspomnieniach niemieckich. G. Rossbach, tw6rca jednego z reakcyj
nych, korpUJS6w „ochotni'Czych", taik piisze o wroclawskim obozie: ,,Oglqd
nqlem' solbie ob6z bard:w dokladnie .. . wsz�zie panowala czystosc i po
rzqdek. Kazdy wi�·zien mial swoje l6zko. Przyglqdalem si� wi�zniom.
Wszyscy bez wyjqtku byli dabTze odzywieni. U fadnego nie zauwazylem
objaw6w strachu" 26. P. Lobe, jeden z przewodniczqcych Rekhstagu
z okresu republik'i weimarskiej-,. byly wi�zien Heinesa, w opublikowa
nych w 1954 T. wspomnieniach r6WI).iez poswi�ca ,nieco uwagi obozowi
·na Tarnogaju, szacujqc .nawet lic?Jb� wi�zmi6w do 600 os6b 21. 

Zebrane wi�c w literaturze historycznej w:adomosci o obozie wroc
lawskim 'Sq niepelne i nie mozna na ich podstarwie ,odtworzyc prawdzi
wego olbrazu tamtych dni. Totez tym wi�ki.szq wartosc ma dla omawia-

23 Dr e w n i a k, op. cit., s. 248 i n. 

24 R y s z k a, op. cit., s. 1'98. 
25 F. Bi a l y, Ruch komunistyczny na Opolszczyznie w pierwszych tygodniach

rzqd6w hitlerow•skich (Slqski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, 1966, nr 2, s. 330 

i n.). 
2s G. Ross b a ch ,  Mein Weg durch 

I die Zeit-Erinnerungen und Bekenntnisse, 

Weilburg-Lahn 1950, s. 140, cyt. za Dr e w n i a k i e m, op. cit., s. 248. · 
21 P. L ö b e, Der Weg war lang. Lebenserinnerungen, Berlin 1954, s. 221, cyt. 

za B .i a l y m, op. cit., s. 33'1. 
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nego :Proiblemu odnaleziony niedawno pami�tnik Helmuta Friesego przed
stawiajqcy warunki, w jakich zyli wü:zniowie na Tarnogaju. Friese byl 
wroclawskim drukarzem. Urodzil siE; w 1913 r., za nielegalne spoTZq
dzanie i kolportowanie ulortek antyhitlerowskich zostal 1 V 1933 r. 
aresztowaJI1y i przewieziony do istniejc1cego juz ·obozu konicentracyjnego. 
Po jego tozwictzaniu w sierpniu 1933 r. przedostal siE; nielegalnie do Cze
cho:slowacji, a nast�pnie do Szwajcarii i Francji. Tu skontaktowal siE; 
z n:iemieckiimi antyf aszystami, m. in. w Pary�u nawiqzal lqcZillosc 
z W. Pieckiem oraz socjaldemokratycznym dzialaczem K. H. Müllerem, 
a takze z komuniistycznq organ'izacjq niosqcq pomoc wiE;zn1om polityez
nym „Secour rouge" i na jej zam6wienie nap�sal wspomnienia z pobytu 
we "'o/roclawskim obozre koncentracyjnym. Friese dostarczal takze do 
Czechoslowacji ulotki i materialy prasowe piE;tntijqce niemiecki faszyzm. 
Tarn r6wniez przeslal brudnopiis swokh pamiE;tnilk6w. W czasie niele
galnego przekraczania granicy czesko-niemieckrej przez matkE; Fries'ego 
wpadly w r�ce strazy granicznej nie tylko ulotki komunistyczne, lecz 
talkze i brudnopis jego pami�tnilka. W ten sposäb relacje naocmego 
swiadka tamtych wydarzen dostaly siE; w rE;ce niemieckiej pnlicji i prze
chowaly si� do dzis 2s. 

PamiE;tniK Helmuta Friesego uzupe}niajq relacJe zyjc1c-ego jeszcze we 
Wroclawiu bylego wi�znia obozu na Tarnogaju Kurta Skupina. N alezal 
on do aktywinych dziataczy socjaldemolkratyczny�h. Bral udzial w zyciu 
organi'zacji mlodziezowych, byl ,czlonkiem zalozonej w 1924 r. organizacji 
p6Iwoj1skowej Reichsbanner-Schwarz-Rot-Go1d, kt6rej trzon zasadniczy 
twOTzyli socja1demokraci. Aresztowany w kwietniu 1933 r. i osadrony 
na Tarno.gaju, ·zostal laJtem przewieziony do jednego z oboz6w koncen
tracyjnych w Börgermoor ikolo Bremy, podlegajq:cych juz wtedy Mini
sterstw.u Spraw WewnE;t·rznych Rzeszy. Stamtctd dostal siE; do organizacji 
Todt, wykonujq:cej zazwyczaj prace przyfrontowe na potrzeiby wojska. 
Zar6wno pamiE;tnik Friesego, jak i relacja Skwpina stanowiq z braku 
innych zr6del archiwalnych bezcenny material pozw:alajq-cy odtworzyc 
meto(ly postE;powania strazy obozcowej z wi�zniami oraz w pelni udo
Jrumentowac twierdzenie, ze db6z na Tarnogaju ibyl niewc1tpliwie pra
wzo;r,em setek miejsc kazni rozwiniE;tych w latach p6zniej1szych na tere
nie Trzeciej Rzeszy i w podlbitych przez niq krajach. 

Pierwsi wi�zniowie zatrzymani w ramach tzw. ,,a·resztu ochronnego" 
przebywali najpierw w gmachu prezydium policji przy dziisiejszej u1. tct
kowej, a od marca w iprzygotowanych juz starych magazyillach na terenie 
bylej fabryki nawoz6w sztucznych. Nakaz ·zastosowania aresztu ochron-

28 Zentrales Parteiarchiv der SED, Berlin, N. J. 33, k. 43 i n. (cyt. dalej:

Pami�tniik H. Friesego). 
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nego wydawaly nie ty]ko wladze administracyjne na najwyzszym 
szczeblu, lecz takze i poszczeg6lini landrnci bqdz to ·z wlasnej inicjatywy, 
bqdz tez na zqdanie kom6rek miejsoowej NSDAP. W owych magazynach 
ustawiono jiedynie trzypiE:trowe prycze, nie troszczqc siE: o inny sprzE:t 
ani tez o naprawE: dach6w. Totez w czasie deszczu woda zalewala posla
nia, na kt6rych spali wiE:zn±owie. Drzwi do owych barak6w byly nie
szczelne, brakowafo oikien. W miarE: jaik naplywali aresztowani, w sta
rych pomieszczeniach przybywafo nowych prycz. Wkr6tce nie bylo i na 
nie miejsca. WiE:znfowie kbdli siE: wprost na slomie czy tez na sien
nilrnch, tarn gdzie znalezli jeszcze trochE: wolnej przestrzeni. Teren obozu 
zostal otoczony dwoma rz�dami drutu kolczastego oraz dwoma rzE:dami 
przewod6w wysokiego napiE:cia. Uporzqdkowano dojazd, zbudowano plac 
apelowy i zaplecze gospodarcze. 

Pierwsi mieszikancy obozu na Tarnogaju wyiposazeni byli kazdy 
w dwa koce, kilka tygodni p6zniej pozostal im tyl.Jko jeden, wreszcie na 
dw6ch wiE:zni6w przypadal j·eden koc. Brak ibylo taikz·e ubran. W za
sadzie w olbozie Oibowiqzywal str6j wiE:zienny, ale to, eo dostarczano, 
bylo prawie nie do uzytku. Totez z koniecznosd w poczqtkowym okresie 
tolerowano odziez cywilnq, w p6zniejszym zapr·owadzonio str6j wiE:zienny. 
Kazdy przebywajqcy w obozie oznac:wny byl kolejnym numerem. Za
zwyczaj numery sporzqdzane olejnq farbq wiE:zniowie nosili na plecach. 
Pierwsi otrzymali takze mydlo i rE:czniki, naist�pni juz tylko kawalki 
pl6tna. ,z czasem i mydlo stalo siE: rzadkosciq. Byly okresy, kiedy nawet 
przez trzy ty,godnie „zap�inano" o dostawie tego arty1lmlu. Totez p6z
niej zezwalano na przesylanie mydla w paczkach, zwla!szcza iz wielu 
wiE:zni6w zachorow.aio na swierzb. Istniejqca sluzba sanitarna w obozie 
nie zwracala uwaigi na tE: chorobE:, lecz tyllko na porzqidek i czystosc tak 
w pom±eszczeniach, jak i na zewnqtrz. Wedlug ·regulaminu mycie odby
wac SiE: mial•O W miednicach. J es1zcze na pOCZqtku irstinienia obozu spro
wadzono 150 wiE:ilrnzych misek, lkt6re mialy sluzyc do tego celu. Tymcza
sem juz w maju w oibozie przeibywalo ioko�o 400 ludzi. Sprz�tu do mycia 
zas nie dostaTczono. Totez nowi ,przybysze niejiedrnokrotnie zmu�zeni byli 
uzywac miseJk do jedzenia jako miednk do mycia siE:. WodE: zimnq -
a tyllko tE: mozna ibyro dostac - czenpano z lkran6w, gor�ca zas prze
znaczona byla jedy,nie do mycia koryt i pomieszczen dla swin. Przy 
kuchni obozowej bowiem ·zalowno hodow lE: swin, 'kt6-re zywiono r:esztka
mi posilk6w. Do pracy w chlewie przeznaczono dw6ch wiE:zni6w. Mieli 
oni obowiqzek dlbania o czy,stosc koryt, kt6re musialy byc codziennie 
myte gorctcq wodq. Dbali tez ·o zewn�trzny wyglqd chlew6w. Tu byla 
przestrzegana z iscie ,prus'kq pedanteTiq zaisada higieny. 

Po tpierwszych gruntownych ipracach porzqdkowych, u1przqtniE:ciu tere
nu, ukonozeniu ogrodz,en z drutu kolczastego, wysypaniu piaskiem chod-
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nik6w i placu apelowego postanowiono urzqdzic uroczyste otwarcie oho
zu na Tarnogaju. Na uroczyistosc t� zaproszono dziennikarzy dow6dc6w 
SA i SS ze Slqska oraz przedstawicieli w1adz. Do zebranych wygloszono 
w czasie uroczyistego apelu przem6wienia poswi�cone wychowaniu na-
rodowosocjalistycztnemu ornz roli oboz6wikoncentracyjnych w tej edu!kacji. 
W nast�pnym dniu ulkazaly si� w prawtcowej prasie wr.oclawskiej arty
kuly dotyczqce tego wydarzenia. Wroclawski ,ob6z koncentracyjny -
pisano - pomaga mal}ksistowskim i lewicowym przest�pcom zrozumiec 
swe bl�dy oTaz daje szans� stania si� godnym miana ·dbywatela panstiwa 
narodowosocjalistyczneg.o 29

• W zwic}zku z oficjalnym otwarciem obozu 
byla mowa o szesciogodzinnym dniu pracy. W pra].dyce wi�zniowie nigdy 
nie pracowali szesc godzin na dob�. Pr,zeci�tny dzien ipracy trwal od godz. 
6 do 18, z kilkrunastominutowc} przerwc} na posilek. Czasem zaj�cia roz
poczynano o trzeciej rano. Na rozkaz zaist�pcy komendanta obozu Göbela, 
a niekiedy i samego Heinesa, wracajqcych z nocnej pijatyki, zrywano 

· wi�zni6w i prowadzorio bez posHku do pracy. Udajc}cy si� na roiboty mu
sieli defilowac przed pijanymi zwierzchnikami. Nie szczE;dzono im przy
tym j�d�nych epitet6w, wsr6d ikt6rych ,,:gnoj,e" i „swini,e" nalezaly jesz
eze do lagod:nych. Wtedy to talkze Heines urzqdzal 1polowanie na „zajc}ce".
Tak ·nazywano st•rzelanie 'Pijanego Heineisa do wi�zni6w, kt6rych zmu

szano do ucieczki w obr�bie .obozu 3o. Te wypadki chyba, 1okreslil raport
VIII Komisariatu MO jako dokonywarnie egzekucji we wroclawskim obo
zie.

Cz�sto skracano takze przerw� abiadOIWq. Odpoczynek w czasie zaj�c 
prawie zawsze zalezal od kaprysu wartownik6w. Nie chodzilo wi�c tu 
o pozy;skanie dla na,rodowego siocjalizmu ois6b przebywajc}cych w obozie,
o czym donoszooo w pra1sie, lecz zlamanie ich przy pomocy fizycznego
i moralniego terrOTu. J ed!Ilq z dr6g do tego celu byla wlasnie'd�zka praca
fizyczn�.

Po uprzq·tmi�ciu terenu obozu przyistc}prono do ibudowy basenu kc}
pielowego. W tym celu dostarczono wi�zniom saperek zo}nierskich, nie 
nadajqcych si� do tego rodzaju bud01wy. Kiedy zas ipo wydrc}z1eniu okres-· 
lonej gl�boikosci pojawila si� na dnie wykopu woda, sprowadzono dwie 
pompy rE:czne. Prac� prowadzono bez zadnego planu. Totez mimo duzego 
wysillku fizycznego wi�zni6w rezultatu nie bylo widac. W miar� jak przy
bywali norwi aresztanci, trzeba bylo dla nich sprowadzac nowe narz�dzia. 
Wypozyczain,o j,e w tym celru od zarzqdu mia!sta i firmy Bauhütte. Otrzy
mano tez jednc} motopompE:, by wreszcie uporac si� z zalewajc}Cc} wyko,p 
wodc}. Pompa zuzywala jednak dziehnie 30-50 1 benzyny. To wydawalo 

29 „Bres1'auer Neueste Nachrichten", ,,Schlesische Zeitung", ,,Schlesische Lan

deswacht" i inne. 

3o �.elacje Kurta Skupina. 
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si� kierownictwu dbozu za duzo. Zmniejszono wi�c przydzial paliwa 
i tak �o�kradanego juz przez komendanta i jego ·zast�pc� do prywatnych 
wyjaZtd6w. Aby wi�c uporac si� ·z wodq, zainistalowano ponownie pompy 
r�czne. N ast�nym etapem pracy bylo usuwam.ie mulu i umacnianie brze
g6w przyszlego basenu. Wkr6tce jednak kierownictwo obozu postano
wHo mnienic plan 1budowy i to, eo dotychczas zrobiono, poszlio na marne. 
Setki m3 piasku przygotowanego do wylozenia dna hasenu oraz material 
do umocnien !brzeg6w trzeba byfo przeniesc w inne miejsce. Rozipocz�to 
nowe wykopy pod basen w zupelnie innym miejisc:u. N adal nie bylo pla
n6w 1budowy tego obiektu. Kazdy dzien przynosil nowe ·mniany. Dla za
trudrrionych przy wykopach wi�zni6w stawafo si� ja:sne, iz podj�tq prac� 
prowadz,ono dlatego tylko, aby zn�cac 1si� nad zgromacraonymi w obozie 
aresztan tami. 

Stpora grupa iprzebywajqcyich na Tarniogaju ,zatrudniana ibyla przy 
budowie r6znego rodzaju oibiekt6w na}ezqcych bctdz to do rpolicji, bq•dz tez 
do SA. Obiekty te rozrzucone byly w r6znych stronach miasta. Totez 
wi�zniowie musieli .udawac si� do pracy piechotq po kilkarrascie kilome
tr6w dziennie. Opr6cz cz�sto bezmyslnej pracy fizycznej stosowano takze 
indywidualne kary delesne. Z 1blahych ,powod6w maltretowano wi�zni6w, 
przypi1sujqc im przest(8)stwa, kt6rych nie dokonali. Oprawcami najcz�s
ciej byli SA-mam.i. W ikazdym odeziwaniu si� wi�zn1a doipatrywa1i si� oni 
aluzji poliityczinej czy tez osmieszenia i:deologii narodowego socjalizmu. 
Za to zas hito gumowymi palkami do utraty iprzytomnosci. Nie dopusz
czano do zadnych wyjasnien czy tez usprawiedliwien. Wszystko, eo po
wiedziala maltretowana ofiara, moglo byc wykorzystane przeciwko ni,ej. 
J edynq wi�c formq dbrony bylo milczenie Wi�zniowie nie chcqc narazic 
si� na zemst� sluzby olbozowe j nie 1Pr61bowali si� skarzyc ani tez szukac 
sprawiedliwosci w instancjaich wyzszych, czy tez od czasu do czasu poja
wiaj�cych si� w ·dbozie lkiomisjach. Te bowiem odchodzily, a sluzba obo
zowa zostawala. Oprawcy Heinesa nie zwracali uwagi ani na wiek, ·am.i 
tez na zajmowam.e przed airesztowaniem stanowisko wi�znia. Dla nich 
byl cm tyl!ko przeci,wnikiem politycZ!Ilym, nad kt6rym mozna si� bylo 
zn�·cac do woli. Szczeg6lnie sadystycznie bito wi�zni6w ipochodzenia zy
dowsidego. Jeden z niJch tak 1opisuje przeslucha'nie u komendanta o'bozu: 
,,Ws�edlem do pokoju i dostalem uderzenia w plecy i w tyl glo,wy. 
Potem pytano mnie o r6zine spr.awy. Z kol,ei 1bito mnie po twarzy, do
stalem chyiba dwadziescia ipoliczk6w. » Wykonczymy d�, ty obrzezany 
worum« - rpowiedzial do mnie jeden z bijqcych. Po przesluchainiu biito 
min:i!e :ponowinie w twarz i glow� gumowymi pafäami. w sumie otrzy
malem chyiba kil!kadziesiq1t uderzen, iprzy ezym jeden SS-man policzko
wal mnie 1z prawej, drugi z lewej strony" 31

. Bicie bylo powszechnie sto-

31 Pami�tnik H. Fries·ego. 
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sowaDq metodq rwyc'howawczq. Kiedy jednak. 1przekonano si�, iz ude
rzenia ipal1kq luib pejozem w ttwarz ip01zostawiajq widoczne slady, kt6rych 
nie mozina ani ulkryc, ani tez Z;IIlyc, !komendantura obozu �ala za
rzqdzenie, alby uniknqc hi!cia w miejsca rzucajq:ce si� w oczu. Odtqd tez 
przestrzegano tego ·zalecenia. J edynie na przesluch'aniu w gestatpo 
w „Bru1natnyttn Domu", znajdujqcym si� ,przy dzisiejszej ulicy Komandor
s!kiej, nie dlbano o ipozory. Tarn tez kierowano naj1bardziej opornych „wy
chorwank6w" z Tarnogaju. Ich rany i slady pobida goily si� niekiedy 
przez kilka tygodni. Tu praoowali najbardziej ·zez.wierz�ceni sadysci. 
P.rawie wszy?C,y wi�zniowie ball si� tych przesruchan. Jeden z robotni
k6w po powrocie z przesluchania w gestapo gforw� pokrytq mial otwar
tymi ranami, inny plul krwiq, a jeszcze innemu rod zadanych raz6w rany
goily si� kilka tygQdni. Sporq liozb� przesluchiwanych musiano wprost
z gestaipo odwozic do is2Jpitali. Oficjalnie m6wilo si� wtedy, iz ulegli nie-
szcz�sliwemu wypadkowi.

· J ednq z form ·zn�cania si� nad nowo iprzybylymi wi�zniami bylo tak
ze przetrzymywanie ich na apelach w postawie na baczoosc. Tym, kt6-
rzy byli juz 1zupelinie rwydenczeni i paJdali ina ziemi�, podarwano olej ry
cynowy. Czasem tez przeprowadzano ·z nimi cwiczenia wojskowe na ko
mend� ,,padnij, powstan". Widok zm�czonych i pokrytych kurzem ludzi 
w r6znym wieku napawal szczeg6lnq radosciq' ddbrze odzywionych 
i schludnych SA-man6w. W czasie jednego z takich cwiczen ·zmaltreto
wanemu kolejarzowi podano wzmocnionq dawk� oleju rycynowe,go. Ten 
po odzyskaniu przytomnosci uderzyl w twarz sanitariusza, kt6ry zaapli
kowal mu t� dawk�. To wystarczylo, aby kolejarzowi wymier,zyc jedm1 
z najci�zszych !kaT: zes,polowe bicie gumowymi 1paJlkami. Od tej pory tez 
nie pomijano go prawie niigdy przy ,pracach pO'za kolejkq. Po :wrgantzo
waniu oibozu w Osnabrück przewieziono .go tarn wraz z grupq innych 
wi�zni6w. Niekt6Tzy SA-mani 'upodobali sobie np. strzyzenie wi�zni6w 
na wz6r mnich6w, wycinajqc im tonsury. Innym ·zas pozostawiano tylko 
k�py wlos6w, wplatajqc w nie czerwone kokardy. Zdar,zalo si� tez, iz 
niekt6rych wi�zni6w, zwlaszcza hogatszych, wwuszczano na wolnosc za 
przyrzeczone podarunki dla ·cz}onk6w warty obozowej. 

Wroclawski ob6z na Tarnogaju „ 1specjalizowal si�" w maltretowaniu 
nie tylko fizycznym, lecz i moralnym ·znanych osobistosci z zycia poli
tycznego i go�podarczego z okresu republiki weimaTskiej. Ola tych wi�z
ni6w mgani:zowano szczeg6lnie uroczyste „iprzyj�cia". Jedno z pierwszych 
urzqdzono dla bylego burmistrza Wroclawia Macheg,o i jego syna. Po 
przekroczeniu bramy 1dboziu zaaplikowano im dawk� oleju rycynowego, 
a na:st�pnie ka.zano defilowac ·z czerwonymi sztandarami w�q.luz placu 
apelowego. Kiedy zas pr,zywieziono do obozu bylego prezydenta policji 
z Wroclawia Voigta, Mache musial wyglosic na jego czesc mow� powi-
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talnq, a nast�pnie towarzyiszyc mu w czasie zwiedzania terenu obozu. 
Musial takze podczas tej w�r6wki spiewac Mi<:dzynarod6wk<:. Podobnej 
,,edukacji" ,poddano ETnsta Zimmera, naczelnego reda'ktora socjaldemo
kratycznej gazety ,,�olk,swacht", oraz prezydenta prowincji slqskiej 
Lüdemanna. Tego ostatniego przywieziono do obozu wieczorem, juz po 
aipelu. Na rozkaz Heinesa zasypiajqcych wi�zni6w zerwano z prycz, kaza
no im ustaiwic si� wzdluz gl6wnego chodnika, aby mogli „przywitac" by
lego g,ospodarza prowincji slqskiej. Lüdemann w grupie SS-man6w prze
maszerowac musial wzdruz placu apelowego, a naist�pnie wysluchac „po
wi talnej" mowy wygloszonej przez Heinesa. Szef slctskiej policji i gl6w
nodowodzqcy SA i SS nie ukrywal dumy, iz w jego obozie znajduje si� 
czloiwielk, kt6Ty '.siedmtokrotnie odwazyl si� wystqpic przeciwko NSDAP 
i prasie narodowosocjalistycznej na SlqSku, kt6ry - jak stwierdzal Hei
n�s - usilowal powstrzymac wzrost tej partii wszystkimi dost�pnymi 
mu srodkami. Osadzenie w obozie tego czlowieka uwazal Heines. za za
konczenie ,pierwszego etapu umacniania si� noiwej wladzy na tych zie
miach. Lüdemannoiwi odebrano polow� pensji, przeznaczajqc jq na utrzy
manie obozu. Poddano g,o tak jak i innych tortur9m fizycznym, bijqc na 
wartowni gumowymi palkami oraz obrzucajqc grubianskimi przezwiska
mi. Przydzielono mu najd�zsze iprace, to jest sprzqtanie i wywozenie 
z obo�u nieczystosci. Na wiadomosc o takim traktowaniu bylego prezy
denta pr,owincji jego malzonka dzi�ki znajomosciom w Berlinie uzyskala 
prawo widzenia si� z m�zem, a nas•tE;pnie za posrednidwem amerykan
skiego 1posla oskarzyla dow6dztwo obozu o nieludzkie traktowanie wi�z
ni6w, zqdajqc zwolnienia Lüdemanna z aresztu ochronnego. Na skutek 
takiego olbrotu ,sprawy Heines, nie chcqc dopuscic do skandalu, calq wi
n� za to, eo dzialo si� w ·obozie, zrzucil na barki SS-mana Heurego, chwi
lowo zwalniajqc go z zajmowaneg,o stanowiska. Pr·zy okazji wyszly na 
jaw i inne wyczyny dotychczasowego dow6dztwa ,obozu, wsr6d kt6rych 
wyludzanie od wi�zni6w pieni�zy za lagodriiejsze traktowanie czy do
staw� zywnosci i tytoniu bylo na porzqdku <!ziennym. Przykladowo od 
burmistrza fV!achego zazqdano 500 marek, dajctc mu do zr,ozumienia, iz 
w wypadku nieuiszczenia tej sumy zostanq zastosowane srodki represji. 

We wrodawskim ohozie 1przebywal takze stary dzialacz SPD, prze
wodniczqcy Parlamentu Rzeszy Paul Löbe. Aresztowany po dojsciu do 
wladzy Hitlera, prz,ebywal kilka miesi�cy w berlm·skim wi�zieniu przy 
Aleksanderplatz. Löibe byl osobistym wrogiem Heinesa, uwazajqc go za 
awanturnika i czlowieka pozbawionego wszelkich zasad moralnych, czego 
Heines nie m6,gl mu wybaczyc. Totez juz jako szef slqiskiego gestapo przy
byl z grupq SA-man6w do Berlina i tu odbil Löbego z rqk bedinskiej 
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policji, uwozqc go do Wroclawia na Tarnogaj 32
• Tu tei urzqdzono mu 

w godzinach wieczornych „uroczyste" przyj�cie. Przem6wienie „powital
ne" mial wyglosic Lüdemann. Voigt 1paradow�c mial przed bylym prze
wodniczqcym Reichstagu z czerwonq ,szturm6wkq, a hurmistrz Mache 
wr�czyc _ibukiet z ost6tw i pokrzyw. Kiedy auto ,policyjne wjechalo na plac 
a,pelowy, orkiestra obozowa sklada:jqca si� z 6 os6b wykonala starq lu
dowq piosenk� pt. Alle Vögel mnd schon da (wszystkie ptaki jui Sc\ tu), 
kt6rej Löbe musial wysluchac stojqc. Z kolei zgodnie z planem zabral 
glos byly prezydent prowincji slq5kiej, kt6ry m. in. powiedzial: ,,Drogi 
Paul Löbe, przY1Padlo mi w udziale zadanie przyj�cia ciebie w tutejszym 
obozie koncentracyjnym. Mamy nadziej�, z.e b�ziesz si� czul u nas do
brze i ie szyblm 1si� tu zaaklimatyzujesz. Jest nais tu przeszlo 400 m�i
czyzn z wszystkich cz�sci Slq:ska, w r6inym wieku, r6inych poglqd6w 
i zawod6w. Tu w ·ObO'zie kaidy z ria:s ma okazj� przekonac si� praktycz
nie o nieslusznosci hasla gloszqcego przeciwienstwa socjalne. Nie ma 
wsr6d nas ani spolecznych, ani politycznych przeciwienstw. Istnieje tyl
ko autorytet nowego panstwa" 33

• Po przem6wieniu powitalnym wr�czo
no Löbemu przygotowany bukiet ost6w. Stojqcy przy aude jeden ze 
straiy obozu Simanowski zbliiyl si� do s�dziwego dzialacza SPD i kazal 
mu powt6rzyc slowa: ,,Pozdr6wcie Boga, starzy kumple, stary ramol ku 
Wqm pelz:nie", na co Löbe odrparl: ,,Znios� to, towarzysze, tak jak i wy 
to znosicie". Siny z wsdeklosci SA-man - jak stwierdza Friese - zmusil 
fizycznie Löbego do powt6rzenia j,ego sl6w. W nast�nym dniu Löbe 
otrzymal zwyklq odziei aresztanckq. Obozowy fryzjer sciql mu wlosy, 
poZiOstawiajqc jedynie niewielkq grzywk� nad c:wlem. Przydzielono mu 
takie miejsce na odpoczynek na g6rnej pryczy, co bylo dodatkowq trud
nosciq dla byl,ego przewodniczc:rcego Reichstagu ze wzgl�du na jego tu
sz�. Pierwszq prac�, kt6rq musial wykonac, bylo opr6inienie obozowej 
latryny. Czynnosc t� pr.zydzielano Zydom i wybranym wi�zniom, do kt6-
rych zaliczano takie Löbego. W na:st�pnych dniach skier·owano go do 
gruipy porzqdkowej zatrudnianej po godzinach pracy przy zamiataniu 
placu apelowego oraz usuwaniu napis6w o tresci politycznej znajdujq
cych si� tu i 6wdzie na murach i darnach na terenie miasta. 

Strai obozowa zresztq tak rozkladala zakcia dzienne, aby wi�zniowie 
mieli jak najmniej wolnego czasu. Totei prawie codziennym ·zaj�ciem
byly cwiczenia i musztra. Od czasu do czaisu, najcz�sciej ipo apelu lub 
w nocy, organizowano tzw. ,,alarmy" przeciwpoiarowe. Polegaly ohe jed
nak nie na zaznajamianiu si� z gaszeniem ügnia, lecz na jeszcze jednej 
mustrze i tarzaniu wi�zni6w po obozowym dziedzincu. Zwykle alarm 

32 Patrz Dr e w n i a k, op. cit., s. 248. 

33 Pami�tnik H. Friesego. 
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ten oglaszano haslem „pofar". Wi�zniowie zrywali si� z prycz, ubierali 
jalk najszybciej i wylbiegali przed, 'haraiki. Tu tworzono dwuszereg i na 
komend� ,,odlicz." sprawdzano stan grup. Kiedy w czasie przeglqdu zau
wazono wi�zni6w niezupelnie oporzqdzonych - a to zawsze si� zdarza
lo - nast�powaly cwiczenia karne. ,,Powstaf1, padnij" - powtarzano 
wie�e ra�y. Po wykonaniu tych podstawowych cwic2ien zmaltretowanym 
i zakurzonym wi�zniom kazano maszerowac i spiewac. Tych, kt6rzy nie 
mieli juz sil i pozostawali w tyle, smagano batami. Nie oszcz�dzano nawet 
inwalid6w wojennyc};l. W ciqgu istnienia ,obozu na Tarnogaju zoTganizo
wairllO okollo 80 tego irod:zaju alairm6w, przy czym na niekt6r,e tyg,odnie 
przypadalo az 5 „cwiczen" przeciwpozarowych. Nierzadko tez alarmy 
trwaly i do 4 godzin. D1ddac trzeba, iz przy tych alarmach sprawujq'cy
funkcj� komen:danta obozu byl zawsze pijany, a otaczajqca go sluzba bar
dzo cz�sto w stani,e nietrzezwym. Opr6cz alarm6w zarzqrdzano takze do
da tko}Ve cwiczenia dla funkcjonariuszy organizacji robotni<Cfych, urz�
nik6w administracyjnych wyst�pujqcych przeciwko NSDAP oraz Zyd6w. 
W czasie tych ·zaj�c szczeg6lnie wyr6zniali si� oficer z warty policyjnej 

, Härtiig, SA-Sturmführer Göbel i SS-ScharführeT Simanowski. Ci lud�ie 
w brutalny spos6h pastwili si� nad swoimi ofiqrami. K'to im si� w jakis 
spos6b pr6bowal rprzeciwstawiac lub nie mial sil wykonywac ich pole
cen, tego pchano do beczki :11,apelnionej wodq, a kiedy topil si�, cucono go 
gumowymi ,pa�kami. W ten �os6ib post�;vano m. in. ·z prezydentem 
Lüdemannem, naiwet juz po skardze zlozonej przez jego zon� za zle tra-
ktowanie m�za na Tarnogaju. 

Zdarzalo si�, iz stosowano takze kary zibiorowe, a ·zwlaszcza kilkudnio
we glod6wki. W okresie poprzedzajqcym tego (fOOZaju ikar� wi�zniowie 
musieli zjesc ws1zystkie, jakie posiadali, zapasy ·zywnosci. Nie wolno im 
bylo tak.ze palic papieros6w. Palqcyich po kryjomu karano chlostq. W dru
gim dniu zezwalaino jredynie na picie wody oraz wypalenie tylko jrednego 
papierosa. W trzecim dopiero podawano zup� bez chleba. Przetrzymywa
ni na Tarnogaju zresztq w cürgu calego okresu pobytu w dbozie cierpieli 
gl6d. Dzienny bowiem posilek skladal si� z 20 dk,g chleba, ,odrobiny maT
molady lub sztucznego miodu, 'Czasem kawalka kielbasy, ,,kt6rej nawet 
psy nie chcialy jesc". Na obiad wi�zniowie otrzymywali jedynie porcj� 
rzadkiej zupy bqdz to z kapusty czy z burak6w, bc:1dz tez z j�czmi,ennych 
krup. Posilek ten przywozono na miejsce pracy. Na kolacj� podawano ka
w� zlbozowq lub resztki ·zupy z posHku o'biadowego. Tytoni,u nie przy
dzielano. Mozna go bylo nabyc „nielegalnie" po znacznie wyzszej cenie 
q wart01Wnik6w 34

• W obozie zdarzaly 'Si� r6wnie.z kradzieze. Dokonywali 
ich zaz,�czaj wartownicy zrzucaj�c win� na z g6ry upatrzone ofiary. 

34 Relacje K. Skupina. 
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Cz�sto tez podrzucali :skradziony przedmiot wybranej ofierze, dajqc tym 
samym pretekst do wymierzania „spraiwiedliwosci" za ,popelnionq przez 
niq „ikradziez". 

Dla nowo iprzylbylych byly iprzewidziane talkze wyklady ,polityczne, 
przede wszystkim hlstoria naTOdowego socjal±zmu. W praktyce bylo to 
odczytywanie niekt6rych rozdzial6w z Mein Kampf A. Hitlera oraz ko
mentarze zaibarwicme zoologicznc1 iprawie nienawisciq „o zydowsko-mark
sistowskich kr�taotwach". 

Nawet ni�ziela na Tarnogaju nie byla dniem odpoczynku. W godzi
nach rannych zarzqdzano pranie bielizny osobistej. Zwykle zaj�cia te 
skracano wprowadzajcl'c bcrdz to cwiczenia, bc1dz tez kontrol� czystosci 
w barakach. W czasie tej ostatniej wi�zniowie musieli pokazywac swoje 
rzeczy osobiste. W niedziel� tez onganizowano ·zbiorow� wycieczki „ikra
j'oznawcze". Polegaly one na tym, iz ,prowadzono ich w zwartych grupach 
poza teren obozu i ikazano spiewac piesni 1Patriotyczne. W niedziel� tez 
organizowano dla wi�zni6w na:bozenstwa polowe. Specjalnie w tym celu 
sprowadzony k·siqdz przy polowym oltarzu pokrytym czerwonym suknem 
glosil „slowo boze", przypominajc1c r6wnoczesnie o koniecznosci poslu
szenstwa wdbec wladzy. W nabozeirstwie musieli brac udzial wszyscy 
wi�zniowie, choc prawie 900/o stanowili niewierzc1cy. 

Niedzielne popoludnia byly teoretycznie �kresem odwiedzin. Zalezalo 
to jednak przede wszyistkim od tego, czy w obozie bylo wielu posiniaczo
nych, czy tez nie. J ezeli bowiem po placu aipelowym kr�cilo si� sporo 
poturbowanych ofiar - widomy znak pedagogicznych zabieg6w sluzby 
SA - nie zezwalano wtedy na odwiedziny. Zakäz odwiedzin wprowa
d?;ono na stale od maja, kiedy liczba wi�zrri6w wzrosla do 400 os6b. 

Po kilku tygodniach pobytu w obozie wi�zien nawet najbardziej hardy 
stawal si� potulny i ·bezkrytyczny. Wystarczylo bowiem, by ktos z gru
py byl niezadowolony z iJstniejq·cego porzqdku, natychmiast straz obozowa 
przyst�powala do „uswiadamiania" go. Nie tez dziwnego, ze Heines spro
wadzal do obozu r6znego rodzaju komisje rzqdowe, a nawet przedsta
wicieli organizacji zagranicznych. Zawsze prawie po tego rodzaju wizy
tach pojawialy si� w prasie artykuly o humanitarnym traktowaniu prze
bywajqcych na Tarnogaju wi�zni6w. Zagrankzni dziennikarze nigdy nie 
mieli mozliwosci zwiedzenia ie>1bozu ibez kilku patron6w z SA i SS. Nigdy 
nie mogli iporozmawiac na osobnosci ze zgromadzonymi tarn ludzmi. 
Kto ws legalnie -zwiedzal ob6z koncentracyjny, zawsze byl os,zukiwany. 
Pytania, kt6re zwiedzajqcy kierowali do rwi�zni6w, stawiane byly w obec
nosci k,omendant6w i sluziby 'Obozowej i kazdy aresztant wiedzial, czego 
moze si� spodziewac, gdyby powiedzial prawd� o obozie. Mimo iz w cüi
gu istnienia obozu lbylo w nim !kilka �omisji, zadna nie dowiedziala, si� 
o biciu i maltretowaniu wi�zni6w, o przekupstwach i glodzie. Jedynie
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nieliczni odwazyli si� na kryty��. Robotnika Biewalda skatowano prawie 
do nieprzytomnosci za to, ze poskarzyl si�, iz w czasie przesluchania 
u Heinesa bito go palkami. Jednemu z wi�zni6w, kt6ry skrytykowal noc
ne alarmy, ·zorgani'Zowano dodatkowe. ,,cwiczenia przeciwpozarowe". Lü
demanna za to, iz byl autorem skargi o zlym traktowaniu wi�zni6w prze
slanej na r�ce wladiz pa:rtyjnyich okr�gu slqiskiego, wciqgni�to na list� do
datkowych cwiczen. Byly prezydent prowincji slqskiej nie zalamal si�. 
Kiedy wi�c do wrodawskiego obozru przybyl przedstawiciel rzqdu Lam
mers, ponownie wystqJpil ze skargq na kierownictwo obozu. Byl to nie-,, 
wqtpliwie akt duzej odwagi, za kt6ry musial p6zniej odpokutowac. 

, Ciqigle utTzymywanie wi�zni6w w naipi�ciu nerwowym wywolywalo u nich 
chor,Olbliwq pobudliwooc, skfonnosc do kl6tni i awantur, utrudnialo roz
wini�cie i ugruntowanie kolezenskich stosunk6w. U wielu a:resztowanych 
brak bylo dostatecznie rozwini�tego poczucia solidarnosci spolecznej, ch�
ci niesienia pomocy potrzebujqcym. Ta g,rupa wi�c byla podatna na slu
zalczosc i „dobrym" zachowaniem usilowala jak naj'Szybciej zasluzyc 
sobie na zwolnienie z obozu na Tarnogaju. Takie post�owanie zas rqz
bijalo zwartosc przebywajqcych w obozie, oo sprytnie wykorzystywali 
ludzie Heinesa. 

Latem 1933 r. ob6z wroclawski ·znany byl juz na terenie calych Nie
miec. W·zorowali si� na nim inni. Podobne miejisca kazni powstawaly na 
Pomorzu Zach1odnim. Do najglosniejszych n::1. tym tereni,e zaliczyc; trze
ba 01b6.z koncentracyjny w miejscowosci Czame (K·Z Hammerstein), 
w Slonsku (KZ Sonnenburg) czy wreszcie w Szczecinie 35. Obozy te tak 
samo jak wroclawski na Tarnogaju znajdowaly si� porl nadzorem oddzia
l6w SA i SS. Wiedzialy o nich doskonale centralne wladze w Berlinie 
i tolerowaly je dop6ty, dqp6ki ibylo to mozliwe. Kiedy jerlnaik wiado
f!lOSci o skandalicznych warunkach i maltretowaniu wi�zni6w nie dalo 
si� dluzej ukTyc, Hitler 'zaichowujqc pozory „prawoTzqdnosci", nakazal 
rozwiqzanie niekt6rych „dzikrch oboz6w koncentracyjnych", w tej licz
bie i wroclawsikiego. W marcu 1933 r. moZIJla bylo j,eszcze tlumaiczyc spole-. 
czenstwu niemieckiemu, iz wzraistajqce z dnia na dzien ekscesy Hilfspo
lizei, zwlaszcza na Slqsku, nie Sq jej dzielem, lecz ellement6w komuni
stycznych, podszywajqcych si� pod plaiszcz policji pomocniczej, dqzqcych 
do rozbicia i zdyskredytowania grup SA i SS 36• Jednakze juz 30 maja 
tegoz roku uikazalo si� zarzqdzenie Röhma (Verhalten an Grenze) zakazu
jqce .grupom SA demonstracji i pochod6w oraz prz-eprowadzania otwar
tych akcji w odleglosci 10 krri wzdluz calej granicy niemieckiej. Zarzq
dzenie to takze ograniczal·o dzialalnosc Hilfspolizei 37

• 

35 Dr e w n i a k, op. cit., s. 146 i n. 

36 AP W.roclaw, RO I, nr 1797, k. 47, 63 i n. 

37 Tamze, k. 77. 
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'Ten ·zakaz jednak nie dal rezultat6w. To.tez dopie.ro rozporzqdzenie 
ministra spraw wewn�trznych Prus z dnia 2 sie:ripnia o rozwiqzaniu od
dzial6w policji pomocniczej pr,zynioslo .pewne 2imiany. W tym samym 
jednak zarzqdzeniu podkreslano, iz wchodzqce w 1sklad Hilfspolizei od
dzialy mogq nadal byc wykorzystywane w akcjach politycznych i de
monsrtracjach. Nie nalezy jednaik uzywac opase'k z napisem „HilfspoHzei". 
N atomiast wszystkich tych, kt6rzy wyrazajq ochot� do dalszej sluzby, 
a zwlaszcza oficer6w i straznik6w, nalezy zarejestrowac i w wypadku po
trzeby ·zaangafowac bqdz to do jednorazowej akcji, bqdz na dluzej 38

• 

9 VIII 1933 r. ,,Deutsche Ostfront" donosila, iz premier Göring zapowie
dzial rozwiqzanie do 15 tegoz miesiqca oddzial6w Hilfspolizei oraz zaka
zal dalszego ich szkolenia 39

• �gad.nie z tq zapowiedziq 10 sierpnia ofic-· 
jalnie rozwiqzano 01b6z na Tarnogaju. 343 wi�zni6w przewieziono do zor
ganizowanych juz wielkich oboz6w koncentracyjnych IPOdlegajqcych Mi
nisterstw,u Spraw Wew.n�trznych, m. in. do Osnabrüdk. Tarn tez mieli byc 
poddani dalszej ,·,pedagogizacji". Uwazano ich bowiem za przest(Wc6w 
niebezipiecznych dla narodu. Jedynie 80 wi�zni6w wypuszczono na wol
nosc 40

• Zwolnienie z obozu moglo nastqpic na wniosek wladz rejencji na 
podstawie pisemneigo podania bHskich os6b aresztowanego. Do podania 
trzeba bylo dolqczyc opini� wladz powiatowych zar6wno administracji 
cywilnej, jak i czynnik6w par,tyjnych. J ezeli ,opinie te byly pozytywne, 
rejencja wyst�powala z wnioskiem do kierownictwa obozu z prosbq 
o zwolnienie wi�znia. Ostatecznie jednak kierownictwo obozu decydowa
lo, czy „edukacja" aresztowanego iPrzyniosla dobre rezultaty, czy tez
nie. Procedura ta nie dotyczyla wi�zni6w uznanych za „1szczeg6lnie nie
bezpiecznych" 41. 

W ten spos61b najwyzsze czynniki Trzeciej Rzeszy usilowaly zacho
wac pozory praworzqdnosci i dqzyly do odci�cia si� od dziela dokonanego 
przez Heinesa i ludzi jemu poiclobnych. Dzialaly i inne matywy. Heines 
jako Obergruppenführer SA, zwlaszcza ipo podporzqdkowaniu szczecin
skiego Jungstahlhelmu dow6dztwu zjednoczonych prganizacji bojowych, 
stal si� zbyt popularny. Jako wierny przyjadel Röhma m6igl byc niebez
pieczny dla wodza Trzeciej Rzeszy. Hiitler bowiem obawial si�, iz sila, 
jakq reprecentowala SA bezposrednio ipodlega'jqca Röhmowi i jego zaufa
nym, moze przy �przyjajqcych okolicznosciach skierowac si� przeciwko 
niemu. Posrtanowil wi�c usunqc n:ajmniej ipewnych dow6dc6w SA, a tym 
samym zlikwidowac nie tylko ,grozqce mu niebezpieczenstwo, lecz takze 
obarczyc ich odpowiedzialnosciq za okrucienstwa popelnione przez nie-

38 Tamze, k. 91. 
39 „Deuts·che Ostfront", 9 VIII 1933. 
40 Pami�tniki H. Friesego. 
41 D r e w n i a k, op. cit., s. 149.
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kt6re oddzialy Hilfspolizei. Na okazj� do zemsty czekalo tak:z:e. podpo
rzqdkowane Heinesowi ·slq!Skie dow6dztwo S�. Heines bowiem zdolal
,,zaprowadzic" lad na Pomorzu Zachodnim, nie fbyl w stanie jednak po-

. konac wrodawskich rywali z SS. Totez kiedy nadarzyla si� okazja, nie
nie stalo na przeszkodzie, aiby go usuinqc. Dokonano tego w czerwcu 
1934 r. w czasie „nocy drugich nozy". 

Po ostat.ecznym rozprawieniu si� z opozycjq i ugrunrtowaniu wladzy 
NSDA!P w Niemczech Himmler w 1936 r. nie liczqc si� juz ·z opiniq swia
towq nie tylko iprzejql „wychowawcze" metoidy Heinesa, lecz je udosko
nalil. Nie dowierzajqc jednostkom SA, postawil na czele ·oboz6w koncen
tracyjnych ludzi wybranych sposr6d SS i im wylqcznie powierzyl piecz� 
nad przebywajqcymi tarn wi�zniami 42. 

Niewqtpliwie pamü�tnik Helmuta Friesego nie daje odpowiedzi na 
wiele prolblem6w zwiqzanych z obozem na Tarnogaju. Nie jestesmy 
w stanie na podstawie ty;ch relacji odtworzyc w pelni jego systemu or
ganizacyjnego. Wiemy jednak, iz przebywali tarn tylko wi�zniowie uwa
zani za „przest�pc6w" rpolitycznych. Wprawdzie spos6b post(W{)wania 
z zatrzymanymi na Tarnogaju blednie przy okrucienstwach p6zniejszych 
oboz6w hitlerowskich, nie zapominajmy, ze byly to dopiero poczqtki. Za
stosowane tarn metody „wychowawcze" wobec ohywateli niemieckich zo
staly kilka lat p6.zniej udoskonalone w innych miejscach kazni w podbi
tych przez TTzeciq Rzesz� krajach. Totez wöbec braku innych materia
l6iw zr6dlowych wydaje si�, iz to, eo udalo si� odn:alezc, warte jest 
opuiblikowania. 

DAS KONZENTRATIONSLAGER IN WROCl:.AW (1933) 

(dargestellt nach den Aufzeichnungen ehern. Hä<ftlinge) 

Na,ch Hitlers Machtergreifung in Deutschland begannen im ganzen Land die 
Massenverhaftungen aus den Reihen der Linken. Zunächst _wurden die Häf,fünge 
in Gefängnissen unter.gebracht; als es dann an Raum fehlte, errichtete man 
besondere Isülierungsstätten. 

Als eine der ersten ihrer Art wurde im März 1933 vom damaligen Polizei
chef und SA Führer Niederschlesiens ein privates KZ in Wroclaiw geschaffen. 
Es faßte über 500 Inhaftierte. Die Erinnerungen eines ehemaligen Häftlings 
ermöglichen es nun, die Verhältnisse darzustellen, u_nter denen die Gegner des 
braunen Regimes dort lebten. 

42 Organiz.acje oboz6w koncen"tracyjnych w polskiej literaturze historycznej

omawia m. in. J. Soh n, Ob6z koncentracyjny Oswi�cim-Brzezinka (Auschwitz

-Birkenau), Warszawa 1964, s. 5 i n. 



ARNOLD GOLD:SZTEJN 

.POWSTANIE SKUPISKA LUDNOSCI ZYDOWSKIEJ NA DOLNYM 
SLl\SKU W LATACH 1945-1947 

Po�siajqca po latach okupacji , Polska Ludowa otrzymala w spadku 
wiele skomplfilrnwanych iproblem6w, a mi�dzy nimi narodowosciowe. 

W przekonaniu wielu ludzi zwyci�stwo oocjalizmu i dojscie do wladzy 
komunist6w pocüignqc mialo ·za sobq automa tyczne i!ch rozwiqzanie. Jak 
Jednaik wskazuje doswiadczenie, nalezq one do najitrudniejszych i wlasnie 
w tej dziedzinie ipanstwo socjalistyczne napotyka najwi�tksze przes�kody. 
Zr6dla antaigonizm6w narodowosciowych w ustroju socjalistycznym kry
jq si�, je-zeli mozna tak powiedziec, w sf.erze swiadomosci ludzkiej. Li
kwidacja ekonomicznych zr6del tych czy innych rys6w swiadomosci ludz
kiej nie pociqga za sobq automatycznej ich likwidacji. Tak wi�c antago
nizmy narodowosdowe Sq j'uz tylko skutkiem istniejq·cych przesqd6w, 
uprzedzen, nawarstwien, majqcych zresztq swq historycznq dawnosc cha
rakteryizujq;cY:ch obiie strony - narr6d uoiskajqcy i uciSkany. 

Swiadomosc ludz;ka zmienia si� bardzo powoli i akty prawne, prokla
muj�ce r6wnouprawnienie narod6w, -zr.es:ztq jak kazda ustawa regulujqca 
w,sp6l.zyde obywateli, tSq wla:sciwie programem dzialania, ikt6rego realiza
cja zalezy od wielu czynnik6w obiektywnych i subiektywnych. Prz.esqdy 
narodowosciowe, podobnie jak religijne, sq 1bardzo zywotne (zresztq bar
dzo cz�sto Sq one bqdz tez byly ze sobq scisle powiq·zane) i zadna ingeren
cja pan.stwa o charakterze adminiistracyjnym nie daje po.zqdanego rezul
tatu, a nawet cz�sto osiqga wr�cz odwrotny skutek. 

Do tych skomplikowanych zagadnien nalezala niewqtpliwie i spra
wa zydowska. 

Po trag�ii woj,ennej z ogromne,go i pr�znego skupiska .zydowskiego 
w Polsee pozostaly jedynie szczqtki, ·znajdujqce si� na skraju zupelnego 
zalamania psychicznego. Stojqce wi�c przed pansitwem ludowym zada
nia byly szcz.eg6lnie trudne. Ogloszenie aktu prawnego, glos2qcego for
malpe r6wnouprawnienie ludnosci zydowskiej nie rozwiqzywalo proble
mu. Przed mlodym panstwem stan�lo zadanie, nie majqce precedensu 
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w historii, pelnej odbudowy, regeneracji biologicznej i psychicznej na
rodu zydows:kiego w Polsee. Zadanie to nabieralo sily symbolu. Odbu
dowa skupiska zydowskiego w Polsice ,stawala si� symbolem zwyci�stwa 
nad reakcjq, humanizmu ludzkiego nad barbarzynstwem i jeszcze jed
nym potwierdzeniem, a moze nawet najrwi�kszym, wiel!kiej sily socja
lizmu. 

Odbudowa zydowstwa polskiego miala znaczenie og6lnoswiatowe. Zy
dzi polscy odegrali w historii narodu zydorwskiego ogromnq rol�: stworzy
li kultur� nie tylko religijnq, ale iprzede wszy1stkim swieckq, rozwin�li 
j�zyk idisz i literaturE;, kt6ra zaj�la godne jej miejsce w kulturze swia
towej. Na zi,emiach polskich narodzily si� wszystkie ruchy post�porwe 
w spoleczen,stwie zydowskim, a przede wszystkim ruch _robotniczy i soc
jalistyczny. Zydzi polscy opuszczajqcy kraj, emigrujqcy do r6znych za
kqtk6w swiata w iposzukiwaniu chleba niesli ze sobq nowe wartosci kul
turalne. Nie b�dzie przesadq stwierdzenie, ze Zydzi polscy dali poczc1tek 
wszystkim wielkim. skupiskom zydowskim na swiecie i 'byli dla nich 
zr6dlem, skqd nieprzerwanie czerpaly one swe soki zywotne. 

Wreszcie Zydzi polscy wniesli rw poj�cie „Zyd" nowq tresc, zast�pujqc 
wü:zi religijne wsp6lnotq j�zyka, kultury itd. 

Powstajqca Polska ludowa, realrzujcl'C hasla sprawiedliwosci spolecz
nej i r6wnosci narod6w, juz w swoim pierwszym dokumencie programo
wym okreslila jednoz:nacznie swoj-e stanowiisko w •sprawie ludnosci z;1-
dowskiej. 

Manifest lipcowy w spos6b ·zwi�zly i lapidarny sformulowal zadania 
panstwa ludowego w tej sprawie: ,,Zydom po 'bestialsku t�pionym przez 
okupanta zapewniona zostanie odlbudowa ich egzystencji oraz prawne 
i faktycznie r6wnouprawnienie". 

Te na poz6r suche, lapidarne slowa posiadaly bardzo gl�bokq tresc. 
Panstwo bralo na siebie obowic1zek odbudowy egzystencji narodu zydow
skiego, ao w 6wczesnych warunkaich nie bylo r2'eczq alili prostq, ani latwq. 

Realizacja zarwartego w Manifescie programu dzialania wymagala 
w s:zczeg6lnosci: 

1. odbudowy egzystencji Zyd6w w doslownym i przenosnym tego slo
wa znaczeniu (biologicznyrn i psychicznym), 

2. zmiany ich struktury ekonomicznej i stworzenia w ten spos6b mo
zliwosci zatrudnienia ich we wszystkich dziedzinach gos:podarki narodo,.. 

wej, eo bylo podstawowym warunkiem rzeczywistego, ,pelnego r6wno
u prawnienia, 

3. likwidacji wzajemnych przesqd6w i uprzedzen, eo by:to mozliwe
w wynilku realiza:cji dw6ch ipoprzednich zadan. 

kh r,ea1izacjq ·za:j�ly si� mgana pailstwowe i porwstajc:1ce na - stopnio
wo wyzwalanych ziemiach komitety zydowskie. 
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Pierwszy Komitet Zydowski powstal w Lublinie natychmiast po jego 
wyzwoleniu. Organizatorami i pierwszymi jego czlonkami byli dr Emil 
Sommerstein (przewodniczqcy), dr Herszhorn i M. Bitter. Czlonkowie 
pierwszej po wyzwoleniu instytucji zydowskiej reprezentowali najwaz
niejsze kierunki polityczne istniejqce w spoleczenstwie zydowskim, tj. 
ruch syjonistyczny (dr E. Sommerstein), bUIIldowski (d.r Herszhorn) i ko
munistyczny (M. Bitter). Sklad komitetu byl nader znamiel1ll1y, wytyczal 
bowiem ·jakby dalszq polityk� zydowskich .partii politycznych, kt6re po
lqczyly si� dla wsp6Inego wysil'ku, jakim byla odbudowa skupiska zydow
skiego. Po raz pierwszy w historii Zyd6w po1skich powstala jedna demo
kratyczna organizacja, reprezentujqca interesy calego spoleczenstwa zy
dowskiego. 

Komitet rozpoczql dziafalnosc od szukania i ·zbierania resztek ocala
lych Zyd6w, wychodzqcych z bunkr6w, lasu, oboz6w i udzielania im nie
zb�nej pomocy. Chleba, odziezy, lekarstw i eo najwazmiejsze cieplego, 
ludzkiego slowa potrzebowali ludzie, kt6rzy 1przezyli Majdanek, Treblin
k�, Sobib6r i Belzec. 

W miar� wyzwalania nowych obszar6w i wi�kszych miast, gdzie za
cz�li si� slmpiac Zydzi, powstawaly cz�sto zywiolowo komitety zydow
skie. N ajwi�cej ocalalych Zyd6w znalazlo si� na Dolnym Slqsku, gdzie 
istnialo wiele hitlerowskich dboz6w pracy. 

N atychmiast po wyzwoleniu Dolnego Slqska powstaly w poludniowo
-zachodniej cz�sci wojew6dztwa i Wroclawiu komitety bylych wi�zni6w. 
W wielu miejscowosciach stanowily one .po wyzwoleniu jedynq wladz�. 
Tak np. burmistrzem N owej Rudy zostal byly wi�zien Silberfenig, a je
go zast�pcq Masza Pincewicz 1

• Wedlug danych Wojew6dzkiego Komitetu 
Zydowskiego pod koniec 1945 r. na bolnym Slqsku ·znajdowalo si� 15 249 
Zyd6w. 

Jak wynilka ze sprawozdania czlonka Wojew6dzkiego Komitetu Zy
dowskiego z siedzibq w Dzierzoniowie, we Wroclawiu znalazlo si� ,po wy
zwoleniu 2000 Zyd6w rw tym 200 Zyd6w polskich. Podobnie jak w in
nych miejscowosciach Zydzi wroclawscy stworzyli Komitet, kt6ry jed
nak nie uznawal ipodobnej instytucji w Dzierzon}owie. J eszcze raz przeja
wily si� majqce SWq historycznq tradycj� r6znice miE�dzy Zydami nie
mieckimi a polskimi. N awet wielka tr·agedia, ja!kq cprzezyli w ·okresie hi
tleryzmu, nie byla w stanie ich zniwelowac. Pretekstem do ·zerwania stala 
si� sprawa siedzilby Wojew6dztkiego Komitetu ,Zydowskiego. Zydzi wroc
lawscy kier,owani ldkalnym patriotyzmem i tradycjq, domagali si� prze
niesienia siedzi'by tej instytucji do Wroclawia. Przedstawiciele Woje-

1 

1 Sprawozdanie M. Lim.kowskiego z objazdu regionalnego 29 VI 1945 r. (Archi
wum Towarzystwa Sipoleczno-Kulturalnego Zyd6w we Wroclawiu, Akta Wojew6dz
kiego Komitetu Zydowskiego w Dzierzoniowie, materialy nie uporzqdkowane). 

13 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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w6dzkiego Komitetu Zydowskiego obstawali .przy Dzierzoniowie, ponie
waz zmajdowalo si� tam w owym czasie okolo 8000 Zyd6w, ikt6rych 
zresztc:1 iprzerazaly ruiny z:burzonego miasta. S:prawa wkr6tce zdezal.ktuali
zowala si�, poniewaz Zydzi niemieccy o.puscili Dolny Slc:1sk 2• 

Stopniowo liczba Zydow polskich zwi�kszala si�. Cz�sdowo byli to 
wi�zniowie z oboz6w (w Walbrzychu np. 800 os6b, Ludwikowie, Biela
wie) oraz Zydzi, kt6rzy opuscili swoje ojczyste miejsca, uciekajqc przed 
strasiznymi wspomnieniami 3

• 

Warunki i mozliwosci gospodarcze Dolnego Slc:1ska sprzyjaly organi
zowaniu tu skupi:ska zydowskiego. Znalazlo to wyrnz w przekazanym rzc:1-
dowi polskiemu „Memoriale w sprawie osiedlenia si� Zyd6w na obszarze 
Dolnego Slc:1ska", opracowanym na podstawie rezolucji .pierwszej konfe
rencji komitet6w zydowskich w Dzierzoniowie, kt6ra odbyla si� 17 VI 
1945 r. Memorial podkreslal historyczne prawa narodu .polskiego do ziem 
zachodnic,h oraz ·zwracal uwag� na charakter gospodarki dolnoslc:1skiej, 
wymagajc:1cej fachowc6w. Jego autorzy uwazali wi�c za celowe i mozliwe 
osiedlenie na Dolnym Slc:1sku okolo 20 000 Zyd6w, kt6rzy mogli!by zastc:1-
pic Niemc6w. Dla umozliwienia i poparcia osiedlania si� Zyd6w na Dol
nym Slc:1s'ku oraz umocnienia ich stanu posiadania autorzy dokumentu 
proponowali: 

,, 1. Wlc:1czenie przyibywajq<cych do miaist i wsi Zydow do og6l111ych pla
n6w ,repatriaJcyjnych i pr,zyznania im praw z tego falktu wynikajqcych. 

2. Pozostawienie komitetorn zydowskim prawa decyzji odnosnie do
osiedlania si� zydowskich repatriarrt6w zgodnie z potrzebami danego ob
szaru i umozliwienie im przerzucania trans,portu do tych czy innych miej

. scowosci, zaopatrzenia Zyd6w w zywnosc, odziez, narz�dzia i inwentarz. 
3. Umozliwienie c,zlonkom Wojew6d21kiego Komiietu Zydowskieigo

swobodnego i bez przeszk6d poruszania si� po wojew6dztwie celem przy
gotowania :rrnejsc dla trnnsport6w i 1przyj�cia ich. 

4. Wydanie odpowiedniego zarzc:1dzenia wladzom samorzc:1dowym i ad
ministracyjnym pierwszej i drugiej instancji, aiby nie przeszkadzaly w re
alizacji iplanu repatTiacyjnego, ale sprzyjaly pracy !komitet6w dzialajc:1-
cych na tym odcinku. 

5. Zaiopatrzenie Zyd6w-repatriant6w w odpowiedriic:1 liosc zywnosci.
6. Umozliwienie Zydom-repatriantom przej�cia mienia poniemieckie

go i siprzyjarrrie im w OTgainizowantu sp6ldzielni spozywczych i sp6ldziel
ni ·pracy. 

7. Zaj�cie si� rw ipierwszym rz�zie zaopatrzeniem w surowce zakJ:a
d6w juz pracujqcych lub b�dqcych w rozruchu oraz zapewnienia im zby
tu produkcji. 

2 iSprawozdanie M. Linikowskiego z wyjazdu do Wroclawia 10 IX 1945 r. (jw.).
13 Siprrawozdanie M. Lin'kowskiego, 26 VI 1945 r. Gw.).
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8. Umozliwienie Zydom majqC)7iffi odpowiednie kwalifikacj,e zaj�cia
odpowiednich stanowisk w administracji ,pan.stwowej i samorzc:idowej. 

9. Siprzyjanie osiedleniu si� .Zydow na roli. W tym celu wydzielic 
cale obszary (wsie i osady) i odpowiedni zywy i martwy inwentarz. 

10. Sprzyjanie zmianie struktury spolecznej i prodruktywizacji lud
nosci zydowskiej i stworzenie dla nich odpowiednich kurs6w i osrodk6w 
szkoleniowych. 
- 11. Min1sterstwo Administracji Purblicznej_ powinno wydelegowac na
miejsce przedstawiciela celem zaznajomienia si� ·z wymienionymi pro
blemami" 4• 

Jak widac z przytoczonego wyzej fragmentu memorial poruszyl za
sadnicze problemy odradzajqcego si� skupiska zydowskiego w Polsee Lu

dowej. Mozna przypuszczac, ze jego autorzy swiadomie dc:izyli do zgru
powania wi�kszosci liczby ludnosd zydowskiej i tym samym stworzenia 
odpowiednich warunk6w do odbudowy skupiska Zyd6w w Polsee. Osied
lenie si� Zyd6w na obszarze, w kt6rym nie bylo miejsc zwiqzainych ze 
smierciq ich 'bliskich, mialo takze ipowazne znaczenie psychologiczne, po
niewaz ulatwialo przezwyci�zanie depresji i zalamania psychicznego. No
we warunki bytowania zmruszaly Zyd6w do mobilizacji wszystkich sil 
i nie dawaly cz?,SU na rozpami�tywanie. Ponadto osi•ed1enie Zyd6w na Dol
nym Slc:isku lezalo w interesie .panstwa, zainteresowanego w szybkim 
i pelnym zagospodarowaniu tych ziem. 

Zaakceptowanie memorialu przez rzc:id jeszcze raz potwierdzalo, ze 
Manifest lipcowy nie 1byl frazesem i czczq obietnicc:i, ze wladze w ca.lej 
rozciqglosci popierajq ,postulaty czynnik6w zydowskich i ze b�c:t one 
realizowane. 

Realizacja na tak szerokq skal� zakrojonego planu wymagala cz�:
sciowej reorganizacji komitet6w zydowskich i .powolania do zycia odpo
wiednich orga:n6w panstwowych. Komitety zydowskie przestaly byc or-

. ganizacjq o charalkterze wylqcznie charytatywnym. Dzialalnosc ich oibj�la 
wszystkie dziedziny odradzajqcego ·si� �ycia zydiowskieg,o. Ü1Pr6cz udzie
lan�a pomocy Zydom komitety przystqpily do organizacji szkolnictwa, 
tworzyly siec zaklad6w dzieci�cych, burs OTaz realizowaly najtrudniejsze 
bodajze zadanie, jakim byla zmiana struktury spoleczno-ekonomicznej 
spoleczenstwa zydowSk:iego. OdJpowiedniio do ilosci spraw i zagaJdnien po
wstawaly röz:ne wydzialy, w wyniku czego komitety przek,sztalcily si� 
stopniow9 w ipstytucj� z przerostami etatowymi i niez:b�dnq, niestety, 
biurokracjq. 

Realizacja iprogramu odbudowy skupiska zydowskiego napotykala sze
iaeg trudnosci. Wielu pracownik6w ·zajmujqcych r6zne stanowiska w ad
ministracji -panstwowej nie bylo, wolnych od przesqd6w, antysemickich 

4 J. E g i .t, Cu a naj lebn (w j�zyku jidisz), Wroclaw 1947, s. 27-28. 
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nastroj6w i uprzedzen- wobec Zyd6w. Wrogie wladzy ludowej sily nie 
przebieraly w srodkach. J ednym z rodzaj6w broni byl juz tradycyjnie 
nacjonalizm i antysemityzm. 

Biorqc ipod uwag� wspomniane oko1icznosci oraz w celu realizacji pro
gramu odbudowy skupiska zydowskiego w Polsee uchwalq Rady Minis,
tr6w z 25 VII 1946 r. zostal powolany do zycia Urzqd Komisarza Rzqdu 
dla Spraw Produktywizacji Ludnosci Zydowskiej w Polsee. 

U chwala bardzo dokladnie i dosyc szeroko okreslila zadania i zakres 
dzialania Komisarratu, kt6ry stal si�, ja!k nazywali Zydii, ministerstrwem 
dla ·spraw zydowskich. U chwala glosila: 

„1. Dla produktywizacji Zyd6w - obywateli polskich wyzutych przez 
faszyzm i ,emigrack ze swy;ch 'siedzib, jak r6wniez dla ra1Cjo1nalnego wlq
czenia Zyd6w-obywateli polskich do tw6rczej pracy dla odbudowy kraju 
U 1Sta1I1awia si� przy Radzie Ministr6w Komisarza Rzqdu dla Spraw Pro
duktywizacji Ludnosci Zydowskiej w Polsee. 

2. a) Komisarz R2qdu dla Spraw Produktywizacji Ludnosci Zydow
skieJ podlega 'be�posrednio Prezesowi Rady Mrnistr6w, dzialajqc iprzez 
Biuro Komisarza Rzqdu dla Spraw Produktywizacji Ludnosci Zydowskiej 
w Polsee z siedzibq w Warszawie oraz przez �:omisarza Rzqdu przy tych. 
wojewodach w tych wojew6dztwach, w kt6rych ze wzgl�du na liczb� 
lrudnosci zydowskiej zajdzie tego potrzeba. 

, b) Komisarza Rzqdu dla Spraw Produktywizacji Ludnosci Zydow
skiej w Polsee mianuje Prezes Rady Ministr6w. 

3. Do zadan Komisarza dla Spraw Produktywizacji nalezy wsp6ldzia
lanie oraz ustalanie zarzqdzen w porozumierüu z wlasciwymi ministrami 
po zaciqgni�ciu odpowiedniej op1nii zydowskich organizacji spolecznych 
w nast�pujqcych sprawach: 

a) zatrudnienia Zyd6w w przemysle, rolnictwie i handlu wedle ich
uzdolnienia fachowego i posiadanej wiedzy oraz umieszczenie ich w tych 
gal�ziach celem przekwalifikowania, 

b) zakladania, wyposazenia technicznego i kredytowania gospodarstw
rolnych, hodow lanych, rzemieslniczo-wytw6rczych, ro botniczych, spo
zyw·czych typu sp6ldzielczego, jak r6wniez indywidualnego, celem za
trudnienia bezrdbotnych sposr6d lrudnosci zydowskiej, 

c) regulowania osiedlania si� i przesiedlania Zyd6w wyzutych z mie
nia i ,pozbawianych warsztat6w pracy oraz w sprawach emigracji i imi
gracji, 

d) opieki nad matkq, dzieckiem i osobami niezdolnymi do pracy spo
sr6d ludnosci zydowskiej, jak r6wniez nadzoru nad dzialalnosciq zydow
skic;h instytucji ddbroczynnych, 

e) sporzqdzenie i opracowanie danych o ilosci i strukturze ludnosci
zydowskiej w Polsee, 
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f) w sprawach administracyjnych, kulturalnych i propagandowych
w zakresie unormowania tychze w duchu zblizen i wsp6lzycia polsko-zy
dowskiego. 

4. Dla realizacji powyzszych zadan oraz na cele budzetowe prac Ko
misarza Rzqdu ,dla Spraw Produktywizacji Ludnosci Zydowskiej w Polsee 
Rada Ministr6w UJPOwaznia Mi!nisterstwo Slkar,bu do otwarcia kredytu 
do wysokosci 85 milionöw zl na okres od 1 VIII 46-31 XII 46" 5

• 

Na podstawie uchwaly Rady Ministr6w na Dolnym Slqsku zorgani
zowano poczqtkowo 9 referat6w ipowiatowych, obejmujqcych swq dzia
lalnosciq ludnosc zydowskq skupionq w 13 powiatach. W okresach p6z
niejszych liczba referat6w powiatowych ulegla zmniejszeniu, eo bylo 
wynikiem zmian, jakie zachodzily w geografii ludnosd zydowskiej na te
renie wojew6dztwa. Rozmieszczenie odpowiednich urz�6w powiatowych 
Komisairza cHa Sprarw Produktywizacji daje wi�c poglqd ;nie tylko na 
geograficzne rozmieszczenie, ale r6wniez w duzym stopniu na liczb� lud
nosci zydowskiej na Dolnym Siqskru. 

Tak wi�c w pierwszej fazie organizacji urz�du Komisarza dla Spraw 
Produktywizacji powstaly referaty: 

1. w Dzierzoniowie dla Dzierzoniowa, Niemczy, Zag6rza, Pieszyc oraz
Bielawy, w kt6rych mies�afo prz,eszlo 2910/o ludnosci zydowskiej na Dol
nym Sl�sku, 

2. w Walbrzychu dla Wafürzycha, Borzej G6ry, Solic Dolnych, So
bi�cina, Mieroszowa, Bialego Kamienia i Gluszyc, w kt6rych mieszkalo 
17°/o ludnosci. 

3. w Legnicy dla Legnicy, Jawora i Bolkowa, tj. 6-0/o ludnosci zydow
skiej, 

4. w Zlotoryi dla Zlotoryi i Chojnowa, w kt6rych mieszkalo 2,6°/o Zy
d6rw, 

5. w Klodzku dla Klodzka, Ludwikowa, Dusznik-Zdroju, N owej Ru
dy, Puszczykowa..JZdroju oraz Bystrzycy, gdzie osiedlifo si� 2,4°/o ludnosci 
zydowskiej, 

6. w Kamiennej G6rze dla Kamiennej G6ry i J eleniej G6ry, w kt6-
rych mieszkalo 2,4-0/o lrudnosci zydowskiej, 

7. w Zqbkowicach dla Zqbkowic i Zigbic, tj. 2,42°/o Zyd6w,
8. w Swidnicy dla Swidnicy, Swiebodzic i Strzegomia, gdzie zamiesz

kal9 4,8°/o Zyd6w, 
9. powiatowy w Zarach dla Zar, Nowej Soli i Kozuchowa, czyli dla

3,2!0/o ludnosci zydowskiej. 

5 Archiwum Panstwowe miasta Wroclawia i wojew6dztwa wroclawskiego,
VI, 694, Alkta Komisarza dla Sipraw Produktywizacji Ludnos'Ci .Zydowskiej we 
Wroclawiu. 
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Bezposrednio urz�owi wojew6dzkiemu Komisarza dla Spraw Pro
duktywi'zacji podlegala ludnosc zydowska w Zgorzelcu, Brzegu, Lubaniu, 
w -�t6rych mieszkalo 0,7°/o ludnosci zydowskiej, oraz we Wroclawiu, 
w kt6rym Slk:upione bylo 28,30/o liczby ludnosci zydowskiej 6• 

Ludnosc zydowska Skupiala si� przewaznie w zachodniej i poludnio
wo-zachodniej cz�sci Dolnego SlqSka, eo Uuma�zy si� jej strukturq eko
nomicznq. Obejmowala ona pawiaty przemyslowo .... ro1nicze, kt6re w mysl 
postulat6w wysuni�tych we wspomnianym juz memoriale najtbardziej si� 
nadawaly do stworzenia skupiska zydowskiego o nowej strukturze spo
leczno-ekonomicznej. 

P6zniejsza reorganizacja aparatu terenowego Komisariatu byla odbi
ciem wewri�trznej migracji, przesiedlaniem si� Zyd6w do wi�szych 
miast, ,gdzie istnialy wi�ksze mozliwosci zarobktowe, wynikajqce z rosnq
cych na uslugi potrzeb zwi�kszajqcej si� ludnosci miast. Uslugi byly od 
wi�k6w domenq rzemiosfa zydowskiego. Z drugiej jednak strony odbudo
wtujq·cy si� tprzemysl dol1noslq1Ski ipotrzebowal kwaliffilmwanej sily robo
czej, kt6rej mogli dostarczyc rzemieslnicy zydowscy. Migracja wewn�trz
na sprzyjala w duzym stopniu .przeobrazenfom struktury spolecznej Zy
d6w, poniewaz zwi�kszala si� liczba zatrudn1onych w przemysle, zwlasz- . 
cza ci�zkim. Przenoszenie si� do wi�kszych skupisk zydowskich 'Yywola
ne bylo takze czynnikami psycho�ogicznymi, gl6wnie dqzeniem do zycia 
we wsp6lnocie. 

Dokladne ustalenre liczby Zyd6w na Dolnym Slqsk:u w latach 1945-
1948 nie jest latwe. J edynq instytucjq prowadzqcq ewidencj� Zyd6w by
ly komitety zydowskie. Nigdy nie odzwierciedlala ona jednak stanu fak
tycznego, poniewaz powazna cz�sc Zyd6w nie rejestrowafa si� w komi
tetach lub nie miala nie wsp6lnego z .prowadzonymi przez nie instytucja
mi. Zywrolowa migracja wewn�trzna oraz emigracja i imigracja unie
mozliwialy prowadzenie scislej ewidencji. Z tego tez wzgl�du do liczb po
dawanych przez komitety zydowskie nalezy podchodzic z pewnq rezerwq. 
Zresztq jak zobaczymy, istnialy powazne r6.znice w ocenie liczby Zyd6w 
na Dolnym Slqsku. zawartej w dokumentach komitet6w zydowskich i Ko
misariatu dla Spraw Produktywizacji. 

Wedlug . danyclh Wojew6{i'zkiego Komitetu Zydowskiego w koncu 
1945 r. znajdowalo si� na Dolnym Slqsku 15 249 Zy1d6w pochodu1cych 
z r6znych kraj6w 7

• W wyniku etnigracji liczba ta zmalala i na poczc:itku 
stycznia 1946 r. w komitetach zarejestrowanych byl·o 7993 oso1by s. 

6 Schemat organizacyjny aparatu terenowego (jw.).
7 Ok6lnik nr 67. Centralnego Komitetu Zyd6w w Pol1sce, 19 XII 11945 r. (Archi

wum Towarzystwa Sipolecz.no-Kulturalnego .Zyd6w we Wroclaiwiu, Akta Woje
wödzkiego Komitetu Zydowskiego w Dzierzoniowie, materialy nie u,porzctdkowane). 

8 Siprawozdanie Komisarza dla Spraw Produktywizacji Ludnosci Zydowskiej 
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W wyniku realizacji postulat6w Komitetu Zydowskiego na Dolny 
Slqsk w ramach repatriacji i w wyniku wewn�trznej migracji w dru
giej polowie 1946 r. zaczc1l si� masowy naplyw ludnosici zydowskiej. Jej 
liczba stale wzrastala. Proces ten wyglc1dal nast�pujqco 9: · 

Miesiqc Og6lem 
1 

M�zczyzn Kobiet Przybylo Ubylo 

Sierpien 78 044 41022 36 422 4 105 9 834 

Wrzesien 72 315 38 994 33 321 2 626 4 017 

Grudzien 72 007 39 409 33 284 1 133 447 

We Wroclawiu liczba ludnosci zydowskiej w 1946 r. ksztaltowala si� 
nast�pujqoo rn: 

styczen 3 010 Hpiec 17 747 
luty 3 474 sierpien 18 950 
marzec 4 434 wrzesien 19,485 
kwiecien 5 727 pazdziernik 19 713 
maj 9 139 listo.pad 20 249 
czerwiec 15 057 grudzien 20 534 

Przytoczone liczby swiadczq o tym, ze Wroclaw JUZ w 1946 r. stal 
si� osrodkiem sklu,piska ludnosci zydowskiej na Dolnym Slc1sku. Ruch lud
nosci zydowskiej ·w tym miescie odzwierciecHal zaipewne og6lne procesy 
migracyjne. · 0 ich istnieniu i rozmiarach swiadczq nast�pujc1ce dane 11: 

·styczen 
luty 
kwieden 

1947 
" 

,,, 

20 534 
20 760 

9 045 

maj 
czerwiec 

" 

" 

- 9 152
9 281 

W latach 1945-1947 .sk·Uiph�ko lrudnosci zydowskiej 'by.lo jeszcze dosyc 
plynne. Ruchy migracyjne byly intensywne l PJ?Zebiegaly w zasadzie 
w dw6ch kierunkach. Jeden z nich to emigracja w ramach lc1czenia ro
dzin, drugi, o znacznie mniejszym nasileniu, to przesiedlanie si� do 
centralnych osrodk6w zydowskich jak Warszawa i t,6dz. 

we Wroclawiu (Archiwum Panstwowe mias,ta Wroclawia i wojew6dztwa wro
clawskiego, VI, 694). 

9 Stan Hczibowy ludnosci zydowsltiej na Dolnym Slqsku (j,.y.). 
10 Sprawozdanie Wydzialu Statystyiki i Ewidencji za 1946 r. (Archiwum To

warzystwa Spoleczno-Kulturalnego .Zyd6w we Wroclawiu, Akta Wojew6dzkiego 
Komitetu .Zydowskiego, materialy nie upo,rzqdkowane). 

11 Siprawozdanie Wydzialu Statystyki i Ewidencji za 1947 r. (jw.).
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Rok 1947 przynosi sta1bilizacj� ludnosci zydowskj.ej. Jej liczba i roz
mieszczenie wedlug stanu z 1 IV 1947 r. przedstawia. si� nast�pujqco 12: 

Miejscowosc Og6lem M�zczyzn Kobiet 1 Urodzen 

Chojn6w 395 191 204 

Jawor 336 158 178 

Nowa S61 221 108 113 2 

Klodzko 890 471 419 1 

Nowa Ruda 475 231 244 2 

Duszniki Zdr6j 198 101 97 

Ludwikowo 132 
• 

63 67 4 

Swidnica 1193 620 573 

Strzegom 515 258 257 

Kamienna G6ra 336 180 186 2 

Bolk6w 132 76 56 

Zgorzelec 104 55 49 4 

Z•ary 1547 813 734 4 

Zi�bice 751 394 357 4 

Wroclaw 9045 5101 3944 10 

Brze,g n/Odrq 66 42 24 

Dzierz0tni6w 6132 3140 2992 1 

Bielawa 2889 1357 1532 2 

Pieszyce 1176 594 582 1 

_Zqbkowice Slqskie 658 365 294 4 

Zag6rze 614 319 295 

Jelenia G6ra 512 263 249 1 

Bogusz6w 186 95 91 

Legnica 3780 1804 1976 

Zlo,toryja 504 261 243 3 

Niemcza 308 159 149 

Walbrzych 4891 2284 2607 17 

Bialy Kamien 834 

Sobi�cin 661 361 300 

Frydlant (?) 583 

Gluszyce 501 262 239 1 

Razem 40593 20129 19047 67 

Dane te jednak nie odpowiadajq faktycznemu stanowi. Wedlug biura 
Komisarza dla Spraw Produktywizacji licl)ba Zyd6w na D olnym Slqsku 
wynosila okolo 60 000 osob i w r6znych okresach wahala si� w nast�pu
jqcych granicach 1a. 

12 Sprawozdanie Wydzialu Ewidencji i Statystyki Centralnego Komitetu Zydow
skiego w Polsee za kwiecien 1947 r. (jw.). 

1,3 Sprawozdanie Komisarza dla Spraw Produktywizacji Ludrnosci Zydowskiej 
(Archiwurr. Panstwowe miasta Wroclawia i woje�6dztwa wroclawskiego, VI, 694). 
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Miesi&c Rok Liczba ludnosci 

Grudzien 1946 57 000 

Styczen 1947 52 000 

Luty 1947 52 000 

Marzec 1947 52 000 

Kwiecien 1947 52 000 

Czerwiec 1947 51 000 

Maj 1947 III 51 000 

0 wielkiej plynnosci ludnosci zydowskiej swiadczy fakt, iz wedrug 
danych K1omisarza dla Spraw Produktywizacji do konca czerwca 1947 r. 
Dolny Slqsk opurscilo ponad 35 000 os6:b. 

Struktura demograficzna spoleczenstwa zydowskiego nie byla calkiem 
normalna, chociaz istnialy warunki dla jego normalnego rozwoju. Prze
waga m�zczyzn nad kohietami wywierala niekorzystny w.plyw na bio
logiczm1 regeneracj� spoleczenstwa. N atomiast znaczny odsetek os6b 
w wieku 21-45 lat byl zjawiskiem dodatnim. Powazna cz�sc ludnosci 
zydowskiej byla wi�c ·zdolna do pracy, eo umozliwialo realizacj� na sze
rokq skal� zakrojonego programu produktywizacji. Ponad 800/o zdolnej 
do pracy ludnosci zydowskiej w wieku 21-55 lat posiadalo kwalifikacje 
zawodowe. Ponad 600/o og6lu kobiet od 21-55 lat bylo zdolnych do pr-.a
cy. Mamy tu wi� do czynienia ze zjawiskiem zupektie nowym, niespo
tykanym w spoleczenstwie zydowskim: kobiety stanowly 400/o og6lu po
siatlaj�cych kwailifilkacje zawodowe, a kupcy i ha:ndlarze stanowili zaled
wie 510/o og6lu ludnosci zydowskiej 14_ 

Podsumowujqc nasze rozwazania, mozemy stwierdzic, iz w latach 
1945-1947 powstalo na Dolnym Slqsku liczne i pr�zne skupisko fudnos
ci zydowskiej. Ustalenie dokladnej liczby Zyd6w jest jednak rzeczq nie
zmiernie trudnq, a moze nawet niemozliwq. Osadnictwo zydowskie miaro 
charakter zorganizowany i stanowilo cz�sc, i to bardzo ipowaznq, reali
zacji programu odbudowy skupiska zydowskiego w Polsee. Polityka pan
stwa w tej dziedzinie nie miala w hrstorii precedensu i moze byc potra
ktowana jalko niewqtpliwy wklad w 'Socjalistycznq teori� rozwiqzywania 
zagadnien narodowosdowych. 

DIE ENTSTEHUNG DER JODISCHEN ANSIEDLUNG IN NIEDERSCHLESIEN 

IN DEN JAHREN . 1945-1947 

Volkspolen steHte sich in seiner Gründungsphase unter zahlreichen Aufgaben 
auch eine, die in der Geschichte beispiellos ist: die volle biolo,gische und psy
chische Regeneration der jüdischen Gemeinschaft. Diese Stellungnahme fand ihren 

14 Dane statystyczne odnosnie. do liczby ludnosci zydowskiej na Dolnym 
Sl&sku (jw.). 
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Ausdruck im Juli-Manifest, das die Aufgaben des wiederauflebenden Staates 
gegenüber der jüdischen Bevölkerung bündig formulierte. 

Nach der Befreiung der polnischen Gebiete entstehen jüdische Komitees, die 
die am Leben gebliebenen Juden in Obhut nehmen. Unmittel'bar nach der Front 
unter doo ersten Operationsgruppen befanden sich Emissäre der jüdischen, Komi
tees die die Organisation des jüdischen Daseins in den befreiten Städten und 
Siedlungen unternahmen. 

Die ersten jüdis•chen Komitees in Niederschlesien sind fast sofort nach der 
Befreiung unter den aus den Koozentrationslagern entlassenen Juden entstan
den. In der Zei.Jt der Besiedlungsa'ktion der Westgebiete wurde die aus der SU 
repatriierte jüdische Bevölkerung nach Niederschlesien geleitet, wo sich gegen 
Ende 1946 ca 60-70 Tausend Judoo befanden. 

Mit der Organisation des jüdischen Daseins befasste sich der Staat in Person 
des Kommisars für die Produktivierungsfragen der jüdischen Bevölkerung in Po
len, sowie die Jüdis·chen Komitees, die Abteilungen des Jüdischen Zentrallkomitees 
in Polen bildeten. 

In den Jahren 1945-46 erweitern die Jüdischen Komitees, die sich aus Ver
tretern aller pofäischen Parteien zusa,mmensetzen und da<;iurch eine demokratische 
\;ertretung der jüdischen · Bevölkerung bilden, ihre Tätigkeit. Sie verwandelten 
sich aus einer charitativen Institution in ein das ganze Leben der jüdischen Ge
meinschaft umfassendes Organ und stellten sich als Ziel ihrer Tätigikeit die Um
gestaltung des Lebens dieser Gemeinschafit. 

Die statistischen Angaben, die man jedoch mit gewisser Reserve ,betrachten 
soll, zeigen davon, dass in den Jahren 1945-47 die jüdische Ansiedlung noch sehr 
fliessend war und sich durch starke Migrationsprozesse charakterisierte. 

/ 



RECENZJE I ARTYKULY RECENZYJNE 

J. B a k a l a, POCATKY CESKO-POLSKYCH STYKO A NEJSTARSI DEJINY
HRADCE U OPAVY (Casopis Slezskeho musea, ser. B, c. 2, R. XIX, 1965, s. 97-106). 

Artytkul J. Bakaly jest publikacjq u1epszonej wersji referatu pt. Pocatky 

cesko-pol$ki/ch styku v souvislosti s nejstarsimi dejinami Hradce u Opavy. Referat 
. ten wygloszony zostal na konfere!Il'cji naukowej w Hradcu -(10 IX 1'965 r.) zorgani
zowanej pod haslem - ,,1000 let cesko-ipolske vzäjemnosti". 

'szeroka problematyka konferencji zmO!bilizowala zainteresowane osrodki nau
kowe w Czechoslowacji, a tak:ze przybylych na specjalne zaiproszenie licznych de
legat6w z Polski. Nie miejsce tu na omawianie obrad, dosc powiedziec, ze toczone 
w czterech tematycznych sekcjach obi;ady obj�ly ipokr6tce w�zlowe problemy 
tysiqcletnich stosunk6w mi�dzy naszymi braitnimi narodami. J. Bakala podjql przed
miot, kt6ry st•anowi swego rodzaju klamr� chronologicznq, sipinajqCq czasy pierw
szych kontakt6w ,polsiko-cz,eskich z dziejami XIX w. 

Pierwsza cz�sc artykulu stanowi przeglqd zagadnien dotyczqcych wzajemnych 
stosunk6w Czech i ksztaltujqcego si� ipanstwa polskiego we wczesnym srednio
wieczu. M6wi si� ttitaj pokr6tce o korzysciach militarnych, poliitycznych i kultu
ralnych plymicych z sojuszu Piast6w i Przemyslid6w przypiecz�towanego wyd-a
niem za polanskiego Mieszka ksi�zniczki D0tbrawy. Zestawienie zachowanych prze
kaz6w .zr6dlowych sklania autora do przyj�cia za dat� malzenstwa 965 r. Z usta
leniem tym, jak wiadomo, scisle lqczy si� sprawa chrztu Mieszka I, kt6ry to 
fakt zgodnie z najstarszyrn.i 'kronikami i rocmikami trzeba odniesc do, 966 r. 
Wiaclomosc z Kodeksu S�dziwoja z Czechla, jakoby Mieszko zostal ochrzczony przed 
malzeirntwem z Dobrawq, jest odosobniona i s,przeczna z wiarogodna, Kronikq

Thietmara. Kto wie, czy na takie przedstawienie nie wplyna,l ·przyklad chrztu 
Jagielly. Informacj� zawartq w Kodeksie S�dziwoja mozna wylqczyc z rozwazan, 
tym bardziej ze m6wi ona jednoczesnie ? rzekomym pobyde polanskiego wladcy 
w Pradze. Tymczaisem rocznikarstwo czeskie nie zachowalo o tym zadnej tradycji. 
R6wniez inny szczeg6l, kt6ry podaja,: Kronika wielkopolska, Annales episcoporum

Cracoviensum i in., a mianowicie to, ze Dobrawa nosic miala imi� Dobrochna 
i byla siostrq sw. Waclawa, uznaje autor za bezpodstawne. 

Wydaje si�, ze celowe bylo,by ipodj�cie poszuikiwan w kierunku ustalenia, jakie 
moglyby byc .zr6dla wspomnianego wpisu do Kodeksu S�dziwoja. Znajqc jego eru
dycj�, sz,erokie zainteresowania, a takze dost�IP do pokaznej biblio,teki kapitulnej 
w Gnieznie, mozna by pokusic si� o znalezienie pewnych wskaz6wetk 1• Kanonicy 
regularni, do kt6rych zakonu wstqpil, rozwijali w6wczas ozywionq dzialalnosc 

1 J. W i e s  i o l o w s k i, S�dziw6j z Czechla (1410-1476). Studium z dziej6w 
kultury . umyslowej Wielkopolski (Studia Zr6dloznawcze, t. IX 1964, s. 75-103); 
M. H o r n o w s k a, H. Z d z i t o w i e c k a - J a  s i e n s k a, Zbiory r�kopismienne 
w Polsee sredniowiecznej, Warszawa 1947,

, 
s. 200, 243 n.
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bibliofilskq i historiograficznq majqc niezaprzeczony udzial w 6wczesnym ruchu 
umyslowym. Kontakty z irnnymi klasztorami polskimi, slqskimi, a takze czeskimi 
i austriaclkimi, zapewnialy wymian� opracowan i wyciqg6w ·oraz odpis6w po
czytnych kronilk i traktat6w. S�dziwöj m6gl z nich korzystac najpierw podczas 
swoich pobyt6w w Krakowie, gdzie blisikie byly zwiqzki z kulturq czeskq, oraz 
p6zniej przebywajqc juz od sierpnia 1458 r. w zaciszu klodawskiego klasztoru. 
W Klodawie mial zresztq do dyspozycji, obok wlasnego, takze cenny ksi�gozbi6r 
Piotra Wlodkowica. 

Kodeks S�dziwoja, po-swi�cony dziejom Polski etnicznej wlqcznie z dziejami 
Slqska i Pomorza, si�ga czas6w bajecznych. Fakt o uprzednim chrzcie Mieszka 
w Pradze, poprzedzajqcym rzekomo malzenstwo z Dobrawcl, moze byc zar6wno 
wlasnq koncepcjq historiograficznq S�dziwoja, jak tez przejqtkiem z jaikiegos opra
cowania regionalnego ze Slqsika - typu wroclawskiej Cronica abbatorim Beatae 

Mariae Virginis in Arena. Do opisa111ia najsitarszych dziej6w polskich m6gl S�dzi
w6j znalezc inspiracj� w historii Czech skresfonej przez Eneasza Sylwiusza czy 
w dost�tPnej mu, bo w posiadaniu rodzonego brata Jaska z Czechla, Kr011,ice Mar

cina z Opawy. Istnieje wi�c prawdopodobienstwo, ze przekonanie o chrzde Mieszka 
w Pradze, wyprzedzajqcym malzenstwo, pochodzic moze z regionalnych o.praco
wan slqskich lub czesko-morawskich, czasem jednak r6wnie balamutnych, jak po
pularna XIII-wieczna „Kronika" Marcina z Qpawy. Typowy dla sredniowiecznego 
rocznikarstwa Wqd:ek symboliczny i moralizatorski o odzyskaniu wzroku przez 
ochrzczonego m6gl S�dziw6j zaczer:pnqc cho6by z dobrze mu zna111ego Galla Ano-. 
nima. 

Zawiqzanie w�zl6w dynastycznych w 965 r. i przyj�cie chrzescijanstwa od 
kaplan6w przyichodzqcych z Czech, wraz z r6znorodnymi konsekwencjami stqd 
plynqcymi, slusznie uwaza J. Bakala za rezultat nie z111anych blizej, ale nieza
wodnie istniejqcych juz Utl)rzednio stosunk6w mi�dzy Gnieznem a Pragq. Wplywy 
PrzemysiJ.id6w na Slqsku i w Maloipolsce musialy si p0wodowac nawiqzanie sto
sunk6w politycznych mi�dzy sqsiadujqcymi organizmami panstwowymi juz w I po
lowie X w. Panowanie czeskie w Polsee ipoludniowej, dyskusyjne do dzis eo do 
ram chronologicznych, nie bylo wtedy rzeczywiscie zarzewiem niezgody. Konflikt, 
jak wiadomo, wynikl dopierö w zmienionym ukladzie tPOlitycznym, w okresie zbli
zenia Mieszka do cesarstwa u samego schylku zycia wladcy polanskiego. 

Tak naikreslona pierwsza cz�sc artyikulu J. Bakaly jest jak gdyby wst�pem do 
analizy ustalajqcej zr6dla opowiadania o spotkaniu Dobrawy przez Mieszka w gro-
dzie Hradcu 111ad Qpawq. f-

Ot6z wqtek ten pojawil si� na Opawszczyznie p6zno. Brak go w�r6d opowia
dan ludowych zebranych i opu:blikowanych przez A. Petera (1866 i 1894). W in
nym zbiorku podan ze Slqsika Opawskiego i Cieszynskiego V. Prasek wspomina 
jedynie o domniemanym chrzcie mieszkanc6w Hradca w r. 965 2• Jan Knur, urz�d
nik ksiqzqt Lichnowskich na Hradcu, spisal okoro polowy XIX w. kronik� zamku 
Hradec. Niekrytycznie opracowana nie zawierala jedna:k pierwotnie interesujqcej 
nas legendy o Dobrawie. Dopisano jq do r�kopisu J. Knura p6zniej. Kto m6gl 
byc autorem interpolacji i kiedy jej dokonal, nie udalo si� ustalic. 

Dane zgromadzone przez J. Bakal� zdajq si� wskazywac, ze opowiadanie 
o spotkaniu w Hradcu zostaro sformulowane na schylku XIX w. i nie bylo jeszcze
sz-erzej znane w 1894 r. Zakrojone na wielkcl skal� obchody tysiqclecia na W�
grzech w 1896 r. z pewnosciq znalazly szerszy oddzwi�k w calych Austro-W�grzech,
a takze i na 8lqsku poludniowo-wschodnim. Obchody tysiqcletniej ro.cznicy zaj�cia

2 V. P r  a s e k, Vlastiveda slezskci, t. I: Podani lidu, Qpava 1888, s. 8.
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pannonskiej ojczyzny :przez W�gr6w mogly zwr6cic uwag� i wzbudzic zaintereso
wanie przeszlosciq Opawszczyzny tak na samym zamku w Hradcu, jak w po
bliskiej Opawie. 

Za naj.starszy osrodeik osadniczy tej cz�sci Slqska uznawano 6wczes111ie Hra
dec, skqd tez historia tego wlasnie grodu musiala znalezc si� w centrum zainte
resowania. Do dzis dokumenty pi1sane dajq najstars.zq metryk� wlasnie Hradcowi,
inne osrodki r6wnie stare mozna ustalac _jedynie !Przy pomocy metody archeolo
gicznej 3• W drugiej polowie XIX w. dosc bylo edycji zr6dlowych i opracowan 
z historii Opawszczyzny, by m6c podjqc wartosciowe prace badawcze w tej dzie
dzinie 4• Dopiero uswiadomienie soibie og6lnego stanu historiografii slqsko-moraw
skiej ipozwala pelniej zrozumiec stwierdzenie J. Bakaly, ze Kronika Knura z o.po
wiadaniem o Dobrawie jest napisana przez amatora i nie jest pracq naukowq. 
Powiedziawszy to Bakala nie poiszedl jedna.k w swym rozumowaniu i badaniach 
konsekwentnie dalej, czego nalezaiorby oczekiwac. Zajql si� poszukiwaniem genezy 
przeslanek do omawianego Wqtku pomijajqc zu,pelnie drugq stron� problemu. Jest 
niq niewqtipliwie wartosc hradeckiej Kroniki Jana Knura z polowy XIX w., przed 
�oncem tegot wieku dopelnionej interpolacjami, jak zr6dla do dziej6w nowozytnej 
swiadomosci Morawian slqskich. 

Wiosna Lud6w silnie wstrzqsn�la monarchiq ausrtro-w�gierskq. Juz w jej prze
dedniu, w lonie .ksztaltujqcej' si� inteligencji morawskiej, kt6rej powaznq cz�sc 
stanowilo wtedy duchowi·enstwo, budzila si� swiadomosc narodowosciowa. Tenden
cje narodowe i separatystyczne przejawily si� m. in. w zainteresowaniach histo
rycznych, skupiajqcych si� wok6l misji Cyryla i Metodego i dziej6w tzw. Wiel
kich Moraw. Obchodzono wtedy na Morawach kolejno tysiqcletnie rocznice przy
bycia Cyryla i Metodego (863-1863) i ich smierci (869-1869 i 885-1885 r.). 
Kampania obchod6w, abok religijnego, miala niewqtpliwie aspekit .polityczny. Pod
chwycili g.o tzw. mlodoczesi wysuwajqc w latach osiemdziesiqtych-dziewi�cdzie
siqtych antyniemieckie, a przez to rusofilskie, haslo narodowego kosciola slo
wians1kiego 5• Zerwany powstaniem czerwcowym Kongres Praski w' 1848 r. byl 
pierwszq lekcjq wsp6lpracy politycznej Slowian obj�tych granicami Austro-W�
gier, do kt6rej wlqczyli si� r6wniez Polacy z innych zabor6w i emigracji. Popu
larne wtedy badania slowiahoznawcze, w tym folklorystyczne, podsycane byly 
scislq wsp6lpracq Polak6w, Czech6w i Luzyczan, kt6ra przez kilkadziesiqt lat 
prowadzona byla we wroclawskim osrodku uniwersyt,eckim 6

• Od polowy XIX w. 

3 Por. L. J i s 1, Slovansky kmen Holasicu v svetle archeologickych nalezü
(ÖSM v Opave, II, 1952, c. 2, s. 33-64); B. No v o t ny, Archeologicky vyzkum
Hradce u Opavy (Slezsky Sbornik, LVII, 1959, c. 4, s. 447-463). 

4 M. Codex diplomtticus Moraviae, t. I, Olomuch 1836, t. II Olomuch 1839, ed. 
A. B o c e k. Choc jes.t to edycja malo krytyczna, niemniej z pewnosciq w latach ·
czterdziestych XIX w. byla pozyteczna. Regesta diplomatica nec non epistolaria Bo
hemiae et Moraviae, pars I (600-125'.3 a.), Pragae 1855, pars II (1253-1310 a.), Pra
gae 1882; V. P r  a s e k, Cestina v Opavskü. Rozprava historicko-gramaticka, Olo
mouc 1877; t e n z e, Dejiny kraje Holasovskeho cili Opavska az do r. 1318, Opava
1891. W pracy tej autor ani slowem nie wspomnial o panowani,u polskim w Hrad
cu prz_ed r. 1000, ani o sipotykaniu tutaj Dobrawy (por. s. 12-13). V. P r  a s e k, 
O!ganizace prav magdeburskych na severni Morave a v Rakuskym Slezsku, Olo
umouc 1900. 

5 J. K o 1 e j k a, V. St a s t n y, Die Cyrillomethodische und Grossmährische
Tradition im Tschechischen Politischen Geschehen im 19. und 20. Jahrhundert (Ma
gna Moravia, Praha 1965, s. 587-609). 

• 

6 J. M a g n u s z e w s k i, Sprawy slowianskie na lamach poznanskiego „Tygod-
nika Literackiego" (Pami�tnik Slowianski, t. V, 1955, s. 70-109). 
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w Cieszynie, najblizszym Opawie osrodku polskiej mysli narodowej i spolecznej, 
bujnie rozwijalo si� czasopismienni1atwo i zycie kulturalne 7• Osrodek ciesz�nski 
transmitowal na �lctisk czeski i Morawy osicigni�cia i ustalenia historiografii pol
skiej wszystlkich zabor6w. 

Interesujqce, ze wlasnie tutaj, na odwiecznym styku· terytori6w etnicznych, 
w atmosf.erze ozywienia zainteresowan dziejami ojczystymi, a jednoczesnie co
dziennego wsp6lzycia z czeskimi i morawskimi ,pobratymcami rodzi si� r6wniez 
lokalna legenda. Jest niq ipodanie zwiqzane z deszyii.1skq, u st6p Gory Zamkowej 
polozonq, tzw. studniq Brackq. Wg lege.ndy znanej juz ,powszechnie w latach 
osiemdziesiqty,ch 8 Cieszyn mial byc zalozony w 810 r. przez syn6w Lesz.ka III, 
wladcy polskiego: Bolka, Leszka i Cieszika. Do typowej, nieuczonej etymologii 
ludowej, slusznie lqCZqcej nazw� miasta z wyrazem „cieszyc", a raczej zrodlo1slo
wem „ciesz-", dolqczono oipowiadanie i imiona ksiqzqt. M6wi ono, ze wspomniani 
ksiqz�ta sipotkawszy si� po dlugiej w�drowce u zrodla, cieszqc 'si� ze s.potkania, na 
jego pamiqtk� zalozyli osad� i nazwali jq Cieszyn. 

Podanie cieszynskie jest ciekawym przykladem .polqczenia typowych form swia
domosci ludowej z oddzialywaniem nauki i wiedzy „ksiqzkowej". Etymologia od 
„cieszyc si�" asekurowana jest jak gdyiby drugq ewentualnosciq tlumaczenia nazwy 
od imienia slowianskie,go: Ciesz, Ciech itp. (zapewne od: Ciechoslaw czy Cieszy
gor). Poprawnosc 9 tej drugiej wersji nie przesqdza, · czy geneza owa jest ludowa 
czy naukowa. Na,tomiast wysuwana data zalo,zenia Cieszyna (810 r.) oraz pozostale 
imiona ksiqz�ce odibijajq niewqtpliwie stan polskiej wiedzy historycznej z pierw
szej polowy XIX w. 

Nazwy mieijscowe pobudzaly zawsze wyobrazni� ludow i sklanialy do two
rzenia mit6w o.bja1sniajqcych. Mitycznych, epooimicznych przodkow, od kt6rych 
braly nazw� plemiona, mieszkancy jakiejs okolky czy miejscowosci, spotykamy 
zar6wno w starozytnosci klasycznej, u ludow prymitywnyich, jak i na wyzszym 
szczeblu rozwoju. Juz E. B. Tylm (1871 r.) traf.nie zauwazyl, ze legendy takie, 
mime niescislosci i wyraznych wqtk6w bajecznych, majq okresloriq wartosc 
historycznq. Odzwierciedlajq bowiem najstarsze i najprostsze poj�cia ludzkosci 
o narodowosci, tradycji, zamierzchlych wydarzeniach i siosunkach zaistnialych
lub mogqcych zaiistniec w rzieczywistosci 10• Jest to umowne, w �itycznq form� 
ubrane uwiecznienie pewnych zjawisk historycznych z przeszlosci albo dokument 
swiadomosci o sobie spoleczeii.stwa w ,_chwili ksztaltowania danej legendy. 

W historiografii polskiej mysl t� owocnie podjql i rozwinql K. Potkanski 
dajq<C ciekawy przeglqd cyklu ipodaii. krakowskich 11• Studia A. Mal:eckiego i K. Po
tkanskiego wdrozyly ostatecznie ro2:wazania nad Lechitami na drog� rygorow nau
kowych, \vOlbec jednak charakiteru zrodel nie mogly sprawy bezaipelacyjnie i osta
tecmie rozistrzygnqc 12• K. Potkaii.ski zresztq odrzucil juz wtedy eiponimiczny cha
rakter etniicznej nazwy Lechici. 

7 G6rny Slqsk, Poznan 1959, cz. II, s. 411 n.8 Slownik geograficzny Kr6lestwa Polskiego, t. I, Warsza:wa 1880, haslo: Cie
szyn, s. 6'97. 9 Dzis nazw� m1ejs·cowq Cieszyn tlumaczyc mozna jako wariant nazwy dzier
zawczej od imienia Ciesz lUJb Cieszym. 

. 10 E. B. T y 1 o r, Cywilizacja pierwotna. Pierwisza edycja 1871 r. Wydanie 
w j�zy'ku polskim: t. I, II, Warszawa 1896-1898, t. I, s. 326-332.11 K. P o t  k a n s  k i, Krakow przed Piastami (Rozprawy AU Wydz. Historycz
no-Filozoficzny, t. 35, Krakow 18'98, s. 101-252, szczegolnie rozdzial l). 

12 A. M a l e  c k i, Lechici w §wietle historycznej krytyki, Lw6w 1897; K. P o t
k a ii. s k i, Lachowie i Lechici (Rozprawy A1U, Wydz. Filologiczny, t. 27, Krakow 
18'98, s. 183-255). 
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Legenda cieszynska przypomina inm\, starszq i powszechniejszq - 0 Lechu, 
Czechu i Rusie - korzeniami swymi si�gajqCc\ zresztq zr6del czeskich. Wczesna, 
bo polowy IX w. si�igajqca (Geograf bawarski), tradycja o wsip61nym rodowodzie 
Slowian przewijala si� przez cale sredniowiecze. Na wschodzie podaje jej wersj� 
jedenastowieczna Kronika Nestora. W Czechach w XIV w. od rzeczownika pospo
litego - ,,lech" utworzono fikcyjne imi� Lecha, by wkr6tce przydac mu synonim 
Czecha. Z czasem oba imiona zacz�to traktowac jako dwa r6zne. Stqd byl juz 
krok ,tylko do ostateicznej forrny, w jakiej spotykamy legend� o Lechu, Czechu 
i Rusie w XVIII w. 13 T,ematyk� t� podj�la historiografia polska w XIX w. wiply
wajqc niewqtpliwie na uksztaltowanie si� zar6wno podania o Brackiej Studni 
w Cieszynie, jak byc moze takie hradeckiego opowiadania o Doibrawie. 

Problematyka pierwotnych zasi�g6w etnicznych, odtwarzanych m. in. na pod
stawie nazw miejscowych i geogra.fii gwarowej, bywafa i po Potkanskim rozpa
trywana lqcznie z najstarszymi dziejami panstwowosci w dorzeczu Opawy. Teza 
M. Rudnickiego o plemieniu Gol�szyc6w nazw� swq wy_noszqcych od Go-l�chiti
�pierwotnie L�chici) 14, jesli nie jest historiograficznym epigonem dziewi�tnasto
wiecznych konceipcji nawiqzujqcych dzieje do leg,endarnego Leszka, to wykazuje
z nimi pewne .pokrewienstwo. Gol�szyce mieli byc wg M. Rudnickiego _ poludnio
wym odlamem Lechit6w - Lach6w wcisni�tych w Kotlin� Opawskq jeszcze we 
wczesnym srednfowiecZIU. Fakty j�zykowe i przekazy historyczne iprzeczq takim 
uj�dom. Tzw. gwary laskie pojawily si� w okolicach Bramy Morawskiej dopiero 
znacznie p6zniej, w XIV-XVI w. wraz z pasterzami woloskirni przychodzqcymi
z polsko-ruskie,go pogranicza 15• Brak jest dostatecznych dowod6w na ,pami�c o jed
nolitym panstwie Leszka (okolo IX W:) rozciqgajqcego si� od Hradca na poludniu 
po Czermno na wschodzie i Gniezno na p6lnocy.

Badajqc rodow6d opowiadania o sipotkaniu Po1brawy w Hradcu J. Bakala 
ustalil, ze miejiscowa kronika parafialna, rozpocz�ta w pocz. XVIII w., zachowana 
jednak w odpisie z 1784 r., nie o tym fakcie nie wispomina. Choc z is,tnieniem 
kosciola w Hradcu liczyc si� trzeba od wczesnego sredniowiecza, to o jakiej's 
miejscowej, si�gajqcej owych czas6w tradycji mowy byc nie moze. Przypuszcze
nie, jakoby kosci6l w Hradcu ufundowal Mieszko I, wysunql w swej kronice 
w pocz. XVIII w. hradecki proboszcz R. J. Brandt. Fakt ten dedukowal zupelnie 
teoretycznie z Kroniki Jana Dlugosza. Bl�dnie przyjmowal Brandt przynaleznosc 
Opawszczyzny do panstwa polskiego juz w 965 r. Z datq OWc\ zas zwiqzal ludowy 
zwyczaj wio:senny topienia kukly tzw. Smierci-Marzanny poddajqc si� sugestii 
Dlugos.za, ze jest to pamiqtka topienia poganskich balwan6w przez Mieszka I. 

Hi:sttoriograficzna koncepcja R. J. Brandta wymaga wyjasnien. Dlugoszowy opis 
topienia bozk6w poganskich m6gl byc istotnie wzorowany - jak sugeruje J. Do
wiat - na wydarzeniach zwiqzanycih z przyj�ciem chrztu przez Litw�. J. Ba
kala winien jednak dodac, majqc do dysipozy,cji szereg oprncowan 16, kr6tki ko
mentarz do powolanego, a jak wiadomo popularnego nieprzerwanie od sredniowiecza, 

13 Por. Slownik folkloru polskiego, Warszawa 1965, s. 199. 
14 M. R u  d n i c k  i, rec.: J. C z e k a n  o w s k i, Wst�p do historii Slowian, 

(Slavia Occidentalis, R. VIII, Lw6w 1927, 11929, s. 520----i521). 
15 T. L e h r - S p l a w i n s  k i, L�dzice-L�dzianie-Lachowie (Opuscula K. Ty

mieniecki septuagenario dedicata, Poznan 1959, s. 1�5-209); por. tez prace Z. Stie
bera i S. Kniezsy. 

1s Ostatnio: V. S c h e u  f 1 e r, Vynaseni smrti a morove epidemie (Cesky lid, 
R. 50, 1963, nr 4, s. 208 n.); Z. S t  a s z c z a k, Slqska forma obrz�du Marzanny -
i Gaika na tle porownawczym, Opole 1·964; Cz. W i t k o w s k i, Doroczne pols kie 
obrz�dy i zwyczaje ludowe, �rak6w 1965, s. 30. 
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zwyczaju ludowego topienia Marzanny. Powszechnosc i populam.osc wystE;powania 
tego tradycyjnego swiE;ta we,getacji i rozipoczE;cia lata w calej Slowianszczyznie 
zachodniej (Luzyce, Slqsk, Wielkopolska, Malopolska, Czechy, Morawy i gdzie in
dziej) utrqca to zjawisko jako argument w danej sprawie. Brandt nie dosc scisle 
zinite!'lpretowal Dlugosza m6wiqcego jedynie o pierwotnej przynaleznosci Hradca 
do diecezji wroclawskiej, eo istotnie mialo miejsce do 1229 r. Takie ujE;cia autora 
kroniki .parafialnej w Hradcu staly siE; bodaj jedynymi przeslankami zawarfymi 
w dokumentacji miejs-cowej, na kt6rych oparl siE; interpolator Kroniki Knura,

a jednoczesnie tw6rca opowiadania o przejezdzie przez Hradec i spotykaniu tutaj 
Dobrawy. 

J. Bakala uwaza, ze wezwanie kosciola parafialnego w Hradcu (sw. Jan
Chrzciciel) w.s'kazuje na mozliwosc jego wzniesienia jeszcze w czasie przynalez
nosci Opawszczyzny do panstwa polskiego i di�cezji wroclawskiej w latach ?kolo 
1000--:11230. Przypusz•czenie mo·ze byc sluszne, choc trzeba siE; liczyc nie tylko z po
pularnosciq tego wezwania we wczesnym sredniowieczu, ale takze z faktem, ze 
l,{rzewicielami kultu Jana Chrzciciela mogli byc r6wniez wczesnie (okolo 1200 r.) 
sprowadzeni do Glubczyckiego joannici. 

Nalezy siE; nat,omiast zgodzic z autorem co do tego, ze wszyscy mieszkancy 
Hradca i okolic albo tylko war.stwa wielmozy mogli chTZest przyjqc niekoniecznie 
dopiero z chwilq chrztu Mieszka czy rozbudowywania diecezji wroclawskiej (po 
1000 r.), ale juz w drugiej pol. IX w. Dokonac siE; to moglo w zwiqzkru z chrystia
nizacjq Wielkich Moraw. 

Po wszystkim, co wyzej powiedziano, realna uwaga J. Bakaly uwzglE;dniajqca 
stosunki z 965 r., ze droga z �zech do Wielkopolski (z Pragi do Gniezna) prowadzila 
przez Klodzko-Wroclaw, a nie przez BramE; Morawskq i Krakow, jest juz tylko 
uzupelnieniem. Podanie hradeckie nie wytrzymuje krytyki rzeczowej i zr6dlowej. 
Powstalo niewqtpliwie p6zno, u schylku XIX wieku. Jest jednak cennym swiadec
twem poznania ksztaltowania siE; histo·rycznej swiadomosci w owym czasie. Na 
przykladzie opowiadania o D.obrawie w Hradcu raz jeszcze widac koniecznosc badan 
konkretno-historycznych w kazdym przypadku. Tekst i jego tresc, powstajqca 
w okreslonych warunkach historycznych, bez uwzglE;dnienia kontekstu dziejowego 
tracq na wymowie i nie Sc\ w pelni wyzyskane jako zr6dlo historyczne dla swo
jej epoki. 

Om6wiony artykul J. Bakaly jest ciekawq pr6bq badan zr6dloznawczych i histo
riograficznych. Pokaz;ujq one dzieje samych fakt6w historycznych, ich inter,preta
cji i obrastania w legend€; jako integralnej czE;sci swiadomosci spolecznej r6znych 
epok. Szkoda tylko, ze tych prawd autor wyraznie nie sformulowal i nie wyko
rzy,stal do tego celu szerszego materialu. Przedstawiona problematyka dostarcza 
dobrego .przykladu powstawania mitycznych form srwiadomosci historycznej w spo
leczenstwie nowozytnym. 

Jan Tyszkiewicz 

M. G E;  b a r  o w i c z, PSALTERZ FLORIANSKI I JEGO GENEZA, Wroclaw-War
szawa-Krak6w 1965, s. 230.

Monografia powyzsza, owoc dlugoletnich i dociekliwych badan wybitnego uczo
nego, przynosi nam w efekcie nowe, bardzo interesujqce spojrzenie na zagadnienie 
PsaUerza florianskiego. Dla Autora monografii Psalterz florianski nie jest tylko bez
cennym zabytkiem jE;zyka polskiego, ale staje siE; zabytkiem polskiej mysli poli-
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tycznej, spolecznej i kulJturalnej ostatnich lat XIV w. WiqZqC genez� Psalterza 

fLorianskiego z podlozem ideowym owych czas6w, Autor stara si� wydobyc i pod
kreslic najwazniejsze momenty historyczne, kt6re w jego przekonaniu rzutujq na 
genez� zabytku. Praca Gqbarowicza nie jest definitywnq odpowiedziq w kwestii 
genezy Psalterza florianskiego, ale nalezy traktowac jq (zgodnie zresztq z zalo
zeniem Autora) jako punkt wyjscia w dyskusji nad przyszlymi badaniami. Mono
grafia irnponuje ogromnq erudycjq autora, wielkim bogactwem wniosk6w, hipotez, 
wnikliwosciq sqd6w, rzetelnosciq dokumentacji naukowej, pi�knem j�zyka. 

Po raz pierwszy wsr6d badaczy zagadnienia genezy Psalterza florianskiego po
jawila si� mysl trafna i brzemienna w s'kutki, aby w genezie widziec osobno pro
blem samej inicjatywy w podj�ciu prac wok6l Psalterza, a osobno problem technicz
nego wykonawstwa tychze prac. Dotychczas kwestie te lqczono razem, przyjmujqc 
za Bernackim 1, iz wykonawca Psalterza florianskiego byl zarazem jego inicjatorem, 
a nadto ofiarodawcq. G�barowicz nie tylko wy1chodZJi z zalozenia, iz kto inny jest 
inicjatorem prac, a· kto inny wykonawcq, ale przesuwa punkt ci�zkosci tych zagad
nien. Problem technicznego wykonawstwa r�kopisu schodzi wi�c na plan dalszy. 
Kirn byl wi�c ifücjator prac nad Psalterzem florianskim? G�barowicz stawia tez� 
bardzo ciekawq i oryginalnq. Oto inicjatora zabytku upatruje w osobie biskupa 
krakowskiego Piotra Wysza. Hipotez� swq Autor szeroko i wnikliwie argumentuje, 
wydobywa. dawno odczytane, zapomniane lub mylnie komentowane zr6dla, przepro
wadza analiz� pewnych material6w r�kopismiennych, zwraca uwag� na pomijane 
fakty, daje nowq ich wymow�. Autor zgrupowal tyle fakt6w i wiadomo�ci doty
czqcych sylwetki · krakowskiego biskU1Pa, iz nieodparcie narzuca si� wniosek o nie
docenianiu wkladu Piotra Wysza do polskiej kultury. Jego znaczenie zdaje si� 
byc niepor6WI).ywalnie wi�ksze, niz to og6lnie przyjmowano. 

Sumujqc najog61niej wnioski Autora, za inicjatywq Piotra Wysza w genezie 
Psalterza florianskiego przemawiac ma jego funkcja doradcy kr61owej Jadwigi, 
nader przyjazne stosunki z kr61owq, jego wplyw na niq (tutaj Alutor w duzej mie
rze opiera s!i.� na przeslankach psychologicznych), tro:ska Wysza o dobro s,praw 
panistwowych, jego poziom intelektualny, zainteresowania umyslowe i kulturalne. 
Kazdy z tych el�ment6w Autor omawia bardzo precyzyjnie, trzeba tez przyznac, 
ze o ile w toku dowodzenia te czy inne wnioski budzq pewne Wqtpliwosct, o tyle 
sarna kwestia ,postawienia osoby Wysza jako inicjatora prac niad Psalterzem florian

skim wydaje si� byc bardzo przelronywajqca. 
G�barowicz w pra•cy swej sporo uwagi poswi�cil zagadnieniu rnonogramu wy

st�pujqcego w Psalterzu florianskim w postaci plecionki dw6ch gotyckich liter m. 

Og6lrnie przyjmowano w literaturze, iz .jest to klucz do rozszyfrewania zagadki do
tyczqcej wlasciciela Psalterza lub jego ofiarodaw1cy, przy czyrn ofiarodawc� (klasz
tor) lqczono z wykonawcq. Autor, zgodnie ze swyrni poglqdarni jeszcze z 1939 r. 2, 
odczytuje plecionk� literowq jako symbol dewocyjny „Marii-Marty", obrazujqcy 
zycie aktywne i kontemplacyjne. Z punktu widzenia psycholog.icznego, wedlug 
G�barowicza, dewiza ta byla 'programem zyciowym kr6lowej Jadwigi,1 programem,
kt6ry staral si� jej wdrozyc wierny doradca i przyjaciel - biskup krakowski Piotr 
Wysz. Z wielorakiej argumentacji Autora podam bardziej interesujqe:e rnysli. Oto 
G�barowicz przyjmuje, iz dzielo Henryka Bdtterfelda z Brzegu Tractatus de vita

contemplativa et activa, dedykowane kr6lowej Jadwidze, powstalo z inicjatywy 
Piotra Wysza. Powszechnie przyjmowano, iz genezy traktatu Bitterfelda nalezy upa-

1 L. B e r  n a c k i, Geneza i historia Psalterza florianskiego, Lw6w 1927.
2 M. G � b a r o w i c z, Psalterz florianski. Kilka uwag w sprawie wydania no

wego zabytku (Dawna •sztuka, R. II, 1939, s. 75 nn.). 

14 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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trywac w przyjaznym stosunku kr6lowej do zakonu dominikanskiego. Gqbarowicz 
udowodnil, iz Jeden z r�kopis6w pracy Bitterfelda byl w posiadaniu biskupa Piotra 
(s. 109), a ponadto wydobyl (czego nie zrobili iprzed nim badacze Bitterfelda) 3 roz
nice mi�dzy tytulem dziela, jego przedmowq a samq tresciq. Dlatego tez motyw 
„Marii-Marty" w takim zestawieniu fakt6w nabiera nowej wymowy. Na plus dla 
Autora trz,eba dodac, ze w rozwazaniach swych wyzyskal najpelniejszq redakcj� 
Traktatu i ze znal, a przynajmniej mial dokladne rozeznanie, we wszystkkh osmiu 
r�kopisach. Czy jednak zyiwot s'w. Jadwigi pi6ra Bitterfelda r6wniez zostal zainicjo
wany przez Piotra Wysza (s. 116)? Wydaje si� to malo prawdopodobne. Ostatecznie 
dla dominikanina z Brzegu mysl napisania zywotu ipatronki slqskiej nie musiala 
przyjsc z zewnqtrz. Argument Autora, iz charakter tej pracy odbiega od pozosta
lej tw6rczosci pisarskiej Bitterfelda, nie jest przekonywaj.:icy. Za to bardzo frapu
jqca - posr6d twierdzen G�barowicza - jest nowa wykladnia napisu na roztrucha
nie drezdenskim, zabytku Wiqzqcym si� podobnie jak Psalterz florianski z osobq 
kr6lowej Jadwiigi. Dotychczas mielismy juz pi�c propozycji dotyczqcych kwestii 
tlumaczenia napisu, obecnie iprzychodzi jeszcze jeden. Brzmi on „Niech kr6lowa 
Polak6w Jadwiga podnosi ten puchar, kt6ry ofiarowal biskup z powodu zaslug mi
lych swi�temu Waclawowi i godnych szczyt6w nieba". Filologicznie i logicznie nie 
nie przeczy rtakiemu odczytaniu, a wzmacnia hipotez� Autora, ze Wysz byl nie 
tylko inicjatorem powstariia Psalterza fLorianskiego, ale i roztruchanu, kt6ry m6gl 
byc pomyslany przez niego jako osobisty dar dla kr6lowej z wdzi�cznosci za sta
rania jej o kapelusz kardynalski dla Wysza. Na skutek smierci Jadwigi i obj�cia 
przez Wyrsza biskupstwa poznanskiego roztruchan przeszedl w posiadanie kapituly 
poznanskiej, kt6ra po smierci Wysza pozbyla si� niepotrzebnego naczynia. Intere
sujqca jest r6wniez u A1utora argumentacja zr6dlowa, ze kr6lowa w k;orespondencji 
porozumiewala si� znakiem (monogramem), kt6ry znany byl tylko jej, papiezowi 
i Wyszowi. To doprowadza G�barowicza do wniosku, ze monogram dw6ch m m6gl 
byc „nie tylko dewizq dewocyjnq kr6lowej, lecz r6wniez znakiem porozumiewaw
czym mi�dzy nie\ a jej wiernym doradcq" (s. 147). 

Sugestywne dowodzenie G�barowicza usuwa w cien wszelkie inne interipretacje 
plecionki literowej (jakkolwiek Autor nie uwaza tej sprawy calkowicie za zam.
kni�tq). W kazdym bqdz razie nikt dotychczas nie uargumentowal lepiej innego od
czytania monogramu. Mimo to jednak osmielifüym si� zauwazyc, ze nie jest sprawc} 
tak przesqdzonq, jak uwaza autor, iz herb andegawenski w Psalterzu florianskim

wiqze si� niero"zerwalnie z monogramem literowym. Herb bowiem moze przema
wiac niezbicie za przynaleznosciq Psalterza do kr6lowej Jadwigi, natomiast mono
gram nieko;iiecznie. Na marginesie tej sprawy chciafüym tez zwr6cic uwag� na po
trzeb� blizszego zaj�cia si� ekslibrisami i wszelkimi znakami wlasnosciowymi klasz
tor6w sredniowieczny,ch. W ustaleniu genezy Psalterza florianskiego bardzo pomoc
na bylaby analityczna rozprawa na ten temat, mozliwe nawet, ze przyczynilaby si� 
ona do rozproszenia sz,eregu Wqtpliwosci zwiqzanych z odczytaniem monogramu. 
G�barowicz w osobie ibi•skUJpa krakowskiego Piotra Wyrsza widzi nie tylko inicja
tora prac nad Psalterzem florianskim, ale r6wniez realizatora pomyslu, czuwajc4,
cego nad post�pem w;vkonawstwa, uzgadniajqcego szczeg6ly techniczne (zwlaszcza 
dekoracyjne), a potem, juz po smierci kr6lowej, kontynuatora przerwanych prac. 
Kazda z powyzszych hipotez jest szczegfüowo om6wiona z wfasciwq dla Autora 
precyzjq i jasnosciq wykladu, przy czym zaiskakuje nowa wymowa fakt6w dawno 

·3 E. s·t e i n, Mistr Jindrich · z Bitterfeldu (Cesky casopis historkky, t. XXXIX,
193•9); J. V. K o u d e  lk a, Heinrich von Bitterfeld, Profesor an der Universität
Prag (Archiwum Fratrum Praedicatorum, t. XXIII, 195'3). 
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znanyoh. Calosc koncepcji jest tak logicznie powic4:zana i zr6dlowo ipodbudowana, 
ze mim.o pewnych za,strzezen eo d'o wykradu G�barowicza stwierdzic trzeba, iz 
w przyszlych badaniach nad genezc4: Psalterza florianskiego osoba Piotra Wysza musi 
byc .powaznie brana pod uwag�. 

Przejdzmy jednak do drugiego zagadnienia, a wi�c samego wykonawstwa tech
nicznego r�kopi.su. Zgodnie z przyj�tymi w tej mierze poglc4:dami, G�barowicz pisze 
o trzech etapach wykonywania prac nad Psalterzem i dw6ch srodowiskach. Ze
wzgl�du na tr6jj�zycznosc Psalterza florianskiego osrodek slc4:ski, jako wykonawca
pierwszej jego cz�sci, wysuwa si� na plan pierwszy. G�barowicz nie zaprzecza te
zie Bernackiego o powstaniu tej cz�sci r�kopisu w klasztorze kanonik6w regular
nych w Klodzku, odmawiia ·tylko klasztorowi roli iniocjatora i ofiarodawcy. W sumie
jego poglqdy zgadzajq si� ze stanowiskiem piszctcej - nie ma powod6w upierac siQ
przy konwencie klodzkim., ale nie nie przeczy takowej ewentualnosci. Osobiscie do
dalaby:m, ze nawet wiele danych jc4: wzmacnia4• Bo jakkolwiek odczytalibysmy ple
cionk� literowct (klia.sztor tytulowal si� jednak jako Mons l\/Iariae, podobnie jak jego
macierzysta plac6wka Rudnica w· Czechach), to i tak nici prowadzc4: do klodzkich
zakonnik6w. Z jednej strony potwierdzalby to zwic4:zek fraternitalny z kr6lowc4:,
a z drugiej (eo wazniejsze zresztc4:) fakt zalozenia przez kiliasztor klodzki plac6wki
filialnej w Krakowice, konwentu Bozego Ciala, gdzie Psalterz florianski prz.elezal az 
do 1556 r. Autora intryguje niewyjasniona kwestia, w jaki spos6'b doszlo do bfü;
szych kontakt6w kr6lowej z klasztorem ,klodzkim, i wysuwa mysl dosc prawdopo
dobnq (s. 161), ze konwent m6gl produkowac ksic4:zki na zbyt do· pobliskiej Polski 
i na tej plaszczyznie doszlo do �blizenia z otoczeniem kr6lowej. Dowod6w zr6dlo
wych na to nie znajdujemy, ale sylwetki pierwszych przelozonych, ich ambicje, 
czynnosci ,pisarskie i zainteresowania intelektrualne nie wykluczajq takiej ewentual
nosci, jakkolwiek osobiscie wydaje mi si�, iz wi�ksze prawdopodobienstwo zblizenia 
lezy we wzajemnych kontaktach kr6lowej i klasztoru z osrodkami cz.eskim i aus
triackim. 0 samym konwencie kanonik6w regularnych w Klodzku jako ewentual
nym srodowisku, w kt6rym mialy byc wykonywane ,prace nad Psalterzem, mozemy 
powiedziec juz wi�cej, niz uczynil to Autor monografii. I chociaz pewnosci w kwe
stii Psalterza florianskiego nie osic\gn�lismy, to jednak szereg danych z dziej6w kla
sztoru klodzkiego, oharakter zgromadzenia zakonnego, osoba fundatora, ra_nga kul
turalna macierzystej Rudnicy, zainteresowania intelektualne ,pier�szych przelozo
nych !i niekt6rych braci z konwentu, a wreszcie fragmentaryczne wiadomosci o bi
bliotece i scriiptorium, podbudowiujq tez� Bernackiego odnosnie do klasztoru klodz
kie,go. G�ibarowicz czyni trafnq uwag�, iz swiadczen materialnych ze strony kr6lo
wej na rzecz klasztoru klodzkiego nie bylo i w zasad�ie nie ni,e zobowic4:zywalo go 
do podj�cia tak kosztownych prac nad r�kopisem. Mozna r6wniez ,postawic pytanie, 
czy klasztor byl w stanie pokryc wydatki zwiqzane z bogatq dekoracjq r�kopisu. 
W swietle badan nad stanem uposazenia materialnego klasztoru, opowiedzialabym 
si� za takq mozliwosciq. Klasztor :byl zamoznq plac6wkq, majqtek jego llosciowo 
rozrastal si� szy,bko (drogq kupna i dotacji), prowadzil gospodark� ty,pu foiwarcz
nego, a wi�c najistotniejszq s. 

Do wysuni�tej .przez autora hipotezy na temat ipierwowzoru tekstu dla Psal
terza florianskiego pragn�labym dorzucic kilka uwag. Wiadome bylo, ze trzy teksty 

4 L. M a t u  s i k� Niekt6re aspekty dziejow klasztoru kanonikow regularnych
w Klodzku o zagadnienie „Psalterza florianskiego" (8lqski Kwartalnik Historyczny 
,,Sob6tka", XX, 1965, z. 3). 

s L. M a t u  s i k, Dzieje i rola klasztoru kanonikow regularnych sw. Augustyna 
w Klodzku w latach 1349-1597, ,praca doktorska w maszynopisie. 
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PsaUerza, mimo identycznej redakcji, w swej tresci nie pokrywaly si� ze sobq, tak 
ze rozbieznosci mi�dzy nimii. nakazywaly przyjqc, iz mamy tutaj do czynienia 
z trzema tekstami pierwowzoru, kt6re ipowstaly w trzech r6znych osrodkach. Klucza 
do pierwowzor,u Psalterza fLorianskiego szukano zazwyczaj w teksde polskim, obec
nie G�ibarowicz rzuca pytariie, czy nie nalezy szukac go w ja.kims niemiecko-lacin
skim psalterzu pochodzenia austriackiego (s. 188). Zwraca on uwag� na dw6ch 
czlonk6w konwentu pochodzenia austriackiego, eo dalo mu pole do wysnucia przy
puszczen, ze przez nich m6igl si� dostac do klasztoru takowy psalterz. Wysuwa r6w
niez (w przyipisie 55) eweniualnosc iposiadania takiego psalterza przez kr61owq Jad
wig� jeszcze podczas jej pobytu na dworze austriackim, sugerujqc, iz ten fakt 
natchnql Wysza myslq skopiowania. Nie przeczqc ostatniej mozliwosci, wydaje mi 
si� za stosowne zwr6cic wi�kszq uwag� na pierwszq. G�barowicz w pracy swej wy
sun&l zaledwie cz�sc fakt6w dotyczqcych kont•akt6w klasztoru klodzkiego z Austri& 
(konkretnie powolal si� na dw6ch Jan6w z przydomkiem „austriacki"). Zr6dla klasz
torne dostarczajq nam wi�cej szczeg6l6w z tego zakresu, wsr6d nioh trzeba z na
ciskiem podkreslic wiadomosc o bracie klodzkim, niejakim Ancirzeju z Karyntii, 
kt6ry sprawowal funkcj� przeora w klasztorze ,kanonik6w regularnych w Dürn
steinie, a nast�pnie prepozyta w konwencie tegoz zgromadzenia u sw. Doroty 
w Wiedniu, na koniec osiadl w klasztorze kanonik6w regularnych sw. Floriana pod 
Linzem 6, a wi�c w tym klasztorze, gdzie po kilku wiekach odnaleziono r�kopis 
Psalterza fLorianskiego. Juz Bernacki podal logicznq interpretacj� w�dr6wki r�ko
pisu z klasztoru Boze,go Ciala w Krakowie do sw. Floriana. W mysl jego prze
konan, r�kopis w czasie pozaru przedmies-cia Krakowa (gdzie lezy klasztor Bozego 
Ciala), drogq kupna dostal 1si� do Austrii. To rozumowanie przyjmuje r6wni�z 
G�barowicz. Czy nie uderza jednak fakt, ze Psalterz fLorianski z rqk kanonik6w 

� regularnych w Krakowie iprzeszedl w Austrii r6wniez do klasztoru tego samego 
zgromadzenia? Drogi zwyklego przypadku wykluczyc nie mozna, ale trzeba brac 
pod uwag� mozliwosci wymiany, k.siqzkowej (a nawet zwyklej sprzedazy) mi�d.zy 
bratnimi zgromadzeniami. Wydaje mi si�, ze rzecz warta bylaby blizszego zbadania 
od strony zr6del klasztor6w austriackich. 

Do rozwi&zan G�barowicza na temat skladu narodowosciowego klaisztoru klodz
kiego (id&cego tutaj za wynikami Dziewulskiego) 7 dodam, ze stan zr6del do dzie
j6w klasztoru w XIV i poczqtkach XV w. nie pozwoli nam blizej rozstrzygnqc tego 
problemu. Przyjqc trzeba, ze kanonicy pod wzgl�dem pochodzenia narodowoscio
wego stanowili sklad mieszany, nie wiemy natomiast, jak si� ksztaltowal procent 
os6b pochodzenia slowianskiego (czy polskiego) do os6b ipochodzenia niemieckiego. 
Nawet jezeli przyjmujemy, ze w 1349 r. przybyli do klasztoru klodzkiego zakonnicy 
z czeskiej Rudnicy, to tez nie jest to r6wnoznaczne z przyjsdem ludzi pochodzenia 
czeskiego. Tutaj nalezy si� male sprostowanie. Autor (s. 159) nadmienia, ze fun
dator Rudnicy Jan z Drazic zan;Jkn&l wprawdzie formalnie drog� Niemcom do 
klasztoru, ale praktycznie rzecz biorqc nie bylo to przestrzegane w pocz&tkach 
konwentu. Opowiedzfolabym si� raczej za czyms odwrotnym. Dop6ki zyl fundator 
Rudnicy, znany ·z uprzedzen do os6b narodowosci niemieckiej, dop6ty musiano 
przestrzegac jego zakaz6w i dopiero po jego smierci arcybiskup Arnost z Pardubic 

s L. M a t u s i k, Kontakty kanonik6w reguLarnych w Klodzku z kLasztorem
sw. Doroty w Wiedniu w XV wieku (Slqski Kwartalni.k Historyczny „Sob6tka", 
XIX, 1964, z. 1). 

7 W. D z i e w u 1 s k i, Sklad osobowy kLasztoru kanonik6w reguLarnych w Klodz
ku iv poczqtku XV w. (Pami�tnik Literacki, t. 45, 1954, z. 1). 
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cofmil zakaz s. Na marginesie tej sprawy warto dodac, ze ludzi z Polski spotykamy 
w konwencie klodzkim jeszcze w polowie XV vi. W konwencie znajdowal si� niejaki 
brat Mikolaj, byly prorfes klasztor6w w Klodawie i Trzemesznie 9• Hipoteza autora 
o dofinansowaniu w latach 1403-1405' klasztoru klodzkiego przez czynniki polskie
(w zwiqzku z czym podniosla ,si� licz.ba zakonnik6w) nie da si� utrzymac 10

• Uwagi
autora (s. 196) o stagnacji zycia umyslowego w konwencie Jüodzkim juz w pierw
szych latach XV w. nie odpowiadajq rzeczywistosd. O takiej .stagnacji m6wic mo
zemy dopiero poczynajq•c od lat trzydziestych XV w. Przytoczony przez Autora
fakt wywiezienia biblioteki klodzkiej do klasztoru wroclawskiego Na Piasku
w 1406 r. (podany zresztq za Bankowskim) 11 odnosi si� do wypadk6w z 1426 r.
i wiqze ,si� z obronq klasztoru przed zblizajqcym si� pochodem husyt6w przez Slqsk.
Fakt ten i.stotnie jest umieiszczony w kronice klasztornej ,pod r. 1406, ale jest to
omylka ko.pisiy przepisujqcego kronik� w koncu XVIII w. G�barowicz podal kilka
ciekawych postulat6w badawczy,ch, osobisde akcentujqc wa,g� i znaczenie ludzi
kryjqcych si� za Psalterzem florianskim, w czym nalezy przyznac mu calkowitq
racj�. Z pewnosciq wy,krycie anonimowego pisarza pierwsz-ej cz�sci Psalterza (czyli
tzw. ,,klodzkiej"), rzuciloiby wiele swiatla na zabytek. Realnie rzecz biorqc zagadka
j,eist trudna do rozszyfrowania. Pozostalosci r�kopismienne klaisztoru klodzkiego
z XIV w. slabe rokujq nadzieje. Jak dotqd stwierdzic mozemy, ze w sklad ich
bibliotek wc.hodzily r�kopisy z daru fundatora klasztoru: antyfonarz i slynne „Ora
tionale" poswi�cone modlitwom Marii oraz biografia fundatora pi6ra pierwszego
prepozyta klasztoru Jana „czeskiego". Wszystkie r�kopi/y sq obecnie wlasnosciq
biibliotek praskich. W zakre•s rozwazan wchodzic jedynie moze biografia fundatora,
jako r�kopis, kt6ry powstal na miejscu. Sqdz�, ze badania nad psalterzem rudnic
kim oddalyby nam duzq przyslug� w dalszych rozwazaniach nad genezq Psalterza

florianskiego. Autor kilkakrotnie podkresla w swej monografii, ze ustalenie miejsca
sporzqdz,enia r�kopisu Psalterza florianskiego nie jest kwestiq najwazniejszq. Moze
istotnie, ale w kazdym razie wydaje si�, ze jest to jeden z pierwszoplanowych
problem6w. Dla naszej wiedzy o kuliurze polskiej w sredniowieczu nie jest rzeczq
oboj�tnq wiedziec, w jakim srodowiisku powstal zabytek takiej klasy, zwlaszcza
jego pierwsza cz�sc starannie i pi�knie wykonana. Inna sprawa, czy kiedykolwiek

8 J. E m 1 e r, Diplomatar klastefo radu sv. Augustina v Roudnicy (Sitzuns
berichte des k. bömischen Gesellschaft der Wissenschaft in Prag, 1893, Praga 
1894, s. 14-16). 

9 0 czym informuje kronika klasztorna. Zob. Archiwum Panstwowe we Wroc
lawiu, sy,gn. KL 143, k. 107 nn., oraz M a t u,s i k, Korntakty kanonik6w regular
nych ... , s. 72. 

10 Autor wyohodzi z zalozenia (s. 168), ze r6znica w liczobie zakonnik6w klodz
kich w latach 1403-1405 jest stosunkowo duza (sklad dwunastu os6b podni6sl si� 
do szesnasitu), poniewaz nie wiadomo mu, aby sklad materialny klasztoru zwi�kszyl · 
si�

1 
przeto wedlug niego 1ic2Jba zakonnik6w mogla podskoczyc w zwiqzku z przy

gowwywaniem ekspedycji do Krakowa, i sklonny jest dopatrywac si� dotacji ma
terialnej z.e strony Wy,sza i innych os6ib, sprowadzajqcy,ch klodzkich zakonnik6w 
regularnych do Krakowa. Jak juz nadmienilam, stan materialny klasztoru klodz
kiego w XIV i poczqi.kaich XV w. byl bardzo doibry (por. przyp. 5), totez powi�k
szenie liczby os61b nie byto niczym zaskakujqcym. Jiuz od lat o,siemdziesiqtych 
XIV stulecia obserwujemy powi�kszanie si� konwentu klodzkiego. Owe dwanascie 
o�6b z 1403 r. jest dosc pro.blematyczne. Pelny sklad oiso:bowy zakonnik6w winien 
byc podawany w zr6dlach przede wszystkim przy obiorze nowego prepozyta lub
wizytacji klasztornej, jednakze nie wymieniano os6b przebywajqcych wtedy poza 
murami kla•sztoru (jak zakonnika stale rezydujqcego w ·czeskich Kostomlatach czy 
zaikonnik6w b�dq,cych wte'dy w podr6zy, co 2ldarzalo si� cz�sto). 

. 11 P. B a n k o w s k i, Kilka nowych szczeg6l6w do genezy Psalterza · florian
skiego (Pami�tnik Literacki, t. L, 1960, z. 3). 
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b�dziemy w stanie to wyswietlic i czy iproblem ustalenia miejsca sporzc1dzenia 
r�kopisu Psalterza florianskiego nie pozostanie na zawsze jednq z hipotez, mniej 
czy wi�cej prawdorpodobnych. 

Praca G�barowi:cza zasluguje na duze zainteresowanie i winna pobudzic do 
dyskuisji. Od czas6w Bernaokiego nie pojawily si� na ten temat tak bogate i cie
kawe hipotezy. Widac jednak coraz wyrazniej, ze ustalenie genezy Psalterza flo

rianskiego wymaga badan kompleksowych. Monografia Gc1barowicza jest duzym 
krokiem naprz6d w skomplikowanej problematyce dotyczc1cej tej genezy. 

Leokadia M atusik 

P. G ö r  1 i c h, ZUR FRAGE DES NATIONALBEWUßTSEINS IN OSTDEUT
SCHEN QUELLEN DES 12. BIS 14. JAHRHUNDERTS (Wissenschaftliche Beiträge 
zur Geschichte und Landes!{unde Ost-Mitteleuropas, herausgegeben vom Johann 
Gottfried Herder-Institut, Marburg/Lahn 1964, s. 242). 

Rozprawa P. Görlicha powsitala jako desyrtacja doktorska, przyj�ta w 1958 r. 
na Uniwersytecie Philippsa w Marburgu. Byla przygotowywana pod opiekq 6w
czesnego docenta, a obecnie profesora historii Europy Wschodniej na Uniwersytede 
w Moguncji Gottholda Rhod·e. Autor korzystal ze styipendium Instytutu Herdera. 
Przed drukiem poprawial jq i uzupelnial do 1960 r., w zwiqzku z czym p6zniejsza 
literatura Mstoryczna nie zostala jui w jej wydaniu ksic1zkowyim uwzgl�dniona . 

We wprowadzeniu P. Görlich omawia literatur� tematu. Cytuje jednak wy-
lc1cznie Hteratur� niemieokq. Nauk� polskcl kwituje zdaniem: ,,Auch von der pol
nischen Forschung liegen keine neueren wissensc;:haftlichen Specialiuntersuchungen 
zum Problem des nationalen Bewusstseins in den von uns herangezogenen ost
deutschen e�zählenden Quellen vor" 1• 0 pracach poliskioh i innych, poza niemiec
kimi, kt6re cho6by rpor6:wnawczo moglyby wniesc wiele do naswietlenia tematu 
rozprawy nie wspomniano tu ani slowem. Wedlug zawartej we wst�rpie deklaracji 
celem roziprawy ma byc analiza przejaw6w swiadomosci narodowosciowej w wielu 
wybranych dzielach historiograficznych z rejonu pogranicza, styku Niemc6w ze 
Slowianami i plemionami prusko-1baltyckimi. Autor wylc1czyl z badania rejon Czech, 
poniewaz zostal on niedawno przez innego badacza niemieckiego opracowany 2

• 

Uwzgl�dnil natomiast Slc1sk mimo teg<?, ze stal si� on przedmiotem odr�bnej dy
sertacji przygotowywanej w Niemczech Zachodnich 3. 

Zr6dla, na kt6rych si� oparl, Sc\ zr6dlami wy1selekcjonowanymi. Taka podstawa 
zr6dlowa, aczkolwiek z rpraktycznych wzgl�d6w przy szerokim zakresie tematu 
i mozliwosciach jednego historyka wytlumaczalna, nie jest jednak najlepsza. Grozi 
ona pomini�ciem zr6del pozornie mniej rerprezentatywnych, a czasem przeciez waz
nych. Zalozenie wybrania zr6del z najdalej wysuni�tych na wsch6d miejsc za
mieszkalych przez Niemc6w nie musi wbrew pozorom spr.zyjac najlepszemu po
znaniu rodzenia si� niemieckiej swiadomosci narodowosciowej pod wplywem kon
takt6w z obcymi ludami Wschodu. Sprawa nie jest tak prosta, jakby si� na pierw
szy rzut oka zdawalo. Kronikarze mieszkajc1cy wsr6d Slowian, czy tez reprezen-

1 P. G ö·r l i c h, Zur Frage des Nationalbewusstseins, s. 11. 
2 E. G. van. T h  i e 1, Deutsche und Tschechen. Ein Beitrag zur Geschichte des

nationalen Vorurteils im Mittelalter. Phil. Diss. F. U. Berlin 1956, maszynopis. 
3 Rozpraw� na temat Untersuchungen über das Problem des völkisch-natio

nalen Bewusstseins im Schlesien des späteren Mittelalters pod kierunkiem prof. Lu
data rozpoczc1l wedlug informacji Autora przygotowywac w 1955 r. w Münster 
historyk o nazwisku Linse. 
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tujqcy interesy feudalnych czynnik6w niemieckich zainteresowanych w podboju 
ziem wsthodnich, byli w wyrazaniu swych mysli pod wieloma wzgl�dami skr�po
wani. Nie wypadalo im bowiem w niekt6rych wy,padkach przyczyniac si� do roz
palania antagonizm6w narodowosciowych, gdy zyli w krajach, w kt6rych wladza 
nie nalezala do Niemc6w (jak Czechy czy Slqsk), czy tez szermowac argumentami 
narodowosciowymi tarn, ,gdzie pod pozorem akcji chrystianizacyjnej prowadzono 
podb6j ziem wschodnich. Tych moment6w jednak Autor ani przy doborze zr6del, 
ani w swojej pracy nie uwzgl�dnia. W sumie licziba wyty,powanych 12 kronik sta- • 
nowiqcych podstaw� tak ambitnego studium jest raczej skromn:a. 

Wlasciwc\ tresc ksiq'zki otwiera rozdzial teoretyczny zatytulowany „Der Begriff 
Nationalbewusstsein". Autor cytuje w nim zdania niemieckiej literatury naukowej 
na temat poj�cia narodu i swiadomosci narodowosciowej. Charakterystyczne jec;t 
przy tym, ze pomija zupelnie milczeniem poj�cie narodu sprecyzowane we wsp61-
czesnej marksistowskiej literaturze historycznej. W tej raczej eklektycznej cz�sci 
roz,prawy zasluguje na uwag� sprzeciw Autora przeciwko zdaniu F. W. Wilmsa 
sugerujqcego, ze swiadomosc przynalezno,sci do Rzeszy hamowala w umyslach 
Niemc6w rodzenie si� poczucia politycznej wsp61noty narodowej 4• P. Görlich opie
rajqc si� tu na sqdzie K. G. Hugelmanna 5 oraz wlasnej lekturze sredniowiecznych 
tekst6w literackich · i historiografiicznych zdecydowanie utrzymuje, ze w rozwini�
tym sredniowieczu istniala niemiecka swiadomosc narodowosciowa. 

Dalszym ciekawym, nie pozbawionym swoistego posmaku, akcentem rozdzialu 
jest polemika P. Görlicha z historykiem z NiRD E. W. Donnertem twierdzqcym, 
ze w Niemczech szczytowego i p6znego sTedniowiecza nienawisc przeciw Slowianom 
byla tak silna, iz prowadzila do wyt�ipienia calych plemion slowianskich 6• Autor 
twierdzi, ze jesli Donnert przejrzalby zr6dla, przekonalby si�, ze „von einer be
wussen Ausrottung alles Slavischen niicht die Rede sein könne. Gewiss, durch die 
kriegerischen VeTwioklungen mussten die Slaven empfindliche Verluste an Men
schen hinnehmen, aber eine Ausrottung ist von deutscher Seite nicht angestrebt 
worden" 7

• Nawet gdyiby zgodzic si� z P. Görliche,m, ze o dqzeniu do swiadomego 
wyt�pienia wszystkiego, eo slowianskie pod wzgl�dem biologicznym (wymordo
wania wszystkich Slowian), ze strony zaborc6w niemieckich na Wschodzie trudnC? 
j,est w sredniowieczu m6wic, bo bylo· to w6wcza,s i niemozliwe, i z ich punktu wi
dzenia niecelowe, to pTZeciez powiedzenie, ze Slowianie ponosili dotkliwe straty 
w ludziach na skutek powiklan wojennych jest tylko wstydliwym zakrywaniem 
istoty 6wczesnej polityki niemieckiej na Wischödzie i nastawienia Niemc6w do 
ludnosci slowianskiej. 0 znaczeniu pozbawiania lud6w slowianskich ich elity ple
miennej, o dyskryminacji ludnosci ipodbitej w doist�pie do wladzy, o dyskryminacji 
tej ludnosci w miastach, o roli germanizacyjnej opanowanego przez Niemc6w 
kosciola, nie ws,pomniano ani slowem. 

Rozdzial drugi zawiera kr6tkc\ charakterystyk� obj�tych badaniem zr6del i dosc 
sztucznie ·polqczonq z nie\ w jednc\ calosc analiz� okreslen, mogqcych oznaczac 
wsp6lnoty etniczne, jakie w tychze fa6dlach wyst�,pujq. Podanq przez Autora cha-

4 F. w. W i 1 m s, Untersuchungen zum deutschen Nationalbewusstsein, Phil. 
Diss. Heidelberg 1938, s. 5'2. 

s K. G. H u g e 1 m a n  n, Die deutsche Nation und der deutsche Nationalstaat
im Mittelalter (Histori•sches Jahrbuch 51, 1931, .s. 9). 

s E. W. D o n n e r t, Untersuchungen zur Berurteilung der Slaven in der
schriftlichen Überlieferung des deutschen Frühmittelalters vom 7. bis zum begin
nenden 11. Jahrhundert. Phil. Diss. Halle/Salle 1'956, maszynopis, s. VII. 

7 G ö r 1 i c h, op. cit., s. 15. 
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rakterystykci obj�tych badaniem zr6del: kronik Helmolda i Arnolda z Lubeki, 
Ksi�gi henrykowskiej, Chronicon Polono-Silesiacum, Wierszy lubiqskich, Krooiki 

ksiqzqt polskich, dziel Piotra z Dusburga, Mikolaja Jeroschina, Wiganda z Mar
buTga, Henryka z I..otwy, Rymowanej kroniki liwonskiej i Kroniki Hermanna 

z Wartbergu, zajmowac si� tu nie zamierzam. Czytelnika polskiego zaszokowac 
moze w niej okreslenie Ksi�gi henrykowskiej jako „trotz seines ursprunglich la
teinischen Gewandes eine der sozusagen deutschesten Quellenschriften des Mittel-

•alters". Okreslenie to nie jest zresztct oryginalnym wynalazkiem Autora, lecz
przejqtkiem od P. Brettschneidera 8• Gdy wezmie si� pod uwag�, ze Ksi�ga oddaje
plastycznie zycie po1'skiego Slq..ska w XIII w., ze brak w niej jakichkolwiek ele
ment6w niemieckiej swiadomosci narodowosdowej, eo sam P. Görlich w innym
miej,scu swej ksiqzki stwierdza 9, nalezaloby si� s,pytac, na czym ten jej „najbar
dziej niemiecki" charakter polega. Sam fakt, ze zostala napisana prze'z dw6ch
niemieckich autor6w nie wyisuwa jej przeciez jako „bardziej niemiecki;l" przed
bogaty dorobek pisarski sredniowiecznych Niemc6w, w kt6rym nie brakuje przeciez
dziel przesyconych duchem swiadomosd naTodowej. R6wniez znamiennq rzeczq
jest to, ze przy dyskusyjnym w swietle literatury autorstwie Chronicon Polono

-Silesiacum i Kroniki ksiqzqt polskich P. Görlich w obu wypadkach sklania si�
ku tezom o niemieckim I?Ochodzeniu ich tw6rc6w 10. Zresztq nawet gdyby przyjqc,
ze autorzy obu dziel byli z pochodzenia Niemcami, to ich prace stanowiqce kon
tynuacj� dawnych kronik polskich Galla i Kadlubka stanowiq integralnct cz�sc
historiografii polskiej. Set przesictkni�te polskim duchem narodowym i lciczenie
ich z historiografict niemieckq nie ma sensu.

Interesujqce sq WY\Y'Ody Autora w cz�sci rozdzialu poswi�conej okresleniom
mogqcym sluzyc do oznaczania narodowosci, takim jak populus, gens, plebs, natio.
Wywody te zostaly oparte o analiz� badanych sl6w i zestawione tabelarycznie
(tabele statystyczne umieszczono na koncu ksiqzki). Najcz�sciej wyst�powalo slowo
populus. Uzywano go bardzo wie'1oznacznie i r6znie w r6znych kronikach. Wyraz
i;en oznaczal m. in.: ludnosc, mieszkanc6w, narodowosc (Volk, Volkstamm, Völ
kerschaft), wojsko (Kriegsvolk). Nawiasem m6wiqc tabela dotyczqca slowa po,pulus
(s. 224 a) zostala sporzqdzona raczej rozwlekle i nieporadnie. W szczeg6lnosci razq
w niej zb�dnie wyodr�bnione kategorie: populus Dei, populus Domini, populus
Christianus, pbpulus tuus_ auf Gott bezogen, stanowicice w gruncie rzeczy jednct
grup� poj�ciowq. W kazdym razie godne uwagi jest bardzo cz�ste uzywanie przez
niekt6re zr6dla wyrazu populus w aspekcie etnicznym (Helmold, Kronika ks.iqzqt

polskich, Piotr z Dus<burga). Znacznie cz�sciej aspekt etniczny posiadalo slowo gens,
a jeszcze cz�sciej natio. Wyraz plebs nalezal w j�zyku analizowanych zr6del do
rzadkosci. Og6lem naliczyl P. Görlich w omawianych kronikach �yst�powanie
s!6w: populus - 430, gens - 275, natio - 75 i plebs - 23 razy.

Najbardziej i,stotnq cz�sc rozprawy zawiera rozdzial trzeci zatytulowany „Das
Nationalbewusstsein in seinen wesentlichen Erscheinungsformen". Autor podzielil
go na cztery cz�sci. Pierwszq z nich poswi�cil problemowi zwictzku swiadomosci
narodowej ze swiadomosciq religijnq. Zwiqzek taki w tych czasach niewqtpliwie
istnial. Stwierdzenie przez P. Görlicha faktu, iz kronikarzami byli w wi�kszosci
duchowni, zmusza nas do rozpatrywania ich swiadomosci narodowej w powiqzaniu

s Autor posluguje si� tu cytatem z P. B r  e t  s c h n e i d e  r a, Das Gründungs
buch des Klosters Heinrichau, Wroclaw 1927, s. V. 

9 G ö r 1 i c h, op. cit., s. 215. 
10 Tamze, s. 12-13. 
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z interesami wiary oraz kosciola 11, kt6re mieli przy pisaniu swych dziel na uwadze, 
zawiera pewnq doz� slusznosci. Niemniej jest to tylko jedna strona zagadnienia. 
Drugiej, w jakim stopniu wiara sluzyla im za parawan przykrywajqcy interesy 
polityczne, czy ekonomiczne nar?dowosci, ;klas i panstw, z jakimi duchowni kro
nikarze byli zwicizani, P. Görlich nie dostrzega, czy tez nie chce dostrzegac. Taka 
postawa musiala zawazyc na calosci uj�cia t�matu rozprawy. Tarn natomia•st, gdzie 
Autor schodzi od abstrakcyjnych spraw wiary do konkret6w, ma niejednokrotnie 
r6wniez dosc jednostronne spojrzenie. Tak na przyklad pewmi ostrosc historiografii 
p6lnocnoniemieckiej w sprawach narodowosciowych przypisuje temu, ze „durch 
die zahllosen Aufstände, Abfallsversuche und räuberische Einfälle gerade die 
Geistlichkeit empfindlich betroffen wurde" 12• Nie negujqc faktu, ze powstania 
i najazdy slowi;_nskie, pruskie czy litews.kie godzily w duchowienstwo niemieckie, 
trzeba widziec i drugq stron� medalu, ze duchowienstwo to patronujqce podbojowi, 
mordom, zagrabianiu cudzego mienia, duchowienstwo uczestniczcice czynnie w wy
prawach wojennych i lupieskich oraz plyncicych z nich korzysciach nie moglo byc 
w swych nastrojach przesicikni�te duchem tolerancji i musialo ·szukac usprawiedli
wienia ideologicznego dla post�powania swych swieckich protektor6w czy sojusz
nik6w. Znajdowalo je w haslach misji wobec pogan i pot�pianiu tych, kt6rzy feu
dalnej ekspansji niemieckiej stawali na drodze. 

Nast�pnie w bardzo skromny spos6b, gl6wnie na podstawie pracy Erdmanna 13, 
przedstawil Autor kilka tez literatury niemieckiej o charakterze akcji wojennych 
Niemc6w na Wschodzie. Podkreslal wi�c, ze brutalny charakter post�powania nie
mieckiego tlumaczono bcidz to po,ganstwem Slowian, stojcicych dla chrzescijan poza 
prawem, bcidz to r6znicci rasy i kultury, ze w wypadkach surowego stosunku do 
Slowian chrzescijanskich istnialy pr6by tlumaczenia tego zjawiska stosunkiem tych 
ostatnich do Rzeszy. Przedstawienje niekt6rych zagadnien jest tu r6wniez dosc 
typowe. Tak wi�c Autor piszcic, ze Dytmar i Widukind traktowali podporzcidko
wanie Slowian zwier:zrchnictwu niemieckiemu jako rzecz naturalnci i mHci Bogu, 
uznal za sposobne stwierdzic, ze jesli Donnert utrzymywal, ze popadali oni przez 
to w niewol� i stawali poza prawem „dann dürfte dies mit den Quellenausagen 
nicht in Einklang zu bringen sein" 14. 

Dalsza cz�sc wywod6w P. Görlicha poswi�cona analizie wypowiedzi badanych 
kronik przynosi wiele ciekawego materialu i wiele tendencyjnych naswietlen. Na 
przyklad przy jednej z ocen Helmolda spotykamy zdanie, ze jesli podkresla on 
bardzo mocno r6znic� mi�dzy Niemcami jako chrzescijanami a Slowianami jako 
poganami, to jego wrogosc do chrzescijanskich Slowian � Polak6w i Czech6w 
jest dalszci tego konsekwencjq, poniewaz oni w swej furii niszczenia zniewazali 
miejsca swi�te, koscioly, klasztory i cmentarze 15. Wniosek og6lny podsumowujcicy 
t� cz�sc rozdzialu jest jednostronny, opierajcicy si� na analizie samych wspomnia
nych zr6del, bez por6wnawczego potraktowania zr6del innych narod6w ani szer
szego tla history·czne,go. Autor stwierdza mianowicie: ,,Somit können wir feststellen, 
dass das Verihältnis zu den röhmisch-katholischen ,Slaven und zu den nichtsla
vischen Christen von deren prakti,schen Einstellung bestimmt wird, die sie der 

11 Tamze, s. 116. 
12 Tamze. 
13 C. E r d m a n n, Die Entstehung des Kreuzugsgedanke, 2 wyd. niezmienione, 

Darmstadt 1955. 
14 D o n n e r t, op. cit., s. 109; G ö r  l i c h, op. cit., s. 120. 
15 „Und danach ,ganz folgerichtig hebt er das frevelhafte Verhalten der Folen 

und der Böhmen hervor, das darin bestehet, dass sie geweihte Stätten, Kirchen, 
Klöster und Kirchhöfe in ihrem Wüten nicht schonen". G ö r  1 i ·c h, op. cit., s. 122. 
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kirchlichen Forderung nach Mehrung und Ausbreitung der Christenthums entge
genbrachten" 16. Przy takiej jednostronnosci i Swi�topelk pomorski w XIII w.� 
i Polacy w XlV w. sq przez Autora przedstawieni nie jako· wrogowie obcego na 
ich terenie i niebezipiecznego dla nich politycznie panstwa krzyzackiego, lecz jako 
wrogowie kosdola szkodzqcy dzielu chrystianizacji. Takie stanowisko kronikarzy 
zakonnych mozna w pelni zrozumiec. Natomiast ograniczanie si� w badaniu po
budek, kt6re ich sklanialy tylko do tego, eo pisali, jest ze wzgl�d6w metodologicz
nych niedopuszczalne i prowadzi do jaskrawych znieksztalcen zar6wno rzeczywi
stosci historycznej, jak i istotnych przyczyn postawy kronikarzy. Autor nie zechcial 
zastanowic si� na przyklad nad tym, jak pogodzic jego tez� z widocznq wrogosciq 
do Polak6w Kroniki Wiganda z Marburga pisanej juz po unii polsko-litewskiej 
i rozpocz�ciu ,przy pomocy polskiej pokojowej chrystianizaieji Litwy. 

Fakt zbieznosci interes6w niemieckich z interesami kosciola w niemieckich 
kronikach tej epoki musi nasuwac kazdemu myslqcemu ich czytelnikowi wniosek 
o wzajemnym dwustronnym powützaniu mi�dzy swiadomosciq religijnq i narndo
wosciowq ich autor6w. Swiadomosc religijna kazala im wszystko przedstawiac
z punktu widzenia interes6w kosciola, a swiadomosc narodowosciowa polecala utoz
samiac interesy swej narodowosci z dobrem chrzescijanstwa i chwalic sw6j lud
ja,ko bojownika o wiar�. Jest to zresztq nie tylko cecha sredniowiecznej hiistorio
grafii niemieckiej, lecz zjawisko raczej og61noeuro,pejskie. Niedostrzeganie jego
przez P. Görlicha nalezy uznac albo za naiwnosc, albo za swiadome dqzenie do
znieks:zitalcania rzeczywistosci.

Dr.uga cz�sc rozdzialu zajmuje si� waznym niewqtpliwie przy badaniu swiado
mosci narodowosciowej problemem poczucia wlasnej wartosci wsr6d Niemc6w. 
W jej ramach uwzgl�dniono nastE;pUjqce zagadnienia: a) lekcewazenie i pogarda 
wobec innych narod6w, b) duma narodowa Niemc6w, c) podkreslanie niemieckich 
osiqgniE:c gospodarczych. P. Görlich twierdzi, ze zdan swiadczqcych o pogardzie 
dla innych lud6w jest w badanych przez niego zr6dlach niezbyt wiele, a te, kt6re 
znalazl, ,,sind in 'fast allen Fällen religiös motiviert" 11. Podobnie nie widzi w nich 
tez specjalnych przejaw6w niemieckiej dumy narodowosciowej polemizujqc w tym 
zakresie z D. Schäferem, kt6ry utrzymywal, ze juz w sredniowieczu Niemcy po
siadali dumE: narodowq rozwini�tq czE:sto do urazajqcych inne narodowosci roz
miar6w 18. 

Kwesti� podkreslania niemieckich osiqgni�c gospodarczych rozpoczyna od cy
towanej jeszcze przez E. Maschlcego 19 wypowiedzi ksi�cia rugijskiego Wislawa 
z 1221 r., ze byloby nie,szczE:sciem, gdyby j,ego ziemia miala wr6cic w razie wyp�
dzenia osadnik6w niemieckich do pierwotnego stanu nprawy jej przez Slowian 20. 

R6wniez za Ma:schkem uznal Autor za stosowne powt6rzyc, ze wkr6tce po spro
wadzeniu potrzebnych dla podniesienia gospodarczego kraj6w slowianskich osad
nik6w niemieckich uwidocznila si� wsr6d Slowian zawisc a nawet nieriawisc cha
rakterystyczna dla stosunku ludzi ,stojqcych na nizszym �oziomie kultury 'do · kul
turalnie zaawansowanych 21• Tego rodzaju postawienie sprawy i wytlumaczenie wy-

1s Tamze, s. 164. 
11 Tamze, s. 165.18 D. S c h ä f e r, Deutsches Nationalbewusstsein im Licht der Geschichte, Jena

1884, s. 12. 
19_ E. M a s c h k e, Das Erwachen des Nationalbewusstseins im deutsch-sla

vischen Grenzraum, Leipzig 1933, s. 20. 
20 G ö r l i  c h, op. cit., s. 171. 
21 „Bald machte sich der Neid, ja der Hass des Kulturärmeren gegen den 

überlegenen bemerkbar". G ö r  1 i c h, op. cit., s. 171. Por. E. M a s c h ,k e, Der Pe-
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st�pujqcej rzeczywiscie w zr6dlach slowianskich tej epoki wro,gosci do Niemc6w 
„przewagq kulturalnq" tych ostatnich ma SVfOistq wymow� i w s·pos6b zamierzony 
czy tez niezamierzony przez Autora b�dzie oddzialywalo na psychik� niemieckich 
czytelnik6w rozprawy, na ich na,stawienie do „nizszych kulturalnie", zawistnych 
i przez to nienawidzqcych Niemc6w Slowian. B�dzie oddzialywalo tez na czytelnika 
slowianskiego, .kt6ry b�dzie mial okazj� przekonac si�, ze na zach6d od Laby teorie 
podzialu narod6w na wyzsze i nizsze kulturalnie sq nadal zywotne. 

Jedynq wlasciwie wzmiankq dotyczqCq niemieckiej dumy z osiq,gni�c gospodar
czych znalazl Autor w slynnych Wierszach lubiqskich ze Shtska. Przy tej okazji 
zaatakowal R. Grodeckiego, kt6ry uznal wiersze niemieckkh mnich6w lubiqskich 
opisujqce rzekomq n�dz� i prymitywizm Slqska przed przybyciem tarn osadnik6w 
niemieckich za tendencyjne klamstwa i niewdzi�cznosc wobec Polak6w, kt6rzy 

/ przygarn�li obcych imigrant6w na swej ziemi 22• P. Görlich utrzymuje, ze R. Gro-, 
de,cki nie zrozumial poetycznej przesady uzytej przez mnicha lubiqskiego malu
jqcego celowo stosunki dawne w. czarnych kolorach, aby na tym tle tym korzystniej 
przedstawic osiqgni�cia gospodarcze klasztoru lubiqskiego. Poza tym stwierdza, 
„man wird also kaum von einem deutschen Hochmut den Polen gegenüber sprechen 
können, eher wohl von einem gewissen Mitleid mit der niedrigen Kulturstufe jener 
polnischen Bevölkerung" 23• Takie }est zdanie P. Görlicha, w kt6rym polemizuje 
z R. Grodeckim, by bronic niemieckich mnich6w przed zarzutem niewdzi�cznosci 
wobec ich polskich gos:podarzy. Jednak o kilkadziesiqt stron dalej pisze on o Wier
szach lubiqskich nieco inaczej: ,,Der am Tiefpunkt dieser .Schilderung eintretende 
Wechsel von »gens« zu »plebs« deutet eine Verachtung der polnischen Bevöl�erung 
an" 24. 

Trzecia cz�sc rozdiialu omawia •gloryfikacj� sukces6w wojennych Niemc6w 
wyst�pujqCq w gl6wnej mierze w historiografii krzyzackiej, podkreslanie walecz
nosci rycerzy zakonnych i wyolbrzyrnianie strat ich wrog6w. Sq to zjawiska typowe 
i nie widac w nich niczego odbiegajqcego od · hiistoriografii innych narod6w. Bar
dziej zajmujqce Sc\ wywody czwartej cz�sci poswi�conej pot�pianiu zlych cech 
innych na-rodowosci. P. Görlich stwierdza: ,,Recht häufig werden von unseren 
Chronisten schlechte Eigenschaften anderen Völker herausge,stellt" 25• Cytuje wi�c 
teksty z 'Helmolda, Piotra z Dusburga czy Wiganda z Marburga, m6wiqce o prze
wrotnosci, okrucienstwie i tch6rzostwie Slowian, Czech6w i Polak6w, oraz lud6w 
baltyckich. .Po tym dosc sugestywnym zebraniu szeregu opi•s6w wspomnianych 
zlych cech Autor zastanawia si�, czy w niemieckiej hi,storiografii XII-XIV w. wy
st�powala nienawisc narodowosciowa. Wniosek, kt6ry ze swej analizy jej zabyt
k6w wyciqga, jest dosc zdumiewajq·cy. · Ot6z mimo zacytowanych na :poprzednich 
stronicach oska.rzen innych narodowosci o falsz, dokonywanie bestialskich mord6w, 
rabunk6w, tch6rzo,stwo itp. P. Görlich utrzymuje: ,;wenn man unsere Quellen ein-· 
gehend untersucht, dann gelangt man zu der Erkenntnis, da,ss sich nirgends Äuse
ru_ngen finden, die. von einem nationalen Hass von Volk gegen Volk zeugen" 26• 

Jak brak nienawisci pogodzic z przedstawianiem tylu zlych cech innych narodo
wosci, jest rzeczq chyba tylko Autorowi wiadomq. Prawdziwq intencj� tego dziw-

t�rspfennig in Polen und dem deutschen Osten (Königsberger Historische Forschun-
gen V, Leipzig 1933, s. 72). . 

22 R. G r o d e c k i, Ksi�ga henrykowska, Poznan-.Wroclaw 1949, s. 55. 
23 G ö r 1 i c h, op. cit., s. 173. 
24 Tamze, s. 21.6. 
2s Tamze, s. 194. 
2s Tamze, s. 211.. 
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nego wniosku stanowi da.zenie do pokazania Niemc6w jako tych, kt6rzy dalecy 
byli od szowinizmu narodowosciowego. Szowinizm ten zarzuca si� natomiast Slo
wianom. 

Ot6z P. Görlich ida.c za zdaniem profesora bylego Uniwersytetu Niemieckiego 
w Pradze H. Zatschka. twierdzi, ze „dem Has,s der Slaven gegen alles Deutsche 
in der deutschen Geschichtsschreibung der Widerhall fehle" 27• To wr�cz niewia
rygodne zdanie, kt6remu zaprzeczaja. juz same cytaty podane przez Autora, po
sluzylo mu do sformulowania drugiej niemniej „prawdziwej" i „skromnej" hipo
tezy. ,,Diese Tatsache scheint mir zu bestätigen, das in unserem Zeitraum die 
bedeutendsten ostdeutschen erzählenden Quellen sich der kulturellen Überlegenheit 
des Deutschtums über das Slaventum bewusst waren und die Reaktion des Unter
legenen ohne gleiche Gegenreaktion hinnehmen konnten" 28. 

, W podsumowaniu tego kluczowego rozdzialu znajdujemy tez� generalna,, ze 
w badanych przez Autora kronikach brak nienawisd narodowosciowej, znajduja, 
si� w nich natomiast wypowiedzi swiadcza,ce o nienawisci do pogan podyktowanej 
motywami religijnymi. Z podobnych religijnych motyw6w mialy plyna,c wypo
wiedzi wrogie wobec chrzescijanskich Polak6w czy Rusin6w, poniewaz przeszka
dzali oni Zakonowi w misji nawracania pogan i rozszerzania wiary 29• Tak wi�c. 
jesli Niemcy odnosili .si� wrogo do innych lud6w, czynili to - zdaniem P. Gör
licha - z pobudek religijnych, w szczerej trosce o wiar� katolicka., natomiast 
akcenty antyniemieckie w historiografii slowianskiej rodzily si� z nienawisci na
rodowej. 

Ostatni, czwarty rozdzial pracy zawiera kr6tki przeglqd poszczeg6lnych z ba
danych zr6del z punktu widzenia przedstawionej wyzej problematyki. Nie wnosi 
on wlasciwie nie s:pecjalnie nowego ani interesujqcego, ,poniewaz najwazmeJsze 
wiadomosci ze wszystkich dziel zostaly juz uprzednio wyzyskane i zacytowane. 
Niemniej znajdziemy czasem jeszcze rzeczy zaslugujq·ce na uwag�, a czasem zdania 
przeczqce · twierdzeniom wyrazonym uprzednio przez Autora. Tak na przyklad, 
o czym wspomnialem wyzej, P. Görlich w polemice z Donnertem twierdzil, ze brak
wypowiedzi zr6dlowych na temat traktowania podbitych Slowian jako stojqcy<i!h
poza prawem. Tu natomiast Autor pisze, ze Helmold nie uznawal niesprawiedli
wego traktowania p�ganskich Slowian za wielki grzech, bo stali oni poza „porzqd
kiem swiatowym" 30• Podobnie, jak juz zaznaczylem, ,,najbardziej niemiecka" Ksi�ga
henrykowska okazala si� pozbawiona jakichkolwiek przejaw6w swiadomosci naro
dowosciowej jej autor6w. W pozostalych zr6dlach sla,.skich, Chronicon Polono-Si
lesiacum i Kronice ksiqzqt polskich, Autor nie znalazl takze slad6w patriotyzmu
niemieckiego, a elementami polskiego ducha narodowego, jakie w nich wyst�puja,,
wolal si� blizej nie zajmowac. A przeciez möglby si� nimi bardziej zainteresowac,
nawet przy przyj�tym przez niego zalozeniu niemieckosci ich Autor6w. Bylby to
przeciez z punktu widzenia badanej problematyki ciekawy przyczynek do wplywu
kultury polskiej . na naplywowq ludnosc niemieckq na Slqsku, na jej orientacj�
politycznq i swiadomosc narodowq.

W zakonczeniu rozdzialu znajdziemy tez hipotez�, ze w rozwoju swiadomosci 
narodowej w prezentowanych dzielach historiograficznych nie widac ani linii wst�
pujqcej, ani przyplyw6w i odplyw6w, poniewaz wi�kszosc ich autor6w zajmowala 
si� dziejami mi.sji, a wy,powiedzi na tematy spraw narodowosciowych mialy w nich 

27 Tamze. 
28 Tamze. 
29 Tamze, s. 212. 
so Tamze, s. 213. 
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drugorz�dne znaczenie 31. W zwiqzku z tq uwagq nalezy podziwiac subtelnosc j�zyka 
zachodnioniemieckiego uczonego, kt6ry walk� o podb6j lud6w nadbaltyckich od 
Laby po Zatok� Finskq przez swych sredniowiecznych przodk6w okreslil mianem 
„Bekehrungsgeschichte". Natomiast fakt, ze wypowiedzi na tematy narodowosciowe 
odgrywaly w tych zr6dla·ch drugoplanowct rol�, nie nalezy do wyjqtk6w. Stanowi 
on zjawisko typowe dla wi�kszosci dziel historiografii sredniowiecznej. zaabsorbo
wanej z reguly przedstawianiem poszczeg6lnych wydarzeii, w kt6rych wypowiedzi 
na temat spraw bardziej og6lnych, w tym i narodowosciowych, nalezaly na og6l 
do rzadkosci. Ksiqzk� zamykaj4 tabele dotyczqce wymienionych wyzej wyrazeii 
uzywanych dla oznaczenia narodowosci oraz wykaz zr6del .i literatury. W wykazie 
literatury zwraca uwag� fakt niezacytowania ani jednej pozycji opublikowanej 
w innym j�zyku niz mowa ojczysta Autora, poza wymienionym wsr6d zr6del pol
skim wydaniem Ksi(tgi henry1wwskiej.

Roman Heck 

W. U r  b an, STUDIA Z DZIEJÖW ANTYTRYNIT ARYZMU NA ZIEMIACH
CZESKICH I SLOWACKICH W XVI-=-XVII WIEKU (Zeszyty Naukowe Uniwersy
tetu Jagielloiiskiego CXXXIX, Prace Historyczne, z. 15, Krakow 196·6, s. 149 +
+ 3 nlb.). 

Nowa ksiqzka znanego i cenionego badacza r6znowierstwa W. Urbana prze
kracza tradycyjnq granic� zainteres-owan naszych historyk6w ruchu reformacyj
nego koncentrujqcych si� niemal wylqcznie na dziejach wymaii reformowanych 
w Polsee. Jest ona dowodem tak p-ozqdanego wychodzenia historyk6w polskich 
na szersze pole pracy nad historiq powszechnq. Studia nad dziejami innych naro
d6w Sc\ jednak dla obcokrajowc6w szczeg6lnie trudne. Odnosi si� to zwlaszcza 
do temat6w Wc\Skich, monograficznych, wymagajqcych gruntownych badaii obcego, 
znajdujqcego si� w zagranicznych archiwach i bibliotekach materialu zr6dlowego. 
Wymagajq tez orientacji w szerszej proiblematyce historycznej obcych narod6w. 
Z uznaniem wi�c .powitac nalezy podj�cie tak wielkiego trudu przez W. Urbana 
i opublikowanie przez niego cennych Studi6w .. . , stanowiqcych wazny wklad pol
ski w badania nad historiq ruchu reformacyjnego na ziemiach naszych poludnio
wych sqsiad6w. Waga tego udzialu jest tym wi�ksza, ze antytrynitaryzm czeski 
i slowacki nie doczekal si� do dzis zadnego powazniejszego opracowania nauko
wego i wlasnie Polak dal po raz pierwszy obszerniejszq i gruntowniejszq syntez� 
tego zagadnienia. 

Baz� zr6dlowq pracy W. Urbana staeowiq wzmianki o antytrynitarzach na 
ziemiach czechoslowackich, wyst�pujqce w archiwaliach oraz bogatej literaturze 
lokalnej (zwlaszcza historiografii .poszczeg6lnych miast) i dzielach monograficz
nych lub syntetycznych z dziejami reformacji czechoslowackiej zwiqzanych. Prze
studiowanie tego r6znoj�zycznego materialu (w lacinie, czeskim, slowackim, nie
mieckim, w�gierskim i angielskim) bylo niewqtpliwie bardzo pracochlonne. Ramy 
chronologiczne Studi6w ... Sc\ bardzo szerokie, obejmujqce czasy od schylku sred
niowiecza do konca XVII w., ze szczeg6lnym skupieniem uwagi na wieku XVI 
i poczqtku XVII (do 1618). Calb,sc zostala podzielona na cztery rozdzialy: 1. Prze
oczony problem reformacji; 2. Przejawy antytrynitaryzmu w czeskim sekciarstwie 
pohusyckim; 3. Wplywy antytrynitarskie na Slowacji; 4. Nieco wniosk6w i hipo-

31 Tamze, s. 231. 



222 Recenzje 

tez. Podzial ten rzeczowo uzasadniony nie stoi jednak w odpowiedniej proporcji 
do rozmiar6w i tresci rozdzial6w. Rozdzial pierwszy to wlasciwie kr6ciutki wst�p. 
Jego tytul wydaje si� nieco zbyt smialy. Ostatecznie wyst�powanie antytrynita
ryzmu na ziemiach czechoslowackich nie bylo zupelnie nie znane, a jego wagi 
w caloksztalcie tamtejszego ruchu reformacyjnego nie mozna oceniac zbyt wysoko. 
Rozdzial czwarty to zwi�zle podsumowanie :pracy i pr6ba pewnych uog6lnien. 
Zasadniczq tresc dziela zawierajq dwa wieLkie rozdzialy srodkowe. W tych wa
runkach celowe byloby raczej wydzielenie, bez traktowania ich jako rozdzialy, 
wst�pu i zakonczenia, a uznanie za odr�hne, podzielone na odpowiednie rozdzialy, 
cz�sci - rozdzial6w drugiego i trzeciego. 

Przejdzmy do tresci Studi6w .. . , zajmujqc si� raczej tylko problemami dysku
syjnymi, a rezygnujqc z blizszego przedstawiania calosci wywod6w Autora w ksiqz
ce dla czytelnika polskiego dost�pnej. Rozpocznijmy wi�c od rozdzialu pierwszego. 
Nie dostarcza on pola do dyskusji, jesli chodzi o uj�cie celu i metody pracy. Ina
czej nieco przedstawia si� sprawa om6wienia literatury. Om6wienie to wydaje si� 
nieco zbyt pobiezne. 

Przyjrzyjmy si� jednak podstawowym dalszym cz�sciom pracy. Rozdzial drugi 
o aintytrynitary:hmie w czeskim sekciarstwie pohusyckim podzielono na wiele pod
rozdzial6w o nast�pujqcej tematyce: pierwiastki antytrynitarskie w sredniowieczu
czeskim, antytrynitaryzm w. ,,Malej partii" braci czeskich, antytrynitaryzm wsr6d
duchowienstwa utrakwistycznego na Morawach, antytrynitaryzm wsr6d ducho
wienstwa utrakwistycznego we wlasciwych Czechach, sekciarstwo antytrynitar
skie w Kutinej Horze, inne przejawy ludowego czeskiego sekciarstwa antytryni
tarskiego, zwiqzki panskiego wolnomyslicielstwa z antytrynitaryzmem, bracia polscy
a Czesi. Autor podaje w nirn duzo interesujqcych informacji o szerzeniu si� hasel
antytrynitarskich na ziemiach czeskich oraz o osobach gloszqcych nauki antytry
nitarskie bqdz podejrzanych o sprzyjanie im. Informacje te zebrano w spos6b
nadzwyczaj staranny z wlasciwc:l Autorowi rzetelnosciq. Z urywkowych i niejasnych
niejednokrotnie relacji usiluje W. Urban odtwarzac poglqdy antytrynitarzy czeskich.
Drobiazgowo przedstawia zyciorysy poszczeg6linych ludzi. Lektura tego rozdzialu
wywoluje u uwaznego czytelnika wrazenie, ze antytrynitaryzm w Czechach nie
znajdowal szerszego oddzwi�ku. Jego glosiciele byli nieliczni, a ich oddzialywanie
na spoleczenstwo czeskie przedstawialo si� raczej bardzo skromnie. Antytrynitarze
czescy nie pozostawili po sobie zadinych wi�kszych pism wnoszqcych istotniejszy
wklad do 6wczesnej mysli reformacyjnej.

Autor zresztq daleki jest od przeceniania roli antytrynitaryzmu w Czechach, 
chociaz ze zrozumialych wzgl�d6w stara si� go widziec wsz�dzie, gdzie tylko 

· mozna dopatrywac si� slad6w jego ist,nienia. W tendencji tej idzie czasem moze
nieco za daleko. Tak na przyklad nie widzialbym przejaw6w antytrynitaryzmu
w zeznaniach dotyczqcych dziekana Jana Klaudusa, ze „o sv. Trojici jednom
Buohu, otci, synu i duchu sv. ucil, mluvil a käzal, v bozstvi nerozdilnemu, nez
toliko v osob.äch jmenem rozdil" (s. 44). Podobnie moze zbyt pochopnie Autor
sugeruje, ze interesujqcy, odkryty przez niego, plan postawienia na czele czeskiego
kosciola narodowego ok. 1570 r. Jakuba PaleoJoga· zdaje si� swiadczyc o pewnej
sile zywiol6w antytrynitarskich wsr6d czeskiego kleru kalisznickiego (s. 45-46),
gdy przeciez, eo zresztq sam W. Urban stwierdza, Paleolog uchodzil w6wczas jesz
cze za katolika.

Jest tez zagadnieniem dyskusyjnym, czy przypisywac nalezy zbyt wielkie zna
czenie ludowemu naiwnemu krytycyzmowi religijnemu, dokqd stoi on na gruncie
uznania Boga, a ogranicza si� do narzekan i klqtw skierowanych pod jego adresem.
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Niewa,tpliwie stanowi on pewna. podstaw� do szerzenia si� ruchu sekciarsko-refor
macyjnego wsr6d ludu, z drugiej strony jednak brak mu zdolnosci do tworzenia 
bardziej rozwini�tych konstrukcji teologicznych. Niemniej podane przez Autora 
wiadomosci o ludowej krytyce Boga sa. interesuja,ce. Rzucaja. one ciekawe swiatlo 
na mentalnosc szarych ludzi XVI w. (s. 47). 

Godne podkreslenia sa. skromne wprawdzie, ale zajmujqce wiadomosci o kon
taktach braci polskich z Jednota. Bracka. w Polsee i szerzeniu si� ideologii arian
skiej wsr6d braci czeskich w Rzeczypospolitej. Nie udalo si� natomiast Autorowi 
wykazac kontakt6w arian polskich z antytrynitarzami na terenie Czech. Zdanie 
W. Urbana, ze „wyda}e si� prawie pewne, ze wczesniej [to jest przed Biahi
G6ra. - R. H.] arianie polscy pr6bowali propagandy swego wyznania wsr6d <lose
zdezorientowanych religijnie kalikstyn6w i porozumiewali si� z czesktmi antytryni-

' tarskimi sekciarzami" (s. 72), pozostaje w tych warunkach mimo wszystko tylko 
pozbawiona. konkretnych dowod6w hipoteza,. 

Rozdzial trzeci, poswi�cony wplywom antytrynitarskim w Slowacji, dzieli si� 
na podrozdzialy przedstawiajqce kolejno: antytrynitaryzujqcy anabaptyzm spiski, 
wplywy unitaryzmu w�gierskiego i siedmiogrodzkiego w Slowacji, dzieje braci 
polskich w Slowacji, propagand� socynianska. i walk� z niq na tamtejszym tere
nie, wreszcie ostatnie zetkni�cie braci polskich ze Slowakami w polowie XVII w. 
Widac tu wyraznie znacznie wi�ksze niz w rozdziale poprzednim uwzgl�dnienie 
stos�nk6w z Polskq, zywszych znacznie w w�gierskiej Slowacji niz na ziemiach 
czeskich. Lecz r6wniez i w Slowacji slady antytrynitaryzmu sa. stosunkowo skrom
ne. Odbija si� to oczywiscie w ksia,zce W. Urbana. Tak na przyklad w podrozdziale 
,,Antytrynitaryzuja,cy anabaptyzm spiski" wiele miejsca poswi�cono losom po
s�czeg61nych ludzi (zwlaszcza Andrzeja Fischera), og6lnej charakterystyce pogla,
d6w anabaptyst6w spiskich, a o samym problemie antytrynitaryzmu powiedziano 
wlasciwie niewiele. Twierdzenia o antytrynitaryzmie poszczeg6lnych dzialaczy 
reformacyjnych nie sa. po,parte najcz�sciej wyrazistymi cytatami ir6dlowymi, cho
ciaz uciek,ano si� do nich przy ilustracji innych pogla,d6w omawianych os6b. 
Podobnie jak twierdzil niegdys Slowak J: Kvacala, W. Urban uwaza, ze wplywy 
blizszego j�zykowo Slowakom antytrynitaryzmu polskiego byly w Slowacji zywsze 
niz unitaryzmu w�giersko-siedmiogrodzkiego, niemniej konstatuje mocne oddzialy
wanie tego ostatniego ok. 1570 r. 

Ostroznie naswietlil W. Urban kontakty braci polskich ze Slowacja, w XVI w., 
dezawuuja,c niekt6re bezpodstawne mity polskich historyk6w reformacji, Szcz�s
nego Morawskiego i Marka Wajsbluma. Sam natomiast przedstawil ciekawq postac 
Wawrzynca Jurzyca, kupca krakowskiego i misjonarza zar,azem, kt6ry przy okazji 
podr6zy handlowych pr6bowal propagowac arianizm w miastach i wsiach slo
wackich. W sumie jednak relacje o oddzialywaniu arian polskich na Slowacj� 
w XVI w. sa. ska,pe, zresztq tak samo, jak w og61e wiadomosci o antytrynita
ryzmie wsr6d Slowak6w. Dlatego tez zdanie Autora, ze w warunkach, gdy lute
ranizm byl w oczach Slowak6w religia, Niemc6w, kalwinizm W�gr'6w, a slowian
skie zywioly G6rnych W�gier cia,zyly ku czeskiemu utrakwizmowi: ,,Szczeg6lne 
zwia,zki z arianizmem jednostek spo"sr6d szlachty oraz slowianskiego Turca po
zwa1aj q wysunqc hipotez�, ze wystqpienia antytrynitarskie na Slowacji drugiej 
polowy XVI w. i pierwszej polowy XVII mialy tez charakter prob zaszcz·epienia 
tarn bardziej zrosni�tego ze Slowianami wyznania reformacyjnego" (s. 125), wydaje 
si� nieco zbyt ryzykowne, nie poparte odpowiedniq ilo,sciq materialu dowodzq
cego swiadomej szerszej akcji propagandowej ze strony antytrynitarzy polskich 
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ani swiadomego d,rzenia tego rodzaju ze strony slowackiej. Ostatni ust�p : Jzdzialu 
przynosi garsc informacji o pobycie emigrant6w arianskich w Slowacji w XVII w. 

W rozdziale czwartym podsumowujqcym Autor stwierdza, ze nie by"; w stanie 
wyczerpac calego materialu i nie mial okazji przebadac niekt6ryc.u waznych 
zasob6w archiwalnych (rzymskich, wiedenskich, siedmiogrodzkich). Niemniej po
danie, m.Q_ze niekompletnej w szczeg6lach, syntezy antytrynitarstw� . na ziemiach 
czechoslowackich uznaje za potrzebne i pozyteczne. Ze zdaniem tym nalezy si� 
zgodzic. Znaczna cz�sc tego rozdzialu ma raczej charakter hipotez niz wniosk6w. 
Hipotezy te wydajq sii.� niejednokrotnie zawieszone nieco zbyt wysoko ponad zgro
madzonymi przez Autora wiadomosciami. Wynika to ze szczuplej ilosci relacji 
o ruchu antytrynitarskim na ziemiach czechoslowackich. W tych warunkach uog61-
nienia muszq niejednokrotnie wykraczac poza podstaw� zr6dlowq. Mimo tego,
a moze wlasnie dlatego, ksiqzka W. Urbana daje szkicowy obraz calego zagadnie
nia i moze stanowic punkt wyjscia do dalszych badan. Jednoczesnie jest ona
kppalniq szczeg6lowych wiadomosci o antytrynitarzach w Czechach i w Slowacji
oraz kontaktach arian polskich z mieszkancami ziem czechoslowackich. W sumie
Studia . . . stanowiq wartosciowq pozycj� naszej historiografii. Poszerzq one
w· znac:mej mierze znajomosc zagadnie6. reformacji u naszych poludniowych sqsia
d6w wsr6d hi:storyk6w polskich. Sqdz� tez, ze skorzystajq z nich r6wniez uczeni
czechoslowaccy w dalszych badaniach nad dzi-ejamii. ruchu reformacyjnego w ich
kraju.

Roman Heck 

1 

S. G r z y b o w s k i, MARCIN LUT·ER (,,Swiatowid", Bib1ioteczka popularno
naukowa Ksiqzki i Wiedzy), Warszawa 1966, s. 337. 

W ramach niezmiernie pozytecznej, popularnonaukowej serii „Swiatowida" 
zarysowala si� wyraznie grupa ksiqzek .poswi�.conych postaciom tw6rc6w wielkich 
reliigii oraz reformator6w religijnych. Do dosc dawno juz wydanych i niejedno
krotnie calkowicie wykupionych z ksi�garn przez licznych czytelnik6w „Swiato
wida" prac Reychmaina o Mahomecie, Z'bikowskiego o Konfucjuszu, Skladankowej 
o Zoroastrze i Sluszkiewicza o Buddzie przybyla ostatnio jesztze jedna pozycja -
tym razem pi6ra 1Stanislawa Grzybowskii.ego o zyciu i dzialalnosci Marcina Lutra.

Ks_iqzka Stanislawa Grzybowskiego o reformatorze z Wittenbergi jest wlasci
wie pierwszq w j�zyku polskim biografiq Lutra napisanq ze swieckiego, laickiego 
punktu widzenia. Dlatego mimo swego popularnonaukowego charakteru ksiqzka 
ta zasluguje na bacznq uwag�. Ta popularna biografia niemieckiego reformatora 
sklada si� z szesnastu kr6tkich rozdzial6w. Poza tym, jak zwykle w serii „Swia
towida", ksiqzeczka zaopatrzona jest w kalendarzyk wazniejszych wydarzen z zycia 
Lutra i rozwoju reformacji, informacje bibliograficzne i wykaz postaci, wyst�pu
jqcych w tekscie ksiqzki. 

W ksiqzeczce Grzybowskiego, tak jak zresztq na prace popularnonaukowq przy
stalo, znajdujemy wiele materialu anegdotycznego. Jednak gl6wny nacisk Autor 
polozyl slusznie na przyst�pne · pokazanie spoleczno-ekonomicznego , podloza refor
macji niemiec.kii.ej oraz znaczenia i wydzwi�ku spolecznego dzialalnosci pisarskiej, 
kaznodziejskiej i teologicznej Lutra. Szczeg6lnie oryginalna jest interpretacja 
wyst�pujqcej w pismach Lutra koncepcji antychrysta. Dose szczeg6lowo zostaly 
om6wione kontakty · i konflikty mi�dzy Lutrem a najwybitniejszymi przedstawi
cielami 6wczesnego humanizmu - zwlaszcza Erazmem z Rotterdamu i Huttenem. 
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Obszernie zostal om6wiony skomplikowany eharakter stosunk6w istniejqeyeh mi�
dzy Lutrem a Zwinglim ,i Tomaszem Münzerem, natomiast zabraklo w ksiqzee 
Grzybowskiego dokladniejszego om6wienia stosunku Lutra do Kalwina, eo jest tym 
bardziej zastanawiajqee, z,e Autor w innyeh swoieh praeaeh popularnonaukowyeh, 
jak np.: Cromwell i jego wiek lub Szpada pana admirala, zajmowal si� szezeg6-
lowo' problemem kalwinizmu. 

Pod wzgl�dem ehronolo.gieznym najwi�ksze zainteresowanie Autora wzbudzil 
okres - niewqtpliwie w zyciu Lutra najwazniejszy - lata 1517-1525. Temu 
kr6tkiemu, leez jakze bogatemu w wydarzenia odeinkowi ezasu Grzybowski ipo
swii�eil az ctiiesi�c rozdzial6w. Natomiast dlugi, ostatni, przeszlo dwudziestoletni 
okres zycia Lutra om6wiony zostal w ramaeh jednego tylko, ostatniego rozdzialu, 
kt6ry zawiera jeszeze ponadto og6lnq oeen� postaci i dz!alflnosci Lutra. Mimo ze 
po zakonezeniu wojny ,chlopskiej rola Lutra w rozwoju reformaeji ulegla rzeezy
wiscie zmniiejszeniu, konstrukeja tego typu budzi pewne Wqtpliwosci, zwlaszeza 
wobee faktu, �e w Polsee ten ostatni okres zycia Lutra jest najmniej znany. 

Zastrzezenia nasuwa tez potraktowanie niekt6ryeh moment6w w biografii Lu
tra. I tak np. wydaje si�, ze Grzyibowski prz·eeenia wplyw podr6zy do Rzymu na 
psyehik� mlodego Lutra. Po ipowrocie z Rzymu w 1511 r. Luter jeszeze przez wiele 
lat pozostal karnym i zdyseyplinowanym czlonkiem zakonu augustian6w, a w 1516 r. 
uznawal bez zadnyeh zastrzezen wladz� papieza; krytyezne uwagi reformatora 
o stosunkaeh oglqdanyeh w Wieeznym Miescie poehodzq przewaznie z ezas6w p6.z
nie1szyeh, juz po zerwaniu z papiestwem, i dlatego niie mogq byc traktowane bez
krytyeznie. Tymezasem Grzybowski (s. 50) przyjmuje bez zadnyeh zastrzezen
poglqd franeuskiego biografa Lutra Luciana Febvra, ze „klasztor i Rzym stworzyly
z 1511 rokiem z Lutra luteranina".

Najbardziej jednak dyskusyjna jest zamieszezona przy koneu ksiqzk.i og6lna 
oeena postaci i dzialalnosci Lutra (s. 320-3·24). Dowiadujemy si� tarn bowiem, ze 
talenty reformatora wittenberskiego „byly ealkiem mierne, horyzonty umyslowe 
Wqskie, wiadomosci ograniezone, kultura osobista prymitywna" (s. 324). A przeciez 
w innyeh miejseaeli ksiqzki Autor przyznaje mu spryt {s. 173), praeowitosc i wielki 
talent pisarski, a nawet „mistrzostwo stylu i j�zyka" (s. 193), sumiennosc uezonego, 
kt6ry w imii� interes6w nauki potrafil ezasem zagluszyc nawet skrupuly religijne 
(s. 316), sklonnosc do pewnej toleraneji w sprawaeh wyznaniowyeh, kt6ra ezyni 
postac Lutra o tyle bardziej, sympatyeznq dla nas od takiego np. Kalwina, a wresz
cie zdolnosc seeptyeznego i ironicznego ujmowania niekt6ryeh .problem6w religij
nyeh (s. 3,17-3118). Z drug.iej strony przy.znaje Autor Lutrowi duze zdolnosci orga
nizatorskie �s. 287), kt6ryeh odmawia mu tak wybitny i bezstronny znawea refor
maeji niemieekiej j ak Lortz. 

Grzyibowski przecenia tez wplyw ezynnik6w nat,ury fizjologieznej, a zwlaszeza 
przezyc seksualnyeh Lutra, na powstawanie ,i ksztaltowanie si� jego koneepeji 
teologicznyeh. Partie ·ksiqzki omawiajqee te wlasnie problemy nalezq do lektury 
niezbyt przyjemnej i nie swiadezq dobrze o poezuciu taktu u Autora. 

Wydaje si�, ze zbyt moeno obeiqza Autor Lutra odpowiedz.ialnosciq za dalszy, 
niekorzystny dla interes6w ludzkosci rozw6j Niemiee; ostateeznie luteranizm nie 
byl zjawiskiem wylqeznie niemiieekim, a na innyeh terenaeh, jak np. w Skandy
nawii, kt6rq w wi�kszym jeszeze st_opniu niz Niemey opanowal, nie wywolal zad
nyeh negatywnyeh nast�pstw w dziedzinie stosunk6w spoleezno-polityeznyeh. 
. W ksi:azee daje si� odezuwac brak kr6tkiego ehocby om6wienia -dalszyeh los6w 
luteranizmu juz po smierci jego tw6rey z uwzgl�dnieniem dziej6w tego wyznania 
zar6wno w �alej Europie, jak tez i na ziemiaeh polskich, a w om6wieniu literatury 

15 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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stanowczo zbyt og6lnikowo wspomniano o literaturze niemieckiej dotyczqcej po
staci Lutra. W pracy Grzybowskiego wyst�pujq 

I 

r6wniez bl�dy chronologiczne. 
I tak na s. 322 podana jest mylna data smierci ksi�cia pruskiego Albrechta Hohen
zollerna (1562 r.), gdy faktycznie Albrecht zmarl dopiero 20 III 1568 r. 

Trzeba jednak z calq stanowczosciq podkreslic, ze mimo pewnych brak6w, 
pomini�c i niekonse.kwencji ksiqzka Grzybowskiego stanowi wartosciowq, a r6w
noczesnie dost�pnq dla masowego odibiorcy pozycj�. Obecnie mamy prawo oczeki
wac, ze „Swiatowid" postara si� o spopularyzowanie postaci dw6ch innych wy
bitnych reformator6w religijnych - Zwinglego i Kalwina. 

Franciszek Mincer 

W. K o z u s z e k, JAN BENEDYKT SOIJF A LEK1ARZ POLSKIEGO OD-
RODZENIA (Prace Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego, Seria 13, Nr 144), 
Wroclaw 1966, s. 115 + 1 nlb i 10 ilustracji. 

Wroclawski osrodek historii medycyny kierowany przez prof. dr. Z. Wiktora 
wzbo,gacil si� o nowq interesujqCq pozycj� bibliograficznq. Stanowi jq rozprawa 
doktorska W. Kozuszka poswi�cona zyciu i dzialalnosci medycznej wybitnego 
lekarza krakowskiego czas6w zygmuntowskich, I...uzyczanina, Jana Benedykta Solfy. 
Stanowi ona zarazem cenny przyczynek do historii zycia naukowego i kulturalnego 
renesansowego Krakowa. 

Recenzowana monografia dzieli si� na wst�p, dwie cz�sc1 oraz aneks zr6dlo
wy. Zamyka jq wykaz zr6del, streszczenie w j�zyku angielskim, spis ilustracji 
i indeks nazwisk. W kr6tkim wst�pie Autor okreslil przede wszystkim przedmiot 
swej rozprawy. Cz�sc pierwszq, wprowadzajqCc\ podzielil na dwa rozdzialy. 
W pierwszym nieslusznie zatytulowanym „Charakterystyka zr6del" om6wil litera
tur� przedmiotu oraz medycznq s,puscizn� pismienniczq Solfy (a wi�c nie tylko 
same zr6dla), w drugim zajql si� jego zyciem i dzialalnosciq w szerokim tego 
slowa rozumieniu. Cz�sc druga, wlasciwa pracy zawiera trzy rozdzialy omawia
jqce tw6rczosc ·naukowq Solfy w zakresie medycyny, a ponadto rozdzial poswi�
cony jego praktyczno-lekarskiej dzialalnosci. Na aneks zr6dlowy sklada si� foto
kopia oryginalu lacfnskiego najwazniejszego dziela medycznego Solfy Regimen de 
novo et prius Germaniae inaudito morbo, quem passim Anglicum sudorem, aiii 

gurgeationem appellant. . . i }ego polski przeklad, oraz fragment innej lacinskiej 
rozprawki De morbo Gallico libellus wraz z polskim przekladem. 

Monografia Kozuszka oparta na solidnie zebranej, choc niepelnej literaturze 
przedmiotu 1 oraz na stosunkowo bogatych materialach zr6dlowych, dotyczqcych 
przede wszystkim okresu krakowskiego zycia Solfy, napisana jest interesujqco, 
zywo, j�zykiem poprawnym, niekiedy gladkim, a nawet barwnym. P:owaznq jej 
zaletq jest takze o wiele pelniejsze niz w dotychczasowej literaturze przedmiotu 
ukazanie sylwetki Solfy jako lekarza praktyka, a przede wszy,stkim lekarza uczo
nego. Autor margine,sowo wprawdzie wspomnial r6wniez o innych dziedzinach 

1 
1 

1 z pomini�tych prac wymienic nalezy: Historia Slqska PAN, t. I, cz. 2, pod 
red. K. Maleczynskiego, Wroclaw 1961; A. Pa r c z e w s k i, l:.,uzicenjo a Misnjenjo 
na Krakowskej uniwersice w 15 a 16 letstotkomaj (Casopis Serbs,keje Maticy, t. 54-
55, 1901-1902); S. T y n c, W<:dr6wki Slqzak6w, profesor6w i student6w, 8lqsk 1948, 
nr 1-3. 
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zainteresowan i dzialalnosci naukowej Solfy, osadzajqc go mocmo w srodowisku 
humanistycznym Krakowa dwu ostatnich Jagiellon6w. 

W recenzowanej pracy nie brakuje dyskusyjnych mysli i tez. Autor na kazdym 
niemal kroku, a nierzadko na sil�: stara si� zdecydowanie przeciwstawic okres 
renesansu - sredniowieczu. Obrazowo mozna to okreslic jako widzenie tylko dwu 
kolor6w: bialego i czarnego, przy czym biale jest odrodzenie, czarne natomiast 
sredniowiecze. Jest to niesluszne. Dzis juz wiadomo, ze tego tak ostrego przeciw
stawienia nie bylo, ze sredniowiecze w duzym stopniu ewolucyjnie przechodzilo 
w renesq.ns i ze niekiedy odrodzenie nie wychodzilo wiele poza osiqgni�cia sred
niowiecza 2. W interesujqcej Auto-ra dziedzinie jest to zresztq najbardziej uchwytne. 
Rozw6j nowocz·esnej medycyny zaczql si� wlasciwie w XVII w., a w epoce odro
dzenia panowal jeszcze wszechwladnie sredniowieczny awerroizm. Holdowal mu 
i Solfa. Gdziez wi�c jest tu miejsce na tak ostre przeciwstawienie? Cechujqcy 
Solf� zmysl krytyczny i umiej�tnosc podpatrywania natury nie byly takze obce 
wielu umyslom sredniowiecza. 

Dyskutowac mozna nad konstrukcjq pracy W. Kozuszka. Wiadomosci zawarte 
w rozdzialach zatytulowanych „Zycie i dzialalnosc Jana Solfy" oraz „Dzialalnosc 
lekarska Solfy" cz�sto si� powtarzajq i z tego wzgl�du byloby celowe albo polq
czenie tych rozdzial6w w }ednq calosc, albo w osobnych, kolejno po sobie nast�
pujqcych rozdzialach nakreslenie zyciorysu Solfy, jego dzialalnosci praktyczno-le
karskiej oraz scharakteryzowanie go jako czlowieka epoki odrodzenia. Dopiero 
potem winno nastqpic om6wienie tw6rczosci naukowej Solfy, przy czym rozdzialy 
}ej poswi�cone powinny byc znacznie skr6cone. Szczeg61nie nalezaloby calkowi
_cie usunqc lub przeniesc do przypis6w zbyt liczne cytaty z prac Solfy, zwlaszcza 
ze Autor niemal z reguly omawia ich tresc. Jest to zatem zupelnie mepotrzebne 
rozszerzanie tekstu rozprawy. 

Mozna si� r6wniez sprzeczac . z Autorem,. czy Solfa zdobyl srednie wyksztal
cenie we Wroclawiu (s. 12). R6wnie dobrze mogle si� to stac w Zgorzelcu lub 
Budziszynie. Za hipotezq Autora przemawialyby jedynie p6z.niejsze zwiqzki Solfy 
ze wspomnianym wyzej gr-odem nadodrzanskim. Trudno si� takze zgodzic ze zda
niem o ci�zkim dziecinstwie i mlodosci Solfy (s. 25), skoro Autor na jego poparcie 
nie przytoczyl ani jednego dowodu. Wiadomo przeciez, ze do tego okresu zycia 
omawianej postaci nie posiadamy zadnych wiadomosci zr6dlowych. 

Recenzowana monografia nie jest wreszcie wolna od drol:Jnych bl�d6w, omylek 
i niescislosci. Wyprawa Karola VIII na ·Neapel odbyla si� nie, jak pisze Autor, 
w 1517 r. (s. 31), lecz w 1497 r. W6w.czas juz panowal Franciszek I. Bitwa na 
polach Bosworth Field miala miejsce nie w 1486 r. (s. 52), lecz 1485' r. Autor 
nazywa Tomickiego raz prawidlowo podkanclerzym (s. 18), innym razem bl�dnie 

· wicekanclerzem (s. 46), kr6la Zygmunta Augusta - przewaznie Augustem II
(s. 5, 6) lub Zygmuntem Augustem (s. 19„ 21) stwarzajqc wrazenie, ze chodzi tu
o dwie r6zne osoby. Niesciisle jest twierdzenie, ze ,,wobec braku zr6del nakreslenie
sylwetki Jan� Benedykta Solfy natrafia na powazne trudnosci" (s. 11). Zr6del
tych nie brakuje, lecz jest ich malo. Autor myli czasami poj�cia zr6dla i literatury
(s. 57). W tekscie rozprawy spotyka si� nadto· liczne bl�dy Üterowe, zwlaszcza
w cytatach lacinskich.

2 Por. np. J. H u i z i n  g a, Jesien sredniowiecza, Warszawa 1961; J. M. Go f f„ 
lnteligencja w wiekach srednich, Warszawa 1966; E. W i n t e r, Frühhuinanismus.
Seine Entwicklung in Böhmen und deren europäische Bedeutung für die Kirchen
reformbestrebµngen. im 14. Jahrhundert, Berlin 1964. 
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Przedstawione wyzej niedociqgni�cia nie umniejszajq duzej wartosci badawczej 
monografii W. kozuszka. Przeciwnie, jej lektura sprawia, ze z tym wi�kszym 
zainteresowaniem historycy sensu stricto oczekiwac b�dq dalszych rozpraw z za
kresu historii medycyny powstalych we Wroclawiu. 

J6zef Leszczyfiski 

L. I g ä l f f  y - I g ä 1 Y, DIE MATRIKEL DER MARIAN!iSCHEN SODALITÄT
DES FERNANDEISCHEN KONVIKTS AN DER UNIVERSITÄT OLMÜTZ 1625-
-1778 (Jahrbuch der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft „Adler", Wieden 1966,
ss. 142).

Biskup olomuniecki Wilhelm Prusinowski zalozyl w 1566 r. w stolicy swego 
biskupstwa seminarium teologiczne, kt6re usilowal przeksztalcic nast�pnie w uni
wersytet. Udalo si� to jednak dopiero jego nast�pcy Janowi Grodeckiemu, kt6ry 
w 1573 r. uzyskal zgod� cesarza Maksymiliana II na otwarcie uniwer�ytetu w Olo
muncu. Byla to uczelnia jezuicka (jezuit6w sprowadzono do Ol.omunca juz w 1566 r.), 
kt6ra miala przygotowac kadry dla kontrreformacji. Grzegorz XIII ufundowal 
w 1580 r. tutaj 50 miejsc dla szlacheckich student6w z kraj6w p6lnocnej Europy, 
m. in. z Polski. Kolejny biskup olomuniecki Stanislaw Pawlowski, · pochodzqcy
zresztq z polskiej rodziny g6rnoslqskiej, sciqgnql na t� uczelni� sporo Polak6w
i 8lqzak6w. Np. w 15'90 r. na 108 student6w 12 pochodzilo z Moraw, 21 z Polski,
36 ze Slqska. W ciqgu jednego stulecia (1576-1675) przeszlo przez uczelni� w Olo
muncu 8341 student6w, wsr6d ktt6rych bylo 368 Polak6w (4,40/o, w tym bylo
198 syn6w szlacheckich i 170 mieszczan.skich) oraz 236 $lqzak6w (2,80/o). Z Olo
munca Oppersdorfowie sprowadzili jezuit6w do Glog6wka (1605-1606).

Ferdynand II, wytrwale wspomagajqcy spraw� kontrreformacji, ufiundowal 
jezuitom w Olomuncu konwikt w 1623 r., kt6rego materialnq podstawq byly do
chody z mia�ta i okolicy Novego Jicina �Neutitschein). W konwikcie tym przeby
walo ok. 30 alumn6w, po polowie szlachecki:ego i mieszczan.skiego pochodzenia, 
kt6rzy otrzymywali tu mieszkanie, wikt, odziez, opiek� lekarskq oraz pieniqdze 
na oplaty egzaminacyjne. Przyjmowano do konwiktu chlopc6w po ukonczonym 
10 roku zycia. Ucz�szczali oni najpierw do 6-klasowego gimnazjum, studiujqc tu 
humaniora, po czym kierowali si� na filozofi� i teologi� na miejscowym uniwer
sytecie. ,,Alma Caesarea Regia ac Episcopalis Universitas Olomucensis Societatis 
Jesu" - tak brzmiala oficjalna nazwa uczelni - istniala do 1778 r., kiedy to 
wstala przeniesiona do Brna. Po likwidacji bmen.skiej uczelni w 1782 r. szkola 
powr6cila do Olomunca, ale tym ·razem juz tylko W· charakterze liceum. 

W ferdynandejskim konwikcie, zwanym r6wniez }ezuickim, istniala sodalicja 
mar.ianska, kt6rej metryka, spisana w 1700 r., zachowala si� w wiedenskiej Bi
bliotheca Theresiana. Nie jest to pierwsza met.ryka tej sodalicji, najstarsza bowiem 
zgin�la w 1619 r. podczas pierwszego wygnania jezuit6w. R�kopis metryki doczekal 
si� obecnie wydania. 

Tekst poprzedzony zostal obszernym wst�pem Autora (s. 5-22), kt6ry przed
stawia dzieje r�kopisu oraz podstawowe wiadomosci o hi:storii uniwersytetu olo
munieckiego, konwiktu i sodalicji._ Istotnq cz�sc pracy stanowi uporzqdkowany 
tekst metryki (s. 23-56). Autor nie przepisal tekstu metryki doslownie, lecz upo
rzqdkowal go wg alfabetu fonetycznego ze wzgl�du na liczne wahania w pisowni. 

' Kazde nazwisko opatrzone zostalo rokiem wpisu do metryki, imieniem i miejscem 
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pochodzenia sodalisa. Latynizacja nazwisk i <lose dowolne poslugiwanie si� po
dw6jnymi gloskami sprawialy sporo trudnosci, dlatego tez pisownia nazwisk 
zostala znacznie uproszczona. Og6lem metryka zawiera ponad 1300 nazwisk. 450 
z nich opatrzonych zostalo szczeg6lowymi komentaTzami przez Autora i ta, cz�sc 
pracy (s. 58-142) stanowi chyba najcenniejszy rozdzial ksictzki, w kt6rym Autor 
blysnql wszechstronnct erudycjq w zakresie genealogii polskiej, slctskiej i moraw
skiej. Szczeg61nct uwag� zwr6cil Autor na te nazwiska, kt6re nie wyst�pujq w zna
nym zbiorze A. Krala v. Dobra Voda (Der Adel von Boehmen, Mähren und Schle

sien, Praga 1903). 46 rod6w objasnionych zostalo w spos6b nader szczeg6lowy. 
Jaka jest wartosc tej pracy? AutoT wlozyl w jej opracowanie ogromnie wiele 

wysilku; porusza si� on z,resztct swobodnie na dobrze mu znanym terenie. Praca 
dostarcza setek drobnych szczeg616w personalnych i przytlacza czytelnika swct 
daleko posuni�tct drobiazgowosciq. Polski dorobek w fü:iskich badan.iach genealo
gicznych jest, jak wiadomo, niezwykle skromny, stctd tez trzeba stale uciekac 
si� do niemieckich opracowan w tej dziedzinie. A pola do popisu jest niezwykle 
duzo. Tradycyjna genealo,gia zajmowala si� bowiem jedynie szlachtct i ,patrycjatem 
miejskim. Nie ma zupelnie prac, zwiqzanych z genealogiq plebsu, ktöra czeka na 
swych autor6w. 

Omawiana praca nosi charakter obiektywny. Autor wsz�dzie tarn, gdzie to 
jest mozliwe, podkresla polskosc rodziny. Nazewnictwo polskie pozostawia jednak 
wiele do zyczenia. Autor zna j�zyk polski slabo, przekr�ca wi�c wiele nazw 
miejscowych (Zybrzydowice - .s. 76, Bzi - s. 96, Wroczlaw - s. 116 itd.). To 
samo dotyczy :ziresztct i dawnych nazw niemieckich na Slctsku, kt6rych uzywa 
w znieksztakonej postaci, piszctc Paulowitz (zam. Paulsdorf) itp. Ta niekonsekwen
cja jest razqca, bö przekr�ca on nie tylko Uszyce (Ussycze - s. 134) czy Slctsk 
(Slctnsk - s. 96), lecz takze uzy:wa formy Preiskretscham (zam. P:eiskretscham -
s. 108). Podwaza to oczywiscie warto�c pracy. Brak jakichkolwiek indeks6w nie
ulatwia korzysta.nia z ksiqzki, zawierajqcej tysictce nazwisk i na;w miejscowych.
Mimo to praca stanowi wartosciowy przyczynek do dziej6w szlachty slqskiej.

Franciszek Haw·ranek 

H. B 1 e i b e r, ZWiiSCHiEN REFORM UND REVOLUTION. LAGE UND
KÄMPFE DER SCHLESISCHEN BAUERN UND IlANDARBEITER IM VOR
MÄRZ 1840-1847 (Deutsclie Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Schriften 
des Instituts für Ges·chichte. Reihe II: Landesgeschichte, Bd. 9), BerlJin 1966, 8°, 
s. 245.

Stosunkami ekonomiczno-spolecznymi wsi slctskiej w pierwszej polowie XIX w. 
nie interesowala si� dotctd blizej li gruntowniej ani historiografia niemiecka, ani 
polska. Stosunkowo jeszcze najwi�cej zajmowano si� problemem uwraszczenia, ba
dajqc go j,ednak gl6wnie od strony prawnej. Gruntowniej problemem uwlaszczenia 
zaj�to si� jedynie w odniesieniu do klilku powiat6w. R6wniez tylko dla bardzo 
ograniczonego tere.nru •przeprowadzono badania nad zmianami ,w strukturze agrar
nej wsi slctskiej. Blizej tez interesowano si� kwestiq chlopskct ti ruchami chlopskimi 
na Slctsku na ,poczcttku XIX w., a zwlaszcza u progu i w czasie Wiosny Lud6w. 

Tak wi�c wiele w�zlowych problem6w tego, jakze waznego, okresu wsi slqskiej 
przechodzenia od gospodarki feudalnej do kapitalistycznej czeka na gruntowniejsze 
opracowanie. Nalezy tu w pierwszym rz�dzie wymienic takie problemy, jak roz-
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w6j ekonomiczny wsi z uwzgl�dnieniem specyfiki gospodarki foLwa'rcznej i chlop
skiej, ksztaltowanie si� kapitaUstycznego •rynku pracy w rolnictwie slqskim, po-
lozenie i walka klasowa na wsi i uwlaszczenie chlop6w. 

H. Bleiber zajql si� w swojej pracy doktorskiej polozeniem oraz walke\ chlopow
i robotnik6w rolnych na Slqsku w latach 184�1847, a wi�c w okresie poprze
dzajqcym wybuch rewolucji 1848 r. 

Mozna bylo oczekiwac, ze koncentracja na stosunkowo kr6tkim okresie pozwoli 
Autorowi na pelniejszq a.naHz� omawianych problemöw w oparciu o gruntowne 
wykorzystanie istniejqcej bazy zr6dlowej. Omawiana praca jedynie w cz�sci spelnia 
te nadzieje. Juz we wst�pie Autor zastrzega si�, ze nie zamierza przeprowadzac 
gruntowniejszych badan arcbiwalnych nad polozeniem ludnosci wiejskiej. Uwaza, 
ze najpierw nalezaloby przeprowadzic �onograficzne badania poszczeg6lnych. d6br 
i wsi, eo nie jest celem jego pracy (s. 7, przyp. 7). Dlatego rozdzialy poswi�cone 
poloz·eniu poszczeg61nych kategorii ludnosci wiejskiiej oparl na dotychczasowej lite
raturze, w pierwszym rz�dzie na pracy Ziekurscha, uzupelniajqc jego dane infor
macjami ze wsp6lczesnej publicystyki oraz prasy, a w malym tylko stopniu ma
terialami archiwalnymi. Oczywiscie przy tak swiadomie zaw�zonej podstawie 
zrödlowej Autor nie byl w stanie wyjsc w zasadniczych kwestiach dotyczqcych 
wwarstwienia i polozenia ludnosci wiejskiej poza .ustalenia dotychczasowej histo
riogra:ffü. 

Bez Wqtpienia wi�cej nowego wnoszq rozdzialy poswi�cone ekonomicznej i po
zaekonomicznej preponderancji dworu na wsi oraz walce klasowej chlop6w slqskich 
w latach czterdziestych XIX w. Ten ostatni rozdzial oparl Alutor w duzej mierze 
na nie znanym dotqd materiale archiwalnym, mieszczqcym si� w DZA w Merse
burgu. Ale i w tym rozdziale nie wyzyskal bynajmniej wszystkich istniejqcych 
zr6del archiiwalnych. Rozdzial, w kt6rym omawia stanowisko r6znych kieru.nk6w 
politycznych wobec J{westii agrarnej, z natury rzeczy opiera si� na wsp6lczesnej 
publicystyce i prasie. Prac� zamyka rozdzial poswi�cony pruskiej drodze rozwoju 
kapitalizmu w rolnictwie na przyklad21ie Slqska. 

Uwagi swoje opiera Autor na podstawie znajomosci dotychczasowej literatury 
i niepelnej zn.ajomqsci zrödel z lat czterdziestych XIX w. Sqdz�. ze jest to zbyt 
Wqska podstawa, by mozna bylo kusic si� o przedstawienie slqskiej specyfiki 
rozwoju kapitalizmu w ,rolnictwie. B�dzie to mozliwe dopiero po gruntownym 
zbadaniu odpowiednich zr6del, kt6re nie byly przedmiotem zainteresowanfa Autora. 

Mimo ze Autor zajmuje si� zjawiskami masowymi, · calkowicie pomija sto
sowanie metod statystycznych. Mys!�, ze niiekt6re dane liczbowe podawane w tek
scie uj�te w odpowiednie tabele bylyby o wiele bardziej czytelne. 

Autor korzystal w szerokim zakresie ze wsp6lczesnej publicystyki i prasy, 
zwlaszcza ugrupowan lewicowych. Nasuwa si� w zwiqzku z tym pytanie, czy 
mozna informacje podawane przez te zr6dla traktowac jako wierne oµ,bicie sto
sunk6w panujqcych na wsi slqskiej, jak to przyjmuje Autor, czy tez do informacji 
tego rodzajru nalezy odnosic si� z pewnq ostroznosciq. Wydaje si�, ze o ile ugru
powania reakcyjne staraly si� przeds.tawic polo,z,enie ludnosci slqsldej w mofüwie 
jasnych barwach, to z drugiej strony ugrupowania demokratyczne i rewolucyjne 
byly zainteresowane w odmalowywaniu tego obrazu w mozliwie najciemniejszych 
barwach. Dlatego tez, byc moie, polozeniie ludnosci wiejskiej, przynajmniej w nie
kt6rych cz�sciach Slqska, nie bylo az tak ponure, jak to wynika z przedstawienia 
Autora. Prawdziwy obraz polozenia ludnosci wiejskiej w omawianym okresie b�
dziemy mogli jednak w pelni poznac po grunt01Wnym przebadaniiu, nie wyzyskanych 
przez Autora, zr6del ar-chiwalnych. Odpowiednie do tego materialy zawierajq ar-
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chiwa podworskie, kt6re Autor wyzys·kal tylko w niewielkim stopniu, akta Komisji 
Generalnej, akta hipoteczne i inne. W DZA w Merseburgu odpowiednie do tego dane 
zawierajq nast�pujqce typy zr6del: 1. Akta dotyczqce spraw uwlaszczeniowych 
w r6znych majqtkach slqskich; 2. Supliiki chlopskie skladane na ��ce kr6la i mi
nisterstwa; 3. Sprawozdania Wroclawskiej Komisji Generalnej z przebiegu akcji 
uwlaszczeniowej w poszczeg6lnych latach. 

Mysl�, ze nalezalo w pracy podac w og6lnym zarysie sytuacj� ekonomicznq 
Slqska ze szczeg6lnym uwzgl�dnieniem wsi, w tym koniunktur� na plody rolne na 
rynku slqs•ldm. Polozenie ludnosci wiejskiej, a zwlaszcza proletariatu wiejskiego, 
w duzym stopniu zalezalo od urodzaju, a eo za tym idzie cen plod6w rolnych 
w pierwszym rz�dzie ziemniak6w. Nalezalo wi�c przesledzic, jak ksztaltowal si� 
urodzaj ziemniak6w i podstawowych zb6z w kolejnych latach w poszczeg6lnych re
jencjach. Tego rodzaju informacje zawieTajq sprawozdaniia dwumiesi�czne opraco
wywane przez wladze rejencji dla Ministerstwa Rolnictwa. 

Nie wiem, czy mozna wszystkich chalupnik6w zaliczac w tym czasie do prole
tariatu wiejskiego. Z najnowszych badan z terenu Wielkopolski wynika, ze niekt6re 
gospodarstwa chalupnicze pod wzgl�dem zamoznosci zdystansowaly nawet gospo
darstwa kmiece. Dopiero gruntowniejsze badania wykazq, czy -na Slqsku bylo ina-. 
czej. 

Bardzo pobieznie potraktowano w pracy problem pl�c roboczych, do kt6rego 
istnieje wiele materialu zr6dlowego w archiwach podworskich, a takze w sprawo
zdaniach rocznych Wroclawskiej Komisji Generalnej. Z danych tych widac m. in. 
silpe oddzialywanie rozwoju ci�zkiego przemyslu na G6rnym Slqsku na ksztalto
wanie s'i� wysokosci placy roboczej robotnik6w rolnych . 

. Z danych Autora wynika, ze w latach 40-tych dominowaly r6zne formy walki 
ukrytej, procesy, zab6r drewna i pastwisk, a otwarte, zbrojne wystqpienia, nalezaly 
raczej do rzadkosci. Charakterystyczna jest ciqglosc otwartych wystqpien chlop
skich w okreslonych rejonach Slqska: na Pog6rzu, w Klodzkiem oraz w powiatach: 
pszczynskim, bytomskim i rybnickim na G6rnym Siqsku. Bardzo interesujqce Sq 
uwagi Autora na temat powiqzania wystqpien chlopskicJ;i na G6rnym Slqsku z re
wolucjq chlopskq w Galicji w r. 1846. Te sk:,rdinqd niewielkie wystqpienia chlopskie, 
kt6re w innej sytuacji nie zwr6cilyby wi�kszej uwa1gi na tle przerazliwych wiesci 
plynqcych z Galicji, wzbudzily powazne obawy wsr6d najwyzszych czynnik6w pan
stwowych. Fakt, ze od lat d�dziestych do cZJteTdziestych brak na Slqsku wi�kszych 
wystqpien chlopskiich wynikal r6wniez i stqd, ze aparat ucisku dzialal w tym 
okresie znacznie operatywniej niz w wiekach wczesniejszych i w okresie wojen na
poleonskich. Wszelkie wystqpienia chlopskie dlawiono w zarodku. Wsp6ldzialanie 
landrat6w z wladzami rejencji, prowincji i Minis,terstwa Spraw Wewn�trznych 
w tym zak,resie bylo wi�cej niz sprawne. 

Mozna zgodzic si� z Autorem, ze dopiero od lat szescdziesiqtych XIX w. mozna 
m6wic o ostatecznym zdobyciu przewagi element6w ustroju kapitalisitycznego nad 
elementami ustroju feUJdalnego. Mozna jednak juz dzis przyjqc, ze ustr6j kapitali
styczny zapanowal szybciej na wsii dolnoslqskiej niz na wsi g6rnoslqskiej, gdzie ilosc 
przezytk6w ustroju feudalne.go byla jeszcze duza, m. in. dopiero w lata,ch 60-tych 
na wi�kszq skal� przysh\piono do podziatu wsp61not i likwidacji serwitut6w. 

Praca H. Bleibera stanowi powazny krok' naprz6d w naszych ba9aniach nad 
historiq wsi slqskiej w pierwszej polowie XIX w. Autor wydobyl szereg nowych 
nie znanych fakt6w, a w wielu innych wypadkach daje nowe oryginalne naswietle
nie znanych juz fakt6w wychodzqc z zalozen metodologii materializmu historycz
nego. W spos6b bezkompromisowy poddaje rewizji wiele utartych poglqd6w nacjo-
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nalistycznej historiografii niemieckiej, a takze prostuje niektore bl�dne sformulowa
nia historyk6w NRD. Na, szczeg6lne .podkreslenie zasluguje sumienne wykorzysta
nie przez Autora historiografii polskiej. Fakt ten nabiera jesz;cze wi�kszej wymo
wy na tle tradycyjnego juz w NRF ignorowania dorobku historiografü polskiej 
w zakresie badan nad przeszlosciq polskich ziem zachodnich i p6lnocnych. 

Leszek Wiatrowski 

STAATSSEKRETÄR GRAF HERBERT VON BISMARCK. AUS SEINER POLITI
SCHIDN PRIVA'DKORRESPONDENZ, wydal i poprzedzil wst�pem W. Bussmann 
przy wsp6lpracy K. P. Hoepkego (Deutsche Geschichtsquellen des 19. und 20. Jahr
hunderts, t. 44), Göttingen 1964, s. 598. 

ArchiWJUm rodzinne Bismarck6w w F1riedrichsruh 9ylo juz wykorzystywane 
przez niekt6rych badaczy, ale pozostalo tarn je,szcze wiele material6w nieznanych. 
To zas archiwum stalo si� gl6wnym zr6dlem do zebrania obszernego tomu kores
pondencji Herberta Bismaircka. Tylko drobna cz�sc sposr6d 428 list6w pochodzi 
z zasob6w Auswärtiges Amt. 

Przy takim pochodzeniu oglaszanych list6w nie moze dziwic fakt, ze w znacz
nej mierze jest to zbi6r korespondencji czlonk6w rodziny Bismarck6w. Okolo 2/3 ca
lego zbioru stanowiq listy Herberta do szwagra, Kuno hr. Rantzau, listy .tego ostat
niego do Herberta, dalej listy do brata .Wilhelma (zwanego Billem), kt6ry bardzo 
cz�sto pelnil funkcj� posrednika mi�dzy bratem a ojcem (list6w Wilhelma nie ma, 
mialy podobno zaginqc w Warcinie), liczne listy_ Herberta do ojca i baräzo rzadkie 
odpowiedzi kanclerza. Poza tel grupq powazne miejs•ce zajmujq jeszcze listy Holstei
na do Herberta oraz korespondencja z Berinhardem Bülowem, p6zniejszym kancle

rzem, a juz mniejsze - listy Herberta do Roseberyego. Tak wi�c cechq wydaw
nictwa jest stosunkowo Wqski krqg korespondent6w. 

W tomie zamieszczona zostala oczywiscie tylko drobna cz�sc list6w z archi
wum Bismarck6w. Wystarczy wspomniec., ze wedlug inf ormacji w przedmowie 
miesci si� tarn okolo 400 list6w Holsteina do Herberta, gdy w tomie wydrukowano 
ich ledwie 49. Ni� dosc jasno wytlumaczone zostaly przy tym kryteria doboru, na-

. lezy przypusz;czac, ze zamieszczone zostaly te listy, kt6re posiadajq og61nie biorqc 
wi�ksze znaczenie zr6dlowe, choc jest to poj�cie wzgl�dne. 

Przy zbieran:i!u korespondencji jednej osoby niemozliwe jest z natury rzeczy 
skupienie uwagi na jednym problemie, totez trudno jest w kr6tkim sprawozdaniu 
przedstawic zawartosc wydawnictwa. W sumie nie zawiera ono jakichs material6w 
sensacyjnych, ale zbyt wiele juz napisano na temat dziej6w tego okresu, aby bylo 
to latwe. Chronologicznie pierwszym jest list Holsteina z 11 XI 1872, ostatnim list 
He.riberta do Ros,eberyego z 28 II 1901, przewazajqca jednak cz�sc list6w zar6wno 
ilosciowo, jak jakosciowo pochodzi z lat osiemdziesiqtych, gdy i rola Herberta Bis-
marcka byla najwi�ksza. J 

Gdy chodzi o polityk� niemieckq, to najwi�cej jest informacji dotyczqcych two
rzenia si� poglqd6w obu Bismarck6-w, ojca i syna, a wi�c w pewnej mierze genezy 
wielu ich pociqg,ni�c politycznych. W dyplomacji dotyczylo to zwlaszcza stosunk6w 
z Angliq i Rosjq. Sam Herbert Bismarck kilkakrotnie przebywal w Anglii, a ocen� 
tamtejszych 1Stosunk6w i wzajemnych kontakt6w przyno.szq jego listy do ojca lub 
Wilhelma. Herbert byl takze w Rosji, a dla stosunk6w ze wschodnim sqsiadem 
wiele mäterialu przynoszq listy Bülowa, pod6wczas sekretarza niemieckiego przed-
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stawicielstwa nad Newq. Ponadto w wypowiedziach Herberta w drugiej polowie lat 
osiemdziesüitych widac, mimo zasadniczej tendencji do utrzymania dobrych sto
sunk6w z Rosjq, takze wyrazne objawy niech�ci. Sceptyeznie ocenil on traktat 
reasekuracyjny (list do Bülowa z 19 VI 1887, s. 457--458), a i potem nieraz pisal 
w d1Uchu wyrnznie niech�tnym Rosji (por. np. list do Bülowa z 21 IX 1887 z obu
rzeniem na „dochodzqcq do szczyrt;u rosyjskq bezczelnosc", s. 472, czy_ list do Rant
zaua z 21 X 1887, s. 477). 

Z lat siedemdziesiqtych najwi�ksze znaczenie majq listy Holsteina z Paryza, 
uzupelniajqce w pewnych szczeg6lach biografi� p6zniejszej „szarej eminencji Wil
helmstrasse", o kt6rej ostatnio tak si� wiele pisze (listy Ho1'steina stanowiq cz�sto 
dobre uzupelnienie korespondencji, zawartej w angielsko-niemieckim wydaniu jego 
papier6w, The Holstein Papers i Die geheimen Papiere Fredrich von Holsteins,

t. III-'IV, 1961-1963). Z nast�pnego dziesi�ciolecia obok wspomnianych juz zagad
nien jest takze sporo materialu, dotycZqcego dyplomacji niemieckiej w okresie kry
zysu bulgarskiego, mniej innych kwestii, jak np. sporu z Hiszpaniq o Karoliny.

Znacznie mniej miejsca w opublikowanej korespondencji zajmujq sprawy poli
tyki wewn�trznej. Trafiajq si� jednak takze i pod tym wzgl�dem ciekawsze frag
menty. Do takich nalezy garsc informacji o organizowaniu przez rzqd wybor6w 
w 1881 r. (s. 9.9 nn), gdy to kanclerz staral si� wszelkimi sposobami oslabic opozycj� 

- liberal6w mieszczanskich. Dochodzilo w6wczas do takich wypowiedzi, jak wskaz6w
ka, aby w wyborach scislejszych mi�dzy socjalistq a post�powcem wyborcy konser
watywni glosowali raczej. na pierwszego, · gdyz „z socjalistami mozemy albq pakto
wac, albo ich rozbijac, dla obecnego rzqdu nie mogq oni byc nigdy grozni. Zwyci�
stwo post�powc6w r6wna si� za to republice, w klt6rej rzqd zostalby tak os·labiony,
ze panstwo musialoby upasc" (list Herberta Bismarcka, z 2,9 XI 1881, przekazujqcy
przekonanie ojca). Poglqd ten wolno bylo jednak wypowiardac wylqcznie prywatnie,
gdyz lansowac go oficjalnie bylo trudno ze wzgl�du na niedawne zamachy.

Wie're miejsca w omawianym tomie zajmujq r6znego rodzaju sprawy perso
nalne .. Jest np. garsc list6w zwiqzanych ze sprawq dymisji Bismaricka, choc wobec
gruntownego opracowania juz tej kwestii trudno o powazniejsze uzupelnienia. Nie
mniej ciekawy jest list Herberta do ojca z 6 I 1890 (s. 55'4) o „n'ieslychanym pu
blicznym zbrataniu si�" przyw6dcy Centrum Windthorsta i gl6wnego inspiratora
skrajnych konserwatyst6w, redaktora „K,r,euzzeitung", Hammernteina. Opis oburze
nia Wilhelma II, wywolanego tym faktem, zdaje .si� wskazywac, ze Bismarckowie
nie zdawali sobie sprawy, jak ci�zkie chmury zawisly nad ich losami. Wi�cej jest
list6w, w kt6rych mowa jest o sprawach stosunkowo drobniejszych, jak np. o sta
raniach Holsteina o mianowainie Hatzfeldta sekretarzem stanru.

Pojawiajq si� takze od czasu do czasu wzmianki o kwestiach polskich. W pa,ru
listach Hel"beirt Bismarck i Bülow wspominajq o stanowisku wobec nich k6l na
dworze carskim, a takze o roli tych kwestii w stosunkach mi�dzy Rosjq a Waty
kanem (por. np. s. 201, 267, 272--'273, 43,1--432). Mimo istnienia pracy Wintera
wzmianki te nie sq bez znaczenia. 0 sprawach polskich mowa jest takze przy
okazji rug6w w 1885 r. (s. 300-302) i przy charakteiryzowaniu polityki austriackiej
(s. 281, 400). Dla dziej6w zaboru pruskiego ciekawa jest wzmianka o rozmowie
Tiedemanna, 6wczesnie szefa kancelarii Rzeszy, p6zniej prezydenta rejencji bydgo
skiej i wsp6ltw6rcy polityki koloniza,cyjnej, ze Stanislawem Chlapowskim w 1882 r.
(s. 128), w kt6rej omawiano teOiretycznie spraw� odbudowy Polski. Na za,rzut Tie
demaarna, ze „nie sqdzi pan przeciez, abysmy kiedykolwiek oddali dobrowolnie pro
wincj� pomanskq", Chlapowski mial powiedziec: ,,o tym nie. myslimy. Malo jest
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wsr6d nas takich, kt6rzy nie .byliby przekonani, ze ta prowincja jest stracona dla 
nas i dla naszych ce16w. Pozostajemy tarn, bo nie wiemy, gdzie isc. Gdyby tylko 
powstal niezalezny teren polski, znaczna wi�kszosc poznanskich Polak6w sprze
dalaby swojq wlasnosc i wyniosla si�". 

Kores'pondencja poprzedzona zostala obszernym wst�em W. Bussmanna, kt6ry 
zawiera mieszanin� zydOTysu Herberta Bismarcka i pr6by jego charakterystyki 
o zabarwieniu psychologicznym, eo zresztc\ u tego Autora nie moze dziwic. Watrtosc
wst�pu polega gl6wnie na tym, ze oparty zostal na korespondencji i dzienniku
Herberta, nie zamiesziczonych w zbiorze. W og6lnych zarysach to, eo dotqd wiedziano
o synu ,;zelaznego kanclerza", zostalo tu potwierdzone lqcznie z wplywem na jego
osobowosc nieszcz�sliwej milosci do Elzbiety Carolath, c6rki ks. Hatzfeldt-Trachen
berg, z kt6rc\ malzenstwo przekreslil jego ojciec. Natomiast pozostaje sprawq dy
sk1Usyjnq, czy ocena polityki Bismarck6w moze byc r6wnie pozytywna, jak chce
Bussmann (s. 47), a nawet czy sluszne jest takie przeciwstawienie dyplomacji Her
berita Bismarcka i Holsteina, jakie podaje (s. 50).

Adam Galos 

G. L ind e,. DIE DEUTSCHE POLITIK IM LITAUEN IM ERSTEN WELT
�RIEG, rozpr. dokt. 1962, Münster 1965, XIII, s. 265. 

Lista prac, poswi�,conych polityce niemieckiej w czasie pierw.szej wojny sw1a
towej, staje si� �oraz dluzsza; pisano tez juz o tej polityce na terenie kraj6w nad
baltyckich. Omawiana rozprawa dotyczy stosrunkowo niewielkiego terytorium, 
a oparta jest na aktach Aiuswärtiiges Amt, materialach z Wiednia, Koblencji, Stutt
gartu i iinnych, na ponad 20 .pismach, publicystyice, literaturze niemieckiej i litew
skiej (t� ost�tnic\ ktos Autorowi tlumaczyl). W sumie zr6del jest wiele, i to w du
zej cz�sci nowych (w krr6tkim 'aneksie Autor zamiesicil takze wyb6r dokument6w, 
s. 236-265). Nie udafo si� natomiast dotrzec do archiw6w w NRD (z tych ostatnich
czerpal materialy Basler 1, z kt6rym Linde ostro polemizuj,e, s. XI). Pomijajqc drob
niejsze opuiszczenia, Autor. nie si�gnql do literatury pol'skiej, a ta dla opracowy-
wanego tematu nie byla bez znaczenia (np. Uwagi, S. Askenazego).

W odr6znieniu od rrozprawy Lewerenz 2, kt6ra polityk� niemieckc\ na terenie 
Lotwy i Estonii w latach 1914-1918 poprzedzila wst�pem, zawierajq·cym om6-
wienie stanowiska wladz i opinii niemieckiej wobec tych zagadnien iprzed wojrni, 
Linde sziuka w okresie wojny wytluma·czenia p6zniejszego rozwoju, a wi�·c poczqt
k6w samodzi-elnosci Litwy. Bardziej odpowiada narn spos6b podejscia Lewerenz. 

Og6lnie Autor stwierdza, ze za rzqd6w · Bethmanna Litwa traktowana byla 
jako quantite negligeable, bo ten kanclerz prrzyszlego sojusznika widzial tylko 
w .Polsee. Michaelis prowadzil aktywnq polityk� wobec Litwy, ale calkowicie 
w _mysl polecen OHL, eo zreszt_cl nie jest niczym zaskakujqcym. Hertling mial si� 
wahac - zd["adzal tendencje ·ao dania Litwie prawa samostanowienia, ale osta
tecznie stale ust�powal OHL. Wreszcie Maksymilian Badefrski zjawil si� zbyt p6zno, 
aby m6gl cokolwiek zmienic. Na przykladzie ipolityki wobec Litwy widac, ze decy
dujqcym faktorem byly w6wczas czynniki wojskowe, eo ledwie bylo przyslaniane 

1 W. B a  sie x, Deutschlands Annexionspolitik in Polen und im Balticum
1914-1918, Berlin 1962. 

2 L. L e w  e r  e n z, Die· deutsche Politik im Balticum 1914-1918, rrozpr. dokt., 
Hamburg 1958, maszynopis. 
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przed oczami swiata prawem samostanowienia,. grajqcym :rol� wylqcznie srodka 
taktycznego (s. 226----'228). 

Pod adresem pracy mozna wysunqc r6zne zastrzezenia; dyskusyjna jest chocby 
ocena p0litY1ki Bethmanna wobec Polski, a urywek o pokoju brzeskim nawet kon
strukcyjnie nie bardzo pasuje do pracy. Nam chodzi jednak tylko o zwr6cenie uwa
gi na dwie sprawy. Jednq jest ciekawe i dokladne przedstawienie systemu niemiec
kiej administracji, sqdownictwa itd. na terenie Litwy (s. 28 nn). Jest to fragment 
warto5'€iowy i zawierajqcy wiele nowego materialu. Druga sprawa to obecnosc 
w pracy lkznych wzmianek o sprawach ipolskirch. W[lio:5ki Autora w tych miejscach 
budzq bardzo duzo Wqtpliwosci, gdyz opiera si� on wylqcznie na glosach z obozu 
aktywistycznego, nie zna doibrze stosunk6w polskich i stanowiska polskich ugr,upo
wan. Niemniej jednak wydobyl On sporo materialu o postawie ,r6znych polityk6w 
polskich wobec Litwy, gl6wnie w postaci memorial6w, zawartych w archiwach za
chodnich, i ito chyba posiada najwi�ksze znaczenie ·dla historyk6w polskich. Trafia
jq si� tez wzmianki o iprzetargach w celu obsadzenia tronu polskiego, o tym jed
nak bez por6wnania wi�cej informacji znajduje si� w pracy Janssena, poswi�conej 
planom aneksyjnym rzqd6w, a zwlaszcza dwor6w srednich panstw niemieckich, 
szczeg6lnie zas Bawarii, nastr�czajqcej r6zne wqtpliwosci, ale przynoszqcej ciekawy 
material i:i. 

Adam Galos 

M. Ja n s  e n, MAX MAURENBRECHER. DER WELTANSCHAULICH-POLI
TISCHE WEG EINES DEUTiSCHEN 

I 

NATIONALISTEN 1900-1930, rozpr. dokt., 
München 1964, s. 350, rotaprint. 

Pokazna dysertacja doktorska, napisana z inspiracji F. Schnabla, dotyczy po
staci ciekawej. Maurenbrecher, teolog protestancki i publicysta, zaczynal swojq ka
rier� od kierowanego przez Naumanna Zwiqzku Narodowo-Spolecznego i od redakcji 
pisma „Die Hilfe". iPo rozwiqzaniu zwiqzku w 1903 r. przeszedl do Pairtii Socjal-De
mokratycznej, a w 1906 r. wystqpil z kosciola protestanckiego i zaczql dzialalnosc 
ateistycznq. Jego akcja publicystyczna w SPD, na jej sk,rajnej zresztq prawicy 
(niemal wszystkie artykuly oglaszal w „Sozia'listische Monatshefte"), byla czyms 
przejsciowym. W 1'913 r. wystqpil z partii, a w czasie wojny znalazl si� w szeire
gach aneksjonist6w, nalezal do zalozycieli prawicowej Partii Ojczyznianej w 1917 r. 
i do Zwiqzku Wszechniemieckiego. Po wojnie w 1920 r. wstq1pil do Niemiecko-Na
rodowej Partii Ludowej, stanowiqcej w warunkach repubHki weima,rskiej konty
nuacj� konserwatyst6w, i zwic4,zany byl z grupami tzw. konserwatywnych rewolu
cjonist6w, a w latach 1920-1924 redagowal „Deutsche Zeitung", organ Henryka 
Classa, dlugoletniego przewodniczqcego Zwiqzku Wszechniemieckiego. W 1917 r. 
wr6cil do Kosciola i ostatnie lata sp�dzil jako pastor w Turyngii (zmarl w 1930 r.). 

Tematem rozprawy Jansen jest jednak w malym tylko stopniu zycioirys Mauren
brechera, a przede wszystkim jego dzialalnosc publiicystyczna. We wst�pie Autorka 
scharakte,ryzowala go og6lnie (zwlaszcza s. 6, gdzie mowa jest, iz nalezal do tych 
grup mieszczanstwa i drobnomieszczanstwa, kt6re .swojq ewolucjq doprowadzily do 
rozbicia republiki weimarskiej), dochodzqc do wnio1sku, ze byl jednym z takich 

13 K. H. Ja n s  s e n, Macht und Verblendung. Kriegszielpolitik der deutschen
Bundesstaaten 1914/18, Göttingen 1963; por. recenzj� H. L e m k e g o w „Zeitschrift 
für Geschichtswiss,enschaft", R. XII, 1964, 1, s. 129-132. 
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dzialaczy, kt6rzy pozmeJ znajdowali swoje miej�ce w partii hitlerowskiej (sam 
Maurenbrecher okreslany jest jako ,,geistiger Wegbereiter" hitleryzmu, s. 9). W dal
szych cz�sciach pracy Jansen stosunkowo II"zadko wraca do fakt6w z jego zycia, 
choc kolejne rozdzialy dostosowane Sq do etap6w jego ewolucji. A wi�,c w pierw
szym om6wiony zostal Maurenbrecher jako czlonek Zwiqzku Narodowo-Spoleczne
go, w drugim - jako socjaldemokrata, w trzecim mowa jest o jego poglqdach re
ligijpych, a w czwartym jest on juz prawicowym nacjonalistq. Jedynie w pierwszym 
rozdziaie wyw6d o Mauerbrecherze zostal poprzedzony charaktery,stykq Naumanna, 
w nast�pnych omawiane sq juz same plody jego pi6ra. 

Z tych zas Autorka wykorzystala 20 ksiqzek i broszur (do 2 nie dotarla) oraz 
kHkadziesiqt artykul6w, przede wszyistkim z ,pism „Die Hilfe", ,,Die Zeit" i „sozia
listische Monatshefte" (dla scislosci pochodzq one z lat 1898-1930). Material zebrany 
zostal pracowicie, ale spos6b jego przedstawienia .budzi Wqtpliwosci. Sama Jansen 
spostrzegla chyba mankamenty, skoro zastrzega si� we wst�pie, ze „miejscami" 
(dodajmy: bardzo cz�sto) ,czytelnik ma do czynienia z „aklI"ybiq" (s. 9), a ogranicze
nie si� do charakterystyki samego Mauerbrechera tlumaczy nieumiej�tnosciq do
kladnego i jasnego dostrzezenia i sformu1owania zwiqzk6w jego pi,sarstwa z szer
szym tlem (s. 10). W rezultacie mamy do czynienia ze zbyt dlugq, nuzqCq analizcl, 
bardziej filozoficznq niz historycznq, niezmie!I"nie utrudniajqCq zorientowanie si� 
w calosci, a nie wolnq tez od niejasnosci, powrt:6rzen i innych usterek. Przyjmujqc 
niezbyt, naszym zdaniem, fortunne ograniczenie pracy, nalezalo jq powaznie skr6-
cic, a takze uzupelnic ipodsumowaniem. Obecnie zapO'znanie si� z calosciq wymaga 
wysilku, nieproporcjonalnie duzego w poröwnaniu do efekt6w rozprawy. 

Adam Galos 

W. C o n z e, MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DER LIBERALEN ARBEI
TERBEWEGUNG IN DEUTSCHLAND. DAS BEISPIEL SCHULZE-DELITZSCHS 
(Sitzungsberichte der H�ildelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-hi
storische Fakultät, Heildeliberg 1965, s. 28). 

Autor tej k!I"6tkiej rozprawki znany jest polskiemu czytelnikowi gl6wnie z ksiqz
ki Polnische Nation und deuts,che Politik im Ersten Weltkrieg (19"58). Tym razem 
zwr6cil on n.wa,g� na zagadni,enie zupelnie inne, a · mianowicie na pewne problemy 
wiqzqce si� ze stosunkiem drobnomieszczanskiego liberalizmu do kwestii robotni
czej w latach 1848-1871. Kolejno om6wil ogölny stan ruchu robotnkzego w tych 
latach, struktur� proletariatu, dzialalnosc i poglqdy Schulzego z Delitzsch oraz po
czcl!tki organizacji hirschdUJI1ckerowskich. Choc podkreslil, ze mozna w wysuwanych 
haslach dostrzec walory, umozHwiajqce ich rehabilitacj�, to jednak stwierdzil sla
bosci, jak chocby niedocenianie walki klasowej. 

Charakter pracy i na!I"zucone nim rozmiary utrudniajq takze dyskusj� i po
minqc trzeba sprawy takie jak pomini�cie zr6del czy caly,ch problemöw. Dzialalnosc 
liberal6w wsir6d proletariatu w Niemczech }est zagadn'ieniem stosunkowo slabo 
znanym i tak np. nie ma dotqd porzqdnej monografii poswi�conej zwiqzkom htrsch
dunckerowskim, kt6re przed 1914 r. ust�ipowaly zresztq liczebnosciq nie tylko orga
nizacjom socjalisitycznym, ale tez chrzesdjanskim i katolickim (w 1'913 r. ,,woLne'' 
zwiqzki liczyly 2549 tys. ,czl., chrzescijanski.e 343 tys., katolickie 124 tys., a hksch
dunckerowskie 107 tys., te o·statnie jednak mialy np. wcale silne · odzialy w fabry-
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ce Cegielskiego w Poznaniu czy w fabryce wagon6w, obecnym Pafawagu, we 
Wroclawiu). Slu�zne Sc\ og6lne stwierdzenia .Aiutora, ze akcja ta hamowana byla 
samymi zasadami liberalizmu, a jej ostateczne niepowodzenie wywarlo wplyw na 
brak �interesowania ze strony historyk6w. 

Niemniej jednak wqtpliwe Sc\ nie tyl'ko niekt6re „aktualizujqce" uwagi, ale 
r6wniez sama koncepcja rozprawy. Ideologia Schulzego i jego wysilki przy tworze
niu zwiqzk6w samopomocowych, stanowiqce centralny punkt rozwazan, lqCZc\ si�, 
jak wiadomo, z poczqtkami ruchu sp6ldzielczego w Niemczech i Sc\ w gruncie rze
czy ze wzgl�du na drobnomieszczanski charakter dosyc luzno zwiqzane z kwestiq 
robotniczq. Tylko w cz�sd ten zwiqzek tworzq .niekt6re ·wyipowiedzi samego Schul
zego. A dalej brak jest w pracy pelnej motywacji powiqzania akcji Schulzego 
z poczqtkami ocganiza,cji Hirscha i Dunrckera. Byc moze omawiana rozprawka jest 
zapowiedziq gruntowniejszej monografH, a wtedy tok roziumowania Conzego b�dzie 
lepiej widoczny. 

Adam GaLos 

W. H u b  a t ·s c h, HINDENBURG UN[) DER STAAT. AUS DEN PAPIEREN
DES GENERALFELDMARSCHALLS UND REICHSPRÄSIDENTEN VON 1878 BIS 
1934, Göttingen 1966, s. XIV, 397. 

Postac czlowieka, kt6ry wieikq karier�, naJP1erw militarnq, a potem politycz
nq, rozpoczql w par� lat po :przejsciu na emerytur�, Hczqc blisko 70 lat, postac 
monarchisty, kt6ry zostal prezydentem republiki, i to jedynym wybranym w scisle 
konsty,tucyjny spos6b, ibudzila juz nieraz z�interesowanie. W ciqgiu ostatnich kilku-

, nastu lat Hinden!bur,g zaliczony zostal do postaci, ulatwiajq·cych obron� polityki nie
mieckiej okresu mi�dzywojennego 1• 

W tym tez kierunku poszedl Hubatsch przy opracowywaniu omawianej pozycji. 
Sklada si� ona z dw6ch cz�sci: obszernego wst�pu (obejmujqcego blisko 150 stron) 
oraz wyboru zr6del. W obu niewiele miejsca zajmuje okir,es przed 1914 r., nieco 
wi�cej lata wojny, ale najobsz·erniej om6wione Sc\ lata 1918-1934. Hwbats,ch nalezy 
do bardzo znanych historyk�w NRF, a Jego obf'ity dorobek wykazuje nastawienie 
prawicowe. 

Tytulowe zagadnienie „Hindenburg i panstwo" je'St oibszerne i malo sprecyzo
wane, ·pozwolilo tez Autorowi i Wydawcy w }ednej osobie na dowolny dob6r ma
tell'ialu. We wst�pie przybralo to postac rysowania poglqd6w marszalka i prezy
denta na r6zne problemy przy slusznym unikaniu pel.nego przedstawiania calego 
zyciorysu. 

Tendencja piszqcego wst�p jest jednak bardzo widoczna. Od podkTeslenia ponad
partyjnego charakteru wojska w Prusach Cs. 7-8) wiedzie iprosta droga do takiego 
wlasnie okrreslenia stanowiska samego Hindenburga. W cz�sci dotyczqcej wojny 
wystarczy rzucic okiem na ocen� bitwy pod Tannenbergiem 2, aby wiedziec, o co 
chodzi Hubatschowi. Wkr6tce nast�puje oibrona Hindenbur,ga przed zarzutami 

1 Por. np. W. Gör 1 i t z, Hindenburg, Bonn 1953. 
2 Jak pisze: bitwa „brachte eine wkkliche weltgeschichtliche Entscheidung .. . 

bewahrte Deutschland und Oesterreich-Ungarn vor der Besetzung durch Russland .. . 
sicherte noch für ein Menschenalter die Lebensformen Mitteleuropas und Skandina
viens, ermöglichte für eine kurze Zeit ein selbständiges staaltliches Leben für Polen, 
Litauen, Lettland und Estland. Die Unabhängigkeit Finnlands ist heute noch eine 
letzte Fernwirkung Hindenburgischer Strategie" (s. 13). 
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aneksjonizmu (s. 18�19) ,:i oraz istna apoteoza pokoju brze.skiego (s .. 19�20)4 • Za da
leko prowadzilaby nas polemika ze wszystkimi tymi twierdzeniami Autora, ale dla 
przykladu warte stwierdzic, ze nie dostrzega On e!{spansji, polegajqcej na politycz
nym i gospodarczym uzaleznianiu od Niemiec poszczeg6lnych terytori6w. Jedno
czesnie wewnqtTZ Niemiec Hindenburg nie mial, wedlug Autora, zwpemie dqzyc do 
uzaleznienia od siebie wladz cywilnych (s. 27). 

Przy takim nastawieniu ,wi�cej klopot6w sprawia autorowi wytlumaczenie za
chowania Hindenburga w jesieni 1918 r., gdy ten pure sang monarchista postawil 
wojsko do dyspozycji irzqdu. republikaii.skie,go. Wiele miejsca poswi�cil Hubatsch na 
usprawiedliwierrie marszalka z zarzut6w przyczynienia si� do ahd-yka•cji cesarza. 
Przeprowadzajqc go przez wiry okresu pelnego zam�tu, podkresla jego lojalnosc 
i poczucie od!powiedzialnosci. 

Nowq okazjq do scharakteryzowania HindeniblllI'ga staly si� wybory prezyden
ckie w 1925 r. W ich opisie (s. 70 nn) przebija stwierdzenie, ze za Hindenburgiem 
stal niemal caly nar6d, ze powazniejsze wqtpliwosci budzil tylko podeszly wiek, 
a bardziej zr6znicowane byly reak,cje jedynie zagranicy ,przy refetrowaniu glos6w 
spoza Niemiec na pierwszy plan wysuni�te zostaly tez zresztq wypowiedzi przy
chylne). 

W opisie okresu ,prezydentury najwyrazniej widac dobre rzemioslo Autora, kt6-
ry z jednej strony stara si� o mozliwie pelnq sylwetk� prezydenta, a z dru�iej 
z powodzeniem unika kreslenia dziej6w calego paii.stwa. Nie brak i tutaj }ednak ten
dencji. Hindenburg windowany jest na bezstronnego airbitra spor6w wewn�trznych, 
nie zadowalal si� rolq biernego widza, ale bral czynny udzial w wypadkach (s. 95), 
a jego ·obi-eiktywizm widoczny jest w czasie montowania ak,cji pomocy dla Prus 
Wschodnich (s. 116 nn). Nie wi�·c dziwnego, ze i .przekazanie kanclerstwa Hitlerowi 
zostaje usprawiedliwione czy to braikiem innego wyjsda, czy tym, iz prezydent nie 
m6gl zdecydowac si� na odejscie od konstytucji dla zwalczania Hitlera (s. 135). 
Choc Huibatsch pi.sze o gcxrzkim rozczarowaniu Hindeniburga w ostatnich miesiqcach 
zycia, tlumaczy go nawet w6wczas, gdy przyjql on od hitlerowc6w majqtek. 
(s.· 140-141), i stwierdza, ze nigdy nie zrobil ·zadnego ,ust�p.stwa na rzecz narodo
wych socjalist6w. Tragediq Hindeniburga bylo wedlug A.utora, ze zyl za dlugo; le
piej byloby, gdyby skoii.czyl karier� bez prezydentury, albo gdyby umairl w 1931 r. 
W6wczas powiedziano by� ze za jego rzqd6w nie bylby mozliwy podobny rozw6j 
wypadk6w (s. 147-148). 

Tyle o wst�pie: do niekt6rych zawartyich w nich stwierdzeii. wr6cimy jeszcze, 
gdy wspomnimy o konfrontacji ze zr6dlami. 

Te ostatnie zostaly wydobyte z kilku archiw6w w NRF, w najwi�kszej liczbie 
z airchiwum Hindeniburga, znajdujqcego si� w r�ka-ch rodziny (stamtqd takze czer
pal material Hubatsch przy pisaniu wst�pu); pewnq liczb� akt przywieziono Wy-

a Mozna przypuscic, ze te fragmenty pracy nalezq do kampanii przeciw Fische
rowi, autorowi znanej ksiqzki, Griff nach der Weltmacht, Düsseldorf 1961 i 1962. 
Bierz,e w niej udzial zwlaszcza G. Ritter, bronicicy znacznie obszerniej polityki 
rzqdu, szczeg6lnie Bethmann-Hollwega. Przy okazji dostaje si� od Hubatscha ucz
niowi Fischera I. Geissowi, kt6remu zarz.uca bl�dne wydanie memorialu OHL 
z 5 VII 1918 (s. 171, ods. 1). Z por6wnania tekstu u Geissa i Hubatscha wynika, 
ze chodzic moze najwYzej o par� dro-biazg6w: mniej dokladny opis proweniencji, 
pomylka w numerze dokumentu (nie 32553, a 32583), pomini�cie rozdzielnika adre
sat6w i niena,pisanie w dw6ch miejscach tekstu od nowego wiersza (I. G e i  s s, 

Tzw. poLski pas graniczny, Warszawa 1964, s. 264-275; H u b  a t s c h, ,praca recen-
zowana, s. 170-179). 

4 M. in. czytamy, ze byl to „der erste europäische Friedensve-rtrag, der von 
etnographischen Prinzipien mitbestimmt worden ist". 
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dawcy w odpisach z Merseburga. Ponad 1/4 calosci byla juz poprzednio drukowana.
Wydawca nie wyjasnil zasady selekcji materialu (do minimum ograniczone Sq 
takze objasnienia). Nawet iprzy szerokim interpretowaniiu tytulu pracy mozna miec 
wc1tpliwosci, czy zamieszczenie wszystkiego bylo celowe. Trafiajq si� dokumenty ma
lo wazne (np. nr 4 czy 7), a cz�sciej takie, kt6rych zwic1zek z postacic1 Hindenburga 
jest luzny .lub trudny do wykrycia. I tak np. wydrukowane zosta!_y niekt6re proto
koly posiedzen gabinetu z ok['esu ;prezydentury, nawet takie, na kt6rych nie byl 
obecny i nie o nim nie wspomniano. Moze Hubatsch chcial przez to stwierdzic, 
ze omawiano na nich za·gadnienia, majc11ce znaczenie dla poglc1d6w Hindenburga, 
ale trzeba by si� tego dopiero domyslac. Uklad tekst6w jest w zasadzie chronologicz
ny, wyjc1tek stanowi korespondencja ze Studtem z lat 1914-1920. Wobec niedo
st�pnosci zespol6w musimy pominc1c pytanie, czy dob6r tekst6w obiektywnie od
bija zawartosc archiw6w. 

Wydrukowanych zostalo w kazdym razie sporo ciekawych dokument6w. Z oko:-e
su wojny jest nieco interesujc1cych fragment6w we wspomnianej korespondencji ze 
Studtem i w listach do zony z lipca 1917 r., gdy wazyly si� losy dymisji Bethmann
-Hollwega. Jest tez material do spraw polskich, a powtarza si� to w listaich, od
noszc1cych si� do miesi�ey bezposrednio po listopadzie 1918 r. Charakte['ystyczna 
jest reakcja na powstanie w Wielkopolsce, tym wazniejsza ze szlo o miejsce rodzin
ne Hindenburga. List Hindenburga do Eberta z 8 XII 1918, ,podajc1cy spos6b likwi
dacji Rad Robotniczych i Zolnierskich (s. 179-181), jest r6wniez ciekawy, ale byl 
juz drukowany. 

Pomi�dzy latami 1919 i 19,25 nie ma zadnych akt i Wydawca przechodzi od razu 
do okresu prezydentury marszalka. Z nast�pnych lat pochodzi najwi�cej zr6del. Nie 
sc1 one rozlozone r6wnomiernie, gdyz 5/6 dotyczy lat 1925-1927 i 19,32-193,3. Z pierw
szych lat na czolo wysuwajc1 si� protokoly pos'iedzen rzc1du, a tematycznie znaczm\ 
rol� odgrywajc1 s.prawy polityki zagranicznej, eo w okresie Lokarna i przystc1pie
nia Ni-emiec do Ligi Narod6w nie mo.ze budzic zdziwienia. Dodajmy, .ze trafiajc1 si� 
wypowiedzi odnoszc1ce si� do stosunk6w polsko-niemieckich. W lecie 1925 r. mowa 
jest o optanta·ch, ,po Loka'rno pojawia si� nuta triumfu z powodu odniesionego 
sukcesu, potem sc1 wzmianki o sprawie mniejszosci niemieckiej w Polsee, a w 1929 r. 
o ukladzie likwidacyjnym z Polskq. Nie brak i zagadnien wewn�trznych, jak spra
wy wywlaszczenia ksic1zc1t, flagi czy Osthilfe. Ciekawe sc1 rozmowy Hindenburga na
poczc1tku 1927 r., majc1ce na celu utworzenie nowego rzc1du, i jego stanowisko wobec
planu Ya:unga.

Koncowy kryzys republiki weimarskiej i geneza dojscia do wladzy Hitlera byly 
badane juz tak gruntownie, ze trudno materialy zawarte w tomie nazwac rewela
cyjnymi. Niemniej stosunkowo obfite zr6dla, zwlaszcza z 1932 r., przynoszq sporo 
szczeg6I6w, dotyczq·cych zwlaszcza roli Hindenburga. Sc1 tu ,protokoly rozm6w z wie
loma politykami, takze z Hitlerem. Najciekawsze sc1 rozmowy z 18-25 listopada, 
kt6re doprowadzily do o.statniej pr6by utw.orzenia rzqdu prawicowe,go bez hitle
rowc6w. Z_wlaszcza postawa Kaa,sa, bar.dziej nieraz przychylnego Hitlerowi niz na
wet Hugenberr-g, jest charalcterystyczna. 

Kilka list6w z okresu po Machtergreifung posiada mniejsze znaczenie. Gl6wny 
nurt polityki przesrunc1l si� na inne tory. 

W niekt6rych zagadnieniach zauwazyc mozna r6znice mi�dzy sformulowaniami 
wst�pu a wymowc\ d['ukowanych dokument6w. W wielu wypadkach widac, ze Hin
denburg byl bardziej bierny, n�z to sugeruje Hubatsch, .ze ulegal w.plywom innych 
przedstawicieli obozu TZc\dZc\cego. Natomiast widoczne jest jego dqzenie do utrzy
mania si� na stanowisku prezydenta wbrew twi,erdzeniom, jakoby przyjmowal to 
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jako ci�zki obowÜ\zek. Nie nie ma we wst�ie o jego staraniach o wzmocnienie 
Reichswehry (ipoc. np. s. 266-2,68), czy o forsowaniu Seeckta na stanowisko komi
sarza do spraw rozlbrojenia (s. 255----'256, 269). Jego stanowisko wobec pomocy dla 
Prus Wschodnich i calej Osthilfe wykazuje znacznie silniejsze osobiste zaangazo
wanie (s. 278-2911, 301-302), niz sugeruje wst�p. 

Najbardziej znamienne Sc\ wypowiedzi na temat calej sytuacji politycznej po
czqwszy od lata 1931 r. i na temat hitlerowc6w. Wlbrew uwagom we wst�pie Hin
denburg daleki .tu jest od stanowiska ponadpartyjnego, dekla!I'uje si� jako zdecy
dowany wr6g socjaMemokracji, a narodowych socjalist6w uwaza dlatego za parti� 
nie zaslugujq'Cc\ na zaufanie, ze uwaza kh za bardziej socjalistycznych niz narodo
wych (s. 305-,307). W czasie wybor6w prezydenckich w 1932 r. wkladal wiele wysil
ku, aby udowodnic, ze nie jest kandydatem lewicy (s. 310-319) i ci�zko przezywal 
zwalczanie go iprzez prawic�. Gl6wna tragedia Hindenburga polegala na niemoz
nosci utrzymania rzqd6w prawicy bez Hitlera, a o innych rzqdach nie chcial myslec. 
Nie widac tez przeciwstawiania si� hitlerowcom po styczniu 1933 r. Jedyna jego 
interwencja u nowego kanderza polegala na prosbie, a1by nie usuwano ze stanowisk 
w Sqdownictwie byly.ch kombatant6w zydowskich, kt6rzy ,ucie.rpieli w czasie wojny. 
Prosb� tq Hitler grzecznie, ale stanowczo odrzucil (s. 3715--378). 

Tak wi�c obraz Hindenburga w wydrukowanych dokumentach rysuje si� 
w odmiennym swietle niz we wst�pie. 

Adam Gaios 

L. L a n d a u, WYCHODZST1WO SEZONOWE NA LOTW� I DO NIEMIEC
W 1937 R., Warszawa 1966, s. 202. 

Wiosnq 19,39 r. Ludwik Landau przedstawil Ministerstwu Spraw Zagranicznych 
w Warszawie materialy dotyczqce emigracji sezonowej z Polski na I...otw� i do .Nie
miec z 19e7 r., opracowane na podstawie badan ankietowych w Instytucie Gospodar
stwa Spolecznego. Wojna przeszkodzila opublikowaniu ws,pomnianych material6w. 
Odnalezione dopiero w 1957 r. dziewi�c lat p6zniej ukazaly si� jako pozycja ksiqz
kowa. Przedmow� do niej napisal Edward 1Strzelecki. 

Przeprowadzone badania ankietowe przez Instytiut Gospodarstwa Spolecznego, 
a opracowane przez Ludwika Landaua stanowiq niewqtpliwie ,powazne zr6dlo dJa 
historyka badajqcego poruszanq problematyk�. Pozwalajq gruntowniej odtworzyc 
dzieje polskiej emigracji sezonowej. Dodajmy jednak, iz przestawiony obraz na pod
stawie material6w opracowanych przez Landaua bylby niepelny. Badacz wspomnia
nego problemu musi wi�c si�gnqc do innych jeszcze zr6del: material6w archiwal
nych, 6wczesnej prasy, pami�tnik6w czy wreszcie zarzqdzen i druk6w urz�dowych. 
Wtedy ·dopiero b�dzi,e m6gl przedstawic dzieje polskiego wychodzstwa. Totez stwier
dzenie E. Strzeleckiego w przedmowie, ze praca Landaua przedstawia „w spos6b 
niezwykle wyrazisty podloze i charakterystyk� zjawis'k 6wczesnej polskiej emigracji 
sezonowej, wypelniajqc istotnq luk� w literaturze naukowej poswi�conej naszej 
wsi mi�dzywojennej" 1, wydaje si�, jest niescisle. W okresie mi�dzywojennym bo
wiem ukazalo si� kilka wartosciowych rozipraw poswi�conych wychodzstwu sezo
nowem u, o kt6ry.ch nie ws,pomina autor przedmowy do p.racy L. Landaua. Pozycje 
te oparte na dost�pnych wtedy materialach dostatecznie jasno przedstawily los 
polskich „obiezysas6w". A. Zarychta om6wil emigracj� poiskq w latach 1918-

1 Praca rec., s. 8.
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1'931 2, H. Sinioki prz.edstawil dzieje polskiego wychodzcy od najdawniejszych cza
s6w az do 1937 r. 3, B. Kopec zas w swoim studium skoncentrowal si� na wychodz
stwie sezon?wym z Wilenszczyzny na Lotw� 4• Przygotowujqc do druku materialy 
Landaua nie zadano sobie trudu opracowania ich i zaopatrzenia w potrzebny tu 
i 6wdzie komentarz. Totez w opubli'kowanej pozycji znajduje si� sporo bl�d6w 
rzeczowych i niescislosci, kt6rycli moznä by uniknctc, gdyby wydawnictwo niewqtpli
wie interesujqCq pozycj� Landaua opracowalo. 

W uwagach wst�pnych Landau trafnie scha:rakteryzowal wychodzstwo sezo
nowe z Polski do Niemiec w okresie mi�dzywojennym. Liczba wyjezdzajqcy_ph 
w 1937 r., oceniana przez autora na 10 tys. os6b, pokrywa si� takze ze zr6dlami 
riiemieckimi, przy czym te ostatnie podajq dane liczbowe dla poszczeg6lnych powia
t6w 5. 

Dane liczibowe przedstawione przez Landaua, a dotyczqce rozmieszczenia i ilosci 
- zwerbowanych do pracy w rolnictwie lotewskim, nie pokrywajq si� z badaniami
prze.prowadzonymi przez B. Kopecia. Landau stwierdza, ze obok odradzajqcej si�
emigracji sezonowej do Niemiec rozwijala si� takze emigracja sezonowa na Lot
w�. ,,W latach 1931-1932 zacz�la si� ona w .niewielkich rozmiarach - ponizej
2 tys., w 1933 r„ osiqgn�la juz 5 tys., a w 1936 II'. prawie 20 tys., by w 1937 r.
osiqgnqc blisko 2,2 tys. os6b" 6• Trzeba dodac, iz tani, pracowity i malo wymagajqcy
robotnik polski byl juz znany na Lotwie wczesniej. Przeprowadzona w latach
1920-1923 reforma rolna w tym 'kraju przyniosla powaznq zmian� w strukturze
a�arnej, uzdrowila lotewskie rolnictwo. Dzi�ki parcelacji wielkich posiadlosci ziem
skich powstala silna grupa gospodarstw s:rednich od 10 do · 30 ha ziemi. Byly to go
spodarstwa oparte bqdz to na wlasnej sile roboczej, bqdz tez na robotniku najem
nym. Brak rqk do ipracy zmusil czynniki rzqdzqce w tym kraju do zgody na spro
wadzanie ich z zagranicy. W 1925 r. rzqd lotewski zawarl z rzqdem litewskim umo
w� o naborze robotnik6w do rolnictwa lotewskiego. Trzy lata p6.zniej podobnq umo
w� zawarto z Polsikq. Postanowienie to uj�lo w normy prawne „dzikie" wychodz
stwo z Wilenszczyzny na Lotw�. W 1929 r. pracowalo oficjalnie 654 robotnik6w pol-

Liczba zatrudnionych 
Procent w stosunku 

Lata do og6lu robotnik6w 
Polak6w zagranicznych 

1930 2434 10,5 
1931 4358 18,2 
1932 2021 14,7 
1933 4678 37,7 
1934 11340 49,6 
1935 16885 49,3 
1936 23539 59,2 
1937 27586 78,2 

2 A. z a r y c h t a, Emigracja polska 1918-1931, 'jej znaczenie dla panstwa,.

Warszawa 1933. 
3 H. S i  n i c k  i, Le probleme de l'emigration polonaise, Nancy 1938. 
4 B. K o p e c, Wychodzstwo sezonow·e z ziemi wrilenskiej' do l:.otwy, WilnQ 1938. 
s Deutsches Zentralarchiv, Potsdam 61 Sti. 1, Nr. 1139, Bl. 69-70 (w dalszym 

cic\gu cyt. DZAP). • 
s Praca rec. s. 15. 

16 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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skich w tym kraju, co stanowilo 3,6°/o og6lu robotnik6w zagranicznych. W latach 
nast�pnych stan ten ulegl powaznej zmianie. Ilustruje to wyzej sporzqdzona tabela 1. 

Z przytoczonych danych wynika, ze od 1932 r. wychodzstwo polskie na Lotw� 
mialo tendencj� wzrostu. W 1935 r. zajmowalo juz 77,9°/o emigracji sezoriowej z Pol
ski. W latach nast�pnych notuje si� w.prawdzie dal.szy wzrost wychodzstwa do rol
nictwa tego kraju, jednak w zwiqzku z emigracjq do Francji -i Niemiec odsetek wy
chodzstwa na Lotw� powaznie zmalal. Przedstawiajq to nast�pujqce dane liczbowe 8'. 

Emigracja z Polski w liczbach wzgl�dnych 

Lata 

1 Francja 1
I Inne kraje Niemcy Lotwa 
europejskie 

1932 3,1 65,2 15,1 16,6 

1933 3,7 60,2 25,3 10,8 

1934 4,0 35,7 53,3 7,0 

1935 5,0 6,5 77,9 10,6 

1936 3,8 28,1 65,9 2,2 

1937 15,4 42,0 29,6 15,6 

Mimo wzrostu wychodzstwa s·ezonowego 1prawie zawsze bylo wi�cej ch�tnych 
na wyjazd niz zapotrzebowan. Totez opr6cz legalnych biur wer,bunkowych istnialy 
nadal nielegalne, zwlaszcza. w pasie· nadgranicznym. Pozostajqcy na ich uslugach 
a.genci dostarczali przez „zielonq" granic� zaröwno do Niemiec, jak i na Lotw� 
polskich robotnik6w rolnych za odpowiedniq oplatq. 

Przep['Qwadzomi w rozdziale drugim charakterystyk� emigrantöw, ich podzial 
wedlug plci, wieku, stan.u cywilnego nalezy niewqtpliwie uznac za najpelniejszy 
obraz w dotychczasowej literaturze przedmiotu. 

W rozdziale trzecim Landau przedstawil ipobyt emigrant6w za granicct. Autor 
slusznie podkresiil, iz wyjezdzaj:3icy n·a roboty il'olne chcieli jak nalwi�cej zarobic. 
Okreslajqc czas pobytu na emigracji Landau pisal, iz sezon rob6t na Lotwie trwal 
dluzej niz w Niemczech, eo nie odpowiadalo prawdzi:e. Zaröwno do Niemiec, jak i na 
Lotw� robotnicy wyjezdzali przewaznie w kwietniu. Wiosnq bowiem zar6wno wiel
kie majqtki w Niemczech, jak i gospodarstwa chlopskie na Lotwie po.trzebowaly rqk 
do pracy. Analizujqc zas wynagrodzenie robotnika Landau pisal, iz wyjezdzajqcy 
do Niemiec zarabiali wi�cej, niz zatrudni,eni w .rolnictwie lotewskim. Przeci�tnie 
robotnik rolny na Lotwie zarabial okolo 30 zl miesi�cznie. Jezeli wi�c przyjmiemy, 
ze czas pra.cy trwal 7 miesi�cy, to jego zarobek wynosil od 200 do 250 zl w ci&gu 
sezonu. Zarobek zatrudnionego w Niemczech wahal si� od 300 do 470, a nawet 
530 zl za ten okres 9 

•. Wedl,ug inforrnacji ikonsulatu RP w Dyneburgu wynagrodzenie 
polskich robotnik6w na Lotwie wynosilo od 120 do 200 zl, to jest 34 do 450/o rnniej, 
niz przewidywala urnowa 10. Wydaje si�, iz dane liczbowe przytoczone przez wspo
mnianq plac6wk� sq blizsze prawdy niz obliczenia Landaua. Konsul polski bowiem 
znal dostatecznie problernatyk� zagranicznych :robotnik6w w tyrn kraju. Przed
stawiajqc czas pracy pol.skich ernigrant6w zar6wno Landau, jak i Kapee stwierdza
jq, ze najcz�sciej spotykalo si� czternastogodzinny dzien pracy. Robotnicy · wstawali 

7 K o p e c, 
1 

op. cit., s. 82. 
s Tamze, s. 104. 
9 Praca rec., s. 140. 
10 K o p e c, op. cit., s. 150. 
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mi�dzy 4 a 5 ran@, w czasie pilnych rob6t nawet o 3. Do godziny 7 - pracowali 
bez posilku. Przerwa obiadowa przypadala na godz. 13, zaj�cia konczyly si� mi�zy 
21 a 22. Czas odpoczynku nocnego w wielu gospodarstwach, zwlaszcza w okresie 
pilnych rob6t, wahal si� od 5 do 4 godzin na dob� 11• 

Spore miejsca Landau poswi�ca takze warunkorri mieszkaniowym polskich ro
botnik6w sezonowych. Mieszkania ich zwlaszcza na Lotwie dalekie byly od zapew
nianych w umowie o I?rac�. Jedynie w Niemczech nastqpila poprawa w tym zakre
sie. Wia,zalo si� to przede wszystkim z tym, iz w 1937 r. zatrudnionych z Polski 
bylo o wiele mniej niz w okresie wczesniejszym. Nowi przybysze zajmow�li po
mieszczenia przygotowane dla wi�kszej liczby emigrant6w. Totez zdarzalo si�. ze 
wielu robotnik6w mialo nawet oddzielne i�by z wlasnym l6zkfem i poscielct. Zda
rzalo si� wprawdzie, iz cz�sc z nich mie.szkala tak jak dawniej w kom6rkach czy 
stajnia-ch, ale wypadki te byly o wiele rzadsze niz w okresie wczesniejszym. Nie
wiele zmienilo si� jednak w stosunku do okresu wczesniejszego ,pod wzgl�dem wy
zywienia. W wielu ankietach wspominano, iz chleb pieczony byl w Niemczech 
,,z jakiejs dziwnej hitlerowskiej mctki" 12

• Nie zawsze tez poprawnie ukladaly si� 
stosunki mi�dzy robotnikiem sezonowym ·a pracodawcct. $wiadczy o tym nagroma
dzony w recenzowanej pracy bogaty material wspomnieniowy. Prawie zawsze ina
czej traktowano robotnika z Polski, a inaczej miejscowego. Przytlaczajctca wi�kszosc 
biora.ca udzial w ankiecie podkireslala, iz wyraznie faworyzowano robotnik6w miej
scowych. Zar6wno lotewscy, jak i nierß.!eccy pracodawcy wykorzystywali fakt, iz 
wyjezdzaja,cy na roboty sezonowe z Polski byli elementem malo wymagaja,cym. 
Prawie 60 do 800/o emigrant6w udajqcych si� na Lotw� bylo analfabetami. Wedlug 
danych lotewskich wynagrodzenie robotnik6w zagranicznych bylo o 18,50/o nizsze 
od plac robotnik6w miejscowych 13. 

Brak bylo w dotychczasowej literaturze przedmiotu tak bogatego materialu 
ilustruja,cego zle traktowanie robotnika przez pracodawc�. Opracowanie ankiet pol
skich „obiezysas6w" dotyczqcych ich warunk6w bytowych, placy, scia,gania zbyt 
wyg6rowany�h kaucji jest niewcttpliwie duzet zaslugct Landaua. Wyipelnia bowiem 
t� luk� w dotychczasowej wiedzy o polskim wychodzstwie sezonowym. Pozwala 
na stwie.rdzenie, iz wyjezdzaja,cy na roboty: polski emigrant pozbawiony byl podsta
wowej opieki ze strony panstwa. ,,Kontrola nad pracodawca. - pisal autor - jest 
niedostateczna, a opieka, jakct moze emigrantowi zapewnic konsulat, jest niewspöl
mierna zupelnie do jego potrzeb" 14. 

Analizujctc wychodzstwo sezonowe do Niemiec ipo 1937 r. Landau stwierdza, iz 
przypadalo ono prawie w calosci na miesia.c lipiec i · wycictga sta.d wniosek, iz ro
botnicy sezonowi z Polski wyjezdzali do tego kraju jedynie na prace zniwne i po
wracali w Üstopadzie i grudniu do swoich stron irodzinnych 15. 

Stwierdzenie to nie odpowiada prawdzie. Przyjazd do Niemiec po 1937 r. wia.
zal si� z prawnym uregulowaniem tego problemu. Dopiero bowiem w czerwcu pod
pisano uklad polsko-niemiecki dotycza,cy wychodzstwa s·ezonowego do Rzeszy. Prze
widywal on zwea-bowanie 10 tys. robotnik6w rolnych. Stctd tez to nasilenie wy
chodzstwa w miesiqcu lipcu. W 1938 r. juz wi�kszosc emigrant6w sezonowych wy
ruszala na zarobek pod koniec marca i na poczqtku kwietnia. Robotni'cy pol.scy bo-

11 Tamze, -s. 147-148. 
12 Praca rec., s. 94. 
13 K o p e c, op. cit., s. 88. 
14 Praca rec., s. ·69. 
15 Tamze, 83. 
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wiem zatrudnieni byli przede wszystkim przy uprawie buraka cukrowego. Podsta
wowe zas prace zwiqzane z tc\ uprawq przypadajq na miesiqce wiosenne. Zdarzalo 
si� w.prawdzie, iz robotnicy sezonowi udawali si� do Niemiec na okres pilnych ro- ,
bot w czasie zniw czy tez sprz�tu ziemniak6w i burak6w cukrowych, procent jednak 
tych robotnik6w byl stosunkowo niewielki i dotyczyl rejon6w przygranicznych. 
Wedlug zr6del niemieckich kontyngent robotnik6w sezonowych z Polski na rok 1938 
wynosil juz 60 tys., z czego polowa przypadala na mlodziez. Pierwsze transporty 
wyriuszyly juz w kwietniu 16. Sporo miejsca poswi�ca Landau stanowiisku spoleczen
stwa niemieckiego wobec wyjezdzajqcych na roboty do Rzeszy Polak6w. Problem 
ten jest juz dzis dostatecznie znany. Dzi�ki udost�pnieniu niemieckich material6w 
archiwalnych mozna bylo zbadac stanowisko poszczeg6lnych grup spolecznych 
i partii ,politycznych wobec naplywajqcych · do tego kraju obcokrajowc6w 17• 

Interesujqce Sc\ takze wywody Autora dotyczqce znaczenia emigracji dla kraju. 
Landau stwierdza, ze przywiezione do Polski oszcz�dnosci moglyby stanowic po
wazny kapital, gdyby nie byly przeznaczone na potrzeby konsumpcyjne i splaty 
dlug6w. Dla wielu rodzin emigracja byla bowiem jedynq deskq ratunku 18• Byla to 
tylko jednak pomoc .dorazna nie wplywajqca na uzdrowienie gospodarcze Polski. 
Z wielu ankiet przytoczonych przez Autora przebija smutek i zazenowanie, iz oby
watel ,polski musi szukac .pracy na obczyznie. Wielu nie moze zrozumiec, dlaczego 
muszq emigrowac za chlebem. Niejeden ch�tnie pozostalby w Polsee, gdyby mozna 
bylo tu ot-rzymac prac�, chocby mniej platnc\ niz w Niemczech czy na Lotwie. 
,,Wszyscy emi,granci - podaje badacz ter-enowy z pow. Wolsztyn - stwierdzajc:4, 
ze do Nierniec niech�tnie jade\, gdyz praca ci�zka, zarobki liehe, no i wstyd Pola
kowi jechac na robot� do Niemca, kt6rego niedawno wyp�dzilo si� z Polski. Wszy
scy jednakowo stwierdzajq, ze idc:4, by nie umrzec z glodu, gdyz w domu nie ma 
eo jesc ani w eo si� przyodziac". Powstaniec wielkopolski z pow. Czarnk6w pisal 
w ankiecie: ,,Ze wstydem musz� przyznac to, eo podam, ze jako byly powstaniec 
wielkopolski, raniony do tego, musz� isc szukac roboty do zaborcy, przeciw kt6remu 
w powstaniu walczylem. Majc:4c dosc liczmi rodzin� nie mog� jej w naszej Polsee 
utrzymac" 19• Landau nie komentuje tych wypowiedzi. Podobmi ocen� emigracji na 
Lotw� daje Kopec piszqc, ze jest ona w najlepszym wypadku tylko pewnego ro
dzaju plastrem kojqcym b61, a nie czynnikiem uzdrawiajq·cym organizm gospodarczy 
kraju 20. 

W rozdziale V Landau om6wil pers.pektywy emigracji sezonowej za-r6wno do 
Niemiec, jak i na Lotw�. Sugerowal on czynnikom rzqdowym, by zwr6cily baczniej
szc:4 uwag� na warunki, w jakich muszq pracowac polscy emigranci. Chcial im 
oszcz�dzic niewygöd i upokorzen. Zdawal sobie jednak sipraw�, ze niedostatek pchal 
ludnosc wiejskq nadal poza granice kraju. Bylo to bowiem dla wielu jedynym 
zrödlem utrzymania. Ksiqzka zaopatrzona jest w szereg tablic ilustrujqcych wy
c'hodzstwo sezonowe zar6wno na Lotw�, jak i do Niemiec, podzial emigrantöw 
wedlug plci, wieku, stanu cywilnego i grup spolecznych. W sumie stanowi powaz-
ne zr6dlo do 'badafl: nad dziejami polskiego wychodzstwa w okresie mi�dzywojen
nym. 

Karol Fiedor 

16 DZAP, 61 Sti. 1, Nr 1139, Bl. 30. 
17 Por. K. F i e d o .r, Wladze niemieckie wobec polskich robotnikow rolnych

w latach 1918-1932 (8lqski Kwartalnik Historyczny Sob6tka 1962 s. 204 i n.) oraz 
t e n z e, Komunisci niemieccy wobec polskich robotnikow (Najnowsze Dzieje Polski, 
t. X, 1966).

18 Praca rec., s. 145, 147. 
19 Tamze, s. 163. 
20 K o p e c, op. cit., s. 164.
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J. K o n r a d, ALS LETZTER STADTDEKAN VON BRESDAU. CHRONISTI
SCHE RÜCKSCHAU (Jahrbuch für Schlesische Kirchenges,chichte, Hrsg. von Ger
hard Hultsch, mm-Donau, N. F.: Bd 42/1963, s. 129---'17'2). 

Z zainteresowaniem odnotowac nalezy opublikowane w zachodnioniemieckim 
roczniku poswi�conym historii kosciola slqskiego wspomnienia ostatniego niemiec
kiego ewangelickiego dziekana miasta Wroclawia dra Joachima Konrada. Funkcj� 
,t� przejql on w styczniu 1945 r. i sprawowal do poczqtk6w lipca 1,946 r. Byl on 
zatem naocznym swiadkiem przygotowan do obrony „Festung Breslau", pospies.znej. 
ewakuacji cywilnej ludnosci miasta w zimie 1945 r., terroru partyjno-wojskowego 
szalejqcego w obl�zonym miescie, zniszcz,en w czasie obl�zenia; byl wreszcie jed
nym z czlonk6w delegacji duchownych, kt6ra udala si� w maju 1945 r. do do
w6dcy twierdzy z sugestiq osz·cz�dzenia cierpien ludnosci i materiaiJ.nych wartosci 
miasta; delegacji wskazujqcej na bezsens dalszej obrony. On tez wreszcie w spos6b 
zdecydowanie ostry odpowiedzial w formie listu otwartego na wystqpienia prasowe 
w latach 1955-1956 ostatniego dow6dcy „Festung Breslau" gen. H. Niehoffa, 
w kt6:rym „przyipomniai" i „uscislil" wiele szczeg6l6w swiadomie przeinaczonych 
przez tamtego. 

Wspomnienia dra J. Konrada wzbogacajq dosc bogaty zestaw literatury za
r6wno publicystycznej, jak i pami�tnikarskiej uroslej wok6l zaglady Wroclawia 
w dwudziestoleciu powojennym 1• Publikujqc je nie znal jeszcze Autor, bo znac 
nie m6gl ze wzgl�du na p6zniejsze ukazanie si� tych publikacji, dorobku ostatnich 
lat historyk6w polskich 2, w tym edycji Kroniki dni obl�zenia, (Wroclaw 22 I -
6 V 1945 r.) pi6ra proboszcza katolickiego parafii Sw. Maurycego ks. P. Peikerta 3• 

A1Utor nie cieszyl si� sympatiq wladz partyjnych Trzeciej Rzeszy. Urodzil si� 
we Wroclawiu. Studia ukonczyl na· Wydziale Teologkznym Uniwersytetu Wroc
lawskiego. Wykladajqc potem przy kosciele Bernardyn6w wskazywal w swoich 
wystqpieniach zbyt jawnie na polityczne aspekty okreslajqce sytuacj� Kosciola 
w 6wczesnym panstwie niemieckim. Trzykrotnie aresztowany przez gestapo zostal 
w marcu 1938 r. wydalony z prowincji slqskiej z r6wnoczesnym zakazem wygla
szania m6w na terenie calych Niemiec (Redenverbot fuer ganz Deutschland). Po
wr6cil do Wroclawia po bez mala p6ltora roku obejmujqc 2 VIII 1939 r. stano
wisko proboszcza przy kosdele Sw. Elzbiety. 

Podj�ta pod koniec wojny przez wladze hitlerowskie decyzja obrony Wroclawia 
pociqgn�la za sobq zarzqdzenie nakazujqce opuszczenie miasta przez wszystkie 
osoby cywilne - w tej liczbie i duchownych - z wyjqtkiem m�zczyzn zdolnych 
do noszenia broni. Dopiero w wyniku pertraktacji miejscowych wladz koscielnych 
z „Gauleitung" pozwolono na pozostanie w miesde 44 ksi�zy (35' katolickich 

1 Wskazmy wazniejsze pozycje: H. von A h 1 f e n - H. N i e  h of f, So kämpfte 
Breslau, München 1959; F. G r i e g er, Wie Breslau fiel, Stuttgart 1948; H. H a  r
t u n g, Schlesien 1944/45, München 1956; t e n z e, Der Himmel war unten, Mün
chen 1951; F. 0. J e  r r i g, Aus Breslau wurde Wroclaw, Hannover b.r.w., J. K o n
r a d, Das Ende von Breslau, Offener Brief an den letzten Kommandanten General
Niehoff (Schl. Rundschau, 5. ApriiJ. 1956); t e n z e, Die evangelische Kirche in der
Festung Breslau (Schl. Rundschau, 5. April 1'955); Szersze om6wienie literatury 
przedmiotu p.: K. J o n c a, A. K o n i e  c z n y, Upadek „Festung Bre,slau", Wroc-
law 1963. · · 

2 K. J o n c a, A. K o nie c z n y, ,,Festung Breslau". Dokumenty obl�zenia 
16 II-6 V 1945, Warszawa 1962; c i z, Upadek „Festung Breslau" 15 II-6 V 1945, 
Wroclaw 1963. 

3 P. P e i k e r  t, Kronika dni obl�zenia (Wroclaw 22 I-6 V 1945 r.), oprac. 
K. Jonca, A. Konieczny, Wiroclaw 1'964. 
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i 9 ewangelickich). Pozostali m. in. ksiE�za Peikert i Konrad. Dysponujemy obecnie 
ich relacjami z okresu obl�zenia Wroclawia. Bez por6wnania oibszerniejsza, bo
gatsza w szcz·eg6ly, bo pisana wsp6lczesnie w formie dziennika, jest kronika Pei
kerta. Konrad opis1t1je wypadki z dystansu kilkunastu lat. Obydwie relacje Sq 
jednak zgodne w zasadniczych kwestiach, zgodnie r6zniq si� tez w wielu sprawach 
od obrazu przedstawionego we wspomnieniach general6w Ahlfena i Niehoffa. 

Wskazmy na kilka z nich. Zar6wno Peikert, jak i Konrad oceniajq liczb� za
mkni�tej w twierdzy ludnosci na od 150 do ponad 200 tys. Obydwaj generalowie 

.z calq swiadomosciq obnizajq t� liczb� na ok. 80 tys., chcq,c zmniejszyc w ten 
spos6b wielkosc ofiar ludzkich, a tym samym stopieii. swojej odpowiedzialnosci. 

W swietle relacji Konrada, podobnie jak i Peikerta, upada tez teza, wysuwana 
przez uchylajqcych si� od odpowiedzialnosci gen�ral6w, o zniszczeniu miasta gl6w
nie przez otaczajqce je oddzialy radzieokie. Konrad opisujqc m. in. wyniszczenie 
calej dzielnicy miasta na przestrzeni od mostu Grunwaldzkiego do mostu Szczyt
nickiego z rozkazu gauleitera K. Hankego z przeznaczeniem na budow� lotniska, 
pracujqcych przy tym i znajdujq,cych tarn smierc setek dzieci (,,Kinder: Knaben 
vom 10. Maedchen vom 12. Lebensjahre an"), kobiet i starc6w - daje wystar
czajqco wstrzqsajqcy obraz (s. 138). Niemniej wymownie odmalowuje tez biurzenie 
i palenie calych ciqg6w dom6w w innych dzielnicach miasta przez specjalne od
dzialy „Ortsgruppen" (s. 139). Nie pomija tez milczeniem faktu wymordowania 
reszty pozostalej w miescie ludnosci zydowskiej (s. 139). 

Ciekawie czyta si� - i konfrontuje z wypowiedziami Ahlfena i Niehoffa -
relacj� Konrada z rozm6w delegacji duchownych (w skladzie: biskup sufragan 
Ferche, kanonik Kramer, proboszcz Horning i Autor) z gen. H. Niehoffem w dniu 
4 V 1945 r., a wi�c na dwa dni przed kapitulacjq, w celu sklonienia go po prze
rwania bezsensownej obrony „Festung Breslau". W odpowiedzi Niehoff wskazywal 
na realnq mozliwosc przebicia si� przez pierscieii. obl�zenia wojskowego garnizonu 
wroclawskiego wraz z cywilnq ludnosciq miasta i polqczenia si� z armiq gen. 
Schoernera. Po bez mala pi�tnastu latach sam Niehoff przyznal, ze w t� fanta
stycznq mozliwosc ni,e wi,ierzyl. 

Dalsze partie wspomnieii. obejmujq ·okres przezyc Autora pod' ,,rosyjskim za
rzq,dem wojskowym", a potem juz po przej�ciu wladzy przei Polak6w do momentu 
swego wyjazdu do Niemiec w 1946 r. Nie spos6b rzecz jasna wskazac na wszystkie 
problemy omawiane przez Autora, ograniczylismy si� tylko do wybranych, naszym 
zdaniem istotnych. 0 innych bowiem sprawach szerzej i ciekawiej pisze zresztq 
wspomniany juz Peikert. 

W sümie stwierdzic nalezy, iz wspomnienia Konrada stanowiq jes7-cze jedno 
swiadectwo dajqc·e - podkreslic to nalezy - obiektywnq prawd� o ci�zkich dniach 
obl�zonego miasta zdanego na zaglad� przez fanatycznych przyw6dc6w partyjnych 
i wojskowych Niemiec hitlerowskich. 

Romuald Gelles 

UW AGI W SPRA WIE OBEJMOW ANIA WLADZY NA DOLNYM SL.t\SKU 
PRZEZ POLSK.t\ ADMINISTRACJE; W 1'945 R. 

Interesujq,cy artY'kul Janiny Michalskiej o powstaniu poilskiej administracji 
na Dolnym Slq,skiu 1 zasluguje na uwag� jako udana pr6ba naukowego oswietlenia

1 J. M i c h a 1 s k a, Obejmowanie wladzy na Dolnym Slqsku przez polskq
q,dministracj� w 1945 r. (Slqski Kwartalnik HistO!ryczny „Sob6tka" 1966, nr 4). 
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wydarzen zwüizanych z tworzeniem na tym terenie polskiej administracji. Autorka 
podj�la ponadto prob� oswietlenia kilku spraw tzw. drazliwych. Mam tu na mysli 
przede wszystkim problem wzajemnych stosunk6w polskiej administracji i ludnosci 
oraz radzieckich komendatur wojennych. Szkoda, ze autorka nie wspomniala 
o wniosku dolnoslqskich wladz administracyjnych i .partyjnych w sprawie odzna
czenia 250 oficer6w i general6w radzieckich za udzial w ,walkach o Dolny 8lqsk
i pomoc w budowie zr�b6w panstwowosci polskiej na tym terenie 2•

Artykul J. Michalskiej wymaga jednak w kilku miejscach szerszego wyjas
nienia, niezb�dnego dla zrozumienia procesu ksztaltowania si� polskiej admini
stracji. 

1. Sprawa zakresu up:rawnien pelnomocnik6w okr�gowych.
Autorka poprzestaje w tej sprawie na stwierdzeni,u, ze pelnomocnicy powolani

zostali uchwalq Rady Ministr6w z 14 III 1945 r., nie wyjasniajqc charakteru tego 
nowego w polskich warunkach tworu administracyjnego. W instrukcji dla pelno
mocnik6w okr�gowych z marca 1945 r. czytamy: 

„Pelnomocnik jest organizatorem i szefem wladz zespolonych na obszarze swego 
okr�gu. Zadaniem jego jest przygotowanie terenu na przyj�cie osadnictwa polskiego. 
Dla wypelnienia tego zadania zaleca si� pelnomocnikom okr�gowym zorganizowanie 
scislej wsp6lpracy z pel'nomocnikami Rzctdu Tymczasowego przy Sztabach Front6w . .. 
Zaleca si� poza tym pelnomocnikom okr�gowym zorganizowanie punkt6w kwate
runkowo-aprowizacyjnych dla .potrzeb przyszlego pdl.skiego osadnictwa. Po zorga
nizowaniu nalezy z,akomunikowac pelnomocnikowi generalnemu stan ilosciowy 
punkt6w, ich rozmieszczenie oraz zdolnosc przelotowct" 3• Instrukcja zobowü1zywala 
r6wniez pelnomocnik6w do przedstawienia kandydat6w na stanowiska pelnomocni
k6w obwodowych do zatwierdzenia pelnomocnikowi generalnemu (zasada ta nie 
byla jednak w praktyce stosowana) oraz do ustalenia: 

- liczby obwod6w wchodzctcych faktycznie w sklad okr�gu,
- stanu liczbowego ludnosci (w przyblizeniu) z uwzgl�dnieniem podzialu we-

dlug grurp narodowosciowych, 
- stanu gospodarczego (liczby zaklad6w fabrycznych, stanu maszyn, zasiew6w,

inwentarza zywego i martwego, zapas6w zywnosci itp.), 
- stanu urzctdzen komunikacyjnych i srodk6w transportowych.
W okresie formowania si� Urz�du Pelnomocnika Rzctdu na Okr�g Dolnego Slct

ska wspomniana wyzej instrukcja stanowila jedynct podstaw� dzialania. Mozna 
dodac, ze na posiedzeniu Rzctdu 16 III 1945 r. domagano si� przyspieszenia wyjazdu 
pelnomocnik6w okr�gowych na ziemie zachodnie, co wictzalo si� z rozpocz�ciem 
osadnictwa i powstaniem plac6wek PUR na nowo odzyskanych terenach 4• 

2. Sprawa zasi�gu terytorialne,go okr�gu dolnoslctskiego w 1945 r.
Autorka ipoprzestaje na stwierdzeniu �s. 627), ze okr�g liczyl wedlug najwczes

niejszego s.pisu (z 3 V 1945) 5,9 obwod6w oraz ze w okresie ,ad 15 V do 15 VI zostal 
zmniejszony o 10 obwod6w. Problem jest jednak bardziej skomplikowany, gdyz 
w okresie od 14 III do 7 VII 1945' r. istnialo kilka koncepcji podzialu administra
cyj,nego Ziem Odzyskanych, z kt6rych cz�sc byla nieoficjalnie wprowadzona w zy-

2 Archiwum Zakladu Historii Partili, sygn. 295/IX-362. 
3 Archiwum Urz�dll.l Rady Ministr6w, Kcl1:ce,iaria Tajna, Gab�net wicepremi�ra

Wl. Gomulki, t. 17. O zadaniach pelnomocmkow okr�gowych 1 c_harakt;r.ze ich
urz�du pisal ostatnio N. K o l o m e j c z y k, Ziemie zachodnie w dzialalnosci PPR,
Poznan 1966, s. 82-83. 

4 Archiwum Akt Nowych, protok6l posiedzenia Rzctdu Tymczasowego z 16 III
1945 r . Ustalono w6wczas dat� 26 czerwca jako ostateczny termiri wyjazdu pelno
mocnik6w. Jak wiadomo termin ten nie zostal dotrzymany, gdyz nie zdolano jesz
cze skompletowac .pelnych ·ekip. 
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cie. Brak precyzji w okresleniu granic okrE:g6w doprowadzil do wielu nieporo-
zumieii, zwlaszcza na pograniczu okrE:gu dolnoslqskiego i zachodniopomorskiego, 
gdzie do 10 obwod6w pelnomocnik6w obwodowych przyslaly az trzy osrodki woje
w6dzkie. Do tworzenia administracji na tym terenie wlqczyl siE: r6wniez wojewoda 
poznaiiski. Wyniklo to zapewne z faktu, ze obwody ipolozone nad srodkowq Odrq 
tp6zniejsza ziemia lubuska) byly najp6zniej obejmowane przez Do'l.ny Slqsk i Po
morze Zachodnie, natomiast juz w lutym i marcu zaczE:lo siE: tarn odradzac polskie 
zycie 5• Nieporozumienie wyniklo z faktu, ze na Dolnym Slqsku za p6lnocm1 granicE: 
okrE:gu uwazano Notec i WartE: przy ujsciu do Odry, a wiE:c hicznie z Gorzowem 6 
i Kostrzyniem, na Pomorzu Zachodnim natomiast za najdalej na poludnie wysuniE:te 
powiaty uwazano Zary i WschowE: 7• 

Najdalej na p6lnoc wysuniE:tymi obwodami, do kt6rych wyslano z Trzebnicy 
(6wczesnej stolicy Dolnego Slqska) pelnomocnik6w, byly Krosno, Gubin i Zielona 
G6ra. W Krosnie i Gubinie zastano jednak juz dzialajqce od miesiqca ekipy z Po
morza Zachodniego i Poznania. Doszlo w6wczas do utworzenia tzw. obwodu kros
niieiisko-gubiiiskiego (obejmowal on lewobrzeznq CZE:sc .pow. krosnieiiskiego oraz 
lezqcq na prawym brzegu Nysy t.uzyckiej CZE:SC pow. gubiiiskiego) a. Przybyly na 
poczqtku czerwca 1945 r. z Trzebnicy pelnomocnik na obw6d zarski Alojzy Kr61 
r6wniez zastal dzialajqCq juz od 12 maja eki.PE: z Pomorza Zachodniego z pelno
mocnikiem Bronislawem Podhorskiim na czele. Grupa Podhorskiego wlozyla juz 
duzo wysilku nad uruchomieniem polskiej administracji w tym powiecie. W sta
rostwie pracowaly 53 osoby, a stan mtilicji wynosil 84 milicjant6w. Dzialaly polskie 
zarzqdy miejskie i gminne 9• Pelnomocnicy zachodniopomorscy z Gubina i Zar 
ustqpili na poczqt<ku czerwca, a obw6d krosnieiiski podzielono na dwie CZE:SCi. 

Pierwszy szczeg6lowy podzial administracyjny Ziem Odzyskanych zostal opra
cowany juz na poczqtku kwietnia 1945 r. w postaci projektu dekretu 10• Propono
wany w projekcie podzö.al legl zapewne u podstaw inicjatywy wojewody poznaii
skiego na terenie srodkowego Nadodrza 11• Ponoy:nie sprawa podzialu administra
cyjnego zostala podjE:ta na zjezdzie pelnomocnik6w okrE:gowych 27-28 V 1945 r. 
Na zjezdzie tym, obok sprawy pelnego przekazania wladzy cywilnej w rE:ce admi-' 
niistracji polskiej, obsady granicy zachodniej przez Wojsko Polskie oraz wE:zlowych 

s Piszq na t,en temat m. in. Z. D u  1 c z e w s k i i A. K w i 1 e c k  i, Spole

czenstwo wielkopolskie w osadnictwie ziem zachodnich, Poznaii 1964. 
s J. Michalska nii.e wyjasnia tajemniczej nazwy „Kobyla G6ra" (s. 627, 641 

i 643) chociaz czyni to w stosunku do pozostalych nazw o tymczasowym brzmieniu. 
Chod�i oczywiscie o Gorz6w Wlkp., tak wlasnie nazywany w marcu i kwietniu 
1945 T. 

7 Zob. K. G o 1 c z e w s k i, Pomorze Zachodnie na przelomie dwu epok, Poz-
naii 1'964, s. 140. 

a W Krosnie administracjE: polskq zorganizowala 2 maja ekipa z Poznania, 
a w Gubinie ekipa z Pomorza Zachodniego 10 maja. Ekipy dolnoslqskie iprzybyly 
tarn dopiero pod kondec maja 1945 r. WAP Szczecin, Urzqd Woj. Szczec., sygn. 
258. 

9 Tamze. 
1
° Chodzi o proj,ekt dekretu z 7 IV 1945 r. AAN, M.AiP, sygn. 2424. Projekt 

ten przewidywal, ze do okrE:gu dolnoslqskiego mialy nalezec na p6lnocy obwody: 
Glog6w, Gubin, Kozuch6w, Siprotawa, Wschowa, Zielona G6ra, Zagaii i Zary. 
Projekt pr.zewidywal r6wniez podiporzqdkowanie wojewodzie poznaiiskiemu obwo
d6w: Baibimost, Krosno, MiE:dzyrzecz, Rzeptin, Skwierzyna, Slubice, Sulech6w i Su
lE:cin. Obwody gorzowski i strzelecki mialy przy.pasc Pomorzu Zachodniemu. 

11 Wy.stawil on m. in. 22 V 1945 r. nominacjE: J6zefowi Kasei jako pelnomocni
ko-Wi obwodowemu w Krosnii.e. Kaseja od 2 maja wraz z ekipq poznaiiskich pepe
rowc6w organizowal administracjE: w tym ipowiecie. Nominacja w zbiorach pry
wa tnych J 6z·efa Kasei. 
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problem6w gospodarczych i osadniczych, zasygnalizowano r6wniez problemy nowego 
podzial!u administracyjnego 12. 

Najbardziej zdezorientowani byli jednak pelnomocnicy o.bwodowd. owych „spor
nych" obwod6w. 10 VI 1945 r. niekt6rzy z nich zostali wezwani na I zjazd pelno
mocnik6w obwodowych do Legnicy. Skladali tarn sprawozdani'a m. in. pelnomoc
nicy ze Wschowy, Zar, Zielonej G6ry i Gubina 13• Na podobnym zjezdzie 16-
17 czerwca w Koszalinie zlozyli sprawozdania pelnomocnicy z Gu,bina, Gorzowa, 
Zar, Slubi.c, Mi�dzyrzecza, Sul�cina, Strzelec i Skwierzyny 14• W wypadku Gubina 
i Zar w Koszalind.e skladali sprawozdania Stanislaw Ciepluch i Bronislaw Pod
horski, a wi�c pelnomocnicy mianowani przez okr�g zachodniopomorsk(i, natomiast 
w Legnicy Czeslaw Zalewski i Alojzy Kr61 mianowani przez pelnomocnika dolno
slqskiego. Pelnomocnicy obwodowi z Krosna · i. Swtiebodzina, jako scisle zwiqzani 
z Poznaniem, skqd mieli wczesniejsze nominacje, nie poj,echrali na faden z wy
mienionych zjazd6w. 

W1arto dodac, ze jeszcze 28 VI 1945 r., a wi�c na kilka dn!i przed ukazaniem 
si� uchwaly Rady Miniistr6w o nowym podziale administracyjnym Ziem Od�yska
nych, wojewoda poznanski otrzymal polecenie obj�cia administracjq nast�pujqcych 
powiat6w: babi.mojskiego, cz�sci krosnienskiego (na p6lnoc od Odry), mi�dzyrzec
kiego, rzepinskiego, skwierzynskiego, sul�cinskiego, swiebodzinsko ... sulechowskiego 
i wschowskiego 15, 

Dopiero uchwala Rady Minlistr6w z 7 VII 1945 r. uregulowala ostatecznie przy
naleznosc administracyjnq powiat6w, kt6re w okresie kwiecien-czerwiec 1945 r. 
byly przedmiotem sporu 16• Z tq tez chwd.lq osrodki okr�gowe mogly udzielac sku
teczniejszej pomocy podleglym soibie obwodom, kt6re ·dotcid w zasadz.ie samo
dzielnie (iprzynajmniej w odniesieniu do powiat6w tzw. ziemi lubuskiej) musialy 
rozstrzygncic wd.�kszosc problem6w we wlasnym zakresie. 

3. Siprawa „patrooat6w".
J. Michalska piszcic o powstaniu administracji polskiej w Szprotawie (s. 628)

stwierdza, ze obwöd ten stanöwi jedyny przyklad patronatu wielkopolskiego na 
terenie Doln,ego 8lqska, gdyz administracj� zorganizowala tarn. ekipa z Leszna 
Wlkp. Informacja ta nie jest scisla, gdyz podobnych wypadk6w bylo wi�cej. Np. 

12 A'.AN MAP sygn. 2416. Na podstawi·e postanowienia tego zjazdu wojewoda 
poznanski �yslal pisma do szeregu powiat6w srodkowonadodrzanskich (m. in. �ro
sna Slubic i Gorzowa) w sprawie obj�cia tych powiat6w, eo wywolalo wiele 
za�ieszania w poszczeg6'lnych obwodach. ·Swiadczci o tym m. in. pisma ze Slubic 
i Gorzowa do Urz�du Pelnomocnika OkT�gowego w Koszalinie. WAP Szczecin, 
Urzqd Woj. Szczec., sygn. 258. Takze pelnomocnicy okr�gowi Dofnego Slciska i Po
morza Zachodniego piszcic w swoich sprawozdaniach za okres od 15 maja do 
15 czerwca o zmniejszeniu okr�g6w powolywali si� na postanowienia narady pel
nomocnik6w okr�gowych w koncu maja. 

13 Protok6l ze Zjazdu w Archiwum Panstwowym we Wroclawiu, Urzqd Woj. 
Wroclaw, sygn. tymcz. 1/30. 

14 W!AP Szczecin, Urz. Woj. Szczec.; sygn. 229.
1s AAN, MAP, sygn. 2424. 1s „Monitor Polski" 1945, nr 29, poz. 77. W granica,ch _Dolne.go _Slciska pozostaly 

ostatecznie na p6lnocy: Glog6w, Kozuch6w, Szprotawa, Zagan i Zary. Z pozosta
lych omawianych dotcid powiat6w utworzono tzw. ziemi� lubuskci, kt6rci podpo
rza,dkowano woj.ewodzie poznanskiemu. W rok p6zniej uczyniono dalszy krok 
w kierunku usamodzielnienia tego obszar,u tworzcic w Gorzowie Wlkp. Ekspozytur� 
Urz�du Wojew6dzkiego Poznanskiego dlia Zierhi Lubuskiej (Dziennik Ustaw 1946, 
nr 29). 
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we Wschowie, nalezc1cej w6wczas do Dolnego Slc1ska, administracj� zorganizowala 
r6wniez ekipa z Leszna z pelnomocnikiem obwodowym Romanem Jur·em na czele. 
Jur przybyl ze swojq ekd.pq do Wschowy juz 13 IV 1945 r. i dopiero 3 maja 
uzyskal od pelnomocnika okr�gowego w Trzebnicy potwierdzenie swej nominacji. 
Zresztc1 i grupa Jura nie byla we Wschowie pierwsza, gdyz j.uz od lutego 1945 r

.

organizowali tarn u boku komendantury wojennej polskq administracj� tymcza
sowc1 b. robotnicy przymusowi, kt6rzy znalezli si� tarn w czasie wojny 17• 

R6wniez do Glogowa i Nowej Soli przybyly ekipy z Wielkopolski' (Jarocin i Ko
scian) i zorganizowaly tarn w maju zarzqdy miejskie 18• Dla obwodu Zary grupa 
milicyjna i grupa operacyjna KERM zostaly utworzone w Poznaniu 19• 

Odr�bny problem stanowic1 wreszcie tzw. patronaty wielkopolskich oddzial6w 
Polskiego Zwic1zku Zachodniego nad poszczeg6lnymi powiatami Dolnego Slctska 20. 

Patronaty te dotyczyly w zasadzie osadnictwa, niemniej ze wzgl�du na bardzo 
wczesne (kw.iecien-maj 1945 r.) podj�cie tej akcji posiadala ona as,pekt szerszy, 
gdyz wyjezdzajqcy w tym czasie osadnicy (a najcz�sciej byli oni specjalnie do
bierani z przewagq urz�dnik6w i rzemieslnik6w) podejmowali prac� gl6wnie w ad
ministracji i aktywnie ucz,estniczyli w procesie tworzenia administracji nizszych 
szczebli (zarzc1dy miejs'kie, gminne). 

Do najbardziej zna.nych patronat6w tego typu nalezc1: patronat Jarocina nad 
Glogowem, Kosciana i Sremu nad Kozuchowem, Krotoszyna i Rawicza nad Mili
czem, Gostynia nad G6rc1, K�pna nad Sycowem i Ostrowa nad Legnicq 21• 

4. Sprawa grup opera�yjnych Komitetu Ekonomicznego Rady Ministr6w.
Problem wic1ze si� wprawdzie prz·ede wszfstkim z dzialalnoscia, gospodarcza,

w omawianym okresie, jedniak w wielu wypadkach dziala1nosc grup operacyjnych 
KERM wykraczala daleko poza zakres jej u,prawnien. Dzialo si� to wsz�dzie tarn, 
gdzie grupy te przyibyly wczesniej niz pelnomocnicy obwodowi. Potwierdzaja, to 
przyklady Kozuchowa i Zielonej G6ry. 

Grupy operacyjne KERM przybyly tarn 12 V 1945 22, niatomiast ipelnomocnicy 
obwodowi rozpocz�li dzialalnosc 30 maja w Kozuchowie i 12 czerwca w Zielonej 
G6rze. Zar6wno grupy operacyjne KRM, jak ekipy pelnomocnik6w obwodowych 
wyslane zostaly z Trzebnicy. 

Obie grnpy operacyjne, inz. .Paszynskiego w Ziel.onej G6rze i inz. Luszczyn
skiego w Kozuchowie, przez miesic1c byly jedynymi osrodkami wladzy polskiej 
w swoich obwodach. Nie tez dziwnego, ze opr6cz ewidencji, iprzejmowania od 
wladz wojskowych i zabezpieczanri.a zaklad6w i urza,dzen poniemieckich, grupy te 
organizowaly stol6wki i hot.ele dla polskich osadnik6w oraz wracaja,cych z Niemiec 
Polak6w, tworzyly milicj�, wsp6ldzialaly z PUR-em, reprezentowaly Polak6w 
wobec radzieckich wladz wojskowych itp., a wi�c faktycznie spelnialy te zadania, 
kt6re gdzie indziej lezaly w gestii pelnomocnik6w obwodowych. 

Podobna, rol� odgrywaly grupy operacyjne KERM w Zarach i Gubinie 23
. Nie 

17 Szerzej problem powstania wladzy ludowej w tym powieci� omawia jedno
dni6wka „Ziemia Wschowska" wydana w 1965 r. we Wschowie z okazji XX-lecia 
PRL. 

1a WAP Zielona G6ra, akta s.tarostwa powiatowego w Glogowie i Kozuchowie. 
19 WAP Szczecin, Urz. Woj. Szczec., sygn. 258.20 Piszc1 o tym szerzej w cytowanej pracy Z. Dulczewski i A. Kwilecki. 
21 Tamze, s. 15'9-181. 
22 AAN, Grupy Operacyjne, sygn. 259 i 379. 
23 Tamze, sygn. 259 i 182. 
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wykluczone, ze i w innych obwodach grUll)y te zast�powaly w pewnym okresie 
wladze administracyjne. 

Szczuplosc zr6del, w powaznej cz�sci jeszcze nieuporzqdkowanych, oraz roz
proszenie wysilk6w badawczych stanowiq powazne utrudn.ienie w przedstawie
niu skomplikowanych dziej6w tego okresu. Dlatego tez kazdy przyczynek, kazde 
Qpracowand.e zr6dlowe posiadajq szczeg6lnq wartosc dla wypelnienia luki, kt6ra 
w wypadku powojennych dziej6w Dolnego $lqska jest dosc znaczna. 

Hieronim Szczeg6la 

' 



ZAPISKI SPRAWOZ D AWCZE 

QUELLEN UND DARSTELLUNGEN ZUR SCHLESISCHEN GESCHICHTE, 

hrsg. von der Historischen Kommission für Schlesien, Kitzingen_.Würzburg 1951-

-1965, t. 1-11. 

Kontynuacjq niejako ukazujqcej si� od poczcttk6w XX w. serii „Darstellungen 
und Quellen zur schlesischen Geschichte", hrsg. von Verein für Geschichte Schle
sien, liczctcej bez mala czterdziesci tom6w, z kt6rych pierwszy ukazal si� w 1901, 

a ostatni w 1941 r., jest zapoczcttkowana w NRF w kilka lat po II wojnie swia

towej seria nowa pod zmienionym nieco tytulem: ,,Quellen und Dar.stellung,en zur 
schlesischen Geschichte", hrsg, von der Historischen Kommission für Schlesien. 
W jej ramach ukazalo si� dotychczas }edenascie tom6w. Inauguracyjnq pozycjq 

byla praca H. Tintelnota wydana w 1961 r. 1 

Z pewnoscict intencja tw6rc6w serii nie ograniczala si� tylko do stworzenia 
mozliwosci oglaszania iprac o tematyce slctskiej, kt6rct interesowalo si� wielu 
autor6w jeszcze przed II wojnq swiatowq. Charakterystyczny jest fakt publiko

wania przez nich szeregu rozpraw ksictzkowych i artykul6w w zajmujqcych si� 

problematykq slctskct zachodnioniemieckich periodykach, kt6Tych nie tylko liczba 
jest niebagatelna, ale i nierzadko majq wydzwi�k rewizjonistyczny. Pewne tez 

nazwiska z serii przedwojennej powtarzajq si� w serii nowej (np. K. Engelbert). 

Na zawartosc pierwszego tomu, pi6ra T. Tintelnota, skfada si� om6wienie 
sredniowiecznej architektury Slctska. W kolejnym tomie (2) A. Gessner rozwazania 
swoje poswi�ca opactwu Rudna na G6rnym · Slctsku 2

• W pi�ciu rozdzialach przed

stawia dzieje klasztoru, histori� kosciola klasztornego, opis wyposazenia i ocen� 
wartosci architektonicznej. Prac� zamykajq wykazy wyzyskanej literatury i zr6del 

oraz 57 ilustracji. 
H. Bahlow przeprowadza w swym studium (tom 3) analiz� imion (Altdeutsche

Taufnamen, kirchliche und slawische Taufnamen) i nazwisk (Herkunftsnamen, Be
rufsnamen, Übernamen) slctskich 3. 

Niewielkiej wiosce Szydlowice w powiecie brzeskim poswi�ca kolejnq rozpraw� 

(tom 4) historyczno-socjologicznct H. Gumtau 4
• Problematykq roli, jakct odegral 

uniwersytet we Frankfurcie nad Odrct w latach 1506-1648 „w duchowym zyciu 

Slctska", zajmuje si� G. Kliesch (tom 5) 5• 

1 H. T i n t e  1 n o t, Die mittelalterliche Baukunst Schlesiens, Kitzingen 1951, 
Rec.: M. Z 1 a t (Roczn. Sztuki Slq5., I, 1959, s. 155-161); G. G r u n d m a n n
(Zeitschrift für Ostforschung, 1952, s. 195-199). 

2 A. G e s  s n e r, Abtei Rauden in Oberschlesien, Kitzingen 1952. 
3 H. B a  h 1 o w, Schlesisches Namenbuch, Kitzingen 1953.
4 H. G u m  t a u, Das Entwicklungsbild eines schlesischen Dorfes, Kitzingen 

1953. 
s G. K 1 i es c h, Der Einfluß der Universität Frankfurt (Oder) auf die 

schlesische Bildungsgeschichte dargestellt an den Breslauer Immatrikulierten von 
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W nast�pnym tomie (6) G. Uebich kresiJ.i histori� ,,powstania i rnzwoju" 
oraz omawia sto unki osadnicze i gospodarcze do 1945 r. wioski Piechowice 
w powiecie jeleniog6rskim 6. 

1Skladajqca si� z trz.ech cz�sci praca T. Goerlitza wypelnia 7, 8 i 9 tom 
prezentowanej seriii, z kt6rych si6dmy - jedyny dost�pny we Wroclawiu - do
tyczy ustroju, administracji i prawodawstwa miasta Wroclawia w czasach srednio
wiecznych. Prac� t� wydal posmiertnie (Autor zmarl w 1949 r.) L. Petry 7. Dziesiqty 
tom serii wypelniajq zr6dla do historii nyskich d6br biskupich opracowane przez 
K. Engelberta na podstawie tr.zech ksiqg inwentarzowych 8•

I wreszcie w kolejnym (11) tomie J. J. Menzel analizuje podstawy prawne
zarzqdzania dobrami na Slqsku. T:r,ud A.utora idzie w kierunku udokumentowania 
tezy, ,,daß zumindestens hier die rechtliche Grundlegung der Gutsverfassung (-Do
minialverfassung) im westlichen bereits im Spätmittelalt_er erfo,lgte, a,lso noch 
in der ausklingenden Siedelzeit bzw. im unmittelbaren Anschluß daran" 9

• 

Wiele z tych prac (Tintelnot, Gessner, Bahlow, Goerlitz) materialowo zostalo 
przygotowanych jeszcze .przed wybuchem wojny. Wiele tez - na co wskazywa
}ismy - docz·ekalo si� recenzji gl6wnie w zachodnioniemieckich periodykach histo
rycznych. Ze stnmy polskiej tylko niekt6re z nich zostaly krytycznie om6-
wione 10• Piszq·cy upowazniony zoistal do zasygnalizowania, iz niebawem w · ,,Slq
skim Kwartalniku Hist0:rycznym Sob6tka" ukazywac si� b�dc\ sukcesywnie re
cenzje poszczeg6lnych prac prezent_owanej serii. W tym miejscu ograniczymy si� 
tylko do uwag o bardzo og6lnym charakterze. Przede wszystkim wydaje si�, ze 
korzystniej, bo i warsztatowo rzetelniej, i bez jawnych balast6w natury ideolo
gicznej, wychodzi z pr6by por6wnania seria przedwojenna. Czyte1nika biorqcego 
do r�ki tomy nowej edycji uderzajq fakty kons,ekwentnego pomijania pozycji 
polski,ej literatury historycznej oraz zaw�zania bazy zr6dlowej tych opracowan. 

R. G. 

H. G e rd, KLOSTERFLUCHT UND KLOSTERZUCHT IM 15. JAHRHUNDERT.
ZUR GESCHICHTE CHORJINS (Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ost
deutschlands, t. 12, 1963, 1s. 195--1206). 

Wymieniony pr.zyczynek sklada si� z dwu cz�sci: analizy tresciowej doku
tnent6w i aneksu, kt6ry stanowiq trzy dokumenty z archiwum. miejskiego w Go
rzowie Wlkp. M6wiq one o ucieczce z klasztoru w Chorinie dw6ch mnich6w, 
ksi�dza i konwersa. 'zbiegowie znajdujq schronienie i utrzY'manie u jednego z mie-

1506-1648, Würzburg 1961. Rec.: A. K; rau s (His.torisches Jahrbuch, 19,64, s. 421-
-422). ..J 

G C. Li e b  i c h  Werden und Waschen von Petersdorf im Riesengebirge, Würz
burg 1961. Rec.: W. K u h  n (Schlesien, 1961, s. 247-248); R. S t  e w i g  (Zeitschrift 
f .Ostf., 1961, s. 737). 

7 T. G o e r l i t z, Verfassung, Verwaltung und Recht der Stadt Breslau, cz. 1: 
Mittelalter, Würzburg 1'96·2, Rec.: G. S c h ub a r t  - F i k ,e n t s c h e r  (Vierteljahres
schrift für Sozial- und Wirtschaiftges-chichte, L, 1963, nr 3, s. 405-407). 

s K. E n g e 1 b e r  t, Quellen zur Geschichte des N eisser Bistumslandes auf
Grund der drei ältesten N eisser Lagerbücher, Würzburg 1964. Rec.: W. K u h n 
iZeitschrift f. Ostf., XIV, 1965, s,. 555--6516). 

9 J. J. M e n z e 1, Jura Ducalia. Die mittelalterlichen Grundlagen der Domi
nialverfassung in Schlesien, Würzburg 1964. Rec.: K. E n g e  i b e .r t (Archiv für 
schlesiche Kirchengeschichte, XXII, 1964, s. 326); G. La b u d a  (Studia Zr6dloznaw
cze, XI, 1966. 

10 Zob . .podane p,rzykladowo w przyp. 1 i 9. 
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szczan we Frankfurcie nad Odra.. Tarn jeden z mnich6w, ksia.dz, zabiega o uzyskanie 
pozyczki, kt6ra. zamierza pokryc naleznym mu spadkiem od Gorzowa Wlkp. Miasto 
to nie wyplacilo jednak wierzytelnosci z blizej nie znanych przyczyn. Wobec 
wzrastaja.cego zadluzenia we Frankfurcie zbiegly mnich przekazal swe pretensje 
miastu. Usilowania opata sprowadzenia zbieg6w musialy zakonczyc si� polowicz
nym sukcesem, gdyz zr6dla wspominaja. jedynie o powrocie ksi�dza do klasztoru. 
Wraz z tym faktem ua�tualnila si� sprawa spadku. Pocza.tkowe starania wszczql 
sam spadkobierca, a nast�pnie kontynuowal je opat. Przecia,gaja,cy si� sp6r o re
windykacj� spadku rozstrzygna.l Fryderyk II, czego prawdopodobni-e domagal si� 
opat. Miasto Gorz6w zostalo zobowia.zane do wydania zapisu klasztorowi, z wy
ja,tkiem cz�sci sumy naleznej Frankfurtowi za utrzymanie zbieg6w. 

Autor uwaza powyzsze wydarzenia za symptomatyczne dla wi�kszosci klaszto
r6w, nie tylko cysterskich,· w Marchii w polowie XV w. Wedlug Autora miasta 
staly si� dla zbieg6w klasztornych synonimami wolnosci 1, a ewentualny powr6t 
zbieglego mnicha nalezy tlumaczyc trudnosciq znalezienia pracy przez ekskomu
nikowanego oraz lagodnoscia. przepis�w cysterskich, kt6re nie karaly powraca
jqcych, eo zresztq Gerd usiluje powiqzac z rozprz�z·eniem i ekscesami panujqcymi 
w opactwach cysterskich, przytaczajqc na to przyklady. 

Nie mozna by si� jednak calkowicie zgodzic z sqdem Autora, iz podobnych 
eksces6w nie bylo np. u franciszkan6w z powodu panujqcych tarn tendencji 
reformistycznych 2. 

Artykul wydaje si� jedynie pr6bq odtworzenia stosunk6w klasztornych w XV w. 
i tylko w takim kontekscie mozna usprawiedliwic zbyt wiele obiecuja.cy tytul 
pracy. 

R. 

H. T o m i  c z e k, SPÖLDZIELCZOSC NA GÖRNYM SLJ\SKU DO 1922 ROKU_
PRZYCZYNEK DO HISTORII SP0LDZIELCZ0SCI' GÖRNOSLJ\SKIEJ (Instytut 
Slqski w Opolu, Komunikaty, Seria rnonograficzna), Opole 1965, s. 83., 

H. Tomiczek, publicysta, redaktor wydawnictw Centralnej Rady Sp6ldzielczej.
znany dzialacz sp6ldzielczy i wreszcie histoTyk sp6ldzielczosci, na podstawie ba
dan wlasnych i dotychczasowej literatury dotyczqcej historü sp6ldzielczosci om6-
wil podstawowe zagadnienia g6rnoslqskiej sp6ldzielczosci od polowy XIX w. 
do 1'922 r. W pracy swej uwzgl�dnil sp6ldzielczosc spozywc6w, oszcz�dnosciowo
-kredytowq i .rolniczq. Sp6ldzielczosc jako r:uch ekonomiczno-spoleczny najniz
szych warstw polskiej ludnosci G6rnego Slqska byla wyrazem jej obrony. Umoz
liwiala w okresie za1bor6w obron� ludnosci polskiej przed niemieckim kupcem 
i lichwiarzem. Wspomniane zagadnienia om6wil Autor lqcznie z podstawami 
prawnymi sp6ldzielczosci oraz ·w powia.zaniu z tego .rodzaju TUchem na terenie 
Wielkopolski. Zalqczone tabele rzucajq swiatlo na rozw6j ruchu pod wzgl�dem 
statystycznym i uprzyst�pniaja. material. 

S. P. 

1 Autor cytuje jednak tylko jeszcze jedina. ucieczkE: z klasztoru cyst·erskiego
Zinna. 

2 F. D o e 11 e, Die observanzbewegung in der sächsischen Franziskanerpro
vinz (Mittel- und Ostdeutschland) bis zum Generalkapitel von Parma 1529, Mün
ster 1918, s. 74-76 i in. 
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A. B r o z e k, SYTUACJA ROBOTNIKÖW Z TERENÖW OKUPOW ANYCH
W OKRESIE I WOJNY SWJATOWEJ NA GÖRNYM SL�SKU (Zaranie Sla,skie, 
R. XXIX, 1966, z. 2, s. 259--267).

Strona prawna i materia�na polozenia robotnik6w polskich z teren6w oku
powanych na G6rnym Sla,.sku - to zasadnicze problemy poruszane przez Autora. 

Wobec duzego na G6rnym Sla,sku po.pytu na sil� robocza,, s,powodowanego 
mobilizacja,, i dotkliwego bez.robocia, jakie zapanowalo w zaj�tym prz,ez Niemc6w 
Zagl�biil:1 Da,browskim w wyniku odci�cia od dotychczasowych irynk6w zbytu 
i planowej dewastacji obiekt6w przemyslowych przez okupanta, nasta,pila zywsza 
emigracja robotnik6w z teren6w okupowanych do hut i kopaln sla,skich. Wladze 
niemieckie w miar� rozwoju wypadk6w wojennych czynily w tym kierunku coraz 
dalej ida,ce ust�pstwa. Z drugiej zas strony stosunki mi�dzy pracodawca. a robot
nikiem zagranicznym okreslala na tym obszarze „jakby niewolnicza zaleznosc" 
(s. 264). Najog6lniej rzecz biora,c, wladze niemieckie nie mialy, jak zreszta, w calej 
polityce gospodarczej panstwa okresu I wojny, jasnej koncepcji okreslaja,cej sto
sunek ich do robotnik6w spod okupacji na G6rnym Slqsku. Sytuacja ich bowiem 
byla „uzalezniona od r6znych okolicznosci zwiqzanych z wojnq" (s. 265). 

Rozwazania swoje d01kumentuje Autor materialami archiwalnymi z archiw6w 
wrodawskiego i katowickiego, cz�sciowo materialami prasowymi oraz literaturq 
przedmiotu polskq i obcoj�zyczna,. 

R. G. 

J. R e i t e r, DZIEJE STRAJKU SZKOLNEGO NA $L1\fSKU (Kwartalnik
Opolski, R. XII, 1966, z. 3, s. 41-54). 

Wyrazem nieslabna,cego zainteresowania Autora sprawami szkolnictwa sla,skiego 
sprzed I wojny swiatowej jest interesuja,cy przyczynek omawiajqcy strajk szkolny 
na Slqsku w 1906 r., tym ciekawszy, ze portiszaja,cy fakt nie tylko bardzo skqpo 
uwzgl�dniony w literaturze, ale eo wi�cej - jak pisze Autor - przez niekt6-
rych badaczy w og6le kwestionowany. 

Sumienna kwerenda material6w archiwum wroclawskiego, wykorzystanie pra
sy. polskiej i niemieckiej zlozyly si� na przekonywajqce ukazanie dziej6w zmagaii 
b�da,cych kolejnym ogniwem fali walk narodowowyzwoleiiczych, kt6rq wzbudzily 
wy.padki rewolucyjne 1905-1907 r. w Rosji, poprzez strajki szkofae w Kr61estwie 
Polskim, na Pomorzu i w Wielkopolsce. 

Stlumione gwaltownie, przez wlad;ze niemieckie zqdania ro.dzic6w i dzieci pol
skich nauczania religii w j�zyku ojczystym znalazly sw6j ,epilog nie tylko w ska
zujqcych lieh wyrokach sa,dowych i pozostawionych bei odpowiedzi interpelacjach 
pos,elskich, ale wywolaly ferment konsoliduja,cy ludnosc polska, Slqska w nieusta� 
ja.cej walce o sw6j j�zyk. 

R. G. 

ZIEMIE ZA.CHODNJE I PÖLNOCNE W LICZBACH (Statystyka Regionalna, 
z. 2, pod red. Eugenii Krzeczkowskiej), War.szawa 1966, s. 146, wyd. GUS.

Ksiqzka chrono1logicznie obejmuje lata 1945---=-rn.65. Obrazuje w spos6b popu
larny osüigni�cia Polski Ludowej w rozwoju gospodarczym i kulturalnym na tle 
osiqgni�c calego kraju. Sklada si� z 3 cz�sci. Pierwsza - to uwagi wst�.pne 
o przemianach demograficznych, gospodarczych, spolecznych i kulturainych. Druga
zawiera 102 tabl!ice statystyczne _dotycza,ce takich zagadnien, jak: ludnosc (9 ta-
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blic), zatrudnienie (2), inwestycje i bud'ownictwo (7), srodki trwale (2), przemysl 
(5), rolnictwo (37), transport (6), gospociarka morska (8), handel weWIIl�trzny (1), 
gospodarka mieszkaniowa i 'komunalna (7), szkolnictwo (5), kult:ura (6), ochrona 
zdrowia (5), tinne (2). Trzeciq cz�sc stanowiq tabele dotyczqce poszczeg6lnych wo
jew6dztw na terenie ziem zachodnich i p6lnocnych oraz 1 tabela poswi�cona WroM 
clawiowi jako miastu wydzielonemu. 

Ziemie zachodnie i p6lnocne jako organiczna cz�sc skladowa Polski odgrywaly 
i odgrywajq waznq rol� w jej zyciu gospodarczym. Stanowiq 33°/o og6lnej po
wierzchni kraju (102,7 tys. km2 na 312,5 tys. km2). Ludnosc tych ziem wynosila 
w 1965' r. 8,4 m1n (w 1946 r. - 5,0 mln), tj. 26,59/o og61nej liczby mie-szkanc6w 
Polski. W latach 1946-1965 ludnosc ta zwd�kszyla si� o 660/o, ,gdy ludnosc calej 
Polski o 320/o. Szczeg6lne miejsce .zajmuje pr�emysl ci�zki. Udzial .przemyslu 
ziem zachodnich i p6lnocnych w produkcji globalnej wynosi 29,60/o, a w produkcji 
takich wyrob6w, jak wagony towarowe (94,80/o w 1964 r.), gaz swietlny (50,60/o 
w 1964 r.) itp. (tab. 25), ziemie te majq zdecydowanq przewag� nad Tesztq ziem 
Polski i 

Wszystkie informacj,e zawarte w tej publikacji, mimo ze w liczbach, przedsta
wione Sc\ w spos6b jasny i na pewno zainteresujq nie tylko badaczy naukowych, 
ale i szerszy kTqg spoleczeii.stwa. 

M. J. S.

A. S y 1 w e s  t e r, POLSKA W ZACHlODNIONIEMIEOKICH PODR�CZNI
KACH GEOGRAFII tinstytut Slqski w Opolu, Komunikaty, Serda Niemcoznawcza), 
Opole 1965, s. 31. 

Praca m6WI, w jaki spos6b militaryzm i rewizJonizm .zachodnioniemiecki 
w.plywa za pomocq szkolnych podr�cznik6w geografili na wychowanie mlodziezy
w duchu politycznego odwetu. Autor przytacza tytuly podr�cznik6w geografii
i czerpie z nich icytaty, kt6rych tresc nie odpowiada historycznym faktom stwo
rzonym przez porozumienie poczdamskie. W pod,r�cznikach tych niekt6re za
gadnienia natury ekonomiczno-politycznej Sc\ celowo falsz,owane. Oto kilka przy
klad6w: rzekomo zaniedbane i slabo zaludnione tereny Pomorza, nazywanie
Polski kraj,em nadwislanskii.m, uznanie Kr.akowa za mias.to wyrosle w niemieckiej
kulturze, · zalozenie War,szawy, Poznania i innych ·miast polskich przez Krzy
zak6w i niemieckich ku.pc6w, wreszcie zatrudnianie w przemysle g6rnoslqskim
Mongol6w i Chinczykow na skutek brak;.u rqk do pracy z powodu wysiedlenia
ludnosci niemieckd.ej. Natomiast prz,emilcza .si� powszechnie znane fakty. Nie m6wi
si� o rozwoju przemyslu ziem zachodnich i p6lnocnych oraz o rozwoju gospodar
czym calej Polsk,i.

Podr�czniki .geografii wp�jajq w ucznia zachodnrioniemieckiej szkoly, ze ziemie 
za Odrq i Nysq Sc\ tylko prze}sciowo pod po1skq administracjq. Ludnosc nie
mieicka zostala z tych teren6w wyp�dzona w 1945 r. Nigdy jednak Niemcy nlie 
zrezygnujq z tych teren6w . .A. Sylwester wykazal zairaz-em, w jaki spos6b odwe
towcy zachodnioniemieccy w.plywajq za pomocq podr�cznik6w geografii na pro
gramy nauczania szkolnego oraz jak podporzqdkowujq nauk� oficjalnemu kie
runkowii. politycznemu Bonn 1•

S. P. 

1 Por. W. S z n a j d er, ,,Ostkunde" w szkolach Niemieckiej Republiki Federal
nej (Slqski Instytut Naukowy, Komisja Niemcoznawcza, Biuletyn nr 42), Kato
wice 1964. 
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R. H a j d u  k, REWIZJONISCI W BUNDESTAGU, Kat1owice 1966, Wydaw
nictwo „Slqsk", s. 107. 

Praca sklada si� z dwu cz�so1. W cz�sci pi&wszej uwidacznia Autor sily 
wplywajqce na poczynania piqtego Bundestagu. M6wi o permanentnym wzroscie 
apetyt6w rewizjonistycznych wraz z rozwojem militaryzmu. Wielkomocarstwowym 
marzeniom i rozwojowi szowinlizmu w NRF w zasadzie nie przeciwstawia si� 
nikt. Niemiecka Unia Pokoju skupiajqca ludzi o post�powym swiatopoglqdzie 
znajduje znikome &ozumiernie ze strony spoleczenstwa niemieckiego. Totez ;roz
w6j polityki zachodnionierriieckiej w dalszym ciqgu skupia si� wok6l nast�pu
jqcych zagadnien: wszystkie partie polityczne mimo r6znk ideologicznych doma
gajc\ s,i� hl"oni jqdrowej, nast�pnie r,ewizji granic z Polskq i wchloni�cia NRD. 
Nalezy takze dodac, ze wzrost pot�gi militarnej NiRF wzmocni ich pozycj� 
w NATO, eo umozliwi narzucenie swej polityki sojusznikom zachodnim. Z gabi� 
netu Erharda min. Seebohm zwraca si� nawet w kierunku poludniowym do 
Wloch, do G6rnej · Adyg.i, ,a z wzrostem al)etyt6w przyjdzie kol�j na A1zacj�, Lo
taryngi� i rewizj� granic z Belgic\ i Daniq. W drugiej cz�sci ksic\zki kresli Autor 
sylwetk!i posl6w Bundestagu piqtej kadencji, na kt6rych spoczywa odpowiedzial
nosc za realizacj� wysuni�tego ,programu. Do pracy zalqczona jest tabela wynik6w 
wybor6w do parlamentu zwi,:\zkowego z lat 1949, 1953, 1957 i 1961. W tabeli 
podana jes't liczebnosc uprawnionych do glosowania, frekwencja wyborcza, liczba 
oddanych glos6w i wyniki wybor6w z podzialem mandat6w mi�dzy poszczeg61ne 
partie polityczne. 

S. P. 

17 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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L e C h A. T y s z k i e w i C z 

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI WROCLAWSKIEGO TOW ARZYSTWA 

MI1:,0SNIKOW HISTORII W 1966 ROKU 

A 

W okresie s.prawozdawczym Towarzystwo wkroczylo w nowe, drugie dwu
dzi,estolecie swej dzialalnosci. 

Dnia 25 III 1966 r. odbylo si� Walne Zgromadzenie. czlonk6w Towarzystwa, na 
kt6rym wybrano nowy Zarzqd w nast�pujqcym skladzie: prof. dr Karo! Male
czynski - prezes, dyr. mgr Andrzej Deren i doc. dr Roman Heck - wice
prezesi oraz czlonkowie, dr Waclaw Korta - sekretarz, dr Zbigniew Kwasny -
skarbnik, ponadto dr Karol Fiedor, mgr Julian Swolkowicz i mgr Antoni Wr6bel. 
Powolano tez Komisj� Rewizyjnq, w kt6rej sklad weszli: doc. dr Adam Galos -
przewodniczqcy, oraz mgr Jan Dudek i dr Bronislaw Turon - czlonkowie. Liczba 
czlonk6w wzrosla znacznie w okresie sprawozdawciym. Zamiast 193 (koniec 1965 r.) 
mamy ich obecnie 220. 

W roku sprawozdawczym Towariystwo kontynuowalo dzialalnosc we wszyst
kich trzech podstawowych dziedzi,nach, tj odczytowej, wydaw.niczej i populary-
zacyjnej. . 

Odbyly si� nast�pujqce posiedzenia naukowe, na kt6rych wygloszono odczyty: 
1. R. H e c k, Kweftia najazdu Brzetyslawa I na Polsk<:,
2. 14 I. S. In g 1 o t, Z najnowszej literatury historii Sp6ldzielczosci w Polsee

25 II.
3. E. M a 1 e c z y n s k a, Ksztaltowanie si<: warstwy inteligencji w miescie

p6znosredniowiecznym na przykladzie Wroclawia - 18 III. 
4. H. K.o n o p k o, Uwagi nad ostatniq pracq zachodnioniemieckq o ksi�znej

slqskiej Jadwidze - 29 IV. 

5. R. H e c k, Zagadnienie prowadzenia cwiczen na kierunku historii - 10 VI.
6. K. F i e d o r, Ob6z koncentracyjny we Wroclav,iu w 1933 r. - 7 X.

7. J. W. , O p a  t r n y, Terror hitlerowski na Sqdecczyzni� - 11 XI.
8. S. D r  a ,b i n  a, Srodowiska kaznodziejskie Wroclawia w XV w. - 9 XII.
W ramach dziala.lnosci wydawilliczej opublikowano 4 zeszyty ,,$lqskiego Kwa1r

talnika Historycznego Sob6tka" o lqcznej obj�tosci ponad 50 arkuszy. Zeszyt 
czwarty o tematyce powiqzanej z Tysiqcleciem Panstwa Polskiego zostal wydany 
z subwencji Rady Narodowej Mliasta Wiroclawia. Ponadto wydano czwarty, ko
lejny samodzielny zeszyt Bibliografii historii Slqska, obejmujqcy pra�e opubliko
wane w 1964 r. Wr,eszaie wydrukowano indeks do dwudziestu rncznik6w „So
b6tki" o obj�tosci ok. 8 arkuszy. 

Szczeg6lnie bogato przedsfawiala si� w ubieglym roku dzialalnosc popularyza
cyjna Towarzystwa. W zwiqzku z obchodarni Mileillium Panstwa 

0

Polskiego czlon
kowie Towairzystwa wyglo·sili ponad 200 odczyt6w history,cznych, ws.p6lpracujqc 
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w tym zakresie z Frontem Jednosci Narodu, Towarzystwem Wiedzy Powszechnej, 
Wydzialem Kultury Mi,ejskiej Rady Narodowej, Dolnoslc1sltim Towarzystwem Oswia
towym, Kuratorium Wroclawskiego Okr�gu Szkolnego i innymi powolanymi do 
tego instytucjami. Czlonkowie WTMH przygotowywali r6wniez materialy do szcze
g61nie l!icznych w tym iroku quizowych imprez historycznych. 

4 czerwca odbyla si� w Srodzie Slc1s'kiej popularna sesja poswi�cona dziejom 
tego miasta. Organizatorami jej byly: Woj,ew6dzka Komisja FJN, Prezydiu� Po
wiatowej i Miej.skiej Rady Narodowej w Srodzie Slc1skiej oraz WTMH. Na sesj� 
referaty przygotowali: prof. dr K. Maleczynski, dr J. Kazmierczyk i doc. dr M. Orze
chowski. 

Podobnie jak w latach ubieglych prowadzono zakrojonc1 na szerokc1 skal� wy
mian� wydawnictw z krajowymi i zagranicznymi plac6wkami nauko:wymi. Przed
miotem wymiany ze strony Towarzystwa byly: ,,Slc1ski Kwartalnik Historyczny 
Sob6tka", ,,Sob6tka" Seria B i Bibliografia historii Slqska, za kt6re otrzymano 
z szeregu kraj6w kilkadziesicit tytul6w wydawnictw zagranicznych. 

L e C h A. T y s z k i e w i C z 

WYSTAWA „VELKA MORA VA" 

otwarta w dniu 20 X 19'66 r. w Muzeum A:rcheologicznym we Wroclawiu wy
stawa „Velkä Morava" stanowi wydarzen.ie znacznie wykraczajc1ce swym znacze
niem poza zasi�g sfer archeolog6w i historyk6w. Organizatorami wystawy ze strony 
polskiej sc1: Miinisterstwo K,ultury i Sztuki PRL, Za,rzc1d Muze6w i Ochrony Za
bytk6w, Prezydium WRN we Wroclawiu, Wroclawskie Towarzystwo Naukowe i Mu
zeum Archeologiczne we Wroclawiu. Ze strony czechoslowackiej zas: Instytut Ar
cheologiczny Czecboslowackiej Akademii Nauk w Pradze i w Brnie we wsp6lpracy 
z Instytutem Archeologicznym Slowackiej Akademii Nauk w Nitrze, Katedrc1 Pre
historii Wydzialu Filozoficznego Uniwersytetu im. J. E. Purkyniego w Brnie, Mo
rawskim Muzeum w Brnie i innymi instytucjami naukowymi. Sama wystawa, jak 
stwierdza starannie wydany i bogato ilustrowany informator, ma juz swojc1 dluga, 
hii.stori�. Zo·r,ganizowana po Taz pierwszy w 1963 r. w Bmie w 1100 lat od przybycia 
na Morawy misjonai'zy bizantyj.skich Konstantego (Cyryla) i Metodego - skc1d 
podtytul „1100 lat panstwowosci i kultury" - zostala nast�pnie przeniesiona do 
Pragi, a w biezc1cym roku odbywa wojaze zagraniczne, po Wiedniu i Moguncji 
go.szczqc we Wroclawü.u. I nasze miasto nie stanowi jednak koncowego etapu tej , 
w�dr6wki, gdyz „Velkc1 Morav�" czeka jeszcze podr6z do Sztokholmu i Waszyng
tonu. 

Juz sam ten fakt swiadczyc musi o wyjc1tkowym znaczeniu tej imponujc1cej 
pod kazdym wzgl�dem ekspozycji. W istocie, stanowi ona podsumowanie dorob'ku 
kilkunastmetnich wysilk6w badawczych archeolog6w czechoslowackich, ukazane 
w starannie dobranych i opracowanych z wielkim wy·silkiem ramach plastycznych. 
Wystawa „Velkä Morava" obejmuje okres od poczc1tku historii Slowian na zie
miach Moraw, Slowarcji i Czech az po uk.sztaltowanie si� panstwa czeskiego w X w. 
Jej ramy chronologiczne sc1 zatem o wiele szersze od okresu istnienia Panstwa 
W\ielkomorawskiego. 

Uporzqdkowany chronologicznie material si�ga okresu najwczesniejszego osad
nictwa slowianskiego na tych ziemiach w V, a moze nawet w IV w., lciedy to 
c,eramika tzw. ty.pu praskiego stanowi niezbity jego dow6d. Nas��pnie obserwujemy 
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wplywy kulturowe najezdzc6w - Awar6w, pozbawiajqcych kolejno od wschodu 
plemiona slowianskie samodzielnosci politycznej i narzucajqcych im jarzmo bardzo 
ci�zkiej - jak czytamy w Kronice Fredegara - zaleznosci. Uwolnili si� od niej 
Slowianie, wedle tego samego zr6dla, przy pomocy kupca frankonskiego imieniem 
Samo, tworzqc z nim jako ksi�ciem (,,kr6lem") na czele silne panstwo, kt6re w dwu
dziestych i trzydziestych latach VII w. z powodzeniem odpieralo najazdy zar6wno 
prqcych ze wschodu Awar6w, ja'k 1i. kr6le.stwa frankonsk,i,ego. Jak wykazal w swym 
referaoie prof. J. Poulik, jedyny wymdeniony w Kronice Fredegara pod 632 r. gr6d 
tego panstwa, Vogastisburg, nie stanowil odosoibnionego . zjawiska. Grod6w takich 
bylo oczywi,scie znacznie wi�cej. Skupiala si� w nich starszyzna i wojsko. 

Gro.s materfal6w pochodzi, rz,ecz prosta, z epoki scisle wielkomorawskiej, tzn. 
z IX w., kiedy to �kolo 830 r. ksiqz� mor'awski Mojmir I opanowal polozone nad 
jeziorem Balaton ks.i.�stwo nitrzanskie Pribiny, kladctc podwaliny pod pot�g� Wiel
kiej Morawy. Jego nast�pca Roscislaw sprowadza w 863 r. misjonarzy, braci Kon
stantyna ii Metodego, wyslanych przez cesarza bizantyjskiego Michala III i pa
kiarch� Konstantynopola Focjusza w celu krzewienia chrzescijanstwa wsr6d Slo
wian morawskich. Jak silny wplyw na kultur� Wielkich Moraw m:iala chrystianizacja 
i zywe kontakty z Bizancjum, ilustrujq bogate zabytki z IX w. Podstawowe, ad
ministracyj,ne grody panstwa skupialy si� w tym czasie nadal w jego centrum 
nad rzekct Morawct, mimo .ze obejmowalo ono, pr6cz Slowacji, z czasem Czechy, 
ziemie Serb6w nadlabskich, Miilczan (G6rne Lu.zyce) oraz Malopolsk� i Slctsk. Do 
grod6w tych nalezct przede wszystkim Mikulcice i Stare Mesto. Tylko w pierwszym 
z nich odkryto dotychczas az dziesi�c kosciol6w z IX w. Sam gr6d, zajmujqcy 
w tym czasie obszar prawie 50 ha, pochodzil jeszcze z IV w. Stare Mesto stanowilo 
znowu nriezwykle silny osrodek wytw6rczy, choc i tu mamy az nazbyt wiele za
bytk6w $akrnlnych. W miejscowosci Pohansko kolo Bfeclava odkryto si,edzib� ja
kiegos wielmozy, tak:ze z kosdolem. Slady klasztoru stwierdzooo prawdopodobnie 
w miejscowosci Sady-Uherske Hradriste. Wiele zaibytk6w pochodzä. wreszcie z cmen
tarzysk w Blucinie, Dolnich Vestonicach i Predmosti. Wsr6d nich zwraca naszct 
uwag� wielka ilosc produkowanych technikct granulowania i filigranu ozd6b: guz6w 
do ubrania, pierscieni, naszyjnik6w. Wytwarzane ze zlota i srebra zloconego, ucho
dzily one za dmporty bizantyjskiie do cza.s6w, kiedy stwierdzono miej.scowe warsz
taty, w kt6rych przynajmniej cz�s·c tych cennych i pi�knych przedmiot6w po
wstala. Niezalezni,e jednak od swej terytorialnej prowen1iencji ozdoby te, nagro
madzone w grodach i grobowcach w tak wielkich ilosdach, sw,iadczyc muszct ponad 
wszelkct wcttpliwosc o dokonanym juz podziale spolecznym, ppwstaniu sfer dwor
skich i terytorialnej artystokracji, kt6rej przedstawicielem byl zapewne wspomniany 
wielmoza z Pohanska kolo Bfeclava. 

Inny dobrze reprezentowany na wystawie typ zabytk6w stanowi bron zelazna, 
niewcttpliwie w wi�kszosci rodzimego pochodzenia. Swriadczct o tym odkopane cale 
warsztaty produkujc1ce slynne morawskie topory bojowe, przy czym o ile wytop 
stali z rudy darniowej odbywal si� zwykle na wsi (bo tarn wyst�powala ruda), to 
dalsza obr6bka koncentrowala sti� zwykle w wielkich osrodkach grodowych -
Stare Mesto, Sady-Uherske Hradiste itd. 

Jak wiemy, Ksi�stwo Wielkomorawskie, w nie wyjasnionych blizej okolicznos
ciach podzielone prz,ez Swi�topelka w 894 r. mi�dzy trzech syn6w, upada w po
czcttkach X w. Bezposredniq przyczyn� tego upadku stanowily najazdy nowych 
koczownik6w, pochodzqcych z Azji Madziar6w. Zadali oni w 906 r. kl�sk� armii 
zlozonej ze Slowian oraz frankonskich posilk6w. Trzeba jednak stwierdzic, ze 
wypadki te zostaly _poprzedzone powolnym rozpadem panstwa, polegajqcym na od-
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rywaniu sii.� oden coraz to ännych ziem, np. Czech. Od tego wl3:snie czasu kraj 
ten zaczyna odgrywac wsr6d Slowian _poludniowo-zachodnich czolowq rolE�. Slo
wacj a wch-0dzi na dlugi czas w sklad panstwa w�gierskiego. Zabytki czeskie z X w. 
nie mogq si� jednak r6wnac pod wzgl�dem bogactwa i poziomu wykonania z wczes
näejszymi morawskimi. To samo, tylko w jeszcze wyzszym stopniu, da si� s·twier
dzic odnosnie do eks.ponowanych na wystawie zabytk6w z Wislicy, stanowiqcej -
jak wiemy - osrodek centralny wlqczonego do Panstwa Wielkomorawskiego przez 
Swi�topelka k•raju Wislan. Wi�kszosc materialu stqd pochodzi z czas6w p6zniej
szych, poczynajqc od XI w. 

W zwiqzku z wystawq ,,Velkä Morava" odbyla sä� 20 X 1966 r. w Auli Leopol
dina Uniwersytetu Wroclawsk!Lego sesja naukowa. Wsr6d obecnych na sali gosci 
nie zabraklo mänistra kultury i oswiaty Czech-0slowackiej Republiki Socjalistycznej 

• prof. dra ..,J. Hajk_a oraz ministra kultury i sztukii PRL Lucjana Motyki. Po po
wiitaniu przez przewodniczqCq Polskiego Komitetu Organizacyjnego, dyrektora Mu
zeum Archeologk:mego we Wr-0clawiu doc. dr W. Sarnowskq, prz,ewodnictwo nad
obradami sesjii. objql rektor Uniwersytetu Wroclawskiego .p_rof. dr A. Jahn. Udz,ielil
on glosu czlonkowi CSA V prof. drowi J. Filipowi, kt6ry w kr6tkim zagajeniu po
ruszyl spraw� zwiqzk6w Rzeszy W,ielkomorawskiej z poludniowymi zii.emiami pol
skiimi, jak 1 problemy wsp6lpracy uczonych polskich i czechoslowackich. Pi:erwszym
referentem byl prof. dr W. Hensel. W referacie, zatytulowanym Panstwo Wielko

niorawskie a ziemie polskie, podni6sl on zagadnienie uzupelniania si� wiedzy ar
cheolog6w czechoslowackich i polsk'ich. 0 iile pi-erwsi Sc\ doskonalymi znawcami
okresu od VI do X w., o tyle uczeni polscy zajmujq si� raczej stuleciami nast�p
nymi; okres zas poprzedni jest u nas o wi·ele slabiej znany. W dalszym ciqgu
referent poistawil pytanie, czy poludniowe ziemie polsk'ie nalefaly juz do panstwa
Samona, czy dopiero w drugiej poiowie -Ix w. weszly w sklad Panstwa Wielko
morawskiego, a nast�pni-e czy po upadku tego panstwa ksi�stwo Wislan kontynuo
walo juz samodzielnie egzystencj�, czy tez upadlo wraz lub wsp6lczesnie z nim.
Zabytkii archeologiczne Malopolski nie si�gajq gl�biej w przeszlosc niz do IX w.,
w X w. zas Malopoliska uchodzi w cien na korzysc wzrastajqcego we wplywy :pan- ·
stwa Polan w Wielkopolsce.

Zasadniczym j,ednak i najbardzi-ej tematycznie zwiqzanym z wystawq byl na
st�pny referat, noszqcy tytul Wyniki badan nad poczqtkami Panstwa Wielkomoraw

skiego. Wyglo.sil go jeden z najbardziej na tym polu zasluzonych badaczy, dyrekto:r
In:stytutu Archeologicznego CSAV w Brnde prof. dr J. Poulik. Jego referat, Hustro
wany filmem kolorowym obrazujqcym post�py wykopaUsk w M'ikulcicach i Sta
rem Meste oraz licznymi .prz·ezroczami, stanowil doskonal·e odzwd.erciedlenie zgro- _
madzonego na wystawie materialu. Referent przedstawil najpierw h:i.stori� Slowian
w Czechach, na Morawach i w Slowacji, poczynajqc od IV w. (urny praskie), po
przez najazdy Awar6w, panstwo Samona oraz poczqtki i rozkwät Panstwa Wielko
moraw.skiego, kt6remu poswi�cil najwi�cej uwag i spostrz,ezen, 'kladqc szczeg6_lny
naci,sk na os,iqgn.i�ci.a tego tworu politycznego na polu produkcyjnym, koscielnym
i organiza,cyjnym. Mimo szerokiego rozwoju terytoria,lnego centrum paiistwa' po
zostalo w tych samych - si�gajqcych .swymi poczqtkami znacznie wczesniejszej
epoki - grodach nad Morawq: Mlikulcice, Sta,re Mesto czy Sady-Uherske Hradäste.
Wraz z upadkiem panstwa pod ciosami Madziar6w grody w poczqtkach X w. zo
staly spalone i odbudowane w znacznie skromniie}szych rozmiarach dopiero w XI w.

Kolejny referat, prof. dra W. Antoniewicza, poswi�cony byl om6wieniu wyni
k6w badan grodu najsdslej w Polsee zwü;\zanego z Panstwem Wielkom-0rawskim -
w Wislicy. Näestety, referent stwierdzil szczuplosc i nJiepewnosc zabytk6w pocho-
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dzqcych z IX w. (slynna misa chrzoielna). Wi�kszosc materialu pochodzi dopiero 
z XI i XII w., wczesniejszy bowdem, niewielki jednak w por6wnaniu z wielko
morawskimi, gr6d w Wislicy ulegl wiSp6lczesnie z nimi, tj. w poczqtkach X w., 
spaleniu, eo - nawiqzujqc do pytania postawionego przez prof. Hensla - wskazy
waloby na r6wnolegly z Rzeszq _Wielkomorawskq upadek polJityczny, b�dqcy skut
kiem najazdu. Z ok,resu nast�pnego szczeg6lne zainteresowanie budzq zabytki 
w odkrytym - jak to okreslil referent - ,,komplek,sie palacjalnym". Obej�owal 
on pr6cz palacu wielki budynek mieszkalny niewiadomego przeznaczenia, rotund� 
i kosci6l. NaiSt�pnie powstala tu kolegiata romanska, a wszystko uleglo zniszczeniu 
w czasie kolejnego najazdu, tym razem Pieczyng6w w 1135 r. Nast�pna Wislica 
powstaje dopiero w drugiej polowie XII w. pod opiekq Kazimierza Sprawied1iwego. 

Poniewaz kolejny referent, prof. dr A. Dostal, Illie przybyl na obrady, zgloszony 
przez niego referat pt. Bizantyjska misja na Morawach a poczqtki pismiennictwa

slowianskiego nie zostal wygloszony. 
Obrady zamknql rektor Uniwersytetu Wroclawskiego prof. dr A. Jahn, dzi�

kujqc w slowie koncowym organizatorom za doprowadzenie do tej sesji, b�dqcej 
pod kazdym wzgl�dem udanym eksperymentem we wsp6lpracy polsko-czechoslo
wackiej na polu naukowym. 

Istotnie, wystawa „Velkä Morava'' oraz zwiqzana z Illiq sesja na Uniwersytecie 
Wroclawskim wykazaly, jak owocne mogq byc wysilki naszych dw6ch narod6w 
przy badaniu wsp6lnej przeszlosci. Sama wystawa zas za:interesuje z pewnosciq 
pr6cz specjalist6w wielu wroclawian. 

Wa c l a w K o r t a

ZE STUDIOW NAD SREDNIOWIECZNYMI R�KOPISAMI POLSKIMI 
W BIBLIOTEKACH W1:,0SKICH 

Wi.sp6lczesny badacz biorqcy na warsztat dost�pne mu w formie przedruk6w 
zr6dla dziejopisarskie latwo spostrzeze, ze wydawnictwa te w wielu wypadkach 
wykazujq powazne braki, a nierzadko ii. bl�dy edytorskie 1• Dlatego tez potrzeba 
nowej publikaicji sredniowiecznej spuscizny histo-riograficznej stala si� pierwszo
planowym zadaniem, jakie w ok_resii.e powojennym stan�lo przed polskq medie
wistykq. 

Siedern kol<ejnych tom6w nowej serii Pomnik6w Dziejowych Polslci udost�pnilo 
juz historykom wiele zr6del pisanych w nowej szacie, podyktowanej wymaganiami, 
jakie zr6dloznawstwo stawia dzis naukowemu edytoriStwu. Jednakze w caloksztalci:i.e 
sredniowiecznych tekst6w historycznych dochowanych do naszych czas6w jest to 
dopiero dro:bna czqstka. Reszta dorobku zainteresowan historyczn.ych tamtych cza
s6w czeka na tak:ie wydanie, kt6re 1b y zaspokoilo potrzeby w tym zakresie na 
dlugie la ta. 

Pierwszq czynnosciq, jakiej od reedytora wymaga tego rodzaju odpowiedzialne 
pr.zedsi�wzi�cie, muszq byc dokladne studia nad odpowiednimi kodeksami i r�ko
pismiennq postaciq przekaz6w. Te wzgl�dy podyktowaly -r6wniez potrzeb� mojego 
wyjazdu naukowego do bibl!iotek wloskich, kt6re przechowujq mi�dzy innymi kilka 

1 Por. W. K o r t  a, Sredniowieczna annaListyka stqska, Wroclaw 1966, s. 15 nn. 
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pomnik6w slqskiej annalistyki, przygotowywanej przeze mnie do nowego wydania 
w Series Nova MPH. 

Juz w czasie pisania monograficznej rozprawy na temat tej gal�zi sredniowiecz
nego dziejopisarstwa slqskiego budzily si� we mnie Wq'tpliwosci, cziy dotychczasowe 
druki tych 'zr6del oddajq wiemie swoje pierwowzory 2, a dolqczone przez wydaw
c6w wyjaisnienia co do proweniiencji r�kopis6w, miejsca. i czasu ich powstania oraz 
zawartosci .kodeks6w odpowiadajq faktycznemu s-tanowi rzeczy. Autopsja potwier
dzila w pelni moje przewi<lywania. 

Prac� w Bibliotece Watykafiskiej rozpoczqlem od studi6w nad znanym od 
dawna nauce kodeksem fügurujqcym tarn pod syg,naturq Mss. Chigiani Q.II.51 
i zawierajqcym cenne silesiaca wydane przed kilkudziesi�ciu laty w Monumenta

P.oloniae historica a. Pismo oraz chronologia i tresc przedstawionych w kodeksie 
fakt6w wykazujq wbrew rozpoznan,iu auto,ra katalogu watykanskiego zbioru Chi
giano, datujqcemu interesujqcy nas r�kopis na XV w., ze mamy tu do czynienfa 
z kolekcjq r6znych pism powstalych niewqtpliwie na $lqtSku, najpewniej we Wroc
lawiu, w pierwszej polowie XVI w. 4 

Pomijajqc w tym miejscu dokladny opis omawianego kodeksu, za najwazniej
szy rezultat bezposredntego zetkni�cia si� z nim uznac wypadnie odkrycie kilku 
nie zauwazonych lub nrie docenionych dotqd zr6del odnoszqcych si� do historii 
$lqska i calosci ziem polskich w okresie sredniowiecza. Przeocz,enie to, popelnione 
ze strony kilku historyk6w polskich, kt6rzy dowodnie kodeks 6w mieli w r�ku 5, 
tlumaczyc nalezy chyba zbyt pobieznym przeglqdni�ciein r�kopisu w ·przekonaniu, 
ze zamieszcz.ony na fol. lr spis tresci oddaje wiernie zawartosc kodeksu 6• W ten 
spos6b poza �biorem slqskich rocznik6w w MPH znalazl s.i� utw6r historiograficzny 
na fol. lOlr-103.r zatytulowany Quedam annalia et memorabilia regni · Bohemie.

W rzeczywistosci jest to rocznik slqski powstaly najprawdopodobniej we Wrodawiu 
w czwartej cwierci XV w., dzis znany w formie kopii z poczqtku natSt�pnego stu
lecia. Na 15 not rocznikarslcich z lat 1455-1472 az 13 odnosi si� do Slciska i Wroc
lawia. Jaka jest faktograficzna i zr6dloznawcza wartosc tego zabytku, okre&lcl p6z
niejsze dokladne badaniä.. J�z dzis jednak muzna powiedziec, ze jest to rocznik 
samodzielny, zawierajqcy wiadomosci hd.sto�yczne nie znane innym .zr6dlom anna
listycznym Slqska. 

Nieco dalej na fol. 115'r-U9r · pod tytulem Sequitur cathalogus regum regni

Polonie kryje si� nie publikowany takze dotqd ani blizej nie scharakteryzowany 
tekst historyczny, przedstawiajqcy wykaz wladc6w polskich od Lecha do Zygmunta 
St�ego z podaniem szeregu fakt6w zwiqzanych z ich panowaniem. Skqd autor 
czerpal swe wiadomosci i jaka jest ich wartosc poznawcza, ustalic mogq dopierö 
szcz-eg6lowe dociekanä.a. Jesli nawet podane przez autora katalogu dane historyczne 
Sq w znacznym procencie ekscerptem z Dlugosza, eo zdaje si� sugerowac pobiezny 
rzut oka, to i tak zaslugiwac musi na uwag� badacza jako pomnik zywych jeszcze 
na Slci·sku na poczcitku XVI w. zainteresowan og6lnopolslcim nurtem dzdejowym. 

2 Tamze, s. 319 nn. 
3 T. III, Lw6w 1878, s. 732-745. 
4 Podobnie wczesniej wypowiedzfal sd.� na t,en temat W. Semkowicz 

u M. Fr i e d b e r g  a, Klejnoty Dlugoszowe, Krakow 1'931 (odbitka z „Rocznika 
Heraldycznego", t. X), s. 6 nn. 

5 Por. wst�p A. Semkowicza do jego wydania kronik i rocznik6w slqskich 
w MPH, t. III, s. 716 nn., oraz S e m k o w i c z, op. cit., s. 6-8. 

s Tymczas,em spi!S ten sporzqdZJila osoba nie orientujqca si� w szcz·eg6lach za
wartosci r�kopisu, Pomin�la wi�c wiele jego odr�bnych utwor6w lub nadala im 
sumaryczne tytuly. 
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Na fol. 123 r-124r ta sama r�ka spisala bardzo interesujqcy rocznik polski, 
nadajqc mu tytul Annales siue res merrwrabiles regni Polonie. Przedstawia on 
dzieje Polski od Mieszka I do roku 1260. Je6t to niewqtpliwie ekscerpt z bardzo 
starego, nie istniejqcego juz dzis rocznika polskiego (kapitulnego krakowskiego 
dawnego?), amplifikowany nie spotykanymi w innych zr6dlach dziejopisarskich 
szczeg6lami i faktami przej�tymi z zaginionych polslcich pomnik6w historiogra
ficznych, a odnoszqcych ,si� do stosunk6w polsko-w�gierskich za Mieszka I, wy
darzen wewn�trznych oraz poLi.tyki zagranicznej Polski X-XIII w. Zaj�cie si� tym 
rocznikiem jest pilnym zadaniem naukowym. 

Wiele cennego i nader interesujqcego materlialu zawierajq fol. 127r_:_138 r ob
chodzctcego nas kodeksu, kt6re wypelnia Cronica, quomodo dorri,ini Cruciferi exorti

sunt et quomodo per PoLonos contra Prutenos fuerunt suscepti. Et qualiter post

modum maxima pr.elia cum ipsis commiserunt et a Polonis prostrati sunt, tan

demque pacem inter se firmaverunt. Et qualiter se · regi Polonie et omnibus suc

cessoribus obligauerunt. Jest to dzielo spisane tct samct r�kct, eo wyzej wspomniane 
Annalia. Cechuje je propolskie nastawienie i - jak si� wydaje - ndezawislosc 
od Dlugosza, a tym bardziej od historiografii. krzyza.ckiej. Opowiadanie wzbo
gacone kopiami dw6ch dokument6w regulujqcych stosunki polsko-krzyzackie 
w czasach Wladyslawa JagieHy i jego syna Wladyslawa III miesci w sobie, jak 
na to wskazujq pewne szczeg6ly, wiele cennych informacji postulujqcych podj�cie 
szczegölowych nad nim badan. 

Majqc w r�ce kodeks Mss. Chigiani Q.II.51, zawierajqcy pisma historyczne 
wydane drukiem w MPiH, por6wnalem i skolacjonowalem odpowiednie teksty. 
Tekst kroniki o Piofrze Wlascie wydany przez M. Plezi� w oparciu o fotokopi� 7, 
podobnie jak i kronika slctska skr6cona 8 nie budzct wi�kszych zastrzei:en. Nie 
mozna, niestety, tego powiedziec o opublikowanym przez A. Semkowicza zr6dle pt. 
De expulsione Judeorum 9. Zostalo ono tak blE}dnie i niestarannie odczytane, ze 
w swietle r�kopisu nie stanowi w publikacji MPH zadnej wartosci. Jako cenne 
swiadectwo stosunk6w narodowosciowych i religijnych we Wroclawiu relacja 
o wyp�dzeniu Zyd6w zasluguje na popr<Jwne nowe wydanie i opracowanie.

Pobyt kilkutygodniowy w Bibliotece Watykanskiej byl takze okazjct do prze
prowadz,enia dalszej kwerendy w jej bogatych zasobach r�kopismiennych, choc 
poszukiwaniom tym nde rokowalem poczcttkowo wi�kszego powodzenia, wiedzctc 
o tym, ilu polskich badaczy podejmowalo przede mnct to samo zadanie i wer
towalo tamtejsze katalogi manuskrypt6w. Okaza1'o si� jednak, ze i tu jest jeszcze

szerokie pole do dzialania, kt6re przyniesc moze zaskakujqce wynikd. Nalezaloby

w pierwszym rz�dzi-e przeglqdnctc ,bardzo starannie inwentarze r�kopis6w, w wielu

wypadkach ndedokladne, r,ejestrujqce poszczeg6lne jP.dnostki przy pomocy nader

og61nilrowych tytul6w. Trzeba by wlasoiwie kazdy taki zapis typu notae histo

ricae por6wnac z r�kopisem, gdyz nie wiadomo bliz,ej, eo tarn wlasciwie si� kryje.

Osobiscie gl6wnie zajqlem si� najbardziej wyeksploatowanymi katalogami rzeczo

wymi, kt6re naprowadzily mnie na dalsze nie znane dotctd r�kopisy zr6del slcts-

kich.

7 Por. MPH, series nova, t. III, K·r�k6w 195.1,. s. II7III. Tu na�iase!Il wypada
wspomniec o tstnieniu drugiego r�kop1su kromki o P.iotrze Wlasc1e me znany1;1
M. Pl,ezi, znajdujq�ym s.i� w Bibliotece Watrkanskie� pod . sy�;1aturq:. Mss. C�
giani, s. v. 5 .  Na szcz�scie dla tego wydawcy Jest to w1erna 1 pozna kopia r�kop1su
Mss. Chigiani Q. II.51.

s MPH, t. III, s. 718-7 31. 
9 Tamze, s. 785 -78 9 .  
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Za najcenmeJsze odkrycie .poczytuj� sobie dotaroie do pergaminowej ksi�gi 
z XIV w., figurujqcej w Bibliotece Watykaiiskiej pod sygnaturq: Cod. Palat. 
lat. 857, zawierajqcej w sobie Zywot wif:�szy i mniejszy sw. Jadwigi, spisany 
w 1300 r. 10 Je.st to najstarszy z zachowanych r�kopis6w biografii tej postaci, 
nie wykorzystany w dotychczasowych edycjach Vitae Hedwigis ani przez A. Sten
zla 11, ani przez A. Semkowicza 12• NiezaleZinie od wzbogacenia podstawy r�ko
pismiennej do szcz,eg6lowych badaii nad tym zr6dlem kodeks watykanski zainte
resuje takze muzyko1og6w, gdyz zywot ksi�zny slqskiej spisany zostal tu takze 
w postaoi piesnd koscielnej zaopatrzonej w nuty. 

Opr6cz tekstu hagiograficznego kodeks ten zawiera na fol. 84r nie znany ani 
nie publikowany rocznik trzebnicki, .przedstawiajqcy najwazniejsze wydarzernia 
tutejszego klasztoru od jego zalozenia w 1,203 r. po rok 1267. Jest to - jak przy
puszczam - wyciqg z najstarszego, nie istniejqcego juz, annalu cysterek trzeb
nickich, jaki powstal w latach siedemdziesiqtych XII w. 13. 

Pewnego rodzaju niespodziankq bylo dla mnie natrafienie na oryginal zeznan 
w slynnym procesie swidnickich beginek z 1332 ,r. oznakowany jako Cod. Vatic. 
lat. 13119. Zr6dlo to znane jest z publikacji B. Ulanowskiego 14, opartej na kopii 
z XV w. stanowiqc.ej wlasnosc Biblioteki Kapitulnej w Krakowie. Por6wnanie 
tekstu drukowanego z r�kopisem watykaiiskim wykazuje pewne odchylenia. Czy 
jest to wina lropisty, czy tez wydawcy, rozstrzygnq przyszle badania. 

Do cenniejszych, godnych wzmianki odkryc zalicz� w koiicu nie znany nauce 
dokument kr6la Wladyslawa III dla un.it6w ruskich z 1443 ,r. 15, zachowany w od
pisie z XVII w. w Cod. Vatic. Slavo 12. 0 ile szczeg6lowe badania wykazq wia
rygodnosc tego zr6dla, bylby to wazny przyczynek do poznania polityki kosciola 
katolick',ego i paiistwa polskiego w stosunku do prawoslawiia na Rusi bezpo
srednio po unii florenckiej. 

Jak najbardziej celowe i pozyteczne okazalo si� takze odwiedzenie przeze 
mnlie Biblioteki Sw. Marka w Wenecji, kt6ra przechowuje mi�dzy innym'i pa.pie
rowy kodeks z XV w., sygn. Classis X lat. cod. 3628, kryjqc w sobie trzy slqskie 
zr6dla narracyjne: Rocznik lubiqski, Nagrobki ksiqzqt slqskich oraz wiersz o fun
dacji klasztoru cy,sterskiego w Lubiqzu. Uzyiskalem bowi,em niie ty1ko pelne dane
co do tresci tej ksi�gi, miejsca i czasu jej spisania, ale takze moglem si� prze
konac, z,e Rocznik lubiqski w wydaniu MPH 16 jest tylko cz�sciq wi�kszeg� i arn
bitnego dziela annalistycznego, pr6bujqcego zwic1:zac histori� Slq1ska z nurtem 
dziej6w powszechnych. A. Semkowicz, podobnie z,resztc1: jak i jego poprzednik 
W. Wattenbach 17, sztuczni·e wy,odr�bndl z calosci zabytku noty slqskie, naruszajc1:c
tym samym jego autentyzm, kt6ry musi mu przywr6cic przyszl,e wydanie.

Uzyskane rezultaty w cic1:gu kilkutygodniowego pobytu w dw6ch bibliotekach 

10 Swiadczy o tym zapiska na fol. 70r: ,,Explicit Iegenda maior et minoir de 
sancta Hedwigis anno domini M°CCC0 consumata". 

11 Scriptores reru.m Silesiacarum, t. II, Wroclaw 1939, s. 1-125. 
12 MiPH, t. IV, Lw6w 1884, s. 501 nn. 
13 Por. K o r t  a, op. cit., s. 95 nn. 
14 Scriptores rerum Polonicarum, t. XIII, Krak6w 1889, s. 233-25'5. 
15 Por. K. C h o d y n i c k i, Kosci6l prawoslawny a Rzeczpospolita Polska 

1370-1632, Warszawa 1934; 0. H a  1 e c k  i, From Flor,ence to Brest (Sa,crum Polo
niae Millennium, t. V, Rzym 1958). 

1s T. III, s. 707-708. 
17 Mon. Lubensia, Wroclaw 1861, s. 9-10. 
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wloskich ukazujc1 (moze wbrew wyczuwanemu przekonaniu), ze te i !inne omijane 
dotqd tamtejsz.e ksi�gozbiory kryjq w sobie wiele nie znanych nauce .polskiej 
zr6del dziejopi.sar,skich, ktorych ujawnienie mogloby znacznie wzbogacic nasze 
wiadomosci z faktografii i kultury hi:storycznej polskiego sredniowiecza. 

Ja n i n a  GUe w s k a

SPRAWOZDANIE Z SESJI NAUKOWEJ ODBYTEJ Z OKAZJI OTW ARCIA 
WYSTAWY „MALARSTWO SL1\SKIE 1520-1620" W MUZEUM SL1\SKIM 

WE WROCI,AWIU 

W dnii.ach 16 i 17 XII 1966 r. w Muzeum Slctskim we Wroclawiu odbyla s1� 
konferencja zor·ganiz<>wana z okazji otwarcia wy,stawy „Mafarstwo slqskie 1520-
-1620", kt6ra je,st kolejm\ tego typu wystawc1 problemowq. Poprzedzala jq zo:r
ganizowana w 1962 ,r. wystawa pt. ,,Malarstwo slc1skie p6znego gotyku", a na
1968 r. przygotowuje si� r6wniez wystaw� problemowq, lecz z zakresu rzezby.

Na konferencj� przybyli nie tylko goscie krajowi, z osrodk6w uniwersyteckich 
i pozaundwersyteckich, ale r6wnie:i: goscie zagraniczni, m. in. dr J. Vackovä z Prag,i 
i dr W. Schade z Berlina. Na sali obrad zgromadzili si� tak:z.e miejs,cowi znawcy 
i milosnicy kultury Slqska, i to nie tylko historycy sztuki, ale r6wniez historycy 
kultury, historycy, fälologowie, architekci i urbanisci. Po uroczystym powitaniu 
przybylych na obrady gosci przez dyrektora Muzeum Slc1skiego dr Mari� Starzew
skq i przej�ciu przewodnictwa o.bradom przez prof. dra J. Bdalostockiego zebrani 
wy,siuchaH w godzinach przedpoludniowych dw6ch referat6w: .prof. dra S. Herbsta 
(Uniwer,sytet Warszawski) pt. Polsko-niemiecka kultura mieszczanska w XVI wie

ku oraz doc. dra M. Zlata (Uniwersytet Wroclawski) pt. Znaczenie Wloch dla
sztuki Slqska w XVI w., po czym nastqpilo zwiedzanie WiYStawy. W godzinach 
popoludniowych oibrady zostaly wznowione referatem dr J. Vackovej z Pragi pt. 
Les difficultes et la fleur tardive de la Renaissance en Europe centrale. La peinture

en Boheme, a nast�pnie dra W. Schade z Berlina z Institut für Denkmalpflege pt. 
Die Eµitaphbilder Lucas Crana.chs d. J. Po wysluchaniu r,eferat6w miala rozpoczc1c 
si� dyskusja, :ze wzgl�du jednak na bTak cza.su przelozono jq na dzien nast�pny, 
po czym nastqpilo uroczyste otwarcie wystawy, kt6rego dokonal wraz z dy,rekto
rem Muzeum wiceprzewodniczqcy WRN we Wroclawiu mgr Z. Surowiec.· 

Dla historyka kultury Slqska wazny wydaj,e si� byc referat prof. dra 
S. Herbsta, kt6ry daleki byl od wyczerpa.nia tematu,. rzucil jednakze swiatlo na
kilka zagadnien. Rozwazania referenta pod wzgl�dem terytorialnym skupily si�
na tzw. obs:zarach pog,ranicznych - Slqsku, Pomorzu i Prusach, gdzie scieranie
si� kultury polskiej i niemieckiej bylo bardzo silne, tym wi�eej ze miasta tych
obszar6w powstaly i wyrosly na podlozu slowianskim. ale gospodar.czo zwiqzane
byly w duzej mierze z Niemcami. Uwaga referenta skupila ·sii� takz� na zagadnie
niach swiadomosci narodowej na tych obszarach i procesie ksztaltowania si� na
rodu. Gl6wnym zalozeniem .referatu bylo zwr6cenie uwagi na mieszczanstwo jako
na tw6rc� kultury, poniewaz dlugQ w . historiografii nie doceniano w tej mierze ·
mia.st, przeceniajc1c jednocz,esnie kulturotw6rcze znaczenie •szlachty w XVI w.
W sprawie tego referatu cenne uwagi w dyskusji poczynil prof. dr W. Czaplinski.
Wskazal on na Slqsk jako na kraj bardzo ciekawy pod wz,gl�dem przemian kul-
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turalnych, w kt6rym dzi�ki jego polozeniu wytwarzajq si� w wielu dziedzinach 
kultury formy posrednie, tak np. protestantyzm slqski dlugo jeszcze zachowal 
pierwiastki katolickie, eo �o r6zni od protestantyzmu niemieckie·go. W odpo
wiedzi prof. dr S. Herbst ustosunkowal si� do krytycznych uwag wysuni�tych 
w dyskusji, zgadzajqc si� m. in. z poglqdem na spe:cyfik� 8lqs'ka, podkreslil r6w
niez, ze nalezaloby uwzgl�dnic w referacie takze wplyw C:ziech na kultur� Slqska. 

Giekawe problemy po·ruszyl w swym rieferacie doc. dr M. Zlat. · Dla historyka 
kultury referat ten byl riowatorskim uj�ciem wplywu Wloch na sztuk� Slqska. 
W dotychczasowej historiografii przypisywano mianowicie decydujqCq rol� ita
lianizmowi w sztuce slqskiej, refer,ent zas nie negujqc oczywisde tego wplywu, lecz 
znacznie go ograniczajqc, 'wydo.bywal element rodzimy, podkreslajqc ·Smak i zdol
nosci artystyczne 8lqzak6w w sporzqdzaniu epitafi6w. Stwie�dzil on, ze jesli chodzi 
o epitafia slqskie, to wi�kszy wplyw wywderajq na nie w tym okresie Niderlandy
niz Wlochy. Wplywy wloskie wedlug niego ograniczajq si� do ornamentyki i obra
mowan epitafi6w, czasem do spoisobu ulozenia postaci zmarlego. Hi•storycy sztuki,
prof. dr J. Bialostocki i dr J. K�bowski, przeprowadzili ciekawq dyskusj� nad do
konanq przez a:utora charakterystykq element6w epitafi6w. Referaty popoludniowe 
pierwszego dl1lia obrad dt J. Vackovej i dra W. Schade dotyczyly .podobnych pro
blem6w i zjawisk, kt6re zachodzily w krajach sqsiednich: w Czechach i Niem
czech. 

R,eferaty drugiego dnia obrad skupily si� wok6l· zagadni,en specjalnych z za
kr,esu hiistorii sztukö., a tematycznie zwiqza�ych z otwartq wystawq. Jest rzeczq 
naukowo wytlumaczalnq, dlaczego wlasnie epitafia znalazly si� w centrum zainte
resowan sesj.i. Ot6z wlasnie ten rodzaj malarstwa przynosi z,e sobq na 8lqsk 
w XVI w. luteranizm, zanika wskutek tego malarstwo oltarzow.e, a jego miejsc� 
zajmuje portret (obok epitafi6w eksponowany r6wniez na wystawie) i epitafium, 
kt6re w tym okresie staly si� domenq malar.zy slqskich. Trzeba dodac, ze epitafia 
slqskie stanowiq okolo 800/o zachowanego materialu zabytkowego z zakresu ma
larstwa. 

Z · referat6w dotyczqcych histodi sztuki r6wniez historyk m6gl . wydobyc 
wdele cennego materiaht. Wiadomq jest przeciez rzeczq, iz ikonografia jest cz�sto 
dla historyka kultury takim samym zr6dl,em, jak zr6dlo pisane. Jest ona np. cen
nym zr6dlem dla historyka obyczaj6w. Wiele · refleksji na ten temat wywolal 
referat dra T. Dobrzenieckiego (Muzeum Narodowe w Warszawie) pt. Po:iegnanie

Chrystusa z Mariq - przyczynek do ikonografii epitafium slqskiego. Referent 
wskazal na duzq Hose takich obraz6w na 8lqsku, kt6re aczkolwiek wykonane sq 
r�kq r6znych mistrz6w, majq wsp6lny temat i cel: oddzialywanie na uczucia 
mieszczan przez pokazywanie pozegnania z najblizszq osobq. Dr T. Dobrzeniecki 
zwr6cil takze uwag�, ze obraz ten stal si� r6wniez podlozem dla minia tur slc1skich 
r�kopi:s6w dominikanskich. Ref,erat proif. dra J. Bialostockiego (Uniwersytet Wa·r
szawski) pt. Kompozycja emblematyczna epitafi6w §lqskich w XVI w. zwr6cil 
uwag� na rozw6j' epitafi6w slqskkh w latach 1520-1620 i byl szczeg6lnie cenriy 
ze wzgl�du na uwagi odnosnie do wystawionych d:ziel sztuki malarskiej. Bardzo 
ciekawe dla historyka kultury wydajq si� trafne spostrzezenia mgr A. Gosie
nieckiej (Muzeum Pomorski,e w Gdansku) zawarte w referacie pt. Wzory graficzne

w malarstwie · pomorskim drugiej polowy XVI w. i poczqtk6w XVII w. Jak wy
nika z tego ["•eferatu, pewne ijawiska kulturalne za<;hodzqce na Pomorzu sq ana
logiczne do zjawisk lrnltura_lnych na Slqsku. Mgr A. Gosieniecka podkreslila m. in. 
wielki wplyw na malarstwo pomorskie A. Dürera. Wiemy, ze i na ziemi slqskiej 
mozna spotkac wiele jego drzeworyt6w, kt6re byly wzorc,em dla artyst6w slqskich, 
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a jego w.plyw na kultur� Slqska jest r6wnie duzy jak na kultur� Pomorza. Spo
strzezenia Autorki co do sposobu rozpowszechniania dziel sztuki na Pomorzu po
przez sprzedaz na jarmarkach jest r6wntez zjawiskiem analogicznym na Slqsku, 
o czym niejednokrotnie wspominajq zr6dla slqskie. Referentka wskazala tak:ze
na uzywanie przez malarzy gdanskich tzw. stambuch6w, czyli szkicownik6w.
Historycy wskazujq na znajomosc i uzywanie szkicownik6w r6wniez i na Slqsku.

Wszystkie referaty wygloszone ,na konferencji zostaly gruntown1e przedysku
towane w drugim dniu obrad w trwajqcej przeszlo 21;2 godz. zywej, a niekiedy 
burzliwej dyskusji. Dyskusja nad problemami zawartymi w reforatach szla w kilku 
kierunkach: icl} uzupelnien, jak to mialo miejsce w wystqpieniu reprezentantki 
Krakowa mgr Zychiewicz, kt6ra pokazala wiele epitafi6w z terenu Krakowa, blizej 
nie znanych szerszemu og6lowi, uwag polemicznych, kt6re wysunql np. dr J. K�
bowski w stosunku do ref.eratu doc. dra M. Zlata, a takze. w kierunku podkresle
nia dond.oslosci wygloszonych na tej sesji referat6w. Uczynil to np. w swej wy
powiedzi prof. B. Guerquin w stosunku do referatu prof. dra S. Herbsta i doc. 
dr Z. Swiechowski w stosunku do referatu dra T. Dobrzenieckiego. 

Pod:sumowa,nia oibrad dokonal doc. dr M. Zlat, kt6ry im przewodniczyl w- dru
gim dniu. Podzi�kowal on za interesujqce referaty, dyskusj�, organd.zacj� sesji 
i · otwarcie interesujqcej wystawy udost�pnionej szerszym kolom zaintere.sowanych. 
Nalezy podkreslic; ze zar6wno sesja, jak i wystawa 'ZOstaly .zorganizowane rze
czywiscie doskonale, kosztowalo to niewqtpliwie wiele wysilku pracownik6w Mu
zeum Slqskiego, za co w tym miejscu nalezy im zlozyc podzi�kowanie. 

Na wystawie zgromadzone zostaly slqskie epitafia i portrety. Uklad ich w sa
lach Muzeum Slqskieigo pomyslany jest chrop.ologicznie, a oennym przewodnikiem 
po tej wystawie jest katalog opracowany przez dr B. Steinborn. Wystawa jest 
tym cennie}sza, ze zgromadzila dziela sztuki znajdujqce si� nie tylko w Muzeum 
Slq:Skim czy w innych mu:oeach wroclawskich, ale nawet te, kt6re znalazly si� 
w Muzeum Narodowym w Warszawie. Sesja ,zas ref,eratami i dyskusjq wkraczala 
w dziedzin� tak zywo_ dzis postulowanych badan kompleksowych. 

T e r e s  a K u 1 a k, J a n  K a w a 

MATERIAt.Y Z DWUDZIESTOLECIA DZIAt.ALNOSCI AKADEMICKIEGO 

KOt.A NAUKOWEGO HISTORYKOW 1 

Prace przygotowawcze zwiqzane z zorganizowaniem kola naukowego rozpo
cz�to juz na przelomie maja i cz·erwca 1946 r. Inicjatorami utworz,enia kola byli 
m. in.: Joanna Konopinska (pi,erwszy prezes), Adam Altenberg, Ewa Chodzko,
Stanislaw Michalkiewicz, kt6rzy tez weszli do Komitetu Organizacyjnego Aka
demickiego Kola Hi1storyk6w Uniwersytetu Wrodawsk,i,ego. Walne zebranie, na

1 W ,czerwcu 1966 r. min�la 20 rocznica istnienia Studenckiego Kola Naukowe
go Historyk6w dzialajqcego na Uniwersytecie Wroclawskim. W zwic:t.zku z tym 
4 VI 1966 r. odbylo si� w Kiubie Unä.wersyteokim uroczy,ste s.potkanie bylych 
czlonk6w kola, pracownik6w naukowych, wladz dziekanskich Wydzialu Filozoficz
no-Historycznego oraz przedstawi,cieli organizacji mlodziezowych. Na spotkaniu tym 
zostal · wyglo1szony niniejszy referat. Powstal on na podstawie zachowanych doku
ment6w, relacji bylych czlonk6w kola i zostal poszerz1ony dzi�ki wykorzystaniu 
wspomnien uczestnik6w spotkania. 
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kt6rym ukonstytuowalo siE:: kolo, odbylo siE:: 18 VI 1946 r. Kolo organizowalo ze-
brania o charakterze naukowym w scisle zamkniE::tym gronfo. 

W listopadzie 1946 r., a wiE::c w roku akademickim 1946/47, wybrano nowy 
zarzqd i zatwierdzono statut. Prezesem zostal Waclaw Dlugoborski. Kolo li
czylo w6wczas 83 czlonk6w. Wsr6d nich byli takze studenci innych wydzial6w: 
prawa, medycyny, dzialalnosc wiE::c kola nie o.graniczala siE:: tylko do Wydzialu 
Humanistycznego. Pierwszym kuratorem kola zostal prof. dr Karol Maleczynski. 

J,esieniq 1946 r. wykrystalizowal siE:: profil pracy kola. Wedlug 1Statutu mfalo 
ono dbac o podniesienie wiedzy history,cznej swych czfonk6w, popularyzowac hi
storiE:: w§J:6d szerszych k6l spoleczenstwa oraz utrzymywac kontakt z przedsta
wicielami ,innych nauk historycznych. Realizaqja tych cel6w miala nastqpic przez 
organizowanie wyklad6w, odczyt6w i dysku:sji o chiarakterze naukowym i popu
laryzatorskim. Pod:Stawowq formq dzialalnosci byly zebrania posW!iE::corre gl6wnie 
historii S�q;ka. Dyskut,owano nad warunkami powstania polskiej swiadomosci 
narodowej na Slqsku, problemem kolonizacji niemiiecktiej w wiekach srednich, czy 
tez powstaniami slqskimi. kolo naukowe wystq;pilo w6wczas ze slusznq, z punktu 
widzenia tamtych lat, inicja.tywq zalozenia wlasnej bibliotekii. Studehci wroclawscy 
bardzo dotkliwie odczuwali brak podstawowych .podrE::cznik6w i skrypt6w. W celu 
ich nagromadzenia kolo nawiqzalo kontakt ze srodowiskiiem krakowskim i war
szawskim, a za pieniqdze otrzymane ze skladek oraz dotacji Bratniej Pomocy Stu
dentom zakupilo pierwsze ksiqzki do swej biblioteki. 

Poczqwszy od 1'947 r. kolo pröcz dzdalalnosci naukowej szeroko zajmowalo siE:: 
sprawami socjalno-bytowymi student6w. Posredniczylo w znizkowej sprzedazy 
material6w pismiennych, skrypt6w i tablic paleograf.icznych. Pomagalo. w otrzy
mywaniu stype.ndi6w i zapom6g. Bralo udzial w Komisji RiozdZiielczej dar6w PCK. 
Zgodnie z decy.zjq dziekana prowadzilo posrednictwo w otrzymywaniu znizek ko
lejowych. Byla to jedyna forma otrzymywania tych znizek. Opiekowalo siE:: takze 
mlodszymi kolegami. Stworzylo specjalnq sekcjE:: informacyjnq, kt6ra informowala 
nowo przyjE::tych student6w o toku studi6w. 

Jesieniq 1947 x. wybrano nowy zarzqd, w kt6rego sklad weszli: Bronislaw 
Turon - pr,ez,es, Roman Heck, Juliusz Ziomecki, Wadaw Dlugoborski, Maria 
Chmura oraz Jerzy WJeiowiejski. Dzialalnosc kola w tym okresie to z jednej 
strony .tr·oska o podwyzszenie poZiiomu zebran, na kt6rych dyskutowano i oma
wiano prace wybitnych polskich historyk6w, jak W. Konopczynski, K. Piwarski 
i K. Tym:ieniecki, a z drugiej strony pr6by wyjscia poza mury uniwersytetu. W tym 
celu kolo wziE::lo udzrial w organizowanej przez TUR akcji szerzenia oswiaty wsr6d 
robotnik6w; zorganizowaro 16 wyklad6w popularnych w komisariatach MO we 
Wroclawdu. Akcja ta byla prowadzona w porozumieniu z Okr�gowym Zarzqdem 
Polskiego Zwiqzku Zachodniego we Wrodawiu. Prelekcje zwiqzane byl'y tema
tycznie z Ziemiami Odzyiskanymi. Prowadzili je: Roman Heck, Andrzej Stasiak 
i Bronislaw Turon. Prz,edstawiciele kola: Wandia Bilan i Bronislaw Turon, wziE::li 
udzial w zorganizowanym w lipcu 1948 r. w okolicach Bole:slawca Obozäe Repolo
nizacyjnym dla polskich emigrant6w z Jugoslawii. K1olo pomagalo orgainizato,rom 
VII Zjazdu Historyk6w Polskich, kt6ry obradowal w 1948 r. we Wroclawiu. Wiosnq 
1948 r. bralo czynny. udzial w Og61nopolskim Zjezdzii.e K6l Histo·ryk6w w Kra
kowie. 

Rok 1948 przyni6sl wyrazne ozywienie w ruchu studenckim. Wiqzalo siE:: to 
·z pewnq og6lnq zmianq warunk6w zycia we Wroclawiu, jak· r6wniez z · okrzepniE::
.ciem wrodawskie·go osrodka akademickiego. Pow:stale wczesniej kola wypraco-
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wywaly sobie nowe metody pracy, szukaly dr6g aktywizacji ,student6w, reorgani
zowaly siE::. 

Na Wydziiale Humanistycznym Uniwersytetu d. Politechniki Wroclawskiej opr6cz 
wielu ilnnych dzialaly cztery akademickie kola historyczne; historyk6w, historyk6w 
kultury materiaLnej, historyk6w sztuki oraz prehistoryk6w. Mialo to swoje dobre 
i zle strony. Pozytywnym aspektem tej dezintegracji bylo stworzenie grup o <lose 
sprecyzowanych zainteresowaniach, co podno,silo zniacznie poziom dyskusji na �e
braniach k6l. Mozna ·to wykazac na przykladzie Akademickiego Kola Historyk6w 
Kultury MateriaLnej prowadzonego przez Jerzego Wielowiejskiego i Wiaclawa KortE::. 
Kolo to dyskutowalo, nad referatami Waclawa Korty i Jerzego Wielowiejskiego 
Gdzie byla praojczyzna Slowian, Waclawia Dlugoborskiego Podstawy poznawcze

nauki historii, Romana Hecka Miejsce 1J,istorii w systematyce nauk itp. Kurato
rem jego byl prof. dr Kazimierz Majewski. Ujemmi stronct ,istnd.einia wiE::kszej ilosci 
k6l o zblizonych zainteresowa,niach byly trudnosci w administrowaniu nimi, repre
zentowaniu na zewncttrz öraz w organi'zowaniu akcj1i srodowiskowej. Postano
wiono wiE::c w lutym 1949 r. rozpoczqc przygotowania ·do polctczenia istniejqcych 
k6l historycznych, eo nastqpilo ootatecznie w maju. W sklad nowego zarzctdu · 
kola, kt6rego przewodniczqcym zostal Jerzy Wielowiejski, weszld.: Marian Wo
lanski, Jan Rybarski i J6zef Wojtal. 

Polqczone kolo liczylo ponad 150 czlonk6w. Zachodzila wiE::c koniecznosc po
dzialu na sekcje. Powstalo ich sdedem: historid sredniowiecznej, historii Slctska, hi
storii nowozytnej i najnowszej, prehiistoryczna, historii starozytnej, historil sztuki 
oraz metodologicma. Na sekcji histordi sztuki lezala szczeg6lna odpowiedzialnosc 
uzupelnienia wiedzy student6v.; z tej_ dziedziny, poniewaz Zaklad Historii Sztuki 
pozbawiony byl wy.starczajqcej ilosci kadry naukowo-dydaktycznej. Sekcja ta 
wzd.E::la udzial w akcji Und.wersytetu Niedzielnego, organizujqc popularne odczyty 
z prz,ezroczami o rozwoju styl6w w architekturze. 

Opr6cz zasadniczej i juz tradycyjnej fo.rmy dzialalnosci kola - zebran, oiraz 
tez juz tradycyjnej - informacji o studiach dl,a nowo przyjE::tych student6w, kolo 
podjE::lo szereg inicjatyw. Rozp.i.isalo konkurs na najlepszct krytycznct recenzjE:: nauko
Wq wybranej powojennej pracy historycznej, prowadzilo odczyty popularnonau
kowe w zakladach pracy i szkolach. W porozumien.iu z OkrE::gOWq Radct Zwictzk6w 
Zawodowych i ZMP stworzylo zespoly samopomocy w nauce i prowadzilo studium 
przysposobienia spoleczno-zawodowego. Studium to miabo pr.zygotowac mlodziez 
do przyszlej pracy zawodowej i w tym celu wsp6lpracowano z Osrodkiem lV!e
todyczno-Dydaktycznym Uniwersytetu. 

Na wiosnE:: 19·50 r. wybrano nowy zarzqd kola, a jego przewodniczqcym zostal 
J6zef Wojtal. Czlonkowie kola wyglosili szereg referat6w popularnonaukowych 
,w Osrodku Miejskkh Majqtk6w Ziemskich. Stan biblioteki kola wzr6sl w6wczas 
do 260 tom6w. 

Praca naukowa i spoleczna nie wyczerpywala wszystkich form dzialalnosci ko
la. W pierw.szych latach .istnienia polskd.ego uniwersytetu we Wroclawiu bylo ono 
organizatorem wypoczynku i zycia t,owarzyskiego .student6w. Organizowano wiE::c
wycieczki i wiecmrki taneczne. W 1946 r. zwiedz.ano zabytlci Wroclawia. W 1947 r. 
urzctdzono „Andrzejki". Wieczorek poprzedzilo wystqpienie prof. dra K. Male
czynskiego, w kt6rym m6wil o ispolecznym znaczeniu historili. W okresie waka
cyjnym 1948 r. zorganizowano wymianE:: wycieczek studenckich Wroclaw-Praga 
i wycieczkd. do Legnicy i Trzebnicy. W 194'9 ir. odbyly siE:: dwie wycieczki do So
b6tki i Opola. W programie bylio zwiedzanie zabytk6w wykopalisk archeolo
gicznych. 



Kronika naukowa 271 

Z dzialalnosci kola w latach 1950-1956 nie zachowalo si�, niestety, wiele rna
ter.ial6w. Kolern opiekowal si� prof. dr Wladyslaw Czapfüiski. W pracach kola 
aktywnie uczestniczyli: J6zef Leszczynski, Mieczyslaw Pater, Zbigniew .Kwasny, 
Anna Skowronska, Lech Tyszkiewicz. Od je:sieni 1953 r. kolo przygotowywalo rna- . 
terialy do referatu na Zjazd Mlodych Historyk6w. Problematyka Zjazdu koncen
trowalo si� na udziale rnlodziezy w walce o Polsk� Ludowq i pracy w ludowej 
ojczyznie . .Zjazd odbyl si� w Warszawie w 1954 r., a z wroclawskiego kola Zbigniew 
Kwasny i Miieczyslaw Pater przedstawili referat pt. Oblicze ideowo-polityczne mlo
dziezy Uniwersytetu Wroclawskiego w latach 1945-1950. Pornoc autororn w przy-
gotowaniu referatu okazala prof. dcr.- Ewa Maleczynska. 

W roku akadernickirn 1956/57 przewodniczyl kolu Edward Palin,ski. W dalszyrn 
cicigu podstawowq forrnq pracy byly zebrania dyskusyjrne. Szczeg6Inie ozywioml 
dyskusj�· wywolal referat Adarna Basaka o polityce zagranicznej Becka. Od 
jesiieni 1957 r. prowadzono na zebraniach dyskusje nad parni�tnikami Zerornskiego, 
Rzewuskiego i Lirnanowskiego. Przygotowywali je: Ja.nusz Bylinski (prezes kola), 
Edward Palinski, Kiwior i ,inni. Referowano nowosci wydawnicze, zbierano ma
terialy do bibliografii. Kolo utrzymywa.lo takze nawiqzane w poprzednich latach 
kontakty z kolern n.aukowym przy Uniwersytecie Kariola w Pradze. Zorganizo
wano wyrnian� wyoiecz,ek mi�dzy 0tbydwoma kolarni. Nasi studenci zwiedz-ali cie
kawe osrodki kultury rnaterialnej Cz·ech. · W 1957 r. kuratorern kola zostal prof. 
dr Henryk Zielinski 

Od listo.pada 1958 r. prez·esem kola byl Henryk Sobierajski, a w sklad- zarzqdu 
weszli: Stanislaw Grzqdka i Adolf Juzwenko. Kolo zaczyna co,raz cz�sciej wyst�
powac na z.ewnqtrz. W kwietniu 1959 r. uczestniczy w og6Inopolsk1irn zebraniu K6l 
Naukowych Historyk6w w Toruniu, a w listopadzie tegoz roku w Warszawie na 
odbywajct<:Yrn si� serninariurn poswi�conyrn dziejorn kontakt6w rewolucjonist6w 
polskich i rosyjskich. Adolf Juzwenko rn6vvil o udziale Slctzak6w w Rewolucji Paz
dziernikowej. Rok 19,58/59 byl rokiern pelnego wyjscia z irnpasu, w jakim znajdo
walo si� kolo w latach 1950-1956, 

Jesieniq 1959 T. na zebraniu sprawoizdawczo-wyborczym dokonano wyboru no
wego zarzctdu i opracowano arnbitny plan pracy. Prezesem kola zostal Adolf Juz
wenko. W sklad zarzqdu wesz1i: Henryk Sobterajski, Stanislaw Grzctdka, Piotr Do
browolski i Stanislaw Bieniek. Naczelnyrn zadaniern, jakie stan�lo przed kolern, bylo 
przygotowanie referatu na zjazd do Poznania i zorgainizowanie u siebie s-erninariurn 
z okazji 15-lecia powrotu ziern zachodnich do Macierzy. Krajowy Zjazd Studenckich. 
K6l Nau'kowych w rnarcu · 1960 ·r. w Poznaniu byl irnprezq zakrojonq na szerokct 
skal�. Zjazdowi patronowal Komitet z mini,strem szkolnictwa wyzszego Henrykiern 
Golanskim na czele. Obok historyk6w udzial ,w Zjezdzie wzi�li: filolodzy, prawnky, 
archeolodzy, antropolodzy ii. etnografowie 2• Udzial naszego kola w Zjezdzie poznan
skim zakonczyl si� duzyrn sukcesern. Jednc\ z trzech pierwszych nagr6d otrzyrnal 
Adolf Juzwenko za referat Na marginesie wplywu polityki wschodniej rzqdu pol
skiego na ksztalt9wanie si� granicy zachodniej 1918 do 1920. Na Zjezdzie powolano 
r6Wlrliez Kornitet Koordynacyjny K6l Historycznych przy RN ZSP. 

W o,rganizowanym we Wroclawiu w maju 1960 r. serninarium z okazji 15'-lecia 
odzyskania ziem zachodnich wzi�li udzial rnlodzi pracownicy nauki i studeruci -
czlonkowie naukowych k6l historyk6w ze wszystkich srodowisk uniwersyteckich 3

• 

2 Relacja ze Zjazdu zarnieszczona jest w „Kwartalniku Historycznyrn", LXII, 
1960, z. 3, s. 868. 

3 Relacja z tego serninariurn znajduje si� w „Slctskim Kwartalniku Historycznyrn 
Sob6tka", XVI, 1961, nr 2, s. 312. 
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Najwi�kszym zainteresowaniem cieszyly si� referaty Stanislawa Bienka Wok6l po
chodzenia rodu Piotra Wlasta i Adama Basaka Granica na Odrze i Nysie w swietle
um6w mi�dzynarodowych z okresu II wojny swiatowej. Obydwa te referaty nagro
dzone zostaly przez jury serninarium. 

Praca wewn�trzna kola koncentrowala si� wok6l zebran dyskusyjnych nad refe
ratami czlonk6w bcidz nowosciami historycznymi. Dyskutowamo nad nast�pujcicymi 
ksicizkami: W. Kula, Rozwazania o historii, M. Bloch, Pochwala historii oraz Listy

Kota do Sikorskiego. 0 historycznych nowosciach wydawniczych informowal ka
talog nowosci prowadzony w Czytelni ·Katedr Historycznych. Stanislaw Bieniek 
i Stanislaw Grzcidka redagowali gazetk� sciennq kola pt. ,,Regnum Ablatum", po
swi�conci historii Ziemi Dolnoslqskiej i dzialalnosci kola. 

W listopadzie 1960 r. nastcipila zmiana zarzcidu. Brezesem kola zostal Mieczyslaw 
Kruszyna, a wiceprezesem Witold Szczawinski. Najpowazniejs2q inicjatywq kola 
w roku akademkkim 1960/61 bylo zorganizowanie wsp6Inie ze srodowiskiem war
szawskim og6lnopolskiego seminarium poswi�conego niekt6rym problemom powsta
nia II Rzeczypospolitej. Odbylo si� ono w kwietniu 1961 r. w Warszawie. Meryto
rycznq opi.ek� nad seminarium sprawowali prof. dr Henryk Jablonski i prof. dr 
Henryk Zielinski. Referaty z wroclawskiego kola przygotowa_li: Piotr Dobrowolski 
Pilsudski i Daszynski wobec parlamentaryzmu oraz Adolf Juzwenko Narodowa de

mokracja i pilsudczyzna wobe·c bialej Rosji w 1919 r.

Wybrany w nowym roku akademickim 1961/62 zarzcid z Wlodzimierzem Lesnio
rowskim na czele zorganizowal w marcu 1962 r. seminarium poswi�cone dziejom 
ruchu ludowego w Polsee 4• Seminarium przygotowane zostalo przy wsp6ludziale 
Uczelniainego Komitetu ZSL i Zakladu Historii Ruchu Ludowego. Osrodek wroc
lawski przedstawil referat zbiorowy Wies g6rnoslqska wobec ruchu narodowego na

Slqsku w II polowie XIX wieku i Stanowisko nowej literatury historycznej wobec

ruchu ludowego w Galicji do roku 1914, kt6ry opracowal Marian Jasinski. 
Od 1961 r. daje si� zauwazyc spadek zainteresowan student6w pracci w kole 

naukowym. Swiadczyc o tym moze fakt, ze w latach 1961-1964 liczba czlonk6w kola 
,spadla z 50 (lata 1960-1961) do 12-20 os6b, a aktywnie pracujqcych byla zaledwie 
grupka. Wiqze si� to chyba z pewnym og6lnym kryzysem organizacji studenckich. 
Wydaj,e si�, ze jest to zjawisko przejsciowe, o czym swiadczy dajcica si� od pew
nego czasu zauwazyc poprawa sytuacji. 

Praca kola od 1961 r. zmienila nieco sw6j charakter. Punkt jej ci�zkosci prze
ni6sl si� z dzialalnosci wewn�trznej, wymagajcicej zaktywizowania wi�kszej ilosci 
student6w, na dzialalnosc - nazwijmy jq - ,,seminaryjnq", kt6rej · cechq jest ak
tywnosc grupki student6w. Zrezygnowano z zebran dyskusyjnych o charakterze 
naukowym, a w zamian za to koro bierze udzial lub organizuje u siebie seminaria 
naukowe wymagajcice intensywnej pracy jednostek. Udzial w og6Inopolskich zjaz
dach k6l naukowyc.,b lub organizowanie ich }est ·akcjci pozytywn&, ale wlasciwe 
efekty przynosi w6wczas, gdy jest wyinikiem ozywionej wewn�trz:r:iej pracy kola. 
W niekt6rych okresach dzialalnosci kola udawalo si� to osicignqc. 

W jesieni 1962 r. wybrano nowy zarz&d kierujqcy kolem do pazdziernika 1964 r. 
Prezesem byl Marian Wolanski, a aktywnie pracowali Zygmunt Brusilo, Ma,rek Ba
las, Maria D�bicz i Magdalena Hertman. P.rzedstawiciele kola wzi�li w tym okre
sie udzial w kilkµ seminariach og6l1nopolskich. W jesieni 1962 r. w Lublinie kolo 
uczestniczylo w obradach na temat „Walki wyzwolenczej narodu polskiego 

4 Relacja z seminarüum zamie,szczona jest w „Rocznikach z Dziej6w Ruchu Lu
dowego", IV, 1962, s. 461. 
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w XIX w.", ,a wiosnq 1963 ir. w seminarium metodologicznym w Krakowie (komuni
kat Miarka Balasa), seminarium pomorzomawczym w Toruniu i milenijnym w Po
z,naniu, w 1964 r. zas w seminaTium poswi�conym 20-leciu PRL. 

Zorganiz1owano takze w marcu 19,64 r. seminarium we Wrodawiu. W zwü\zku 
z uroczystoseiami 600-lecia Uniwersytetu Jagiellonskiego tematem tego seminarium 
byla „Rola Uniwersytetu Jagiellonskiego w walce . o polskosc Slqska i Pomorza". 
Kolo wrioclawskie przygoto�alo prac� zbioro�q pt. Wplyw Uniwersytetu JagieUoii
skiego na Slqsk w dobie Humanizmu i Odrodzenia w XV i XVI w. 

W latach 1962-1'964 na zebraniach kola dokonywano sprawozdan z artykul6w 
zamieszczanych w czasopismach histo,rycznych. Dyskutowano nad pracami Arskiego 
My, pierwsza brygada, Jablonskieg.o Narodziny II Rzeczypospolitej, Krasuskiego Sto

sunki polsko-niemieckie. 

W pazdzierniltu 1'964 r. za1czql dzialae nowy zarzctd w ,skladzie: Leonard Smol
ka - prezes, Jerzy Zimoch, Stanislaw Kawczak. W tym tez roku wystqpiono z ini
cjatywq opracowania historii ruchu studenckiego we Wroclawiu. Inicjaty�a ta po
parta z1ostala przez RO ZSP. Kolo nawiqzalo kontakt z DoLnoslqskim Towarzystwem 
Oswiatowym i bralo czynny udzial w dwu seminariach og6lno.polskich. Na zorgani
zowanym w Warszawie w styczniu 1965 r. seminarium poswi�conym 700-1,eciu War
szawy Jan Kawa wyglosil referat Obrona cywilna Warszawy we wrzesniu 1939 r. 
W ma:rcu 1965 r. w Opolu na seminarium dotyczqcym Opolszczyzny Leonard Smolka 
przedstawil resferat o Repofonizacji Opolszczyzny w 1945 r. W maju 1965 r. kolo 
zorganizowalo wycieczk� autokarem po zabytkach historycznych Dolnego Slqska. 

W pazdzierniku 1'965 r. nastqpila zmiana kuratora kola. Po blisko dziesi�ciolet
niej i bardzo pomo·cnej dzialalnosci prof. dra Henryka Zielinskiego opiekunem zo
stal doc. dr Marian Orzechowski. Uf.ormowal si� takz·e nowy za·rzqd. Prezesem 
zostal Jan Kawa, a w sklad zarzqdu weszli Tere,sa Kulak, Stanislaw Kawczak i Leo
nard Smolka. 

Ro'k alkademicki 1965/66 przyni6sl kolu pewne osiqgni�cia. Na og61nopolskim 
seminlrium w Lublinie w mar,cu 196,6 r. poswi�conym ruchowi ludowemu po 1918 r. 
trzeciq nag,rod� otrzymal referat Teresy Kulak i Jana Kawy pt. Walka stronnictw
ludowych o charakter panstwa polskiego (1918-1921). W kwietniu tegoz roku na 
sesji w Poznaniu traktujqcej o rewizjonizmie zachodnioniemieckim Wadaw Plus-· 
kiewicz otrzymal ,pierwsze wyr6znienie za referat o Rewizjonizmie zachodnionie
mieckim w swietle wypowiedzi ministra von Brentano. Kolo wzi�lo takze udzial 
w Zjezdzie Mlodych Historyk6w w Krakowie w styczniu 1'966 r. (komunikat E. Fer
gin). W zwiqzku z pracami nad reorga:nizacjq studi6w historycznych kolo zorganizo
walo w marcu 1'966 r. dysikusj� ws,r6d student6w historii. W dyskusji uczestniczyl 
prof. dr Henryk Zielinski - dziekan Wydzialu Filozoficzno-Histo.rycznego. Wnioski 
i postulaty zostaly przekazane komisji pracujqcej nad zmianq1 .programu studi6w
historycznych. Innym -yvyrazem wyjscia kola. na zewnqtrz bylo przygotowanie ma
terial6w i piecza nad hißtorycznq 'Stronq widowiska „Sejm Czteroletni", kt6re od
bylo si� w maju 1966 r. w Auli Leopoldina w zwiqzku z uroczystosci.ami milenij
nymi. 

Kontynuujqc swoje zainteresowania wok6l zagadnien zwiqza:nych z historiq 
ruchu studenckiego w ostatnim 20-leciu loolo postanowilo zo,rganizowac og61nopolskie 
s,eminarium poswi�cone temu problemowi. Odb�dzie si� ono w kwietniu 1967 r. 

Minione dwudziestolecie Studenckiego Kola Naukowego Historyk6w mozna po
dzielic na nast�pujqce okresy: 

1. Lata 1946-1950. Okres ten charakteryzuje wielokierunkowa praca kola. Czlon
kowie jego zajmowali si� nie tylko dzialalnosciq naukowq, lecz aktywnie uczestni-

18 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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czyli tez w rozwüizywaniu wiielu problem6w nurtujqcych w owym czasie srodo
wisko akademickie Wroclawia. 

2. Lata 1950-1956. Okres odg6rnego kierowania pracq wszystkich organizacji,
w tym i k6l naukowych. Nie wplywalo to korzy.stnie na rozw6j studenckiego ru
chu naukowego. 

3. Lata 1957-1961. Okres ozywienia organiza,cji studenckich. Po kilkuletnim
zastoju w ,ruchu studenckim obs,erwujemy wzmozenie aktywnosci. Po um'ocnieniu 
wewn�trznym kolo wyst�puje z wieloma cennymi inicjatywami n� fiorum Og61no
polskiego Komitetu Koordynacyjnego Studenckich K6l Naukowych Historyk6w. 

4. Lata 1962-1965. Ok,res ponownego zalamania w studenckim ruchu nauko
wym, eo taikze odbilo si� na pracach naszego kola. Rezygnuje si� z ozywionej dzia
lalnosci wewn�trznej w kole na rzecz udzialu w imprezach og6lnopolskich. 

Miniony rok akademicki 196'5/1966 - miejmy nadziej� - jest poczqtkiem wyjscia 
z impasu i usuni�ciia tych trudnosci, kt6re nie pozwalajq na uaktywnienie szerszej 
grupy student6w. 

W ciqgu calego dwudziestolecia Kola History_k6w spotykalo si� z zywym zainte
resowaniem i pomocq pracownik6w naukowych Wydzialu Filozoficzno-Historyczne
go, kt6rzy cz�sto, sluzyli mu SWYm d_'Oswiadczeniem i wiedzq.

PRZEWODY HABILITACYJNE I OBRONA PRAC DOKTORSKICH Z ZAKRESU 

HISTORII 8Li\SKA (UWZGLF;DNIONO PRACE Z ZAKRESU ARCHEOLOGII 
I ETNOGRAFII HISTORYCZNEJ) 

Dr Stanislaw M i  c h a 1 k i e w i ,c z - adiunkt Zakladu Hiistorii $lqska Polskiej 
Akademii Nauk, uzyskral stopien doeenta na podstawie monografii pt. G6rnictwo 
w�glowe i polozenie zal6g kopalnianych w Zagl�biu Walbrzysko-Noworudzkim 
w pierwszej polowie XIX w. 

Recenzenci: pro:f. dr Jan Pazdur, prof. dr Kazimierz Popiolek, prof. dr Stefan 
Inglot. 

Przew6d habilitacyjny odbyl si� 23 VI 1965' r. Praca uka•z,ala si� nakladem IH 
PAN w 19·65 r. 

Dr Waclaw K o r t a - adiunkt Katedry Historii PoIBki i Powszechnej do 
XV w. UWBB, uzyskal stopien docenta na podstawie monografili pt. Sredniowiecz
na annalistyka §lqska. 

Recenzenci: prof. dir Karol Maleczyniski, prof. dr Aleksander Gieysztor, prof. dr 
Gerard Labuda. 

Przew6d habilitacyjny odbyl si� 18 V 1966 r. Praca ukazala si� nakladem WTN 
w 1966 r. 

Dr Andrzej S t a s i a k - adiunkt i kierownik Zakladu Spraw Mieszkaniowych 
Wsi Instytutu Budownktwa Mie.szkaniowego w Wairszawie, uzyskal stopien do
centa na podstawie monografii pt. Przemiany stosunk6w mieszkaniowych w Za
gl�biu Slqsko�Dqbrowskim na �le uprzemyslowienia (l. 1870-1960).

Recenz,enci: prof. dr Kazimierz Popiolek, prof. dr Michal Kiaczorowski, prof. 
dr Stefan Inglot. 

Przew6d habilitacyjny odbyl si� 14 XII 1966 r. Praca ukazala si� nakladem In
stytutu Budownictwa Mieszkaniowego w 1966 r. 
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Mgr Teresa R 6 z y c k a - uzyskala stopiefi. doktora na podstawie pracy pt. 
Plemiona kultury luzyckiej w okresie halsztadzkim na Slqsku Srodkowym. 

Promotor: doc. dr Helena Holubowiczowa. 
Recenzenci: prof. dr Wladyslaw Antoniewicz, doc. dr Wladyslaw Szafran:ski. 
Obrona odbyl,a si� 2 XII 19'64 r. 

\ Pra,ca jest monograficznym opracowaniem dziej6w kultury luzyckiej w okres
lonym w ty.tule okiresie i terytorium. Auto,rka ustalila periodyzacj� tych dziej6w 
i przedstawila nast�pujqc-e zagadnienia: osadnictwo na tle warunk6w fizjograficz
nych, gospodarka, r�kodzielo, wymiana. handlowa, stosunki spoleczne, obrzqdek po
grzebowy, wierzenia oraz sztuka. Do wazniejszych osiqgni�c pracy zaliczyc nalezy: 
wydzielenie trzech skupien osadniczych (sl�zanskiego, baryckiego i 'kaczawskiego), 
zwr6ceni,e uwagi, ze podstawq utrzymania czlowieka bylo rolnictwo i ch6w bydla, 
oraz wskazanie na wydzielenie si� w ramach gospodarki naturalnej kowali i od
lewnik6w. Podkreslic r6wniez nalezy opracowanie ceramiki metodq szereg6w roz
dzielczych. 

Mgr Ludwik D u b i e 1 - uzyskal stopiefi. doktora na podstawie pracy pt. 
Bartnictwo i pszczelarstwo na G6rnym Slqsku od XVIII do XX w. 

Promotor: doc. dr Adolf Na1sz. 
Recenzenci: prof. dr J6z,ef Burszta, prof. dr Roman Reinfuss. 
Obrona odbyla si� 20 I 1965 r. 
Praca ,przedstawia rnzw6j hodowli pszcz6l na G6rnym Slqsku od XVIII do 

XX w. z uwzgl�dni,eniem tych w.szystkich czynnik6w, kt6re ksztaU.owaly p(\wyzszq 
form� gospodarki chlopskiej. Mate,rialy, kt6rymi poislugu}e si� Autor, pochodzct 
gl6wnie z etnograficznych badan terenowych przeprowadzonych w 22 wsiach na 
G6rnym Slqsku. Ponadto wykorzystane zostaly zbiory muzealne, archiwalia, staro
druki o tematyce rolniczo-hodowlanej oraz liteiratura historyczna i etnograficzna. 
W pracy om6wiono nast�pujqce zagadnienia opr6cz r,ozwoju hodowli pszcz6l 
w perspektywie historycznej: grupy zawodowe (bartnicy pszcz,elarze), techniczne 
elementy tradycyjnej hodowli, formy uzytkowarni,a miodu i wosku, wiedza i magia 
pszczelarska, autorytet pszcz6l w spolecznosci wiejiskiej oraz tematyka pszczelarska 
w tradycyjnej literaturze ludowej. 

Mgr Aleksander K a n  i a - uzyskal stopiefi. doktora na podstawie pracy pt. 
Studia uniwersyteckie czlonk6w Towarzystwa Literacko-Slowianskiego we Wrocla

wiu w latach 1836-1886. 

Promotor:: prof. dr Teofil Modelski. 
Recenzenci: prof. dr Henryk Bary,cz, doc. dr Miroslawa Chamc6wna. 
Obrona odbyla si� 10 III 1965 r. 
Na podstawie obszernej literatury oraz material6w a,rchiwalnych Autor podjql 

pr6b� monograficznego opracowania dzi,ej6w Towairzystwa Literacko-Slowiafi.,skiego 
we Wroclawiu. W cz�sci I om6wil okres poprzedzajqcy utworzenie TLS (1811-
1836), zwia,zany z dzialainoscict stowarzyszenia akademickiiego „Polonia". Z kolei 
przedstawil zaloi:enia i ,dziej e TLS. Uwzgl�dnienie nieznanych ma.terial6w pozwolilo 
na pelrniejsze odtworzenie poczqtkowego okresu dzialalnosci Towarzystwa (1836-
1844). Slownik biograficzny czlonk6w TLS, stanowict1cy drugq cz�sc pracy, zawiera 
podstawowe dane o ich studiach. Praca pozwala na wyciqgni�cie og6lniejszych 
wniosk6w i okreslenie znaczenia TLS. Dzi�ki niej lepiej znamy polskie narodowe 
tradycje na Uniwernytecie Wroclawskim w XIX w. 
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Mgr Julian B a r t o s z - uzyskal stopien dok.tora na podstawie pracy pt. Rota

Niemieckiej Partii Centrowej w latach 1930-1933. 

P.romotor: prof. dr Henryk Zielinski.
Recenzenci: prof. dr Francisz,ek Ryszka, doc. dr Adam Galos.
Obrona odbyla si� 23 VI 1965 r.
Praca zmierza do znalezienia odpowiedzi na pytanie, ,czy i w jakim stopniu

Niemiecka Partia Centrowa ponosi odpowiedzialnosc za dojscie do wladzy Adolfa 
Hitlera. Ucz·estnliczqc w latach 1919-193·2 w sprawowaniu wladzy, partia fawory
zowala prawicowy rozw6j. U progu przesHenia politycznego lat trzydziestych Brue
ning, wyposazony w pelnomocnictwa wynikajqce z artykulu 48 konstytucji, daje 
poczqtek tzw. rezii.mowi prezydenckiemu. Byl to etap przejsciowy mi�dzy systemem 
pa,rlamentarnym i dyktaturq. W okresie rzqd6w Brueninga nawiqzane tez zostaly 
kontakty mü;dzy Centrum i NSDAP. Staly si� one szczeg6lni-e bliskie na jes,ieni 
1932 r., gdy obie strony pracowaly nad stworzeniem w�p6lnego rzqdu. Centrum 
przegralo j,ednak rywalii.zacj� z DNVP i znalazlo si� w styczniu 1933 r. poza rzq
dem Hitlera. Frakcja parliamentarna Centrum glosowala jednak dnia 23 III 1933 r. 
za udzdeleniem pelnomocnictw generalnych Hitlerowi. R6wniez ze strony niemiec
kiego episkopatu Hitler uzyskal poparcie (28 III 1933). Rokowania o konkordat mi�
dzy Watykanem a rzqdem Rzeszy towarzyszq samorozwiqzaniu partii. 

Mgr Kazimierz S a  r n a - uzyskal doktoirat na podstawie pracy pt. Powsta-

nie miasta Katowic na tle industrializacji Slqska. 

Promotor: prof. dr Kazimierz Popiolek. 
R,ecenzenci: prof. dr Stefan Inglot, doc. dr Jan Zi6lkowski. 
Obrona odbyla si� 29 VI 1965 r. 
Praca oparta zostala na bogatym materiale archiwalnym. Punktem wyjscia roz

wazan Autora jest rozw6j industrializacji i urbanizacji GOP. Zwraca przy tym 
uwag�, ze w trakcie tego procesu wioski przeradzaly si� w osady miejskie lub 
osrodki dyspozycyjne. W nast�pnych rozdzialach nakreslil Autor rozw6j „regionu" 
katowickiego, kt6ry przebiegal dwoma torami: 1. rozw6j osad" przemyslowych 
(wplyw przemyslu); 2. rozw6j osrodka dyspozycji gospodarczej (usadowienie si� 
w Katowicach w 1839 r. zarz"ctdu d6br myslowickich Winkler6w, obszarnik6w i prze
myslowc6w slqskich, a p6zniej towarzyistwa Kattowitzer Aktion Gesellschaft). 
Autor uwzgl�dnia ,r6wniez jeszcze inne czynniki mdastotw6rcze, oddzialywajqce na 
wzrost liczby mieszkanc6w i kierunek rozwoju przestrzennego. Zwraca uwag�, ze 
dWJutorowy rozw6j Katowic i „regionu" wplynql na powstanie jeszcze przed 1860 r. 
elitarnego centrum w Katowicach, kt6re w 1865 r. wyodr�bniono, tworzqc oddziel
ne miaisto, zgrupowani,e niemieckiej burzuazji. Proces rozwoju Katowic sledzi Autor 
do 1914 r. 

Mgr Henryk To m i  c z e k - uzyskal stopien doktora na podstawie pracy pt. 
Ruch spoldzielczy w poUYiecie rybnickim do 1.939 r. 

Promotor: prof. dr Stefan Ing1ot. 
Recenzenci: prof. dr KazimiEirz Popiolek, doc. dr J6zef Popkiewicz. 
Obrona odbyla si� 29 VI 1965 ,r. 
Rozprawa opa.rta j,est na obszernej bazie zr6dlowej (archiwa polsk,ie i NRD). 

Autor omawia w niej rozw6j wszystkich rodzaj6w sp61dzielni (spozywc6w, oszcz�d
nosciowo-pozyczkowych, zaopatrzenia i zbytu na wsi, · wiejskich innego rodzaju, 
budownictwa mieszkaniiowego, pracy, rzemieslniczych i uczniowskich) w powiecie 
rybnickim (w grankach z 1939 r.) w okresie od okolo. polowy ub. wieku do 1939 r. 
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Proces rozwoju sp6ldzielczosci w tym rejonie· przedlstawia na tle ispraw g6rno
slqskich, a niekiedy nawet og61nopolskich: Ustala periodyzacjE: rnzwoju. ruchu 
sp6ldzii-elczego (okres I --r od wojny francusko-prus .... kiej do kon,ca ub. wieku, okres 
II - do za'konczenia I wojny swiatowej, okres III - dwudziestolecie mi�dzywo
jenne). W zakonczeniu Autor podkresJa zwiqzki ruchu isp6ldzielczego w powiecie 
rybnickim z analogicznym ruchem w Polsee oraz formuluje pewne wnioski .og61ne: 

Mgr Kazömierz S t r z a l k o w ;s k i - uzyskal stopien dokto.ra na podstawie 
pracy pt. Nyska srednia szkol;a og6lnoksztalcqca i jej rola w aktywizacji spolecz
nej srodowiska w okresie lat 1945-1964. 

Promotor: doc. dr Mi.roslawa Chamc6wna. 
Recenz·�ci: prof. dr J6zef Madeja,, doc. dr Stefan Kaczmarek. 
Obrona odbyla si� 29 VI 1965 r. 
Praca je,st pr6bq naswietlenia .roli spolecznej, jak� pelnila srednia szkola og61-

noksztalcqca w Nysi,e w okresie pierwszego dwudzie1Sto1'ecia Polski Ludowej. Autor 
rozpatruje to zagadnienie na tle rozwoju regionu ze szczeg61nym uwzgrl�dnieniem 
dziej6w szkolnktwa. W pracy przedstawiono nast�pujqce zagadnienia: caloksztalt 
p.roblem6w zwiqizanych z .powstaniem szkoly w 1945 r., dzialalnosc szkoly w latach 
1947-1964, w tym ,szcizeg6lnq uwag� zwr6,cono na kadr� nauczycielskq, uczni6w, 
organizacj� szkoly, wyniki nauczania, dzialalnosc wychowawczq zar6wno w szkole, 
jak i w intemacie. To stalo si� podstawq do ukazania roli szkoly w aktywizacji 
spolecznej srodowiska i jej udzialu w procesie ksztaltowania si� nowego spoleczen� 
stwa na Opolszczyznie, w upowsz·echnieniu oswiaty, w formorwaniu nowej swiado
mo,sd polityczno--spolecznej i uczuciowego wiqzania mlodziezy z Opo1'sizczyiznq. 

Mgr Stanislaw Z y g a - uzyskaJ stopien doktora na podstawie p.ra,cy .pt. Pol-
skie bar,,ki ludowe na G6rnym Slqsku w latach 1895-1939. 

P,romotor: prof. dr S.t,efan Inglot. 
Recenzenci: prof. dr Kazimierz Popiolek, doc. dr Waclaw Dlugoborski. 
Obrona odbyla si� 1 VII 1965 r. 
Praca przedst�wia caloks1zfalt zagadnien zwiqzanych z dziejami sp6ldzielni kre

dytowych, zwanych r6wniez bankami ludowymi, na ok;r-,eslonym w tytule teryto
rium. Wybrany okres chronologiczny prze,szedl pod znakiem nasilenia proces6w 
germanizacyjnych i 1Stqd rola bank6w w obronie poiskosci byla znaczna. Autor 
pnedstawia kolejno genez� polskiego ruchu sp6ldiziekzego na tle warunk6w •ekono
micznych i politycznych Niemiee i G6rnego Slqska, org,anizaicj� prawnq sp6ldziel
czosci, nadbudoiw� ideowq oraz struktu.rE: spoleczno-gospodarcz.q czionk6w sp6ldziel- · 
ni. Bardzo duzo miejsca poswi�ca r6wniez dzialalnos.ci ,ekonomiczn�j s!l)6ldzielni. 

Mgr Leszek Stanislaw S t y s - uzy•skal stopien droktora na podistawie pracy 
pt. Rola Wojska Polskiego w zasiedleniu i zagospodarowaniu Dolnego Slqska w l�:-

. tach 1945-1948. 
Promotor: prof. dr Henryk Zielinski. 
Reeenzenci: prof. dr Stefan IngLot, doc. dr Maria Tuirlejska. 
Obrona odibyla si� 1 VII 19·65 ir. 
PDzedmiotem ,rozprawy jest sprawa udzialu Wojska Poliskiego w procesie za

siedlenia i zago.spodairowania Dolnego Slqska ora� odbudowy furndament6w polskos
ci w tym regionie w pierwszych latach po II wojnie swiatowej. Jej tema�yka obej
muje dwie grupy izagadnien: pierwsza dotyczy stworzenia warunk6w umozliwiajq
cych pr,zeprowadzenie o.sadnictwa (odminowanie, ochröna granic, zapewnienie bez-
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pieczenstwa), druga przedstawia udzial wojska w osadnictwie, pracach rolnych 
i spoleczny,ch. Wykazano, ze w trudnym zadani,u przywracania zycia na Dolnym 
Slctsku ma sw6j udzial zolnierz polski, kt6ry nie tylko odt'hinowywal zaklady pracy, 
drogi, osiedia i pola uiprawne, lecz takz·e r0siedlal si� na tych terenach. Rozprawa 
omawia przebieg osadnictwa. wojskowego nie w spos6b statystyczny, lecz jako 
.proces, ktöry od form niemal zalqzkowych rozwijal si� systematycznie az do mo
mentu, kiedy nasyciwszy wyludnione wsie stw.o,rzyl podstaw�· daliszego naturalnego 
rozwojiu. W rozprawie przedstawiono r6wniez pomoc wojska w pracach rolnych, 
akcji siewnej i w zniwach oraz likwidacji kl�sk zywiolowych. 

Mg,r Bronislaw T u r  o n - uzy,skal st:opien doktora na podstawie pracy pt. 
Kopiarze biskupstw polskich w XV w. 

Promotor: prof. dr K,arol Maleczynski. 
Recenzenci: .prof. dr Sylwiusz Mikucki, doc. dr Brygida Kürbis, prof. dr Ma

rian Hai1s'ig. 
Obrona odbyla si� 2 III 1966 r. 
Pne'dmiO!tem oprac.owania sq cztery najsta,rsze kopia,rze biskupstw polskich 

z XV w.: poznanskiego, krakowskiego, w r o c l a w s k i e g o i gnieznienskiego. 
Autor prz,eprowadizH anatiz� wpisanych do kopiarzy dokument6w pod wzg;l�dem 
tresci i wystawc6w dla ustalenia historyczno-poznawczej wartosci kopiarzy jako 
zr9dla hiistory.cznego. Ustalil .r6iwniez genez� i chronologi� pow:stania p,oszczeg61-
nych kopiarzy. Udowodnil, ze kopiarze powstaly w okresie, kiedy interesy kosciola, 
zwlaszc,za go·spodarcze, byly zagr-ozone. Ko,pia·ne zawierajq celowy wyb6r dokumen
t6w dobranych weidlug okreslonej tendencji. Stqd znaczenie kopiarzy wykracza 
daleko poza ich kancelaryjnq uzyteoznosc. Sq to samodzielne zr6dla historyczno-li
terackie, kt6re przez sw6j okreslony uklad i tresc mogq wyjasnic wiele zagadnien 
z zakresu stosunk6w mi�dzy panstwem i kosciolem. Sq one r6wni-ez bardzo cz�sto 
jedynym przekazem dokume111t6w od dawna zaginfonych, a nawet nieznany,ch w in
nej formie pr12·ekazowej. Praca zajmuje si� r6wniez ipodobnymi zjawiskami na te
renie Francji i Anglii. Alutor wyrsunql postulat zinwentaryzowania kopiarzy polskiich 
oraz podk;esiil konieczno,sc prowadize111ia dalszyoh badan dy.ploma,tyczno-paleogra
ficznych nad kopiarzami. 

Mgr Broni·slaw P a s ii e r b - uzyskal stopien doktora na podstawie pracy pt. 
Wysiedlanie ludnosci niemieckiej z Dolnego Slqska w latach 1945-1947. 

Promotor: doc. dr Ma,rian Orzechowski. 
Recenzenci: pmf. dr Henryik Zielinsk'i, doc. dr Roman Waipinski. 
Obrona odbyla sii� 2 l'II 1966 r. 
Praca oparta jesit na bogatym materiale zr6dlowym (a,rchiwalia, prasa, litera

tura). Sklada si� z dwöch cz�sci. W pierws,zej przcedstawiono koncepcje rozwüiiza
nia probletnu ludnosci niemiecki·ej w pols'kiej myslii politycznej w okresie II woj
n• swiatowej (koniecznosc wysiedle,ni'a, ;rozmia,ry, tempo i ,spo·soby pr,zeprowadz,e
nia), a nast�pnie takie zagadrnienia, jak sprawa ludnosci niemieckiej na tle sy
tuacji spol·eczno-polityc,znej Dolnego Slqska, zmiany, jakie ·zaszly w jej obr�bie 
na przelomie 1944/1945 r., jej polozenie po zakon,czeniu wojny, stosunek do nowej 
rzeczywistosci oraiz zr6znicowanie polity,czne. Z kol,eii przedstawione zostaly zasady 
og6lne i szczeg6ly techniczno-organizacyjne akcji wysiedlenczej oraz sam j�j prze
bieg w nast�.pujqcych etapach: cz,erwiec-sierpien 1945 r., sierpien-grudzien 1945 r., 
w 1946 i w 1947 r. W cz�sci drugiej zebrane zostaly tabele statystyczne, fotokopie 
nie�t6rych d01kument6w i zdj�da dotyczqce tej akcji. Praca jest ba.rdzo. wartos
ciowq pr6bq naukowej polemiki z haslami rewizjonist6w zachodnioniemieckich. 
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Mgr Danuta H a  n u 1 a n  k a - uzyskala stopien doktora na podstawie pracy 
pt. P6znogotyckie sklepienie na Slqsku (1450-1550). 

Promotor: doc. dr Janina Oro'sz. 
Recenzenci: doc. dr Zygmunt Swiechowski, doc. dr Jerzy Milob�dzki. 
Obrona odbyla si� 15 VI 1966 r. 
Nurt tradycjonalny w slqskiej archritekturze p6znogotyckiEJj reprezentujq skle

pienia krzyzowo-z·ehrowe i gwiazdziste, nurt post�powy wy,rafa si� stosowaniem 
sklepien sieciowych, krY'sztalowyieh i o zebrach k,rzywolinijinych. Odr�bnosc regionu 
lezy w jego konstmkcyjnych zaiinteresowaniach, kt6re datujq si� od XIV w. W tym 
cza·sie pojawily si� na Slqsku najsta,rsze w Europie ski1'epienia gwiazdziste kopu
lasto uks-ztal!towane (eo �6zni je od podobnych .sklepien krzyzackich), kt6re staly 
,si� domenq wi,elo['akich tw6rczych poszukiwan i przeks1ztalcen (sklepienie zwich
rowane i o pomniejszonym rysunku gwiazdy zebrowej). W grupie sklepien siecio
wych wynalazl Slqsk nowq wersj� ,sied jednornänej, z powodzeniem tez rozwijal 
wersj� pfluegerowskq. Interesujqce sklepienia krysztalowe i o cyrklowym wy-
kresi,e zeber sq tiu zjawi,skiem epizodyoznym. 

Mgr Henryka W e s o l o w s k a - uzyskala stopien doktora na podstawie 
pracy pt. Mlynarstwo wiejskie Opolszczyzny od XVIII-XX w, 

Promotor: doc. dr Adolf Nasz. 
Recenzenci: prof. dr J6zef Burs.zta, prof. dr Roman Heinfus·s. 
Obrona odbyla ·si� 21 IX 1966 r. 
P,odstaw� zr6dlowq pracy stanowily: materialy z badan ,terenowych przepro

wadzonych w 53 mi,ejscowosciach woj. opoil.skiego w latach 1959-1964, zr6dla pi
sane - archiwalne i drukowane, z.r6dla ikonograficzne i kartograficzne oraz. opra
cowania etnograficzne i history,czne. Praca sklada si� z dw6oh. cz�sci. W pier,wszej 
1przedstawione zostaly rrast�pujqce zagadnienia: wplyw s'rüdowiska geograficznego 
na lokali1zacj� przestrz·ennq mlyn6w wodnych i wiatirak6w, .stan techniczny urzqdze11 
mlynarskich, post�p techniiczny, zakres i przebieg prndukcji mlynarskiej, mlynarze 
jako grupa zawodowo-spoleczna oraz tematyka mlynarska w lite,ratur,ze ludowej 
regionu opolskiego. Na cz�sc drugq zlozyly si�: zestaw mlynarskiego nazewnictwa 
gwa,rowego ora,z opisy inwentaryizacyjne· 34 obiekt6w. 

Mgr Stanislaw P a  z d a - uzyskal stopien doktora na podstawie pracy pt. 
Plemiona 1oultury przeworskiej w oikresie wplyw6w rzymskich na Dolnym Slqsku. 

Promotor: doc. dr Helena Holubowiczowa. 
Recenzenci: prof. dr Stefan Nosek, prof. dr Kazimierz Zurowski. 
Obrona odbyla si� 9 XI 1966 r. 
Praca sklada si� z dw6ch cz�sci: materialowej, zawierajqcej zr6dla archeolo

gkzne, i anaUtyczno-'syntetyc.znej. Stanowi ona monograficzne opracowanfo kultury 
przeworskiej na terenie Dolnego Slqska w okresie wplyw6w rzymskich. Autor opra
cowal chronologi� badanej kultury wydzielajqc trzy fazy j,ej trwania (B, C, D). 
Nast�pnie w ramach wydzielonych faz przedstawil takie zagadnienia, jak osad
nictwo, gospodarka rolniczo-hodowlana, hutnictwo i kowalstwo, ga1rncarstwo, prz�
dzalnictwo i tkactwo, kamieniarstwo, obr6bka sk6ry, kosci, rogu oraz drewna. Na 
podstawie zr6del archeologicznych, gl6wnie analizy obrzqdku pogrzebowego, Autor 
podjql prob� rekonstrukcji niekt6rych dziedzin kultury duchowej, j:ak wierzenia 
i pnzejawy sztuki. Auitoir poswi�cil r6wniez duzo uwagi niekt6,rym zagadnieniom 
·spolecznym, stosunkom Dolnego Slq·ska z innymi te,rytoriami zamieS12:kalymi w okre
sie wplyw6w rzymskich pr·zez ludnosc kulitury przewor,skiej, jak i innych kultur,
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oraz wskazal na ciciglosc kulturowq i zaludnienia na terenie Dolnego Slqska od 
okresu wplyw6w rzymskich do wczesnego sredniowiecza. 

Mgr Krystyn M a ,f; w i j o w s k i - uzyskal stopien doktor� na podstawie pracy 
pt. Formy rekreacji w p6znofeudalnym Wroclawiu (1618-1741).

Promoto,r: iprof. dr J 6zef Gierowski. 
Recenzenci_: prof. dr Wladyslaw Czaplin1ski, prof. dr Stanislaw Herbst. 
Obrona odbyla si� 14 XII 1966 r. 
Autor na podstawie materialu archiwalnego i starodr.uk6w wroclawskich podjql 

si� zbadal)da .problemu cza,su wolnego od pracy mies,zkanc6w Wroclawia w okresie 
p6znego f-eudalizmu. W pracy swoj-ej stawia tez�, ze czas wolny rw socjologicznym 
tego slowa znaczeniu pojawia ·Si� w spolecznosci miejsldej juz w ok-resie feudalizmu 
i o jego dlugosc i spo.s6b sp�dzania zaczyna toczyc si� walka md�dzy pracodaw
cami a ludzmi oferujqcymi swojq slil� ,roboczq. Nie ogr-anicza si� jednak do zbada
nia .tej kateigorii · ozasu, lecz interesuje si� r6wniiez czas·em ,wolnym od pracy, kt6-
rym swobodnie czlowiek nie m6gl dys.ponowac, gdyz mial nairz,ucony spos6b jego 
wykore:ystania prze-z fakt nalezenia do ok,reslonej grupy, wa,rs1wy czy tez klasy 
spolecznej, wy,znawanej reHg,ii oraz miejsca zamieszkaniia i przyna,Ieznosci panstwo
wej (uroczystosci i obchody panstwowe, miejskie, koscielne, cechowe, rodzinne 
i indywidualne). W zakoncz,eniu por6wnuje wroclawskie fo,rmy rek,reacjii z analo
gieznymi w k,rajach Sq1siednlich. 

Zestawil Krystyn Matwijowski 



1 DR JAN REITER 1 

W czasie druku niniejszego zeszytu, dn. 17 II 1967 zrnarl w Opolu po ciE;zkiej 
chorobie dr Jan Reiter, ongis wizytator szk6l lwowskich, po 1945 r. wizytator 
szk6l we Wroclawiu, p6zniej pracownik naukowy Biblioteki Uniwersy,teckiej,,
a z czasem jej wicedyrektor, o statnio dyrektor Biblioteki Wyzszej Szkoly Peda
gogicznej w Opolu. Do czasu przeniesienia si� z Wroclawia do Opola Zmarly byl 
dlugoletnim i aktywnym czlonkiem zarzqdu Wroclawskiego Towarzystwa Milosni
k6w Historii. Cichy, ale zamilowany i wytrwaly pracownik naukowy, zasilal swy
mi pracami obok innych r6wniez i wydawnictwa Towarzystwa, b�dc\c wsp6lwy
dawcq Tekst6w zr6dlowych do dziejow Wroclawia oraz autorem publikowanych 
w „Sob6tce" artykul6w, wsr6d kt6rych tematykq wysuwa si� na czolo studium 
pt. Szkolnictwo slqskie w latach rewolucji 1905-1907 (Sob6tka, 1957). · 

Czesc jego pami�ci. 
Ewa Maleczynska 



SPIS TRESCI 

ARTYKULY I STUDIA MATERIALOWE 

J. T y s z k i e w i c z, Z dziej6w Slqska Opawskiego we wczesnym srednio
wieczu .

J. P.o s w ar, Pienicldz denarowy i groszowy na $lqsku (ze szczeg6lnym 
uwzgl�dnieniem jego zwiqzk6w z Czechami) 10 

L. M a t u s i k, Ze studi6w nad sredniowiecznq kulturq umyslOWc:\ kanonik6w
regularnych na Slqsku. J odok z Glucholaz6w . 35 

F. M et s k, Materialy do stosunk6w ludnosciowych i etnicznych w ksi�stwie
zaganskim w latach 1600-1819. . 65 

L. B a r g, Inwentarz gospodarstw chlopskich w swietle wiejskich ksiqg
lawniczych 89 

W. D l u g o b  o r s k i, Ksztaltowanie si� Zagl�bia G6rnoslqskiego (Pr6ba ana-
lizy ekonomiczno-przestrzennej) 109 

M. 0 r z e c h o w s k i, Akcja legionowa we Wrodawiu w 1914 r. 128 
W. W r z e s  i n s  k i, Ze studi6w nad historiq czasopismiennictwa polskiego

w Niemczech w latach 1922-1939 137 
K. F i e d o r, Ob6z koncentracyjny we Wroclawiu w 1933 r. (na podstawie

pami�tnik6w bylych wi�zniöw) . 170 
A. G o 1 d s z t e j n, Powstanie skupiska ludnosci zydowskiej na Dolnym

Slqsk:u w latach 1945-1947 191 

nECENZJE I ARTYKULY RECENZYJNE 

J. Bakala, Pocatky cesko-polskych stykü a nejstafsi dejiny Hradce u Opa-
vy - J. T y s z k i e w i c z 203 

M. G�barowicz, Psalterz florianski i jego geneza - L. M a t u s i k . 208 
P. Görlich, Zur Frage des Nationalbewußtseins in ostdeutschen Quellen des

12. bis 14. Jahrhunderts - R. He c k  . 214 

W. Urban, Studia z dziej6w antytrynitaryzmu na ziemiach czeskich i slo-
wackich w XVI-XVII w. - R. He c k  . 221 

S. Grzybowski, Marein Luter - F. M i n c e r 224 

W. Koi.uszek, Jan Benedykt Solfa - lekarz polskiego Odrodzenia - J. L e s  z-
c z y n s k i 226 

L. Igalffy-Igaly, Die Matrikel der Marianischen Sodalität des Fernandeischen
Konvikts an der Universität Olmütz 1625-1778 - F. Ha w r a n  e k . 228 

H. Bleiber, Zwischen Reform und Revolution. Lage und Kämpfe der schle
sischen Bauern und Landarbeiter im Vormärz 1840-1847 - L. W i a-
t r o w s k i . 229 

Staatssekretär Graf Herbert von Bismarck. Aus seiner politischen Privat-
korrespondenz - A. Ga 1 o s 232 

G. Linde, Die deutsche Politik in Litauen im ersten Weltkrieg - A. Ga 1 o s 234
M. Jansen, Max Maurenbrecher. Der weltanschaulich-politische Weg eines

deutschen Nationalisten 1900-1930 - A. Ga 1 o s . 235 
W. Conze, Möglichkeiten und Grenzen der liberalen Arbeiterbewegung in

Deutschland. Das Beispiel Schulze-Delitzschs - A. Ga 1 o s . 236 
W. Hubatsch, Hindenburg und der Staat. Aus den Papieren des Generalfeld-

. marschalls und Reichspräsidenten von 1878 bis 1934 - A. Ga 1 o s . 237 
L. Landau, Wychodzstwo sezonowe na Lotw� i do Niemiec w 1937 r.

K. F i e d o r 240 
J. Konrad, Als letzter Stadtdekan von Breslau. Chronistische Rückschau

R. G e 11 e s 245 
E. S z c z e g 6 l a, Uwagi w sprawie obejmowania wladzy na Dolnym Slqsku

przcz polskq administracj� w 1945 r. . �46 



\.,eDa ZI 'IU.
ZAPISKI SPRA WOZDA WCZE 
Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte - R. G. . 252 

H. Gerd, Klosterflucht und Klosterzucht im 15. Jahrhundert. Zur Geschichte
Chorins - R. 253 

H. Tomiczek, Sp6ldzielczo§c na G6rnym Slqs�u do 1922 roku. Przyczynek do
historii sp6ldzielczo§ci g6rno§lqskiej - S. P. . 254 

A. Brozek, .Sytuacja robotnik6w z teren6w okupowanych w okresie I wojny
swiatowej na G6rnym Slqsku - R. G. 255 

J. Reiter, Dzieje strajku szkolnego na Slqsku - R. G. 255 

Ziemie zachodnie i p6lnocne w liczbach - M. J. S. . 255 
A. Sylwester, Polska w zachodnioniemieckich podr�cznikach geografii - S. P. 256 

R. Hajduk, Rewizjoni§ci w Bundestagu - S. P. . 257 

KRONIKA NAUKOWA
L. A. T y s z k i e w i c z, Sprawozdanie z dzialalnosci Wroclawskiego Towa-

rzystwa Milosnik6w Historii w 1966 roku . 258 

A. T y s z k i e w i c z, Wystawa „Velkä Morava" 259 
W. K o r t a, Ze studi6w nad sredniowiecznymi r�kopisami polskimi w bi-

bliotekach wloskich 262 

J. G i 1 e w s k a, Sprawozdanie z sesji naukowej odbytej z okazji otwarcia
wystawy „Malarstwo slqskie 1520-1620" w Muzeum Slqskim we Wroc-
lawiu . 266 

T. K u l a k, J� K a w a, Materialy z dwudziestolecia dzialalnosci Akade-
mickiego Kola Naukowego Historyk6w 268 

Przewody habilitacyjne i obrona prac doktorskich z zakresu historii 8lE4ska 
(uwzgl�dniono prace z zakresu archeologii i etnografii historycznej) 
zestawil K. Matwijowski 274 

Dr Jan Reiter 281 

Slqski K wartalnik Historyczny Sob6tka 
Organ 

Wroclawskiego Towarzystwa Milosniköw Historii 
R I (1946) - XI 1956 (Sob6tka) 

Zam6wienia wraz z przedplatq na prenumerat� w kraju o p l a c an e 
z f u n d u s z y p a n s t w o w y c h b q d z s p o l e c ·z n y c h - za
r6wno w miescie, jak i na wsi - realizuje w y l q c z n i e najblizszy Od
dzial lub Delegatura „Ruchu". 

Zam6wienia na prenumerat� dla czyte}nik6w indywidualnych, opla
cane z funduszy ,prywatr:iych, iprzyjmujq urz�dy pocztowe oraz listono
sze. Czytelnicy indywidualni mogq röwniez dokonywac wplat na !konto 
w NBP I OM Wroclaw nr 1641-6-99 Przedsi�biorstwo Upowszechnienia 
Prasy i Ksiqzlki „Ruch", Wroclaw, ul. Hubska 8-14. 

Zam6wienia wraz z przedplatami przyjmowane Sq do 10 dnia miesiqca 
poprzedzajqcego okres prenumeraty. 

Cena prenumeraty: p6lrocznej zl 40,
rocznej zl 80,-

Zam6wienia na prenumerat� zagranicznq, kt6ra jest o 40°/o drozsza, 
przyjmuj,e Biuro Ko}portaz.u Wydawnictw Zagranicznych ,,Ruch", War
szawa, ul. Wronia 23, tel. 20-46-88 

konto PKO Nr 1-6-100024 
Egzemplarze numer6w -zdezaktualizowanych mozna nabywac w Przed

si�biorstwie Prasy i Ksiqzki ,,Ruch" we Wroclawiu, ul. Hubska 8-14, 
konto w NBP I OM Wroclaw nr 1641-6-99. 


	006_R
	007_L
	008_R
	009_L
	010_R
	011_L
	012_R
	013_L
	014_R
	015_L
	016_R
	017_L
	018_R
	019_L
	020_R
	021_L
	022_R
	023_L
	024_R
	025_L
	026_R
	027_L
	028_R
	029_L
	030_R
	031_L
	032_R
	033_L
	034_R
	035_L
	036_R
	037_L
	038_R
	039_L
	040_R
	041_L
	042_R
	043_L
	044_R
	045_L
	046_R
	047_L
	048_R
	049_L
	050_R
	051_L
	052_R
	053_L
	054_R
	055_L
	056_R
	057_L
	058_R
	059_L
	060_R
	061_L
	062_R
	063_L
	064_R
	065_L
	066_R
	067_L
	068_R
	069_L
	070_R
	071_L
	072_R
	073_L
	074_R
	075_L
	076_R
	077_L
	078_R
	079_L
	080_R
	081_L
	082_R
	083_L
	084_R
	085_L
	086_R
	087_L
	088_R
	089_L
	090_R
	091_L
	092_R
	093_L
	094_R
	095_L
	096_R
	097_L
	098_R
	099_L
	100_R
	101_L
	102_R
	103_L
	104_R
	105_L
	106_R
	107_L
	108_R
	109_L
	110_R
	111_L
	112_R
	113_L
	114_R
	115_L
	116_R
	117_L
	118_R
	119_L
	120_R
	121_L
	122_R
	123_L
	124_R
	125_L
	126_R
	127_L
	128_R
	129_L
	130_R
	131_L
	132_R
	133_L
	134_R
	135_L
	136_R
	137_L
	138_R
	139_L
	140_R
	141_L
	142_R
	143_L
	144_R
	145_L
	146_R
	147_L
	148_R
	149_L
	150_R
	151_L
	152_R
	153_L
	154_R
	155_L
	156_R
	157_L
	158_R
	159_L
	160_R
	161_L
	162_R
	163_L
	164_R
	165_L
	166_R
	167_L
	168_R
	169_L
	170_R
	171_L
	172_R
	173_L
	174_R
	175_L
	176_R
	177_L
	178_R
	179_L
	180_R
	181_L
	182_R
	183_L
	184_R
	185_L
	186_R
	187_L
	188_R
	189_L
	190_R
	191_L
	192_R
	193_L
	194_R
	195_L
	196_R
	197_L
	198_R
	199_L
	200_R
	201_L
	202_R
	203_L
	204_R
	205_L
	206_R
	207_L
	208_R
	209_L
	210_R
	211_L
	212_R
	213_L
	214_R
	215_L
	216_R
	217_L
	218_R
	219_L
	220_R
	221_L
	222_R
	223_L
	224_R
	225_L
	226_R
	227_L
	228_R
	229_L
	230_R
	231_L
	232_R
	233_L
	234_R
	235_L
	236_R
	237_L
	238_R
	239_L
	240_R
	241_L
	242_R
	243_L
	244_R
	245_L
	246_R
	247_L
	248_R
	249_L
	250_R
	251_L
	252_R
	253_L
	254_R
	255_L
	256_R
	257_L
	258_R
	259_L
	260_R
	261_L
	262_R
	263_L
	264_R
	265_L
	266_R
	267_L
	268_R
	269_L
	270_R
	271_L
	272_R
	273_L
	274_R
	275_L
	276_R
	277_L
	278_R
	279_L
	280_R
	281_L
	282_R
	283_L
	284_R
	285_L
	286_R
	288_R
	289_L



