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

ANDRZEJ FELIKS GRABSKI 

NOWE SWIADECTWO O BENEDYKCIE POLAKU I NAJEZDZIE 
TATAROW W 1241 ROKU 1 

W 1957 r. biblioteka amerykanskiego uniwersytetu Yale zakupila 
w Loindynie r�koipis Sipeculum historiale Wincenteg,o _z Beauvais, w kt6-
rym znalazly si� dwa :nie 'Zna:ne dotychczas, a niezmiernie i.interesujqce 
zr6dla, mianowicie: 1. ma.pa swiata, na kt6rej przedstawione z·01staly m. in. 
Islandia, Grenlandia i „Vinlanda insula" �raz 2. Historia Tartarorum. Zo
staly one opracowane i wydane pr .;Z R. A. Skeltona, T. E. Marstona 
i G. D. Paintera w obszernej pubrnka,cji pt. The Vinland Map and the 
Tartar Relat1oll1, ogl,oszo1nej w 1965 r. 2 Dnia 11 .pazdziemi\ka tegoz roku 
bibliote'ka uniwersytetu Yale wy:stawila map� na widolk pwbliczny, a jej 
odkryciu nada111io olbrzymi rozglos, wydiawcy bowiem u:znali, ze j est to 
najwezeooiejsza mc11pa, na jakiej zazinaczono lqid 1amerykan,ski przed od
kryciami Kolumba. 

Wspomniane wydawnictwo otwiera kr6tki wst�p A. 0. Vietora, 
kustosza dzialu kartografii (Curator . of Maps) biblioteki · uniwersytetu 
Yale (s. V-VII), kt6ry .w oparciu o bada'nia wydawc6w :stwierdzil 

· m. in., ze „mapa winlandzka zawiera najstarsze znane i niewqtpliwie
kartograficzne przedstawienie cz�sci Ameryki oraiz wyobrazenie Gren
landii tak scisle dokladne, ze zdaj e si� byc ono aparte o, doswiadcze
nie" (s. V). Nast�uje teraz zwi�zle studium T. E. Marstona The Manus

cript: History and Description (s. 3-16), w kt6rym autor twierdzi, ze 

1 Skladam serdeczne podzi�kowanie p. E. Schnaydrowi z BibliO'teki Jagiellon
skiej za laskawe zwr6cenie mi uwagi na wykorzystane w tym art.1kule zr6dlo 
oraz 0. drowi C. C. Baranowi za udost�pnienie zebranych przezen material6w. 

2 R. A. S k e 1 t o n, T. E. Ma r s  t o n, G. D. P a  int e r, with a Foreword 
by A. 0. Vietor, The VinLand Map and the Tartar ReLation, New Haven-London, 
Yale University Press, ss. 291. W niniejszym artykule posluguj� si� nast�pujqcymi
skr6tami: VM - mapa winlandzka

1 
TR - relacja o Tatarach, obie w wyzej wy

mieilli-OIIlym :Vydawnicit-wli,e; C - relacj.a Ca11pini,ego, w: A. v:ain den W y n g a er t 
(ed.), Sinica Franciscana, t. I: Itinera et relati,ones Fratrum Minorum saeculi XIII 
et XIV, Ad Claras Aquas 1929, s. 144-258. 

1 - So bötka 1/68 
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r�köpis powstal dkolo 1440 r. w G6rnej Nadrenii 3, byc moze w Bazylei, 
znanej w nauce europejskiej jako osrodek kopiowania. i kolportazu 
ksicig, zwlaszcza w latach soboru, co najmniej od czas6w badan P. Leh
mana 4• Po pracy T. E. Marstona w publikacji zamieszczono doskonale 
reprodukcje mapy oraz r�kopismie·nnego zapisu relacji o Tatarach, 
po czym znalazlo si� obszerne studium G. D. Paintera The Tartar Rela-

tion, na ktore zlozylo si� opracowanie zr6dla (s. 21-52), jego edycja 
z komentarzem i drukowanym paralelnie przekladem na angielski 
(s. 54-101) oraz dwa szczeg6lowe ekskursy (s. 102-106). Z kolei znany 
brytyjski historyk kartografii R. A. Skelton w pracy The Vinland 

Maw (s. 107-239) zajcil si� analizci mapy. Zawiera ona sporo wiado
mosci o Europie srodkowowschodniej, zazn.acz·olilio lbowiem na niej 
Prusy (Apusia = Apruska TR), Wrodaw (Bl\yslaua), ziemie ru:skie 
(Rusij habent imperium contiguum ex parte Orientis Mongalor'Um Tar
tarorum ... ), co wynika z okolicznosci, ze mapa stänowi w tej cz�sci 
jakby dokumentacj� kartograficznci do relacji o Tatarach i jest od tejze 
zalezna. Gl6wna uwaga R. A. Skeltona skupila si� jednak na wiado
mosciach VM o Islandii, Grenlandii i Vinlandii. Badacz · doszedl do 
wniosku, ze VM powstala z dw6ch „prototyp6w", dzis juz · nie istnie
jcicych, z kt6rych pierwszy, obejmujcicy Stary Swiat, ipochodzil z ostat
nich dziesi�cioleci XIV lub z poczcitku XV w., drugi, dotyczcicy Atlan
tyku, kraj6w ip6lnocnego Zachodu i Zachodu byl zapewne nieco starszy 
i powstal w XIII lub w poczcitku XIV w. Mapy lciczy w sobie dwie tra
dycje kartograficzno-geograficzne, stanowi najstarsze kartograficzne 
przedstawieni.e podr6zy Carpiniego do Mongol6w. W VM tnajdujemy 
„jedyne znane kartograficzne przedstawienie kraj6w amerykanskich 
przed odkryciami Kolumba i Ca!bofa" (s. 233). Maipa wedlug R. A. Ske
tona j,eist jednym zachowanym swiadectwem gr.aficznym o podr6zach 
Skandynaw6w na Zach6d, zawierajcicym element doswiadczenia (s. 239), 
potwierdza wi�c hipotezy o prekolumbij1skim odkryciu Ameryki. Calosc 
wydawnictwa zamyka podsumowanie G. D. Paintera The Ta-rtar Rela

tion and the Vinland Map: An Interpretation (s. 241-262), w kt6rym 
autor ujmuje wnioski w szesnascie pünkt6w. 

Anglosaski swiat naukowy bardziej zainteresowal si� odkryciem 
nowej ma1py niz relacjci o Tatarach. W slad za domesieniami o „najbar-

3 S. 16: "Also, all evidence points to the Upper Rhineland as the source of

origin of the manuscript, paper, binding, and paleography". 
4 P. L e h m a n n, Konstanz und Basel als Büchermärkte während der grnssen

Kirchenversammlungen (Zeitschrift des Deutschen Vereins für Buchwesen und 

Schrifttum, t. IV, 1921); I. Z a r� b s k i, Zur Bedeutung des Aufenthaltes von 

Krakauer Universititsprofessoren auf dem Basler Konzil für die Geistesgeschichte 

Polens (Vierteljahresschrift für Geschichte der Wissenschaft und Technik, t. V, 

1960, Sonderheft ·2, s. 7-23). 
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dziej ekscytujcicym odkryciu kartograficznym stulecia" i prasowq rek
lamci pocz�ly si� jednak pojawiac pierwsze naukowe krytyki. Jeszcze 
w koncu 1965 r. brytyjski historyk kartografii G. R. Crone wyrazil na 
lamach „The Geographical Joumal" poglcid, ze mapa pochodzi z okresu 
po pierwszej wyprawie Kolumba 5, w poczcitku zas 1966 r. zaproponowal 
on datowanie VM na okolo 1486 r. i uznal, ze jest wielce prawdopo...r 
dobne, iz mapa pochodzi z czas6w pokolumbijskich i jest swiadectwem 
zainteresowania dla sag skandynawskich, obudzcmego pod wplywem 
wiesci o N owym Swiecie, oraz podkreslil slabosc paleograficznych kry
teri6w datacji r�kopisu 6. Rozpocz�la si� wgorzala polemika 7, w kt6rej 
G. R. Crone wysuncil jeszcze mozliwosc datowänia zr6dla kartograficz
nego na okolo 1460 r. 8 Do dyskusji przystcipil takze uczony hiszpanski 
T. Luca de Tena, kt6ry wykazal zaleznosc VM od wczesniejszych legend,
eo mocno podwazylo koncepcj� R. A. Skeltona; nie zakwestionowal
on jednak daty powstania VM proponowanej przez wydawc6w i pozostal
przy 1440 r. ze znakiem zapytania 9

• 

Znany historyk sredniowiecznej geografii J. K. Wright recenzujcic 
omawiane wydawnictwo wyrazil · poglcid, ze nowo ogloszon'a relacja 
o Mongolach posiada stosunkowo wü:ksze znaczenie naukowe niz mapa:
,,I am inclined to regard it as of considerably greater historical signi
ficance than the Map" 10. Nie ulega Wqtpliwosci, ze kartograficzna dys
kusja usun�la w cien relacj�, kt6ra jest zr6dlem niezmiernie interesu
jqcym r6wniez i dla nauki polskiej. J·ej tez poswi�cimy teraz naszci
uwag�.

Historia Tartarorum powstala wczesniej niz dyskutowana mapa. 
Jej autora i informator6w pozna'jemy z dedykacji zawartej w c. 1: 

,,Reverendissimo patri fratri B o g  u s 1 a o ministro fratrum mino
rum in Boemia et Polonia degentium frater C. d e  B r  i d i a inter 
minores minimus filialis obediencie subiectionem tarn debitam quam 

5 G. R. Cr o n e, rec.: The Vinland Map ... (The Geographical Journal
2 

t. 131, 
1965, nr 4, s. 564-565).• 

G T e  n z e, The Vinland Map Carthographically Considered (The Geographical 
Journal, t. 132, 1966, nr 1, s. 75-80). 

7 Polemika G. R. Crone - R. A. Skelton w: ,,The Geographical J1ournal", t. 132, 
1966, nr 1, s. 177-178; nr 2, s. 336--339, 340; nr 3, s. 448-450. Polemika przekro
czyla lamy tego pis,ma. Informacje o innych glosach por.: ,,Referatiwnyj Zurnal", 
Geografija, Moskwa 1966, nr 7-8 i w wym. wyzej pr?cach. 

8 G. R. Cr o n e, Mr Crone Replies (The Geographical Journal, t. 132, 1966,
nr 2, s. 340). 

9 T. Lu c a  de T e  n a, The Influence of Literature on Cartography and the 

Vinland Map (The Geographical Journal, t. 132, 1966, nr 4, s. 515-518). 
10 J. K. W r i g h t, rec.: The Vinland Map... (Geographical Review, t. 56,

1966, nr 3, s. 452--454). 
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devotam perfecte obediencie hoc exposcit officium ut si quis in eo 
exercitari desiderat non solurn facilis verurn etiarn ardua sibi volenti 
aggrediatur snirno �ecundum sui superioris voluntatern. Vestre ipater
nitati quamvis supra vires ingenii rnei obaudiens que de T a  r t a r i s 
in t e 11 e x  i cum venerabilibus fratribus nostri ordinis, fratre videlicet 
Jo h a n n  e sedis apostolice legato ad omnes externas nationes pre
sipue tarnten ad Tartaros et fratre B en e d i c t o Po 1 o n o et fratre 
C e s  1 a o B o e m o s o  c i i s e i u s, breviter in scripto posui cavens 
faistidium lectorum et ut vestra haec arudiens dev,oUo que de terreni
cis novit utilia .elircere ex rniraibilibus dei omnipotentis iudiciis tarn 
occulti-s que in fine iam clarescunt saeculorurn ih quo appropinquat 
sanctorum redernpcio exurgat in laudern eius pariter et arnorern [pod
kreslenia moje - A. F. G.]" 11. 

Brat Boguslaw, kt6remu relacja jest dedykowana, jest postaciq 
dobrze znainq j,ako iprowincjal francisz1kan6w na Czechy i Polsk� w latach 
1247-1251 12. Nie wiemy natomiast niczego o C. de Bridia. autorze 
zr6dla. Nie ulega wcttpliwosci, ze · jest franciszkaninern, w jakis spos6b 
zaleznym od wladzy Boguslawa, wedle wszelkiego prawdopodobien
stwa wi�c franciszkaninern prowincji czesko-polskiej, :nieilmniecznie 
jednak - jak sctdzil G. D. P_ainter - byl on sekretarzerri Boguslawa 13_ 

Mozna, jak si� zdaje, przypuszczac, ze C. de Bridia dzialal na zlecenie 
Boguslawa i ze relacja powstala z inicjatywy tego ostatniego. Wydawca 
zr6dla wyrazil przypuszczenie, podsuni�te mu przez L. Wittena, ze 
„Bridia" moze nie odnosic si� do zadnej z \Ilazw rniejscowych w Europie 
zachodniej (takich jak Brescia, Brie w Szampanii itp.), ale mozna by 
jq zidentyfikowac z Brega - Briga, tj. Brzegiem nad Odrq. Poniewaz 
nasze zr6dlo zachowane jest w XV-wiecznej kopii, kt6ra zawiera wiele 
pomylek, mylka kopisty nie jest tu wykluczona. Klasztor fran.cisz
ka:nski w Brze,gu nad Odrq powstal dopiero w 1272 r. 14, nie jest wi�c 
mozliwe, by C. de Bridia ( o ile Bridia = Brzeg) byl w nim zakonni
kiem w 1247 r., a raczej mozna by przypuszczac, ze stamtctd pochodzil. 
Domysl ten idzie niewcttpliwie bardzo daleko, w kazdym jednak razie 
nie mozna wykluczyc, ze zagadkowy C. de Bridia jest Slqzakiem. Do
tychczasowe nasze poszukiwania nie doprowadzily nas na slad jakiej
kolwiek ipostaci, kt6rct mozna by zidentyfikowa-c z zagadkowym auto
rem TR. 

11 The Vinland Map ... , s. 55.
12 K. Kant a k, Franciszkanie� poLscy, t. I, Krakow 1937, s. 414; C. C. Bar an, 

Sprawy narodowosciowe u franciszkan6w stqskich w XIII w., Warszawa 1954. 

s. 29 nn., 51 nn., 83.

13 The Vinland Map ... 
1 

s. 40.

14 B a r a n, op. cit., s. 35.
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Sposr6d os6b, wymienionych w cytowanym ust�pie jako informa
torzy autora relacji, dwie Sq dobrze znane. Pierwszq z nich jest Giovanni 
de Plano Carpini, kt6rego nazwisko zwiqzane jest przede wszystkim 
ze slynnq misjq do Tatar6w z lat 1245-1247, drugq jego towarzysz, 
franciszkanski zakonnik z klasztoru wroclawskiego Benedykt Polak 1s.
Trzeci informator, kt6ry takze byl towarzysze� Carpiniego, Czeslaw 
Czech jest osobq nieznanq. Wiadomo, ze trzecim franciszkaninem, kt6ry 
wraz z Carpinim wyruszyl w podr6z na Wsch6d, byl niejaki Stefan, 
nazywany w. zr6dlach raz Czechem, kiedy indziej W �grem 16. Poniewaz 
jednak odlqczyl si� on po drodze od podr6znik6w, nie jest mozliwe, 
aby m6gl byc informatorem autora TR o sprawach tatarskich, skoro 
do ich kraju nie dojechal. Nalezaloby wi�c upatrywac w Czeslawie 
jakiegos innego, nie znanego z imienia towarzysza wyprawy Carpi
niego i Benedykta. 

TR zostala zakonczona dnia 30 VII 1247 r., co zostalo podane w jej 
zakonczeniu 17• Poniewaz C&rpini i Benedykt w poczqtku czerwca znaj
dowali si� jeszcze w Kijowie, dopiero w pierwszych dniach pazdzier
nika dojechali do Kolonii, wypada zgodzic si� z G. D. Painterem, ze 
relacja powstala w wyniku spotkania si� jej autora z podr6zni'kami 
najpewniej na terenie Polski albo Czech 18. 

Z zakonczenia szerszej �redakcji relacji Carpiniego wiadomo, ze pod
czas przeja2'du iprzez Polsk�, Czechy, Niemcy i inne ikraje podr6znicy 
udost�pniali nie ukonczony jeszcze opis po�r6zy zainteresowanym oso
bom 19• Udost�pnianie to nie ·zawsze polegalo na dostarczeniu r�kopisu 
do skopiowania; zr6dlo rkolonskie podaje, ze Benedykt Polak podczas 
swego pobytu w tym miescie ustnie opowiadal o przebiegu podr6zy, 
fra Salimbene de Adam poswiadcza zas, ze w podobny spos6b infor
mowal ch�tnych - w naszym wypadku samego kronikarza - legat 

15 O Benedykcie podstaw,owq literatur� · podaje (nie bez bl�d6w): Bibiiografia 

Literatury poLskiej „Nowy Korbut" (Pismiennictwo Staropolskie, t. II, Warszawa 
1964, s. 20-22). Z nowszych prac wymieniam tu tylko: A. S t  r z e 1 e c k  a, Brat 

Benedykt franciszkanin (Slqs'k, t. I, 1946, nr- 5-6 s. 21, 23-24); B. S z c z � s n i a k, 
Benoit Le PoLonais, dit Le VratisLavien, et son r6Le dans L'union de La Ruthenie de 
Halicz avec Rome en 1246 (Antemurale, t. I, 1954, s. 39-50); t e n z e, The Mission 
of Giovanni de Plano Carpini and Benedict the Pole of Vratislavia to Halicz (The 
Journal of Ecclesiastical History, t. VII, 1956, s. 12-20); ,t e n z e, Benedykt Polak 
z Wrodawia. Srodowisko, zycie i legenda (Dus2Jpasterz Polski za granicq, Rzym 
1951, nr 1-2, s. 181-196). 

1s The Vinland Map .. . , s. 3'5-36; P. P e 11 i o t, Les Mongols et La papaute
(odbitka z „Revue de l'Orient Chretien", Paris 1923, s. 69, 86 nn., gdzie dalsza 
literatura). 

17 The Vinland Map .. . , s. 101. 
1a Tamze, s. 40. 
19 C, ,s. 129�130. 
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Carpini 20• Dodajr:ny wreszcie ze znana relacja Benedykta Polaika pow
stala wlaisnie z zapisu ustnej opowiesci polskiego podr6znika 21. 

C. de Bridia wykorzystal pierwszq relacj� Carpiniego, jak wska
zuje na to przeprowadzone przez wydawc� dokladne por6wnanie 
tekst6w; drugiej nie m6gl wyzyskac, 'Skoro powstala ona - jak wia
domo - dü1piero po przybyciu Jana de Plano Carpini do Lyonu. 
Powstaje jednak ,pytanie, w jaki spos6b korzystal on z relacji legata? 
Zauwazmy, ze w cytowanym ust�pie, w kt6rym powoluje si� na infor
mator6w, nie m6wi o zadnym wyzyskanym przez siebie opisie podr6zy 
do Tatar6w. Po drugie - jak zauwazyl G. D. Painter -. por6wnanie 
telkst6w TR i C wskazuje, ze C. de Bridia poslugiwal si� znacznie 
bardziej prymitywnym j�zykiem lacinskim niz ten, w kt6rym zostar 
spisany tekst C. G. D. Painter za wlasciwego autora pierwszej redakcji 
C uwaza Benedy,kta, kt6rego rola sprowadzala si� do spisania pod okiem 
legata rozdzial6w !-VIII; druga redakcja C jest juz opracowaniem 
samego Carpiniego. Wydawca wnioskuje, ze „that Benedict's text 
passed at some point through the medium of another language and 
was then retranslated back into Latin" 22• Domysl ten wymaga filolo
gicznego ·sprawdzenia na drodze specjalnego studium, kt6rego tutaj 
nie podejmujemy si� przeprowadzic. Godzimy si� jednak na cz�sc twier
dzenia G. D. Paintera, a mianowicie, ze C. de Bridia zapoznal si� z C za 
posrednictwem zywej mowy, hie zas lektury dziela, kt6re bylo mu albo 
odczytane, albo zreferowane. Poniewaz Carpini byl bqdz co bqdz lega
tem, Wqtpliwe jest, by osobiscie wsp6lpracowal z autorem TR, skoro 
mial wsp6lpracownik6w; zapewne wi�c jeden z nich, Benedykt lub 
Czeslaw, byl tym, kt6ry objasnial autorowi naszego zr6dla nie ukonczo
ny jeszcze opis C. Poniewaz w calym tekscie TR osoba Czeslawa wy
st�puje jeden jedyny raz w cytowanym ust�pie, Benedykt zas - jak 
zobaczymy - jest wspominany parokrotnie, a na jego konto mozna 
zapisac w ·TR szereg informacji uzupelniajqcych przekaz C, mamy 
:wszelkie prawo przyp4szczac, ze tym, kt6ry przekazywal C. de Bridia 
tresc C, byl polski podr6znik. Podobnie .sqdzi G. D. Painter, kt6ry 
uwaza, ze Benedykt opowiadal po polsku lub czesku, co C. de Bridia 
zanotowal nast�pnie po lacinie. 

Gdyby TR stanowila jedynie przer6bk� dobrze znanej relacji o Mon
golach, nie byloby powodu, aby zajmowac si� niq na tym miejscu. 
Jednakze w TR z'najdujemy informacje niezalezne od C, kt6Te wydawca 

20 MGH SS, t. XXII, s. 542; t. XXXII, s. 206 n.
21 Relatio Fr. Benedicti Poloni, [w:] A. van den W y n g a er t (ed.), Sinica 

Franciscana, t. I, s. 135 n. 
22 The Vinland Map .. . , s. 42. 
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skrupulatnie podkreslil kursywc:}. Na naszq uwag� zaslugujc:} przede wszy
stkim te teksty, w kt6rych autor TR powoluje si� na wiadomosci po
chodzc:}ce od Benedykta, zawarte w c. 7, 12, 18, 28. Pierwszy z nich 
powiada o drobnej przygodzie, jaka spotkala ipolskiego zakon·nika na 
Wschodzie, drugi swiadczy o zainteresowaniu Benedykta legendami 
o g6rze magnetycznej, trzeci o jego ciekawosci w sprawie owych
kobiet, kt6re fo w pewnym dalekim kraju mialy miast m�z6w utrzy
mywac psy, czwarty dotyczy najazdu Mongol6w na Slc:}sk w 1241 r.,
czym nasz zakonnik musial si� interesowac z najzupelniej zro:rumialych
powod6w.

W jedenastu rozdzialach autor TR powoluje si� na informacje po
chodzc:}ce od „naszych braci". K t6re z nich mogc:} pochodzic od Benedyka? 

Poniewaz w c. 7 i c. 18 TR cytuje polskiego podr6znika, a znalazly 
si� tu ciekawe filologiczno-etymologiczne wyjasnienia nazw wschod
nich, Benedykt zas byl tlumaczem wyprawy Carpiniego, mozna z duzym 
prawdopodobienstwem przyjc:}c, ze od nieg,o 1pochodzc:} ipozostale ainalo
giczne rozwazania zawarte w c. 3, c. 13, c. 19, c. 20, c. 21 i ic. 47. Ponie
waz Benedykt jest informatorem (inna sprawa, ze pewnie nie jedy
nym) rocznikarza z Kolonii o najezdzie Mongol6w na Polsk� i W�gry, 
bitwie legnickiej, smierci Henryka Poboznego, TR zas zawiera doklad
niejszy opis tych wydarzen, uzupelniajc:}cy szczeg6ly dotyczc:}ce smierci 
ksi�cia, po·niewaz wreszcie Benedykt byl franciszkaninem z klasztoru 
we Wroclawiu, w kt6rego kosciele pochowano cialo Henryka, mozna 
uznac, ze opis wypadk6w z 1241 r. w TR, -zawarty w c. 27 i c. 28, jest 
w calosci oparty na informacjach pochodzc:}cych od polskiego zakonnika, 
a 111ie tylko w tym 1szc1zeg6le, 1w odniesie111iu do kt6re.go jest 0111 ipowoly-· 
wainy w TR jaiko informatoT (c. 28). W ·zwüizku z tym moZ111a tez' wysu"'" 

nc:}c przypuszczenie, ze i inne teksty zwi,qza'ne z opisem zawartym 
w c. 27 i c. 28, dotyczc:}ce mianowicie :najazdu Tatar6w na Rus maz 
W�gry (c. 25-27, 29-30), nie majc:}ce swych odpowiednik6w w C, po
chodzq od Be�edy,kta; nie wykluczone, ze jemu tez zawdzi�czal c;. de 
Bridia ciekawc:} informacj� o bitwie nad rzekq Kalke} (c. 20) 23

. Z duzym 
prawdopodobienstwem mozna tez przypisac Polakowi informacj� po-
p.anq w c. 4 o tym, ze pewne ludy wschodnie „parum differunt se sicut 
Boemi et Poloni et Rutheni vel sicut Romani Lumbardi et de Foro 
Iulii aut sicut Australes Turingi et Suevi seu Saxones Flamingi et 
Westfalii", wska�Ujc:}Cc:} na filo1ogiczine zainteresowania informatora 
i wlc:}Zc:}Cc:} si� z jego znajomoscic:} j�zyk6w, w tym slowianskich. 

23 Tamze, s. 73-75, gdzie podano miejsce bitwy w poblizu rzek „Cak" i „Co
niuzzu", trudne do zidentyfikowania na mapie. Por.: K. V. Ku d r j a  s e v, 0 me

stopoLotenii reki Kalki (Voprosy Istorii, 1954, nr 9, s. 118-119). 
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G. D. Painter zauwazyl, ze Benedykt b��c tlumaczem musial nie
Wqtpliwie znac lacin�, j�zyki slowian·skie, zapewne niemiecki, obce 
mu jednak byly j�zyki wschodnie, skoro podr6znicy poslugiwali si� 
w krajach Wschodu miejscowymi Uumaczami. Rozmawial z nimi Bene
dykt, on wi�c posrednio - przez Uumacza - rozmawial z Mongolami 
po czym Uumaczyl eo nalezalo Carpiniemu. TR cytuje sporo swego 
rodzaju „wywiad6w" z przedstawicielami lud6w wschodnich i wydaje 
si�, ze zawdzi�czamy je nie komu innemu jak polskiemu zakonnikowi 
(c. 12, C. 14, C. 17, C. 18, C. 20, C. 22, C. 28, C. 35, C. 42) 24. 

Rozwazania nasze prowadzq nas do wniosku, ze Benedy'kt byl bodaj 
czy nie najwazniejszym {poza C, przy powstawaniu kt6rej udzial jego 
jest takze niewqtpliwy) informatorem autora TR. On to najpewniej 
zapoznal go z opisem C i uzupelnil swoim komentarzem, jezeli wrE:cz 
nie wsp6lpracowal przy pisaniu TR. 

W znanym nam materiale ·zachodrüoeuropejskich tekst6w dotyczq
cych najazdu Mongol6w na Europ� srodkowo-wschodniq w 1240--
1241 r. 25 nie natkn�lismy si� na zaden tekst, kt6ry bylby w wyrazny 
spos6b zalezny od TR. Istnieje jednak slad swiadczqcy, ze informacje 
zanotowane r6wniez

° 

w TR, a nie z'nane zadnej z redakcji C, byly 
w XIII w. kolportowane w Europie. Jeszcze w 1875 r. W. Studemund 
zwr6cil uwag� na niepelnq kopi� tekstu C w jednym z kodeks6w 
luksemburskich z XIII w. i na nast�pujqcq po nim noaatk�. Ma ona 
tytul rubro: Quot Bela rex Hungarorum velut dominlllls paipa nuntios 
ad Thartaros direxit", i zawiera informacj�, ze kiedy Bela IV dowie
dzial si� o powrocie posl6w papieskich od Tatar6w, porozumial si� 
z nimi, pragnqc uzyskac wiadomosci. Udzielil ich brat Jan - niewqt
,pliwie · Carpini - nie wiemy, czy osobiscie, czy za czyims (napewniej 
Benedyktowym) posredrtictwem. Por6wnajmy ust�p notatki z frag
mentem TR: 

Tempore illo, quando Tartari ... Pol

loniam et Hungariam debellarunt, Occo

day can ipsorum eorum in terra sua 

a sorore sua male potionatus interfectus 

est. Habebat enim illa filium, quem re

gnare cupiebat ... 26 

24 The Vinland Map .. . , s. 44-45. 

[TR, s. 30] Bati vero in Hungaria exis

tens percepta morte Occoday can qui 

impocionatus periit a sorore et sepultus 

est cum divite in inferno statim rediit 

Comaniam, quem etiam viderunt fra

tres ... 27 

25 Por.: A. F. G r a b s k i, Polska w opiniach obcych X-XIII w., Warszawa 

1964, s. 281 n. List� zr6del podanq w tym miejscu moglibysmy dzis nieco toz
szerzyc. 

26 W. St u d e m  u n d, Zu Johannes de ALta Silva De rege et septem sapien
tibus (Zeitschrift für Deutsches Altertum. t. XVIII, 1875, s. 224). Cala notatka za

mieszczonn jest tamze, s. 224-225. 
21 The Vinland Map. . . s. 83 



Nowe swiadectwo o Benedykcie Polaku i najezdzie Tatar6w 9 

1 

Informacja o otruciu wladcy mongolskiego przez siostr� nie jest 
znana z Carpiniego; w C IX, c. 36 bowiem przypisano ten czyn „amicac 
imperatoris" 28

. W dalszym ciqgu notatki czytamy o wycofaniu siq 
Mongol6w z W�gier. (o czym wspomina TR, c. 30, a takze C IX, c. 36) 
i ,o tym, ze nie mieli 0111i „cesarzia" ,przez 1prawie 10 lat. T� ostatniq wia
domosc mozna zestawic z TR, c. 33: ,,Mortuo igitur Occoday ca'n Tartari 
.caruerunt can VII annis"; nie ma ona swego odpowiednika w C . 
. z kolei notat'ka przynosi opis wyboru nowego wladcy, wyznaczony 
.pierwotnie na 25 lipca (wedle C IX, c. 32 ha 15 sierpnia), kt6ry odlozono 
z ,powodu, ze „cecidit grando mixta pluvie in tanta quan"titate, quod 
ex eius subita resolutione X Tartarorum cum multitudine pecorum 
mortui ·ceciderunt". Tekst ten posiada analogi� w TR, c. 35, oraz 
w C I, c. 5, gdzie mowa o gradzie i smierci ponad . . . 160 ludzi. Wia-
domosc o odlozeniu wyboru nowego wladcy, kt6ry 'ostatecznie mial 
odbyc si� - wedle notatki - 15 sierpnia, ,posiada blisk� analogi� 
w informacjach C IX, c. 32, _gdzie jako pierwotny termin podapo, jak 
wiemy, t� samq dat� 15 sierpnia, faktyczny wyb6r datowano na 24 sierp-

. nia. Mozna sqdzic, ze u podstaw informacji notatki legly dane zanoto
wane w C IX, c. 32, zapewne przekr�cone przy ustnym przekazywa
niu. Nast�pne zdanie notatki donosi, ze w dniu intronizacji wladcy 
„statim fuit vexillum erectum et expeditio edicta per XIX annos 
contra occidenta'les populos", eo ma swe analogie zar6wno w C VIII, 
jak i w TR, c. 33, gdzie czytamy jednak o 18 latach. Z kolei w notatce 
mowa o wyborze wojownik6w po trzech z 1kazdej dztesiqtki, eo po
krywa si� z danymi C VIII, c. 4. W swietle ipowyzszego pocr:-16wna:nia 
mozna wi�c przyjqc, ze ogloszona przez W. Studemunda notatka ezer
pala swe wiadomosci od podr6znik6w drogq ustnq. Sprzyjalo to ich 
deformacji; tlumaczy to anal,ogi,e mi�dzy nata:tkq a tresciq C i  TR. Po
niewaz jednak w dw6ch wypadkach notatka podala informacje znane 
jedynie TR, mamy podstaw�, by przyjqc, ze przynajmniej niekt6re z wia
domosci zawartych w utworze C. de Bridia, a nie znanych C, byly 
wsp6kzesnie kolportowa'ne. Poniewaz obi,2 te informacje, kt6re znalazly 
si� w notatc� i nie posiadajq odpowiednik6w w C, w TR znajdujq si� 
w ust�pach, kt6rych informatorem byl wedle wszeikiego prawdopodo
bienstwa Benedykt Polak, mozna przypuszczac, ze on to wlasnie byl 
tym, kt6ry z ,polecenia legata udzielal wyjasnien wyslannikom Beli IV. 

Udzial Benedykta Polaka w ,powstaniu TR wymaga niewqtpliwie 
dalszych jeszcze badan. Powyzsze rozwazania mialy jedynie na celu 

28 C, s. 1211. G. D. Painter (The VinLand Map . .. , s. 8'3) w przypisku wypowia
da ,poglqd, ze lekcja „amica" jest mylna i winno tu byc „amita". Gdyby obserwacja 
ta okazala si� sluszna,. oslabiloby to w niewielkim stopniu nasze rozumowanie. 
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uprawdopodobnienie tezy, ze relacja o najezdzie Mongol6w na Polsk�, 
jaka znajduje ,si� w TR, c. 27 i c. 28, oparta jest na informacjach nie 
kogo innego, lecz polskiego franciszkanina. Przytoczmy jq teraz in exten
so: 

c. 27. B a t i  v e r o  e xiv i t  ,i n  Ru sia c o ntr a B i l e r o s  i d
e s  t B u 1 g.a r i a m  M a g  n a m  e t  M o r d  u a n  o s et captis eis suo eos 
exercitui •subiugavit. E x t u n c p o s t e a p r o c e s  s i t c o n t r a P o  -
1 o n i a m  e t  H u n g a r  i a m, divisoque exercitu in metis terrarum cum 
foatre suo Ordu mi•s1it co:ntra Polo,niam decem miHa pug;na•torum, ex quibus in 

terre principio a Polanis Cracoviensis et Sandomericii ducatus perturbati 
plurimi in prelio ceciderunt. Verum quia invidia est fomentum viciorum 
plurimum ideo Poloni non foventes unitate mutua bonum quod ceperant 
ob fastum superbie invidentes invicem a Tartari� miserabiliter sunt per
cUJssi 29

• 

•c. 2,8. 'Dairtar,i vero ulteriius prooederntes :im Sl,estam cum Henrico duce
tune temporis christianissimo emsdem terre in prelio sunt congressi, et 
dum iam sicut ipsi fratri Benedicto referebant fugere voluissent, ex inspe
rato christianorum cunei ad fugam subito sunt conversi. Tune ducem Henri
cum capientes Tartari et totaliter <Spoliantes coram duce inortuo qui in 
SundomLer]ia occisus fuerat flectere genua preceperuht. Sicque caput eius 
velut ovis per Moraviam in Hungariam ad Bati detulerunt et inter cetera 
capita cad,�verum postmodum proiecerunt ao. 

Poczqtkowe wiersze c. 27 w niewielkiej tylko mierze zalezne Sq od 
informacji C V, c. 28-29 (tekst podkreslony). Wartosc relacji TR o wy
padkach 1241 r. jest tym wi�ksza, ze zawiera ona informacje uzyskane 

przez Benedykta od Mongol6w, kt6re wedle wszelkiego prawdopodobien
.stwa zlqczyl on z tym, eo wiedzial juz wczesniej, kiedy przebywal 
w 'klasztorze we Wroclawiu. 

Wiadomosc o podziale wojska mongolskiego u wr6t Polski znana jest 
z innych zr6del i nie potrzeba dowodzic jej wiarygodnosci 31

. Inaczej 

z informacjq o tym, ze Batu wyslal przeciwko Polsee Ordu wraz z 10 000 
ludzi. W literaturze przyjmowano cz�sto, ze wojska nieprzyjacielskie 
byly znacznie liczniejsze (ok. 30 000 ludzi), czemu niedawno sprzeciwil 

si� G. Labuda wysurwajqc hipotez�, ze na Polsk� mogl•o wyruszyc eo 

29 The Vinland Map . .. , •s. 81. Tekst r�kopisu jest s'kazony: czytamy tarn 
,,a Polini.s",, po czym nas·tE:puje skr6t, kt6ry mozna rozwiclzac „Cracouinis" (?). 
Zamiast przyjE:tego przez wydawcE: ,,Sanromericii" jest „Sundemericii". 

30 Tamze, s. 81. W rE:kopi,sie jest „Zlesiam" nie ,,Slesiam", srowo „Tartari" po 
,,·caipi,entes'"'. wp.iJsa1no na marginesie; wdawca przyjql mylnie ,in Sundomia", eo 
powstac moglo przez opuszczenie przez kopistE: skr6tu na „er". Oczywi•stym blE:
dem rE:k,opi,su jest lit'era „m" na koncu slowa „Sundomia" (wg naszej poprawki: 
Sundomeria), a takze „ovi" zamiast „ovis". 

31 S. Kr a k o w  s 'k i, Polska w walce z najazdami tatarskimi w XIII wieku,

WaTszawa 1956, s. 121; G. La b u d a, Wojna z Tatarami w roku 1241 (Przeglqd 
Historyczny, t. L, 1959, s. 202 n.). 
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najwyzej 8-10 000 wojska mongolskiego 32. TR calkowicie rpotwierdza 
· slusznosc takiego ustalenia. Inaczej ze sprawq dbw6dztwa. Na podsta

wie zr6del polskich i obcych przyjmuje si�, ze dow6dztwo naczelne sil
mongolskich idqcych na Polsk� spoczywalo w r�kach Pajdara (Bajda
ra), i poglqd ten posiada mocne uzasadnienie zr6dlowe 33. Informacj�
TR mozna by jedna�· wyjasnic, jezeli :przypuscilibysmy, ze Beinedykt
zetknql si� z jakims mongolskim informatorem, kt6ry wlasnie sluzyl pod
komendq Ordu, kt6rego udzial w kampanii polskiej je�t niewqtpliwy,
i stqid powstalo przypisanie Ordu naczelnego dow6dztwa. Z kolei TR
opowiada o bitwie stoczonej przez najezdzc6w z rycerstwem ziem kra
kow�iej i isandomierskiej „in terre iprincipio", w ikt6rej Mongolowie
zostali „perturbati" oraz wielu z nich poleglo. Mozna Sqdzic, ze mowa
tu o bitwie pod Turskiem 13 II 1241 r., kt6rej losy rzeczywiscie si� wa
zyly, a zwyci�stwo nie przypadlo Tatarom bez wysilku 34• Informacj�
o bitwie opatrzyl autor TR interesujqcym komentarzem swiadczqcym,
ze Benedykt uwazal, iz przyczynq kl�ski byl wynikajqcy z pychy Pola·
k6w brak jednosci i ich wzajemne niech�ci. Jest to niezmier·nie intere
sujqce swiadectwo m6wiqce o poglqdach naszego ipodr6.znika na aktual
ny uklad wewn�trznych stosunk6w politycznych w Polsee, swiadczc:ice
o krytycznym stosunku do f eudalnych was·ni i rozbicia politycznegö
lat czterdziestych XIII w.

Z wiadomosciq o bitwie mozna polqczyc informacj� z c. 28 o smierci 
jakiegos mongolskiego wodza w Sandomierzu. Mamy tu posredniq in
formacj� o walkach o Sandomierz, zdobyty - jak wiadomo - 13 II 
1241 r. 35, oraz nie znam1 dotychczas wiadomosc o smierci tarn jednego 
z mongolskich wodz6w. Nie ma podstaw, aby informacj� t� odrzucac nie 
tylko ze wzgl�du na to, ze mogli jej udzielic Benedyktowi Mongolowie, 
lecz r6wniez dlatego, · ze wiadomo, iz mieli oni zwyczaj chowania wy
bitniejszych poleglych w wyznaczonych do tego celu miejscach cmen
tarnych W swoim kraju 36. 

TR przechodzi w c. 28 do opisu wypadk6w na Slqsku, pomijajc:ic mil
czeniem wszystko, eo dzialo si� tymczasem. He:nryk Pobozny jest dla 
autora TR ksi�ciem arcychrzescijanskim, w czym dzwi�czy - jak si�. 
zdaje - nuta sympatii dla poleglego wladcy. Relacja przer.hodzi od 
razu do opisu bitwy stoczonej przez Mongol6w z armic:i dowodzonq przez 
Henryka, nie podaje ani jej miejsca, ani czasu, dostarcza jednak cieka-. 
wych informacji o jej przebiegu. Ot6z bitwa legnicka 9 IV 1241 r. mia-

32 L ab u d a, op. cit., s. 218, 2124, · tarn dawniejsza literatura przedmiotu. 
33 Kr a k o w  s k i, op. cit., s. 128 n.; Lab u d a, op. cit., s. 189-224. 

34 K r a k o w s ik i, op. cit., s. 132 n.; Lab u d a, op. cit., s. 203 n. 

35 K r a k o w s k i, op. cit., s. 130 n.; Lab u d a, op. cit., s. 203 n. 
36 C III, c. 14, s. 44; TR, c. 47, w: The Vinland Map .. . , s. 93. 
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la miec z poczqtku przebieg niekorzystny dla Mongol6w, skoro ci, ,,jak 
sami opowiadali bratu Benedyktowi'>, zamierzali juz uciekac, kiedy szyki 
chrzescijan niespodziewanie rzucily siE: do ucieczki. Inne zr6dla po
twierdzajq tE: obserwacj� 37

• Z kolei TR przechodzi do informacji o poj
maniu ksi�cia Henryka, oblupieniu go przez Mongol6w, o tym, ze przy
muszano go, by_ oddal cz�sc cialu nie '2'nanego blizej wodza, lkt6ry polegl 
w Sandomierzu, wreszcie o odci�ciu glowy wladcy i przeslaniu jej przez 
Morawy na W�gry do Batu. W swietle TR Henryk nie zostal zabity 
w walce, ale uj�ty zywcem, eo nie wydaje si� nieprawdopodobne, zwa
zywszy, ze Benedyikt czerpal 1swe informacje od strony mongolskiej.
Okolicznosc, ze inne zr6dfa nie wspominajq o tym, mozna by wytlu
maczyc, skoro zwazymy, ze nie mialy one praktycznie prawie zadnych 
wiadomosci o tym, eo· dzialo .si� w armii nieprzyjacielskiej, oraz ze 
o wiele ch�tniej przyjmowano wiese o smierci ksü=:cia za wiar� z mieczem
w dloni, a wi�c wedle ustalonego rycerskiego schematu, niz rozbrojonego
i oblupionego przez pogan ... Nowym i prawdopodohnyrri ·szczeg6lem jest
naszym zdaniem wiadomosc o przymuszaniu Henryka do kl�kania przed.
cialem poleglego wodza, nie majqca swego odpowiednika w zadnym
z zachowanych zr6del. Wiadomosc o obci�ciu glowy Henrykowej znana
jest takze skctdincl'd, a wedle wszelkiego prawdopodobienstwa wlasnie
Benedykt opr6cz tego, ze informowal o tym autora TR, dostarczyl t�
wiadomosc rocznikarzowi z Kolonii 3s. Skoro Henryk zastal pochowany
w kosciele franciszkanskim we Wrodawiu, nie wykluczone, ze Benedykt,
kt6ry wedle wszelkiego prawdopodobienstwa przebywal w tamtejszym
klasztorze juz .w tym czasie, prz-ekonal siE: naocznie o obciE:ciu glowy
ksü=:ciu.

Nast�imy c. 29 TR przyrnosi opis wypadk6w na W�grzech, godny 
szczeg6lowego rozpatrzenia, w kolejnym (c. 30) mowa o wycofaniu siE=: 
najezdzc6w z te,go kraju. 

TR dostarcza cennego materialu o Benedykde Pola'ku, postaci wciqz 
jeszcze malo znanej rpomimo wysilk6w wielu badaczy. Zawarty w TR 

37 L a b u d a, op. cit., s. 220, gdzie dokumentacja. 
38 0 obci�ciu glowy Henryka m6wici: Annales S. Pantaleonis Coloniensis (MGH 

SS, t. XXII, s. 5315); K. S t r o n  c z y n s k i, Legenda obrazowa o sw. Jadwidze,

Krakow 1880, ryc. 7, wielokrotnie reprodukowana,' ostatnio w: T. W q s o  w i c z, 
Une legende silesienne: sainte Hedwige dans la tradition litteraire ei iconogra
phique du XIIJe siecle (Melanges Rene Crozet, t. II, Poitiers 1966, wklejka po 
s. 1876, ryc. 21); Dalimil (FRB, t. III, s. 174); Pulkawa (FRB, ,t. V, s .. 13'8, 2,96);
V Katalog biskup6w krakowskich (MPH, t. III, s. 358); D l u g o s z, Opera omnia,

t. VII, s. 27'7; niemiecki zywot sw. Jadwigi, MPH, t. IV, s. 563. Kiedy w 183,2 r.
otwarto trurnn� ksi�cia, przekonano si�, ze rzeczywiscie brakuje glowy. B. U 1 a
n o w s k i, 0 wspoiudziale templariusz6w w bitwie pod Lignicq (R4 U1 t. XVII,
1'884, s. 298, gdzie dalsze informacje).
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opis wypadk6w z 1241 r., aczkolwiek nie podaje wiadomosci na tyle re

welacyjnych, by kazaly nam one calkowicie zrewidowac ustalony w nau

ce przebieg wydarzen, przynosi · jednak par� nowych szczeg6l6w, a mia
nowicie: informacj� o liczbie wojsk, smierci mongolskiego wodz� w San
domierzu, losie ksi�cia Henryka podczas bitwy legnickiej. TR zasluguje 
tez niew4tpliwie na obszerniejszq analiz�, do 'kt6rej nie roscimy na 
tym miej scu pretensji. 

NEUE ZEUGNISSE ÜBER BENEDil{T POLAK UND DEN EINFALL 

DER TATAREN IM JAHRE 1241 

Anhang der Veröffentlichung R. A. SkeUon, T. E. Marston, G. D. Painter. 
with a Foreword by A. 0 . .Vietor, The Vinland Map and Tartar Relatio-n, 
New Haven-L·ondrnn, behaindelit der Verfas1s1er die Hainds,chrift Vilnze1nz von 
Beauvais, die die amerikanische Universität Yale im Jahre 1957 käuflich erwor
ben hatte. Der Verfasser beschäftigt sich nicht so sehr mit der für die ameri:

kanischen Wis'Senschaftler interessanten Weltkarte2 die sich in der genannten 
Haindschrift befindet, al.Js vilmehr m�t der ,ebenfalls dort enthaltenen Historia

Tartarorum. Er teilt J. K. Wright's Ansicht über den hohen Wert dieses Werkes 
und äussert die Vermutung, dass der Verfasser der Redaktion, C. de Bridia, 
eiu deutscher Schlesier war und aus Brzeg stammte. Dieser nennt als seine 
Informatoren neben dem Legat J. de Plano Carpini den Franziskaner Benedykt 
Polak aus Wrodaw u:nd Czesla,w Czech. Der wkhtigsfo Iinforma·tor war j,edoch 
Benedykt. Diese Ta.tsache ist in.s·orfern wichtig, als die besprochene Relation eine 
Reiche neue.r interessanter Einzelheiten zur genannten Problematik enthält. 
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ZAGADNIENIE POCHODZENIA AMBROZEGO BITSCHENA 

Ambrozy Bitschen jest znanq w historiografii 1 postaciq, chociaz rola 
jego zostala w literaturze przedwojennej przejaskrawiona. Urodzil si� 
on okolo 1392 r. w Legnicy, w rodzinie patrycjuszowskiej. Ojciec jego 
byl pisarzem miejslkim Legnicy, matka zas c6rkc1 bogatego kupca legnic
kiego Jakuba Dorre. Ambrozy otrzymal staranne wyksztakenie, naj

pierw uko:nczyl szkol� Sw. P1otra w Legnicy, a nast�prue uniwersyteL 
Nie udalo si� dotc1d ustalic, na kt6rym uniwersytecie studiowal Ambrozy 
Bitsche·n: w Pawii, Bolonii czy Pradze. Jednakze fakt uko:nczenia przez 
niego uniw€rsytetu nie podlega dyskusji. Wskazuje na to znajomosc j�
zyk6w, literatury klasycznej greckiej 'i · rzymskiej, a takze doskonala 
umiej�tnosc pracy w kancelarii. W 1420 r. Ambrozy Bitschen zostaje 
pisarzem miejskim Legnicy i odtqd az do 1454 r. utrzymuje si� w elicie 
rzc1dzc1cej miasta, sprawujqc na przemian 1t1rzc1d pisarza i burmistrza 
.(burmistrzem byl w r. 1447, 1450, 1453). Literatura niemiecka. szerotko 
rozpisuje si� na temat jego dzialalnosci politycznej w okresie zmierzchu 
rzqd6w piastowskich w Legnicy (czasy Lud'Yika II brzeskiego i Elzbie
ty), a szczeg6lne zaslugi przypisuje mu w sporze o tron legnicki (tzw. 
Lehnistreit), kiedy to po smierci Elzbiety jako pretendent wystc1pH 
z jednej tSt�my jej zi�c Jan lubi:6.ski, z· drugiej zas wladca cze.slki. 
Ambrozy zajql w6wczas stanowisko propodiebradzkie. Po kilku latach 
niezadowalajc1cych rzc1d6w czeskich, kiedy wybuchlo powstanie rze-

1 F. W. Sc h i  r r m a c h e  r, Ambrosius Bitschen, der Stadtschreiber von 

Liegnitz und der Liegnitzer Lehnstreit (Einladungsschrift zur Feier des Geburts

festes Majestät des Königs in der königlichen RHter-Akademie in Liegnitz a.'11 

22. März 1866, Legnica 1866); R. We r n e r, Ambrosius. Bitschen der Stadt

schreiber von Liegnitz, Legnica 1880; F. von He y d e  b r a n d, Zur Herkunft der

Uegnitzer Stadtschreibers Ambrosius Bitschen (Mitteilungen des Geschichts und

Alterthum-Vere1nis zu Liegnitz, t. VII, Leg•nka 1918�1919; Zu m Wi nke 1, 
Bitschens Geschossbuch der Stadt Liegnitz vom Jahre 1451 (tamze, s. 194-236); 

A. S a m  m t e r1 Chronik von Liegnitz, t .  I, Legnica 1864.
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mieslnik6w, a wladza had miastem przeszla w r�ce ksi�cia Fryderyka, 
Ambrozy zostal oskarzony jako gl6wny sprawca pozbawienia wladzy 
Piast6w i sci�ty za zdrad� stanu 24 VII 1454 r. przed ratus;z;em legnickim. 

Urzqd ,pisarza rniejskiego sprawowal Ambrozy Bitschen z wielkq su
rniennosciq, na eo wskazujq pozostawione przez niego dokurnenty i ksi�gi 
rniejskie: podatkowa, czynszowa oraz dzis niestety zaginiona ksi�ga przy
.wilej6w. Sam o sobie w zakonczeniu ksi�gi czynszowej powiedzial: ,,je
,stem nast�pcq rnojego ojca, poswi�c� wszystkie moje sily dla rozkwitu 
prawa miejskiego, aby moglo ono sluzyc lasce bozej i szcz�sciu panstwa, 
a 111agrodziciel wszystkkh d6br nagrodzi rnnie". 

Bardzo interesujqcy. wydaje si� stawiany w literaturze problem po
chodzenia rodowego i narodowego tego wybhnego pisarza sredniowiecz
nej Legnicy. Po raz pierwszy zajql si� tyrn F. von Heyidebrand w cyto
wanyrn artykule: Zur Herkunft des liegnitzer Stadtschreibers Ambrosius

Bitschen. Genealogi� rodu Bitschen6w wyprowadza on na podstawie 
wzmianek zr6dlowych i powiqzan heraldycznych. 0 ile pierwszy spos6b 
dowodzenia jest na og6l przekonywajqcy, o tyle 'POWiqzania heraldyczne 
rodu nie rnajq calkowitego pokrycia w zr6dlach � Sq w wi�kszosci czystq 
kombi!nacjq !lu.tora, zmierzajqicq do wykazam.ia „starozytnosci" rodu. 

Juz w XIII w. pojawia si� na Slqsku r6d Bitschen6w (füczen, Bycen, 
Bicen, Byczan, Biecen, Byczano, Bayczano, Beyczano, Beyczan i inne 
formy), kt6rego gniazdem rodowyrn byl Byczen i przylegle don wsie kolo 
Kamienca. Ksi�ga henrykowska wymienia Dierzyslawa z Byczenia, okres
lajqc go jako przybysza z Czech, oraz jego syn6w Jeszka i Moyka, kt6rzy 
wymienieni Sq jako czyniqcy nadania na rzecz klasztoru w Henrykowie 2

• 

Wnioskowanie F. von Heydebranda, jakoby pierwsza datowana wzmian
ka o Dzierzku pochodzila z 1253 r., wydaje si� dyskusyjne, poniewaz 
w dokumencie, w kt6rYJm Dzierzko wyst�puje jako swiadek, · nie jest 
powiedziane, ze jest on z Byczenia, lecz jedynie Dirslaus, Sohn des 
Moyko 3. Dalsze wywody autora, ze wspomniany Moyko byl synem sta
rego Moyka, a ten synern Stoygniewa, takze nie znajdujq w pelni po
krycia w. zr6dlach 4• Najstarsza datowana wiadomosc o Dzierzyslawie 
z Byczenia (Dyrslaus von Bitzen) pochodzi z 1272 r., kiedy to wyst�
puje ·On jako swiadek na dokumencie ksi�cia slqskiego Henryka IV 5• 

W '283 r. dokument wymienia Jeszka, Dzierzka i Moyika jako syn6w 

2 R. G r o de c k i ,  Ksi<wa henrykowska, Po z nan 1949, s. 305, 311, 320, 323, 324, 

370, 389. 
3 Regesten zur schlesischen Geschichte, wyd. C. Grünhagen (Cod. dip l. Sil., 

t. VII, XVI, XVIII, XXII, XXIX, XXX, dalej skr6t Regesten, nr 847); por. H e y -

b rand, op. cit., s. 185.
4 Regesten, nr 92, po r. He y de brand, op. cit., s. 185.

s Regesten, nr 1388. 
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Dzierzyslawa z Byczenia, kt6rzy czyniq nadania na rzecz klasztoru 
w Kamieiicu 6• W 1288 r. fr6dla slqskie wymie·niajq syn6w Dzierzyslawa 
pertraktujqcych z opatem klasztoru w Henrykowie Fryderykiem w spra
wie posiadlosci ziemskich 7

• W 1293 r. rycerz Moyko zn6w wyst�imje jako 
fundator kosciola w swej wsi Srem, a takze w dokumentach o charak
terze gospodarczym 8

• Moyko, jak r6wniez jego brat Dzierzko figurrujq 
talkze jaiko swiadkowie na dokumentach z poc·zqtku XIV w. 9 W 1312 r. 
wyst�pujq Dirsko i Thymo, synowie Moyka z Byczenia 10. W latach 
1340-1346 pojawia si� w dokumentach Elzbieta de Biczen wraz ze 
swym m�zem Mikolajem de Danyelwicz, kt6ry przyjmuje nazwisko 
Elzbiety, oraz ich synowie Nyczko, Hynczko, Ramfoldo, Luthko, Borutha, 
Bernaird i Dir:stko 11

. Jez,eli m6wi si� juz o genealogii mdu de Biczen, 
warto zwr6cic uwage:: na wyst�pujqcego w dokumentach w latach 1336---
1360 Piotra Santko, kt6ry ?Czkolwiek nie wyst�puje pod nazwiskiem 
Biczen, uznawany jest przez literatur� niemieckq za potomka tego rodu 
ze wzgl�du na dziedziczenie posiadlosci rodu Biczen6w (Slaw�cin, Srem 
i in. 12). Jest on ostatnim znanym przedstawicielem gal�zi rodu mieszka
jqcej w Byczeniu kolo Kamienca. 

Ludzi lqczqcych z imieniem okreslenie Biczen spotykamy nie tylko 
kofo Kamienca, ale r6winiez w Brzegu, Legnicy, a nawet na Pomorzu. 
Juz na poczqtku XIV w., a mianowicie w 1314 r., nazwisko Biczen6w 
pojawia si� w Brzegu. Pierwszym brzezaninem znanym pod nazwiskiem 
von Pitschen jest burmistrz tego miasta Henryk 13, a nast�nie w 1315 
i 1316 r. wyst�puje Heyman (Heymanno) Bytschin jako radca miasta 
Br_zegu 14. W latach 1353-1389 dziala glosny intelektualista sredniowiecza, 
kanonik kolegiaty brzeski.ej, domniemany autor Kroniki ksiqzqt pol

skich, Piotr, okresla·ny przez dotychczasowq literatur� niemieckq i pol
skq: z Byczllly 15, Pierwszym znanym w Legnky przedstawicielem tego 

6 Cod. dipl. SiL., t. X, s. 31, nr' 3.8; Regesten, nr 1753. 
7 Regesten, nr 2058, 2059. 
8 Cod. dipL. Sil., t. X, s. 42, nr 53 i 54. 
9 Regesten, np. nr 2656, 2853, 2664, 2413a, z poczqtku XIV w. wyst�pujq w na

st�pujqcych dokumentach: 1301 r. - nr 2661, 1302 r. - nr 2719, 13'06 r. -
2878, 2900; Cod. dipl. Sil., t. X, s. 60, nr 82. 

10 Regesten,. nr 3332. 
11 Cod. dipL. SiL., t. X, s. 136, nr 172, s. 151, · nr 191, s. 155, nr 196; Regesten,

nr 6388, 6'91�. 
· 12 He y d e  bra n d, op. cit., s. 189.

13 Cod. dipl. Sil., t. IX, s. 272; Regesten, nr 3438; W. Sc h a ube, Kanonikus

Peter Bitschen und die Tendenz seiner Fürstenchronik (Cronica principum Po

Loniae) (Zeitschrift f. Geschichte Schlesiens, t. 61, Wroclaw 1927). 
14 Cod. dipl. SiL., t. IX, s. 229, nr XIII, s. 23,1, nr XVI. 
15 Por. ,przykladowo W. S c  h u 1 t e, Die poLitische Tendenz der Cronica prin

cipum PoLoniae (Darstellungen und Quellen zur ,schlesischen Geschichte, t. I, 
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rodu jest Jan Pitschen 16, zasluzony dla miasta jako pisarz, kt6ry obej
muje ten urzqd po Mikolaju de Monte i sprawuje go w latach 1392-
1420 17• Nast�pcq jego na tym stanowisku zostaje w 1420 r. syn Ambro
zy 18• Pod nazwiskiem tym znäne jest w Legnicy rodzenstwo Ambrozego: 
Augustyn, Estera, Agnieszka, U rszula i J adwiga, oraz dzieci Ambrozego, 
z kt6rych cz�sc nast�pnie emigruje z Legnicy; syn Adam zostaje alta
rzystq w Swidnicy 19, Wladyslaw zajmuje miejsce swego wsp6lrodowca 
Piotra, zostajqc kanonikiem kolegiaty brzeskiej 20, dwie zas c6rki, Barbara 
i Urszula, zostajq zakonnicami w Legnicy 21

. Opr6cz nich Ambrozy mial 
jeszcze cztery c6rki: Ew�, Ann�, Jadwig� i Walpurgi�. Bardzo ciekawe, 
jesli chodzi o r6d Biczen6w, jest pojawienie ,si� Konrada Bitschena jako 
pisarza miejskiego Chelmna w latach 1432-1436 22

• Najprawdopodobniej 
urodzil si� on w Gdansku, byl teo1ogiem i autorem dziela De vita con

jugiali. R6d Bitschen6w jest rodem rycerskim, kt6rego przedstawiciele 
mieszkajq nie tylko w r6znych miejscowosciach Slqska, ale r6wniei poza 
jego granicami. Cz�sc z nich zostaje spadkobiercami dziedzicznych po
siadlosci rodu, inna przenosi si� do miasta i obejmuje tu wysokie jak na 
owe czasy stanowiska pisarzy miejskich lub piastuje wysokie urz�dy 
koscielne. 

Osiadanie szlachty w miescie i trudnienie si� jej zaj�ciami miejskimi 
jest w .sredniowieczu zjawiskiem dosc powszechnym na ziemiach pol
skich. Przedwojenna polska literatura historyczna poswi�cila wiele uwagi 
temu zagadnieniu 23, natomiast powojenna ograniczyla si� tylko do luz-

Wroclaw 1906,); Sc h a u b e, op. cit.; Historia Slq.ska, IH PAN, pod red. K. Male

czynskiego, t. I, cz. II, Wroclaw 19'61, s. 441, 442. 
16 Urkundenbuch der Stadt Liegnitz und ihres WeichbiLdes bis zum Jahre 

1455, wyd. F. W. Schirrmacher, Legnica 1866, s. 246, nr 373. 
17 Zakonczenie ksi�gi czynszowej A. Bitschena: ,,Huic [Henrico notario] suc

cessit quidam Nicolaus de Monte qui incepit anno domini 1372 et laboravit 
circa XXI annos"; por. Sc h i  r r m a c h e  r, Ambrosius Bitschen ... , s. 9. 

18 Zakonczenie ksi�gi czynszowej A. Bitschena: 1,Huic successi ego Ambrosius 

Bitschen filius eius, qui incepi anno domini 1420", tamze; s. 13. 
19 H e  y d e  b r a n d, ·op. cit., s. 184, tablica genealogiczna rodu Bitschen6w. 
20 Cod. dipL. SiL., lt. IX, nr 1095, 1098, 1104, 1108. 
21 Tamze. 
22 Scriptores rerum Prussicarum, wyd. T. Hirsch, M. Töppen i E. Strehlke, 

t. III, Lipsk 1886, s. 472-518, Fortsetzung zu Peter von Dusburgs Chronik von

Conrad Bitschin.
23 Por. przykladowo K. T y m i e n i e c k  i, Szlachta - mieszczanie w Wiel

kopolsce w XV w. (Mies.i�cznik Heraldy,czny, XV, 1936, nr 10, 11; XVI, 1937, nr 1, 2); 

I. B a r a n o w s k i, Z dziejow rodow patrycjuszowskich miasta starej W ar.<;zawy,

Warszawa 1915; J. P t  a s n i k, Miasta i mieszczanstwo w dawnej Polsee, War

szawa 1949; t e n z e, Studia nad patrycjatem krakowskim wiekow srednich (Rocz

nik Krakowski, t. XVI); M. M i k a, Naplyw Niemcow na ziemie polskie i zna-
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nych wzmianek. Trzeba zaznaczyc, ze problem ten jest niezmiernie cie
kawy, a szczeg6lowe jego zbadanie pozwala cz�sto zrozumiec zawiklane 
w sredniowieczu procesy spolecz-ne i narodowe. Warto dodac, ze szcze
g6Inie nasilony i ciekawy jest ten problem na Slqsku, gdzie rycerstwo 
zyjqce w miastach nie traci - jak si� zdaje - prerogatyw szlachec
kich. 

Przynajmniej do poczqtk6w XIV w. granica mi�zy stanem rycer
skim a mieszczanskim jest plynna ze wzgl�du na wzajemne stosunki po
krewienstwa, nabywanie ziemi przez mieszczan i zwiqzam.q z tym nobili
tacj�, w�dr�wlki syn6w szlacheckich w braku ziemi do miasta, gdzie naj
cz�sciej robili karier�, kt6ra nie zawsze ,przekreslala ich zwiqzki ze wsiq. 
;Naplywajqcy do miasta zywiol szlachecki zasilal najcz�sciej stan ku
piecki, a tylko niemoznosc znalezienia innych srodk6w utrzymania zmu
szala drobnego, ubogiego szlachcica (bo taki element przewazal) do szu
kania chleba w rzemiosle. Rycerstwo robilo najcz�sciej w. miescie karie
r� urz�dniczq, otrzymujqc od ksi�cia w6jtostwo, czasem wykupujqc je, 
z.ostawalo lawnikami, rajcami miejskimi, pisarzami, a nawet burmistrza
mi. Zjawisko osiadamia rycerstwa w mia.stach · slq,skich si�ga pierwszej
polowy XII w., a przypuszczalnie pierwszej cwierci XI w.; trzeba zazna
czyc, ze zjawisko to nie jest specyficzne jedynie dla zierri polskich, wy
st�puje ono row·niez i w innych krajach europejskich 24

. 

Za przykla<l stosunk6w slqskich niech posluzy Wroclaw. Ötaczajqce 

1
Wrocla':" wsie sluzebne (Sokolniki, Swiniary, Oborniki in.) opr6cz powin
nosci na rzecz ksi�cia swiadczq r6wniez na rzecz przebywajqcej w miescie 
tymczasowo czy na stale druzyny - rycerstwa. 0 istnieniu tej grupy 
ludnosci w miescie dowodzi „wiec" ,,szarej masy rycerstwa wroclaw
skie[o" w okresie burzliwych rzqd6w Wladyslawa Hermana, kt6ra po
parla przeciw ksi�ciu jego buntowniczych syn6w, podejmujqc tym samym 
pierwsze kroki zmierzajqce do ograniczenia wladzy monarszej w Pol
.sce 25• Poza tym juz w polowie XII w., a moze wczesniej, mozni feudalo-

czenie prawa niemieckiego w srednich wiekach w Polsee. (odb. z Rocznik6w Hi
storycznych, X, 19,34); E. Ta y 1 o r, SzLachcic burmistrzem L�czycy w koncu 
XV w. (Miesi�cznik Heraldyczny, XIII, nr 7, 8); K. T y m i e n i e  c k i, Rozw6j 
historyczny miast i mieszczanstwa w WieLkopoLsce, Poznan 1932. 

24 L. G e in i c o t, La nobLesse dans La societe medie-i:aLe (Le Mayen Agf\ 

t. 71, 1965, nr 3-4, s. 539-560); K. B o s 1, Über soziale Mobilität in der mitteL
aLterLichen Gesellschaft Dienst, Freiheit, Freizügigkeit als Motive soziales Auf
stiegs (Vierteljahrschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte, XLVII, 1960,

s. 306-332).
25 „Boleslaus inprim.is maiores et seniores civitatis deinde totum populum 

in concionem advocavit". Anonima tzw. GaUa Kronika, czyLi dzieje ksiqzqt i wlad
c6w poLskich, wyd. K. Maleczynski (Mon. Pol. hist., Nova Series, t. II, s. 81); por. 



Zagadnienie pochodzenia Ambrozego Bitschena 19 

wie w poblizu grodu i podgrodzia wroclawskiego na tzw. Elblqgu sta
wiali swe dworzyszcza - curiae. Okolo 1150 r. - jak wiadomo - ma 
tu swe dworzyszcze Piotr Wlost,' prziedstawidel moznego slqskiego rodu 
�ab�dzi6w, kt6ry byl spadkobiercq d6br ojca i dziada wzmiankowanego 
juz w bulli papieskiej w 1193 r. 26 Majq tu takze swe rezydencje inni 
,moznowladcy feudalni, np. Bezelin, Pomian, Mikora i in. 27 Przyklady 
·te pozwalajq stwierdzic, ze osiadanie rycerstwa w miescie jest na Slc1sku
.zjawiskiem wczesniejszym niz lokaeja miast slc:iskich. Przenosze·nie si�
rycerstwa do miast nie odbywalo si� jedynie w granicach dzielnicy, w�
drowalo ono r6wniez do dzielnic sc:isiednich. Przkladem tego rodzaju
mi�dzydzielnicowego osadnictwa szlacheckiego w miescie sc:i przedsta
wiciele polskiego rodu Awdanc6w, kt6rzy osiedlali si� w r6znych miej
scowosciach Slc1ska, Wielkopolski i innych dzielnic. W 1283 r. wsr6d
mieszczan sredzkich wymieniany jest Henryk Slancz, kt6rego syn Piotr,
mieszczanin sredzki, przenosi si� do Wroclawia, gdzie w latach 1317-
1326 kilkakrotnie piastuje urzqd radziecki 28• Jest on prawdopodobnie
zalozycrelem znp.nej wroclawskiej rodziny radzieckiej J enkwicz6w, kt6ra
piecz�towala si� herbem Awdaniec i utrzymywala zwiqzki z polskimi
Awdancami. Jedna z gal�zi tej rodziny przeniosla si� nast�,pnie na tery
torium panstwa polskiego i dala poczqtek rodzinie Ankwicz6w herbu
Awdaniec. Znani Sq na 8lqsku Pakoslawicze, niewqtpliwi przedstawicie
le _rodu .A.wdanc6w. I tak w 1303 r. Jan Pakoslawicz jest wroclawskim
rajcq miejskim 29

• Na przykladzie Awd<:1nc6w mozemy stw_ierdzic infil-:
track zywio}u szlacheckiego z innych · ziem polskkh do mia:st slqskich 
i odwrotnie. Nie ulega kwestii, ze osiedlala si� w miastach slc1skich r6w
niez szlachta niemiecka, kt6ra zakladala - jak np. we Wroclawiu -
wplywowe rody radzieckie, decydujqce ;przez dlugie lata o losach mia-

K. M a 1 e c z y 11 s k i, Boleslaw Krzywousty, Krakow 1946, s. 18. Interpretacja
moznych i ludu wroclawskiego decydujqcych o sprawach politycznych jako ry
cerstwa wydaje si� sluszna, mimo iz autor p6zniej wyraznie ich jako rycerstwa· 
nie interpretuje, por. W. D l u g o b  o r s k i, J. G i e r  o w s k i, K. M a 1 e c z y 11 s k i,
Dzieje Wroclawia do r. 1807, Warszawa 1958, s. 44. Por. w tej sprawie: H. L o w
m i a 11 s k i, Podstawy gospodarcze formowania si� panstw slowianskich, Warszawa
1953, s. 180, 210-216. 

26 Man. Pol. hist., t. III, s. 773; por. D l u g o b o r s k i, G i e r  o w s k i, M a-
1 e c z y 11 s k i, op. cit., s. 37; W. K o r t  a1 Rozw6j wielkiej wlasnosci feudalnej

na Slqsku do polowy XIII w. Wroclaw 1964, s. 21. 
27 Tamze. 
28 W. Se m k o w i c z, Rod Awdanc6w w wiekach srednich, Pozna11 1920, s. 134.
29 Regesten, nr 2750; po·r. Se m k ·o w i c z, op. cit., s. 13,9. Awda11ce nie sfa-

nowili pod tym wzgl�dem wyjqtku, znani Sq r6wniez przedstawiciele innych szla
checkich rod6w polskich, kt6rzy na Slqsku piastowali urz�dy miejskie, ·np. pa
nowie z Pogio,rzeli byli rajoami w:roclaw1skimi Cod. dipl. Sil., t. XI1 s. 95. 
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sta, np. rody: Stronchen, vön der Heide, Krieg, Benewitz, Bock, Skal, 
Schkopp, Temmritz, Michelsdorf i in. 30 

Egzemplifikacja tego zagadnienia moze nam przez analogi� pom6c 
w ustaleniu pochodzenia spolecznego calego rodu Bitschen6w i poszcze
g6lnych j ego przedstawicieli, kt6rzy w poszukiwaniu dr6g do kariery 
emigrowali ch�tnie do miast fü1skich i pozaslc1skich. Stwierdzone wyzej 
fakty stanowic1 jeden z argument6w, ze w znanych Bitschenach z Legni
cy, Brzegu czy Chehnina mozna Uipatrywac przeds:tawicieli rodu osiadlego 
w XIII w. w Byczeniu. 

Chodz:iloiby teraz o wytlumaczenie, dlaczego w 'P?ZIÜejszym czaisie gubi 
si� przed nazwiskiem Bitschen przyimek „de". Spraw� t� wyjasnia wy-
suni�ta przez M. Gumowskiego hipoteza, kt6ra w· dotychczasowej litera
turze nie doczekala si� gl�bszej analizy. Zdaniem M. Gumowskiego 
,,rycerstwo slc1skie do imienia swego dolc1cza z regb.ly nazw� wsi dzie
dzicznej lub rodowej z ·przyimkiem DE, a nie tytuly urz�dowe. Sc1 to 
naturalnie w przewaznej cz�sci miejscowosci rozsiane po rozmaitych 
ksi�stwach slqskich, kt6re zast�pujq nazwiska, z kt6rych p6zniej w natu
ralnym biegu rzeczy ,powinny byly urobic si� nazwiska . . . Caly szereg 
rycerstwa slq.skiego pisal si� z miej scowosci niemieckich, polozonych 
przewaznie na I:.iuzycach, w Misni i Saksonii, ale takze w Frankonii, Tu
ryngii, nawet Badenii. Imigracja ta musiala byc wczesna, skoro juz 
XIII-wieczne piecz�cie slqskie sc1 jej swiadectwami. Nieco ,p6zniej osiadly
na Slc1sku rody czeskie, po kt6rych r6wniez szereg piecz�ci pozostal.
Miejscowosci, z kt6rych si� piszq, trzeba uwazac za gniazda rodowe,
z kt6rych sami lub ich ojcowie wyemigrowali do Slqska. Jest rzeczq jas
Ilq, ze przybysze ci mogli potem i na Slqsku zakupic si� lub otrzymac
nowe slqskie 1posiadlosci i z nich si� ipotem pisac czy zmienic nazwisko.
J eszcze innq grup� tworzq piecz�cie slqskie, na kt6rych rycerz nie pisze
si� z miejscowosci, ale do imienia dodaje nazwisko, pod kt6rym jest og61-
nie znany. Czasem przezwisko okazuje si� nazwq m1eJscowosc1, przy
kt6rej opuszczono tylko DE, cz�sto jednak nie ma z niq nie wsp6lne
go" 31• Poniewaz im p6zniej chronolo[icznie, tym cz�sciej spotykamy
w zr6dlach fa'kt O'puszczania przed nazwiskiem przyimka DE, przeto
wbrew poglc1dom dotychczasowej literatury niemieckiej i polskiej DE
;nie ,oznaczaloby pochodzenia danego czlonka rodu z Byczenia kolo Ka
mienca czy z Byczyny kolo Kluczborka, ale jedynie nazwisko rodowe
urobione od gniazda Byczenia kolo Kamienca, okreslajc1c bezposrednie

30 G. Pfeif f e r, Das Breslauer Patriciat im Mittelalter (Darstellungen und 
Quellen zur schlesischen Geschichte, t. XXX, Wroclaw 1929, s. · 254). 

31 M. G um o w s k i, Piecz<:cie slqskie do konca XV w. (Historia $lqska PAU, 
Krakow 1936). 
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,pochodzenie czlonk6w rodu z Byczenia tylko w pierwszym pokoleniu. 
W literaturze istnialo przypuszczenie, ze okreslenie „Biczen" oznacza 
pochodzenie z Byczyny kolo Kluczborka. Przypuszczenie to nie ma jed
nakze zadnych podstaw zr6dlowych, gdyz nie da si� wykazac jakich
kolwiek zwiqzk6w Piotra, J ana, Henryka, Konrada czy innych Biczen6w 
z miastem Byczynq, a znacznie prawdopodobniejsze jest tlumaczenie 
olkreslenia „Biczoo" jaJm naizw�ska UT{)lbianego od gnrazda r,odowego. Za 
hipotezq, ze mamy do czynienia z nazwiskiem, a nie z miejscem zamiesz
kania danej osoby z rodu Biczen6w, moze r6wniez przemawiac fakt, ze 
µialzonek Elfüiety de Biczen Mikolaj von Dammelwitz pochodzqcy spod 
Olawy 32 pisal si� takze „de Biczen", eo przeciez nie oznacza pochodzenia 
jego z Byczenia, ale jest - jak wspomnielismy - nazwiskiem zony. 

Tak wi�c Piotr, Jan, Konrad i Ambrozy byli mieszczanami szlachec
kiego pochodzenia, noszqcymi nazwisko znanego w6wczas na . Slqsku 
rodu Biczen6w. 

Skoro okreslilismy w powyziszy spos6b pochodzenie spoleczne Ambro
zego Bitschena, nie spos6b jest pominqc niezmiernie ciekawego zagad
nienia, jakim jest jego pochodzenie narodowe. Ambruzego Bitschena 
uwaza •si� na og6l ·za Niemca, Piotra zas literatura polska uwaza za Pö
laka. Przyjr�yjmy ·si� jednaik dokladnie temu zagadnieniu. Jak juz wspo
mnielismy, protoplasta rodu Biczen6w Dierzyslaw okreslany jest przez 
Ksi�g� henrykowskq jako przybysz z Czech. F. von Heydebrand twierdzi, 
ze pochodzil on z polskiego rodu Dzierzykraj6w, kt6ry wraz z wojskami 
Brzetyslawa wracajqcymi z wyprawy wojennej mial przeniesc si� 
z ziem pol-skich, a mianoiwide z Giecza, do Ozech. Prarwdopodoibienstwo 
tej hipotezy jest bardzo problematyczne. Autor powoluje si� na Kronik� 

Kosmasa, jednakze analiza tekstu Kroniki nie potwierdza przypuszcze
nia autora. Owszem, Kosmas m6wi, ze Brzetyslaw przeni6sl Gieczan do 
Ozech, lecz terminem tym okresla wszystkich mieszkanc6w Giecza bez 
wyszczeg6lnienia rod6w 33

• Zagadnienia tego nie wyjasnia r6wniez szcze
g6lowa rozprawa o osadnictwie Gieczan w Czechach E. Komarka Die 

polnische Kolonie der Hedcane in Böhmen 34, a zatem taka hipoteza 
autora nie ma pokrycia w zr6dlach ani w szczeg6lowej literaturze tego 
tematu. Autor r6wniez stara si� wyprowadzic pochodzenie Ambrozego 
z pols-kiego rodu Dzierzykraj6w na podstawie powiqzan heraldycznych. 
Wnioskowanie jego jest jednak bl�dne. Wedlug twierdzenia Heydebranda 

32 Regesten, nr 6388. 
33 Cosmae chronicon Boemorum cum continuatoribus (Fantes rerum Bohemica

rum, t. II, Praga 1874, s. 70, 71). 
34 E. K o m a r e k, Die polnische Kolonie der H edcane in Böhmen (Abhandlun

gen der königl. · böhmisehen Gesellschaft der Wissenschaften, Praga 1868, t. II, 
s. 3-25).
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.herb Ambrozego (pole przeci�te trzy razy pasami bialo--czerwonymi i trzy 
lilie) 35 mial byc wzorowany na herbie polskich Dzierzykraj6w (tarcza 
pcr:zeci�ta trzy razy pasami bialo-czerwonymi) i czeSkiego · rodu Drsl,avice. 
Lilie zas mialy pochodzic z herbu J ana Wüstehube, pierwszego m�za 
Elzbiety de Biczen. Po zawarciu tego malzenstwa herb Dzierzykraj6w, 
kt6ry mial byc r6wniez znakiem rodowym Biczen6w, polqczyl si� w jed
nq calosc z herbem Jana Wüstehube (�arcza przeci�ta trzy razy pasami 
bialo-czerwonymi i trzy lilie) 36. Analiza herbarzy szlachty polskiej, jak 
r6wniez piecz�ci rycerstwa slqskiego nie potwierdza tezy autora. Polski 
r6d DzierzY'kraj6w piecz�towal .si� herbem Nieczuja 37 (w czerwonym 
polu pien z wibitym zloitym krzyzem) 38, piecz�cie zas slqiskiego rodu Bi
czen6w (Moyka z 1295 r. i Dzierzyka z 1305 r.) majq w tarczy gwiazd� 
osmiopromiennq, kt6ra na koncu kazdego promienia ma kilka pi6r 39 •. Je
zeli herb Ambrozego Bitschena mial byc wzorowany na jakims herbie, 
to tylko na herbie Piotra Santko 4J, kt6ry jest identyczny z herbem Am
brozego. Identycznosc ta moze byc r6wniez tylko przypadkowa. Jezeli 

chodzi o analogie herbu Ambrozego w heraldyce czeskiej, to herb rodu 
Drslavice wyst�puje w tr�ech wersjach: tarcza pionowo przepolowiona, 
pie:r:wszq jej cz�sc stanowi czerwone po.le, drugq wypelniajq pasy nie
biesko-srebrne, w drugiej wersji cz�sc pierwsza tarczy jest taka sama 
,jak w wersji pierwszej, natomiast druga cz�sc tarczy wypelniona jest 
pasami czerwono-srebrnymi, mlodsi zas czlonkowie tego rodu mieli 

w tarczy ukosne pasy czerwono-srebrne 41, zatem tarcze herbu czeskiego 
rodu Drslavice .Sq ppdobne do tarczy Ambrozego Bitschena, ale nie Sq 
z niq identyczne. 

J ednakze czeskie rpochodzenie zalozyciela rodu Dzierzka z Byczenia, 
a takze imiona wyst�pujqce w najstarszej cz�sci rodu, jak Protiva, Brze
tyslaw, zdajq si� swiadczyc o tradycjach czeskich, in·ne imiona, jak Bo
gus�aw, Jeszko, Stoygniew, swiadczylyby raczej o tradycjach polskich, 
jeszcze inne, jak powtarzajqce si� imi� Dzierzko, Moyko czy Royek, Sq 
w kazdym razie imionami slowianskimL W sumie imiona uzywane w ro-

35 Archiwum miasta Legnicy, Ambrozy Bitschen Zinsbuch, sygn. A954a; tenze, 
Geschossbuch, sygn. Al088b; He y d e  b r a n  d1 op. cit., s. 182. 

36 H e y d e b r a n d, op. cit., s. 186, 189. 
37 A. B oh i e c k  i, Herbarz Polski, cz. II, Warszawa 1902, s. 193-197. 
38 Z. L e s  z c z y c,. Herby szlachty polskiej, Poznan 1908, tabl. XV;' B. P a

Pr o c k i, Herby rycerstwa polskiego, Krakow 1858, s. 327. 
39 P. Pf o t e n h a u  e r, Die schlesischen Siegel von 1250 bis 1300, tabl. III, 

nr 26, tabl. VII, nr 71; G u m  o w s k i, op. cit., s. 340. 
40 Opis pieczE;ci Piotra Santko por. Cod. dipl. Sil., t. X, s. 1 W, nr 223. W lite

raturze niemieckiej istniejq sprzeczne poglqdy co do czasu i okolicznosci nadania 
herbu A. Bitscheriowi, sprawa ta wymaga jednakze osobnych studi6w. 

41 K f ,a .l z D ob r e V o d y, Heraldika, Prag:a-Karlin 1910, .s. 262, ifyc. 37 i 38. 
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dzie mogq przemawiac za czeskim pochodzeniem (kt6rego tradycj e mogly 
si� dlugo utrzymywac), p6zniejszym spolszczeniem si� rodu, a dopiero 
w XIV i XV w. jego germanizowaniem si�. Jezeli wezmte si� ten fakt 
pod uwag�, zrozumiale Sq sympatie Piotra Biczena do Polski i ksic1zc1t 
polskich, kt6re wyrazil w swym dziele Kronika ksiqzqt polskich. Zba
dania pod tym wzgl�dem wymaga r6wniez stosunek Ambrozego do Po
diebrad6w. 

Galqz rodu Bitschen6w osiadla w miastach czy to na urz�d�ie pisa
rzy miejskich, czy na stanowiskach koscielnych wydala kilku wybitnych'.' 
w sredniowieczu intelektualist6w, np. Piotra, Jana, Konrada czy Ambro
·zego. Niekt6rym z nich, jak Ambrozemu, przychodzilo decydowac nie
tylko o losach miasta, ale czasem i calego Slqska. I tak Illp. stanowisko
propodiebradzkie Ambrozego odegralo olbrzymiq rol� w przejsciu Slqska
pod panowanie Czech. Cechq charakterystycznq tego rodu bylo wykony-.
wanie zawodu pisarza miejskiego, zl)amy przeciez az trzech przedsta
wicieli rodu Bitschen6w na tym stanowisku: Jana, Konrada i Ambrozego.

ZUR FRAGE DER HERKUNFT DES AMBROSIUS HITSCHEN. 

Di.ie V•erf,afssieli�n bes,pri1cht die Her!kunft des bekainnten sitädt�schen Schreibers 
und vielmaligen Bürgermeisters des mittelalterlichen Legnica, Ambr-osius Bitschen. 
Sie vertritt. den Standpunkt, er sei Repräsentant einer ritterlichen Familie, deren 
Ahnen slawischer Abstammung waren. Die Vorfahren des schlesischen Geschlech
tes Bitschen, die schon im XIII. Jh. auftreten, haben Byczen bei Kamieniec als 
ihren Familiensitz gewählt. In . Dokumenten haben sie ihrem Familiennamen den 
Namen ihres Wohnsitzes beigefügt und die späteren Nachkommen dieses Gesch
lechts beg·annen dies•en Ortsinamen a1s ihre.n Fam.ili.ienrname!Il zu gebrauchen. Die 
Autorin ist geneigt auch andere Personen, die sich Bitschen nannten, zu diesem 
Geschlechte zu zählen, wie z. B. Piotr, Verfasser der Chronik der Polnischen 

Fürsten, der laut Literatur aus Byczyna bei Kluczbork stammen sollte. Die 
These wird von der Verfasserin mit einer Quellenanalyse sowie mit den Ergenissen 
vergleichender Betrachtungen begründet, indem sie darauf hinweist, dass städ
tische Amter häufig von Vertretern ritterlicher Geschlechte bekleidet wurden. 
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FRANCISZEK MAGNI W SLUZBIE WLADYSLAWA IV 

Hrabia Franciszek Magni, wlasciciel rozleglych · d6br straznickich na 
Morawach, feldmarszalek wojsk cesarskich, dyplomata-kosmopolita 
o posmaku nieco awanturniczym, nie najznakomitszy produkt burzliwej
epoki - epoki wielkich karier politycznych, wojskowych i ekonomicz
nych, zwiqzanych z wojnq trzydziestoletniq - nie jest postaciq niezna
nq w polskiej historiografii. Pierwszym historykiem, kt6ry obszerniej po
fewi�cil mu swe znakomite pi6rn, byl L. Kubala 1

• Dal on zwi�zlq charak
terystyk� Magniego, jego pragnien i cel6w, utrzymanq w tonie troch�
.zartobliwym, troch� satyrycznym. Wskazal na chorobliwq ambicj� zze
rajqcq naszego bohatera, bo si�gaj�cq az korony kr6lewskiej, eo prawda
nie polskiej, ale w kraju, kt6ry dla niego mial zdobyc Wladyslaw IV
!la Turkach. Kubala lekko tez napomknql, ze wobec swego dobroczyncy,
kr6la polskiego, Magni nie zawsze pozostawal w porzqdku, chociaz nie
posqdzal go wprost o zdrad� interes6w kr6lewskich. Znacznie surowiej
.obszedl si� z nim W. Czermak 2• Wprawdzie zakwestionowal on zarzut
wysuni�ty przez Kubal� o kr6lewskich ambicjach Magniego, ale otwar
cie zarzucil mu sprzeniewierzenie si� interesom Wladyslawa, sluzenie
dwom panom jednoczesnie, kr6lowi i cesarzowi, w .sytuacji, gdy Wla
dyslaw odszedl wyraznie od wsp6lpracy z dworem wiede:nskim. Ostatnio
w slady Czermaka poszedl W. Czaplinski 3, powtarzajqc wobec Magnie
go zarzut o przekazywaniu cesarzowi i jego ministrom tajemnic dworu
kr6lewskiego.

1 L. Kub a 1 a, Jerzy Ossotinski, t. II, Lwow 1883, s. 32-33. 0 „niejakct za
zylosc z aust riackimi stosunkami" posctdzal tez Magniego K. W a 1 i s z e w s k i, 
Polsko-francuskie stosunki w XVII w., Krakow 1889, s. 38. 

2 W. C z e r m a k, Plany wojny tureckiej Wladyslawa IV, Krakow 1895.
s. 105.

3 W. C z a p 1 ins k i, Dyplomacja polska w latach 1605-1648 (Polska sluzba

dyplomatyczna XVI-XXIII w., Studrua pod r.edalkcjq Z. Wojdlka, Wars�awa 19·66, 
s. 249).



Francis.zek Magni w sluzbie Wladyslawa IV 25 

Celem niniejszego artykulu jest ukazanie tego dkresu zycia Magniego, 
w kt6rym zwiqzal si� on scislej z Wladyslawem IV, ze szczeg6lnym 
uwzgl�dnieniem jego dzialalnos'Ci na Slqsku. Na podstawie nie wyzyski
wanych dotqd przez historyk6w material6w archiwalnych pragn� przy 
tym poddac pewnej rewizji wysuwane przez historyk6w pt>lskich wo
bec Magniego zarzuty, po'niewaz nie zawsze i nie w calej rozciqglosci 
Sq one sluszne. 

Franciszek Magni pochodzil ze starej mediolanskiej rndziny. Urodzil 
si� w 1598 r. 4 Jeszcze przed wybuchem powstania stanowego w Cze
chach �wiqzal si� dzi�ki wplywom swego brata, kapucyna, ojca Wale
riana, z ohoziem habsbu.Tskim w Rzeszy. BlyskawicZl'nq karier� ·zro:bil 
w ok;reisie wcrjny trzydziestoletniej. W 1622 r. byl juz pullkownikiem, 
w 1626 r. cesarskim radcq wojskowym. W 1633 r. c·esarz nadal mu ty
tul barona, a w dwa lata p6zniej - hrabiego. W slad za tytulami arysto
kratycznymi poszly dalsze godno-sci. W 1635 r. cesarz nadal Magniemu 
podkomorstwo morawskie, ,potem uczynil go rzeczywistym dworskim 
ra<;lcq wojskowym, w 1640 r. ipowierzyl mu na kr6tko namiestnictwo 
morawskiego urz�du staroscinskiego i wreszcie w 1644 r. awansowal go 
do stopnia feldmarszalka. Magni pelnil tez szereg funkcji dyplomatycz
nych. Na polecenie Ferdynanda II w 1636 r. rokowal jako komisarz slqski 
z pozostajqcymi na Slqsku oddzialami brandenburskimi pod dow6dztwem 
Butlera. W rok p6zniej Magni przebywal z ramienia cesarza w Wenecji. 
tasce cesarskiej zawdzi�czal r6wniez duzy majqtek ·ziemski na Mora
wach, _dominium Straznica 5• 

Dzi�ki protekcji i wstawiennictwu o. Waieriana, kt6ry stal si� zaufa
nym dy:plomatq Wladyslawa IV i jednym z jego gl6wnych doradc6w 
w zakresie plan6w wojny tureckiej 6, Magni nawiqzal blizszy kontakt 
.z kr6Iem polskim i byl uzywany przez nieg.o do sekretny,ch misji. Jed
nakze dopiero w 1646 r. ·znalazl si� w najblizszym otoczeniu lkr6Ia. Hra
biego zmusily do tego okolicznosci. W poprzednim bow�em roku Magni 
znalazl si� w ci�zkich tarapatach. Za knowania ze Szwedami i Siedmio
�rodzianami wladze morawskie, ,patrzq•ce niech�tnie na nuworysza, jakim 
dla miejscowych notabl6w, Dietrichstein6w, Lichtenstein6w czy Lobko
witz6w, byl niewqtpliwie Magni, oskarzyly go o zdrad� stanu. Magni 
popadl w nielask� cesarskq. Ferdynand III nie chcial przyjqc jego wy-

4 A. W e 1 t z e 1, Die Landesbeambten der Fürstenthümer Oppeln-Ratibor

von 1532 bis 1741 (Zeitschrift für Geschichte Schlesiens, t. XII, 1874, s .. 31). 
5 WiJadomosci te zaczer;pni�·to z lic1znych material6w r�kopdsmi1ennych Zlarw1ar

tych w Stätni archiv Brno (dalej skr6t SAB), G 146 - Magnisove, karton 3-7. 
6 C z a p 1 ins k i, op. cit., s. 247-249; C z e r  m a k, op. cit., s. 104-105; A. S z e-

1 q g 'O w s k i, Rozk!ad Rzeszy i Polska za panowania Wladys!awa IV, Krakow 1907, 

s. 2122-223.
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jasnien, odm6wil mu takze udzi�lenia audiencji. Magniemu grozila kon

fiskata d6br oraz utrata godnosci i urz�d6w, czekalo go tez wi�zienie 1. 

Gdy nie pomogly zabiegi na dworze cesarskim, gdy nie poskutkowa

ly interwencje wplywowych przyjaci6l z otoczenia cesarskiego, ratunku 
m6gl upatrywac Magni juz tyllm w kr6Iu polskim. Naciskany przez 
o. Waleriana Wladyslaw IV nie odm6wil pomocy swemu dyplomacie.·
Wstawil si� za nim u Ferdynanda III, a gdy jego interwencje poczqtko
wo nie odnosily skutku, chcqc ratowac dobra Magniego przed konfiska
tq, za posrednictwem o. Waleriana sfingowal w Rzymie akt kupna ma- ·

jqtku straznickiego za cwierc miliona talar6w 8
• 

W tym okresie Magni pisal do kr6Ia rozpaczliwe listy. Wyrazal 
w nich przekonanie, ze tylko Wladyslaw moze go uratowac w zamian 

za eo obiecywal mu dozgonnq wdzi�cznosc i wierne sluzby 9
• Prosil tez 

o wstawiennictwo nie tylko u cesarza, ale i u os6b z jego otoczenia, np.
u spowiednika cesarZiowej Eleonory o. Luigi lub u Augustyna Navarra
Burena, 1kt6ry zresztq wierzyl tylko w sil� protekcji kr6Iewskiej, bo -
jak twierdzil - sam niewiele m6gl zdzialac dla przyjaciela 10

• Gdy inter
wencje na dworze cesarskim nie dawaly rezultatu, Wladyslaw zdecydo
wal si� zapriosic Magniego wra:z z riodzinq na stale do W arszawy; na
przeniesienie si� Mag·niego na dw6r polski uzyskal tez zgod� Ferdynan
da III. Cesarz, kt6remu zalezalo w tym momencie na dobrych stosunkach
z Wladyslawem, poszedl mu nawet tak daleko na r�k�, ze ipozwolil Ma

gniemu zachowac wszystkie funkcje i tytuly i obiecal wyznaczyc na
okres jego ·pobytu w Warszawie zast�pc� na urz�dzie podkomorz':=go 11. 

W pierwszych dniach lutego 1646 r. nasz bohater z zonq udal si� 

.w podr6.z do Polski. Dufny w protekcj� kr6Iewskq przed odjazdem od
grazal si�, ze przy pomocy kr6Ia zwyci�zy przeciwnikow 12

. Okolo 10 lu-

7 Rada. kr6lewska d6 Magniego, Praga 22 X 1645, SAB, G 146 - Magnisove,· 
karton 8, f. 48,0-4181; wyvok rady kr61ewskiej, Linz 5 XI 1645, tamze, f. 476-477. 

a Wladyslaw IV do Magniego, Plonsk 8 X 1644, tamze, karton 6; Copia dess 
Polnischen Contracts vnd Revers, Rzym 18 X 1644, tamze. 

9 W jednym z list6w czytamy np.: ,,Adiutor meus, liberator meus et rex meus 
es tu. Nomine ne moveris et rre avertas faciem tuam a puero tue". Dalej wyraza 
przekonanie, ze kr61 wybawi _go z rtarapat6w, ,,ego autem semper sperabo et adii
ciam super omnem laudem tuam". Magni do Wladyslawa IV, Wieden 26 XI 1645, 
tamze, karton 8, f. 547; por. tez tenze do tegoz, Wieden 11 XI 1645 i 20 I 1646, 
tamze, f. 547-549 i 288-289. 

10 Magni do o. Luigi, bez daty (poczqtek 1'646 r.), tamze, f. 281; tenze do 
Navarra, 30 I 1646, tamze, f. 278-279; Navarra do Magniego, 6 XI 1645, tamze, 
f. 233-234.

11 Ferdynand ur do· Wladyslawa IV, Linz 6 II 1646, rtamze, f. 457; tenze do
Magniego, Linz 6 II 1646, tamze, f. 456. 

12 Magni do Vertrama, bez daty (1646), tamze, f. 281. 
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tego Magni znalazl si<:: w Krakowie. Stc:id na wszystkie strony pisal listy 
do dygnitarzy polskich i zaufanych kr6la z zapewnieniami nieszez�zenia 
sil w sluzbie swego dobroczyncy. W drugiej polowie lutego byl juz 
w Warszawie 13. 

Gadatliwy, ipew·ny siebie, usluzny, obyty na dworach europejskich 
i -znajqcy stosunki w szerokim swiecie 14, Magni rychlo opanowal calko
wicie kr6la. By go miec blizej swego boku, Wladyslaw ·ofiarowal mu 
mieszkanie po przebywaj qcym za granicq J anie Kazimierzu w zamku 
warszawskim. Zona Magniego ...zostala ,ochmistrzyniq swiezo poslubionej 
kr6lowej Marii Ludwiki, kt6ra 'Zresztq przyj<::la t<:: nominacj<:: z pewnq 
niech<::ciq, uwazajqc ochmistrzyni<:: za osob<:: sobie narzuconq; byla wi�c 
do niej uprzedzona 15. Sam Magni rozpoczql blyskatliwq karier� na dwo
rze kr6lewskim, stajqc si� wraz z o. Walerianem, sekretarzem kr6lew
skim Ludwikiem Fantonim i rezydentem weneckim Janem Baptystq 
Tiepolo, a ta:kze kanderzem J erzym Ossolii:1.1skim gl6wnym doradcq kr6-
lewskim w sprawach wojny tureckiej 16• Zrazil tym sobie szlacht� i ma
gnat6w niech<::tnych planom kr6lewskim. 

Pierwszq misjq dyplomatycznq, .kt6rq w tym dkresie lkr61 powierzyl 
Magniemu, bylo poselstwo do bylego naczelnego dow6dcy wojsk szwedz
kich Leü'narda Torstensona. Dw6r 1polski pozostawal w6wczas w do
brych stosunkach ze Szwedami. W czerwcu 1646 r. Wladyslaw IV zo
bowiq:zal si� listownie do przestrzegaITTia traktatu rozejmowego w Sztum
.skiej Wsi, a sejm wyznaczyl ikomisj� do rokowa:6 o wieczysty pok6j 17. 

Magni mial zalatwic u Torstensona dwie sprawy. W pierwszym rzE;dzie 
kr6lowi chodzilo o odstqpienie 1500 jazdy i 1500 piechoty na wojn� 
z Turcjq. Ponadto Magni ze wzgl�du na cz<::ste wypady oddzial6w szwedz
kich do ksi�stwa opolsko-raciborskiego mial uzyskac od generalissimusa 
szwedzkiego glejty bezpieczenstwa dla tego ksi�stwa. · Czerwcowa misja 
Magniego zalkonczyla si� pelnym .sukcesem. Torstenson polecil dow6dcy 
wojsk szwedzkich na Slqsku Arwidowi Wittenbergowi przez dwa mie
,siqce oszcz�dzac podlegle kr6lowi polskiemu ksi�stwo i po uplywie 
�ego terminu nie wszczynac przeciwko niemu zadnej akcji nie uzgodnio
nej z naczelnym dow6dztwem. Godzil si� r6wniez, przynajm·niej cz<::scio-

13 Tenze do Jerzego Ossolins'kiego, Adama K azan ows1kiego, Stanislawa Lwbo
mirskiego i Lu dwik a F an toniego; Krakow 12 II 1646, tamze, f. 267-272; C z e r  -
m a k, op. cit., s. 106. 

14 C z er m a k ,  op. cit.i s. 105-106; Kuba 1 a, op. cit., t. II, s. 33. 
1s Kub a 1 a, op. cit., s. 33; W. C z a p 1 i 6. s k i, Na dworze kr6La Wladyslawa

IV, Warszawa 1959, s. 400. 
16 Ku b ,a 1 a, op. cit., s. 33 n .; C ·z e rm •a k, op. cit.

1 
·s. 105 n. SzJlia,chta nie lubi

la Magn iego takze z powodu jego krytyki urzctdzen polskich. 
17 C z er m a k, op. cit., s. 364. 
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wo, spelnic i drugi postulat kr6la._ Chcial mu odstc1pic 600 jazdy i 1200 
piechoty. Zc1dal jednak za tych zolnierzy zaplaty got6wkq. Odstqpienie 
wojska Wladyslawowi uzaleznil ponadto od zgody kr6lowej Krystyny 18• 

Znacznie 1powa.zniejszy charakter miala nast<:pna misja Magniego. 
Wiqzala si� ,ona z jednej stmny scisle z plalllami wojny turec'kiej Wla
dyslawa, a z drugiej - ze sprawq ksi�stwa opolsko-raciborskiego. Objqc 
miala dw6r cesarski, szereg pa:6.stewek llliemieckich i wloskich oraz 
dw6r papieski i francu.ski 19• Byla to tajna misja p6lprywatna. Magni 
nie otrzymal tytulu posla lub ambasadora. Odbyla si� ona jednak za 
zgodq senatu, z listami uwierzytelniajqcymi opatrzonymi ,przez Ossolin
skiego wielkq piecz�ciq Rzeczypospolitej 20. 

Magni mial si� najpierw udac na dw6r cesarski. 0 jego misji 1kr61 
zawiadomil og6lnie -cesarza w liscie z Niepolomic z 27 VII 1646 r. Zda
niem niekt6rych historyk6w 21 wyb6r o.soby rposla byl niefortunny, po
niewaz wlas·nie Magni byl tym cz!owiekiem, kt6ry w sprawach ksi�stwa 
opolsko-raciborskiego mial zaostrzyc nieporozumienia mi�dzy cesarzem 
a kr6lem. Opinia ta wydaje mi si� przesadzona, poniewaz juz w czerwcu 
tego roku za wstawiennictwem Wladyslawa cesarz przywr6cil Magniego 
do lask, zabraniajcic mu jedynie wdawania si� w korespondencj� z wro
gami domu habsburskiego, szczeg6lnie ze Szwedami. · Nieporozumienia 
zas wok6l ksi�stwa opolsko-raciborskiego mi�dzy dworem warszawskim 
a wiede:6.·Skim istnialy juz eo najmniej od polowy 1645 r. i bynajmniej 
nie Magni przyczynil si� do ich zaostrzenia. Ferdynand III wiqzal z oso
bq wyslannika kr6lewskiego okreslone ·nadzieje i byloby mu nie na r�k� 
obarczanie go winq za fiasko misji. Mozna si� o tym przekonac przy 
dokladniejszej analizie rozm6w, jakie Magni 1przeprowadzil na dworze 
cesarskim 22. 

W poczqtkach drugiej polowy sierpnia 1646 r. Magni przybyl do 
Wiednia. Zaraz tez przedstawil cesarzowi postulaty kr6lewskie. Wla
dyslaw prosil o posilki wojskowe na woj'n� przeciwko Turcji oraz o po-

18 Instrukcja dla Magniego, Warszawa 10 VI 1646, SAB, G 146-Magnisove. 
karton 8, f. 2'0,3-204; Torstenson do Wladyslawa IV, Stralsund 22 VI 1646, tamze, 
f. 226-227; tenze do Wittenberga, Stralsund 22 VI 1646, tamze, f. 222-223; C z er
m a k, op. cit., s. 197. Pisze on, ze kr6lowa nie aprobowala wynik6w misji Ma
gniego (poza sprawq ksi�stwa opolsko-raciborskiego) ..

19 C z e r m a k, op. cit., s. 198
1 

przyp. 1, myli si�, gdy zaprzecza podanym pr_zez
Tiepolo i Torresa wiadomosciom o przydzieleniu Magniemu poselstwa takze do 
Francji. Magni bowiem posiadal r6wniez listy uwierzytelniajqce do Anny Austriacz
ki i Mazariniego. SAB, G 146-Magnisove, karton 8, f. 144-145 i 183-184. 

20 C z e r  m a k, op. cit., s. 198. 
21 Por. tamze, s. 199. 
22 K.anicie1airiia do cesa.rza,, Linz 30 VI 1'646, SAB, G 146 - Magn!isove, 'karton 8, 

f. 196-199; cesarz do Magniego, Linz 30 VI 1646, tamze, f. 199-2:00.
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parcie jego staran · o pomoc w wojnie tureckiej na dworach ksiqzqt nie
mieckich i wloskich, w kurii rzymskiej, w Madrycie oraz w Rzeczypo
spoli�ej Weneckiej. Wysunql tez projekt powolania do zycia unii mi�dzy 
dworem warszawskim, wiede:nskim, kopenhaskim, drezdenskim i mia
stami hanzeatyckimi, kt6rej ,celem mialo byc narzucenie posrednictwa 
w toczqcej si� wojnie trzydziestoletniej. Na polece·nie kr6la Magni po
ruszyl wreszcie spraw� ksi�stwa opoLsko-raciborskiego, zqdajc1c od cesa
rza tego, o eo Wladyslaw bezskutecznie zabiegal od przeszlo roku, a mia
nowicie uwolnienia ksi�stwa od kwaterunk6w. wojskowych oraz zabra
nia stamtqd zal6g cesarskich, dalej od zaleglych podatk6w, kontrybucji 
i oplat wojskowych oraz przekazania kr6lowi lub scislej kr6lewiczowi 
Zy[.muntowi Kazimierzowi dochod6w z akcyzy piwnej i od soli. Kr6lowi 
chodzilo wi�c .o neutralizacj� ksi�stwa w toczqcych si� zmaganiach ce
sarsko-szwedzkich. 

Postulaty kr6lewskie zostaly bardzo zle przyj�te na dworze wieden
skim. Cesarz nie byl zainteresowany w planach wojny tureckiej; chcial 
miec spok6j z Turcjq ze wzgl�du na jej zwiqzki z Rakoczym, a wojna 
turecko-wenecka byla mu na r�k�, poniewaz odwracala uwag� Turk6w 
od W�gier. Ferdynand III zajql jeszcze twardsze stanowisko wobec po
stulat6w kr6lewskich dotyczqcych ksi�stwa opolsko-raciborskiego. Przy
chylil si� on do opinii swoich doradc6w, zwlaszcza Martinica i Kurtza, 
kt6rzy twierdzili wr�cz, ze Wladyslaw pragnie oderwac ksi�stwo od 
Slqsika. i pozbawic icesarza niemal w,szystkich uprawhien ,z:awarowanych 
kontraktem zastawnym, pozostawiajqc mu jedynie zastrzezone na 50 lat 
ius reluitionis. Cesarz zwlekal jednak z wydaniem ostatecznej decyzji, 
choc negatywna odpowiedz na zqdania kr6lewskie byla juz postanowiona. 
U zr6dla tej zwfoki lezala obawa przed reakcjq Wladyslawa. Magni bo
wiem, kt6ry szybko zorientowal si�, ze jego misji grozi fiasko, straszyl 
dw6r wiedenski mozliwosciq skierawania wojsk kr6lewskich przeciwko 
cesarzowi, jesli ten nie p6jdzie kr6lowi na pewne ust�pstwa. Na grze 
wyslannika kr6lewskiego szybko si� jednak poznano. Doradcy cesarscy 
stali na sta1I1owisiku, ze sprawa jest zibyt blaha, by mogla stac si� ca:sus 
belli. Wyra.zali wc1t:pliwosc, by Rzeczpospolita, senatorowie z powodu ta
kiego glupstwa pozwolili kr6lowi na wojn�. Doszli do wniosku, ze Magni 
na ustne polecenie kr6la tylko straszy, by uzyskac ust�pstwa. Cesarz 
zgodzil ,si� z ich opiniq. Przy okazji dostalo ,si� tez Magmemu. Martinic 
i Kurtz nie szcz�dzili dosadnych epitet6w pod jego adresem, a w otocze
niu cesarza :rychlo przylgn�lo do niego miano „niebezpiecznego czlo
wieka" 23. 

23 Coram imperatore, 28 VIII 1646, Statni ustfedni archiv Praha (dalej skr6t:
SUA Pragia), CDK, 1syg.n. V E 2, 'kartoin 742; tro s,amio, 9 IX 1646, tamze; C z er m a k, 
op. cit., s. 199-201. 
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Wobec negatywnych i 'l1Szczypliwych uwag Martinica i Kurtza o Ma
gnim zdumiewajqca jest laskawosc, jakq okazal mu Ferdynand III. Juz 
od marca 1646 r. wiadomo bylo, ze Wladyslaw nosi si� z zamiarem 
zdymisj onowania dotychczasowego starosty ksi�stwa opolsko-raciborskie
f!,ü, hrabiego J oachima Metticha, i powolania na jego miejsce Magniego, 
,choc tamtejsze stany nie zyczyly sobie tej zmiany. Jednoczesnie pragnql 
,przeksztalcic urzqd staroscinski w urzqd namiestniczy (Staatshalterei). 
Nie wiadomo, eo Wladyslaw chcial osiqgnqc przez t� zmian�. Prawdo
podobnie chodzilo mu o silniejsze zwiqzanie wladz ksi�stwa ze swojq 
osobq i oderwänie ich od wladz wroclawskich. 0 swoich planach po
wiadomil listownie cesarza, kt6ry nie wypowiedzial si� w sprawie refor
my urz�du staroscinskiego, natomiast pozytywnie odni6sl si� do kandyda
tury Magniego 24. 

Powyzszy problem omawiany byl ddkladnie w czasie sierpniowego 
i wrzesniowego pobytu Magniego w Wiedniu. Otoczenie cesarskie sprze
ciwialo si� zar6wno przeksztalceniu urz�du staroscinskiego w urzqd na
miestniczy, jak i dymisji Metticha. J ego zdaniem, likwidacja urz�du 
staroscinskiego godzila w prawa kr6lestwa czeskiego i przywileje sa
mego ksi�stwa. Kr6la posqdzono przy tym o ch�c oderwania Opolskiego 
i Raciborskiego od Slqska i zwiqzania ich z Rzeczqpo1spolitq. Obawiano 
si� takze, by kr61 nie mianowal starostq jakiegos Polaka lub Magniego 2s. 

Cesarz ipodzielal zastrzezen:ia swoich doiradc6w w odniesieniu do po
wolania urz�du namiestniczego na G6rnym Slqsku. Nie zgadzal si� na
tomiast z nimi w sprawie powierzenia urz�u starosty Magniemu. W lis
cie do kr6la nie tylko rpoparl kandydatur� Magniego, ale poniewaz sta
rostq m6gl byc tylko szlachcic osiadly na Slqsku, radzil, by nasz bohater 
zakupil tarn jakis majqtek, co jako obywatelowi morawskiemu nie sprawi 
mu specjalnycl} trudnosci. Istniala jeszcze jedna przeszkoda. Magni znaj
dowal si� w ciqglych rozjazdach i nie m6glby pelnic swego urz�du. Ce
sarz i na to znalazl rad�. Prorponowal wyznaczenie zast�cy (Vorweser), 
kt6ry b�dzie za Magniego wykonywal calq prac�. Bylo to zresztq zgodne 
z prawami i zwyczajami krajowymi. Ferdynand III dal Magniemu jesz
cze inne dowody swej laski. Wyslannik kr6lewski skarzyl · si� np., ze 
wladze morawskie, jakze mu niech�tne, nakladajq na jego dobra wyzsze· 
ci�zary publiczne niz na inne majqtki. Cesarz wi�c w specjalnym liscie 
zabronil im tego. Ponadto na czas nieobecnosci Magniego na Morawacb 

24 Stany ksi�sitwa opolsko-raciborskiego do Wladyslawa IV, bez daty (marzec

1646), Archiwum Panstwowe Miasta Wroclawia i Woj. Wroclawskiego we Wrocla
wiu (dalej skr6t: AP Wroclaw), Rep. 35 II 7e, f. 72-73; cesarz do Magniego, Linz 

30 VI 1646, SAB, G· 146-Magnisove, karton 8, f. 199-200. 
25 Col'larn imperatore, 218 VIII 1646, SÜA Fra.ga, CDK, .sygin. V E 2, karton 742. 
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powierzyl ikuratel� nad dominium straznickim tamtejszemu prokuratoro
·wi kameralnemu 26. 

Nasuwa si� obecnie pytanie, dlaczego cesarz wbrew opinü wielu do-
radc6w tak wyraznie faworyzowal Magniego? Trudno przypuszczac, by
w ten spos6!b chcial uczynic gest pod adresem Wladyslawa. M6gl mu
przeciez p6jsc na ust�pstwa w sprawie ksi�stwa opolsko-raciborskiego,
na kt6rej kr6lowi tak ·bardzo zaleialo. Zgoda na ·powierzenie Magniemu
urz�du starosty nie byla w tym momencie zadnym gest,em, poniewaz z,o
stala wyrazona juz wczesniej, w czerwcu. Nie nalezy r6wniez przywüizy
wac. zbyt duzej wagi do charakterystycznej dla wyslannika kr6lewskiego
umiej�tnosci chodzenia kolo wlasnych spraw i iposiadania przez niego
kilku przyjaci6l w najblizszym otoczeniu cesarza. Przedez przed nie
spelna rokiem nie na wiele mu si� to przydalo. Wydaje si�, ze powr6t
do laski cesarskiej 1\/Iag-ni zawdzi�czal innemu czynnikowi. Cesarz zorien
towal si�, ze jego poddany stal si� jednym z najbardziej zaufanych do
radc6w Wladyslawa. Wobec nie najlepszych stosunk6w mi�dzy dworem
wiedenskim ·a warszawskim Ferdynand uznal za celowe · zjednac sobie
czlowieka dopuszczanego do najwi�kszych sekret6w kr6la. Nie ma abso
lutnie dowod6w na to, ze juz w czasie pobytu w Wiedniu w sierpniu
i wrzesniu Magni dal si� pozyskac dla wsp6lpracy z cesarzem i jego
ministrami. Niemniej okazujqc wyslannikowi kr6lewskiemu swojq lask�
Ferdynand przygotowal na to podatny grunt.

Wyrazy laski cesarskiej nie przeslonily Mag·niemu fiaiska jego zakro
Jonej na tak wiel:\{q skal� misji. Nie oslodzily go takze nie lub prawie nie
nie znaczqce ust�pstwa na rzecz kr6la w ksi�stwie opolsko-racibors'kim
oraz zapowiedz prowadzenia w tej sprawie dalszych rokowan przez rezy
denta cesarskiego w Warszawie Huberta Walderodego 27

• Niepowodzenie
sprawilo, ze Magni przerwal swq podr6z dyplomatycznq i nie wzywany
wr6cil do Warszawy okolo 20 wrzesnia. Po ustnej relacji Magniego kr61
wpadl w gniew. Stanowisko cesarza ,potraktowal jako osobistq obraz�;
odm6wil audiencji Walderodemu 28• Wytworzyla .si� tak powazna sytua
cja, ze w niekt6rych kolach, zwlaszcza watykanskich, zacz�to si� powaz
nie liczyc z mozliwosciq wybuchu zbrojnego konfliktu polsko-habsbur
skiego. Pracowal zresztq nad tym usilnie posel francuski Bregy 29

• 

26 Ferdynand III do Wladyslawa IV, Wieden 4 IX 1646, SAB, G 146 -Magniso
ve, karton 8, f. 32; tenze do ksi�cia Lichtensteina, Wieden 7 IX 1646, tamze, f. 27; 
Vollmacht, Wieden 7 IX 1646, tamze, f. 216. 

27 Bescheid vor den Grafen Magni in Sachen die Mitleidung in den Fürsten
thümber Oppeln und Rattibor betr., Wieden 3 IX 1646, tamze, f. 29-30; cesarz 
do kr6la polskiego, Wieden 7 IX 1646, tamze, f. 102; cesarz do Walderodego, Wie
den 9 IX 1646, tamze, f. 101. 

2s C z e r m a k, op. cit., s. 200 i 204. 
29 De 'DolJ."res do kardynala P1amphifü., W,arsZJa'Wla 30 IX 1646, Zaildad Dokumen-
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Wiesci te okazaly si� przesadne. Niemniej Wladyslaw nie myslal ustc:1-
pic dworowi wiedenskiemu w sprawie ksi�stwa opolsko-raciborskiego. 
Zalatwil iprzede wszystkim osadzenie Magniego na tamtejszym urz�dzie 
staroscinskim. Nadarzyla si� zresztq ku temu sposobna okazja: we wrzes
niu zmarl Mettich. Wladyslaw mianowal zaraz Magn.iego starostq, a na 
okres jego nieobecnosci w ksi�stwie zarzqd urz�em 1staroscinskim po
wierzyl kanclerzowi opolsko-raciborskiemu Jänowi Wilczkowi 30. Stany_ 
zebrane w listopadzie na sejmiku w Raciborzu aprobowaly calkowicie 
nominacje kr6Iewskie. Wladyslaw chcial jesz,cze uczynic Magniego do
w6dcq swoich wojsk cudzoziemskich i „gubernatorem" kr6Iewicza, ale 
Magni, przerazony swiezymi atakami szlachty na sejmie na cudzoziem
c6w znajdujqcych si� w otoczeniu kr6Iewskim, nie przyjql tej nomina
cji 31. 

Mimo zdecydowanej niech�ci szlaichty, mimo zakaz6w sejmu kr61 
nadal nie rezygnowal z iplan6w wojny tureckiej. W dalszym ciqgu szu
kal tez ipoparcia wsr6d wladc6w chrzescijanskich. Polecil wi�c Magnie
mu, by podjql na nowo przerwanq misj� dyplomatycznq. W ostatniej 
dekadzie pazdziernika starosta opolsko-raciborski udal si� ponownie 
w podr6z do kraj6w zachodnich i poludniowo-zachodnich. Podobnie jak 
uprzednio pierwszy jej etap stanowil dw6r cesarski. Cesarz prz-ebywal 
w6wczas w Bratyslawie. W czasie audiencji Magni po raz drugi przed
stawil mu postulaty kr6Ia w 1sprawie ksi�stwa. Nie jednak nie zyskal. 
Ferdynand tlumaczyl swq nieust�pliwosc niesplaceniem przez Wladysla
wa reszty pozyczki zastawnej, posel zas usprawiedliwial kr6Ia wielkimi 
wydatkami zwiqzanymi z planowami wojnq tureckq oraz ibardzo niski
mi dochodami z ksi�stwa. 

Podczas tej audiencji cesarz odslonil swe ·zamysly w stosunku do 
osoby posla Wladyslawa. -Zaproponowal mu wr�cz wsp6lprac� ze swoimi 
ministrami oraz informowanie ich o sekretach Wladyslawa. Magni mial 
jednak w6wczas oswiadczyc, ze byloby czarnq niewdzi�cznosciq, gdyby 
przystal na propozycj� cesarskq. Prosil przy tym, zeby cesarz nie nakla
\ 

nial go do pisania o tajnych zamyslach kr6Ia. Przy okazji wygadal si� 
jedriak o krqZqcych w Warszawie pogloskach, ,,dass Ewer Mayt. Boten 
nach Frainr:krieich 1UJnd Schweden 1schioke, damit dtese Staait,en mit Polen 

tacji PAN w Krakowie, Teki Rzymskie, t. 22, s. 125; tenze do tegoz, Warsza�a 
13 X 1646, tamze, s. 167; nuncjusz papieski w Wiedniu do Torresa, Bratyslawa 
23 X 1646, SÜA Praga, CDK, sygn. V E 2, karton 742. 

30 Aussus Zemski, Opole 24 IX 1646, AP Wroclaw, Rep. 35 II 7e, f. 83; st,my
opolsko-raciborskie do Wladyslawa IV, Opole 26 IX 1646, tamze, · f. 85-86; Za
wrzeni isniemowne, Raciborz 26 XI 1646, tamze, f. 88. 

31 Jalk wyzej ,01!'laz ,re1acja Walder,odego, WarsZJawa 8 X 1646, SÜA Praga, CDK,
sygn. V E 2, 'karton 742. 
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keinen Frieden 1schlieissen und die Schweden alle besetzten Länder Ewer 
Mayt. den Polen übergeben sollten". Zawiadomil wreszcie kr6la o pro
pozycji ·cesarskiej i o tym, ze zobowiqzal si� tylko pracowac nad utrzy
maniem i utrwaleniem dobrych stosunk6w mi�dzy dworem warszaw
skim i wiedenskim 32. 

Z Bratyslawy Magni udal si� do ipanstw wloskich, Rzeczypospolitej 
Weneckiej, Panstwa Ko,scielnego, Toskanii, Modeny i Mantui, gdzie zaba
wil od polowy listopada 1646 do polowy marca 1647 ,r. Misja jego przy
niosla umiarkowany sukces, zwlaszcza w Wenecji 33. Z podr6zy swojej 
i poruszanych na dworach wloskich spraw „zdawal przed ministrami ce
sarza spraw� ... tak regularnie i szczeg6fowo, jakby byl nie poslem pol
skim, lecz austriackim" 34. Fakt te·n dal niekt6rym historykom polskim 
podstaw� do posqdzenia Magniego o zdrad� interes6w kr6lewskich. 
Opinia ta wydaje si� nieco przesadzona. Wprawdzie nie ulega Wqtpliwos
ci, ze Magni powiadamial ministr6w cesarskich o swych czynnosciach 
na dworach wloskich, ale przedmiot ich i tak nie byl taj emnicq dla ce- . 
sarza, po·niewaz sam Wladyslaw informowal go dokladnie o swych za
myslach i prosil o poparcie w staraniach o uzyskanie pomocy u monar
ch6w chrzescijanskich. Magni nie zdradzal wi�c zadnych tajemnic. Po
nadt·o lojalnie zawiadomil kr6la o pr6bach skaptowania go przez cesarza. 
Wreszcie w okresie p6Ziniej:szym nie wysylal juz zadnych relacji na 
dw6r wiedenski. Postawa jego w· hast�pnych latach swiadczyla wy
raznie, ze swoje wla:sne interesy wiqzal on z Wladyslawem, a nie z Fer
dynandem. 

Magni nie dowierzal zbytnio lasce cesarskiej, skoro jeszcze w cza
sie pobytu we Wloszech, a zwlaszcza po powrocie do W arszawy, zaczql 
przemysliwac nad tym, jak si� uwolnic od opieki Habsburga. Najlepszym 
sposobem wydawalo mu si� pozbycie si� dominium straznickiego, bo 
:wowczas przestalby byc poddanym cesarza. Stqd tez zaproponowal Fer
dynandowi III odstqpienie Straznicy tytulem splaty reszty pozyczki 
zastawnej w zamian za pewne dochody z ksi�stwa opolsko-raciborskiego, 
zastrzezone. dotqd dla cesarza. Uczynil to zapewne za wiedzq i apro
batq kr6la. Propozycja ta nie zostala ,przyj�ta. Magni nadal pozostal wla
scicielem dominium straz-nickiego 35. 

32 Corppi-a della reLafbilane farttia ,alla Mta diel Re di Poforni!a et Suetila dal Oonte 

di Strassnitz del tanto, ehe nell'audienza havuta da S. Mtä Ces. il di 4. Novembre 

1646 in Possonia ... , SAB, G 14.6-Magnisove, karton 9, f. 539-543; C z e r m  a-k, 

op. cit., s. 235. 
33 Dokladny opis misji Magniego w panstwach wloskich znajdujemy u K u

b a 1 i, op. cit., s. 106-107, oraz u C z e r  m a k a, op. cit., s. 247-256. 
34 C z e r  m a k, op. cit., s. 247, przyp. 1.
35 Ra,cconto della compra et valuta della Contea di Strasnifa et Signoria di

Sokolnitz et Lesek ... , bez daty, SAB, G 146-Magnisove, karton 9, f. 543-545. 
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Mimo to Magni oddal si� calkowicie sluzbie dla Wladyslawa IV, 
szczeg6Inie na odcinku ksi�stwa opolsko-raciborskiego. Zaj�cie si� bt 
ostatnic:i sprawc:i bylo tym bardziej potrzebne, ze po rezygnacji Wlady
slawa z plan6w wojny tureckiej i po smierci kr6Iewicza Zygmunta Ka
.zimierza w sierpniu 1647 r. kr6I nie przejawial pawazniejszej inicjatywy 
� polityce zagranicznej. Dlatego tez w lipcu Magni oibjql osobiscie kie
rownictwo urz�du staroscinskiego w Opolu 36. Na przelomie sierpnia 
i wrzesnia przebywal on w Pilznie, gdzie w imieniu kr6Ia ukladal si� 
z przedstawicielami cesarza o wysokosc rocznego ryczaltu, jaki stany 
ksi�stwa mialy placic w zamian za zwolnienie ich od ci�zar6w podatko
wych i wojskowych na rzecz cesarza. Misja ta przyniosla Magniemu 
cz�sciowy sukces, poniewaz w omawianej kwestii osic:ignc:il on wst�pne 
porozumienie, kt6rego waznosc rozcic:igala si� na trzy lata 37

• Na skutek 
r6znych przeszk6d porozumienie to nie doczekalo si� jednak formalnej 
ratyfikacji przez zainteresowanych wladc6w. Rokowania w tej sprawie 
byly prowadzone do smierci Wladyslawa IV 38. · 

Znaczne uslugi oddal Magni ksi�stwu w okresie od grudnia 1647 do 
kwietnia 1648 r., gdy nad tym krajem zawisla ponownie grozba agresji 
szwedikiej, a general Burchard Müller zazc:idal od tamtejszych stan6w 
zaplacenia kontrybucji. Wytworzyla si� tak napi�ta sytuacja, ze grozila 
wybuchem zbrojnego konfliktu polsko-szwedzkiego. Starosta opolsko-ra
ciborski rozwinc:il w6wczas niezwykle ozywionq dzialalnosc. Wielokr<:>tnie 
znosil si� z dow6dcami szwedzkimi i jemu zawdzi�czac nalezy, ze Szwe
dzi pozostawili ksi�stwo w ,spokoju 39. 

W zarzqdzaniu ksi�stwem Magni dbal przede wszystkim o interesy 
kr6Iewskie, aczkolwiek staral si� r6wniez ulozyc poprawne stosunki ze· 
stanami. Na prosb� sta'now wstawial si� wielokrotnie za ksi�stwem u kr6-
la, sluzyl im pozyczkami, co w okresie powszechnego braku got6wki nie 
bylo bez znaczenia. Poza tym jednak staral si� kr6tko trzymac i podle
glych sobie urz�nik6w, i stany. Stronnik6w cesarskich pr6bowal usuwac 
od wplywu na sprawy krajowe, ,urz�dy oraz miejsca w sejmiku i kole
giach obsadzac zwolennikami kr6Ia. Dzi�ki jego zabiegom stronnictwo 

as Zawrzeni sniemowe, Racib6rz 2 VII 1647, AP Wroclaw, Rep. 135 II 7e, f. 138. 
37 Magni do cesarza, Pilzno wrzesien 1647, SAB, G-146-Magnisove, karton 9, 

f. 548; Relatione ... , bez daty (1647), f. 545-546; Stany opolsko-raciborskie do
Wladyslawa IV, Kozle 11 X 1647, AP Wroclaw, Rep. 35 II 7e, f. 148; Ks'il:tz�ta
i stany slc4skie do Ferdynanda III, Wroclaw 27 VI 1648, SÜA Praga CDK, sygn.
V E 2, karton 8,32, f. 302-311.

38 Wladyslaw IV do Ferdynanda III, Warszawa 2 II 1648, SÜA Praga, CDK, 
sygn. V E 2, karton 832, f. 252; teinze do te,goz, Wilno 17 IV 1648, tamze, f. 265-266. 

39 Por. protokoly sejmiku opolsko-raciborskiego z t�go okresu, AP Wroclaw, 
Rep. 35 II 7e; C z e r  m a k, op. cit., s. 364-365. 
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kr6lewskie znacznie si� wzmocnilo. Niech�tny mu, bo odsuni�ty od wla
dzy, hrabia Oppersdorf tak scharakteryzowal jego rzqdy: ,,Sey die Conclu
sio dess Fürstenthumbss-ausschuss gewesen, dass, wass herr Landess
hauptmann ardentissime ut legatus ihr Königl. Mayt. proponiret, alles 
strictissime ges�hehen müsse" 40• Gdy wymagal tego interes kr6la, Magni 
zawsze potrafil zmusic do uleglosci stany 41. 

Postawa Magniego po powrocie z Wloch nie podobala si� poplecz
nikom cesarskim w Pradze, we Wroclawiu i w .samym ksi�stwie opolsko
raciborskim. Zarzucano mu, ze jako starosta nie dba o interesy cesar
skie, lecz o interesy kr6la i stän6w opolsko-raciborskich. Niekt6rzy za
rzucali mu wr�cz zdrad� cesarza, szczeg6lnie z powodu rokowan ze 
Szwedami. Nie przeto dziwnego, ze na dw6r cesarski zacz�ly naplywac 
anonimowe i nieanonimowe doniesienia, w kt6rych oskarzano Magniego 
o wszystkie mozliwe zbrodnie wobec cesarza 42• Konsekwencjq tych do
nos6w byla calkowita zmiana stosunku cesarza do Magniego. 0 lasce
cesarskiej nie bylo juz mowy. Zacz�ly si� natomiast szykany. Najpierw
Ferdynand III podjql decyzj� o odebraniu Magniemu podkomorstwa
morawskiego, motywujqc ten krok tym, ze funkcja podkomorzego wy
maga, by urz�dnik przebywal 'rla miejscu. Cesarz zapomnial przy tym,
ze uprzednio sam wyrazil zgod� na jej sprawowanie. przez zast�pc�. Ma
gni skarzyl si� r6wniez, ze bez porozumienia z nim sprzedaje si� jego
wsie morawskie, rozwala si� tamy w stawach, niszczy pola uprawne,
a jego folwarki i poddanych obciqza si� nieproporcjonalnie wysokimi
w stosunku do innych majqtk6w podatkami i daninami. Jesieniq 1647 r.
rozeszly si� tez na Morawach wiesci, ze cesarz widziaföy ch�tnie usuni�
cie Magniego z urz�du staroscinskiego w Opolu. Na listy faworyta kr6-
lewskiego nie odpisywali przyjaciele, nie otrzymywal tez odpowiedzi od
cesarza i jego ministr6w. Zadne usprawiedliwienia i prosby o zmian�
stosunku cesarza do jego osoby nie byly brane pod uwag� 43

• W obronie
Magniego interweniowal na dworze wiedenskim Wladyslaw, a po jego
smierci Jan Kazimierz. Interwencje te niewiele daly, poniewaz cesarz

40 Par. list Jerzego Oppersdorfa da Melchiora Gaschina, bez daty, SÜA Praga, 
CDK, sygn. V E 2, karton 832, f. 540-541. 

41 Tenze da tegoz, Glog6wek 5 X 1647, tamze, f. 542-543.
42 Szyfrowana depesza anonimowa, praes. 23 VI 1648, tamze, f. 298; Gründliche

Relation, tez anonimowa, Linz 26 VI 1648, tamze, f. 298-299. W tej ostatniej czyta
my mi�dzy innymi: ,,Wass nemblich herr Graff Magni im Mundt, Herz und alle 
dessen Actiones nicht Osterreichisch, sondern ganz desperat und feindtselig, in 
deme er mit dem Feindt offen und heimblkh practiciret...". 

43 Cesarz da Magniego, Praga 14 X 1647, SAB, · G 146-Magnisove, karton 9, 
f. 2-3; Magni do barona d'Auschy, 16 XI 1647, tamze, f. 536-538; tenze do cesarza,
bez daty (1647), tamze, f. 538-539; tenze da Marii Ludwiki, styczen 1648� tamze,
f. 24-28; tenze do hrabiego Trautmannsdorfa, 3 VI 1648, tamze, f. 33.
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konsekwentnie odrzucal' zarzuty, jakoby Magni znajdowal si� w nielasce 
i jakoby szykanowano jego dobra straznickie 44• 

W swietle powyzszych rozwazan trudno uznac w ,prawdziwy ciqzqcy 
na Magnim zarzut sluzenia dwom panom jednoczesnie, a wi�c i nielojal
nosci wobec Wladyslawa IV. Przeczq bowiem temu nieustanne ataki 
slc1skich, czeskich, morawskich, austriackich i wloskich poplecznik6w 
habsburskich na jego osob� oraz nielaska cesarza. Wydaje si�, ze do 
smierci Wladyslawa Magni ,pozostal lojalny woibec swego protektora 
i dobroczyncy. W tym okresie na pewno nie przekazywal t-aj emnic 
dworu warszawskiego do Wiednia. Oczywiscie Magni nie rnbil tego 
bezinteresownie. Nie lezalo to w jego naturze. Wzglqd na wlasny 
interes - jak slusznie podkreslil Czermak - byl gl6wnym motorem 
jego post�powania. Pod tym wzgl�em nie byl absolutnie wyjqtkiem 
i trudno go za t� interesownosc ganic. Istotniej.sze byfo t,o, ze szqerze 
zwic1zal si� z kr6lem polskim i u jego boku chcial zrobic karier�, od
powiadajqcq jego - byc moze - wybujalym ambicjom i aspiracjom, 
choc moze nie tak daleko idqcym, jak ,s�dzi Kubala. Widocznie do
szedl do wniosku, ze u boku Habsburg6w, kt6rym przeciez tak wiele 
zawdzi�czal, nie osic1gnie tyle, eo przy pomocy kr6la. Spodziewal 
si� przy tym, ze protekcja kr6lewska uchroni go przed nielaskq 
cesarskq. I tu si� przeliczyl. Na dworze cesarskim stal si� osobc1 
podejrzanc1 i w r6zny spos6b szykanowanq. 

Po smierci Wladyslawa IV 20 V 1648 r .. o'kolicznosci zmusily Mag
niego do dokonania jeszcze jednej wolty w jego zyciu. Jeden z gl6wnych 
1
pretendent6w do tronu polskiego, a ·nast�pnie elekt Rzeczypospolitej, 
.Jan Kazimierz, wyraznie nie lubil faworyta swojego brata i nie darzyl 
go z.aiufanlem. Chcial go sr� tez pozbyc z dworu wa!4szawskiego. Wy
korzystal wi�c klopoty Magniego na dworze wiedenskim i wyprawil 
150 do cesarza w celu oczyszczenia si� ze stawianych mu zarzut6w 45. 

Stary lis Magni szybko si� zorientowal; ze u boku nowego kr6la nie 
ma czego .szukac. Udal si� wi�c do Linzu, gdzie przebywal Ferdy-

, / 

nand III. I choc powszechnie dziwiono 1si�, ze si� na ten krok wazyl, 
�hoc grozono mu nawet smiercic1 46, ipoprosil cesarza o audiencj�. Uzys-

44 Wladyslaw IV do Ferdynanda III, Wilno 15 III i 17 IV 1648, SÜA Praga. 
C:DK, sygn. V E 2, karton 832, f. 257-260 i 265-266; Ferdynand III do Wladyslawa 
VI, P,:-aga 25 III 1648, tamze, f. 267, 284; Jan Kazimierz do cesa_rzowej Eleonory, 
Warszawa 6 i 2·9 VII 1648; SAB, G 146-Magnisove, karto� 9, f. 34-35; tenze do 
cesarza, Warszawa 29 VII 1648, tamze, f. 34; 1enze do ksiE�cia Terran'ova, Warsza
wa 26 VII i 22 VIII 1648, tamze, f. 35 .. 

45 Jan Kazimierz do cesarza, Warszawa 6 VII J648, SAB, G 146-Magnisove, 
karton 9, f. 34. 

46 Relatione della Conversatione, Linz 22 VIII 1648, tamze, f. 35. 
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kal jq po koniec sierpnia 1648 r. Podczas audiencji Magni wyjqtkowo 
szczerze, a nawet cynicznie wyjawil przyczyny swego przybycia do 
Linzu, potwierdzajqc otwarcie krqzqce o nim ipogloski, · ,,dass ich zu 
Ewer Mayt. gekommen sei, gleich einem Spion und aus Furcht, dass 
ich am polnischen Hofe nach dem Tode des Königs nicht mehr ange
nommen werde. Frankreich verfolgt mich, Schweden begienn eifer
suchtig aIUf mich zu werden". W ·zwiq:zku z tym ·zapytywal cesarza, eo 
innego mial zrobi6, dokqJd .siE: udac? Prosil wiE:c Ferdynanda o lask� 
i patetycznie oswiadczyl, ze jesli i cesarz go wyp�dzi, woli smierci. 
Przy okazji zdradzil cesarzowi wszystkie tajemnice dworu polskiego 47. 

I tutaj dopiero zarzuty stawiane przez historyk6w polskich Magniemu 
znalazly pelne potwierdzenie. Cesarz .Przyjql go laskawie, zwolnil 
dobra staznickie od kwaterunku, przywr6cH mu podkomorstwo mo
rawskie i stopien feldmarszalka 48. Wydawalo siE:, ze Magni wyszedl 
zwyciE:siko z ciE:zJkiej opresji. Niespodziatnie jednak w leicie 1649 r. 
kazano mu siE: stawic na dworze cesarskim, a nastE:pnie aresztowano go. 
Nie znamy przyczyny tego aresztowania. W kazdym razie przez jakis 
czas Magni przebywal w· wiE:zieniu. Po pewnym cza.sie zostal wypusz
czony na wolnosc i juz do konca zycia cieszyl siE: las�q cesarskq. 
Zmarl w 1652 r. 49 

Gdy wiesci o spowiedzi Magniego w Linzu dotarly do Warszawy, 
Jan Kazimierz w grudniu 1648 r. udzielil mu dymisji ze stanowiska 
starosty ksiE:stwa opolsko-raciborskiego so.. Pozbyl siE: w ten spos6b 
ostatecznie nielubianego przez siebie faworyta Wladyslawa IV. Tak 
skonczyl siE: polski okres zycia Magniego. 

Franciszek Magni nie ·byl tna pewno postacic:t sympatycznq. Kosmo
polita - got6w byl zwiq2ac ·z ikazdym, kto ,zapewnial mu ·zrobienie 
kariery i majc:ttku. Na kilka lat zwiqzal 1siE: scislej z Wladyslawem. IV, 
gdyz sqdzil, ze. u jego boku osiqgnie wiE:cej niz na dworze cesarskim. 
Wladyslawowi 1sluzyl tez - jak Scl!dZE: - uc2:ciwie i wiernie. Dw6r 
polski zdradzil dopiero po smierd kr6la, gdy znalazl si� wlasciwie 

47 Magni do cesarza, Linz 28 VIII 1648, tamze, f. 36; Relacja z audiencji u ce

sarza, Linz 28 VIII 1648, tamze, f. 36-37. 
48 Dekret cesarski, Linz 3 IX 1648, tamze, f. 50i3-504; Ernennung des Grafen

Franz von Magni zum Feldmarschall Leut., 8 III 1649, tamze, f. 133; Kais. Decret 

an Grafen Franz von Magni den neuernennten Landrechtsbeisitzer den Eid abzu

nehmen, Wieden 10 X 1649 . 
49 Befehl an den Grafen Franz von Magnis sofort in der Hoffkanzlei zu 

erscheinen, Wieden 24 VII 1649, tamze, f. 155-156; Kais. Decret an den Grafen 

Franz von Magni, weiter im Arrest zu verbleiben, Wieden 23 VIII 1649, tamze, 

f. 69-70; Magni do cesarza, bez daty, tamze, f. 65-66.
50 Auss-Schuss Zemsky, Opole 22 XII 1648, AP Wroclaw, Rep. 35 II 7e, f. 183-

184.
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w ,sytuacji bez wyJscia i musial ratowac wlasm1 sk6r�. Trudno mu 
si«:: zresztq dziwic, skoro - jak pisal gorliwy zwolennik Habsburg6w 
W awrzyiniec Jan Ruda•wski - w tym ezasie sami Polacy roznosili polskie 
tajemnioe po oibcych dworach 51

• Wcale go to w naszych oczach nie 
usprnwiedliwia, ale nie mozemy zapominac, ze w swojej epoce nie nale
zal do wyj qtk6w. 

FRANZ MAGNI IM DIENSTE WI..ADYSI..AW IV. 

Graf Franz Magni (15,98-1652) machte eine glänzende Karriere beim Mili

tär und in der Dip1'omatie an der Seite der Habsburger. Durch seinen Bruder, 
den Kapuziner P. Valerian kam er in nähere Beziehungen zu König Wlady

slaw IV., in dessen Namen er verschiedene diplomatische Missionem verrichtete. 

Doch erst gegen Ende seines Lebens verband sich der König enger mit Magni, 
als dieser wegen seinen Beziehungen zu Schweden und Siebenbürgen im Jahre 

1645 die Gunst des Hauses Habsburg verloren hatte. Im Februar 1646 zog 
Magni mit seiner Familie nach Warschau um, wurde jetzt zu einem der 
wdicht1gsten Favoriten des Königs und ver.trauten Berater in Angelegenheiten 

des Krieges g�gen die Türkei. 

Im Auftrag des Königs begab er sich mehrmals als Botschafter zu den 
Schweden, zum Kaiser und in die italienischen Kleinstaaten. Ausserdem berief 
Wladyslaw IV. Magni zum Landeshauptmann des Fürstentums Opole-Racib6rz. 
Als Laindeshauptmanin vertrat er die Interes1s,en des Königs, trug zur Stärkung 

der königlichen Partei i.111 Obserschles.ien bei UIIld schwächte die einflüsse der An

hänger des Kaisers, wodurch er beim Kaiser in Ungnade gefallen ist. Ersit nach 

dem Tode Wlardyslaw IV. verliesis Magni den polruschen Hof, weil ihm der König 
Jan Kazimien wedeir Vertrauen schenkte nach für ihn Sympathie hatte. Magni 
begab sich auf den kaiserlichen Hof, dort wurde ihm Verzeihung gewährt fürt 

alle Vergehen t11nd bei Gelegenheit hatte er Geheimnisse des königlichem Hauses 

verraten. 

s1 „Cz�sto si� zdarza, ze Polacy rozglaszajq nawet tajemnice domu kr6lewskie
go, zamiary sprzymierzeiic6w, hierarchiczny porzctdek wojskowy ... " W. J. R u  -

d a w s k i, Historia polska od smierci Wladyslawa IV az do pokoju oliwskiego, 

czyli dzieje panowania Jana Kazimierza od 1648 do 1660 r., przelozyl i wydal 
W. Spasowicz, t. I, Petersburg i Mohylew 1855, s. 100. 



WOODROW BERNARD JANUSZEWSKI 

WOJCIECH CYBULSKI 

WOBEC POWSTANIA LISTOPADOWEGO 

Wojciech Cybulski wraz z innymi przyjaci6lmi wbrew zakazowi 
kr6lewskiemu porzucil Uniwersytet Berlinski, przekroczyl nielegalnie 
granic� i udal si� do Warszawy, aby walczyc w ·szeregach armii pow
stanczej. 0 zyciu jego i trudach wojennych w czasie powstania za
chowaly si� jedynie skqpe wiadomosci. Niekt6rzy autorzy wspomnien 
podajq, ze byl kilkanascie razy ranny, eo nie znajduje zadnego potwier
dzenia w jego papierach i wlasnor�cznie pisanych kilkakrotnie zycio
rysach. Faktem jest, ze bral udzial w lieznych bojach i ranny dostal 
si� do niewoli rosyjskiej, kt6ra trwala dwa lata. Sqdz� jednak, ze 
nalezy zwr6cic nieco uwagi na wspomnienie M. Mottego, j est to bo
wiem, obok Opisu ostatniego czasu mojej niewoli w Wilnie i w War

szawie, doh1d nie wydanego pami�tnika pi6ra W. Cybulskiego, napisa-
' 

nego w rodzinnym Lw6wku 15 III 1834 r.1, jedyna ,znaina dotychczas 
pelniejsza relacja o udziale Cybulskiego w powstaniu. ,,Cyb[ulski] -
pisze Motty - mial wtedy 22 lata, gdy przed Nowym Rokiem mial 
mundur na plecach i karabin w r�ku. Sluzyl w piechocie, w kt6rym 
zas pulku, tego nie pami�tam; wiem wprawdzie, ze kilka razy zna
tazl si� w gorqcym ogniu, najpierw pod Grochowem, dalej Wawrem, 
Dembem, Iganiami i Ostrol�kq, ale powiedziec nie m6gfüym, czy w tej 
ostatniej bitwie, czy tez w p6zniejszej jakiej utarczce spotkal go fatal
ny wypadek. Ot6z kompani� jego rozbito, tak iz wielu na pojedynk� 
musialo si� zgac z Moskalami; pana Wojciecha, otoczonego, zacz�to 
niemile bagnetami lechtac. Oparty o drzewo bronil si�, jak m6gl, ka
rabinkiem, ale wkr6tce, pokluty, rpadl na ziemi� i zaw leczony zostal 

1 Opis ostatniego czasu mojej niewoti w Wilnie i w Warszawie, r�kopis dato

wainy w I.Jw6wku (poznafrskim) 15 III 1834 r. wriaiz z ltsitem Cybul•skieg,o do Pan

taleona Szumana napisanym we Lw6wku 20 III 1B34 w sprawie Opisu... niewoli ... , 

Biblioteka Nial'lodowa (dalej skr6t BN), bez sygin., akc. 7'539. 
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do grornady je:nc6w. Parnüitka tej nier6wnej walki zostala rnu na 
cale zycie; pokazywal mi jq raz i naliczylern na jego piersiach i jednyrn 
boku ,siedernnascie wyraznych jeszcze tr6j!kqciik6w. Tylko gruby plaszcz 
oraz rzernienie tornistra ocalily go wtenczas od srnierci. Urnieszczono 
go z poczqtku gdzies tarn w lazarecie, a gdy si� z grubszego wyleczyl, 
w�drowac rnusial w kajdankach przez blota i sniegi az do Bobrujska, 
gdzie jako rniateznik pokutowal blisko trzy lata. Zapoznal si� tarn 
z rydlem i motykq, pracujqc po walach, dmgach i w rowach fortecz
nych, ale z czasern, gdy oficerowie· i lekarze wojskowi poznali, ze to 
czlowiek . wyksztalcony i do:wiedzieli si� o jego przeszlosci, polozenie 
jenca uleglo znacznej zmianie; obchodzono si� z nirn przyzwoicie, ,poz
wolono przebywac w rniescie i zawierac tarn znajornosci. Rozsqdnie 
zrobil i wyszlo mu to p6zniej na dobre, ·2;e lkoirzystajqc �e sposobinosci 
wyuczyl si� ruskiego j�zyka tak, iz nirn biegle m6wic i pisac potra
fil" 2. Trudno kategorycznie stwierdzic, na czym oparl Motty powyzszq 
relacj�, najprawdopodobniej na opowiadaniu sarnego Cybulskiego, kt6re 
p6zniej w latach w Przechadzkach ·z licmymi niescislosciami za.pisal. 
0 tym, ze jest to tylko wspomnienie niedokladne, w kt6rym pewne 
fakty zostaly przeinaczone, swiadczy sam Cybulski w swym pami�t
niku, opisujqcym ostatni czas jego niewoli. Wspornina tarn na przyklad 
autor o dolegliwosciach odczuwanych w nogach, gdy wracajqc do dornu 
po p:rzekroczeniu granicy rosyjskiej p:rosil landrata · w Ostrzeszowie 
o fur�, ,,bo rnajqc zbite i poranione nogi, jeszcze od czasu karnpanii
do dzis dnia duzo chodzic nie rnog�" 3

• 0 kilkunastu ranach na piE:ff
siach i innych cz�sciach ciala, kt6re Motty rnial oglqdac, Cybulski nie
nie rn6VJi, chodaz ten parni�tnik, pisany z goryczq, najzupelniej do
tego si� nadawal. Motty wymieniajqc slawne boje pod Grochowern,
Wawrem, Dernbern, Iganiami i Ostrol�kq, w ikt6rych Cybulski za

pewne wzh:il udzial, nie moze powiedziec dokladnie, gdzie wzi�to go 
do niewoli. W parni�tniku natorniast czytamy ·doslownie, ze „w rnaju 
1831 w wyprawie na gwardi� dostalem si� pod Rutkarni do niewoli" 4• 

W jakich okolicznosciach to si� odbylo, a wi�c czy -rannego, jak twierdzi 
Motty, urnieiszczono najpierw w lazarecie, czy tez zdrowego z rniejsca 
skierowano w glqb Rosji, o tym, niestety, Cybulski w pamiE:tniku nie 
wspomina, dotyczy on zresztq tylko ostatniego okresu niewoli. Relacja 
Mottego o korzystaniu przez Cybulskiego w Rosji z dobrodziejstwa 
uczciwych, przyjaznie do Polak6w ustosunkowanych Rosjan, kt6rzy 
poznawszy si� na jego wyksztakeniu traktowali go przyzwoicie i umoz-

2 M. Mo t t y, Przechadzki po miescie, t. II, Wroclaw 1957, s. 422. 

3 Opis ... , pag. 38. 

4 Tamze, pag. 26. 



Wojc�ech Cybulski wobec pow tania listopadowego 1 

liwili nauk� j�zyka rosyjskiego, jest w calej pelni kilkakrotnie p6zniej 
w listach i zyciorysach przez Cybulskiego potwierdzona 5

• 

Szkoda wielka, ze nie udalo si� odszukac dokument6w, kt6re poz
wolilyby nam odtworzyc przebieg sp�zonego w gl�bi Rosji czasu. 
Na slad udost�pnionego mi dopiero w listopadzie 1959 r. w Bibliotece 
Narodowej wymienionego wyzej Opisu ostatniego czasu mojej niewoli 

w Wilnie i w Warszawie wpadlem trzy lata wczesniej w Bibliotece 
Raczynskich w Poznaniu. Wsr6d Luznych kartek - wspomnien z zycia 

mojego, nie opublikowanego r�kopisu Henryka Szumana, zaintereso
wala mnie obok innych szczeg6lnie jedna z nich 6, na kt6rej odczy
talem fragment listu Cybulskiego pisanego wlasnie z niewoli a przepi
sanego przez Henryka Szumana. Oto tekst tego fragmentu nie znanego 
dotychczas listu, odkrywajqcego przynajmniej jakis epizod jego niewoli. 
„W-u Panu dopiero dzisiaj odpowiadam na list odebrany juz o wiele 
rychlej, bo mi si� zdawalo potrzebnym podanie pewnych ·wiadomosci 
o moim polozeniu tutejszym. Zechciej W. Pan byc tez tyle laskawym
przypomniec mnie przyjadofom moim i polecenia mnie ich pami�ci.
Z zapewnieniem najwyzszego powazania mam zaszczyt poz,oistawac Wilno
6/18 styczen 1833. W. Pana ·slugq najnizszym Woj. Cybulski". Ponizej
tq samq r�kq napisano: ,,Do listu niniejszego, a raczej do listu generala
hr. Tymana, z kt6rym pismo Cybulskiego wyslanem zostalo, daje tenze
dopisek prawdziwie tragicznej osnowy nast�pujqcej.

Wlasnie mialem listy niniejsze przeslac na poczt<=:, kiedy mi przy
niesiono wiadomosc, ze general mocno zaslabl. Zanim go moglem zo
baczyc, juz nie zyl. Zalalem si� gorzkimi lzami i powstrzymac ich 
prawie nie mog�. Uznalem za wlasciwe zerwac piecz<=:c, azeby W-u 
Panu 111a tej samej karcie doniesc o smierci najszlachetniejszego i paj
szczerzej umilowanego m�za. Cierpial juz od dawna na wqtrob�, ale 
wlasnie od dni kilku czul si� zdrowym. Nagly krwotok zabral mu_ od
razu wszystko z zyciem, a tylko lzy zalu tych wszystkich, kt6-
rzy go znali, pozostaly jako pamiqtka wielkich cn6t i szlachetnych 
jego czyn6w! W. C." 

Kto byl adresatem, z lkt6rym Cybulski przebywajqc w niewoli 
m6gl prowadzic korespondencj� i jakich spraw dotyczyla ta. kores
pondencja. Kirn byl i jakq rol� w zyciu polskiego jenca odegral gene
ral Tyman, kt6remu mlody Polak tyle 1serca okazal? Ciekawe, ze 
wspomniana wyzej korespondencja Cybulskiego i Tymana znalazfa 

5 M o t t y, op. cit., s. 422. 
6 Biblioteka Raczynskich, rkps 1635 wykorzystany w moim artykule pt. 

Z zycia polskich student6w we Wroclawiu w Latach czterdziestych XIX wieku 

(Kwartalnik Opolski, nr 1 (17), 1955, i nadbitka). 
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si� w r�ku Henryka Szumana, mlodszego kolegi Cybulskiego z lawy 
szkolnej. Natomiast forma tego listu swiadczy o tym, ze adresatem 
byla osoba starsza, powazna, wplywowa, do kt6rej Cybulski zwracal 
si� o pomoc i ulatwienie powrotu z niewoli. 

Informacja Mottego: ,,Gdy wreszcie po wielu daremnych zacho
dach nadeszly sb:1d [tZID. ·z Poznania - przyp. m6j B. W. J.] wszelkie 
potrzebne swiadectwa i reklamacje urz�owe, wr6cil Cybulski trzy
dziestego cziwartego roku do rodzinnego gniazda" 7, okazuje si� 
zbyt uproszczona, bowiem nie zupelnie tak to bylo, ale wyznaczyla kie
runek mych domnieman, zanim zo.staly o·ne calkowicie wyjasnione, 

. gdy wpadly mi w r�ce dalsze papiery Cybulskiego przechowywane 
skrupulatnie w Bibliotece Narodowej. Listy generala hr. Tymana 
i Wojciecha Cy'bulskiego adresowane byly do referendarza Panta
leona Szumana, urz�dnika regencji poznanskiej, kt6rego Cybulski znal 
jeszcze z czas6w szkolnych, gdy opiekowal si� jego synowcami w Poz
naniu, a stryja Henryka Szumana. Henryk Szuman pisze, ze „Pan
taleon Szuman, prokurator za czas6w W. Ks. Warszawskiego, p6zniej 
radca regencyjny w komisji jeneralnej zaprowadzonej w r. 1822 ce
lem uregulowania stosi,mk6w wloscianskich . . . ch�tnie wplywem 
swoim poma�al utalentowanej mlodziezy. K. Libelt, W. Cybulski, 
ks. T. Borowkz, ks. Tyc, T. Matecki i inni w jego domu przebywali i za 
jego pomocq konczyli uksztalcenie naukowe" s. 

Szczeg6lnq zas wartosc dla ukazania choc cz�sci los6w w niewoli po
siada wymieniony juz wyzej pami�tnik Cybulskiego 9. Wszystkie te doku
menty pozwalajq nam ustali� caly szereg szczeg6l6w z lat 1832-1833. 
Sprostujmy z miejsca bl�nq dat� :pawrotu Cybulskiego „do rodzin
nego gniazda" podanq takze przez Mottego, a wi� powr6t ten nastq
pil o caly rok wczesniej, w Opisie - bowiem czytamy „przybylem 
w sam dzien ss. Piotra i Pawla dnia 29 czerwca 1833 r. na ratusz do 
Pozna-nia", skqd po dw6ch tygodniach otrzymal polecenie udania si� 
do Lw6wka do rodziny 10. Motty popelnil jeszcze jednq niescislosc 
twierdzqc, ze Cybylski „pokutowal" .w Bobrujsku „blisko trzy lata", 
tymczasem byl tarn niecaly rok, a w zestawieniu z datq powrotu da 

7 M ,o t t y, op. cit., ,s. 422.
8 H. S z um a n, Rys zycia i dzialalnosci Karola Libelta, Poznan 1876, s. 6-7.
9 BN, Papiery Wojciecha Cybu1skiego, bez sygn., akc. 7538. List Cybulskiego do

Bantaleona SzumaJI1Ia ,pi.sany w WilinJ.e 6 (18) I 1833 r. po niemiecku gotykiem. 
List Tymana do P. Szumana z tq samq datq po niemiecku alfabetem lacinskim 
z dopisem Cybulskiego o naglej smierci Tymana po niemiecku gotykiem. Listy po
wyzsze wyslane byly przez Cybulskiego w jednej kopercie do radcy Szumana 
w Poznaniu. Opis ... ; poprzedzony listem do P. Szumana, akc. 7539.

10 Opis, .. , pag. 3�0.
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domu upada legenda, ze w niewoli rosyjskiej przebywal az trzy lata, 
Skoro fakty podane przez samego jenca zamykajq si� w dw6ch la
tach od maja 1831 r., gdy dostal si� do niewoli ipod Ruttkami, da 
�ipca 1833 r., gdy powr6cil do rodzinnego Lw6wka 11• Zresztq sam 
Cybulski w liscie do Pantaleona Szuma'na napisanym juz po pow
rocie z niewoli we Lw6wku 20 III 1834 r. wyraznie m6wi o dwuletnim 
pobycie w niewoli na ziemiach rosyjskich 12

• W niekt6rych wspom
nieniach biograficznych, u Mottego takze, m6wi si� ze Cybulski prze
bywal w Bobrujsku w „gl�bi Rosji", tymczasem m1eJiscowosc ta lezy 
nie w gl�bi Rosji, lecz na paludniawy wsch6d od Minska, a wi�c 
niedaleko dawnej wschodniej granicy Polski. 

Fabula napisanego pami�tnika dzis juz zaledwie czytelnego, kt6-
rego autorem i bohaterem jest zarazem Wojciech Cybulski, posluzy 
mi do odtworzenia w cz�sci nie znanych dotqd las6w jego niewoli. 

W czerwcu 1832 r. przybyl nasz bohater „pelen radosci, z gl�bi [!] 
rosyjskich do Wilna. . .  w nadziei, ze najdalej za miesiqc znowu oj
czyste zobaczy strony" 13. Moze tak by si� stalo, gdy,by �bieg szcz�sli
wych okolicznosci nie zastal powiklany okolicznosciami niepomyslnymi. 

Zgodnie z ukazem cara Mikalaja ogloszonym na poczqtku 1832 r., 
wszyscy jency polscy rodem z Prus lub Austrii mogli powr6cic da 
rodzinnych stron tylko w tym wypadku, gdy rzqd pruski ,lub amtria
cki zwr6ci si� z odpowiednim pismem potwierdzajqcym miejsce za
mieszkania dainega jenca. Cybulski zameldowal si� u komendanta Wil.nia, 
rozporzqdzenie carskie bowiem nakazywalo jencom oczekiwac decyzji 
wymienionych rzqd6w w gubernialnych mia,stach prowincji graniczqcych 
z danym panstwem, kt6re mialo o swego poddanega si� upamniec. 

W kamendzie wilenskiej poprosil nasz rodak, aby go „wzi�to do 
proto'kolu i poslano takowy do rzqdu ipruskiego z zapytaniem, czy 
uznaje mnie za .swego paddanego i pozwala pawr6cic da kraju" 14

. 

Ta prosba, chociaz byla zgadna ·z zarzqdzeniami rzqdu, adnioisla wr�cz 
odwrotny skutek, mianowicie pozbawiano powt6rnie wolnosci wol
nego juz jenca i wtrficono do wi�zienia, gdzie wraz z dwustoma 
innymi ,pawstancami litewskimi aczekiwac musial swega prze?nacze
nia. Cybulski opisuje ci�zkie palozenie materialne jenc6w, kt6rzy 
zywieni byli „tylko laSkq mieszkanc6w miasta". W takich warunkach 
przesiedzial przeszlo dwa miesiqce, da sierpnia. Poniewaz nie pod-

11 Tamze. Twierdzenie Grota, ze Cybulski „z tulaczki polistopadowej wr6cil 

w r. 1834", jest wi�c niescisle. Mo t t y, op. cit., t. II, s. 9, 1Przyp. 21. 
12 W liscie do P. Szumana napisanym we Lw6wku 20 III 18'34 r. Cybulski

m6wi o dwuletniej niewoli. 
13 Opis ... , .pag. 2 i 3. 
14 Tam:ie, pag. 3.
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dawal si� slepemu losowi i stale domagal si� wolnosci, komendant 
Tukiczew, ,,dziki przesladowca wszyst'kiego, co polskie", rozkazal prze
.prowadzic przesluchanie, w czaisie kt6rego „oipr6cz przymfot6w z·oi
nierza polskiego, a zarazem powracajqcego z niewoli jenca, zadnej 
ze mnie innej nie mogli wybadac zbrodni - odeslali mnie do wlasci
wej juz dla mnie cywilnej · wladzy, kt6ra po zrobieniu potrzebnego 
ze mnq protokolu, w celu przesl�ia go do Prus, przeznaczyla mi dla 
latwiejszego dozoru policyjnego i pewniejszego zabezpieczenia si� mo
jej osoby dom policji na tymczasowe mieszkanie z oznajmieniem, 
abym tarn az do przyjscia od,poiwiedzi ,z Prus dalsze,go oczekiwal prze-:

z·naczenia" 15
•· 

Pozbawiony znowu wolnosci, ,glodny, jednak ,pelen nadziei, ze na
dejdzie wreszcie dzien odzyskania upragnionej wolnosci osobistej, prze
bywal Cybulski w swej ciernnicy. Miesz!kancy Willlla nie zaipominali 
o polskich jencach i jak mogli pomagali im materialnie. ,,Zacna jedna
dama - wspomina Cybulski - znaj oma z poswi�cenia si� swego
i ofiar czynionych dla oslodzenia losu nieszcz�sliwych niewolnik6w,
potrafila ·u wladzy policyjrtej wyrobic ,sobie pozwolenie widzenia si�
ze mnq w wi�z1eniu. Za.bezpieczywszy mi tymczasowe utrzyma
nie, przyrzekla j eszcze wystarac si� o wolnosc mieszkania w mies
cie" 16• Dama ta, jak z cytowanego pami�tnika wynika, przedstawila
polozenie polskiego studenta wplywowemu rosyjskiemu generalorwi-ma
jorowi kawalerii hr. Tymanowi, kt6ry „ludzkosc za najpierwszq ma
jqc powinnosc, zadnej nigdy nie opuscil sposobnosci, w kt6rej m6gl
pom6c nieszcz�sliwemu". General Tyma.n ooobiscie -zajql si� s.prawq
Cybulskiego, spowodowal zwolnienie go z aresztu i zar�czywszy wla
dzom policyjnym lojalne post�pow�ie z jencem, przyjql go do swego
mieszkänia po przeprowadzeniu z nim nast�puj�cej rozmowy: ,,Spo
dziewam si� - r-zekl po polsku, wspomina Cybulski: - ze nie b�dziesz
mnie uwazal [za] swego nieprzyjaciela i przyjmiesz u mnie mieszkanie.
Nie robi� ci zadnej laski, ale wypelniam tylko mojq powinnosc jako
czlowiek. Wiem, ze to samo bys zrobil b�qc na moim miejscu. Doz
nawalem sam od twoich rodak6w wiele goscinnosci, b�dqc w tamtych
stronach w frartcuskiej wojnie z ran leczyc .si� przymuszony. Milo
mi dz� wysrwiadczyc ci uslug�, kt6rq jak dlug uwazam". ·,,Oto wy
razy - ipisze Cybulski - kt6re Zllliszczyly ostatni jeszeze wstr�t we
mnie odebrania kiedykolwiek laski jakiej od nieprzyjaciela" 11.

Nareszcie, po czteromiesi�cznym wi�zieniu w Wilnie, znalazl Cy-

1s Tamze, pag. 4. 
16 Tamze, pag. 5.
11 Tamze, pag. 6 7. 
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bulski znowu ludzkie warunki bytowania. Oswobodzony przez przy
jaznego mu generala, zamieszkal w jego dornu cz�sciowo w Wilnie, 
cz�sciowo w oddalonym o 12 km miasteczku ipowiatowym. Wil!kmnierzu, 
gdzie stacjonowala kawaleria generala. Tyrnan ipolubil ipolskiego stu
denta, zaipoznial si� z jego poglqdarni i prze!k,onal iSi�, ze jest to wartos
ciowy czlowiek z szerszymi horyzontami. 

J akie wrazenie wywarlo na mlodziencu miasto mlodosd .Adama 
Mickiewicza, o tym nie rna mowy w jego parni�tniku. N erwowa atrnos
fera, niepewnosc sytuacji, oczekiwanie na paszport i wyrnarzony po
wr6t do rodzinnych stron, wszystko to nie sprzyjalo spokojnyrn inte
lektualnyrn zainteresowaniom studenta. ,,Przykre mi byly te ostatnie 
chwile, zwi�kszala si� codzienna moja t�sknosc, brak urnyslowego za
trudnienia oziE;bial mq du.sz�" 18• A jednak przypusz:czac mozna, ze Wil
no, miasto autora Ody do mlodosci, wywarlo duze wrazenie na rnlodyrn 
filologu'"1)owstancu. 0 tym, ze szukal tarn slad6w filornackiej dzialal
nosci slynnego juz w Europie poety, mozerny byc prawie pewni. J akies 
rerniniscencje tego przezywania Wilna po rnickiewiczowsku znajdujemy 
w j ednym z nie publikowanych list6w .pisany,ch z Pragi do Ernilii Scza-
nieckiej,. przyjad6lki i mecena!Sa ipogl�biajqcego tam swc1 wiedz� o Slo
wianszczyznie niedawno prornowanego doktora. ,,Och! Co za pi�kne 
miasto! Jakie widoki! Bylern najprz6d na g6rze· jednej kolo rniasta, 
skc1:d mi powiedziäno, ze od razu ,cale przejrzec mog�. Przypornnialem 
sobie Wilno, kt6re rna wiele podobienstwa w polozeniu" 19• Praska 
g6ra przyipomniala mu na pewno G6r� Mendoga, kt6rc1 tak cz�sto od
wiedzali w czasie swych .wycieczek filornaci, a z kt6rej sarn nieraz 
oglqdal Wilno. Swym sklonnosci.om do rornantycznych . zadurnan dal 
Cybulski takze wyraz w obrazowych i pelnych zachwytu felietonach 
literackich o przezywa'nej w ten spos6b Pradze. Wilenskie wycieczki 
i rozrnyslania nie zostaly, niestety, utrwalone na papierze; inne to 
byly czasy. Bez tego wolno narn przypuszczac, ze rniasto to, mirno 
troski codziennej jenca wojennego, kt6ry marzyl najwi�cej o tyrn jak 
by najpr�dzej polc1:czyc si� ze ,swoirni w P.oznanskiern, bylo .dlan pelne 
wspomnien o Mickiewiczu, filomatach, a takze o Slowackirn. Z myslq 
o niedawno poznanym osohi:scie w Berlinie Micki,ewiczu szedl do powsta
nia, gdy on oddalil si� na Zach6d. Wypornni rnu to p6zniej z profe
so-rskiej katedry w wykladzie o poezji powstania listopadowego. W cza
sie niewoli znalazl pewnie dosc czasu na to, aby poznac dokladniej jego
dorobe'k poetycki. Mi�kiewicz, opuszczajqc p6ltora roku przed wybu
chem pow.stania Rosj�, slync1l tarn juz nie tylko jako autor Dziad6iv

18 Tamze, pag. 11.
19 List z Pragi do Emilii Sczaniec.kiej z 8 XII 1838 r.
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wileiisko-kowienskich, lecz takze jako autor utwor6w politycznych 
i Konrada W alenroda.

Berliiiskie spotkanie Cybulskiego z Mickiewiczem wywarlo na mlo
dym filologu z Poznania, jak si� zdaje, tak decydujqcy wplyw, ze 
wierny pozostal wieszczowi narodowemu do smierci. Studia rosyjskie 
jednak, kt6re Cybuliski m6gl küntynuowac dzi�ki przychylnej atmos
ferze stworzonej przez rosyjskich przyjaci6l, pozwolily zapewne zapoz
nac si� dokladniej z tw6irc.ziosd.q poety, tak ipoipulamc1 w6wczas w tym 

ikraju. 
Cybulski, kto wie czy nie dzi�ki Rosjan1om, poznal estetyczne i spo

leczne warto�ci tw6rczosci Mickiewicza. Przed nim tylko Maurycy 
Mochnacki - sposrod krytyk6w - docenial i ocenil wy.soko t,ego poet�, 
powszechnie bowiem w kraju panowala oszczercza opinia wytworzona 
przez tzw. recenzent6w warszawskich. Cybulski najpierw byl swiad
kiem uznru:iia dla Mickiewicza wyrazonego przez niemieckq inteligencj� 
w Berlinie, a potem, - moz:na przypuszczac - poZ!Ilal atmosfer� uwiel
bienia i przyjazni, w jakiej przebywal poeta polski w Rosji. Wiado
mosc o tym m6gl czerpac za posrednictwem periodyk6w, na kt6rych 
prawdopodobnie uczyl si� j�zyka rosyjskiego w celu zapoznania si� 
z kulturq i literaturq tego narodu. Szczeg6lne zainteresowanie si� slo
wiaiiskq literaturq i kulturq mialo wi� sw6j poczqtek w Rosji. Tak 
wi� problem tw6rczosci Mickiewicza, jednego z najwi�kszych poet6w 
slowiaiiskich, rzucony na og6lniejsze tlo historii i kultury Slo
wiaf rszczyzny od czasu rosyjskiej niewoli b�dzie szczeg6lnie interesowal 
w przyszlosci polskiego :slawist�. Chociaz nie rposiadamy dzis pisanych 
dokument6w potwierdzajqcych hipotez�, ze na Wilno patrzyl Cybulski 
oczyma historyka literatury i mickiewiczologa, cala jego p6zniejsza 
dzialalnosc naukowa poswi�cona przewaznie Mickiewiczowi pozwala 
nam to przypuszczenie podtrzymac. Problem dzialalnosci filomat6w 
h1czyl Cybulski z przygotawaniem powstania listopadowego. 0 filo
ma tach m6wic b�zie p6zniej z pewnq egzaltacjq w swych wykladach. 
Patronujqc, tp6zniej jako profesor, polskiej mlodziezy studiujc1cej czy 
to w Berlinie, czy tez we Wroclawiu w jej przedsi�wzi�ciach organi
zacyjno-politycznych, zawsze wskazywal na Wilno, miasto, kt6re pierw
sze w Polsee pokazalo wyzsze cele, poza naukowymi, do kt6rych mlo
dziez polska powinna dqzyc. 

Nie tylko Mickiewicz kojarzyl si� Cybulskiemu z tym miastem, 
w kt6rym znalazl tyle serca i przyjazni ze strony rodziny rosyjskiego 
generala. Dowiedzial si� tarn zapewne o studenckich latach mlodsze
go poety-prawnika, przygodnego urz�dnika Komisji Skarbu w War
szawie, malo jeszcze znanego rewolucyjnego poety powstania listopa

dowego. Czy Cybulski wiersze powstaiicze Slowackiego znal w tym 
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okresie? fü1dz�, ze tak. Jego Hymn wysunie na czolo calej poezji pow
stanczej, gdy p6zniej jako profesor b�zie z katedry m6wil o poezji 
powstania listopadowego. Podkresli, ze w czasie rewolucji wyzej wzniesli 
si� od Mickiewicza Slowacki, Zaleski i Goszczynski, oni bowiem „obja
wiali si� jako poeci narodowi" 20, aczkolwiek wyszli takze z pro
wincjonalnego zascianka. 

Slowacki tak silnie skojarzyl si� w swiadomosci Cybulskiego z Wil
nem, ze po latach, w wspamnianym wyzej wykladzie uniwersyteckim 
w Berlinie (a moze to samo powtarzal we Wroclawiu) pawie, ze „Poeta 
sam byl Litwinem ... Urodzony w Wilnie 1809 r. i tuze wychowany, 
syn Euzebiusza i Salamei z damu Januszewskiej, _uczyl si� takze w Wil
nie. Mial na6wczas lat dwadziescia; gdy rewolucja wybuchla z:najdo
�al si� w Warszawie" 21. To nie jest zwykly blqd biograficzny, ta po
myl'ka eo do miejsca urodzenia i pachodzenia paety m6wi nam cos 
o glEiboko zakorzenianej „autopsji" z czas6w wilenskiej niewali.

Zostawmy damniemaITTia na temat lit,eraddch razmyslan Cybulsikie
go w Wilnie i wr6cmy do twardej rzeczywistosci, kt6ra te rozmys
lania nieprzyjemnie zamqcala, aby je w koncu brutalnie przerwac. 

Pod kaniec roku „kr6tko przed nowym 1833 rokiem" regencja poz
nanska odpisala, ze Cybulski nie jesit p,addanym pru.sikim, wiEic pazo
staje da dyspozycji rzqdu rasyjskiego. Ta nieoczekiwana odpowiedz 
spowodowala decyzjEi msyjskich '\\"ladz palicyjinych o ,pania'Wl.Ilym ze
slaniu w glqb kraju i tylko osabista interwencja generala Tymana 
uchronila ga od Sybiru. ,,Wiem tylko, ze bez osobistego wstawienia siEi 
za mnq generala Tyman, stoisawnie do wydane,go juz przez guberirmtora 

policji rozkazu, zeby mnie odeslac w miejsce dawnego mega przezna
czenia, bylbym moze po dru[i raz poszedl na Sybir, przepadl tarn na 
wieki, i nigdy moze ojczystej nie zobaczyl ziemi" 22• Otrzymawszy poz
wolenie z policji, aby we wlasnym interesie zwr6cic siEi da regencji 
poznanskiej, pastanawil nie zwlekac i napisac do znanego mu z okresu 
gimnazjalnego Pantaleona Szumana, radcy regencji, natychmiast list 
z prosbq o wyratowanie ga z apresji. Opr6cz tego naipisal do matki 
f do hr. Lctckich 23, wszystkie te osoby mogly za$wiadczyc, ze pochodzi 
z Pozna6:skiego, tarn siEi przeciez urodzil. Przypuszczal, ze zaszla j akas 
fatalna pomylka, kt6rq najpr�zej P. Szuman sprostuje w regencji, 
a wszystko w6wczas potoczy siEi pomyslnie. 

20 Dr Wojciecha CybuLskiego, profesora Uniwersytetu Wroclawskiego, Odczyty 

o poezji poLskiej w pierwszej polowie XIX wieku, przeklad z niemieckiego. F. Do
browolskiego, t. II, Poznan-Drezno 1870, s. 42.

21 Tamze, s. 49. 
22 Opis ... , pag. 8. 
23 Tamze, pag. 22-23. 
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Nie byl to pierwszy list do Szumana. Z korespondencji wynika, ze 
opr6cz Cybulskiego ,pisal uprzednio do niego takze general Tyman. 
Szuman w odpowiedzi opr6cz listu przyslal „bilet do odebrania od 
ksi�garza Zawadzkiego w Wilnie, przeslänego przez Bank Polski Vor
szussu bahknot6w dwadziescia na drog�" 24

• 

Dnia 6 (18) I 1833 r. obaj, general i jeniec, zasiedli do pisania list6w, 
pragn�li je wyslac wsp6lnie. General znajqc obo'k polskiego takze 
.j�zyk niemiecki, posluzyl si� nim w liscie, stosujqc lacinskq pisowni�, 
nie skorygowal küku bl�6w ortograficzinych (np. rzeczowni.ki pisal 
malq li terq}. 

Zawiadomiwszy, ze otrzymal od Szumana w carkowitym ,porzqdku 
nie tylko listy skierowane pod jeg6 adresem dla niego i Cybulskiego, 
ale takze pieniqdze dla Polaka, dzi�kujqc za dopiero co otrzymami kores
pondencj�, reszt� listu poswi�cil osobie swego podopiecznego. ,,Szla·
chetna troska, kt6rq Pan okazuje Cybulskiemu, moze mnie tym bardziej 
dla tego mlodego czlowie!fa ujqc, tym usilniej, ze w czasie jego obec
nosci w moim domu nabralem o nim jak najwyzszego przeswiadczenia. 
Chc� uczynic wszystko, eo koirüecZ1I1e, aby przyspie'Szyc jego odjazd i urze
czywi:stnic mu rychlo szcz�scie znalezienia si� mi�zy swymi. Wedlug 
naszych przepis6w jest jeszcze potrzebne wzywajqce pismo od poz
nanskiej regencji, aby mozna byfo pana Cybulskiego zaopatrzyc w wol
ny paszport. Z naszej strony pisano w tej sprawie i spodziewamy si� 
rychlej odpowiedzi" 2s. 

Ust Cybulskiego jest obszerny, pisany gotykiem. Przedstawil naj
,pierw .swe uczucia i wdzi�cznosc -za list i pienütdze, kt6re illieispodziewa
nie otrzymal. W drugiej cz�sci listu postanowil udzielic Szumanowi 
troch� wiadomosci o losach niekt6rych .powstanc6w Polak6w, pocho
dzqcych z Poznanskiego, ,sqdzil bowiem, ze wiadomosci te tq drogq 
dotrq do ich najblizszych. Ze smutkiem pisal o bohaterskiej smierci za
sluzonego pE!dagoga - patrioty ks. Adama Logi, b. profosora gimnaz
)um, kt6rego ta'k niedawno sam byl uczniem. ,,Adam Loga ist geblieben 
in der Schlacht bei Szawle. Wie er gest[orben], kännen schliessen viele 
diejeinigein, di,e ihn kannten. Seine Tod war nicht fremd seinen Cha
rakter, ,sein Andenken nicht gering für das Gedächtniss seiner 
Freunde" 26

. 

Niczego, niestety, nie m6gl si� dowiedziec o losach Stanislawa Gn .. ·
bowskiego. Trzembski natomiast wr6cil przed dwoma miesiqcami do 
domu; jego marszruta prowadzila prziez Wairszaw�. Gdy przechodzil 
przez Wilno, Cybulskiego jeszc�e tarn nie bylo, wi�c nie m6gl z nim 

24 Tamze, pag. 23-24. 
25 List hr. generala Tymana do Pantaleona Szumana.
26 List W. Cybulskiego do Pantaleona Szumana.
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porozmawiac. 0 Libudzie tez nie nie sly.szal. W Wilnie pozostajq 
jeszcze poznaniacy Taczanowski, Franciszek Maciejewski, Ciesielski 27, 

kt6ry wlasnie otrzymal pasz;port i za kilka dni wyjedzie. Niedawno 
przejezdzal t�dy Wit Goszynski z Tarmina; z nim Cybulski rozmawial, 
zapewne wkr6tce zjawi si� w Poznaniu. W innych miejscowosciach -
pi,sze Cybulski - znajduje si� duzo naszych, jak Miel�cki Edmund, 
Diamant i inni, 'kt6rzy 3tale b�q jeszcze wracac z niewoli. 

Na koniec udzielil informacji o swym aktualnym polozeniu miano
wicie, ze do tutejszych wladz wplyn�lo pismo podpisane przez radc� 
Mühlbacha z Poznania, w kt6rym r:iie uznaje si� Cybulskiego za prus
kiego poddanego i w ten spos6b pozbawia si� go moznosci powrotu 
do domu. 

Gdy udal si� na poczt�, aby razem wyslac list Tymana i sw6j, 
general „ dawno juz na b61 serca ... chorujqcy ... gwaltownym 'krwi 
uderzeniem zalany nagle zakonczyl zycie" 28

• Zerwawszy piecz�c 
z listu z wielkq rozpaczq i zalem, gotyckim pismem niemieckim zawia
domil ü wszystkim Cybulski Pantaleona Szumana, kreslqc smutnq nowi
n� na ostatnim liscie generala: ,,Ich habe die Briefe eben auf die Post 
schicken machen, als man mir die Nachricht gebracht hat, der General 
wäre schwach geworden. Ehe ich ihn 1soebe1I1 ,sehen ikän111.e1I1, lebte er nicht 
mehr". 

W drugiej cz�sci tego zawiadomienia ,podaje to, co Henryk Szuman 
przepisal do ,swego pami�tnika w ,polskim przekladzie. W powyzszej 
be21posredruo ipodanej informacji m6wi si� o chomibd.e wc1trio1by jalko 
przyczynie smierci generala, w Opisie natomiast Cybulski pisze o boles-

- 1 

ciach serca. Smierc powszechnie szanowanego generala okryla zalobq 
rodzin� i znajomych, a Cybulski, w kt6rego duszy dokonal si� zasad
niczy przelom w poglqdach na spoleczenstwo wrogiego panstwa, nie
pr�ko m6gl si� uspo!koic po stracie tego „najszlachetniejsziegio i naj
u!kochanszego czlowieika". W swym Opisie wspomni raz j e,szc�e teg,o czlo
wieka jatk lllajserdeczniej: ,,Lzami oblalem cieple jes�cze cialo jego. 
Stracilem ,szainOWIIl,eigo ohronc�. Chowam go i dzis jeszczie w wdzi�cz
nej pamü;ci. Wiem, ze nie hanhi mi� to cieniom jego inaleme wspomnie
nie, bo czuj�, ze i w meprzyjacielu moma jeszcze 1szaniowac czlowieika" 29. 

Rola rosyj,skiego generala w zyciu polskiego studenta--powstanca nie. 

21 O nim wspomnial Motty w swych ]:rzechadzkach, t. II, s. 181, ,,Ciesielski,

przy wysokim wzroscie swoim, chudy i lagodnego us,pos·obienia, byl moim protek

torem przeciw napastujqcym i ,obnosil mnie nieraz na plecach po klasie, i.aluj�. 

ze nie wiem, eo si� z nim p6zniej stalo, gdy z kwatery trzydziestego roku poszedl
1 

»na rewolucj�«. jak wtenczas m6wiono".

2s Opis ... , pag. 9 i 10.

29 Tami.e, pag. 10. 
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skonczyla si� wraz z tq naglq smierciq. Dalsze koleje los6w Cybulskie
go potoczyly si� w niespodziewanym kierunku. 

Poniewaz zabraklo nagle protektora, a Cybulski nie mial jeszcze 
w r�u paszportu, kt6r;y- jako rezultat pozytywnej odpowiedzi Szumana 
przeslanej w mi�dzyczasie na r�ce gubernatora, m6gl mu byc lada 
dzien wr�zony, postanowil zglosic si� do wladz policyjnych po rad� 
eo czynic dalej. Sqdzil, ze tak b�zie najlepiej, uniknie bowiem wszel
kich nieprzyjemnosci. Gdy stanql przed gubernatorem policji z prosbq 
o przyspieszenie sprawy paszportowej, ten uspokoil go i zapewnil, po
wolujqc si� na ipami�c Tymana, o wlasnej takze zyczliwosci. Radzil
zatrzymac si� przez dluzszy czas w Wilnie w jakims stalym mieszkaniu,
aby wiadomo bylo gdzie go szukac w razie potrzeby. Uspokojony, tak
tez pragnql uczynic.

Zaopiekowala si� nim ciotecma siostra zmarlego generala pani 
Syrnc, zona prezydenta faby Cywilnej, i zaofiarowala u sielbie miesz
kanie z czego mlodzieniec s;kwapliwie skorzystal. Ta nowa sytuacja 
nie sprzyjala jednak spokojowi jego duszy, przestal si� interesowac 
miastem i jego przeszlosciq, czul coraz wyrazniej, ze wraz z smierciq 
przyjaciela szcz�scie odwr6cilo 1si� od niego i wypadnie mu jeszcze 
ci�zsze od tych przezywac chwile. ,,Zdawalo mi ·si�, ze mi nowego 
potrzeba nieszcz�scia, azeby dawhe wstqpilo we mnie zycie. Nie byl glu
chym los mnie scigajqcy na to wewn�trzne wolanie duszy. Uderzyl 
mnie wkr6tce nieprzewidzianym ciosem, ale zamiast rozpaczy tylko 
tym istniejszy znalazl we m:nde op6r" 3o. 

Gdy zdawalo si� polskiemu jencowi, ze juz konczy si� jego udr�a, 
bo „wlasnie nadszedl byl czas niezawodnego mego wyjazdu; mialem 
tylko p6jsc po przygotowan1 juz w kancelarii gubernatorskiej pasz
port i pozegnac si� jeszcze z niekt6rymi znajomymi familiami w mies
cie", z Warszawy przyjechal kapitan K_rause, oficer zandarmerii, z roz
kazem generala Jana de Witt, wojennego gubernatora Warszawy, aby 
natychmiast przywiezc Cybul1skiego do Warszawy, a nast�nie po dwu
godzinnym przesluchaniu odeslac na powr6t do Wilna. Nikt nie nie 
wiedzial, eo to wlasciiwie omacza, zyczliwy gubern.ator niczego nie wy
jasnil, moze sam nie zostal wtajemniczony, poinformowal tylko, ze 
paszport przesyla do rqk generala Witta wraz z przychylnq opiniq i pros
bq, aby po przesluchaniu nie oqsylano Polaka do Wilna, lecz bezposred
nio do rodzinnych stron. 

Cybulski poczul si� razniej, zrozumial bowiem, ze nie moglo byc 
inaczej. Nadzwyczajne okolicznosci skonczyly si� wraz z smierciq opie
kuna, teraz zacz�ly dzialac obiektyW!Ilie tryby machiny carskiego ucis-

30 Tamze, pag. 11-12. 
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ku. ,,Wsiadlem z przyslanym po mnie oficerem i drugim zaindarmem 
przy boku na zwyczajnq ruskq pow6zk�, weselszy niz kiedykolwiek, 
bo od niejakiego czasu nowe nieszcz�scia nowe we mnie obudzaly 
zycie - od stacji. do stacji, bez wy,poczynku, przez piaski, kamienie, 
grudy, lecqc prawie z wiatrem, drugiego dnia wieczorem przybylem 
do Warszawy. Nieszcz�sliwa stolico! Gdzie dzisiaj twoi obronce?" 31 

Dokladnej daty zjawienia si� w palacu Brühla, siedzibie geneTala 
Witta w Warszawie, Cy

ibul1ski nie podaje, moglo to miec miejsce w dru
giej polowie stiYcznia 1833 r. Po dwudniowej m�czqcej podr6zy stan�li 
w ,ka-ncelarii wojennego gubernatora stolicy, ,gdzie pisarkowie jego „jak 
na'kr�cone machiny, pi6rem swoim zatrudnieni, nie smiejqc ust otwo
rzyc, kiedy niekiedy tylko spode lba na nowych spoglqdajq zbrodniarzy, 
ja'kich eo chwila z r6znych przywozq stron do zarzucenia nimi wi�zien 
stolicy" 32• 

Po dlugim oczekiwaniu zjawil si� starszy adiutant generala, jakis 
rotmistrz gwa:r,dii w stopniu majom, i ·zaprowadzil Cybulskiego do biura 
tajnej policji spraw politycznych powierzajqc go opiece „auditora", jak 
gp nazywano, Poppowa. Byl to typowy canSk.i najemnik - szpicel, spec
jalista od dr�czenia przeciw�ik6w ustroju gwaltu i przemocy, dos'ko
naly fachowiec w fabrykowaniu nieslusznych oskarzen. Oto jak on si� 
przedstawil w oczach swej nowej ofiary: ,,Byl to auditor, razem inkwi
rent wszystkich podejrzen i zbrodni politycznych wysledzonych lub tez 
sklamanych przez tajnq policj�; . . . maly, chudy, zdradliwy, ostrozny, 

bojazliwy, glosem jak spod ziemi m6wiqcy, zdawal si� nie wiedziec, 
eo 'Ze mnq rpoczqc. Spojrzal na mnie, ja na ·niego, przeszedl si�, myslal, 
usiadl, wyszedl i przyszedl, napisal kartecz.li�" 33. 

Za chwil� okazalo si�, ze Poppow doskonale wiedzial, eo uczynic, 
w tym celu · ,,rwy,szedl i przyszedl". Cybulski, jak widzimy, byl nad
zwyczaj spostrzegawczy i doskonalym okazal si� juz wtedy znawcc1 
,psy:chiki i charakter6w ludzlkich. Gdy Poppow wr6cil, zapytal: ,,Pan 
wiesz, po cos przyjechal?" - Na to retoryczne pytanie padla jednak 
odpowiedz: ,,Nie wiem, Panie, :z;daje mi si�, ze ,si� od niego dowiem" -
,,Wtem wchodzi dwoch zolnterzy z broniq - opisuje to pami�tne zda
rzenie Cybulski - oddal starszemu z nich karteczk�, a obracajc1c si� 
do mnie: »Jestes Pa1I1, rzekl, aresztowany« - »Za eo?« «Jutro .si� Pa1I1 
dorwiesz; dzis ip6jdziesz na odwach, b�dqJcy w tym 1samym domu, i tarn 
przenocujesz z oficerem od warty«. Przyzwyczajony do podobnych 
carskich grzecznosci, nie nie odpowiedzialem, sklonilem si� z · pogardq 

31 Tamze, pag. 13-14.

32 Tamze, pag. H-15. 
aa Tamze, pag. 16.
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i szyderstwem w oczach i poszedlem odprowadzony przez zolnierzy na 
przeznaczone miejsce" 34. 

Nastqpilo dlugich pi�c miesi�cy wi�zienia, badan sledczych, inda
gacji. R,ozpiocz.�to je 111a-zajutrz po 111ioclegu na odwachu w oibec111osci 
znanego nam juz Poppowa i adiutanta samego Witta, rotmistrza Ma
zona. Po zazqdaniu pisemnego zyciorysu aresztowanego, przedstawiono 
mu na pismie szereg pytan, na kt6re takze pisemnie musial odpowie
dziec. Pi�c z tych pytan Cybulski dokladnie zapami�tal i sformulo-
wawszy je p6zniej w swym Opisie ostatniego czasu mojej niewoLi -
poinformowal czytelnika, Pantaleona Szumana, jak mniej wi�cej brzmia
la jego odpowiedz. 

Ot6z na ·pyta111ie: Kogo Pan mas,z w og61111osci w Ksi�stwie Poznan
skim z znajomych, to jest: z krewnych, obywateli, z urz�dnik6w cywil
nyich, duchownych i wojskowych - odpowiedzial - ,,Racz Pa:n zmody
fikowac ... pytanie albo wprost oznaczyc, o jakiej osobie chcesz wie
dziec, sumieniem i honorem r�cz�, z� b�d� m6wil prawd�" 35. 

W poj�ciu Cybulskiego bylo to smieszne pytanie. Zbyt dobrze znal 
si� juz na „kruczkach" carskich wywiadowc6w, aby nie przewidzial 
ukrytego w tym celu. Wymienil wi�c nazwiska swoich krewnych 
i takich znajomych obywateli ziemskich, jak hr. Lqckiego, a nast�p
nie - jak dla ironii - znanych mu urz�nik6w pruskich od Ober
prezydenta regencji poznanskiej Flottwella poczqwszy, radc6w tejze 
regencji Mühlbacha i .Pantaleona Szumana, z kt6rym niedawno kores
pondowal, radc� szkolnego J akoba, profesora i dyrektora gimnazjum 
Stoca, a skonczywszy na nazwiskach wielu powszechnie znanych w Poz
naniu os6b. Nast�pne pytanie brzmialo:' Kogo ze majomych mial 
Cybulski w Rosji, szczeg6lniej w Wilnie i kto tarn najwi�kszym byl 
jego przyjacielem. Na pierwszq cz�sc pytania odpowiedz byla taka: 
„b�qc prawie do ·ostatniego czasu w podziemnych lochach, pod scish=1 
ciqgle strazq bagnet6w, nie mialem w Rosji do nikogo ani nikt do mnie 
dost�pu. A jezeli podczas marszu zblizyl si� kiedy czlowiek do nas, 
tego wi�cej bylo celem starac si� nam ulzyc niz wchodzic w jakiel)rnl
wiek z nami stosunki, a wszakze i takiego uderzenie kolby soldackiej 
nieraz o ,ziemi� powalil:o" 36

• Rzecz jasma, rne wyjawil 1rmzwisk tych Ros
jan, kt6rzy sprzyjali jemµ w czasie niewoli i umozliwili nauk� j�zyka 
rosyjskiego. Zawsze b�zie p6zniej we wszystkich urz�owych podB.
niach i zyciorysach m6wil o tym ogl�dnie

) 
np, ministra oswiaty w Ber

linie poinformuje w -swym podaniu o docentur�, ze j�zyka rosyjskiego 

34 Tamze, pag. 17. 

35 Tamze, pag. 19. 

36 Tar,nze, p�g. 20-21. 
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nauczyl si� w czasie przygodnej wycieczki do Rosji 37• Nie ukrywal 
. tego, o czym wiedziano w Wilnie, a takze gdzie indziej, np. w Poznaniu, 
w Regencji, ze najwi�kszym jego tarn przyjacielem byl general rosyjski 
hr. Tyman, o tym otwarcie napisal, a takze, ze przez niego poznal 
,,,spokrewnio!l1le z domem jego familie, prezyden:ta Izby Cywilnej Syrncia 
i majora Honwalta, u kt6rych najwi�cej przebywalem. Opr6cz nich 
znalem radc� stanu Zab�, gubernatora Doippelmair i majora Plam, 
pulkownika Bohdanowicza" 38• Widac wiE;c, ze w Wilnie cieszyl si� Cy
bulski przyjazniq wielu Z1I1ac�nych osobistosci, a to wszystiko dzi�ki 
ludzkiemu i szanowanemu generalowi jazdy rosyjskiej. 

Nast�pne pytania odkrywaly stopniowo cel tego calego sledztwa. 
,,,Pytano mi� dalej - pisze Cybulski - jaik przyszedlem do znajomosci 
z 1paniq S

iYrnc, u kt6rej na ostatku, mieszkalem" oraz „Czy i z kim 
prowadzilem korespondencj� i eo one ,w sobie zawieraly?" Oczywiscie 
odpowiedz byla prosta. Pani Syrnc jako kuzynka gener.ala Tymana 
zaopiekowala .si� po jego smierci domownikiem jego i c6.z w tym dziw
nego. List6w duzo nie pisywal, przepisy zabranialy, ale gdy gu'bemator 
Wima poizwolil w wla,snej siprawie, k1t6rn byla. zarazem 'Sipirawq urz�do,
Wq zgodnie z ukazem carskim o warunkach repatriacji jenc6w pols
kich, wyistqpic, skorzystal z tego skwapliwie. 

W obec zlosliwej odpowiedzi regencji poznanskiej na za:pytanie wladz 
rasyjskich, ze Cybulski nigdy rzekomo w Ksi�stwie Poznanskim nie 
mieszkal, a wi�c nie moze z tego powodu otrzymac zezwolenia na 
przekroczenie pruskiej granicy, pragnql w jakis sposob udowodnic 
swe pochod:zenie i w tym celu napisal do matki hr. Lq:cki,ego, kt6ry 
go znal od dziecinstwa, i do Pantaleona Szumana, najodpowiedniejszej 
osoby urz�duwej, takze znajomej osobiscie z lat szkolnych. M6gl on. 
jako urz�dnik regencji najwi�cej przyczynic si� do wyJasmenia spra
wy. Wszystkie te listy byly pisywane .pod piecz�ciq generala Tymana. 
Poniewaz Uorespondencj� odwrotnq nosil Cybulski przy sobi�, m6gl 
na miejiscu ,potwierdzic prawdziwosc swego zeznania w tej sprawie. 
J ednak oswiadczono mu ·po skrupulatnym przeezytaniu tych list6w, 
ze „nie nalezq do rzeczy! Ciekawy bylem, eo to wlasciwie nalezy· do 
rzeczy i na czym si� sikonczy ta cala swi�a inkwdz:ycja?" - pisze Cy-
bulski 39. 

Oto ostatnie pytanie, !k�6re odslonilo cz�sc tajnego sledztwa. Okazalo · 
si� mianowicie, ,,ze to o osob� P. Szumana chodzi, lubo i tak nie rozu-

37 Cybulski do Eichhorna, podanie z 12 II 1841 r., Deutsche Zentral-Archiv

Merseburg, Rep. 76 Va, Sekt. 1, Tit, VII, Abt. 7, No. 212, Bl. 35/36. Oglosil Hubert 

Rösel, Dokumente zur Geschichte der Slawistik in Deutschland, Berlin 1957, s. 133.

38 Opis ... , pag. 21.
39 Tamze, pag. 24.
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mialem jeszcze rzeczy. Pytanie bylo takie: Jak si� poznalem z P. Szu
manem i jakie w og6lnosci byly wszystkie moje z nim stycznosci, 
przed,· podczas i po rewolucji w Warszawie?" 40 

Po dalszych �rzech miesiqcach siedzenia w wi�zieniu, gdy wezwano 
Cybulskiego na nowe iprzesluchanie - indagacj� jaik to nazywano -· 
mial dowiedziec si� o jeszcze bardziej rewelacyjnych dla:n sprawach, 
zwüizanych z niezyjctcym jruz generalem-dobroczy:ncq. Przedstawmy 
rzeczy kolejno. N ajpierw przytocz� odpowiedz C)71bulskiego na pytanie 
w ,s,pirawie Szumana in extenso, mo.zie si� okazac cermym przyczynkiem 
do glosnej sprawy aresztowania Pantaleona Szumana pod zarzutem 
uprawiania szpiegostwa przeciw rzqdowi pruskiemu i ro.syjskiemu w cza
sie i po powstaniu 1830 r. i ,organizowania akcji wysylania emisariuszy 
polskich na terytoria rosyjrskie w 1833 r. ,,Poznalem P. Szumana w cza
sie ucz�szczania mego do szk6l w Poznaniu - pisze Cybulski. P .. Szu
man jako urz�dnik mieszkajqc ciqgle w miescie, mial syn6w brata 
swego, kt6rych posylal do gimnazjum, u siebie na kwaterze. Poniewaz 
sam cz�sto wyjezdzal, zyczyl sobie miec kogo w domu, co by ich dozo
rowal i jego samego zastqpil. Przyjqlem na siebie ten obowüizek i przez 
rok jeden bylem prowadnikiem i przyjacielem synowc6w jego. Jako 
taki zawsze lubiany i doibrze uwazany moglem w kazdym razie ra
chowac na wzgl�dy, jakie mi okazywal, zwlaszcza ze oibierajqc soibie 
publiczny zaw6d, zawsze musialbym byc w stosunkach z rzqdem. Sko:n
czywszy kurs nauki w gimnazjum poszedlem w 1828 r. na uniwersytet 
do Ber lina. Tarn pozostajqc przez blisko p6ltrzecia rolku, nie mialem 
z P. Szumanem zadnej innej stycznosci, chyba t�, ze w nieikt6rych oko
licznosciach wlasnego powolania pisywalem do niego. Po wybuchnieniu 
rewolucji w Kr6lestwie Polskim wyjechalem tylko z mego natchnienia 
z Berlina wprost do Warszawy. W maju 1831 r. w wyprawie na gwardi� 
dostalem si� pod Rutkami do niewoli. Uwolniony manifestem cesa:r,skim 
wracalem do domu, gdy .spokojnie w Wilnie oczekujqcego !Ila wyda;nie 
paszportu, gwaHem poriwano i tu przywieziono. J akiez, pytam si�, w tym 
calym czasie, pr6cz wyzej w.spomnianego listu, moglem miec z P. Szu
manem stycznosci? Skoro o kilka set mil od niego oddalony, pr6cz mu
r6w i nieba, pr6cz blyszczqcych baignet6w, nie wkolo sielbie nie widzialem 
i zadnego ludzkiego :nie poslyszalem glo.su? W czasie zas ·�ajqcej woj
ny w Pol;sce, wqtpi� nawet czy P. Szuman wiedzial, zem byl w Kr6-
lestwie, z Berlina bowiem prostq drogq, nie przejeiJdzajqc wcale przez 
Pozna:n, pojechalem do Warszawy. Nie mialem wi�c, powtarzam, pr6cz 
jednego, publicznq drogq ptsanego do niego _ lilstu, zaidnego mmego 
z P. Sruma1I1em zblizenfa, i o osabie jego mc wi�oej porwiedziec nie mog�. 

40 Tamze. 
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. Na tym skonczylem moje odpoiwiedzi i wtenczas dopiero auditor od
kryl mi rzecz cahi: ze P. Szumana aresztowano w Poznaniu za knowa
ny przeciwko rza,,dowi zwiqzek i ze wskutek tego na rekwizycj� rzqdu 
pruskiego, przywieziono .i mni� z Wilna do Warszawy na indagacj�, jako 
utrzymujqcego z nim przez cply c·zas niewoli mojej ciqglq w tym samym 
celu korespondencj�. Rozesmialem si� na takie uwiadomienie, kt6re po
czqtkowo uwazalem za nowy tylko podst�p do podejscia mnie. Ale gdy 
mi pokazan? ist,otnie z Poznania od rzqdu przeslany do gubernatorn list, 
musialem wierzyc, bo zdalo mi si�, ze znalem nawet r�k�, kt6ra go pi
sala. Zqdano powt6rnie nowego ode mnie tlumaczenia, ale gdy oswiad
czylem, ze ipr6cz powyzszego, innego dac nie mog�, odeslano mnie 'Z za
grozeniem sciqgni�cia na siebie calej odpowiedzialnosci na powT6t do 
wi�zienia" 41

. 

Po tym pirzesruchaniu 01sad�oni0 Cybu1skiego nia dalsze przeszlo 
trzy miesiqce w wi�·zieniu, a jego zeznania mia:no przeslac do 
Poznainia, gdzie toczylo si� sledztwo przeciw Pantaleonowi Szumanowi 
i Karolowi Lfüeltowi. Temu ostatniemu takze zarzucano, opr6cz udzialu 
w powstaniu 1831 r., organizowanie grup partyzancko-.spiskowych, kt6re 
mial Wra'Z z Szumanem i innymi j eszcze nie wykrytymi spiskowcami 
przerzucac w 1833 r. do Kr6lestwa PoLsldeg,o. Lihelt 1skazainy �ostal na 
9 miesi�cy twierdzy w Magdeburgu 42. Takze Karol Marcinkowski, prze·
bywajqcy w6wczas we Francji, z powodu prowadzonej korespondencji 
z P. Szumanem dotyczqcej r6znych niepolitycznych spraw nalezal do 
podejrzanych, wi�c po powrocie do kraju nie min�la go twierdza, 
w tym wypadiku swidnicka 43. 

Dalsz,e wi�c losy Cybul.skiego byly scisle powiqzane z machinc:l puisz
czonq w ruch przez aparat wywiadowczo-sledczy obu zaprzyjaznionych 
panstw zaiborczych, kt6ry mial za zadanie nie tylko zemscic si� za udzial 
Polalk6w w powstainiu, ale przeciwdzialac rwiszelkiej nawet mozliwosci 
0irganizowania jakiejkolwiek dzialalnosci konspiracyjnej. Cybulski slusz
nie zauwazyl, ze na takie metody „tylko strwozony rzqd i spiegorwska p9-
licja wipasc moze" 44. 

Po trzech przeszlo miesiqcach oczekiwania na wyniki sledztwa posta.
nowil Cybulski dzialac. Napisal prosb� do dyrektora kancelarii guber
natora,· niejakiego pulkownika Lachmana, o przyspieszenie jego sprawy, 
a w wyipadku gdyby uznano go winnym, aby zostal oddany sqdom prus
kim do dyspozycji. 

41 Tamze, pag. 24-27. 
42 Por. A. W ·O j t k o w s ,k i, Karol Libelt (1870-1875) (Wybitni Wiel,lmpolanie

XiIX witeku, Pozman 1959, s. 161).
43 W. Jak 6 b c z y k, Jan Karol Marcinkowski (1800-1846) (tamze, s. 1111).
44 Opis ... , pag. 31. 
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Po trzech tygodniach przystqpiono do dalszego przesluchania jenca. 
Postawiono go lp['Zed aparatem sledczym w miejskiej 'komendzie policji. 
Z pogodnym czolem i z lekkim humorem odpowiadal ponown.ie na wiel
kq ilosc pytan iprzyslanych, jak mu oswiadcwno, ,z Pruis z ipowodu nie
dostatecznych wynik6w poprzedniego sledztwa. Pytania zawieraly „nie
mal miesiqcami -cale moje zycie ... Obiecywano mi� natychmiast wy
puscic, bylebym tylko powiedzial, ze wierp. o zamiarach P. Szumana". 
Gdy to nie dalo rezultatu, ,,grozono mi wi�c odeslaniem na Sybir lub 
wtrqceniem do wi�zienia takiego, w · kt6rym na wieki przepadn� i swiat 
wiedziec o mnie nie b�dzie, gdziem si� podzial" 45. 

Mi�dzy pytaniami znalazly si� np. takie, czy Cy'bulski nie nalezal 
do jakichkolwiek towarzystw politycznych w Ksi�stwie przed rewo
lucjq, czy wiedzial o istnieniu takich organizacji. Czy nie dzialaly tarn 
jakies literackie zwiqzki, czy przebywal w towarzystwie dyskutujqcym 
o sprawach politycznych. Czy wiedzial o majqcej wybuchnqc w Warsza
wie rewolucji, czy widzial si� z P. Szumanem jadqc do Warszawy. Na te
wszystkie pytania odpowiedzial przeczqco, eo natychmiast bylo przez
urz�nika umieszczone w protokole zeznan.

Najbardziej zaiskaikujc:1cymi byly pytania dotyezqce zmarlego g�erala 
Tymana oraz informacje policji o jego dzialalnosci konspiracyjnej, kt6rq 
wiqzano scisle z dzialalnosciq Szumana. 

Nie naszq rzeczq jest w tej pracy wyswietlic calq t� spraw�. Byc 
moze, uczyniq to bardziej do tego powolani historycy. Pami�tnik Cybul
skiego Ostatni czas mojej niewoli, a w szczeg6lnosci relacja prowadzo

nej ze mnie w Warszawie w sprawie P. konsyliarza Szumana indagacji

jest dla nas jeszcze jednym tak cennym dowodem, jak to nie tylko pro
sty lud rosyjski, ale takze przedstawiciele inteligencji, solidaryzowali si� 
w imi�, moze nie tylko, humainistycznych ideal6w z polskimi patriotami 
i bojownikami o wolnosc narodowq. Z drugiej strony Pamif:tnik ten jest 
takze jeszcze jednym dowodem nienawistnego Polakom wsp6ldzialania 
organ6w policji rosyjskiej i pruskiej w celu bezwz�l�ego t�pienia ja
kichkolwiek przejaw6w sympatii dla polskich powstanc6w i demo�rat6w 
ze strony przedstawicieli aparatu panstwowego tych reakcyjnych panstw. 

Na temat niedawno zmarlego generala zadawano pytania: w jaki 
spos6b Cybulski zawarl z nim znajomosc, o czym z nim najwi�ej roz
mawial, · eo on ßqdzil o rewolucji, dlaczego P. Szuman pisal na jego r�ce 
i po eo przysylal pienic:1dze. Wreszcie gdy Cybulski zbyl te wszystkie 
pytania ironicznym usmiechem, pr6bowano zarzucic mu swiadomq dzia
lalnosc konspiracyjnq w Rosji przedsi�wzi�tq z polecenia Szumana, kt6-
ry mu mial wr�cizyc rzekomo tajnc1 korespondencj� jeszcze przed uda-

45 Tamze. 
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niem si� Cybulskiego do Warszawy. Szurnan mial wyslac do Cybulskiego 
do Roisji po u1padiku powstania emiisairiuszy it:p. ,,rw oelu �ozszerzania. tarn. 
zwiqzku". Na szcz�scie rosyjska, policja wszystko wie, ,,dobrze jestesrny
uwiadomieni o zarnachach i sromotnych przedsi�wzi�ciach ernisariusz6w, 
ktf>-rzy wlasnie w tym czasie z r6znych stron pokazujq si� na granicach 
Kr6lestwa" 46

. 

Na iczele tego •spisku ze ,strony rosyjiskiej mial, zdaniern policji, stanqc 
wlasnie szlachetny dobroczynca i przyjaciel Cybulskiego, general kawa
lerii hr. Tyman. D1at.ego tez, informowaino naszego wi�roia, ,,gooeral 
Tyman nie umarl gwaltownie, naturalm1 srnierciq, ale sam si� otrul lub 
byl otruty, zeby si� zwic1zek dalej nie wydal itp., itp., niepodoibne do poj�
cia -pisze Cybulski - niedorzecznosci i podejrzenia, z lkt6rych si� nie 
broni� ani wtenczas bronilem, bo samo ich glupstwo na wierzchu lezy". 

,,Nie wi�c Pan nie masz na to do powiedzenia? Nie, odpowiedzialem, 
Panowie tak doskonale i z takq pewnosciq wiedzq o wszystkirn, ze cala . 
rnoja obrona zupelnie jest z'bytecznc1" 47. 

Podpisany przez Cybulskie[o protok6l z tego przesluchania rnial pod
pisac sam Paszkiewicz i odeslac do Poznania,· gdzie juz roztrzc}!sano '�ra-

. 1 

w� jeszcze nieobecnego tarn Wojciecha Cybulskiego. 
I znowu uplynql miesiqc od dnia tego przesluchania, a cztery mie

siqce od czasu przybycia z Wilna do Warszawy. Cierpial fizycznie i mo
ralnie nie widzqc nadziei zakonczenia tych m�czarni. Napisal wi�c de 
konsula pruskiego w Warszawie hr. Niederstettera lis.t z prosbq o in-. 
terwencj�. Ten lojalrny biurokrata odpowiedzial, ze takie sprawy nie, 
lezq w jego kompetencji, i radzil napisac do oberprezydenta Flottwella 
prosb�. o przyspieszenie zalatwienia sprawy. 

Wypadki, kt6re naistqpily wkr6tce przyniosly wreszcie upragnionc1 
wolnosc. Za dwa tygodnie uzyskal wzgl�nq ·swobod�, jednak nie zwr6- · 
cono rnu zadnych dokumentöw.' Paszport otrzymal do rc1k oficer konwo
jen�, lkt6ry pocztowym wozern odwi6zl go ,pod strazq 'jednego j-eiszcze 
zolnierza do pruskiego punktu granicznego. Zatrzyrnano si� jedynie na 
noc w Kaliszu. Gdy komendant miasta chcial Cybulskiego zarnknqc , 
zn6w na •odwachu, konwojent-oficer iolkazal si� ludzlki i wziql na sie-.· 
bie odpowiedzialnosc za jenca. 

Komora graniczna znajdowala si� na drodze do Ostrzeszowa i tarn 
przekazano polskiego powstanca strazy pruskiej. W Ostrzeszowie urz�d
nicy pru.scy potraktowali go, jak .sam o tym m6wi, ,,z nieznanym 
w Rosji brutalstwem" 48. Chciano go pozbawic wolnosci osobistej i zam-

46 Tamze, pag. 32-3.3. 

47 Tamze, · pag. 34. 

48 Tamze, pag. 38. 
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knqc na noc rw ratuszu. ,,Oparlem sit=: tej nieprawosci, zwlaszcza ze dobro
wolnie, wcale nie rekomendowany od Hzqdu wracalem do kraju" 49. Nie 
pomogly perswazje, noc musial spt=:dzic, wprawdzie nie na ratuszu, le�z 
w gospodzie, pod strazq uzbrojonych w kije pacholk6w. ,,Pilnowali -
piisze Cybwlski - zebym nie l.iciekl, a za troskliwosc t<=: musialem im 
placic. Ciz sami transportowali mit=: z kijami do Krotoszyna, gdzie po 
zame_ldowaniu si� u burmistrza jechalem do Kozmina, skqd dalej podlug 
przepisowej marszruty i z zmieniajqcymi si� od miejsca do miej'Sca tra
·bantami, od burmistrza do burmistrza, przez Jaraczew, Kurnik, przy
bylem w sam dzieii ss. Piotra i Pawla dnia 29 czerwca 1833 r. na ratusz
do Poznania. Zaipisano mi� jako wl6cz�g� do ksit=:gi i osadzoino mi�dzy
samych lotr6w i lajdak6w. W niepodobnym do wytrzymania smrodzie
siedzialem przez kilka godzin, dopiero radca policji Apel t wyprowadzil
mnie stamtqd i kazal mieSzkac w izbie dozorcy" so. Oto nie oibojt=:tne dla
biografa wiadomosci o losach i drodze powrotnej powstaiica polskiego.
Gdy prosil po dwu tygodniach siedzenia w poznaii1skim ratuszu o przed
stawienie jego sprarwy Flottwellowi odpowiedziaino mu, ze na jego rozkaz
tu siedzi. Gdy'juz mial znowu zamiar pisac podanie do Oberprezydenta,
.atrzymal „bilet drozny" nakazujqcy w 24 godzinach orpuscic miasto.

Droga do domu byla wolna. Zjawil si� wi�c we Lw6wku, w miejiscu -
ja'k ,sam stwierdza - jego zamieszkania. Po sporzqdzeniu protokolu u bur
mistrza poslano go do landrata w Buku, a potem udal si� do matki do
domu odpoczqc po wiel'kim trudzie wojny i niewoli, ale ,spokoju jeszcze
nie zazinal, scigali go urz�dnicy pruskiej policji, dochodzenia trwaly na
dal. Odczuwal to eo dzien, wiedzial, ze czeka go nowy wyrok i nowe wi�
zienie. ,,Juz dziewit=:c uplyn�lo miesiE:cy, a jeszcze jestem pod dozorem
policji i nigdzie mi si� oddalac nie wolno. Nie mialem procesu, nie mam
amnestii, nie wiem ja'kie polozeinie moje w kraju, wiszystko mi zabronione,
gdziez znajd� sprawiedliwosc za niesluszne piE:ciomiesiE:czne - wi�zienie
w Warszawie i brudne obchodzenie si� ze mnq w Poznaniu? Chyba
w Boigu?" 51• Ta!k zakonczyl dnia 15 III 1834 r. pisany we Lw6wku
pamit=:tnik pod znanym nam juz tytulem Opis ostatniego czasu mojej nie
woli w Wilnie i w Warszawie przezinaezony dla Pantaleona Szumana.

Co spowodowalo, ze zapragnql opisac dokladnie wyparlki ostatnich
miesi�cy niewoli i (przelkazac ten op:i!s wlaisnie Szumainowi, mozemy tylko
przypuszezac, bowiem nawet w liscie do Szumana z tej okazji naipisanym
wyjasnieii szczeg6lowych nia .ten temat nie znajdujemy. List ten, napisa
ny 20 III 1834 r. we Lw6rwku, a wi�c pi�c dni po zakoiiczeniu Opisu

49 Tamze. 

50 Tamze, ,pag. 38_:._3'9. 

51 Tamze, pag. 40.
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jest po.traktowany jako wst�p do .tego pami�tnika, cq sam autor wyraznie 
zaznaezyl, umieszczajcic najpierw tytulowci stron�, naist�nie na czterech 
stronaich ten ilist, ipo czwn dopiero na 40 stronareh ,sam Opis - ·zaop,a-

. trzony w podtytul Ostatni czas mojej niewoli, a. w szczeg6lnosci relacja

prowadzonej ze mnie w Warszawie w spraw�e P. konsyliarza Szumana 

indagacji 52
. List ten jest obrazem depresji duchowej, w jakiej znalazl 

si� Cy'bul'ski po powrocie z niewoli do domu. Spodziewal si�, ze po prze
krocze111iu granicy znajdzie w Pomanskiem .schronienie, odpoczynek 
i warunki do dalszej nawki i pracy. Tymczasem spotkalo go rozczarowa
nie, pOIIliewaz przesladowania ze strony carskich urz�dnikow policyjnych 
skonczyly si�, ale rozpocz�ly si� nowe, o wiele brutalniejisze, jakich 
w Rosji, jak sam pisze, nie spotykal. CierpicJ:c z powodu ponifania w nim 
godnosci ludzkiej, spodziewal 1si� znalezc zadoscuezynienie w czasie sci
dowej roziprawy, kt6ra go czekala. 

Pi·szcJ:c Opis nie pragncil wzbudzac u nikogo nienawisci do wroga, bo 
ona i tak gl�boko w .serca uczestnik6w powstania szczeg6lnie w czasie 
niewoli zoistala wkorzeniona. Nie pragnql tez „szukac obcej dla siebie 
litosci' . . . gdy caly n;:;1r6d zela:za dzwiga, a nieznanych mi os6ib zimne 
i niepewne wzgl�dy malo mi� obchodzq, gdy najlepszych przyjaci6l los 
oddalil ode mnie", ale chcial po prostu wywicizac si� z danej obietnicy 
swemu dobroczyncy P. Szumanowi i opisac mu dokladnie przebieg 

• sledztwa warszarwskiego i pi�ciomiesi�cznego tarn wi�zienia odbytego na
wyrazne polecenie policyjnych ,wladz pruskich. Chcial takze prosic o ra
dy, jak ma dalej post�powac.

Ponierwaz wiedzial juz dokladnie, eo mu Prusacy zarzucajq, spodzie
wal si� nie tylko pTocesu za przekroczenie granicy Ksi�stwa i udanie
si� do Warszawy w charakterze ochotnika, lecz takze ewentualnego
wznowienia dochodzen rw ·zwiciz'ku ze sprawci Szumana w celu udowod
nienia, ze jako korespondent i agent tego ostatniego or,ganizowal na
Litwie, oczywiscie przy poparciu rosyjskiego generala Tymana, tajny
zwicizek partyzant6rw. Byc moze, ze informacje udzielone Szuman.owi
w jednym z list6w wyslanych z Wilna o poznanskiej mlodziezy wracajq
cej z ni�woli do domu wzmocnily ·to podejrzenie, list ten na pewno zna
lazl si� w dowodaoh rzekomej winy Szumana i oibcicizal go w czasie
iprowadmnego taikzeprzieciiw niemu sledztwa. Uiplywajcice jedlllaJk w sipoilm
ju miesicice i braik informaicji czy rzqd zamierza wytoczyc proces Cy-

52 Jest to pami�tnik o,pisujqcy osta,tni okres niewoli rosyjsikiej Cybulskiego
napisany we Lw6wku 15 III 1834 r. na 40 stronach r�kopisu o forrnacie 
14,5 X 24 cm, ledwo juz dzis czytelnym pisrnem. Calosc poiprzedzona wst�pem 
w .formie listu do Pantaleona Szumana napisanego we Lw6wku 20 III 18'34 r. 
na1 4 strona1ch, r�ko,pisu o tym samym formacie. BN, Papiery W. Cybulskiego, 
bez sygn., akc. 7539. 
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·bulskiemu, czy tez zrezygnowac z tego, naisuwaly r6zne przeciwstawnc
domysly. ,,Zdaje si� - pisal w liscie do Szumana - ze rzqd zwqtpiw
szy nareszcie o mozliwosci udowodnienia swoich podejrzen, odlozyl na
czas mojq rozpraw�, w tym prostym rachunku, azeby robiqc mi proces
za wyjscie z kraju, tym samym nie widzial si� byc zmuszonym do odno
wienia ze mnq sledztwa w Warszawie prowadzonego, o kt6rym naprz6d
przekonany, ze znowu skonczyc by 1si� musialo na niczym" 53. 

Siedzqc tak bezczynnie w rodzinnym Lw6wku juz przeszlo dziewi�c
miesi�cy, denerwowal si� tq beznadziejnq sytuacjq; w jakiej si� znajdo
wal. Byl mlody� pelen sil do pra,cy. Marzyl zawsze o ukonczeniu uniwer
sytetu i obj�ciu jakiegos spolecznie uzytecznego stanowiska, tymczasem
byl uwiqzany we wlasnym swoim domu, nie wolno mu bylo .si� z niego
oddalac zbytnio, mial oibowiqzek meldowania si� u zandarma. Byl czas

r 

ze sam chcial wystqpic z inicjatywq przyspieszenia procesu, aby wreszcie
wyjasnic swq sytuacj�. Mikzenie, kt6re przyjql za slusznc:1 taktykE;
swego post�p<;>wania, stawalo si� nie do zniesienia. ,,Postanowilem mil
czec az da chwili, w kt6rej mi nowe 01kolicznosci m6wic kazq. Spodziewa-
lern si� zawsze, ze majqcy mi byc r6wnie jak wszystkim innym zroibio
ny proces za wyjscie do KF6lestwa Polskiego poda mi dobrq sposobnosc
wystawienia wszystkich smiesznosci, kt6re rzqd rm,yj1ski na wezwanie
tu tej,szego wyrabial ze mnq w W artszawie" 154• Pragnql nawet odwaz
nie wystqpic z zqdaniem sprawiedliwosci od rzqdu pruskiego i satysfakcji
za niesluszne wi�zienie go w W arszawie oraz „haniebne obehodzenie .si�
z nim w powrocie i w samym Poznaniu" 55. Najblizsi odradzili mu tego
kroku, kt6ry m6glby mu tylko zaszkodzic. ,,Wstrzymalem si� zatem
z wykonania mego zamiaru - czytamy w wspomnianym liscie do Szu
mana - zwlaiszcza ze upewniono mi�, ze juz nie b�d� mial procesu
i znowu b�d� m6g_l rozpoc-zqc moje nauki. Byc moze, ale c6z mi po tym
gdy zawsze jeszeze stoj� pod dozorem policji i nigdzie, nie majqc amne
stii w r�ku, na dlugo 0ddalic si� nie mag�. Dziewi�c miesi�cy stracilem
juz na :niudnym, bez wielkiej dla si,eJbie korzysci, zatrudnieniu. Trudno
mi dluzej czekac. Musz� coskolwiek zaczqc. Nigdy bowiem czas nie byl
mi drozszym, zwazywszy, ze nie tylko nie mam zap�ionego przyszle
go mega lüsu, ale nawet ogromne widz� przed sobq przeszkody, kt6re mi
moze nie pozwolq dojsc nigdy do mety" 56. 

Tak jak w6wczas w Wilnie zwracal si� ponownie do Szumana z cal
kowi,tym zaufaniem, z prosbq o rad� i pomoc w wylbrni�ciu z niepew-

53 List do Pantaleona Szumana z 20 III 1834 r. 

54 Tamze.

55 Tamze. 

56 Tamze.
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nej i trudnej sytuacji, dlatego w dalszej cz�sci listu pisze, ze ibyfüy 
jemu bardzo wdzi�czny, gdyby zechcial przesfac swoje rady jak powi
nien si� w tej skomplrkowanej sytuacji zachowac. ,,Przyjqlbym je w tym 
mocnym przekonaniu, ±e pochodzq z szczerego serca i prawdziwej zy
czliwosci. Chcialbym !powr6cic przynajmniej na rok llmniecznie jeszcze 
na uniwer:sytet. Nie .skoiiiczylem jeszcze ·zupehieg,o kur:su, nie przypusz-
czono by mnie moze zaraz do egzaminu, a potrzeba mi go koniecznie 
zlozyc, chcqc na cos pewnego W przyszlosci rachowac" 5?. 

Jak si� potoczyly dalsze wypadki w sprawie powstaiica - studenta, 
kt6remu zaibroniony byl wst�p na uniwersytet, w pa;pierach Cybulskiego 
nie znajdujemy dokladniejszych relacji. 

W drugiej polowie 1834 r., jak sam pisze 58, zostal skazany przez Sqd 
pr,uski za wystqpienie w obronie Polski na p6l roku twierdzy w Swidni
cy. Nieco swiatla na t� nie wyjasnionq dotychczas spraw� rzuca wlasno
r�cznie napisana przez Cybulskiego p�osba do nadprezydenta Poznania 
Flottwella o zwolnienie przedterminowe z wü�zienia i zezwolenie na kon
tynuowanie przerwanych stµdi,6w oraz artykul M. Lauberta Aus dem

Leben des Breslauer Univ·ersitätsprofessors Adalbert Cybulski 59. M. Lau
bert pisze, ze Cybulski zostal ·skazany na utrat� wst�gi narodowej, kon
fiskat� mienia i szesc miesi�cy wi�zienia, kt6ra tö, wedlug og6lnie przy
jE:tych zasad, kara wolnosciowa (zasady te bowiem tylko takich kar do
tyczyly) zostala zmniejiszona o polowE:, a pozbawienie mienia zlagodzono 
na p6l posiadanej wlasnosci, c0 przy calkowitym ub6stwie Cytbülskiego 
bylo tylko formalnosciq. Przy okazji Laul:;>ert podaje, ze Cybulski jako 
student otrzymywal przez 2 i p6l roku paiistwowe stypendium z ko
mendaintury w Wqgrowcu (aus Kommendaturabteil ·zu Woinigrowitz). Oko
lieznosc ta nie je'St dotychczais wyjasniona. W kazdym razie fakt ten nie 
ulatwil trudnej sytuacji, w ja'kiej znalazl si� mlody bojownik o ,niepo
dleglosc. Obszerna prosba zaadresowaina do Flottwella, a swiadczqca o pe
symistycznych inastrojach wi�znia politycznego, nosi datE: 16 iI 1835 r. 
i zachowala si� w brudnopisie w papierach Cybulskiego 60. Pisal jc1 
w drugim miesiqcu odbywania kary z nadziejq, ze uzyiska nareszcie 
pozwolenie na przedterminowy powr6t do normalnego zyicia i mc;>znosc 
kontynuowania studi6w, na czym mu najbardziej zalezalo. Poza mozli-

w Tamze. 
5a Wlasnor�cznie napisany zyciory,s zloz,ony w Uniwersytecie Wroclawskim 

1862 r. Album der Philosophische Fakultät zu Breslau 1841-1896.

59 M. L .au b e ir t, Aus dem Leben des Breslauer Universitätsprofessors AdaL

bert Cybulski (Zeitschrift des Vereins für Geschichte Sc.hlesiens, t. 57, Wroclaw 
1923, s. 114).

50 Brudnopis podania do Flottwella ·w sprawie zwolnienia z wi�zienia, BN, 
Papiery W. Cybul:skiego, bez sygin., akc. 7539. 
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wosciq u!konczenia Uniwersytetu Berlinskiego nie widzial dla siebie in
nej drogi. Udzial sw6j w powstaniu nazwal w wymienionej prosbie 
„bl�dem swej mlodosci", a kar� za to uwazal za zbyt surowq. Jest 
rzeczq oczywistq, ze takie olkreslenie swego udzialu w powstartiu podyk
towane bylo wzgl�dami czysto taktycznymi, wierzyl bowiem, ze „jedno 
slowo J ego Ekscelencji moze mu przyniesc ratunek". Cala ·zresztq prosba 
j.est przepojona jakqs przygn�biajqcq rezygnacjq, wsr6d kit6rej swita
nikly promyk nadziei, ze tylko nadprezydent P.oznania Ffottwell mo.ze,
o ile tylko nabierze don zaufania i zechce si� wstawic u kompetentnych
wladz w tej sprawie, przyjsc mu z pomocq.

W rzeczywistosci jednak Cybulski mial zupelnie inny poglqd na siw6j 
udzial w powstaniu i nigdy tego czynu nie zalowal. Przeciwnie, wspo
minajqc te czasy w jednym ze swych wyklad6w o poezji powstanczej 
wobec student6w wyrazi sw6j prawdziwy poglqd na te sprawy w '-na
st�pujqcych slowach: ;,Kara wymierzona przez Austri� i Prusy na biorq
cych udzial w rewolucji z Galicji i W. Ksi�stwa PoznanJSkiego· nie za
szkodzila wcale rozwojowi narodowego, obywatelskiego ducha, ale p�e
ciwnie go podniosla. Piel�gnuwac i utrzymywac ten duch o!bywateliski we 
wszystkich ·cz�sciach kraju, nieszkodliwym uczynic szatanskie prawo 
«divide et impera», pomimo rozdzialu, pomimo politycznego zniw.eczenia, 
chocby tylko w jednej umyslowej idealnej jednosci si� utrzymac - oto 
cel dzisiejszego .zycia Polak6w w ojczyznie" 61. 

Pesymizm wi�znia swidnickiego tlumaczy si� takze tym, ze juz po
przednio wyslana do Flottwella prosba o przedterminowe zwolnienie 
z wi�·zienia i pozwolenie ukonczenia studi6w zostala zalatwiona odmow
nie na ipodstawie ·zarzqdzenia kr6lew!Skiego z 23 I 1836 r., z kt6rego wy
nikalo, ze w ezasie sledztwa ruib odbywania kary nikt nie moze byc io::rima
trykulowanym w ruczelrriiach p:ruskich, rchyba ze kar� odbyl lulb :wstal 
ulaskawiony. W nast�pnej prosbie z 16 XII 1835 r. chodzilo wlasnie 
o ulaskaiwien.ie. Nie w tym dziwnego, .ze si� o to staral, zalezalo mu bo-·
wiem na kazdym miesiqcu nie tylko z powodu ci�.zkich warunk6w wi�
ziennych, te znosili wraz z nim boha tersko takze inni towarzysze broni,
ale chodzHo mu przede wszystkim o to, aby nie stracic lat studi6w,
o czym pisze doslownie: ,,Für den offentlichen Beruf ermangeln mir aber
noch manche Kentnisse um die vorgeschriebene Examine zu beschtu
fen" 62• Polozenie Cybulskiego, jak wspominalem, nie bylo odosobnione.
W taikiej samej lub w podobnej sytuacji znajdowalo si� wielu polrskich
student6w, mlodziezy gimnazjalnej lub inn1ch uczestnilk6w powstania. 

61 W. C y b u 1 s k i, Odczyty o poezji polskiej w pierwszej pofowie XIX wieku,

t. II, Drezno 1871, s. 36.
62 Brudnopis podania Cybu1skiego pisanego w twierdzy swidnickiej do Flot

twella 1'6 XII 18t35 Ir., BN, Paip.i1ery W. Cybulisikieg,o, bez isygin., alkic. 7539. 
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Kai,ol Marcinkowski juz jako zasluzony lekarz, szczeg6lnie w zwalczaniu 
cholery, zrnstal 22 VI 1835 r. skazany :p.a 9 miesi�cy tej samej twierdzy 
swidni'Ckiej. Kar� o:dbyl cz�sciowo, w p6zniej:szym terminie ·od 1 VIII do 
17 XII 1837 r., skorzystal bowiem z laski kr6lewskiej na prosib� po'ZOsta
jc1:cego pod naciskiem jego pacjent6w Flottwella 63. 

Udzial Cybul.skiego w powstaniu listopadowym byl takze konsekwen-
cjc1: wychawania, jakie otrzymal w slynnym pod tym wzglE;dem gimna
zjum Marii Magdaleny w Poznaniu. W Kr6tkim rysie dziej6w 64 tego 
gimnazjum czytamy, ze „powstanie listopadow,e za'bralo za!kladowi stu 
uczni6w i dw6ch nauczycieli: ks. Log� i Maksymi'liatna Brauna". Niewia
domo czy do tej setki zaliczono takze ·wychowanka te.go gimnazjum, 
p6zniejszego wi�znia swidnicfkiego, Cybulskiego. Szczeg6lnie za dyrekcji 
Jana Kaulfusa (do 1824 r.) ginm.azjum Marii Magdaleny dzwign�lo siE: 
i swi�cilo sukce:sy nie tylko pod wzgl�,em naukowym, ale takze wycho-

. wywalo mfodziez po1'skc1: w duchu gh:bokiego .patriotyzmu, Ilc\ eo wla
dze pruskie nie patrzyly ch�nym okiem. Motty, Buchowski, Trojanskir 
Muc2Jkowiski, Kr6likowski - oto nauczyciele i wychowawcy tej wspa-

nialej mlodziezy poznanskiej orwy,ch czas6w. W nast�pnych lafach 1824-
· 1829 raz dzwigni�ta szkola swi�cila swe wielkie sukcesy, a tacy jej wy
chowankowie, jak Ohl,ebowski, Kidaszew!ski, Hahn, Strawinski, Dyament,
Libel t i Cybulski, wyr6zniali si� po wszystkich uniwerisytetach. Powsta
nie listoipadowe nie 'bylo jedynq okazjq do ·zdamia egzaminu dojrzalosci
patriotycmej wychowank6w 1s21k6l ,poznanskich. W 1846 r. gimnazjum,
z ikt6rego osiemnascie lat wczesniej wy1szedl Cybu1ski, zostalo zamkni�te
,,dlatego, ze podobno wielu uezni6w wmieszanych bylo do spisku politycz
nego" tpodaje w trybie iprzypuszczajc1:cym, peW!Ilie nieswiadom rzeczy, kro
nikarz. Wiemy dzis, ze na terenie tej i wielu innych szlkol Poznanskiego
i Slqska dzialal mlodziezowy „Zwiq2ek Wiarus6w" po1wolany w 1842 r.
przez uczestnika powstania liistopadowego Walentego Macieja Stefanskie
go, Tewolucyjnego dzialacza tzw. lewicy, organizatora i iprzyw6dcy
,,Zwüiziku Plebejuszy". Zwic1:zek ten 1Sku,pil w 1swych szeregach rewolucyj
nq mlodziez 1szkolnc1:, a pracami jej iprzez o!kres ·swego pobytu w Poznan
sldem interesowal si� zywo Edward DemboW1Ski. Nie :pTzypadkowo naczel- ·
nikiem tej m-ganizacji zostal cieszq;cy si� og6lnym autorytetem uczen
wspomnianego gimna:zjum Maksymilian Rymarkiewicz, !kt6rego zwano
w konspiracji Marcusem. Dzialalnosc „Wiaruis6w" zostala iprzeniesiona
takze na Dolny S1':1Jsk przez ucznia Oswiectn,skiego, lkt6ry iwciqgnql do

63 Por. W. Jak 61b c z y k, Doktor Marein Jan Karai Marcinkowski 1800-1846, 

Poznan 1946, s. 70-71. 
64 Kr6tki rys dziej6w Gymnasii ad Sanctam Mariam MagdaLenam w Pozna

niu, Poznan 1873, s. 301. 
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wsp6lpracy niemieckich uczni6w gimnazjum w Olesnjcy, a nast�pnie mlo
dziez rzemieslniczq i akademickq Wroclawia. Wprawdzie akcja ta nie zna
lazla w 1840 r. swego odbicia w szer:szym czynie zbrojnym mlodziezy, jed
nak zbrojny op6r stawiony Niemcom w lutym 1846 r. w Poznaniu na Moscie 
Chwaliszew,skim p.rzez mlodziez gimnazjalnq, wychowank6w seminarium 
nauczycielskiego wraz z inteligencjq poznanskq, reprezentowanq przez 
Niegolewskiego, Chamskiego i poleglego w walce wychowanka Uniwer
sytetu Wrodawski.ego Paternowskiego, jest przykladem bezgranicznego 
. oddania si� sprawie niepodleglosci narodu polskiego 65. Widac wi�c, ze 
atmosfera walki o nieipodleglosc oigarniala szersze kr�gi mlodziezy po
znanskiej odpowiedmo wychowanej przez e�cig,odnych wychowawc6w, 
takze nauczycieli Wojciecha Cybulskiego. Udzial jego w powstaniu nie 
m6gl byc potraktowany jakio „blqd mlodosci", wynikajqcy jedynie z oso
bistych przezyc i decyzji. Mlodziez polska znajdujqca si� w sledztwie 
lub odbywajqica kar� wi�zienia za uezestniczenie w ,powstaniu listopado
wym nie miala prawa wr6cic do szk6l W. Ksi�twa Poznanskiego ani tez 
byc immatryJmlowana w uniwer:sytetach pru�ich. Wladze obawialy si� 
wplywu tej mlodziezy na pozostalych uczni6w i studentow, szczeg6lnie 
gdy narastanie rewolucji europejskiej w latach 1846-1848 stawalo si� 
coraz bardziej oczywiste. 

W jakim stopniu obawy te w odniesieniu do Cybulskiego byly uza
saqnione, pozwolq nam stwierdzic dalsze koleje jego zycia. 

Po latach bf;dzie Cybulski wspominal niejednokrotnie swe osobiste 
p['�ezycia zolinierskie. Oto, jak pisal z. Pragi do Emfüi Sczanieckiej, Z111a
nej patriotki, zaslu�onej \Y'Ok6l sprawy powstania: ,,Z H. przypomnie
lismy solbie on czas, _ikiedysmy w obozie swi�,�onk� jedli. Nigdy podobno 

· w .zyciu weselszej nie mielismy, nigdy smaczniejszej. Pod grzmotem
dzial byla gotowana, w ogniu calodziennym pieczona, deszczem kul po
swiE�cona, a goscie tlumem szli do stolicy na uroczystosc, jakiej my röw
nej moze nie doczekamy. Placz z radosci byl [wyni]kiem wzruszenia,
a nie bylo pewnie serca, chyba zbrod[niarza] lub samoluiba, kt6re nie
mym pozostalio. Dzis? Ilez za nami smutnych wspomnien rozkosz t�
pami�tmi przy6milo? Ledwo mysl do niej przelecic zdola, bo sercu
uczuc do radosci zabralklo. Przeciez nie nam si� smucic. My i w nieszcz�
sciu spiewamy i nie tracimy nadziei, wielesmy zniesli, wiele zniesc jesz
cze mozemy, nie my, to potomni lepszych doczekajq si� czais6w" 66. Sq to
wspomnienia uczestnika zwyci�.skich wa1k Polak6w pod Wawrem, Gro-

65 Wiosna Lud6w, t. V: Teksty rnaterialy zr6dlowe, Warszawa 1953, s. 347-

-355.
66 List W. Cybulskiego do E. Sczanieckiej, Praga 2 IV 183,9, BN, Papiery

W. Cybulskiego, bez sygn., akc. 7538.
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chowem, Dembem Wielkim i Iganiami polqczone z guryczq przegranej 
bitwy pod Ostrol�q. 

P6.zniej jako wykladowca historii literatury polskiej dokona spokoj
nej, obiektywnej oceny powstania listopadowego ze szczeg6Inym uwzgl�
dinieniem przyczyn jego upadku. Ostrej krytyce poddal w drugim to
mie swych Odcz-yt6w o poezji polskiej w pierwszej polowie XIX wieku 

brak jednosci narodu i kastowq, zgubnq dla kraju polityk� arystokrac:ji 
poLskiej. ,,Lecz - czytamy - gdy rewo.Iu.cja z jednej stmny coraz wi�
cej nabierala sily, z drugiej od dawna juz wyrobione w kraju zywioly 
r6zne' poglqdaly na niq wedle przekonan r6znych i usilowaly (kierunek 
jej pochwycic. Ci, kt6rzy nie wierzyli, aby Polska wlasnymi silami mo
gla wywakzyc niepodleglosc, dzielili si� od dawna na dwa stronnktwa, 
z kt6rych jedno liczylo na Francj�, drugie na Rosj�. Od upadku Napo
leona powstalo jeszcze trzecie stronnictwo, kt6re swe nadzieje na Austrii 
opieralo. Ta rozmaitosc przekonan wykopala grob polskiemu narodowemu 
powstaniu". Lubeckiego i samozwanczego dyktatora Chlopickiego kryty
kuje Cybulski za tajemnq wsp6lprac� z carem. Izb� poselskq zas za jej 
powolnosc, a rzqd za brak kierowniczej inicjatywy. Tlumaczy to zresztc1 
tym, ze wladze me wyrastaly ·z nowej rewolucyjnej sytuacji w kraju, 
nie mogly wi�c z powodu ograniczonosci klasowej realizowac woli calego 
spoleezefrstwa polskiego. Dlatego uwaza, ze „lepiej by wszakze ylo, 
gdyby na6wczas rozwiqzano t� izb� i do . nowych wybor6w pod wply
wem nowego ducha przystqpiono. Stqd wyniklo najwi�ksze zamieszanie, 
ze izba ta zawsze tylko to sankcjonowala, eo de facto juz istniafo, ale ni
gdy, jak to jej obowiqzkiem bylo, nie byla reprezentantkq narodu, nigdy 
na czele rewolucji nie stawala, nigdy w krytycznych chwilach nie 
uwzgl�dniala jasno wypowiedzianych przekonan narodowych" 67• Skrzy
neckiego, smialego i m�znego .zolnierza, krytykowal jako naczelnego 
wodza, kt6ry przez swq taktyk� zwlekania i wyczekiwania umozliwil 
zolnierzom carskim zn�canie si� nad ludnosciq i zaprzepascil szanse dal
szych zwyci�stw. Polak6w, pozwalajqc na Wielkanoc wytchnqc i uzupel
nic straty Dybkz1owi. N azywa go Cybu1'ski dorslownie polsikim kunkta
torem i braci:sz:kiem zakrnmym, lkt6ry „wo1al raczej isc dio 'Spowiedzi 
wielkanocnej i wobec mieszkanc6w Warszawy ... swi�ta i zwyci�stwa 
swe O bchodzic, anizeli dalej prowadzic swi�tq walk� za wolnosc ' 68• 

Jak bardzo po1StE8)owy byl Cybulski nie tylkd w okresie swych zol
nierskich tmd6w wojennych, ale takze gdy po 12 latach przemawial 
z katedry Berlinskiego Uniwersytetu i w 1860 r. w przed�zien powstania 

67 Dr Wojciecha Cybulskiego... Odczyty o poezji polskiej w pierwszej polo
wie XIX wieku, t. II, s. 16-17.

ss Tamze, s. 21.
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styczniowego z katedry Wroclawskiego Uniwersytetu do swych polskich 
student6w, !}iech swiadczy ponizszy fragment wykladu. 

Nakresliwszy obraz morderczych zmagan powstanc6w pod dow6dz
twem general6w--kunktator6w, wskazal na gl6wne przyczyny upadku 
powstania. ,,Zobaczymy - ·zwracal iSi� do student6w - czym w tym 
czasie zajmowal si� Rzqd N arodowy i sejm. 

Czy powolywal masy ludnosci do walki? Czy staral si� nadac rewo
lucji charakter spolecznej reformy, miasto pospolitego powstania? Czy 
starali si� szlacheccy reprezentanci narodu rozmaitym warstwom lud
nosd: �iesniakom, mieszcz_anom, licznym izraelitom, dalej innowiercom: 
protestantom w Kr6lestwie, grecko-unjackiego i grecko-rosyjskiego wy
znania ludnosci, nadac r�kojmie osobistej, obywatelskiej, politycznej i re
ligijnej wolnosci, zapewnic im prawo wlasnosci, prawo posiadania d6br 
ziemskich, ,czy zniesiono panszczyzn� w Kr6lestwie, a poddanstwo w od
h1czonych polsko-rosyjskich prowincjach, czy si� starano wciqgmic 
w ruch calq ludnosc? Czyliz nie byla do tego najwlasciwsza, a zarazem 
najbaroziej naglqca chwila, podczas tej ci�zkiej, a po bitwie pod Ostrol�
kq znowu niepewnej walki? A kiedy dzienniki rewolucyjne domagaly si� 
tego od Rzqdu Narodowego i sejmu w imieniu narodu i klas nieuprzy
wilejowanych, posqdzaly je 6wczesne ciala rzqdzqce i reprezentacyjne 
o za ady jakobinskie luh o przekupstwo ze strony rosyjskiej lub prus
kiej. A przeciez zaprzeczyc nie mozna, ze powstanie tylko przez zjed
nanie og6lu, przez nadanie mu tych praw, szcz�sliwie do konca dopro
wadzonem byc moglo. Zabija ten spraw� ojczyzny, kto sqdzi, ze powsta
nie narodowe mozna doprowadzic do celu bez socjalnej rewolucji. I te
raz jeszcze_ sc:i tacy zaslepiency, kt6rzy sqdzq, iz w narodzie dwudziesto
milionowym, stanowiqcym niegdys cialo panstwowe Polski, a jeszcze
i teraz, jak to ostatnie powstanie dobitnie wykazalo, majqcym zamiar
takiez same cialo utworzyc, ze w calym narodzie, powtarzam, nie ma
innych klas, pr6ez klasy szlacheckiej wlascicieli ziemskich, kt6ra by mo
gla roscic jakiekolwiek pretensje do ,posiadania praw politycznych. »Za
slepiency«, kt6rzy w Polsee katolicyzm jeno widzc:i lub widziec pragnq.
Zaslepiency, kt6rzy w jej ludnosci tylko szczep ,polski widzq. Obrazono
lub obrazamy bezwarunkowo prawo jednej lub drugiej cz�sci ludnosci,
jezeli si� nie oprzemy na wyzszym .socjalnym prawie i z niego snuc nie
b�ziemy pojedynczych cz�sci praw. A bylo to tym latwiejszym dla
konstytucyjnego sejmu, bo odpowiednie prawa juz w Konstytucji 3 ma
ja, konstytucji Wielkiego Ksi�stwa Warszawskiego i 15 lat trwajqcego
Kr6lestwa historycznie, teoretycznie i praktycznie przygotowanymi byly.
C6z tymczasem postanowil sejm? Po dlugiem przezuwaniu odrzucil pro
jekt nadania wlasnosci ziemskiej wloscianom, dotqd tylko osobistq po
siadajqcym wolnosc. To postanoiwienie wobec zagranicy postawilo Polsk�
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w zlym swietle i uj�lo wiele uroiku walce o wolnosc. Istmiala jedna 
tylko sprzysi�zona kasta egoist6w, zapami�talych arystokrat6w, kt6ra 
na zadne polepszenie socjalne dozwolic nie chciala, a kt6rq tylko Francu
zi raz na _zawsze od wplyw6w usunqc potrafili. Bylo wprawdzie dosyc 
i takich, kt6rzy obiecywali chlopom po ukonczeniu wojny nadanie wlas
nosci, ale naturalnie, ze tak dlugo oszukiwany wiesniak wiary juz temu 
wi�ej nie dawal, a mimo to szedl on do boju. Sz,czeg6lnie uderzalo to 
na Zmudzi i Litwie. Jakze wielce m6gl si� przyczynic sejm do powi�
kszeniu wsp6ludzialu narodu w powstaniu!" 69. 

Powyzszq ocen� powstania listopadowego mozna zaliczyc do .jed
nych z pierwszych najbardziej post�powych ocen dokonanych przez re
wolucyjno_-demokratycznych publicyst6w i polityk6w, wyglosil jq bo
wiem Cybulski w zimowym semestrze 1842/ 43 r. w ber linskim uni wer-

' 

sytecie 70
• 

WOJCIECH CYBULSKI UND DER NOVEMBERAUFSTAND 

Wojciech Cybulski hatte gegen d'as Verbot der preussischen Behörden das 
Studium an der Berliner Universität aufgegeben, überschritt illegal die Grenze 
und begab sich nach Warszawa, um am Novemberaufstand als Soldat teilzuneh
men. Da unsere Kenntnisse über seine Kriegserlebnisse sehr spärlich ,sind, ver
dient grössere Beachtung das unbekannte, als Manuskript erhaltengebliebene 
und hier behandelte Tagebuch von Cybulski u.d. Titel Beschreibung der letzten 

Zeit meiner Gefangenschaft in Wilno und Warszawa geschrieben in Lw6wek (bei 
Poznan) 15. III. 1�34, also unmittelbar nach der Heimkehr. Wegen Wasserschäden · 
ist dieses Tagebuch kaum lesbar. Es befindet sich in den Cybulski-Papieren in 
der National Bibliothek. Im Tagebuch werden, nicht nur Repressalien beschrieben, 
denen der Gefangene von seiten der zaristischen· Gewaltherrschaft ausgesetzt war, 
sondern auch Wohltaten, die ihm ehrliche, polenfreundliche Russen erwiesen 

· hatten - Cybulski fand bei ihnen Unterkunft. und konnte sich Studien über die
russische Sprache widmen. Unter diesen . Menschen zeichnete sich be&.0nders
General Graf Tyman aus, dessen unerwarteter Tod unheilvolle Folgen für Cy
bulski hatte: Gemeinsam mit Tyman einer antizaristischen Verschwörung beschul
digt wurde Cybulski nach Warszawa in Untersuchungshaft gebra�ht. Nach der
Freilassung und Rückkehr nach Lw6wek wurde er gleich rücksichtslos durch die
ipreussischen Behörden behandelt, die ihn für ein halbes Jahr in die Schweidnitzer
Festung warfen wegen illegalem Grenzübertritt und Anteil am Unabhängigkeits
kampf der Polen.

69 Tam�e, s. 23-24. 
10 Geschichte der polnischen Dichtkunst in der ersten Hälfte des laufenden

Jahrhunderts von Dr. AdaLbert Cybulski, weiland Prof. an der Berliner Univer

sität, t. 36, Boznan 1880, s. 2 nlb. 
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POLSKO-CZECHOSLOWACKA WSPÖLPRACA NA TERENACH 

POGRANICZA W LATACH 1918-1938 

Polsko.....czechoslowacka granica panstwowa przeci�la tereny g�sto 
zamieszkale przez ludnosc mieszami, przez pewien czas stanowiqce jedno
lity organizm gospodarczy i posiadajqce wsp6lny uklad komunikacyjny, 
podzielila gospodarstwa rolne i lesne. Interes gospodarczy PC? jednej 
i drugiej stronie granicy wymagal jej przekraczania dla uprawy ziemi, 
wypasu bydla czy gospodarki lesnej. Na pograniczu polsko-niemieckim 
tego rodzaju sprawy uregulowala umowa z 1922 r., na piogra�iczu nie
miecko-czeskim z 1924 r. Konferencja Ambasador6w, rozstrzygajqc pol
sko-czeski sp6r o J aworzyn�, narzucila obu panstwom szczeg6lowe po
stanowienia dotyczqce malego ruchu granicznego · na pograniczu spiskim. 
P6zniejsza konwencja polsko-czechöslowacka rozszerzyla te postanowie
nia na cale pogranicze. 

Umowa o malym ruchu granicznym posiada szczeg6lny charakter. 
Panstwo podpisujqce jq dobrowolnie rezygnuje z wykonywania niekt6-
rych swych praw, a w szczeg6lnosci z prawa decydowania o dopusz
czeniu na swoje terytorium niektorych kategorii obywateli drugiego pan
stwa. 

· Malym ruchem granicznym nazywamy ustalony dwustronhq umowq
system plytkiego przekraezania granicy panstwowej przez przejscia 
graniczne ustanowione specjalnie dla tego celu, przy uproszczonej kon
troli ,granicznej, oraz pobyt na terytorium pogranicza drugiego panstwa 

· na specjalnych zasadach. Maly ruch graniczny moze byc ustanowiony
dla wykonywania sdsle okreslonych 'fU1I1kcji sluzbowych po drugi.ej
stronie granicy, ratownictwa w czasie wypadk6w losowych i kl�sk zy
�iolowych, zatrudnienia po _drugiej stronie granicy, ksztalcenia si� w za
kladach naukowych, prowadzenia gospodarki rolnej i hodowlanej, trc:n
zytu osobowego bqdz towarowego z wykorzystaniem odcinik6w linii ko,le
jowych czy innych dr6g przebiegajqcych przez terytorium sqsiedniego
panstwa lub pobytu w sprawach osobistych i rodzinnych. Charaktery-
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stycznq cechq malego ruchu gra'nicznego jest m. in. uproszczenie zasad 
przekraczania granicy i kontroli granicznej, wykluczenie cudzoziemc6w 
z malego ruchu granicznego, wprowadzenie dwuj�zycznych przepustek, 
ograniczenie prawa poruszania si� do · scisle okreslonego terenu, scisle 
ograniczenie czasu pobytu, ograniczenie ·przywilej6w korzystania z u
proszezonych zasad do okreslonych grup ludnosci pogranicza. 

Zasady uzgodnione w protokole 1, poczqtkowo dotyczqce tylko gos
podarki rolnej i hodow lanej na Spiszu, stopniowo rozszerzono na inne 
dziedziny zycia calego pogranicza. Umowa w tym przedmiocie podpisana 
zostala 30 V 1925 r., a weszla w zycie 6 V 1926 r. 2 Konwencja o malym 
ruchu granicznym pozwolila ludnosci 15-kilometrowego pasa graniczne
go na swobodne poruszanie si� po obu stronach granicy na podstawie od-
powiednich przepustek wydawanych przez organy administracji panstwo
wej. 

W polsko-czecho,slowackim malym ruchu granicznym wprowadzono 
trzy wzory przepustek: stale, gospodarcze i jednorazowe. Przepustki 
stale (do 6 miesi�y) otrzymywaly osoby cz�sto przekraczajqce granic� 
w sprawach zarobkowych lub szkolnych. U prawnialy one do wielokrot
nego przekraczania granicy i do przebywania po drugiej stronie w ci�
gu 6 dni robotnikom stale tarn ·zatrudnionym, 3 dni lekarzom, wetery
narzom i akuszerkom, 24 godziny uczniom. Przepustki gospodarcze wy.J 
stawiano na okres jednego · roku osobom uprawiajqcym grunty na 
podstawie jakiegokolwiek legalnego tytulu prawnego albo zatrudnionym 
w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem, ze grunty stanowiqce gospo
darczq calosc sq przeci�te liniq granicznq. U prawnialy one do przekro
czenia granicy i rprzebywania ·po jej drugiej stronie jedynie w_ czasie 
i miejscu koniecznym do uprawiania gruntu bqdz na caly okres wypasu 
zwierzqt hodowlanych. Konwencja przewidywala bezclowy przew6z usta
lonych material6w siewnyich, nawoz6w, plon6w oraz przeprowadzanie 
przez gra'nic� inwentarza zywego, po uprzedniej rejestracji 3, a takze 
przew6z maszyn rolniczych (pod warunkiem ich rejestracji). 

Dia ulatwienia rozwoju gospodarczego pogranicza konwencja wpro
wadzila moziiwosc przerobu uszlachetniajqcego produkt6w rolnych w za
kladach polozonych po drugiej stronie. granicy (przemial zboza, wytla

. czanie nasion oleistych, tarde drewna) bez oplaty cla przy wwozie i wy-

1 Aneks „A" do protokolu z 6 V 1924 r. podpisanego w Krakowie mi�dzy 
komisarzem polskim i czechoslowackim przy Mü�dzynarodowej Komisji Delimi
tacyjnej Polsko-Czechoslowackiej (Dziennik Ustaw, 1925, nr .13'3, poz. 952). 

2 Dziennik Ustaw, 1926, nr 43, poz. 263. 

3 Zalqcznik „E" do Konwencji Handlowej mi�dzy Rzeczqpospolitcl Polsk� 
a Republikcl Czechosl,owackcl z 23 IV 1925 r. (Dziennik Ustaw, 1926, nr 111, 
poz. 644). 
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wozie, pod warunkiem zlozenia odpowiedniej kaucji, jak r6wnie.z korzy
stania z naprawy i przer6bki w zakladach rzemieslniczych polozonych 
po drugiej stronie granicy przedmiot6w .sluzc1cych do wlasnego uzytku 
ludnosci pogranicza. 

Przepustki jednorazowe (z waznosciq do 14 dni) uprawnialy do je
dnorazowego przekroczenia granicy i powrotu w miejscu okreslonym 

- w przepustce oraz przebywania po drugiej stronie granicy przez okres
trzech dni w celu odwiedzenia rodziny lub zalatwienia spraw osobistych
(np. uzyskanie pracy, porada lekarska itp.).

Drugq dziedzinq wsp6lpracy na terenach pogranicza byl ruch tury
styczny. Opierajqc si� na niekt6rych zasadach malego ruchu granicznego
(przekraczanie granicy i pobyt na okreslonych terenach pogranicza)
obejmowal calq ludnosc obu panstw, spelniajc1cc1 kryteria okreslone
umowq, bez wzgl�du na miejsce zamieszkania. Takim kryterium byla

. koniecznosc nalezenia do towarzystwa turystycznego. Legitymacja czlon
kowska byla podstawowym dokumentem uprawniajc1cym �o ubiegania
si� o przepustk� turystycznq. Drugq zasadniczq r6znicq mi�dzy malym
ruchem granicznym a granicznym ruchem turystycznym byla moznosc
poruszania si� po calym terenie obj�tym konwencjq, gdy maly ruch gra
niczny zezwalal na poruszanie si� w obr�bie przyleglej gminy lub po
wiatu. Przepustki w granic:,mym ruchu turystycznym wydawane byly
tylko w celach turystycznych 4. Przy uproszczonych zasadach zwic1zanych
z pt">bytem na terytorium sc1siedniego panstwa w ruchu turystycznym
obowic1zywala pelna kontrola celna. ·

W oparciu o zalecenie Konferencji Ambasador6w 6-8 XII 1924 r.
odbyly si� w Zakopanem posiedzenia obu delegacji Komisji Delimita
cyjnych. Opracowano w6wczas projekt ukladu mi�dzy Polskim Towa
rzystwem Tatrzanskim i Klubem Ceskoslovenskych Turistu. Podpisana
w 1925 r. konwencja znacznie rozszerzyla postanowienie Konferencji
Ambasador6w. Utworzono szeroki pas turystyczny, obejmujqcy najpi�
kniejsze g6rskie i przedg6rskie tereny turystyczne Polski i Czechoslo
wacji, wprowadzajqc daleko idqce ulatwienia i swobod� poruszania si�
po obu stronach granicy. U podstaw koncepcji k,onwencji 'Iezal projekt
otwarcia w przyszlosci granicy polsko-czechoslowackiej dla ruchu tu
rystycznego s. Faszyzacja zycia politycznego w Polsee, antyczeskie akcen
ty w pol�tyce wewn�trznej i zagranicznej, popieranie w p6zniejszym
okresie antyczeskiej polityki Niemiec hitlerowskich postawily powaznq

4 Wyjqtek stanowily sytuacje szc.zeg6lne, np. gdy przewodnicy i czlonkowie 
G6rskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego brali udzial · w wyprawach 
dla ratowania czyjegos zycia. 

5 W. G o  e t  e 1, Spor o Jaworzyn� a Park Narodowy Tatrzanski (odb. z Wier-
ch6w, III, 1925, s.. 14). 
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tarn� rozwojowi polskJo ... czechoslowackiej wsp6lpracy na terenach pogra
nicza. 

Podpisanie konwencji turystycznej stalo si� czynnikiem sprzyjajq
cym rozszerzeniu po1sko-czechoslowackich lmntakt6w. W 1925 r. Pol
skie Towarzystwo Tatrzanskie i Klub Ceskoslovenskych Turistu zawarly 
uklad o znizkach schroniskowych. Z ich tez inicjatywy w 1926 r. po
wstala Asocjacja Slowianskich Towarzystw Turystycznych 6• · AST sta
wiala przed sobc:1 kilka cel6w. Najwazniejszym i najistotniejszym z nich 
bylo zblizenie obu narod6w, wzajemne poznanie si�, wzajemna pomoc. 
Graniczny ruch turystyczny pozwalal mi�dzy innymi na poznanie si�, 
sprzyjal stopniowemu zacieraniu wzajemnej niech�ci, a tym samym lep
szemu poznaniu i dalszemu rozszerzaniu wsp6lpracy mi�dzy narodami. 
W 1932 r. dzialalnosc AST ulegla zahamowaniu, a w 1938 r. wstala osta-
tecznie przenvana. 

Dziedzinq, w kt6rej wsp6lprac� granicznq kontynuowano najszerzej, 
nawet w okresach napr�zenia stosunk6w, byla graniczna komunikacja 
kolej owa. Na koniecznosc szerokiego rozwini�cia wsp6lpracy w dziedzinie 
komunikacji wplync1l fakt, ze do 1918 r. stanowila ona na pograniczu 
polc1czony system znajdujc1cy si� w zasadzie pod jednym zarzqdem. 
Przeci�cie tego systemu granicami ·panstwowymi stworzylo koniecznosc 
podzialu taboru kolejowego, inwentarza i dokumentacji oraz archiwa
Ii6w, eo samo przez si� zmuszalo obie strony do wzajemnych konsultacjL 
Do kontynuowania wsp6lpracy granicznej zmuszal takze mi�dzynarodo
wy przew6z kolejami. Z uwagi na napr�zone stosunki w latach 1918-
1924 wsip6lpraca w zakresie komunikacji byla kontynuowana bezpo
srednio mi�zy panstwowymi przedsi�biorstwami kolejowymi faktycznie 
kierowanymi ·przez czlonk6w rzqdu. W zakresie granicznej wsp6lpracy 
k,olejowej powstala k"oniecznosc wsp6ldzialania w nast�pujqcych najwaz
niejszych dziedzinach: faktycznego zarzqdu odcink6w tor6w lqczqcych 
obie graniczne stacje, napraw i konserwacji tor6w oraz urzqdzen sy[na
lizacyjnych i znak6w drogowych, bezposredniej lqcznosci pomi�dzy 
obiema stacjami granicznymi w zakresie komunikacji i zapewnienia bez
pieczenstwa ruchu, rat,ownictwa na odcinku pomi�dzy stacjami granicz
nymi; zabezpieczenia trakcji pomi�zy stacjami granicznymi oraz mozli
wosci manewrowania na terenie stacji po drugiej stronie granicy; ruchu 
osobowego personelu kolejowego w zakresie zwiqzanym z wykonywaniem 
funkcji sluzbowych, przekazywania taboru i przewozonych towar6w. 

Niekt6re problemy mi€;dzynarodowej komunik�cji kolejami zelazny-

6 B. M a l a c h ,a w s k i, Organizacja turystyki g6rskiej w Czechoslow-acji 

i wsp6lpraca polsko-czechoslowacka na tym polu (Kornunikat nr 36, seria VI -

Sprawy Czechoslowackie, 1948 r.). 
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mi regulowala konwencja bernenska o przewozie towar6w kolejami ze
laznymi z 1890 r. 7 Obowiq:zywala ona na calym terytorium Austro-W�-
gier, ale nie obejmowala nowo powstalych panstw, w tym Pol'Ski i Cze
choslowacji 8• W okresie przejsciowym, do czasu sygnowania przez oba 
panstwa konwencji bernenskiej, znaleziono inne wyjscie. Brak odpowied
niej umowy mi�dzy obu panstwami 9 zastqpionio aktami normatywnymi 
kierownik6w resort6w komunikacji. Przepisy wiqzqce pracownik6w re
sortu, w sytuacji gdy podobne zasady obowiqzywaly analogiczny perso
nel drugiej strony, daly moznosc faktycznej wsp6lpracy w tej dziedzi
nie wbrew oficjalnym stanowiskom obu rzqd6w. 

Dekretem z 7 II 1919 r. naczelnik panstwa przekazal ministrowi ko
munikacji prawo wydawania przepis6w w sprawie przewoz6w towar6w 
oraz ustanowienia taryf kolejowych 10• Rozporzi:idzeniem z 31 VII 1919 r. 
wprowadzono tymczasowo ruch graniczny przez·Bogumin, Cieszyn, Zwar
don, Suchi:ihor�, Orl6w i Mezilaborce 11• Oficjalnie otwarto kiomunikacj� 
bezposrednii:i rozporzi:idzeniem z 15 X 1919 r. 12, przyjmujqc za podsta
w� ikonwencj� bemenski:i, kt6ra formalnie nie obowii:izywala. Dalszym 
etapem rO'zwoju wsp6lpracy polsko-czechoslowadtj.ej w zakresie kJomuni
kacji stalo si� przysti:ipienie Polski i Czechoslowacji do konwencji ber
nenskiej. Punktem zwrotnym w komunikacji na polsko-czechoslowac
kim pograniczu stalo si� podpisanie konwencji o wzajemnej komunikacji 
kolejowej w 1927 r., kt6ra rozwii:izala wreszcie problemy komunikacji 
przez terytorium panstwa �qsiedniego. W owym czasie istnialo kilka od
cink6w kolei przebiegajqcych przez terytorium SqSiednieg10 panstwa. 
Sprawy te regulowano zazwyczaj dwustronnq umowi:i, normuji:i·ci:i zasady 
zwii:izane z tranzytem przez terytorium panstwa si:isiedniego, lub drogi:i 
wymiany odcink6w granicznych i zwii:izanej z tym ponownej delimitacji 
i dema�kacji granicy. K,onwencja uregulowala komuniJkacj� na kilku od-

7 Konwencja mi�dzynarodowa o przewozie towar6w kolejami zelaznymi pod
pisana 14 X 18!_}0 r. wraz ze zmianami z 16 VII 1895 r., 16 VI 1898 r., 19i IX 
1906 r. oraz deklaracjami dodatkowymi z 20 IX 1893 r. (Dziennik Ustaw, 1922,

nr 76, poz. 685). Polska przystqpila do konwencji 24 II 1922 r., a Czechoslowacja 
14 XI 1922 r. (Dziennik Ustaw, 1922, nr 99, poz. 913).

a Art. 1'9 Traktatu mi�dzy Gl6wnymi Mocarstwami Sprzymierzonymi a Pol
skq (maly traktat wersalski) nakladal m. in. na Polsk� obowü,lzek przystc1pienia 
w cic1gu 12 miesi�cy od zawarcia traktatu do konwencji bernenskiej. 

9 Wprawdzie 24 IX 1920 r. podpisana zostala w Pradze umowa dotyczc1ca 
uregulowania wszystkich spraw kole.jowych wyniklych wskutek podzialu Slciska 
Cieszynskiego, Orawy i Spiszu, ale nie zostala ona ratyfikowana. 

10 Dziennik Praw Panstwa Polskiego, nr 14, rpoz. 251. Dekret Naczelnika 
Panstwa zatwierdzony zostal 7 IV 1919 r. 

11 Rozporzc1dzenie z 31 VII 1919 r. (Dziennik Ustaw, nr 68, poz. 415). 
12 Rozporzc1dzenie z 15 X 1919 (Dziennik Ustaw, nr 83, poz. 465). 
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cinkach tranzytowych znajdujc:icych si� na terytorium Po1ski i Czecho
slowacji. Na terytorium Polski: na prywatnej linii lokalnej Svinov-Vit
kovice do stacji Cesky Tesin (przebiegajc:icej na odcinku, 4,878 km przez 
terytorium Polsiki), kr6tJki odcinek mi�dzy grankq :panstworwq pod Cie
szynem a zwrotnicq odgal�zienia tej lokalnej kolei czechoslowackiej po
zostal we wsp6lnym uzytkowaniu PKP i CSD. Na terytorium Czecho
slowacji: na szlaku kolejowym z Nowego Sqcza do Muszyny (kolo miej
scowosci Wierchomla na _odcinku 0,179 km przebiegajc:icym na teryto
rium Czechoslowacji) oraz na linii prywatnej ·z tupkowa do Cisny kolo 
przystanku kolejowego Solinka (przebiegajqcej na odcinku 1,137 km 
przez terytorium Czechoslowacji) 13.

Opr6cz zagadnien zwiqzanych z tranzytem konwencja uregulowala 
r6wniez spraw� most6w na rzece Olzie. Zgodnie z zasadami prawa mi�
dzynarodowego granica na rzekach moze przebiegac r6znie 14, ale· budo
wle nadwodne lub nawodne przedziela po polowie. Praktyczne wzgl�dy 
eksploatacji i konserwacji sklaniajq jednak do przydzielania takich bu-. 
dowli jednej ze stron. W tym konkretnym wypadku most na rzece Olzie 
lwlo Cieszyna konwencja przekazala w calosci stronie polskiej (bez zmia
ny linii granicznej), a podobny most 'na szlaku Zebrzydowice-Petrovi
c� (kolo w.si Marklovice) stronie czecho:slowackiej. 

Uregulowano r6wniez sprawy komunikacji przez granic�. Ustalono 
wsp6lne stacje zdawczo-odbiorcze, ale z zachowaniem odr�ibnych stacji 
lmntroli granicznych, mianowicie: 

O d c i n e k

Zebrzydowice--Petrovice 
Cieszyn Bobr6wka-Cesky Tesin 
Zwardon-Skalite 
Czarny Dunaj ec-Suchahora 
Muszyna-Orlov na Slovensku 
Lupk6w-Mezilaborce 
Sianki-Uzok 
Lawoczne--Volovec 
W oronienka-J asina 

Sta·cja zdawczo-odbiorcza 

Zebrzydowice 
Cesky Tesin 
Zwardon 
Suchahora 
Orlov na Slovens:ku 

Mezilaborce 
Sianki 
Lawoczne 
Jasina 

13 W ten spo,s6b sprawy komunikacji ,przez terytorium sctsiedniego panstwa 
uregu1owala konwencja z 30 V 19217 r. (Dziennik Ustaw, 19219, nr 84, poz. 624). 
Po wojnie podpisano kilka um6w dotyczqcych komunikacji tranzytowej na te
renach Ziem Odzyskanych, a mianowicie: z Czechoslowacji do Czechoslowacji 
przez Glucholazy (1948 r.), z Czechoslowacji do Czechoslowacji na odcinku 
Ll.berec-VeT1nsdtQ1rf (1949 r.), z Polski do Plolski pr.zez Bfloumov�Mezimesti 
(1949 r.). · 

14 Np. jednym brzegiem wlqczajqc calct rzek� do jednego pafrstwa, srodkiem 
rzeki (mediana), a na rzekach splawnych i zeglownych srodkiem gl6wnego nurtu 
(talweg). 
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Umowa przewidywala mozliwosc wsp6Inej odprawy granicznej na 

jednej stacji zdawczo-odbiorczej. Jednak do podpisania takiej umowy do

szlo dopiero po przeszlo trzydziestu latach - w 1963 r. Podpisanie umo

wy nastc1pilo w okresie poprawy stosunk6w mi�dzy Polskq a Czechoslo

wacjq. Jednak dopiero po kilku latach zostala ona ratyfikowana i weszla 

w zycie 15
• 

Po podpisaniu polsko-(Jliemieckiego paktu o nieagresji polsko-czecho

slowacka wsp6lpraca na terenach pogranicza nie zostala oficjalnie za

niechana, jednak stopmowa zmiana kierunku polityki ,polskiej doprowa

dzila w konsekwencji do jej zaniechania. 

DIE POLNISCH-TSCHECHOSLOWAKISCHE ZUSAMMENARBEIT 

IM GRENZGEBIET IN DEN JAHREN 1918-1938 

Der Verfasis1er stellt 1n seiinem Artikel di,e juristische Seite der pdlnisch
tschechoslowakischen Zusammenarbeit in der Zwischenkriegszeit dar. Beson
dere AufmerkStamkeilt ,schenkt er den Anweiisungen der Bots,chafterkonferenz 
und der infolge dieser Anweisungen abgeschlossenen Konvention üb�r den klei
nen Grenzverkehr vom 30. Mai 1925. Ferner wird die Bedeutung dieses Doku-

. ments für die Entwicklung der wirtschaftlichen und touristischen Zusammen
arbeit im Grenzgebiet besprochen. Der Verfasser unterstreicht auch die Zusam
menarbeit im Bereich des· Eisenbahnverkehrs, die sich seit 1918 entwickelte, 
obgleich ihre juristische Seite erst durch die im Jahre 1927 unterzeichnete Kon
vention geregelt wurde. 

15 Polska ratyfikowala konwencj� dopiero 15 VIII 19219 r., a 'wymiana do
kument6w ratyfikacyjriych nastcipila w Warszawie 2.3 XI 1929 r. Konwencja 
weszla w zycie 8 XII 1929 r., i obowiqzywala do czasu podpisania nowej konwen
cji. (Dziennik Ustaw, 1959, nr 53, poz. 2'57, art. 27). Wprowadzone zmiany do 
konwencji (protokolem z 18 VI 1930 r.) dotyczyly niekt6rych ulatwien dla 
prowadzenia kontroli celnej i weszly w zycie 1 IX 1930 r. (Dziennik Ustaw, 
1933, nr 6 poz. 37). Druga zmiana wprowadzona do konwencji zwiqzana byla 
z likwidacjq ostatniego odcinka tranzytowego kolei lokalnej Vitkovice-Cesky 
Tesin, kt6ra na odcinku okolo 5 km przebiegala przez terytoriwn Polski. Umowa 
podpisana zostala 17 II 1933 r., a wymiana dokument6w ratyfikacyjnych na
stqpila 14. XI . 1933 r. Weszla w zycie 14 XII 1933 r. (Dziennik Ustaw, nr 97, 
poz. 750). 



ZDEmK KONECNY 

UMOWA HANDLOWA MIF;DZY POLSK.l\ 

I CZECHOSLOWACJ.l\ Z 1925 ROKU 

Polska i czechoslowacka historiografia marksistowska nie poswiE:caly 
dotychczas wiE:kszej uwagi problemom wic1zc1cym siE: z rokowaniami bur
zuazyjnych rzqd6w przedmonachijskiej Republiki Czechoslowackiej i Pol
ski w sprawie wzaj emnych stosunk6w gospodarczych. Tymczasem roko
wania te wywolaly powazne echo, rzecz jasna, przede wszystkim w kolach 
przemyslowych obu panstw. W nowo uporzqdkowanym zespole olomuniec
kiej Izby Handlowej i Rzemieslniczej, przechowywanym w Archiwum 
Pans.twowym w J anowicach kolo Rymarzorwa, udalo . mi si� niedawno 
odszukac nowe i dotychczas nieznane dokumenty, ikt6re w powaz
nym stopniu mogq byc pomocne przy ocenie rokowan gospodarczych 
mi<::dzy izbami rzemieslniczymi i dzialaczami rzc1dowymi Czechoslowacji 
i Polski, jak tez i wielu waznych szczeg616w zwic1zanych z umowq han
dlowq z 1925 r. W tym miejscu pragn<:: podzi�kowac prawwnikom Archi
wum Panstworwego w J anoiwicach ,za niezwyklq uczynnosc okazanc1 mi 
podczas �oich badan 1. 

Polscy i czechoslowaccy producenci, handlowcy i politycy byli po
waznie zainteresowani w zawarciu mi�dzypanstwowej umowy handlo
wej. W stopniu szczeg6lnie. silnym dqzyla do tego bardziej rozwini�ta 

' przemyslowo Czechoslowacja. Swiadectwem wzajemnego zainteresowa
nia stosunkami gospodarczymi byla juz pierwsza umowa handlowa z 20 
IX 1921 r., nigdy jednak nie ratyfikowana 2• Ta najwi�ksza przeszkoda 

1 Artykul zostal napisany przed paru laty. Obecnie dzieje stosunk6w polsko
-czechoslowackich Set juz lepiej zbadane, gl6wnie jednak z politycznego, a nie 
gospodarczego punktu widzenia. Zr6dla do niniejszego studium znajdujq si� obec
nie w Archiwum PaMtwowym w Olomuncu, dokctd zostaly przeniesione z bylej 
filii w Janowicach. Dla zespolu Izhy Handlowej i Rzemieslniczej Olomuniec b�
dziemy uzywac skr6tu OZK Olomouc. 

2 „Zahranicni politika", nr 20, 24 XI 1921, s. 468. 
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w stosunkach handlowych mi�dzy Czechoslowacjq a Pol1skc1 zostala usu
ni�ta dopiero w rezultacie nowej umowy handlowej z 1925 r. Nie ozna
czalo to wcale, ze handel mi�dzy Czechoslowacjq a Polskc1 w pierwszych 
latach niepodleglosci w og6le nie istnial. Ostatecznie nawet ,przed wojnq 
polsko-czeski szlak handlowy nie byl pusty; wr�cz odwrotnie, panowalo 
na nim wi�k.sze ozywienie niz w pierwszych latach po wojnie swiato
wej. Na pieTwszym miejscu znajdowala si� wtedy Galicja. Sprowadzala 
ona najwi�cej pTodukt6w z ziem czeskich, p001iewaz- wraz z nimi znaj
dowala si� w ramach jednego obszaru celnego. Ziemie czeskie zaopatry
waly Galicj� gl6wnie w artykuly tekstylne (szczeg6lnie welniane i ba
welniane) i konfekcj�, a nast�pnie coraz cz�sciej dostarczaly jej maszyn 
i produkt6w przemyslu nietalowego. Z Galicji plyn�ly na ziemie czeskie 
nafta i artykuly rolnicze. Pod kazdym wzgl�dem byl to wi�c handel 
korzystny dla burzuazyjnych przedsi�bior.c6w ziem czeskich. Kontakty 
z pozostalymi ziemiami polskimi byly przed wojnc1 swiat,owc1 minimalne 
i raczej przypadkowe a. 

W pierwszych latach po wojnie swiatowej nowe granice celne spara
lizow.aly w pewnym stopniu handel z Galicjq. Wymiana towarowa z Pol
skq byla jednak powazna. Bur.zuazja czechoslowacka wyzyskala w pelni 
sytuacj� Polski w pierwszych dw6ch latach po wojnie imperialistycznej, 
kiedy przemysl polski prawie nie funkcjonowal, a zrujnowany kraj byl 
w powaznym stopniu zalezny od importu takze z sc1-siedniej Czechoslo
wacji. Bur.zuazja polska byla zmuszona pozostawic otwarte drzwi dla 
towaröw zagranicznych i nie mogla myslec o jakiejkolwiek konkurencji. 
Z tego to wzgl�du 6wczesne polskie cla importowe byly bardzo umiarko
wane. Pro�ucenci czechoslowaccy potrafili wykorzystac sprzyjajc1cc1 im 
sytuacj� takze w. latach p6zniejszych, kiedy handel polski preferowal 
doskonale, jakosciowo znacznie lepsze od polskich towary -czechoslo-
wackie 4

• 

Staty.styka handlu zagranicznego wskazywala jednak, .ze röwniez 
i Polska byla powaznie zainteresowana w wymianie towarowej z Cze
choslowacjq. Oba panstwa uzupelnialy si� wzajemnie, aczkolwiek bur
zuazj a czechoslowacka odnosila wi�ksze korzysci ze stosunk6w handlo
wych. Polska eksportowala gl6wnie produlkty ro1ne i :surorwce rprzemy
slowe, Czechoslorwacja - gotowe wyroby przemy.slowe i rolnicze. Bez
posrednio po wojnie swiatowej przemysl czechoslowacki nie znajdowal 
w Polsee powazniejszego konkurenta prawie w zadnej gal�zi: rodzima 
produkcja polska tnajdowala si� dopiero w .poczc1tkowym stadium swe
go rozwoju. 

3 OZK Olomouc, k. 1940, cj. 7279. 
4 ,Lidove noviny", 21 III 19-20. 
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0 imparcie i eksparcie tawar6w mi�zy Czechoslowacjq i Palskij 
w latach 1920-1924 najlepiej i najdokladniej pawiedziec mogq liczby: s 

Rok Import Eksport 
Czechoslowacji z Polski Czechoslowacji do Polski 

1920 1 060 976 q 1 762 940 q 
1921 1 444 062 q 3 596 853 q 
1922 2 208 787 q 2 139 477 q 
1923 8 749 646 q 2 579 127q 
1924 (do 30 IX) 5 757 589 q 2197 476 q 

Warto uswiadomic sobie nie tylko wag�, ale i cen� (w kornnaich czeskich) 
tych t,awar6w: 

1920 
1921 
1922 
1923 

Rok 

1924 (do 30 IX) 

Import 
Czecha.sl·owacji z Polski 

399 459 8fi4 
383 727 856 
3,24 336 989 
376 429 027 
453 430 346 

Eksport 
Czechoslowacji do Polski 

1425 438 571 
1424 060 979 
604 852 104 
358 479 128 
364 630 291 

Oba wskazniki _: waga i cena - pozwalajq na istotne kankluzje. Za 
impartowane z Czechoslowacji towary (gl6wnie gotowe produkty) Pola-

. cy musieli droga zapladc, gdy natomiast surowce importowane z Polski 
byly dla burzuazji czechoslowackiej stosunkowo tänie 6

• Dlatego tez han
del Czechoslowacji z Polskq w latach 1920-1922 byl nader aktywny, 
chociaz ekspart do Polski powaznie spadal. Spadek eksportu czechoslo
wackiego da Polski byl nie tY.lko ·absolutny, leez rowniez wzgl�dny. Je
zeli w 1920 r. eksport Czechoslowacji da Polsk� stanowil 5·0/o eksportu 
og6lne,go, to w 1923 r. stanowil jedyni.e 2,850/o; spadek wynosil wi�c az 
50°/o. 

Statystyka polskiego handlu zagraniez'nego w 1923 r. w1skazuje na po-

5 OZK Olomouc, k. 1581; ,,Zahranicni politika", 5 VIII 1920, s. 378. 
6 Tamze. Fakt ten ilustruje najlepiej przeci�tna wartosc (w kqronach czes

kich) tony .towaröw eksportowanych i importowanych do Czechoslowacji: 

Rok 

1920 

1921 

1922 

1923 

Eksport . j Import 

80 856 37 656 
38 882 26 508 
28 396 14 742 
13 948 4 306 
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wazny w nim udzial Czechoslowacji. Wskazuje na to tabela (dane w zlo
tych frankach) 7: 

Kraj Eksport do Polski Kraj Import z Polski 

Niemcy 486 996 000 Niemcy 604 624 000 

USA 171 319 000 Rumunia 136 067 000 

Austria 96 914 000 Austria 110 949 000 

Anglia 90 530 000 Anglia 70 043 000 

Czechoslowacja 53 705 000 Czechoslowacj a 57 507 000 

Francja 43 955 000 Francja 24 662 000 

Wlochy 27 731 000 Dania 24 2152 000 

Belgia 15 259 000 ZSRR 22 576 000 

Szwajcaria 12 646 000 W�gry 19 113 000 

Indie 12 538 000 Holandia 13 067 000 

W�gry 6 306 000 Szwajcaria 9 'f15 000 

Rumunia 5 916 000 Japonia 9 673 000 

Szwecja 5 915 000 USA 6 918 000 

W obrotach towarowych z Po1Skq - w obliczu silnej konikurencji 
mi�zynarodowej - Czechoslowacja zaj�la wi�c piqte miejsce. Nie zaspo
koilo to jednak burzuazji czechoslowac'kiej, kt6ra dqzyla do bardziej in
tensywnego i skutecznego przenikni�cia na rynki polskie. 

W 1923 r. Czechoslowacja eksportowala do Polski: zelazo i artykuly 
zelazne za 83 392 000 koron (w tym sur6wka lana - 12 091 000, zelazo 
i stal walcowane lub · ciqgni�te - 15 166 000); baweln�, przedz� bawelnia
nq i tkaniny za 52 602 000 koron; .sk6r� i artykuly sk6rzane za 48 745 000 
koron; drewno, w�giel i torf za 42 302 000 koron (w tym koks -
22 402 000, w�gie1 kamienny - 1 880 000, drewno - 17 415 000); maszyny 
i r6.z:norodne instrumenty za 20 794 000 koron; szklo i artykuly szklane za 
6 159 000 koron; artykuly gumowe, hlej i ?ywic� ·za 5 223 000 koron; 
metale pospolite za 5 013 000 koron; pojazdy mechaniczne za 3 634 000 
koron (gl6wnie samochody, za 2 900 000) i wreszcie konfekcj� za 3 488 000 
koron. Indeks eksportu czec.hoslowackiego do Polski potwierdza konsta
towanq juz prawd�, ze Czechoslowacja wywozila do Pols1ki prawie wy
l�cznie produkty ·gotorwe 8, a Polska do C-z·echo1slowacji surowce i arty
kuly rolnicze. Czolowe miejsce w eksporcie polskim do Czechoslowacji 
zajmowal w�giel kamienny. W 1923 r. Polska dostarczyla go za 
152 428 000 koron. Prawie jednakowo wazny byl tak:ze import olej6w 
mineralnych (za 106 826 000 koron). Metali pospolitych importowano juz 

7 OZK Olomouc, k. 1581, Propozycje OZK 01omouc do.tyczqce um0iwy o-ze
choslowacko-polskiej. 

8 Tamze, k. 1543, cj. 8'963, 5'284, k. 1556, Sprawo21dani1e Minisiterrstwa Spll'1aw Zla

grainiczinych opublikowane przez Panstwowy Urzctd Statystyczny, s·eria 3. 
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tylko za 26 176 000 koron; lnu, konopi i juty za 13 376 000 koron; drewna 
za 11 060 000 koron; bydla za 8 329 000 koron; produkt6w zwierz�cych za 
6 914 000 koron; owoc6w i jarzyn za 4 887 000 koron; tluszcz6w za 
4 987 000 koron (najwi�cej parafiny); gumy, kleju i zywicy za 5 878 000 
koron (najwi�cej terpentyny i olej6w terpentynowych); chemikali6w 
za 8 253 000 koron. 

Przedstawiony poziom importu i eksportu mi�dzy Polskq a Czechoslo
wacjq utrzymal si� do 1925 r. Stosunki handlowe byly wi�c ozywione, 
ale ich og6lna tendencja nie byla korzystna ani dla Czechoslowacji, ani 
dla burzuazji polskiej. Zwlaszcza bardziej rozwini�ty przemysl czecho
slowacki w drodze do P.olski spotykal si� z powaznymi przeszkodami. 
Najwazniejszq .przyczynq hamujqcq handel czechoslowacki z Polskq do 
1925 r. byl brak umowy handlowej (umowa z 1921 r. nigdy nie zostala 
ratyfikowana), a ponadto inflacyjna polityka rzqdu polskiego, gwaltowny 
wzrost wartosci korony czechoslowackiej, systematycznie wzrastajqce 
polskie stawki celne oraz liczne zakazy importowe i eksportowe. 

Zdawac si� moglo, ze zahamowanie inflacji w Polsee na poczqtku 
1924 r. oraz wprorwadzenie nowej waluty polskiej (28 IV 1924 r.) wy
tworzq niezwykle korzystne warunki gospodarcze dla importu obcych 

· towar6w do Polski 9• Burfoazja czechoslowacka liczyla na wzrastajqce
na rynkach polskich ceny, przewyzszajqce poziom swiatowy, spekulo
wala na ci�zkim kryzysie gospodarczym w przemysle polskim, kt6ry
unieruchomil wiele fabryk, a w wielu doprowadzil ·do zmniejszenia pTo
dukcji. J ednakze przed obcym importem do Polski, w tym takze cz2eho-,
slowackim, wyrastala nowa, powazna przeszkoda: wysokie, cz�iSto wr�cz
prohibicyjne cla. W obronie przed importami obcych towar6w Polsee
nie pozostawalo nie innego, jak uciec si� do zmiany taryfy celnej. Nowa
taryfa z 28 VI 1924 r. wzmocnila obronny charaikter polskiej polityki.
W stosunku do jednej trzeciej pozycji importu cla zostaly powaznie
zwi�kszone. Dotyczylo to gotowych produkt6w. Z drugiej strony w sto-

. sunku do jednej trzeciej pozycji, reprezentujqcych surowce i p6lfabry
katy, cla zostaly obnizone. W sumie jednak polskie stawki celne kilka
krotnie ;przewyzszaly stawtki czechosl6wackie, uruernozliwiajqc w ten
spos6b powazniejszy rozw6j handlu zagranicznego mü�dzy oiboma kraja
mi. Niemoznosc utrzymania wysokich cel uznal ostatecznie ·sam rzqd
polsiki i w drugiej polowie 1924 r. zgodzil si� kilkakrotnie na ich obni
zenie.

Przedsi�biorcy i handlowcy czechoslowaccy, przed kt6rymi z kaz
dym dniem „sprzyjajqcej" sytuacji gospodarczej w Polsee uciekaly w re-

9 Tamze, k. 1556, Roczne sprawozdania Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
nr 134. 
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zultacie niesprzyjajqcych warunk6w celnych potoki zlota, byli szczeg61-
nie zaniepokojeni. Czuli si� oni tym bardziej uposledzeni, gdyz Polska 
zawarla umowy handlowe z innymi panstwami, obnizajqc im stawki 
celne, eo oczywiscie utrudnialo sytuacj� Czechoslowacji jako konkuren
ta i zainteresowanego w polskich rynkach 10. Tak np. P.olska obnizyla 
Fr:ancji (z kt6rq zawarla umow� handlowq 6 II 1922 r.) stawki celne 
w wielu wypadkach az o 50'0/o. Obnizka dotyczyla zwlaszcza niekt6rych 
gatunk6w sera, garbowanych sk6r, r�kawiczek, wyrob6w z drzewa, 
mydla, . maszyn, pojazd6w mechanicznych, towar6w tekstylnych i kon
fekcji. W spisie tym byly wi�c i takie towary, w kt6rych zwi�kszonym 
eksporcie do Polski Czechoslowacja byla szczeg6lnie zainteresowana. 
Potwierdzaly to slowa samych przedsi�biorc6w czechoslowackich: ,,Izby 
przywiqzujq szczeg6lm1 wag� do tego, aby podpisanie umowy i udziele
nie klauzuli najwyzs�ego uprzywilejowania nastqpilo jak najpr�dzej. 
W przeciwnym wypadku, jezeli rokowania handlowe przecüignq si� na 
dluzszy okres, sprzyjajqcq kontunkt.ur� na rynkach polskich wyzyska 
jednostronnie przemy,sl konkurencyj'ny panistw obcych". Czechoslowaccy 
przemy'.slowcy i handlowcy nie chcieli si� sp6znic i stracic o'kazj� pomno
zenia swych bogactw 11. 

Z podobnych ulg, ale nie w jednakowym zakres·e, korzystaly w Pol
see Austria, Ainglia, Belgia, Dania, Wlochy, Jugoslawia, Rumunia) 

Szwajcaria, TurcJa i Islandia. Przemysl czechoslowacki utrzymywal czo
lowe miejsce na zagranicznych rynkach Polski wylqcznie dzi�ki dojrza
losci i jakosci swej produkcji. Zwloka w rokowaniach polsko-czechoslo
wackich, spychajqca Czechoslowacj� poza wiele innych kraj6w, byla 
z pewnosciq nast�pstwem wasni politycznych o hiekt6re terytoria slq
skie, zwlaszcza o Slqsk Cieszynski. Reakcyjny rzqd polski dzialal na prze
k6r rachubom gospodarczym nie mniej reakcyjnej burzuazji czechoslo·
wackiej 12. 

Opr6cz postulat6w celno-taryfowych przemysl czechoslowacki formu
lowal r6wniez postulaty dotyczqce licznych zctkaz6w eksportowych wpro
wadzonych 30 VI 1920 r. przez polskie Ministerstwo Handlu zgodnie 
z politykq Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 19 IX 1924 r. zaruidzenie 
to zostalo zniesione, ale nadal pozostal w mocy zakaz eksportu surowych 
olej6w mineralnych i jajek. Najbardziej dotkliwy byl dla Czechoslo
wacji zakaz eksportu olej6w mineralnych, poniewaz przed pierwszq woi
nq swiatowq czechoslowackie, zwlaszcza morawskie i slqskie, rafinerie 
olej6w mineralnych przerabialy naft� galicyjiskq. Syt iacja po wojnie po-

10 „Lidove noviny", 7 IV 1922. 
11 OZK Olomouc, k. 1863, cj. 30026-24. 
12 „Zahranicni politika", 1925, nr 1. 
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waznie si� zmienila: Zdolnosc produkcyjna rafinerii czechoslowackich 
przez wiele lat pozostawala nie · wyzyskana tylko dlatego, ze wyschlo 
zr6dlo polskiej (galicyjskiej) nafty. Nie mozemy si� wi�c dziwic relacji 
olomunieckiej Izby Handlowej i Rzemieslniczej: 13 „Zywotnym problemem 
czechoslowackiego przemyslu olej6w mineralnych jest odwolanie przez 
Polsk� zakazu ich eksportu. Izby domagajq si�, aby podczas rokowari 
w sprawie umowy handlowej nasi przedstawiciele energieznie wskazy
wali na slusznosc tego postulatu". 

Burzuazja czechoslowacka nie zdawala si� jedynie na ma'nifestacyjne 
delklaracje, lecz aktywnie zabiegala o zabezpieczenie swych interes6w. 
Byla ona dostatecznie silina i drapiezna, aby wystqpic pod adresem Polski 
z okreslonymi zqdaniami. PrzedsiE;biorcy czechoslowaccy przygotowywa
li si� nawet do wstrzymania importu p6lfabrykat6w olej6w mineralnych 
z Polski i nastawienia swych fabryk na dow6z z Ameryki, Rosji i Iranu. 
Rzqd polski mial ustqpic pod tym naciskiem; sytuacj� wyjasnila zawar
ta wkr6tce umowa handlowa. W przeciwienstwie do zakaz6w eksporto
wych zakazy importowe nie niepokoily przemyslu czechoslowackiego, 
gdyz dotyczyly - z .punktu widzenia mozliwosci i dqzen czechoslowac
kiego handlu ·zagraniczne·go - j edynie „drugorz�dnych" artykul6w. 
Przed zawarciem czec�oslowacko-polskiej umowy handlowej zakazowi 
importu podlegaly: czekolada, kompoty, marmolada, soki owocowe, 
wina, ostrygi, homary, sztuczne srodki slodzqce, artykuly kosmetycz
ne i perfumeryjne. 

Przemyslowcy i handlowcy czechoslowaccy oponowali ta'kze ,prze
ciwko oplatom dodatkowym za eksportowane do Polski towary. Cho
dzilo tu m. in. o oplaty: manipulacyjnq w wysolkosci 5rfJ/o oiplaty 
celnej, statystycznq, ag.entur celnych PKP, za zalatwienie formalnosci 
celnych w wysokosci 3°/o, oraz kolejowq za prac� fizycznq pracowni
k6w kole.jowych, wahajqcq si� w granicach 20 gr za 100 kg towaru. 
W ten spos6b indeks najwazniejszych hamulc6w eko·nomicznych inten
sywniejszego rozwoju handlu zagranicznego mi�dzy Czechoslowacjq 
i Pol.skq zostal w najog6lniejszych zarysach wyczerpany. Z punktu. 
widzenia burzuazyjnych przedsiE;biorc6w Czechoslowacji bylo wi�c rze
czq zrozumialq, iz domagali si� zawarcia pelnomoc·nej umowy han
dlowej z Polskq. Polska - kraj sc1siedni i do tego stosunköwo zacofany, 
zbyt rozbudzal a.petyt bur·zuazji czecho:slowackiej, aby mo:gla z niego 
zrezygnowac. 

Burzuazja czechoslowacka nie czekala wi�c, lecz dzialala. Na zgro
madzeniu tzw. handlowo-politycznych referent6w izb rzemieslniczych 
w Pradze 20 XII 1924 r. podj�te zostaly konkretne kroki, na razie w for-

13 OZK Olomouc, ik. 1863, cj. 30976-24, Olomuniec, 27 XII 1924.
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mie rpostulatow dotycz�cych przygotowywanej czechoslowacko-polskiej 
umowy handlowej 14

. Przedstawiciele burzuazji czechoslowackiej sta
nowczo domagali si� ra tyfikacji umowy z 1921 r. albo tez zawarcia 
nowej. R6wnoczesnie ref erenci izb handlowych i rzemieslniczych posta
nowili w Pradze, ze b�dq si� natychmiast domagac od rz�du polskiego 
obnizenia cel. Szerokie bada:nia w rej,onach dzialania wszystkich cze
choslowackich izb handlowych wyjasnily, ze w pierwszym etapie fabry

kanci i handlowcy zainteresowani byli w obnizce cel na nast�pujqce 
towary: zelazo w sztabach, blachy wszystkich asortyment6w, wyroby 
metalowe o r6znorodnym ci�zarze, przedmioty lane, artykuly zelazne 

i stalowe, ikotly i rury, wyroby. toczone i obrabiane, oleje roslinne, drob
ne sprz�ty gospodarcze i kuchenne, wyroby emaliowane, drucianki, 
noze, lopaty, rydle i m.otyki, maszyny parowe, pompy, turbiny parowe, 
plugi, organy, celuloz�, papier ·do opakowan, bibulk� papierosowq, 
materialy welnian.e, tkaniny p6lwelniane, dywainy, ikaipeliusze i czapiki, 
krochmal z kukurydzy, og6rki marynowane, namiastki kawy, piwo, mar
garyn�, sztuczne tluszcze, wapno palone i wapien, cegl� ogniotrwah1, 
pierscienie karborundowe; lic6wk�, podlogowe plyty kamienne, kafle, 
glini�ne naczynia ikuchenne, kwas mr6wczany. W stosunku do pozo
stalych towar6w miano si� domagac obnizenia cel w . drugim etapie. 
Niekt6re izby handlöwe i rzemieslnicze formulowaly specjalne postu
laty · w zwiq:zlru z· przygotowanym ukladern handlowym z Po1skq. Tak 
np. izby slowackie wskazywaly na koniecznosc obnizenia cel w pierwszej 
kolejnosci na ser liptowski i bryndz�. OlomtU1iec wysuwal pödobny 
postulat pod adresem swych slynnych twarozk6w. Przemysl slq.ski byl 

szczeg6lnie zainteres_owany w eksporcie cegly ognioodpornej, dach6wek 
do krycia strzech itd. Tak w najog6lniejszym zarysie przedstawialy 
si� nastroje w przemyslorwych kolach Czechoslowacji wobec rokowan 
handlowych z Polskq 1s.

T:rzeba podkreslic, ze nie chodzilo tu ty1ko o opinie przypadlkowo 
wybranych czy zwolanych; referent6w wyrazone na wspomnianym 
zgromadzeniu praskim, lecz o zdanie wszystkich chyba wi�tkszych 

i mniejszych przedsi�bior.stw i fabryk zainteresowanych handlem z Pol
skq. Olomuniecka Izba · Handlowa i Rzernieslnicza, jako referentka 
w ,sprawie handlu z Pnlskq, :zmrganizowala ro:zlegle badania poiglqd6w 

zainteresowanych czechoslowackich przedsi�biorstw przemyslowych. Ich 
pisma, zachowane w archiwum Izby olomunieckiej, Sq nieklamanym 

swiadectwem wielkiego zainteresowania stosunkami handlowymi z Pol-

14 Tamze. 
15 Tamze, R6znorodne postulaty (w zwiqzku z przygotowanc4 umowq z Polskci)

do .pozycji 119 czechosfowackiej taryfy celnej. 
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skq, oczywiscie na bardziej korzystnych warunkach niz istniejqce bez
posrednio po pierwszej wojnie swiatowej. 

J est rzeczq technicznie niemozliwq uwzgl�dnic odpowiedzi wszY'�t-
. kich firm na zapytanie olomunieckiej Izby Handlowej, czy i na jakich 
warunkach Sq one zainteresowane w wymianie towarowej z �olskq. 
Wskazemy wi� jedynie na odpowiedzi najwazniejsiych przedsi�biorstw, 
starajqc si� uwzgl�dnic· r6znorodne gal�zie produkcji. Nasz og6lny prze
glqd. pol.sko-czechoslowackich stosunk6w handlowych wykazal, ze na 
czolowym miejscu wsr6d eksportowanych do Polski towar6w .znajdo
walo si� zelazo, artykuly zelazne, maszyny, auta itd. Ich eksport do 
Polski posiada ugruntowanq jeiszcze przed pierwszq wojnq swiatowci 
tradycj� i kierowal si� nie tylko do Galicji, ale r6wniez do Poznan
skiego i pozostalych obszar6w Polski. W eksporcie wspomnianych to� 
war6w partycypowaly gl6wnie Morawy, Slqsk i Slowacja, z racji swe
go ipolozenia geograficznego specjalnie zainteresowane rynkami pol
skimi. 

Ze wzgl�du na wielkie zainteresowanie firm czecho1slowackich prqd 
artykul6w zelaznych, maszyn itd. nie zamarl nawet po wojnie, kiedy 
wyrosly przed nim lic;zne przeszkody, o kt6rych juz wspominalismy. 
Np. w 1923 r. eksport ze_laza i artykul6w zelaznych do Polsiki wynosil 
52 601 953 kg (o wartosci 83 392 031 koron) z 566_ 442 800 kg og6lnego 
eksportu czechoslowackiego (o wartosci 968 221 461 koron). W tym sa
myni ·roku eksport maszyn wynosil 2 857 858 kg (o wartosd 20 796 781 
koron) z og6lnego eksportu 25 854 300 kg (o wartosci 181 811 282 ko
rony) 16• Te i inne dan� statystyczne utwierdzajq nas w. przekonaniu, 
z� w wypadku wielu artykul6w Polska r6wniez po wojnie swiatowej 
znajdowala· si� na czolowym miejscu wsr6d odbiorc6w czechoslowackich. 
Swiadczq ,o tym bardziej szczeg6lowe dane, dutyczcice ipTzede wszy,stkim 
zelaza. W og61nym impo:rcie. wynoszqcytm 938 672 q w 1923 r. udzial 
hut czecho.sfowackich stanowil 134 423 q� zajmujqc miejsce tuz obok 
Niemiec, kt6re jako gl6wny dostawca eksportowaly do Polski 692 259 q. 
Uwzgl�nijmy jeszcze eksport zelaza w sztabach: w 1923 r. w og6lnym 
impor.cie polskim w wysokosci 429 090 q udzial Czechoslowacji wynosil 
97 549 q, Niemiec - 291 354 q. 0 imporcie pozostalych wyrob6w m6wi 
wyraznie i przejrzyscie tabela (dane ·z 1923 r. w q) 11 (s. 84)� _ 

Indeks najwazniejszych artykul6w eksportowych w branzy meta
lowej wskazuje wyraznie, ze gl6wnym konkurentem Czechoslowacji 
byly Niemcy, podobnie jak w epoce Austro-W�gier Austria zr6wnala 
si� z Czechoslowacjq na rynkach po1Skich, a nawet w- niekt6rych punk-

16 Tamze, Statystyka Polski. Anek,s do sprawozdania o wyrobach metalowych.
17 Tamze. 
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Rodzaj towaru 

Szyny 

Blacha 

-- ----

Artykuly z zelaza lanego 
Zelazo kowalne 
Drut, gwozdzie 
Artykuly slusarskie 

Kotly 
Konstrukcje zelazne 
Maszyny parowe 

Turbiny 
Maszyna do obr6bki drewna 

Maszyny rolnicze 

Maszyny do szycia 

Zdenek Konecny 

1 
Og6lny import I z C�e��

g

o�!o-
Po sk1 wacji 

152 963 29 567 

90 303 34 928 

79 197 7 529 

30 664 3 334 

136 924 27 442 

147 122 18 050 

246 005 84 103 

4 355 841 

32132 2 630 

6 762 1 841 

15 864 1 841 

49 680 4 308 

2 049 337 

----

Z innych panstw 

Niemcy 62 378 

Holandia 19 055 

Anglia 29 921 

·Niemcy 18 413 

Niemcy 68 463 

Niemcy 23 274 

Niemcy 91 675 

Niemcy 112 199 

Austria 14 210 

Niemcy 134 133 

Niemcy 3 047 

Niemcy 24 04'.5 

Austria 3 178 

Niemcy 3 860 

Niemcy 6 102 

Austria 1 560 

Niemcy 32 518 

Austria 6 968 

Niemcy 1 370 

Austria 252 

tach wyprzedzila jq. Burzuazja czechoslowacka, kt6ra przyzwyczaila 
si� traktowac ziemie austriackie j ako mniej rozwini�te przemyslowo 
i opanowane przez przemysl czeski, tym dotkliwiej odczuwala aktualm1 
sytuacj� na ryn�ach polskich. W tym miejscu nalezy powt6rzyc mysl, 
ze towary c·zechoslowackie w drodze do Polski natrafialy nie tylko na 
przeszkody o charakterze gospodarczym i finansowym. ·wszystkie nie 
sprzyjajqce stosunkom z Czechoslowacjq zabiegi w polityce celnej i im
portowej w og6le byly motywowane przez 6wczesny burzuazyjny rzqd 
polski, sterujqcy ku faszyzmowi, wzgl�dami natury politycznej. W za
si�gu oddzialywania nacjonalizmu znalazl si� r6wniez handel zagranicz
ny z Czechoslowacjq. W burzuazyjnych warstwach spoleczenstwa pol
skiego odezwaly si� zn6w nuty niezadowolenia z podzialu Slqska Cie
szynskiego itd. Jak bowiem inaczej moglibysmy wyjasnic fakt, iz bur
zuazja polska bronila si� przed zwi�kszeniem import1:1 artykul6w cze
choslowackich (chociaz ich niezb�nie potrzebowala), stwarzajqc tym 
samym wi�ksze mozliwosci eksportowi z Niemiec i Austrii, a wi�c 
pochodzenia niemieckiego. 

Przemysl czechoslowacki nie ustawal jednak w wysilkach korzyst
niej szego dla siebie i szerszeg� opanowania rynk6w polskich 1s. ,,Prze-

18 Tamze, Pismo Eisenindustrie-Aktiengesellschaft. Böhmischdorf bei Freiwal

dau i Brankaner Eisenwerke Aktiengesellschaft Troppau, 2i6 XI 1924. 
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mysl metalowy domaga si� powszechnie, aby cla polskie zostaly zni
zone odpowiednio do naszych cel ukladowych". ,,Podstawowy ciE;zar 
zainteresowania koricentruje si� wok6l obnizenia cel, lub eo najmniej 
ich ogranicze:n,ia, na lopaty, rydle i motyki; nast�pnie w gr� wchodzq 
widly i grabie, mloty i �iekiery i w og6le narz�dzia kowalskie i ka
miEniarskie. Chodzi tu o szczeg6lny interes przemyslu czechoslowac
kiego. Przed wojnq eksportowano wiele do 6wczesnej Polski; produk
cja w Polsee nie dor6wnuje naszej pod wzgl�dem jakosci, tak ze nasze 
artykuly Sq tarn pozqdane. K_onkurencja niemiecka jest najpowazniej
sza". Zewszqid rozle[al si� zgodny glos: obnizcie oplaty celne, jestes
my zain teresowani w rozszerzeniu handlu z Polskq. Przemyslowi cze
choslowackiemu nie chodzilo tylko o wielkie maszyny czy tez wi�ksze 
produkty zelazne, lecz i o drobne narz�dzia gospodarcze. Wezmy 
inny przyklad. Juz raz wspominalismy o oleju terpentynowym, im
portowanym przez Czechoslowaicj�. Gl6wnym dostawcq przez dlugi 
czas byla Polska. W 1923 r. z 25 023 q oleju terpentynowego impor
towano z Polski 12 283 q. Wbrew stalemu zaintere,sowaniu . rafinerii 
czechoslowackich rzqd polski nie godzil si� na zwi�kszenie eksportu. 

Praska Izba Handlowa formulowala uwagi i postulaty chemii tech
nicznej 19

. Dotyczyly one przede wszystkim pokostu, gdyz Czechoslo
wacja jeiszcze w 1923 r. byla prawie jedynym dostawcq do Polski 
(91,66°/o og6lnego importu, tj. 70 267 kg) lak6w, kt6rych 19°/o dostarczal 
Polsee przemysl czechoslowacki, farb, atramentu, pasty do but6w, kitu, 
farb malarskich, ultramaryny, farb naturalnych, wosku herbowego itp. 
„Z uwagi na nasz nadzwyczajnie wysoki eksport. do Polski trzeba 
domagac si� obnizenia cla dla calej chemii technicznej, ma si� rozu
miec za pewne ust<Wstwa z naszej strony". Tq ostatniq klauzulq pro
dukcja czechoslowacka pragn�la bronic si� przed konkurencjq niemiec
kq, uznawanq za „najwazniejszq i najsilniejszq". Sila i wielkosc kon
kurenta niemieckiego doprowadzila do prawie calkowitego wyparcia 
z rynk6w polskich niekt6rych rodzaj6w artykul6w. Przypomnijmy np. 
uwag� polskiej Izby Handlowej dotyczqcq barwnik6w naturalnych: 
„Przy obecnym cle eksport do Polski zostal wyeliminowany, aczkolwiek 
istnieje u na,s znaczna nadprodukcja. Polska, kt6ra nie posiada nie
zb�dnych surowc6w, pokrywa swoje zapotrzebowanie wi�cej niz w 90°/o. 
w Sqsiednich ziemiach niemieckich, a cz�sciowo takze w Austrii. Polska. 
nie b�zie poszkodowana w rezultacie obnizenia cla�'. W dziedzinie im
portu ultramaryny ziemie czeskie zaspokajaly przed wojnq prawie 
cale zapotrzebowanie Poiski. Wysoko jakosciowe artykuly czfskie mialy 
w Polsee dobrq mark�, jednak wysokie cla uniemozliwialy prawie po 

19 Tamze, cj. 8399, 6774'9 i in., Praga, 10 XI Hn4. 
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wojnie ich import ·z Czechoslowacji. ,,NieibE;dnie potrzebujeniy za;gra
nicznych rynk6w zbytu, a szczeg6lnie w Polsee, poniewaz nasz przemysl 
przezywa stagnacjE:, posiadajqc stale na skladzie eo najmniej 50 wa
gon6w gotowych produkt6w". Nawet korzystniejsze ceny artykul6w 
czechoslowackich nie byly w stanie wstrZqSilqC polSlkq polityikq celnq. 
1 kg bl�kitu czechoslowackiego kosztowal np. 10 koron czeskich, ber
linskiego - 15, a paryskiego - nawet 50. Fakty i dbustronne zainte
resowanie k6l handlowych dowodzily, iz handlowcy duszliby do porozu
mienia i latwo zarpomnieliby o pewnych aspektach politycznych -
przeciez chodzilo tu o kapital � ale rzqidy burzuazyjne nie mogly 
dlugo znalezc nawet f.ormalnej drogi do zawarcia umowy handlowej. 
Nie bez racji praska faba Handlowa i Rzemieslnicza podkreslala, ze 
przemysl polski rnie ucier,pialby na obnizeniu cla, poniewaz sam nie 
jest je51zicze w ,stanie, pokrywac zapotrzebowania i musi - tak czy ina
czej - importowac z zagranicy, czE:sto za wyzsze ceny niz rproponowane 
przez czechoslowackie izby handlowe. 

Z praskiej Izby Rzemieslniczej odezwali si� takze producenci tzw. 
instrumernt6w, juz przed pierwszc:1 wojrni swiatowq zadomowieni na 
gruncie polskim i wyparci z niego po wojnie przez konkurencj� nie
mieckq i austriackq. Zainteresowanie eksportem do Polski dotyiczylo 
szczeg6lnie strzykawek, .przyrzc:1d6w geodezyjnych, cie.plomierzy d�a 
cukrowni, przyrzc:1d6w polaryzacyjnych dla cukrowni, mikroskop6w, 
wag kuchennych, gramafon6w i in. W szyscy producenci wyrazali 
znany nam. juz postulat obnizenia cel o 50-60°/o, gdyz np. clo- polskie 
na mikroskopy wynosilo w przyblizeniu 132 korony za 1 kg, gdy clo 
czechoslowackie j edynie 48 koron. 

Nie mniej.sze zainteresowanie stosunkami handlowymi z Polsk,f 
przejawial przemysl poligraficzny i papierniczy 20; znacznie wi�ksze niz 
przy zabiegach o umow� handlowq z W �grami. Zwlaszcza okr�gi nad
graniczne (glöwnie na Slc:1sku Cieszynskim) podkreslaly, ze umowa 
handlowa z Polskc:1 jest nader konieczna. Sytuacja eksportu czechoslo
wackiego przed i po wojnie swiatowej wykazywala gwaltownie zniz
kowc:1 tendencjE:. Rynek polski wchla'nial jednak po wojnie artykuly 
czechoslowackiego przemyslu poligraficznego i papierniczego, gdy im
port z Polski do Czechuslowacji byl w tej dziedzinie · minimalny. 
W 1920. r. Czechoslowacja eksportowala do Polski 19 200 kg czcionek 
drukarskich o wartosci 288 500 koron. A oto inne j eszcze przyklady 21: 

2o Tamze, cj. 84259, Praga, 10 XII 1924. 
21 Tamze, cj. 84252, 84740, OZK Praga, 2 I 1925. Takze pismo kierownictwa

sekcji fabryk celulozy Centralnego Zwiqzku Przemyslu Czechoslowackiego w Pra
dze, 17 XII 1924. 
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Rodzaj towaru 

Widok6wki i listy ozdobne 

Papier luksusowy 

Kwiaty z papieru 

Artykuly z papieru tektury 
Bibulka papierosowa 

Import Polski z Czechoslowacji 
og6lem 

Import Czechoslowacji z Polski 
og6lem 

1920 r. 

3 40� kg 
136 000 koren 

5 200 kg 
208 000 koron 

5 200 kg 
208 OOQ koron 
53 900 kg 

2 75 8 602 korony 

224 700 kg 
7 060 302 ikorony 

2900 kg 
74 200 koren 

1923 r. 

1699 kg 
62 273 korony 

? 

1 148 kg 
3 2  208 koren 

? 
1 200 kg 

32 720 koron 

112 171 kg 
1 726 567 koren 

8 669 kg 
66 264 korony 

Mimo powaznego spadku e!kisportu czechoslowackiego handel za
graniczny w tej dziedzinie byl nadal wysoce aktywny. Konkurentem 
wypierajq'Cym czechoslowackq produkcj� ,papierniczq na podrz�dne 
miejsce byly zn6w Niemcy, a cz�sciowo takze Austria. Z tego tez 
powodu Zwiqzek Przemyslu i Handlu Pa.pierniczego Republiki Czecho
slowackiej w Pradze zwracal uwag�, iz „ze wzgl�du na ko·nkurencj� 
Niemiec i Austrii rokowania handlowe z Polskq nalezy prowadzic nie
zwy.kle przezomie, aby ·zapobiec wyeliminowaniu naszego handlu z Pol
skq". Zwiqzek wyrazal wi�c obaw�. - i nie ma ipowod6w· nie wierzyc 
w jej zasadnosc - przed calkowitym znikni�ciem ezechosl,owackich 
artykul6w poligraficz·nych i papierniczych z. rynk6w polskich. To z kolei 
grozilo obnizeniem produkcji ciechoslowackiej, zwolnieniem robotni
k6w, obnizetniem plac juz zatrudnionych itd. Jest to jednak odr�bna 
sprawa, wychodzqca poza ramy naszych rozwazan. 

Czechoslowacki przemysl poligraficzny i papierniczy prngnql eks
portowac do P.olski przede wszystkim papier gumowany, teiktur� kar
bowanq, cewki do przQdzy firmy M. Parn i & z Landskorony, bibulk� 
pa,pierosowq, z,eszyty, tektur� firmy V. Benesz z No:wego Mia:sta · n:ad 
Metujq, koperty, torebki firmy R. Miszka z Hostirnnego nad Labq, 
papier. Irstowy firmy H. Fux z Pragi, tkarty do gry, artykuly introliga-:

torskie (iszczeg6lnie firniy Ozabron w Rumburku, braci Willner6w 
z Teplic-Szanow), lksiqzki, ,obra:zy, artykuly druikarslde (Czeiska Uriia 
Poligraficzna z Pragi i in.), kalendarze. Duze zainteresowanie wywo
laly takze ksiqzeczki do na:bozenstw�, ),{t6rych _najwi�cej eksportowala 
do Polski firma J. Steinbrernner z Vimperku itd. 
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Przedmiotem sprawozdania Izby Handlowej i Rzemieslniczej w Brnie 
byl przemysl tekstylny, specjalizujq,cy si� w wyrobach welnianych 22

. 

R6wniez Brno musialo skonstatowac, ze przed wojnq Galicja od[rywala 
wielkq rol� w zbycie fabryk czeskich, szczeg6lnie artyk�l6w welnianych 
(eiksport do Kongres6wki i Poznanskiego byl minimalny), ze okreslone 
rodzaje towar6w z prz�dzy zgrzebnej byly produkowane prawie wy
lqcznie dla Galicji. Po wojnie stosunki handlowe czechoslowackiego prze
myslu welnianego z Galicjq zostaly prawie zupelnie przerwane. ,,Przy
czynq tego byla w pierwszym rz�dzie nieipewna sytua-cja polityczna, 
a nast�pnie inflacyjna polityka rzqdu polskiego". W wyniku stalego 
spadku wartosci marki polskiej naklady produkcyj'ne polskiego prze
myslu welnianego, koncentrujqcego si� szczeg6lnie w Bielsku i Lodzi, 
byly znacznie nizsze od naklad6w produkcyjnych strony czechoslo
wackiej. Z tego tez powodu czechoslowacki przemysl welniany nie 
m6gl z powodzeniem rozszerzyc swego eksportu do Polski, a nawet 
wi�cej - nie mogl wytrzymac konkurencji z artykulami polskimi na 
obcych rynkach. Dopiero w 1924 r. stosunki w Polsee pod tym wzgl�-
dem powaznie ,si.� zmienily. Deflacyjna polityka rzqdu poLskiego do
iprowadzila do zwi�kszenia ko,szt6w ip,rodukcji przemyslu polskiego na 
tyl.e, ze · czechoslorwacki ,przemysl welniany odzyskal ponownie nadziej� 
na podj�cie skutecznej konkurencji, gdyby ... To wieczne gdyby ... 
Gdyby import nie z0rstal uniemozliwiony przez wysokie -obronne cla 
polskie. W taikim stanie rzeczy Czechoslowacj a · mogla eiksportowac do 
Polski w 1924 r. tylko okresLone gat1UJ.1ki produikcji welniainej, gl6wnie 
bardzo delika tne ma terialy na odziez damsikq. Lecz i w tym wypadku 
pojawila si� rychlo przeszkoda. Polska ohnizyla Francji cla na tkaniny 
welniane o 300/o i czechoslowacki przemysl welniany byl w ,stanie stawic 
czolo kolnkureincji francuskiej tylko dlatego, ze :siprzedawal SWq pro
dukcj� do Polski 'Za :posrednictwem haindlu austriackiego. Czechoslo
wacki przemysl welniainy domagal 'si� wi�c, aby Polsika udzielila mu 
takich samych ulg jak innym panstwom i obnizyla niezwykle wysokie 
cla. Czechoslorwackie wytw6rnie artykulqw welnianych byly tym bardziej 
zainteresowane w eksporcie do Polski, gdyz byly swiadome faktu, ze 
:polski pr�emysl welniainy wakzyl z d�zkim kryzysem, ze w jego gl6w
nych skupiskach - Lodzi i Bielsku - znajdowalo si� w ruchu nie 
wi�cej niz 300/o lk:rosien. Izba Handlowa w Brnie zdoibyla ,godne zaufani;1 
mformacje o zakladach sku1pionych w Zwiqzku Pol.skich Przemyslow
c6w Tekstylnych, reprezentujqcych blisko polow� pol.s1kiego przemyslu 
welnianego. W. przedsi�biorstwach tych znajdowalo si� .w ruchu 23

: 

22 Tamze, pisma z 8 XII, 26 XII 192'4. 

23 Tamze, k. 1864. 
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Rok · 1 Wrzeciona na prz�-·I Wrzeciona na prz�-1
1 dz� czesankOWcl dz� dziewiarskcl 

1914 1921 1923 
552 12·2 208 280 349 968 

22.5 151 168 532 
133 897 

Krosna mechaniczne 
8 301 4 202 2 797 

Mimo kryzysoiwej sytuacji polski przemysl tekstylny panowal do
tychczas prawie wyl1:1cznie na rynka-ch wewn�trznych, poniewaz obo
wi1:1zujqce stawki celne zezwalaly na import tylko okreslonych asorty
ment6w produ'kcji. 

Analogiezna sytuacja istniala takze w dziedzinie artylkul6w bawel
manych, konfekcji oraz innych rodzaj6w prndukcji tekstylnej. Zatrzy
majmy si� 1przy artykulach czechoslowackiego przemyslu gar:barskiego 
i obuwniczego 24

• Sprawozdanie tej [al�zi produkcji zaczynalo si� od -
rzec by mozna - ·znamien1I1ych sl6w: ,,Gzechnslowaciki ,prz,emysl gar
barski jest wprost zywotnie zainteresowany w eksporcie do Polski, 
poniewaz szczeg6lnie dawna Galicja jako cz�sc Austrii byla najpo
wazniejszym rynkiem zbytu dla tego przemyslu. Nie stradla ona tego 
znaczenia w reziultacie przylqcze1nia do Polslki, po1niewaz w Polsee prze
mysl garbarski nie jest reprezentowany w dostatecznym stopniu, tak 
ze Pol.ska w powaznym stopniu zdana j e1St na -sprowadzanie obuwia 
z zagranicy". Brak umowy handlowej, uzyskanie przez Austri� w umo
\\-ie hanidlowej z Polskq powaznych ulg celnych wyeliminowaly pra
wie zupelnie czechoslowacki przemysl sk6rzany z rynk6w polskich. 
Najdotkliwiej poszkodowana zostala czechoslowacka produkcja obuwia, 
jako ze jej morawska galqz byla nastawiona prawie wylqczrtie na 
eksport do Polski. Na poczqtku 1924 r., kiedy rzc:id polski wprowadzil 
zlot4 walut�, przemysl sk6rzany na Morawach zostal zmuszony do po
waznego obnizenia produkcji, gdyz nie byl w stanie ulokowac gdzie 
indziej swych wytwor6w, przystosowanych do potrzeb rynku polskiego. 
Na znaczenie po1skiego rynku zbytu dla produkcji obuwia wskazujq 
w spos6b niezaprzeczalny ponizsze liczby, dotyczqce nie tylko Moraw, 
lecz calej Cziechoslowacji: 

Rok I Eksport og6!em I W tym eksport do Pol
.
ski 

1920 

1921 

1922 

1923 

6 386 q 

23 953 q 

37 184 q 

33 3�2 q 

1 072 q 14 769 q 16 164 q 18 979 q 24 Tamze, k. 1863, cj. 84062, aneks do wyjasnien OZK Praga: ,,Lidove noviny", 
21 I 1920; 0. R i h a, Hospodafsky a socialni vyvoj Ceskoslovenska 1790-1945,Praga 1949, s. 113. 
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W 1924 r. eksport, gwaltownie spadl, osiqgajqc do pazdziernika 
jedyuie 2611 q. W eksporcie do Polski wszystkich rodzaj6w obuwia 
zainteresowany byl r6wniez przemysl obuwniczy, zwlaszcza, ze Polska 
nie ;posiadala prawie zadnej produkcji· fabrycznej. W latach 1922 i 1923 
czechoslowaoki przemysl obuwniczy przezyl bardzo gl�bo,ki kryzys. 
Mozliwosc eksportu do Polski stanowila dla niego. ,,wr�cz zywotny 
interes" 2s. Wsr6d il\nych artykul6w sk6rzanych wymienic trzeba r�ka
wkzki. Ich producenci usilnie domagali si� polepszenia stosunk6w 
handlowych z P.olskq. ,,Polska nie posiada powazniejszego przemyslu 
(fabryki w Warszawie i Wilnie). Trzeba miec jednak na uwadze · Austri�. 
Jej przemysl wyr6sl dopfero w okresie wojny. Aczkolwiek nie pokrywa 
on nawet zapotrzebowania wlasnego kraju - ·posiada odpowiednie, zgod
ne z umowq stawki celne na r�kawkzki. J est wi�c rzeczq niezmiernic 
waznq, aby takq samq umow� posiadal r6wniez przemysl czechoslowacki. 
W .przeciwnym razie· WY,rosnie mu w Austrii konku-rent. W wypadku 
zwiE;kszenia swej mocy produkcyjnej si�gnie on w sposöb niebezpiecz
ny po w�gierskie, rumunskie i inne rynki zbytu". A oto fragment pisma 
firmy Jan Krskg ze Znojma, b�dqcej czlonkiem organizacji Poludniowo
�orawski Przemysl Szczotkarski 26

: ,,nalezy jak najusilniej popierac 
wniosek w sprawie umozliwienia eksportu do Polski artykul6w szczot
karskich, obnizenia cel dotychczas powaz'nie podrazajq:cych nasze arty
ikuly i umozliwiajqcych Niemc.om wysunqc si� na pieTI,.-sze miej,sce w eks
porcie do PoLski. W,szystJko to dziej,e si� dlatego, .ze :wstala zawarta umo
wa mi�dzy Polskq i Niemcami, a da Sq nader umiarkowane. Na.sza ga
lqz produikcji uzalezniona jest od importu sz.czeciny i wlosia pochodze
nia polskiego i tosyjskiego. Wszelkie nasze zabiegi o zakup surowca bez
posrednio w Polsee czy Rosji sq bezskuteczne, gdyz Niemcy skupiajq 
w swych r�kach caly rynek sz.czeciny. Surowiec polski musimy kupo
vyac w miastach niemieckich. Aby nasza produkcja mogla konkurowac 
z niemieckq, cla muszq byc obnizone o polow�. Dopiero wtedy b�dziemy 
mogli eksportowac do Polski nasze produkty w odpowiedniej ilosci 
.i wipmst tarn kupowac szczedin�". Nie tyl!ko zr,eszitq w tej gal�zi, lecz 
takze w wielu irnnych ,przemyslowcy czechoslowaccy musieli uciekac siE: 
do handlu ;posredniego, tj. do zalkupu towaröw polskich za: posrednk
twem Niemiec. 0 rujemnych stronach tego rodzaju transakcji nie· ma 
nawet potrzeby m6wic. 

25 OZK Olomouc, k. 1863, cj. 84062. ,,Jezeli uda nam si� zagwarantowac w umo
wie handlowej z Polskq klauzul� najwyzszego uprzywilejowania, b�dzie to ozna
czac znaczne zwi�kszehie zdolnosci konkurencyjnej naszego przemyslu". 

26 Tamze, .Alneks do wy-jasnien OZK Praga; pismo' J,ania Krsky, 6 XII 1924.
W analogiczny spos6b· wypowiadala si� 5 XII 1924 r. pierwsza Akcyjna Fabryka 
.Szczotek. 
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Poswi�cmy par� uwag polsko-ezechoslowaekiemu handlowi pewnymi 
rodzajami artykulöw zywnosciowyeh i produkt6w rolnych 27

. Tak np. 
przed wojnq swiatowq Galicja odbjerala powazne ilosci ezeskiego i mo
rawskiego slodu. Jednak po wojnie eksport do Polski byl minimalny. 
W 1920 r. wyno,sil 3 q, w 1921 - 14, w 1923 - 161 q. Byly to wü;e 
zbyt male ilosei, aby producenci ezechoslowaeey mogli byc zadowoleni. 
Nie pom6gl nawet fakt, ze sl6d ezeehoslowaeki, posiadajc:iey bogate tra
dyeje, przewyzszal jakoseiq sl6d polski. Zadeeydowal ostateeznie fakt, 
ze sl6d polski, aezkolwiek gorszy jakosciowo, byl tanszy. Z drugiej strony 
nawet jego taniosc nie stworzyla warunk6w dla jego zwi�kszonego eks
portu do Czeehoslowaeji. W tej sytuaeji ezeehoslowaeki przemysl slo
downiczy domagal si�, aby ela na import slodu do Polski zostaly po� 
waznie obnizone ze wzgl�6w konkureneyjnyeh. Produeenei ezechoslo
waeey mieli pow6d do pospiechu, gdyz powodowala nimi uzasadniona 
obawa: ,,Koszty produkeji slodu w Polsee Sq nizsze nlz w Czeehoslowaeji. 
Gdyby produeenei polsey zaez�li produkowac sl6d pelnowartoseiowy, to 
przy . obeenym cle eksportowym w og6le wyeliminowaliby sl6d czeeho-
. slowaeki z handlu w Polsee, a nawet wi�eej, byliby w stanie konkuro
wac skutecznie z naszym rodzimym slodem w 1samej Czeehoslowacji, 
a ponadto w Austrii, Niemezech i krajach p6lnocnych". 

Izba Handlowa i Rzemieslniezia w Hradcu Kralove brlQlrnila ilmniecznos
ci obnizenia polskich cel na import namjastek kawy 28

• W ciqgu kilku 
lat Polska z drugiego najwi�kszego odbiorey Czechoslowacji spadla na 
ostatnie miejsce. Jeszcze w 1922 r. przemysl ezechoslowacki eksporto
wal do Polski 2135 q namiastek kawy o wartosci 1 447 000 koron, gdy 
w 1924 r. juz tylko 777 q o wartosci 4884 koron. Przyezymi tego byly 
prohibicyjne faktycznie ipolskie cla importowe. 

Izba Handlowa i Rzemieslnicza w Pilznie · podniosla glos w ob:ronie 
eksportu piwa do Polski, w kt6:rym byly zainteresowane wszystkie 
pracujqee na eksport browary. Az do 1924 r. - w wyniku prohibicyj
nyeh eel - w og6le nie eksportowano do P.olski piwa. Dopiero w ,pierw
szej polowie 1924 r. udalo si� uplynnic 380 hl. Gdyby nie wysokie cla, 
eksport mozna by zwielokrotnic, cena bowiem 1 hl piwa pilznenskiego 
z dostawq np. do P.oznania wynosila 49 'Zl. Po uwzgl�dnieniu cla i r6znych 
doplat wzrastala ona do 184 zl. W lepszyeh restauracjaeh sprzedawano 
piwo pilznenskie ze 1500/o zyskiem·, a wi�e po 4 zl litr, gdy np. litr piwa 
krakowskiego kosztowal w tejze restauraeji mniej niz 1 zl. Nie mozna 
si� wi�e dziwic, ze stanowilo to ,przyezyn� niezadowolenia browar6w 
ezechoslowaekieh. 

27 Tamze, cj. 95662, OZK Pilzno, 18 XII 1924. 
28 Tamze, cj. 30580-24, OZK Hradec Kralove, 15 XII 1924. 
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List� postulat6w przemyslu czechoslowackiego w sprawie handlu za
granicznego z - Polskq mozna by mnozyc. Indeks towar6w przeznaczo
nych na eksport do Polski byl nader bogaty. Handlem z Polskq zainte
resowane byly prawie wszystkie gal�zie produkcji przemyslowej i cz�
sciowo rolniczej, wielkie przedsi�biorstwa i male firmy, wreszcie cha
lupnictwo, i to we w.szystkich rejonach Czechoslowacji. Kiedy w koncu 
1924 r. olomuniecka Izba Handlowa i Rzemieslnicza zorganizowala sze .... 
rokq akcj� ankietowq, zewszqd rozbrzmiewal zgodny glos: jestesmy 
zainteresowani eksportem naszych towar6w do Polski, lecz postarajcie 
si�, aby Czechoslowacja zawarla z Polskq umow� handlowq i zabiegala 
o obnizenie niekt6rych szczeg6lnie wysokich, prawie prohibicyjnych
cel. Wynik tej akcji zostal najpelniej oceniony na zgromadzeniu centrali
czechoslowackich izb handlowych i rzemieslniczych 30 XII 1924 r. w Pra
dze, z udzialem przedstawicieli wszystkich izb oraz Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i Ministerstwa Handlu. Zgromadzenie przyznalo, ze sto
sunki polsko-czechoslowackie w dziedzinie handlu ulegly powaznemu
pogorszeniu, szczeg6lnie po zawarciu nowej francusko"i)olskiej umowy
handlowej. Wytworzonq przez niq sytuacj� pogl�bily jeszcze nowe cla
polskie, przewyzszajqce stawki czechoslowackie o 7-9 razy. Zgromadze
nie jednoznacznie wypowiedzialo si� za jak najspieszniejszym zawarciem
z Polskq umowy handlowej, umo�liwiajqcej produkcji czechoslowackiej
nalezyte miejsce na rynkach Polski i paralizujqcej niebezpieczenstwo
wyparcia jej przez Niemcy. 23 IV 1925 r. czechoslowacki minister spraw
zagranicznych Edward Benesz i minister spraw zagranicznych Pohki
Aleksander Skrzynski oraz minister przemyslu i handlu J 6zef Kiedron
podpisali w .Warszawie umow� handlowq mi�zy Czechoslowacjq a Pol
skq 29• Jej tresc w zasadzie zadowolila stron� czeskq. U:mowa postana
wiala, ze „obywatele kazdej z wysokich umawiajqcych si� stron b�dq
korzystac, o ile chodzi o prowadzenie handlu na terytorium drugiej uma
wiajqcej si� strony, ze · wszystkic:q przywilej6w, swob6d i ulg przyzna
nych panstwom korzystajqcym z klauzuli najwyzszego uprzywilejowa
nia". Czechoslowacja wywalczyla takze obnizenie stawek celnych na
niekt6re towary.

W zakresie wyrob6w czechoslowackich znizono polskie stawki celne 
od 15 do 750/o m. in. na: kapust� kwaszonq, korzen cykorii, og6rki mary-

29 Obchodni smLouvy mezistatni I. (Repubiika CeskosLovensk<i, stcity sousedni, 

BaLkan a vychodni Evropa). S-i;etovy pfehLed za redakce ministra Jana Dvof<icka, 

Praga 1925. Znaczenie umowy okreslil E. Benesz podczas przyj�cia w Pal&cu 

Radziwillowskim w Warszawie: 1,Przed ekspansjq ekonomicznq Niemiec, stanowiq

Cq podloze jego dqzen imperialistycznych, oraz wynikajqcymi z nich dla nas 

niebezpieczenstwami mozemy si� obronic jedynie pol&czonymi silami gospodar

czymi, jedynie przemyslanq wsp6ln& dzialalnoscicl"· 
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nowane, swieze sliwki, winogrona, wiooie i ezeresn.ie, :solk malinowy, 
drozdze rprasowane, piwo w beczkach, bryndz�, twarozki olomuniecikie, 
sk6ry wolowe, wszelkiego rodzaju obuwie, wapno, cegly, kafle, rury 
fajansowe, niekt6re artykuly szklane, bagno mineralne, kwas mr6w
czany, sole naturalne, w�giel roslinny, bandaze i gaz�, nak:rycia kuchen
ne,_ przedmioty z lanego zelaza, artykuly kotlarski�, gwozdzie, artykuly 
nozownicze, maszyny cukrownicze, drogowe w�lce ·parowe, dzwigary 
hydrauliczhe, dzwigi ruchome, motory spalinowe, pompy paro.we, kom
:presory, pompy r�czne, cz�sci do maszyn, siewniki, koparki do bura
k6w, sieczkarnie, maszyny do sadzenia kartofli, wagi zelazne, instrumen
ty naukowe i pomiarowe, papier do opakowan, dywany, artykuly pilsnio
we, ch�steczki welniane, guziki, perly i korale itd. 

Z d.Tugiej strolily c:zechoslowacka taryfa celna zoistala obni21ona od 
10 do 80°/o na nast�pujcl'ce towary polskie: g�si, indyki, kurcz�ta, parafi
n�, prz�z� bawelniami, cement, n'iekt6re rodzaje blach, blachy cynkowe, 
tarlic� i srutownik, kwas siarkowy, karbid wapnia, skrobi� ziemniacza
nq, dwutlenek siarki i in. 

Czechoslowacko-polskq umow� handlowq uzupelnila umowa wete-
rynaryjna pnstanawiajqca, ze import zwierzqt i drobiu, surowc6w i ar
tykul6w zwierz�cych, z kt6rymi moglaby byc przeniesiona zaraza z te-
rytorium jednej z umawiajqcych si� stron na terytorium drugiej strony, 
moze byc ograniczony do okreslo·nych pogranicznych punkt6w wyjazdo
wych i poddany w nich kontroli weterynaryjnej panstwa, do kt6rego jest 
eksportowany". Dodatkowy protok6l z 3 VI 1925 r. rozszerzyl jeszcze 
asortyment artykul6w polskich i czechoslowackich, w stosunku do kt6-
rych obowiq·zywaly oblilizone stawki celne, oraz ustanawial indeks to
war6w, na kt6re rozciqgaly si� scisle okreslone, niezmienne, tzw. wiq
zane cla importowane. Indeks ten wraz ze scisle okreslonymi wymo
gami celnymi jasno wskazywal, przed zwi�kszeniem importu jakich ar
tykul6w bronila si� P_olska i Czechoslowacja. Polska ustanawiala wi�c 

· wysokie cla na import obuwia czechoslowackiego, aluminiowych na
czyn kuchennych, :niekt6rych wyrob6w drucianych, tkanin bawelnia
nych, dywan6w i guzik6w. Czechoslowacja zastrzeOa ,sobie wyisokie cla
na niekt6re artykuly przemyslu sk6rzanego, produkty z blachy, sruby
i mutry.

Czechoslowacja i Polska ustanowily tzw. kontyngenty na okreslony
czas, kt6rych zadna ze stron :nie mogla przekroczyc.

Umowa ruzwiqzala wi�c wszystkie problemy ekonomiczne z punktu
widzenia wsp6lpracy poszczeg6lnych gal�zi produkcji i stworzyla podsta
w� dalszych czechoslowacko-polskich stosunk6w gospodarczych. Roz
w6j wykazal jednak ,wkr6tce, ze nie zawsze byla ona respektowana przez
obie strony. Umowa byla kor-zystna przede wszystkim dla czechoslowac-
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1. Eksport Czechoslowacji do Polski; kontyngent na okres 4 miesi�cy

Rodzaj towaru 

Korzenie 
Pieprz 
Cykoria 
Kawa zielona 
Herbata 
Kakao 
Chmiel 

· Klej i zelatyna
Margaryna
Sk6ra garbowana
Obuwie
Artykuly galanteryjne
Odziez sk6rzana
Kamasze
Wyroby siodlarskie
Wyroby drewniane
Kasety i pudelka
Rosliny zyjqce
Wyroby garncarskie
Wyroby porcelanowe
Wyroby szklane
Szklo lustrzane
Wyroby kauczukowe
Kwas solny
S61 glauberska

. Kwas mr6wczany
Gliceryna
Mydla
Ul tramaryna
Atrament, barwniki
Wyroby z miedzi
Wyroby z zelaza lanego
Przedmioty zelazne

1 Kontyngent 

(w tonach) 

2,5 

15 

5 

300 

200 

25 

300 

5 

60 

1000 

220 

3 

1 
8 

1 

600 

600 

50 

500 

200 

700 

50 

10 

150 
120 

80 
30 

100 

50 

5 

100 

600 

150 

Rodzaj towaru 1 Kontyngent 

(w tonach) 

Kotly parowe 400 

Rury 6000 

Kl6dki 150 

Okucia 50 

Nity i sworznie 30 

Wyroby blaszane 65 

Drut miedziany 10 

Wyroby z drutu 200 

Igly 5 

Wyroby nozownic.ze · 60

Bron palna 5 

Detonatory 4

Kapiszony 1
Ladownice 11 

Maszyny do szycia 15

Ci�zarki 5

Klisze fotograficzne 5
Wrroby zegarmistrzowskie 2 

Organy 10 sztuk
Harmonie 15 sztuk
Instrumenty muzyczne 20

Karoserie 2 

Kola 1000 sztuk 

Tkaniny bawelniane 200 

Linoleum 80 

Materialy dziewiarskie 40 

Firanki 1 
Bielizna 20 

Odziez m�ska 20 

Odziez damska 10 

Kapelusze, czapki 10000 sztuk 
Parasole 1000 sztuk 

Ol6wki 20 

2. Eksport Polski do Czech'oslowacji (kontyngenty roczne)

---

Rodzaj towar6w 1 Kontyngent Rodzaj towar6w 1 Kontyngent 

(w tonach) (w tonach) 

Ziemniaki 100 Figi 
1 

50 
Kapusta glowiasta 100 Orzechy 100 
Swieze jablka 150 Ziarna kokosowe 50 
Jagody 123 Migdaly 50 
Swieze winogrona 700 Jarzyny marynowane 2 

Sliwki 750 Ryby 30 
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Rodzaj towaru 1 Kontyngent 

(w tonach) 

Futra 20 
Futra garbowane 70 
Obuwie sk6rzane 80 
Auta osobowe 450 sztuk 
Tkaniny baw(:Jniane 30 
Pl6tno bawelniane 30 
Materialy bawelniane 120 
Tkaniny lniane 120 
Tkaniny jedwabne 1 
Odziez 10 

Czechoslowacjq z 1925 roku 95 

Rodzaj towaru 
--

Dywany 
Firanki 
Koronki 
Bielizna 
Kapelusze, •·czapki 
Parasole 
Guziki z masy perlowej 
Wyroby galanteryjne 
Zabawki 

1 Kontyngerit 

(w tonach) 

1 
1 

-- - -

· 80
7,5
5

60

150000 sztuk 
2400 sztuk 

10 
30 
30 

kiego przemyslu i handlu, eo wynikalo chociazby juz z tego faktu, ze 
burzuazja polska byla ekonomicznie slabsza. 

Sytuacja skomplikowala si� jeszcze bardziej, gdy 5 V 1925 r. rzc:td 
polski wydal zarzqdzenie o podwyzce taryf celnych, kt6re ugodzily 
w wiele gal�zi przemyslu czechoslowackiego, o czym swiadczy fala pro
test6w i zaniepokojenia w jego kr�gach. Wplyw ·zarzqdzenia byl szcze
g6lnie niekorzystny, jako ze przyszlo ono niespodziewanie i wkr6tce po 
podpisaniu umowy. Niekt6re izby händlowe w Czechoslowacji zareago
waly nawet w ten spos6b, ze proponowaly nie ratyfikowac umowy. 
Brak umowy w zadnym jednak wypadku nie m6gl byc korzystny dla 
Czechoslowacji. Dlatego te2 przystqpila ona do opracowania indeksu ar
tykul6w, kt6rych eksport do Polski mial .si� odbywac na korzystniejszych 
dla niej warunkach. Wszystko to doprowadzilo jednak do odfoczenia.
terminu ratyfikacji umowy, kt6ra nastqpila dopiero 22 IX 1926 r. w War
szawie. Tak zakonczyl si� jeden, a rozpoczc:tl drugi etap rozwoju pol
sko-czechoslowackich stosunk6w gospodarczych. "-

DER POLNISCH-TSCHECHOSLOWAKISCHE HANDELSVERTRAG 

AUS DEM .JAHRE 1925 

Nach dem ersten Weltkrieg wurden die Ha,nidelskontakte trotz feindseliger 
Verhältnisse nicht unterbrochen, im Gegenteil, die Handelsbeziehungen wurden 
erweitert, obwohl ein Handelsabkommen fehlte. Den grösseren Gewin

1

n erzielte 
dabei fast immer die tschechoslowakische Seite, weil sie vor allem fertige Pro
dukte nach Polen ausfuhr. Die polnische Industrie- und Handelsbourgeoisie hatte 
Schulden bei der tschechoslowakischen Bourgeoisie, weil sie nicht über flüssiges 
Kapital veiiügte. Anfangs bemühte sie sich um Stundung und vereitelte dadurch 
eine frühere Aufnahme der Handelsgespräche. Die tschecboslowal,dschen In
dustriellen, die vor 1922 die Zahlung erst im Jahre 1924 verlangten, revidierten 
ihre Stellung, als in Polen nach der Währungsreform sich die wirtschaftliche Lage 
änderte. Die tschechoslowakische Bourgeoisie drängte jetzt auf eine möglichst 
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vas•che No1rmalisierung der Be?Jiehungein aus Furcht voir einer „Benachteiliglllilg" 

bei der bevorstehenden Teilung des polnischen Marktes. Sie forderte einen Han
delsvertrag, der eine prioritätsklausel enthalten sollte, das aber konnte sie errei
chen, indem sie eine nachgiebigere Politik führte. Die tschechoslowakische Bour
geoisie erklärte sich deshalb bereit, die Beziehungen zu Polen zu regeln und berei
tete auf diese Weise den Weg zum Handelsvertrag vor. Zur Unterzeichnung dieses 

Abkommens kam es im April 1925: Es hat die tschechoslowakischen Produzen
ten nicht ganz zufieden gestellt, hat jedoch die Einfuhr von Artikeln auf den 
polnischen Markt ermöglicht, besonders nach weiteren Verhandlungen, die zur 
Ratifikation des Handelsvertrags geführt haben. Auf diese Weise wurde eine 
neue Etappe in den polnisch-tschechoslowakischen wirtschaftlichen Beziehungen 
angebahnt, die zweifellos auch die politischen Verhältnisse positiv beeinflusste. 



MISCELL ANE A ZRÖDL OWE 

KAROL MALECZYNSKI 

KILKA NIE DRUKOWANYCH DOKUMENTÖW SLJ\SKICH 

Z PIERWSZEJ POLOWY-XIII W. Z RÖZNYCH ARCHIWÖW 

Oglasza'jqc kolejnq seri� nie drukowanych lub drulkowanych tylko 

z kiopii dokumen t6w s,lqskich pieDw,szej polowy XIII w. ch:cialbym spec
j alnq uwag·� zwr6cic na dokument legafo Qpizona dla iklasztoru Na Pias
ku we Wroclawiu z 1244 r., znany z dw6ch redakcji. Redakcja kr6tsza 

n1e ,po:siada lic:zby swiadk6w, redakcja oibszelI'niejsw ma je} w ipehni (nr 3). 

Obie ekSjpedycje spisane Sc} jednq r�kq, zaipewne notariu:sza legata, i au

tentyczmosc ich ni1e podlega wqtpliwosci. Podohnie do[rnment orpata tegoz 

kl1aisztoru ·z 1212 r. (?) 1 wygatowany zostal az w trzech redakcjach, ikazda 

z innq tiistq swiadk6w. Dokument z 1244 r. przeczy twierdzeniu prof. 

H. A:ppelta 2, jaikoiby w wy,padku dokumentu z 1212 r. mielilbysmy tlo czy

nienia z nieuwagq iczy niestarann1o�ciq lmpisty. Nasz wyipaldek dolWodzi

niezbicie, iz poszczeg6lne ekspedycje jednego i teg,o samego dokumentu

mogq ,si� r6znic mi�dzy sobq eo najmniej 1i1stq swiatlk6w .

. Nr 1 

1245 

Wincenty, opat klasztoru PM Na Piasku we Wroclawiu, na·daje za 
zgodq swego kortwentu niejakiemu Jandwi i jego nast�pcom ziemi� ku
pionq p,d Arnolda w Gajowicach w ilosci trzech lan6w, z 1zastrzeze�iem 
dla klasztoru .dziesi�ciny i jednej grzywny czynszu, ogr6d zas przyleg:ty 
do· dworzyszcza· jego zwalnia :od dziesi�ciny. 

A. Oryg. pergaminowy dobrze zachowany, lekko na prawym marginesie
splamiony. Pismo kaligraficzne, slady liniowania w postaci nakluc iglq lewego 

1 Kod. dypl. Slqska, t. II, Wroclaw 1959, nr 153. 
2 Schles. UB, Gra�-Köln 1963, I, 1, rnr 130. 

7 - Sobötka 1/68 
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marginesu pergaminu. Wymiary: szerokosc 23,9 cm, wysokosc 10,2 cm, za
kladka 1,1 cm. Praga, SU A, sygn. Jo. Wroclaw, nr 1 1• 

B. Transumpt z r. 1283 Mikolaja opata kL. Na Piasku. Tam:ie, wedlug A.
C. Kopia XVI iv., .Wroclaw, Archiwum Panstwowe, sygn. Rep. HeLiae
p. 921, wedlug B.
Regest: a. Re g e s t e n  nr 631. 

Ina nomine patris et filii et spiritus sanctia amenb . Notum sit omnibus 
presentibus atque futiuTi,s, quod nos Win/cencius abbas ,sancte Marie in 
Wra•tiislauia 2 cum nostris fratribus, Johanni et ,successoribus 3 eius ter
ram, quam emit ab / Arnoldo i!n Gay 4 ad t,rd.a aratra contuJimuis et eo 
pact'O iinterveniente ei confinmamus, iut ipercilpiamu:s decimam / in ma:ni
puliis et marcam argenti si!nguHs ann,i1s. Ortum autem, qui adiacet curie 
sue, a dec'ima f.acimu,s li/berum. Ut a11üem factum ,n,ostrum firmum et 
ratum permaneat presenti pagine duo sigilla appendimus / U!Ilum abbat�s 
et alterum capituli i� presenrtia fratrum, quorum sunt nomina sulbno
tata: Bogusla/us prior 5, Johannes, Jacobus, Alexius, Bartholomeus, 
Wiricus, Prilbizlau:s, Adam, Branldan'Uls, Gallurs, / Svento1siu:s, Geruar
duis, Wencezlaus, Gotsailcus, Wlricus, Suen1tozlau1S, Wiilhelmus 6• Actum 
atrmio M°CC0XXiX::X0V0

. Actiumc anno domini milliesimo diuoentesimo qua
dragesimo quintoc. 

Nr 1. a-ain nomine domini BC. 
bPismo dokumentu odmienne zupel

nie od pisma dokumentu Pawla dLa jo
annit6w z 1239 r. M aie c z y n s k i, KiL
ka dokument6w z archiwum joannit6w 

w Orliku (Sob6tka, )957, s. 368 nn. 
i tabL. 1-4). Najsnadniej pismo wy
stawcy. 

c-cBrak BC, powt6rzone A.

Przez dwa poziome naci�cia w perga
minie na niciach jedwabnych czerwo

nych i koLorowych przywieszone piecz�
cie opata Wincentego i kapituly kLasz
tornej; por. S c h u i t z A., D. schLes. 
Sieget, Wroclaw 1871, :bab:1. VII. 55. 

Nr 1. 1 Noty dorsaLne: r�kq XVIII w.: Breslau 1245. Wenceslauy (!) abbas 

monasterii BMV. in arena prope Wrati'slaviam confirmat cum ha,c scriiptura quan
dam rte:rl'lam, qU!am emit ,aib ArnoJ.idlo cd1ve WratJi1s]avi1einisi iJn Gay ad tri1a a:ratra 

confirmat cum capitu1o, quod solv:art; sicut domin,o fundi monasterio unam mar
cam et decimum man1pulum, hortus autem liber est. 

2 Wincenty, opat kLasztoru Na Piasku we Wroclawiu; jest to najwczesniejsza 
o nim wzmianka. Jego nast�pca, Stefa.n, wyst�puje w 1250 r.; Re g e s t e n  nr 722. 

Uwagi .wydawcy Re g e s t  6 w, s. 236, sq nie do utrzymania.
a Jan, moze identyczny z Janem (minister), sluzebnik opata Witoslawa z 1225 r.; 

K o d. d y p L Si q s k a, Wroclaw 1963, III, nr 304. 
4 ArnoLd, osobistosc bU:iej nie znana; moze identyczny z ArnoLdem soltysem 

Pszenna (W eizenrodau), pow. Swidnica, z 1243 r. Gay, tj. Gajowice, cz�sc rlzis. 
Wrodawia; w posiadaniu klasztoru poswiadczone w 1250 r.; Re g est e n  nr 722. 

5 Boguslaw, przeor klasztoru Na Piasku, znany tylko z tego dokumentu. 
s Spomi�dzy wymienionych swiadk6w tylko ALeksander, Wiricus, Przybyslaw, 

GaH, Swi�toslaw, Swantoslaw i Gemrd wyst�pujq na dw6ch dokumentach tegoz 
opata z 1248 r., przypuszczaLnie jako mnisi kLasztoru. Pozostali znani sq tyLko 
z tego dokumentu. 
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Nr 2 

28 czerwca 1245, Lion 

lnnocenty IV papiez zatwierdza rektorowi i siostrom szpitala tr�do
watych w Srodzie nadane im przez ksi�cia slqskiego i innych posia
dlosci. 

A. Oryg. pergaminowy dosc dobrze zachowany. Pismo nieco zetLa!e i miej
scami trudno czyteLne. Wymiary: szerokosc 26,2 cm, wysokosc 22,8 cm, za
k!adka 2,8 cm. Wrochaw, Archiwum ArchidiecezjaLne, sygn. AA. 29 ( 

Regest: a. R e g e s t e n  nr 636; b. P o t t  h a s t  A., Regesta pontificum 
nr 11704. 

/ /Inocreniti1UJs// eprsco,pu.s , servus s.ervoI'IUill d ei dil ec to filio . . rec tori 
et sororifbus hospitalis leprosorum /de Nouo Foro 2 Wrati-slauiensis dio
cesiis salutem et apostolicam benedictionem. l'U'Stiis petentium desideriis 

dignum estf nos facilem prebere con.sensum et vota, que a rationis 
tramite n1on. dirscordalnt effoctu iproisequente iciom/iplere. Eaiproipter dilecti 
in domino filii vestris iustis postulation1bus grato con'currentes /aissensu 
personas vestras ,et hospiJtale de Nauo Foro, in quo 1Suib communi vita 
degitis, cum omnilbus que in ipre/,sentiarum rationaibiliter possidet aut 
in futfil'um iustiis modi,s prestante domino poterit adipisci ,sufb beati 

/Petri et nostra protection suscipimus. Spedali ter autem terras, po:s
sessicmes et ireddituis arc alia ibo!Il,a hotSpitialri. vestr,o/ ut proponiti,s a di,lec.to 
filio nobili viro . . druc� Sele:sie pecnOIIl afb afüs Chriistia fidelibru1s pia 

et pliovida liJbera/Htate concessa, :sic1Ut ea, omnia iu:ste ac padfice 
possideti,s vOlbis et per vos hospitali vestro auctoritate/ apostolica con

firmamus et ,present:Ls scriipti patrocinio communimt.ys. Nulli ergo omni
no hlom:iin:um lkea't hanc ipa/,gi1Il1am nostre ,protect1oniis nullatenius 

infrinig,ere vel en aiusu temerairio con:traire. Si quis autem hoc/. 
attemptare \I)resumpserit indignattonem · o:mnipotenti1s dei et beartorum 

Petri et Pauli apostolorum eius se noverit in /cursurum. Datum Lug
druni VI idus ·se:ptemlbris pontüicatus nostri anno tercio/b. 

Nr, 2. aXpi A. 
bNa nici'ach jedwabnych czerwono

-z6!tych buHa ofowiana Innocentego, 

por. Di e k a m p  W., D. BuHen d. Päp
ste, (Mittig. d. Inst. f. österr. Gesch., 
1882, III, tabL. nr 36). 

Nr 2. 1Noty dorsalne: u g6ry r�kq XIV w.: Hermannus; r�kq XVII? w.: otof;

r�kq XVIII w.: AAA 29.

2 Najstarszq wzmiank� o szpitaLu w Srodzie podaje H. N e u  L i  n g, Schlesiens 
Kirchorte, Wroclaw 1902, s. 206, jako r. 1407. Czy jesi to ten sam szpitaL, czy ja.kis 
inny, nie wiadomo. 
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Nr 3 

31 lipca 1246, Wroclaw 

Opizo, opat z Mezzano, legat apostolski na Polsk�, Prusy i okoliczne 

kraje, rozsqdza sp6r mi�dzy opatem i klasztorem PM Na Piasku we 

Wroclawiu a Polonusem, proboszczem kosciola w Rusku, o dziesü:ciny 

trzech imiennie wyliczonych mi•ejscowosci na korzysc klasztoru. 

A. Oryg. pergaminowy dobrze zachowany. Pismo bieg:te i wyrobione, choc
bardzo wyrazne. Wymiary: szerokosc 18,1 cm, wysokosc 8,9 cm, zakladka 
1,5 cm. Wroclaw, Archiwum ArchidiecezjaLne, sygn. r. 1246 31 VII 1• 

A'. Oryg. pergaminowy dobrze zachowany, spisany tq samq r�kq co po
przednia ekspedycja. Wymiary: .szerokosc 20,8 cm, wysokosc 5,9 cm, zakladka 
1,1 cm. Tamze, sygn. r. 1246 31 VII 2• 

Ekspedycje te r6zniq si� tym, ze ekspedycja A posiada List� swiadk6w, 
kt6rej w A' brak. Mimo to nie mozna uwazac dokumentu obszerniejszego za 
faLsyfvkat. 

Fmter Oprao miiserado1rne di

vina aibba,s de Mezano, in Polo

lnia, Pruscia et circumadiacenti

huis pairtibus diomiini pa1pe vices 

geren 3 .• / diLe>C'ti:s in. Christob abibati 

et conventui ecdesiie sancte Marie 

WratiJslauiensi,s ordinis sancti Au

•giustim.i 4 saLutem im domim.o. Oum 

inter ·vos ex parte una / et Polo

num capellanium ecclesie de Rus-

Nr. 3. aPismo obu ekspedycji iden·· 
tyczne, zapewne pisarza legata albo ka
pelana Jakuba, albo notariusza Jana 
A, A'. 

Frater8 Opizo miseracione di

vina abbas de Mezano in Polonia, 

Pruscia et circumadiacentilbu,s par

tilbus domini pa-pe vices gerens, 

/ dilectis in Christob abbati et con

ventui ecclesie isancte Marie Wra

tiJslauieinsiJs 0irdirni'S ·Sai11cti Augru

stinj ,salutem in domino. Cum iill

ter vois ex parte / una et Polonum 

ca\pellanum ecdesie de Ruske Wra-

b xo A, A'. 

Nr 3. 1Noty dorsalne: rc;:kq XV w.: super decima in Rusk ... (dalsze nieczytelne);
r�kq XVII/XVIII w. nieksztaUne litery, jakby EL A. 

2 Noty dorsalne: rc;:kq XV w.: confirmado decimarum in Dupnic et aliarum

villarum. Non regi,strata; r�kq XVII/XVIII w. podobne Wery EL A' . 
. 3 0 legacji Opizona w PoLsce w 1246 r. por. S i l  n i c k  i T., Dzieje i ustr6j 

kosciofo na Slqsku, Krakow 1939, s. 291. Pobyt Opizona we Wroclawiu poswiad.::zo
ny jest dokumentami z 12 lipca i 21 sierpnia; R e g e s t e n  nr 642, 644. Por. tez 
W. A b r a h a m, Organizacja kosciola focinskiego na Rusi, Lw6w 1904, s. 134.

4 Tj. kLasztor kanonik6w regularnych Na Piasku we Wroclawiu. 0 jego po
czqtkach por. S c  h u L t  e W., D. Anfänge d. St. Marienstifts d. Augustiner Chor
herren auf d. Breslauer Sande, Strzelce Opolskie 1906; o architekturze i dziejach 
budowy por. B u r g  e m e i s t  e r  L., D. Kunstdenkmäler d. Stadt Breslau, Wroc-
fow 1930, I, s. 205 nn. 
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ke 5 Wratislauien,sis diocesis ex 
altera super decimam villarum vi
delicet Dupinicza 6, Drohnisouo 1, 

/Costreza 8 coiram noibis questio 
verteretur, tandem idem P. coram 
nobi1s spon:te confessus est, quod 
predicte decime villarum / earun
dem ad eeclesiam vestram pleno 
iure spectaibant cum 1suis limiti
bus. Verum nos pro bono pacis 
decd.mam uniu,s villie / sdlicet Co
streza, ut ,perpetuo ecclesie de Rus
ke cederet prefato caipellano con
cessi:sti1s. Quare a nobis humiliter 
postulastis, u t / huius composicio
nem seu concordiam faceremus 
auctoritate nostrn roibur firmitatis 
halbere. Nos igitur coinposicionem 
ipsam seu concorrliam / sicu t pro
vide aic sine pravita te facta est 
et aib ultraque parte sponte recep
ta, auctoritate qua fungimur con
färmamus et presen/tis :scripti ;pa
trocinio communimus. Datum Wra
ti1sla,uie II lka'lenda·s augusti, ipon
tificatus domini Innocentij pape 
IIII anno quarto. / In preseincia 
honestorum virorum acta ,suin t hec 
quorum sunt nomi:na suibnofata: 
domini Galicianj 9, domini J acobi 
capellaini domini le/ ga ti 10, fratris 

tislauiensis diocesis ex ailtera su
per decimam villarum videlicet 
Dupnicm, Drotbnisouo, / Costreza. 
coram indbis questio verteretur, 
ta:ndem idem P. coram notbis spon
te confessu1s est, quod pr,ed1cte de
cime villarum / earundem ad ec
clesiam ·vestram pleno iure specta
bant cum suis limitibus. Verum 

, 

vos pro hono pads decimam uni'll!s 
ville scilicet /Costireza, urt perpe
tuo ecclesie de Ruske cederet pre
fato capellano co:nce,ssi1stis. Quare 
a nob1s humiliter postulast:iis, ut 
hui1us / composicilonem :seu concor
diam farceremus auctoritate inostra 
·,robur firmitati1s halbere. Nos igi
tur composicioinem ilpsam seu con
condiam / ·sk provide ac sine p'ravi
tate facta est et ab utraque ,parte
sponte recepta, auctoritat,e qua
fungimrur confirmamus et ipresen
tis / scriipti patrocinio communi
mus. Datum Wratislauie, II ka
lendais augusti, ipontifkattus domini
Innocentij pape IIII anno quartoc .

5 Tj. Rusko, pow. Swidnica, na pln. wsch. od Strzegomia. Dziesi�cina z tej 

wsi poswiadczona w posiadaniu klasztoru Na Piasku w 1149/50 r. (Kod. dypl. 
Slqska, I, nr 26). Polonus, proboszcz tamtejszy, wspominany jest juz w 1239 r.; 
R e g e s t e n nr 670. 

s Tj. D�bina i D�binka (Gross-u. Klein Dupine), pow. Olawa. Jako Dupinka 
wymieniona jest jako wlasnosc klasztoru w 1245 r. R e g e s t e n nr 7 22. 

1 Miejscowosc nie znana. 
a Przypuszczalnie Kostrza (Häslicht), pow. Swidnica, do 1250 r. nie wyst�pu

jqca w dokumentach. 
9 Galicianus, osoba blizej nie znana. 
10 Jakub, kapeLan legata, nie swiadkuje na dw6ch jego dokumentach z 12 lipco 

21 sierpnia 1246, por. przyp. 3. 
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Benedicti 11 et fratri,s Johannis 
predicatorum 12, Johanni'S cruci
feri 13, magi,stri Milorüs 14 et magi
stri Roberti 1s, Johannis 15 notarii 
domini legati / et aliorum quam
plurimorumc . 

Nr 4 

8 pazdziernika (24 wrzesnia) 1247 

Innocenty IV papiez zatwierdza przeorowi joannit6w w Polsee pra
wo patronatu w kosciele Sw. Piotra w Strzegomiu, kt6ry zak.onowi 
nadal komes Emmeram. 

A. Oryg. zaginiony.
B. Kopia XVIII w., Wroclaw, BibUoteka Uniwersytecka, sygn. Red. 640,

fol. 1J3r-113v, wedlug A. 

Innocentius eipi,scopus ·servus servorum dei dilectis fifös priori et 
fratrfüus .satncti Johanniis Hierosolymitani in. Plolonia salrutem et aipos
tolkam lbenedictionem. Dum a noibis petitur quod iustum est et hone
stum tiam rigor eqruitarti.s quam ordo exigit raitionis, ut id per sollicitu
dinem officii nostri ad debitum perduca tur eff ectum. Ec11prop,ter dilecti 
in domino; filii vestris rustils postulationiibus girato eoncurrentes asselil'su 
ius JPatir,on;atus, q'Ulod hone memori,e comes Hemeramminu;s 1 in ecclesia 
sancti Petri de Stregom 2 .se haibere dicebat, vobis at aisseritis ab eodem 
comite pia ltbera1itate conceissum, ,prout in litteris eiuis super hoc con
fecti,s dicitrur plenius contineri 3, sicut illud iuste et pacifice obtinetis 

cprzez · 4 dziury w pergaminie 

przewleczone byly kiedys piecz�cie. Po

zostalo po nich tylko jedno pasmo ko-

Lorowego jedwabiu A. - Przez 4 dziu
ry w pergaminie pozostaly dwa pasma 
nici jedwabnych r6znokolor?wych. A'. 

11 Benedykt, dominikanin, blizej nie znany. 
12 Jan, dominikanin, swiadkuje w 1238 r. na dokumencie Wladyslawa Odonicza 

dla Krzyzak6w; por. K o d. d y p l. w k o p o L., I, nr 207. 
1a Osobistosc blizej nie znana. 
14 Magister Robert blizej nie znany. 
1s Magister Milo nie znany. 
1s Jan, notariusz Opizona, blizej nie znany. 

Nr 4. 1Komes Imbram (Emmram), kasztelan Ryczyny i Wroclawia w latach
1203 nn.; por. K o d. d y p l. S l q s k a, I, nr 89, przyp. 3. 

2 0 kosciele parafialnym Sw. Piotra w Strzegomiu por. H. Ne u l i n g, D.

Kirchorte Schlesiens, Wroclaw 1902, s. 314. 
a Dokument Imbrama dla joannit6w z 1202 r. (K o d. d y p L. S L q s k a, I, 

nr 89) wspomina o darowiznie koscioba w Strzegomiu ze wszystkimi przynaleznos
ciami na rzecz joannit6w; przypuszczalnie rozumiany w nim jest i patronat. 
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vobis et per vos hospitali vestro audoritate apostolica confirmamus 
et presen1;i1s scriipti patrocinio communimus. Nrulli ergo hominum liceat 
hanc paigiJnam :nostre eoinfi,rmat1oniis infringere vel ei au:su temera:rio 
cont:raire. Si qruis autem hoc attentare presumpserit indignati0nem 
omnipotentis dei et beatorum aipostolorum Petri et Pauli eius se no- · 
verit incursurum. Datum Lugdruni VHI (idus)a 4 octoibris pontificatus 
nostri anno quarto. 

Nr 5 

29 pazdziernika 1249 .

Boleslaw, ksiqz� Slqska i Polski, zamienia z biskupem wroclawskim 
miejscowosc Stara Rzeka, kt6rq przylqczyl do lokowa·nej przez siebie 

wsi na prrawie niemieckim, za wsie Pogalew_o i Grodzan6w. 

A. Oryg. pergaminowy dobrze zachowany, pismo wyrazne, choc biegle.
Wymiary: szerokosc 16,6 cm, wysokosc 6,5 cm, zakladka 1,5 cm. Wroclaw, Ar
chiwum Archidiecezjalne, sygn. AA. 37 1• 

B. Kopia XIV w. Tamze, Liber Niger, fol. 390, 406, wed"/:.ug A.
Druk: a. H e i n e J., Gesch. d. Bistums Breslau, 1860, I, s. 357-358, we

dlug B; - regest: b. R e g e s t e n nr 706. 

Nosa Boleslau,s dei grntia tlux Slezie et Polonie 2 :notum facimus 
unive:risis, -quod ipro commutaftione ville de Starareka 3, quam adiun
ximus in meinsu:ra vi1Lle, quam pro nobis Locavi1nms iru:re Teu/thonieo 4, 
dedimus diominio epiiscopo Vrati,slaruieiilJsi i!Il iruis et iproprietiatem resi
duam b de Poga1euo/ 5, quod remansit ul t:ria meill'su:r:am fadam domino 

Nr 4. apo cyfrze wyrazonej jako 8 
brak dowodnie okreslenia: idus wzgl�
dnie: k1aJ.endas. Rozstrzygni�cie tej wqt-

pLiwosci jest niemozliwe, jako ze za
r6wno we wrzesniu, jak i pazdzierniku 
Innocenty IV przebywal w Lugdunie. 

4 Opuszczone po cyfrze arabskiej 8 oznaczenie rzymskie dnia miesiqca 
(kalendy lub idy) mozna dowolnie uzupelnic. 

Nr 5. aPismo biegle, zdradza r�k� 
kancelaryjnq, moze r�ka Konrada z 
Drehnowa, notariusza ksiqz�cego A. 

b Litera a splamiona atramentem A. 

Nr 5. 1Noty dorsalne: r�kq XV w.: ducis B. super commutacion residua Po

gial.lOiu pirro StaJrar1eca et Griord21antow; r�kq XVI w.: M
°

CCXLIX; r�kq XVII-XIX w.: 
AA. 37. 

2 0 tytulaturze Boleslawa „dux Slezie et Polonie'' por. Historia Slqska IH PAN, 
I, cz. 1, Wroclaw 1960, s. 494. 

3 Tj. Stararzeka (Altwasser), pow. Glog6w, tu po raz pierwszy wspomniana. 
4 Nazwa tej wsi nie znana. 
5 Tj. Pogalewo WieLkie i Male (Grass u. Klein Pogul), pow. Wol6w, wspomnia

ne w 1248 r. jako zamienione przez ksi�cia z k,lasztorem w Lubiqzu. R e g e s t e n 
nr 679, 
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abbati de Lu1bens 6
• Addidimus ei etiam villam nostram / quamdam par

vam lnomine Grozainouo 7
• Ln cuius rei :robur et memoriam pel!'1petuam 

1preisen.tem Litte/ram sigilli nost:ri mulllime rolboramus. Datum anno 
domini M°CC0XL0 nono, IIII kalendas novembrisc. 

Nr 6 

8 maja 1250 

Konrad, kanonik wrodawski i protonotariusz ksil:cia H enryka slqs

kiego, pozwa'la niejakiemu Henrykowi soltysowi lokowac na prawie nie

mieckim dwi,e miejscowosci Niv:mik i Osiek otrzymane przez wystawc<: 

z rqk biskupa Tomasza z wymienieniem szczeg6lowym czynszu dla sie

bie i soltysa. 

A. Oryg. zaginiony.
B. Kopia XV w., Wroclaw, Archiwum Archidiecezjalne, sygn. Liber Niger,

fol. 438 1• 
Regest: a. Re g e st e n  nr 719. 

In :nomine domini amen. Oum :res geista qiue non mandatur litteris 
non possit ipmpter f:ragili.ta,tem humani . generis adeo memurite:r 
retineri, quiin pr.ocessum temporis in aliqiua 'parte 1sui aut oibJivio111is 
seu immutadonis iacturam incu:rrat, utile eensuimus et convenien1s, ut 
quod ri'te ac :recordacione digna geritu:r, non solum lalbili. ihominum 
teistimonio, verum eciam littere vivads a:rgumento finalite:r commen
detu:r. Ouius certissima :representadone cum de vw'borum serie :redac
torum in causa nichil minuit aut innuctat in noticiam singulo:rum cla
rius elutescat soipitaque oiblivionum caligine iubare niteat iplenius ve:ri
ta•tiJs 2

• Eiap�olPt,er ald singulo:rum notidam ipre1senti pagilna ciupimus 
pervenire, quod nos Conradus dei gratia canonicus W:ratislauiensis 

cprzez dwa naci�cia w pergaminie 
na podw6jnym pasku pergaminowym 
ulamek piecz�ci Boleslawa; por. 
S c h u l z  A., D. schles. Siegel, s. 7, II; . 

N e  h m it z H. H., D. Besiegelung d. 
schles. Herzogsurkunden, Wroclaw 1939, 
s. 26, 29.

6 Opatem klasztoru w Lubiqzu byl w tym czasie przypuszczalnie juz Henryk, 
wyst�pujqcy po raz pierwszy w 123·9 r. (Re g e st e n  nr 523). Poprzednik jego Gun

ter figuruje �statni raz w dokumencie z 1245 r. (Re g e st e n  nr 625) zdaje si�, 
ze juz jako zmarly. 

7 Tj. Grodzan6w (Grosen), pow. Wol6w; figuruje tu (nie liczqc falsyfikatu 
z 1218 r.) po raz pierwszy. 

Nr 6. 1Nad dokumentem tytul: Instrumentum locationis iure Theutonico dua

rum vi'llair,um sdliiaeit Os1s,e/k et Neuem!i,ne B. 

2 Aren9a jest unikatem w dyplomatyce polskiej i slqskiej. 
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necnon illu,stris 1principiJsa domini Henrid ducis Slesie iprothonotarius 3 

duas hereditates Nemerum 4 et Ossech 5, qua,s de ecclesia a veneralbili 

pat>re meo Thoma WratrslaiUfonsi epiisco,po 6 mairm tenemtUJs vite niostre 

temporiJbius oommU1I1ita•teb caipituli bo[1a \noluntat,e a10cedente, exMbitmi 

presencium Hoorico sculteto 7 iure Theutonieo contulimus oollocandas. 

Quodquod autem mansos im iam didis heredHatibus valeibit Jocare 

nonus mansUts cedet eitlem et suis heredilbus libere pO'ssidendus, tres 

mansos ecdesie pro <lote volrumus aissignari. Tabernas lilberas in villis 
habehi.it et mol,endinium, hoc tarnen exieeiptio quod mo1endinum utriu1s

que 1SU1periu1s et inferiu:s siti aque cursus non valeat inipediri, tercius 
im iudid.10 eidiem et ,suiis eedet denad'llls. Preter,ea de a,gri,s incJUltis sex 

annorum libertati'S indulsimus facultatem, de culHs vero agris solvere 

ipsi deibent hyemalibu:s et estivalibus concurrentilbus. Nullum iu'dicium 

extria villam querere debent, accelc:lentibus vero annis soludonis, quilibet 

mansus deibet solvere unum fertonem et unam maldratam: tres men

suras tritici, quatuor siligini,s et quique avene. In cuiu,s rei testimo

nium presootem paginam, ne quempiam inexpertum vadllare contingat 

et ne ,ea, qiue eX!pressa 1sunt, valeant aliqiuatenus renovari, scribi et 

sigillo capiituli verum et nostro fecimus iillsigniri. Cuius rei testes sunt: 

dominus Leonardu,s comes 8, Olricus 9, Conradius Sueui filius 10, Amelius 

civi1s W,rat:iJsla1Uiensis 11 et alii quam plures. Acta .srun t a1nlno domiJni 
M°CC quinqruagesimo, VIII0 idu,s maii. 

Nr 6 aLitery r i ostatnie i popra
wione B. 

b M ylnie zamiast commu:niitait1s B.

3 Konrad z Drenowa, kanonik lubuski, kantor wroclawski, kolejno kapelan 
Boleslawa Rogatki, notariusz tegoz i Henryka III wroclawskiego, protonotariusz 
tego ostatniego 1247-1252; por. R. S a m  u l s k i, D. Zusammensetzung d. Breslauer 
Domkapitels, Weimar 1940, s. 33; K. Ma l e  c z y n s k i, Zarys dyplomatyki pol
skiej, Wroclaw 1951, s. 225-228. 

4 N azwa oczywiscie i w tytule, i w tekscie przekr�cona ze, zle odczytanego 
oryginalu. Przypuszczalnie Niwnik, pow. Olawa, wyst�pujqcy w tym dokumencie 
po raz pierwszy. 

5 Tj. Osiek (Hennersdorf), pow. Olawa, tu wspomniany po raz pierwszy. 
6 Tomasz, biskup wroclawski 1232-1268; por . J. Ju n g  n i t z, Verzeichnis 

d. Bresiauer Bischöfe, Wroclaw 1911.
7 Henryk, moze identyczny z soltysem Dzierzoniowa i lokatorem Brzegu

z 1250 r.; por. R e g e s t e n nr 709. 
s Okolo 1244 r. wyst�puje Stosso syn Leonarda; por. K s i � g a h e n r y k o w

s k a, Poznan 1949, s. 293. 
9 Wsp6lczesnie wyst�puje w dokumentach dw6ch Ulryk6w: syn Burharda (R e

g e s t e n  nr 540), podczaszy (I b i d. nr 628, 645, 662', 717, 725b), wreszcie trzeci 
bez blizszego oznaczenia (I b i d. nr 591a, 631). Do kt6rego z nich nasza wzmianka 
si� odnosi, nie wiadomo. 

10 Konrad, do r. 1250 tylko ten jeden raz wspomniany. 
11 Amelius, mieszczanin wroclawski, znany tyLko z tego dokumentu. 
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W SPRAWIE DRUGIEJ ZONY WLADYSLAWA ,II WYGNANCA 

W dotychczasawej literaturze genealoigkznej nie züstal,a roziwiq
zana ca�kowicie :sprawa rzelkomej drugiej zony Wladyslaw� II Wy
gnanca. Problem ten zasygnaHzowal juz i dal na:6. cz�sciowc1 odpowie:dz 
Oswald Balzer. Jednakze nie zajmowal si� on iblizej druigim malze:6.
stwem Wladyisfawa II. W starszej lit•eraturze gem.ealogiC'znej ,przypusz
czano, ze Wladyislaw Wygnaniec po smierci :Sf\Vej zony A,gnieszJki, przy
rodniej sio1stry !kr6la niemiec'kiego Konrada III, ,ozenil si� ,po raz druigi. 
J a'ko dru,gq ·zon� przypisywano mu c6rk� margralbiego ma,gdeburs'kieg,o 
Alibrechta Niedzwiedzia. ldqc zais za ibl�1rüe pädaj�cymi imi� Agniesziki 
zr6dlami slc1skimi, nazwano jq Krystyinc1. Pr,zyipuszczaino, ze imi� Kry
styn.y inalezy odnosic nie do A:gnie1s2Jki, ale do drngiej zony Wladyrsla
wa II 1

. Wy1sunü:te przez ty;ch historyk6w hipotezy mialy pot,wierdzac 
Kronika Wincenteg,o Praskiego 2, zr6dla historiograficzne füi1skie 3 oraz 
N agrobki ksiqzqt slqskich 4. 

Chcc1c wyjaS!Ilic proiblem rzekomej dru,giej z'Oiny Wladyslawa II, 
nalezy w .pierwszym rz�dzie odpowiedziec na cztery :zasadnkze pytania: 

1. Kiedy ·zmarla zona Wladyislawa II Wygna:6.ca, A,gniesZika?

1 H. G r ·o .t e f e n d, Stammtafeln der schlesischen Fürsten bis zum Jahre 1740,

Wroclaw. 1889, taibl. I; K. W ut k e, Stamm- und Übersichtstafeln der schlesischen 
Fürsten, Wroclaw 19'11, tabl. II; S. S m  o 1 k a

1 
Mieszko Stary i jego wiek, War

szawa 1959, tabl. geneal. Hipotez� t� staral si� ostatnio udowodnic J. Gottschalk, 
uwiazajctc, iz :z 'teg,o malzen.stwa pü1chodzil rua1 jmbodsizy ,syin Wbaidyslawia II Al
ber.t. J. G oit tsc h,a l k, Vertreibung und Heimkehr 1146-1163 �Schlesien, I1I, 
11964, z. 31

, 
1s. 151). O drugim malzenstwie Wladyslaw.a II traktuje r6wniez E. M a -

1 e•c z y n s k a, Wrochawskie panie piastowskie i ich partnerzy, W.roclaw 1966, 
s. 38 10:r1az itabl. geneal.

2 Fantes rerum Bohemicarum, t. II, Pra ga 1,883, s. 4119.
3 Kronik_a ksiqzqt polskich (Mon. Pol. hi,st.1 t. III, ·s. 4811); Kronika polska

(tamze, s. 645). 
4 Mon. Pol. hist., t. III, s. 711. 
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2. Czy ·zapi1ska Wincente�o Praskiego tralktu'je o mal·2;enstwie Wy
gnanca? 

3. Jezeli nie, to do kogo na,lezy jc1 o�osic? 1 

4. Ozy notaitlka Nagrobk6w ksiqzqt slqskich odnosi si� do drugiej
zony Wy.gnanca, a jezeli nie, to do !kogo? 

Na pierwtSze pytanie odpowiadano najro�maiciej. Nie'kt6rzy uczooi 
jak:o oota1mi sliad zyci:a Aginiesziki przytaezajq iwzmiank� w lisde orpata 
staJblejiskiego Wilbalda do prob01szcza kolonskiego Arnollda: ,,Defixum 
plane et ratum est apud ipsum quod si sororem suam albsque armis in 
Poloniam reducere potueri:t" ·5• Inni da·t� jej smierd zamykajq na lata 
1150-1153 6. 

Odmiennq, ale nad wyraz triafnq hipotez� wyisunc1l OswaiLd Balzer 7• 

Wykazal on, i·z skoro Wincenty Praski op1sujq:c wyipraw� cesarSkq na 
Polsk� ·z 1157 r. mowi: ,,Anno domiini im.cannaitiorus MCLVII imperator 
Fridericu:s ducis Wfarl (izlai) exulis Polornie et somris suae quae ei 
matrimonio iuncta fuerat, miisertus eum aid restituendum in Poloniam 
parat ex�citus ad fratres eius Bole·zlaum et Meskam qui eam exue
rant legatos mittit precipiens ut ei ducatum reddant uel ei armis 
respondeat" 8, jest to wy1staircizajc1cy dow6d, ze Agni�szJka jeszcze iwtedy 
zyl1a. Co prawda, we wzmiaince Balz·er doistrzegl niesciislosc, mianowi
cie ze &gnies:zJka nie byla siostrq Fryderyka Ba:r1barossy, ale jego 
ciotkq. Niemniej 1skoro &gnieszka zyla jeszcze w 1157 r., to nie moma 
przypuiszczac, by iw 1155 r. Wladyslaiw Wyignaniec .po raz drugi zawarl 
zwiq1zek malzenski z c6rkc1 Albrechta Niedzwiedzia. Balzer udowodnil 9, 

ze wspomniana wzmianka Wincentego Prnskieg,o ipod rokiem 1155, 
m6wic1ca o 1zaslubinach kisi�cia W., b!'zmictca w .sposob na1st�pujc1cy: 
„Arnno domtnice incarnatioinis MCLV Ovl1drus 1predict111Js diomr.ücelh,1.s in 
Poloniam cum suis complidbus · fugit. Eodem anno W(ladizlaus) dux 
a rege Frideric10 iJn ma,ximam r1ec:ijpitur gratiam filiam march1onis AlbeTti 
de Saxoniie domiinam hcm�stiissimam optim:iis ornatiam moriJbUJs, sihi 
iungiit matrimonio" 10, r6wniez nie odno1si .si� do Wladyisla:w.a II Wygin1an
ca. Wzmianka ta bowiem wyraza tyllko og6lnie, ze malzenstwo zawarl 
jaikis 'ksiqz� Wladyslaw. Natomiast Wl-adyslaw II Wygnaniec ibyl przez 
Wincootego Prastkiego hardzo doikfaru-iie okreslany i w1�pomniany w jego 

5 Kodeks dypLomatyczny SLqska, t. I, wyd . K. Maleczynski, Wroclaw 19516, nr 30. 

Na w:zmian ce :tej opierajq s{� G r o t e f e n 1d, op. cit., W u t k e, op. cit. 
6 G r ot e  f e n :d, op. cit., tabl. I; W ut k e, op. cit., tabl. II; Gott s c h a 1 k,

op. cit., s. 151. 

7 0. Ba 1 z er, GeneaLogia Piast6w, Krakow 18'95, s. 130. 
8 Fon. rer. Bohemic., t. II, s. 424.

9 Bal z er, op. cit., s. 131. 
1o Fon. rer. Bohemic., t. II, s. -421.
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Kronice tylko dwukrotnie. Raz przy opisie wygnania Wladyslawa II 
z Polslki: ,,Anno dominice incamationis MCL VIII Wladizlaus dux Polo
nie, colecta maxima tarn Saracenorum quam Ruteni multitudine, Poz
nan, fratris sui. Bolezlai dvitatem obsidet" 11, drugi raz przy zdawaniu 
relacji z wyprawy cesarza na Polsk�, kt6rej celem bylo przywr6cenie 
tronu Wladyslawowi II i jego zonie Agnieszce 12. 

Balzer jednakze, 111ie mogqc odniesc zapiski Wincentego Praskiego 
m6wic:1cej o slulbie jakiegos Wladyslawa do Wladyslawa Wygnanca, od
nosi jc:1 do Wladyislawa II cze,skiego. W tym tez wyipadku 1przyjmuje, 
ze malzenstwo Wladyislarwa II czeskiego z Judytc:1 turyng,slq, zawarte 
w 1153 r., trwalo tylko do 1154 r. 13 Tego r1odziaju iprzy.pUJszczenie jest 
nieisluszne. W swietle bowiem dotychczasowych osü:1:gni�c nauiki czeskiej 
wynika, ze Juidyta turyngska przezyla swego m�za. Smierc Judyty 
kladzie si� w literaturze czeskiej na 9 IX 117 4 r. 14 J esli zatem zapiski tej 
nie mozna odniesc ani do Wladyslawa Wygnaniea 1 ani do Wladyslawa II 
czeskiego, to musi ona w takim razie wspommac o jaikims innym 
Wlady,slawre. Jak wiemy, ipierw.sza cz�sc zaipiski Wincentego m6wi 
o Udalryku, synie Sobieslawia I czeskiego. Mozna wi�c przyipuszczac,
ze druga cz�sc tejze ·zaipiski wspomina o drugim synie Soibieslawa I
czeslkiego, lkt6ry mial na imi� Wladyslarw i - jaik wiadomo - byl zo
naty z blizej nie 'Zll1anc:1 c6rkc:1 Albrechta Niedzwiedzia 15. 

N alezaloby wyjasnic jeszcze zapisk� Nagrobk6w ksiqzqt slqskich,

na podstawie 'kt6rej niekt6rzy historycy wycic:1gali wniose'k o powt6r
nym malzenst,wie Wladyslawa II Wyg1nanca. W celu rwyjasnienia tego 
za.gadnienia musimy wpierw od:powiedziec na pytanie, gdzie i kiedy 
powistaly Nagrobki ksiqzqt· slqskich oraz eo one zawierajq. Ot6z Na

grobki dotrwaly do na,szych czas6w w kodek,sie wenecikim jalko dzielo 
XV-wiecznej r�iki. J est to kapia wczesniejszego utworu annalistycznego
z drugiej ipolowy XIV w. Nagrobki ksiqzqt slqskich ipowstaly w klasz
torze cysterslkim w Lubic:1zu. Ich autor dobrze zinal ,grobowce ksic:1:z�e
mieszczc:1ce 1si� w obr�bie kosciola klai�ztomego 16. Stc:1d tez zr6dlo to
nalezy uwazac za pewne.

W tychze wlasnie Nagrobkach ksiqzqt slqskich pod dniem 21 lutego 
czytamy: ,,9 Kal. Marcii obiit domina Chri•stina uxor eiusdem fundato
ris seculilda" 17• Przypuszczenie niekt6rych historyik6w, jakoby zapiska 

• 11 Tamze, s. 419.
12 Tamze, s. 424. 
13 Ba 1 z er, op. cit., s. 133. 
14 V. Nov o t :n y, Ceske dejiny, t. I, Praga 1913, cz. 3, tabl. geneal.
1s Tamze, tabl. geneal. 
16 W. K o r t a, Sredniowieczna annalistyka Stqska, Wroclaw 1966, s. 260-262.
11 Mon. Pot. hist., t. III, s. 711. 
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ta miala · ipotwierdzac wzmi,anik:� Wincentego Praskiego i swiadc-zyc 
o drugim malzenstwie Wladyslaiwa II, jest malo iprawdQPodoibne. Z tresci
jej bowiem wynilka, ze odnosi si� ona do drugiej zony fundatora klasz
toru lu.biq,sikiego. Tym zas - jaik wiadomo - ni!e byl Wlady,slaw II 
Wygnaniec, ale jego najstarszy syn Boleslarw I Wy.soki 18• Trze'ba zatem 
przypusziczac, ze Boleslaw Wysoki byl trzylkro1m.ie zonaty. Pierwszq 
_jego zonq 'byla Zwinislawa, ,c6rka wielkiego ksi�cia kijorwskiego Wsie-
woloda 19• Drugq ZO!llq zatem bylaiby nie Adelajda von Sulzföach, ale 
w�omniana w Nagrobkach Krystyna. Adelajda von Sul:zlbaich ibylaby 
wi�c tr:zeciq zonq Boleslawa Wysokie:g-o 20. 

Malzenstwo Boleslawa z Kryistynq mozna zamlknqc w oibr�ibie dw6ch 
falkt6w, mi�dzy smierciq Zwinislawy i zasluibinami z Adelajdq von 
Sulzbach. Zr6dla nie nie· wispominajq o smierci Zwinislawy, dlatego 
fa'kt ten trudno umiescic w cza,sie. Biorqc jednalk :za punkt wyjsciorwy 
w tych rozwazaniaich kolejin.osc urodzin potomstwa Wy,soikiego i Zwini
slawy, mozna to uczynic z pewnq dozq prarwdopodo1bien1strwa. Zr6dla 
. slqskie wymieniajq potomstwo Wy,sOlkiego i Zwinislawy w na,st�ipujqcej 
kolejnosci: ,,ex ducta quadam Ruther1a nomine Wentezlarwa in uxorem 
.gernuit filil{)1S Jarosla um, Bolezlaum et filiam Algaim nomine" 21

• Przyjmu
j qc, ze pierwszy syn Boleslawa I Wysakiego i Zw1n.tslawy, Jaroislaw, 
urodzil si� w trzy lub cztery lafa 'PO ich sluibie, to urodziny jego nale
zaloby klasc najw,czesniej na lata 1145/46. Nast�pne potomstwo moglo 
wi�c przyjisc n� swiat do rokru 1150. 

Dat� slubu Adelajdy von Sulzbach z Boleslawem Wysokim moz
na r6wniez jedyni,e ustalic w przyblizeniu, biorqc za ,punkt wyjsciowy 
urodziny . ich 1pierworodnego, Henryka Brodatego. Urodziny Henryka 
Brodaite,go kladzie si� w '1iteraturze na la,ta 1163-1168 22. Najwczes
niejszq zatem datq urodzin Henryka Brodatego byl1by roik: 1163. Ten 
tez rok byllby najrwcz,esniej1szq datq zaslubim Wysolkiego i Adelajdy. 

Drugie zatem malzenistwo Boleslawa Wysdkiego z nie- znanq blizej 
Krystynq mozna zamknqc w obr�bie lat 1150-1163/68. Daty 1150 
i 1163 bylyiby najwczesniejszymi datami, ,w kt6rych daje si� zam'knqc 
ten faikt. Nie bli'zszego o osabie Krystyny nie mozna powiedziec, gdyz 

18 Patrz dokument fundacyjny: Kodeks dyplomatyczny SLqska, t. I, nr 55. 
19 0 jej wyjsciu z.a Boleslawa Wysokiego wspomina pod rokiem 114'2 Latopis 

hipacki (Polnoje sobranije rus,skich letopisiej, t. II, Moskwa 1962, s. 3113). 
20 Adelajda von SulZJbach wymieniana jest w zr6dlach slctskich jako druga

zona Boleslawa Wysokiego. Kronika ksiqzqt polskich, s. 481; Kronika poLska, s. 645. 
21 Kronika ksiqzqt polskich1 s. 481; Kronika polska, s. 645, wymieniajq r6wniez 

jako naj,starszego syna Boleslawa Wysokiego, Jaroslawa. 
22 K. M a 1 e c z y n s k i, Henryk Brodaty (Polski slownik biograficzny, t. IX, 

s. 401); t e n z e, Historia Slqska, t. I, Wroclaw 1960, s. 330, przy,p. 28. 
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niie ma zadnyich danych zroo.lowych. Wiadomo tyliko, ze ·zmarla 21 lu
tego. Mama przY1puszczac, ze pozostawala w dosc scislych zwiq·:zJkach 
z lkt6ryms z dwor6w czeskich. Swiatdczyla1by o tym wzmianka o jej 
smierci w Nekrologu czesko-slqskim ipod datq 23 lutego: ,,Christina 
ducis1sa" 23. Dat� 23 lutego w Nekrologu czesko-slqskim mozna tluma
czyc sp6znionym dotarciem wiadomosci ze Slqska do Czeoh. J ednakze 
w .zr6dlach cze.skich ksi�zna Kry,styna nie jest wspomniana. 

23 W. Wa ttenba c h, Böhmisch-schlesisches Necrologium (Zeitschrift für 

Geschichte Schlesiens, t. V, Wroclaw 1863, s. 110). 
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J. G o t t  s c h a 1 k, DIE ÄLTESTE BILDERHANDSCHRIFT MIT DEN QUEL
LEN ZU DEM LEBEN DER HL. HEDWIG (Aia1chener Ktm.5itblätter, Dü,sise11Jdotrf 1967, 
z. 34, s. 611-161).

Jest to pierwsze w literaturze fotomechaniczne oddanie wszystkich miniatur 
w znanym r�kopisie z L353 r. (ostrowickim) brzeskim, Legendy o sw. Jadwidze. 

Dotychczasowe wydania (Wolfokron, Stronczynski) byly albo cz�sciowe, albo za
wieraly kolorowe przerysy r�kopisu. Obecnie Autor dal fototy,piczmt (czar.no-bialcl) 
reprodukcj� -wszystkich 65 miniatur przedstawiajqcych sceny z zycia i kanonizacji 
sw. J1aidwd.gi, w tym j,edrnak tylko 7 ba:riwinych. Tlak ·wu�c j1akio calosc kio]o1Doiwego 
oddania ilustracji naszego r�kopisu ipozostaje do dzi:s niedoskonale wydanie Stron
czynskiego, przedruikowane ,ostatnio cz�sciowo przez Holubowicza 1. Szkoda tez, ze 
wydawca-autor nie podal, czy ilustracje te Sq naturalnej wielkosci, czy tez zmniej
szone. 

Gl6wnq cz�sc pracy (s. 87-143') zajmuje przedruk i tlumaczenie lacinskich na
pis6w nad miniaturami oraz ich opis. Jesli chodzi o stron� a.rtystycznct ilustracji, 
Autor nie wychodzi poza zestawionq drobia2Jgowo literatur� przedmiotu niemieckq 
i polskq, zwlaszcza odnosnie do oceny wplyw6w czesko-niernieckich na ilustratora 
naszego r�kopisu. Nie b�dqc historykiem sztuiki nie mam zamiaru i legitymacji 
zajrnowac si� tq stronq pracy J. GottschaLka. 

Interesujq mnie natomiast S2Jeroko przez Autora omawiane zwiqzki Ludwika I 
brzeskiego z Zachodem przy braku rzeczywiscie jakichkolwiek jego kontakt6w 
z Po1Sikct. (s. 66-67). Zjawisko to stanie si� latwo zrozumiale, jesli zwazymy, ze 
Piastowie slqscy, zwlaszcza legnicko-glogowscy, nie tylko do · 1,3124 r., ale i p6zniej 
uwazali si� za prnwdziwych dziedzic6w kr6lestwa polskiego. Dowodzq tego ·choc
by slowa Kroniki ksiqzqt p0Lskich

1 
·spisanej na polecenie tegoz Ludwika w 1385 r., 

podnoszqcej w�liki domowe w P�lsce w latach 1382--13,85, przeciwstawiajqc je 
pokojowej i ,sprawiedliwej polityce ksi�cia brzeskiego i okreslajqc Jadwig�, c6rk� 
l.Judwik,a w�gter1s1ki1eg,o, j1a,k,o: ,,que... habea1tur veliut !l:'eg,i1na" 2• Ptrze<C'iiez Ludiwik
brzeski (imi� to nie jest niemieckie, jak chce autor, s. 72, ale francuskie, a wlasci
wie frankonslkie, iprzej�te od Klodwika i Ludwika Poboznego, syna Karola Wiel
kiego) •sam ozeniony byl - na co Autor nie zwr6cH uwagi - z Annct, bratanicct 
Przemka glogowskiego, kt6ry to w 1331 r. wolal na jednym koniu opuscic swe 
k•si�stwo niz zlozyc hold Janowi Luksemburskiemu. Syn Ludwika, Henryk, zonaty 
byl zn6w z Maligorzatct (c6rkct Ziemowita mazowieckiego), wdowct po Kazku szcze
ci111slkim, 1I1Ji1edo1S1zlym ,niais,t�pcq LudiWiJlm w�·giiensikliego w B0Ls1ce. 

Zestawienie w pracy r�koipis6w starszych od nas,zego brzes:kiego nie wy1kracza 
w niczym poza ze:stawienie W. K�trzynskieg,o (M,PH, t. IV, s. 504 nn.), kt6re z re-

1 W. H o l  u b o w i c z, OpoLe w wiekach X-XII, Katowice 19516, ryc. 112-117. 
2 Por. MPH, III, s. 544. 
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guly jest dokladniejsze. Jedynie wiadomosc o r�kopisie harburskim (sygn. Ood. I. 
'2.2°) nie byla w dotychczasowej literaturze znana. Wiek tego r�kopisu okresla 
Autor slusznie drogq wielce prawdopodobnej kombinacji na (circa) 1408 r. (s. 84-
85). Wartosciowe jest r6wniez podanie po raz pierwszy notek wlasnosciowych ko
delkisu �Stz:ktoda tylllm, iie Aurtio[" nie po1dal wi1eku kazidej rno1tki). Dzi1ej,e r�kap1s1u, 
przedstawione po.kr6tce jeszcze przez W. K�trzynskiego, a szerzej (do 1957 r.) 
przez Rehorowskiego 3, uzupelnia Autor przykrct dla nauki polskiej wiadomosciq, 
ze r�kopis brzeski, wlasnosc od 1910 r. (za posrednictwem antyikwariatu wieden
sikiego Gi.lhofera) Rudolfa Guttmanna w Wiedniu, zrabowany przez hitlerowc6w, 
:wstal ostatecznie po odzyskaniu go przez wlasciciela sprzedany za posrednictwem 
domu handlowego dzielami sztuJki w Nowym Jorku drowi Piotrowi i Irenie Lud
wig w Akwizgranie (s. 63). Szkoda, ze okazja nabycia tak waznego dla dziej6w kul
tury, literatury i sztuki w Polsee okazu wymkn�la si� z rctk polskkh. 

Najbardziej interesujctce i najwi�cej wzbudzajctce zaostrzezen Sc\ wywody Autora 
na temat miej,sca powstania i pochodzenia autora r�ko1pisu. Podstawct tych rozwazan 
Sc\ ostatnie slowa kopii z 13•53 r. (interpretowane dowo1nie w literaturze polskiej 
i niemieckiej): ,,scriptum est autem per man um Nycolai Pruzie foris civitatem 
Lvibyn" (f. 148 rkp., s. 811 nn. pracy Autora). Gottschalk wymienia trzy mozliwo·sci 
interpretacji tego zwrotu: 1. ·od Prus, 2. od miejsca spisania kodeksu o, nazwie 
zblizonej do brzmienia nazwy r�kopisu, 3. od nazwy jakiegos rodu slctskiego. Trzeba 
z g6ry stwierdzic, ze ,pierwsza ewentualnosc musi odpasc, jako ze uzyty tu zostal 
genetivus locativus zamiast ablatiwu (de Pruzia). R6wniez i oznaczenie pochodzenia 
autora od miejscowosci na Slctsku o podobnej nazwie jest z tych samych wzgl�
d6w malo iprawdoipodobne (chyba gdyby przyjqc:, ze kopista mial na mysli Pruzie 
,pr.iJundU1s" ozy „oritus"). Polil!iewaz w najtblilz.szym sqsi,edtztwie (fo:r:iis) Lubina nie 
spotykamy miejscowosci c podobnej nazwie, a dwie miejscowosci Prusinowice na 
Slctsku (Prausnitz) pod Miliczem i Lw6wkiem nie mogq tu wchodzic w rachub�, 
jako ze odleglosc ich od Lubina byla zbyt wielka, a:by jq okreslac „foris", wy
padnie si� blizej zastanowic jedynie na,d ostatnict moz1iwosciq. 

Nasuwajq si� jiednak dwie mozliwosci. ,,Pruzie" moze oznaczac zar6wno syna 
Pruzi, jak i (w tej skladni) Mikolaja �uzi�. W zadnym jednak wyipadku nie moze 
to byc sipo'lszczone o'.7Jnaczenie „syn Prusa" czy „Prus", jako ze uzyto by tu terminu 
Prutenus bctdz Prusii. Choc imi� czy przezwisko Pruzia nie jest w nauce polskiej 
znane 4, jednakowoz imiona slowianskie o podobnym zaikonczeniu spotyfkamy hardzo 
cz�sto. Zeby wymienic iprzykladowo Dobronia

1 
Glownia, Wysznia lub Dziadusza, 

Golicza, Darna, Borsza itP.. Tak wi�c przyjqc wyipadnie, ze wyraz Pruzia jest albo 
imieniem ojca Mikolaja, albo przeZJWiskiem samego kopisty kodeksu ,z 135r.3 r. 

Ostatnie wreszcie zagadnienie: gdzie zostal spisany kodeks ostrowiecki. Okresle
nie 11foris civitatem Lvibyn" wyklucza - jak wspomn,iano - jakiekolwiek miejsce 
w dalszyrn sctsiedztwie tego miasta. W gr� wi�c wchodzic moze, naszym zdaniem, 
albo jaikas zaginiona wies w sctsiedztwie Lubina (eo jest malo prawdoipodobne), 
albo Stare Miasto LU!bin, albo wreszcie kt6rys z dw6ch szpitali za bramami mia
sta (jeden przed bramct glogowskct poswiadczony w XV w., drugi bez blizszego 
okreslenia polozenia znany od poczcttku XIV w.), wreszcie kaplica Sw. M1kolaja 
przed bramJq: glogowskct, znana r6wniez z dokument6w XV w. Oczywiscie czas 
obu tych XIV -wiecznych fundacji mozna smialo cofnctc do XIV w. W kt6ryms 

a M. R ,e h o r o w s k i, Sprz(?ty przedstawione w miniaturach kodeksu z Brze
gu z r. 1353 (Sob6tka, 1957, s. 166 nn.). 

4 W. T a  s z y c k i, Najdawniejsze polskie imiona osobowe, Krakow 1925, indeks. 
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z itych trzech instytut6w koscielnych przypuszczalnie pisal swe dziefo Pruzia. 
Mniej natomiast wydaje si� prawdopodobne, aby dzielo swe spisal na zamku 
lubinskim (dzis na terenie wsi Malomice), gdyz bylby chyba ten fakt wyrazniej 
w nocie koncowej zaznaczyl. W kazdym razie r�kopis z 1353 r. jest dzielem powsta
lym na zam6wienie Ludwika I brzeskiego, autorstwa Mikolaja, najprawdopodobniej 
narodowosci polskiej. 

Karol Maleczynski 

S. B yli n a, WPLYWY KONRADA WALDHAUSENA NA ZIEMIACH POL
SKICH W DRUGIEJ POLOWIE XIV I PIERWSZEJ POLOWIE XV WIEKU, Wroc
law-Warszawa-Krak6w 1966, s. 119. 

Ideologia slynnego XIV-wiecznego kaznodziei austriaokiego Konrada Wald
hausena byla zawsze problemem zywo interesujc1cym historyk6w badajc1cych pro
blem reform wewmitrzkoscielny,ch w sredniowieczu. Wielostronne powic1zania 
Polski z Czechaini, gdzie Waldhausen wyglaszal swe kazania, oraz stopniowe na
rastanie fermentu re.igijnego na ziemiach Polski w okresie przedhusyckim suge
r1owialy od d:awrna prze!kio1111anl1e ,o ,oiddizilalywiaini1u poglc1d6w W,a1dhaus1eina na P.olisk�. 
Mimo to do tej pory nie bylo analitycznej rozprawy na temat w,plyw6w Wald
hausena. na polskie ziemie i dlatego tez podj�cie powyzszego problemu jest nie
Wqtpliwie pozyteczne. Praca Byliny, b�d,lca syntezc1 badan Aut·ora we fragmen
tach juz publikowanych, sklada si� z dw6ch zasadniczych cz�sci. Pierwsza ·cz�sc 
(s. 1-54) podaje na:m wiadomo,sci o samym Waldhausenie, jego pracach i zawartych 
w nich poglc1dach, cz�sc druga (s. 55-114) stanowi wlasciwy przedmiot rozprawy, 
dotyczy wplywu tego kazmodziei na ·ziemie polskie. 0 ile pierwsza cz�sc pracy 
opracowana jest na ipodstawie literatury przedmiotu, jakkolwiek i tutaj- Autor 
wykazuje si� znajomoscic1 szeregu r�kopismiennych prac Waldhausena, o tyle cz�sc 
druga oparta jest przede wszystkim na materiale r�kopismiennym. Autor wyko
rzystal znajdujqce si� w zbiorach polskich ·bibliotek, przede wszystkim wroclaw
skich i krakowskich, sredniowieczne kopie kazan Waldhausena oraz r�kopismienne 
kazania innych autor6w, kt6re w tresci swej odzwierciedlaly ideologi� Waldhau
sena. 

Z przedlSltiaiwiioine�o pr21ez Auto.ria mate,riiialu zr6dlowego wid:zlimy, ze O'ddzialy
wanie Waldhausena na Polsk� odnosi si� gl6wnie do ziem slc1skich. Natomiast 
wbrew przewidywaniom (ze wzgl�du na powictzania Uniwersytetu Krakowskiego 
z Praskim) o wiele mniejszy byl wpl:y:w Waldhausena na Krakow. W takiej sytu
acji uwaga Byliny koncentruje si� gl6wnie wok6l zagadnienia wplywu Waldhause
na ,na twen .slcl!slki w okresii,e drugii1ej p,ol101Wy XIV i pire!rW'szej polowy XV w., a te
ren diecezji krakowskiej potraktowany j,est marginalnie1 jakkolwiek trudno nie 
zauwazyc, ze w swietle posiadanego materialu mozna bylo i ten teren potrakto
wac szerzej i gl�biej. Z badan archiwalnych Autora wynika, ze na Slc1sku znana 
byla wylc1cznie jedna z prac Waldhaus.ena, a mianowicie jego PostyLLa studencka,

pisa,na przez niego na uzytek poczc1tkuj1tcych k1aznodziej6w z kr�g6w uniwersyteckich. 
Autor dopatruje si� wplyw6w ideologii Waldhausena przede wszystkim w tresci 
kazan trzech wybitnych kaznodziej6w slctskich: Macieja z Legnicy, Mikolaja · Magni 
z Jawora i Jana z Olawy, kt6rym poswi�ca w swej pra�y osobne rozdzialy. Na
suwa si� przy tytn pewna uwaga. -Kaznodzieje slc1scy na og6l, zgodnie zresztc1 ze 
zwyczajem sredniowiecznych kopist6w i kompilator6w, nie ,powolywali si� w swych 
kazaniach na Waldhausena (wyjc1tek stanowi tutaj Jan z Olawy), lecz jedynie 
cz�stokrotna zbieznosc ich wypowiedzi z Wa1dhausenem nakazuje przyjqc za pew-
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nik akceptacj� jego poglc:id6w oraz dobrc:i znajomosc jego kazan. W sumie wypo
wiedzi identycznych z Waldhausenem mamy malo u slc:is1kich kaznodziej6w. Dla
tego priaoa AutOTa 1zysk1al,aby 1I11a wairtosci, �dyiby czy,tellrrilk otrzymal wh�cej iprzy

klad6w owej zbieznosci wypowiedzi, nawet gdyby si� to mialo dokonac kosztem 
skr6cenia l)ierwszej cz�sci pracy, gdzie zresztc:i znajdujemy wiele powt6rzen. 
Trzeba jednak przyznac, ze Autor wydobyl wiele nowych i interesujc:icych ele
ment6w z kazan Macieja z Legnicy, Mikolaja Magni z Jawora i Jana z Olawy, 
a wnioski jego sc:i na og6l przekonywajc:ice. 

Wiplyw Waldhausena nie ograniczyl si� na Slc:isku wylc:icznie do owych trzech 
kaznodziej6w. Kazania Waldhausena musialy byc znane z kr�gu duchowienstwa 
swieokiego i zakonnego, skoro znajdujemy dowody sporzc:idzania odpis6w kazan 
Waldhausena w r6znych srodowiskach slc:iskich. Do tej pory zachowaly si� kopie 
kazan Waldhausena w ksi�gozbiorach klasztor6w kanonik6w regularnych NMP 
Na PilalSiku we WTlodawiu o,:ria•z w Zaig1aiilli.u, diom.ilruilkainow w:rioclawsikkh, kosci'Ola 
Marii Magdaleny we Wroclawiu i kolegiaty nyskiej. Analiz� slc:iskich kopii kazan 
Waldhausena Autor rozpoczyna od o,pisu kodeksu r�kopismiennego, w kt6rym znaj

duje si� kopia kazania, potem kresli dape o samej kopii, zaznaczajc:ic przede 
wszystkim, czy mamy do czynienia z tekstem pemym, czy skr6tem, a wreszcie 

przechodzi do charakterystyki srodowiska, w kt6rym tekst kazania sporzc:idzono 
lub w kt6rym tekst kazania byl zachowany. Sam opis kopii potraktowany jest 
pr.ZJez Aurtoira n:iej,ednoli.lcie. NJeTa,z ZJaz,nacZJa diokl'adin,ie •rozn'iice mi�dzy k•oip!i.c:i 1a oiry
ginalem. Najcz�sciej podaje to og6lnikowo. Autor wychodzi ze ·slusznej zasady, iz 
posiadanie tekstu kazania, a nawet jego sporzc:idzenie, nie jest dowodem akceip
tacji tresci zawartych w lkazaniu lU!b dowodem na to, ze kazanie to wygloszono. 
Przy ub6stwie zr6del sredniowiecznych trudno byloby jedi!la,k szukac takich' po
twierdzen i dlatego historyk musi odwolac si� do posrednich argumenit6w. Do tego 

celu miala sluzyc Autorowi charakterystyka srodowiska, w kt6rym kopia kazania 
Waldhausena przechowala si�. Moze zbyt daleko posuni�ta ostroznosc badawcza 
nakazala mu powstrzymac si� od wniosku, iz przynajmniej w dw6ch wymienio
nych prizez rniieg,o srioido,wisikach mamy peWinrosc, ze tiriesc ikazan Wialdhausena 
akceptowr8lil!o. Mram nia mysH k1aszto,ry k1arno1rnilk6w r,eguLairnych 'w Zagainiu ii. w'e 

Wrodlawdu. Oba klasztoTy nalezialy do tego, .siamegio zgromadzeniia zaJrnninegio, z kt6-
:riego wywodZJil s.i� Wa1ldhiaus,en, eo Autor w,praiwdzi1e n01tuje w dainych biog.riafäicz

nych W1al'dhaU1S1ena, al,e eo w dials1zym t1oku pracy ?Jagubilo s.i� i rne znaliatlo n'.a1'ezy
tego wyidzwi�ku. W1awdha1Us1en ciieszyl s·i� ogiromnym poparc&em k•ainronik6w regu]Jair

nych w Czechach i n,a Miol!"awach. Konwenty auguis1ti.lansikli!e byfy 'Illa tych ziemiia•ch 
najmlodszym zgromadzeniem zakonnym i w okresie wystc:ipjenia Waldhausena 
cieszyly ,si� duzym autorytetem moralnym. Dlatego tez krytyika Waldhausena 
znajdowala u nich zywe zrozumienie i gorc:ice poparcie, tym wi�ksze, ze gl6wny 
protektor Waldhausena, arcybiskup praski Arnost z Pardubic, byl wiel'kim 
dobrodziejem kanonik6w regularnych. Wreszcie, eo wazniejsze, dc:izenie do refor

my moralnej bylo rbardzo charakterystyczne dla kr�g6w kanonik6w regularnych, 
zwlasz,cza w XIV w., gdy przezywali sw6j renesans. Liczne powic:izania mi�di.y 
konwentami czeskimi ikanonik6w regularnych ze slc:iskimi upowazniajc:i do wniosku, 
ze kazania Waldhausena u nich nie byly tylko rzeczc:i przypadku. Nie Sqdz� 
tez, aby bez okreslonego celu kopista klasztoru Na Piasku we Wroclawiu, 
J1an Persona, 2ia1m:ierniiial w k1azaini1ach Wa1dhiau1S1enia slo,wo „dlo1ctJ01r populi" na

„predicator", eo" przeciez wyraznie sugeruje, iz przepisuje dany tekst z PostyUi 

studenckiej Waldhausena na uzytek kla,sztorny, nie uniwersytecki. Problem 
odnowy moralnej w tym klasztorze w. okresie drugiej polowy XIV i pierwszej 
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polowy XV w. 21ajmowal c�o,n!k.6iw k,onwemitu o w1ele wi�cej, n1z wn;ostic by to 
moi.na z zalqczonej ·,przez Autora charaikterystyki srodowiska. Z tego powodu 
nie mozma, jednaki czynic Autor01Wi zarzutu, gdyi. kwestia ta nie zostala dotqd 
opracowana. Moi.na przyjqc, i.e jeszcze mocniej ideologi� Waldhausena akcep
towalo srodowisko zaganskie, chociazby ze wzgl�du na osob� Ludolfa z Zagania. 
Swojq drogq bardzo interesujqcym zagadnienieµi bylaby analiza kazan Ludolfa 
i WaldhaUJSena, co jednak daleko wykra.czaloby poza ramy Autora. Na margi
nesie spraw zwiijzanych z obliczem ideologicznym slqskich kanonik6w regular
nych przypomn�. ze znajdujemy dowody wyglaszania u nich kazan w duchu 
Milicza z Kromieryi.a, za eo potem musiano tlumaczyc si� przed Sqdem 
arcybiskupim w Pradze 1. 

Bardzo lakonicznie ,potraktowany jest przez Autora .problem przyczyn 
sprowadzenia Waldhausen" dn Czech przez Arnosta z Pardubic. Fakt ten jest 
w zasadzie w ipracy odnntowany, ale bez gl�bszej analizy, a mial on przeciez 
dla dzial:alnoscn WaldhausePa i gloszonych przez niego poglqd6w ogromne . zna
czenie. Podejmowany i reaHzowany przez arcybiskupa ,praskiego program refor
my moralnej kleru czeskiego byl gl6wnq przyczynq, dla kt6rej sprowadzil Wald
hausena t dla ktorej 'JZukal oparcia wlasnie w kr�gu kanonik6w reg�larnych. 
Z osobq Waldhausena Arnost z Pardubic lqczyl o wiele wi�ksze nadzieje, niz 
wynika to z pracy Byliny 2• Ostateczne ikonkluizje Autora zawarte w zakoncze
niu ·ksiqzki Sq nader skromne (zaledwie jedna strona) d. nie dopracowane, tak 
jak sama analiza. Z drugiej strony trzeba bezstronnie przyznac, i.e brak mono
grafii lub rozpraw na temat slqskiego kaznodziejstwa w sredniowieczu, jak 
r6wniei. na temat srodowisk, w k-t6rych kazania Waldhausena kopiowano, znacz
i:iie utrudnialy Autorowi syntetyczne podsumowanie oraz postawienie i ro,zwini�cie 
szeregu kwestii. I wreszcie drobna uwaga. Uzywany przez Autora termin „augu
stianski" w odniesieniu do Waldhausena nie jest poprawny i wprowadza mimo
wolne pomies·zanie ,poj�c. Wprawdzie starsza, a nawet powojenna literatura 
po.sluguj,e si� ,tym termiinem, w r21ee ozywiJsto,sd j,e,dirnaik iiisrtind:ej,e 21aisia,dnic:21a röi.ni,ca 
mi�dzy augustiia1nami ,a 1k.anonilk.ami regulamyimi. regiuly sw. Augus1tyna, o czym 
zr,esztq Autor wie i sam nieraz, aczkolwiek bar·dzio rzadko, uzyw:a Z1Wrotu „kanonik 
regularny". Nalezaloby .przeto pozo,stac przy tej ,ostatniej, j,aokk,olwiek nie efek
tow:nej, tytul!atur.21e. 

Leokadia Matusik 

J. B. S c  h n·e y e r, WEGWEISER ZU LATEINISCHEN PREDIGTREIHEN 
DES MITTELALTERS, München 19i65, Bayerti:s,che Aklaidemi•e der W:iisise111s,chaftein, 
Veröff.enUi1chlllilgein der Komm:iJss:i1001 für die HeriaUJs,giabe uingiediruder .T,exite aus 
der Mittelalterlichen Geisteswelt, Band I,. s. 587. 

Kazania sredniowieczne, odzwierciedlajqce w swej tresci szerokq dziedzin� 
zycia spolecznego, byly i Sq nadal cenny:trlj zr6dlem dla historyka. Przy ocen-ie 
wiadomosci zaczerpni�tych z kazan przed historykiem nieraz stawal · skompli-

1 Por. zaipisk� z 1374 r. odnosnie do konwentu kanonik6w regularnych 
w Klodzku. F. T a  d r a, Acta iudiciorum consistori Pragensis, t. I, nr 98, 
oraz T s c h i  s c h k e, Nachträge zu don Glatzär GeschichtsqueUen (Glatzer 
Haiimafölätter, 1925, s. 98 nn.). 

2 Sqdz� przeto, i.e znajomosc monografii o arcybiskupie praskim oddalaby 
pracy Autoria wydartim1 korzysc. Par. J. K. V y ·s k o c i 1, Arnost z Pardubic a jeho 
doba, Praga 1947. 
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kowany problem ustalenia autora kazania, stopnia jego samodztelnosci itp. 
spraw. Olbrzymia ilosc anonimowych autor6w w $redniowieczu, cala masa prze
r6znych kompilator6w powodowaly duze zamieszanie i trudnosci w rozstrzyganiu 
powyzszych kwestii. Dlatego tez odczuwalo si� od dawna wielki brak reper
tQJI'ILum d!o liaicinslkkh <ka2Jan w sredniowteczu, ikt6,r,e sia1nowH01by wska1z6w'k� d po
moc w U!Stalend!u p,rowen,iencji kraizan. S.tworrzeni1e 1tialkli1ego r,eiperitloll'lilum bylto dqze
niem wielu mediewist6w, historyk6w filozofii i teologii. Czyniono nawet pewne 
pr6by w tym rz,a'kresii,e. N:p. w kaltailiogaich bibliiortec:zmych stiaiI'la1I10 s,i� p01diawiac i1I1ci
piity i ekspHdty kaiz,an foedlrlirowdeCJzmych. Nie by�o dtotqd jedil11alk synitetycznej priacy 
typu repertoryjnego. Z tych wzgl�d6w nalezy z dUZq uwagq odnotowac prac� 
Schneyera, stanowiqcq pierwszq powaznct prob� drogowskazu w problematyce 
kaznodziejskiej. Autor znany jest z publikacji w zakresie sredniowiecznych r�ko
pi1s6w o tresci teoLogiczno-liturgicznej, w ·szczeg6lnosci ·r�kopis6w pochodzqcych 
ze zbior6w watykanskich, i z wielkieg,o zm1wstwa zawartosci europejskich 
bibliiotielk. Celem Schm:eyera byl'o w o,p1a·rcdru o 1i1J:1iC'i.1p,ity ka1ZJan dosrba.rcZJeni1e czytiel
nikowi zestawienia kazan sredniowiecznych z podaniem autora, autentycznego 
lub prawdopodobnego, i informacji1 gdzie dany r�k01pis lub najstarszy druk 
mozemy odnalezc. 

Bylo to zadanie trudne. Kto bowiem zetknctl si� ze sredniowiecznymi kaza
n·iiami i p,nagnql nia podstaJWti.e s.amegio mci,piitu 111s1tail!ic ,autorsitwo kta1ZJanrua, ten wie, 
jak zawodne to �yly nieraz ipr6iby. Odchylenia w incipitach do tych samych 
kazan, dawanie tych samych incipit6w do kazan o r6znej tematyce, niekonsek
wencje samych autor6w czy kompilator6w, nie m6wiqc juz o omylkach ko
pist6w, powodowaly duze zamieszanie. W zwictzku z tym Schneyer zadal sobie 
trud uj�ci.a problematyki k.azan wedle -inci.pit6w, ale po uprzedniiej korelacji 
calej tresci kazania, eo jest zadaniem bardzo czasochlonnym, wymagajqcym 
ogromu pracy i szerokich przygotowan badawczych. Z drugiej strony staral 
si� dla tychze k1azan odnialezc aiuforia. Dllaitego tez zebral 1S1tair:ainnrile wszys:tkie 
dane o sredniowiecznych kazaniach i ich autorach z katalog6w bibliotecznych, 
wydawnictw zr6dlowych i wszelkich rozpraw, a nastEWnie, eo bylo najwi�kszym 
wy,silkiem, zajql si� calq masq kazan pozostajqcych do tej pory w r�kopisach. 
Baza ma:terialowa w pracy Schneyera jest imponujqca. Autor dostarcza nam 
informacji o kilku tysiqcach kazan sredniowiecznych, kt6re znajdujq si� w zbio
rach biblilotek zaichrodn!i101eu,riopejslkkh (AingJtl.ii, Ausitrii, Beligiri., F,ra1111cjii, Hi1S1Zpaill!i..i, 
Niemiec, Wloch, Skandynawii), przy czym wykorzystal materialy nie tylko 
z najwazniejszych i najwi�kszych bibliotek panstwowych czy narodowych, ale 
i z osrodk6w miejiskich i klasztornych, na og6l niedost�pnych dla swieckiej 
publicznosci, .w tym zas, eo recenzentJk� specjalnie interesuje, ksi�gozbiory klasz
tor6w kanonilk6w regularnych srw. Floriana pod Li:n2iem i K1osterneuburg. Ta 
imponujqca ilosciowo baza zr6dlowa nie stanowi jednak calosci kazan srednio
wi,eczmych w Eu1ropi,e. Ogromna dreh hllo.sc, a pr,:zJede wsizy1stkim ro:zproiS1zen1iie po 
pTzer6zn�ch 1osr,odlka,ch ,s,f;Jainiowiily prrzyczyin�, ze AU1to,r mt11Sli1al przyjqc za:s'aci� 
pewnej ograniczonosci materialowej, gdyz inaczej przewodnik do lacinskich 
kazan w sredniowieczu bylby przedsi�wzi�ciem na dlugie lata jeszcze nieosiqgal
nym. Skonce!lltrowanie si� przeto na ograniczonym materiale bylo posuni�ciem 
slusznym i sensownym. 

Niemniej wielka szkoda, ze Autor zaciesnil si� tylko do zasob6w zachod
niej Europy i nie pokusil o blizsze zbadanie zasob6w bibliotecznych Europy 
srodkowej, przechowujqcych niemalq ilosc kazan sredniowieczny,ch. W zasadzie 
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Autor zna zaledwie kilika przekaz6w r�kopismiennych do kazan czeskich 
polski, pochodzqcy od cysters6w w Pelpl4nie. 

117 

jeden 

Wszystkie kazania Schneyer podzielil na cztery podstawowe grlllpy: ,,De 
tempere", ,,De sanctis", ,,De communi sanctorum", ,,De quadragessima", kazd& 
z tych grup podzielil z kolei chronologicznie, przy czym jako punkt wyjscia 
dla kazan grupy „De tempere" przyjql kazanie w pierwsz& niedziel� postu, 
w grupie „De sanietis" kazanie na swi�to Andrzeja, w grupie „De communi 
sanctorum" kazanie na dzien apostol6w i ewangelist6w, w grupie „De quadra
gessima" kazanie na srod� popielcowq .. W tak przyj�tym schemacie Autor podaje 
w ukladzie alfabetycznym w kolejnosci tematu kazania incipity kazan, potem 
wyimi!enta •nazwi!slk.a luib dmi!on:a autor6w (f1als1zywi iautoirzy uj�c.i Sc\ z do,pi!siki1em 
Pseudo), a wreszcie kresli informacje, gdzie dany r�kopis lub druk znajduje si�. 
Dopiero teraz czytelnik ma moznosc poznania, ilekroc w tym samym kazaniu 
wyst�puje indpit. Schneyer zidentyfikQwal ponad 80 autor6w kazan, ustalil kilku
nasitu prawdoJPodobnych autar6w (na podsitawi,e anaLizy tekstu), ,a w wy.paku gdy 
zawiodly pr6by okresle.nia autora, zalqczal tylko dane o przekazach kazania. 
Wszystkie ie wiadomosci zawarte sq w podstawowym rozdziale pracy „Initien
verzeichnis" (s. 1-546). 

Duz& wartosc w pracy Schneyera majq dla historyka dwa dodatlki. Appen
dix I „Verzeichnis der edierten Initienlisten" (s. 547-55'5) daje czytelnikowi 
w ukladzie alfabetycznym nazwiska lub imiona zidentyfikowanych autor6w 
z odsylaczami do katalog6w bibliotecznych lub roz.praw, w kt6rych mozna 
spotkac dane o ich kazaniach. Appendix II „Eine Ein'leitungs- und Schlussfor
melnlisten" (s. 556-576) podaje r6wmez w ukladzie ailfabetycznym wedlug 
autor6w wykaz poczqtkowych i ostatnich sl6w kazania, z zaznaczeniem literkami 
„a", ,,b", ,,c" rodzaju kazania i odsylaq:em do zachowanych przekaz6w. Kazania 
autor6w anonimowych Autor ujql tutaj w ukladzie alfabetycznym miast posia
dajqcych tjane zbiory (Asyz, A1winion, Bamberg, Barcelona, Berlin, Bordeaux, 
M•o,naik,o, Oksfoird, Pladwa, P,omplioin1a, Pairyz, To,l'eido, Up1ps,a1a, w,atylk.ain). 

J1aik ,naidm.i.:enillem, Schineyer ,nJi,e ma za1sob6w pollislkkh bihl.JiJ01tek (po,za tym 
jednym przekaz.em z Pelplina), jednakze w pracy swej dostarcza szeregu info:r
macji o kazaniach autor6w pochodz&cych z Polski, kt6re zachowaly si� w biblio
tekach zachodnioeuropejskich. I tak w priewodniktl. Schneyera znajdziemy dane 
o kazaniach Marcina Polaka, Mateusza z Krakowa, Macieja z Legnicy, Mikolaja
Magn)i z Jaw,ora, Mikolaja z Blonia, Peregryna z Opola, Piotra z Legnicy, Jana
z. Glogow.a i Milkolaja z Nysy. Najwi�cej informacji dotyczy kazan Peregryna
z Opola (az osiemnastu), najmniej M�kolaja z Blonia (tylko dwa kazania).
Z pracy Schneyera wynika, ze teksty kazan polskich autor6w przechowywane
Sq w bibli!o,tJekaich Upps,ali, Pairyiia, Mon1aik,o, Oksfordu, Cambr,Ldge, Triies:tu,
Wiednia i u sw. Floriana pod Linzem.

Pr6cz kilku XV -wiecznych ·druk6w kazan (w Ko1onii i Strasburgu) w zasadzie 
sq to tylko r�kopismienne przekazy. Najwi�cej pojawilo si� drukiem kazan 
M1kolaja Po1aka i Peregryna z Opola. Oceniajqc og61nie przewodni'k do kazan 
lacins:kich w sredniowieczu, nalezy powiedziec, ze dla historyka ma on duzet 
wartosc. 

Zrozumia� jednak, ze tego rodzaju przewodnik nie moze odpowiedziec na 
caly szereg nieraz bardzo istotnych kwestii. Np. nie okreslonio wcale, czy dany 
przekaz kazania jest oryginalem czy kopiq. Trudno jednak byloby czynic z tego 
powodu Autorowi zariut, wiedz&c, ze odpowiedz na to przedluzylaby ni�pomier
nie czas wydania ksüizki. Sam autor doskonale. zreszt& zdaje sobie ·sprawQ 
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z brak6w proweniencyjnych kazan i prac� sw& traktuje jako punkt wyjscia, 
do kt6rego ma jeszcze\ zamiar powr6cic. Wartosc pracy podnosi starannosc wy
dawnicza, przejrzysta szata graficzna, konsekwentna i oszcz�dna zasada skr6t6w, 
eo przy tego rodzaju pracach ma dla czytelnika duze znaczenie. 

Leokadia Matusik 

J. B e r t r a m, DIE WAHLEN ZUM DEUTSCHEN REICHSTAG VOM JAHRE
1912. PARTEIEN UND VERBÄNDE IN DER INNENPOLITIK DES WILHEL
MINISCHEN REICHES (Bei,träge zUT Ges,chruchte des Parlamentarismus und dei 
polfüschen Parteien, T. 28, Düsseldorf 1964, s. 275). 

Choc literatura dotycz&ca dziej6w wewn�trznych Rzeszy Niemieckiej, a zwlasz
cza historii ,partii politycznych w koncu. XIX i w XX w., jest ogromna, mono 
grafie poszczeg6lnych wybor6w Sq stosunkowo nieliczne. Z wybor6w do Reich
stagu na pocz&tku XX w. najwi�ksz& uwag� skupily na sobie wybory z 1907 r., 
odbywane w specyficznej sytuacji Bloku Bülowa 1, mniej natomiast pisano o ostat
nich wyborach w Niemczech cesarskich. J ezeli zas o nich pisano, to zaznaczajqc 
tylko ogromny sukces Partii Socjaldemokratycznej. 

Tymczasem wybory te dokonywane byly w ciekawych warunkach. Po upadku 
Bloku Bülowa w 1909 r. na tle sprawy reformy finansowej doszlo do ZJblizenia 
k_onserwatyst6w, Centrum i w pewnej mierze takze Kola Polskiego (nie m6wi&c 
o innych drobnych grupach prawicowych), a zblizenie to przeciwnicy nazywal_i
bLok�em cza.I'lno-mJiebiesk1im �a ni.elkiiedy takze „rw6dczainym"). Wywolalo to z kolei
ferment wsr6d liberal6w, kt6rzy zagrozeni przez skrajn& prawic� pr6bowali
takze wbrew niej rozszerzyc swoje wplywy. Dodawszy do tego silny we frakcji
SPD rewizjonizm, konfiguracja przedwyborcza wywolala os,tr& rywalizacj� mi�dzy
grupami partii klas posiadaj&cych. Ponadto byly to wybory odbywane w czasie,
gdy w znacznie wyzszym stopniu niz poprzednio partie polityczne posiadaly
uformowany aparat dzialania na r6znych szczeblach od wladz centralnych do
lokalnych k1omitet6w. 

Bertram p,11zy opracoiwywaniu ZJagiadniem1a oparl s,i� na zais·obach paru archiiw6w 
w NRF (Kob1encja, Stuttgart, Kolonia) oraz na pewnych fragmentach material6w

wladz pruskich, kt6re znajdujq si� w zachodnim Berlinie. Poza jego zasi�giem 
pozostaly bardzo liczne materialy z archiw6w NRD. Odbil'o si� to na pracy. Gdy 
chodzi o r6zne szczeg6ly dotycz&ce przebiegu kampanii przedwyborczej, przewa
zajq dane z zachodnich cz�sci panstwa. Dla ziem polskich Autor znalazl pewne 
dane z rejencji bydgoskiej, ale przyj&l, ,,ze dajq one jasny obraz zycia partyjnego 
w prowincji poznanskiej" (s. 262). Jeszcze mniej jest o Prusach Zachodnich, 
a najmniej o G6rnym Slqsku. 

Kilkanascie wykorzystanych gazet to przede wszystkim pisma centralne, naj
cz�sciej uzywane dla charakterystyki stanowiska danego stronniictwa, ale w rze
czywistosci nie zawsze dajqce pelny obraz jego poczynan. Wsr6d czasopism do
minujq oficjalne lub quasi-oficjalne organy partii, brakuje natomiast pism, kt6re 
beZJPosrednio nie byly zwi&zane z samymi stronnictwami (a wi� takich, jal� 

1 G.D. G r o t  h e r  s, The German Eiections of 1907, New York 1941; D. Fr i c -
k e, Der deutsche Imperiatismus und die Reichstagswahlen von 1907 (Zeitschrift 
für Geschichtswissenschaft, 1961). 
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,,Preussische Jahrbücher", ,,Grenzboten" czy „Zukunft"). Tymczasem np. komen
tarze De1brücka byly nieraz bardzo ciekawe. 

Praca podzielo.na jest na dwie cz�sci. W pierwszej scharakteryzowan;Y jest 
Reichstag kadencji 1907-1912, a wi�c poprzedzajqcy wybory, przy czym Autor 
gl6wny nacisk polozyl na stosunki mi�dzy partiami, i to raczej poza parla
mentem. W kolejnych roz.dziafach tej cz�sc:i om6wH partie ko!1Se'-°watywne, cen
trowct i drobniejsze grupki zwictzane ·z blokiem czarno-niebieskim, nast�pnie 
partie lrberalne i socjalistyczmi, pozostale partie . znajdujqce si� wedlug niego 
„mi�dzy b'lokami", · dalej rol� zwictzk6w, wreszcie urz�d6w. W drugiej cz�sci 
trescict rozdzial6w sct: wystawianie kandydatur, wal'ka wyborcza wyniki 
wybor6w. 

Jednq z najwazniejszych cech pracy Bertrama jes,t polozenie raczej na
cisku na to, co mozna by nazwac „instytucjonalnct" strof'lct akcji przedwyborczej, 
niz na walk� ideologicznct. Pod tym wzgl�dem monografia idzie w ipodobnym 
kierunku jak znana ksictzka T. Ni.pperdeya 2• Zawiera tez z tego zaikresu wiele 
ciekawych szczeg6l6w o stosunkach mi�dzy partiami

1 
o formach dzialania roz

budowanego aparatu partyjnego, o r6znego rodzaju przetargach mi�dzy grupami 
politycznymi, o technice wystawiania kandydat6w i rozpowszechnianiu materialu 
propagandowego, o oddzialywaniu na partie r6znych zwictzk6w, o organizowaniu 
zebran przedwyborczych itd. Instruktywne Sq tabelary,czne zestawienia kandy
dat6w i posl6w, choc nie wszystkie wnioski, jakie Autor z nich wyciqga, wydajct 
si� pewne. W sumie to przesuni�cie punktu ci�zkosci ·z waliki ideologicznej na 
, organizacyjmi" ,przynioslo sporo interesujqcych spostrz.ezen. 

Byc moze na skutek tego same wyniJki wybor6w grajq dla Autora mniejszq 
rol�, Sq tylko ostatecznym rezultatem poprzedniej ewolucji. Jest rzeczct charak
terystycznct, ze tak wiele miejsca poswi�cil opis.owi sytuacji przed wyborami, 
natomiast w minimalnym stopniu naswietlil ich konsekwencj,e. 

Nier6wnomiernos.c w materialach zr6dlowych pod wzgl�dem terytoria1nym 
sipowodowala takze, ie w pracy Sq pomini�cia. I tak dla przykladu nie ma tu 
nie o stosunkach na G6rnym Slctsku

1 
o dzialalnos,ci Hüttenpartei, o kt6rej wspo

minal:a juz lttena,tur:a 3, rnie m6iwictc o obfity,ch zr6dfä.1c'h. W o,g6le ·spll.">awy pol,sik.ie 
przy wyborach 1912 r., jak i przy poprzednkh, odgrywaly wi�kszct rol�, niz.by 
to mozna sctdzic na podstawie pracy. 

Pomi,nli�oi1a dotyczct zres:ztct takze sp1raiW rui,emi,ecltich. Omaiwd;ajqc rol� z:wictz
k6w Auti()lr pomiinctl wie�e taküch, :kt6re wywi,er,aly pewien wplyw, aby wspom
niiec chiocby Zwictzieik w,sizieahnitem:iJecki czy iJrune o!rgairuiziacj.e pr:o,pag,a:nidiowe. 
Moze ZlilOI\VU wyinlfil{ia to ·z p,iJs1atrui,a gl6wnli·e o techni,de ,oirgainiJZ1owairui1a wybor6w, 
gdy wspomniane organizacje operowaly raczej rzucanymi sloganami. Za malo 
jest tez om6wiona rola prasy w kampanii przedwyborczej. 

Gdy chodzi o tendencj� rozprawy, rzuca si� w oczy kilka spostrzezen. Przede 
wszyst'kim chodzi o podejscie do liberal6w. Za partie liberalne Autor uwaza 
zar6wno Fortschrittliche Volkspartei, jak i narodowych liberal6w, dodajqc naj
wyzej ,przy tych ostatnkh okreslenie „umiarkowani". W jakims stopniu przyczy
nila si� do tego specyficzna sytuacja w 19'12 r., o kt6rej wspomnielismy na wst�
pie, ale nie moznia tradc z oczu ewolucji, kt6ra wbrew dzialaniu w partii Na,ro-

2 T. N ipp e-r d e  y
1 

Die Organisation der deutschen Parteien vor 1918, Düssel
dorf 1961. 

3 F. R y s z k a, Kapital monopolistyczny na G6rnym Slqsku (Studia Slqskie,
1952, s. 249 nn.); F. B i  a l y, G6rnoslctski Zwictzek Przemyslowc6w G6rniczo
-Hutniczych 1854-1914, Katowke 1963, s. 148 n. 
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dowoliberalnej grupy mlodych uczynila z niej kierunek juz niewiele z liberaliz
mem maja,cy wsp6lneg0. Zatarg w lonie klas posiadaja,cych w tych latach 
w Niemczech (i nie tylko w Niemczech). nie moze zacierac wieloletniej juz 
wsp6lpracy narodowych liberal6w z konserwatystami, kt6ra szczeg6lnie duzy 
wplyw wywarla na parti� mieszczanska,. Z kolei w Telacji Autora Fortschrittli
che Volkspartei prezentuje si� jako partia pr�zna i rokuja,ca powazne nadzieje 
na dalszy rozw6j. Charakterystyczna dla jego stanowiska moze byc polemika, 
j,aka, to,czv1 ze W1sip6k1:zieS1na, 01cena, R6zy LU1kis1emburg i hiJs1tirnry1M1em ameryikanskim 
Sc}J.orskem, kt6rzy uznawali, iz wyniki wybor6w 1912 r. wyikazaly, iz liberaUzm 
jako partia polityczna prakty�znie przestal istniec, a dalsze istnienie zawdzi�czal 
tylko pomocy ·so·cjaldemokracji (s. 2:30, przyp. 2). Jednak nawet j,ezeli odsetek 
mandat6w post�powc6w. zdobytych przy pomocy socjalist6w, zmmeJszy si� 
z 800/o na 50-60°/o, jak chce Autor, to slabosc tego ugrupowania i tak j,est dos·ta
tecznie widoczna. 

Dyskusyjny jest takze obraz SPD. Bertram zgodny jest w tym ze stanowis
kiem cz�sto spotykanym w historiografii NRF, dla kt6rej rozw6j rewizjonizmu 
byl naturalnym procesem wrais!baniia iruchu roboit1n:iJc:zegio w isrtm:ieja,ce spo�eczen
stwo, a wszelkie glosy Lewicowych diialaczy byly bezskutecznymi pr6bami 
zahamowania tego potrzebnego procesu. 

Wreszcie zdecydowanie zbyt ostroznie oceniona zostala polityka wladz, kt6re 
w trakcie kampanii przedwyborczej interweniowaly znacznie cz�sciej, nizby to 
wyinikal,o z uwag Auto,ria (moma go .tu tluma,czyc cz�scfowo briaki1em alkt6w 
wladz pruskich, bo w nich wlasnie najwi�cej tst odpowiednich danych), chocby 
w postaci hamowania akcji wiec6w i zebran ugrupowan uznawanych za anty
panstwowe. 

Mimo wszys,tko jednak szczeg6lowe rozwahnia Autora przynoszq material

tak obfity, ze praca posiada spora, wartosc, nie powinna byc takze oboj�tna dla 
historyk6w polskich. Choc sprawy polskie potraktowane Sc\ w niej marginesowo, 
ale dla wyjasnienia sytuacji, w ktorej znajdowal si� ruch polski, i dla pelnego 
zrozumienia wynik6w wybor6w 1912 r. na ziemiach polskich mozna znalezc 
w niej wcale ciekawe wskazöwki. 

Adam Gatos 

J. M a r c z e w s k i, NARODOWA DEMOKRACJA W POZNANSKIEM 
1900-1914, Warszawa 1967, s. 430. 

P.o monografii M. Orzechoyvskiego 1 pojawienie sie drugiego opracowania 
dziej6w endecji w zaborze pruskim oznacza wyrazny post�p w poznaniu dziej6w 
tego kierunku poUtycznego, waznego dla polskich ziem zachodnich. Tak jest 
tym bardziej, ze zar6wno w calym zyciu politycznym, jak w rozwoju endecji 
Poznanskie odgrywalo najwi�ksza, rol� wsr6d ziem zaboru pruskiego. 
- Obszerna ksiqzka w pi�ciu rozdzialach kolejno przedstawia: najpierw sytuacj�

spoleczno-politycznq w Poznanskiem a nast�pnie histori� narodowej demokracji 
w latach 1900-1904. 1904-1907

1 
1907-1910 i 1910-1914. Uklad chronologicz11y 

jest calkowicie us,prawiedliwiony. Mozna miec tylko Wqtpliwosci, czy celowe 

1 M. O r z e c h o w s k i, Narodowa demokracja na G6rnym SLqsku (do
1918 r.), Wroclaw 1965, s. 301, 
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byho oznaicza'Illte diaity poczc:ttkowej, 1Sik1ol!'o Autoir i tarn musi s��ginqc do osita•1mkh 
lat XIX w. 2 Niezupelnie precyzyjna jest tez granica mi�dzy rozdzialami IV i V 3. 

Punkt ci�zkosci opracow�nia spoczywa bardziej na organizacyjnym rozwoju 
narodiowej demokracj'i niz na ewolucji jej tdeolog.ii, eo nie oznacza, aby Autor 
pominctl t� ostatnict. Wychodzctc z tego zwr6cH ·on uwag� na tworzenie w og6le 
w ·zaborze ptuskim, a zwlaszcza w Wielkopolsce, stronnictw poli.tycznych klas 
posiadajqcych, do czego endecja walnie si� przyczynila. Dodajmy, ze praca za
wiera ogromnct liczb� fakt6w dajqcych podstaw� do wytworzenia s•obie obrazu 
zycia politycznego Poznanskiego w istotnym dla tej dzielnicy Olkresie. Zapewnia 
to monografü trwalct wartosc. 

Podstaw� zr6d�owct pracy ·stanowict zr6dla przede wszystkim polsikie, a wi�c· 
praisa·4 i przeik1aizy po.�sikiicih ·origaint:zJacji, z:ad1J01wia1ne ni,estety w ·zlym sta1rl'1e. Nie 
ulega wcttpliwosci, ze byly to zr6dla najwazniejsze, kt6re Autor staral si� -uzu
pelnic aktami prowincjonalnych wladz pruskich i w malym stopniu prasct nie
mieckq. Systematycznie autor wykorzystal_ tylko konserwatywnct gazet� ,,Posener 
Tageblatt", fragmerutairyczmiie d'Wla ilrune orga!Ily po1z'Illan,s'kie. Szkoda, ze Au:tor 
tylko w minimalnym stopniu dotarl do akt6w centralnych wladz w Berlinie. 
W chwili obecnej, gdy korzystanie z archiw6w NRD nie przedstawia wielkich 
trudnosci, pomini�cie to wydaje si� dziwne. Trudno byloby podawac wszystkie 
fragmenty pracy kt6re mozna by w ten spos6b uzupelnic, o nie'kt6rych jednaik ' . 
wspomnimy nizej. Nie nalezy z jednej sirony przeceniac znajomosci · ruchu pol-
skiego ze strony wladz pruskich, a wi�c i zawartosci 

I 
odpowiednich zespol6w 

archiwalnych, ale z drugiej strony trudno tez calkowicie lekcewazyc te inf or
macje. Nie nalezalo takze pomijac z prasy niemieckiej wroclawskiej „Schlesische 
Zeitung", kt6rej rewelacje o ruchu polskim byly aparte na informacjach pouf
nych i choc posiadaly ikon'kretny cel polity,czny, nie Sq ca�kowicie pozbawione 
wartosci. 

W ,cytowanej literaturze uderza brak: najnowszych pozycji. Nalezy przy
puscic, ze praca 1byla pisana przed kilku laty, ale w takim wypadku nalezalo 
chyoa przed drukiem wprowadzic uzupelnienia 5• Nawet wsr6d nieco starszych 
pra1c nie w,szy:stkie Autor wymienia, chocby zwicizane byly scisle z tematyikq 
monografii 6• Widac jakby niech�c do si�gania do opracowan 7• 

Oceniajqc og6lnie prac� Marczewskiego uwazamy takie pewnego rodzaju 
kompedium -0 narodowej demokracji Poznanskiego za zdecydowanie wartosciowe fl. 

2 Marczew.s1k.i .tluma1czy, ze w rnoo r. ,,sipotyikamy na tym ,terenie pierwsze 
publiczne przejawy dzialalnosci Narodowej Demokracji" ($. 6), ale, pomijajqc 
„Przeglctd Poznanski", nie ma chyba powodu nie uwzgl�dniac przejaw6w akcji 
niepublicznej. 

3 W rozdziale IV mowa jest o wyborach z 1910 r., a rozdzial V cofa si� 
znowu wstecz. 

4 Najwi�cej materialu Autor wydobyl z pisma „Or�downik". 
5 Autor nie korzystal ze wspomnianej pracy M. Orzechowskiego, ld6rct 

zresztct sam recenzowal, a potrzeb� si�gni�cia do · niej odczuwa si� w wielu 
miejscach �por. np. ,s. 1215 nn., 273, 218,6, 344 nn). 

6 Np. Z. H e m m e r  1 i n g, Orientacje polityczne Ligi N arodowej .w latach
1900-1903 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznan 19·58); 
F. S z y m i c z e k, Stowarzyszenie akademickie polskiej mlodziezy g6rnoslqskiej
we Wroclawiu, Wroclaw 1963.

7 Np. na s. 338 znane z literatury wypadki na Pomorzu om6wione zostaly 
na podstawie zr6del. 

8 Pod tym wzgl�dem praca przypomina osfatnict monografi� W. J a k 6 b c z y -
k a, Studia z dziej6w Wielkopolski, t. III, Poznan 1967, z kt6nt ma wiele punkt6w 
stycznych. 
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Niemniej chcielibysmy podniesc par� Wqtpliwosci og6lniejszych i podac garsc 
uwag szczeg6lowych. 

Nieproporcjonalnie rozd�ta jest pierwsza cz�sc ksictzki, majqca charakter 
wst�pny, a w gruncie rzeczy zawierajqca · szkic d-ziej6w Wielkopolsiki od konca 
XIX w. Nie tyJJklo chodzi o to, ze zajmuje ona jednq czwartci cz�sc pracy, ale
ze potrzeba informacji, kt6re Autor tu umiescil, nie jesit umotywowana zawar
tosdct nast�pnych rozdzial6w. Dla wyjasnienia wystarczy jeden przyklad. Z anty
polskiej polity'ki wladz prusikich powinno byc wydobyte to, eo mialo wplyw na 
szanse powodzenia endecji w Poznanskiem 9, a nie trzeba bylo opisywac jej 
calej. Podobne stwierdzenie mozna powt6rzyc przy wielu innych zagadnieniach. 

Inna kwestia to granice terytorialne obszaru, o kt6rym pisze Autor, i po
lctczony z tyrn zwict:1;ek mü�dzy dziejami endecji w Poznafrskiem a historiq ugru
powania na pozostalych ziemiach zaboru pruskiego i poza nim. Chyba nigdzie 
w pracy nie zostalo to jasno postawione. W wielu miejscach Autor pisze o roz
woju demokracji w og6le na ziemiach polskich, w szczeg6lnosci w pozostalych 
prowincjach Prus, ale robione to jest niekonsekwen1mie 10

• Termin „Poznanskie" 
nie zaws·ze w literaturze historycznej jest uzywany jednoznacznie. Jezeli rozu
miec pod nim prowincj� wedlug administracyjnego podzialu ipruskiego, to w gr� 
wchodzi takze cz�sc Pomorza. Poza scisle okreslonym terenem nalezalo omawiac 
takie wypadki, kt6r,e albo mialy wplyw na rozw6j endecji Poznansikiego (tu chodzi 
chyba przede wszystkim o r,ozw6j narodowej demokracji poza zaborem pruskim), 
albo takie, kitore dokonywaly isi� z kolei pod w,plywem endecji poznanskiej 
(tu chyrba gl6wnie tworzenie si� 1 osrodk6w endeckich w pozostalych cz�sciach 
zaiboru). Obecnie czytelnik tylko z trudem odpowiada sobie na pytanie, jakq 
rol� odgrywala endecja poznanska w calym zaborze, choc wstawek o Pomorzu 
czy Slq•sku Jest !Sporo, moze nawet zbyt wiele. Dodajmy, ze w obecnym stanie 
rzeczy mozna by 1bez trudu wsikazac niewykonystane zr6dla do dziej6w eo.decji 
np. w Galicji, zwlaszcza w ostatnich latach przed wybuchem wojny, ale mamy 
wqtpliwosci, czy w og6le te fragmenty byly potrzebne. 

Choc nigdzie to wyraznie nie zostalo powiedziane, wydaje si�, ze Autor 
stoi na stanowisku jednosci kierunku narodowo-demokrartycznego, przenoszcic jq 
ponad odmiennosci endecji w poszczeg61nych cz�sciach Polski. Wiele przemawia 
za takim uj�ciem, ale kwestia jest dyskusyjna. 

Wspomnielismy wyzej, ze Au�or wyszedl poza dzieje endecji w Poznanskiem 
r6wniez w ten spos6b, ze om6wil powstanie takze i innych stronnictw politycz
nych. Tendencja to sluszrra, ale proporcja chyba tu tez zositala zachwiana 11• 
Jak w innych wspomniany,ch kwestiach, zbyt wiele jest o wypadkach, kt6re 
z tematem pracy lctczct si� luzno. A wi�c wi�kszosc naszych uwag zmierza do 
stwierdzenia, ze Autor zbyt szeroko zakreslil ramy swojej ,pracy. 

Na zakonczenie jeszcze nieco uwag szczeg6lowych. Tendencyjnosc pruskich 
statystyrk narodowosciowych nie jest w naszym przekonaniu dostatecznym po
wodem, iaby dfa pr,21edistawi1einia 1s,tois1wnk6iw iillair.odowych mJOim1a byl10 poislugiwac sü� 
statystykq wyznaniowct (s. 119). Program niepodleglosciowy nie byl identycZily 
z programem walki zbrojnej (s. 9·6-97). Przy opisywaniu stosunku do Szyman-

9 W zakonczeniu Autor stwierdzil, ,,ze okreslonym fazom antypolskiej polityki 
rzctdu pruskiego odpowiadaly poszczeg6lne fazy rozwoju narodowodemokratycz
nego" (s: 404), ale w rozdzialach szczeg6lowych nie zostalo to wykazane. 

10 Np. przy wyiborach m6wi si� na og6l o calym zaborze, ale na s. 384 bez
uprzedzenia tylko o Poznanskiem. 

11 Por: np. urywek o Radzie Narodowej (s. 386 nn.); wystarczylo nakreslic 
stosunek endecji do Rady, o kt6rej istnieje osobne opracowanie. 
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sikiiego (s. 122) n,ale:halio za:zn,aiczyc, ze .siilny prc11d w L�d:zie NiarodioiWlej ,ch:ciial w za
borze pruskim oprzec si� wylqcznie na mfodych, bo starzy przyw6dcy „przezyli 
si�". Sprawa -taryf celnych z lat 1902-1903 (s. 133) byla bardziej skomplikowana, 
ustalona wysokosc stanowila kompromis mi�dzy kon'serwaitystami a narodowymi 
liberaiami, przeciwnikiem zas jej byl m. in. junkierski Bund der Landwirte. 
Scisle m6wüic, liberaTne zwiqzki Hirsch-Dunckera nie. rbyly zwiqzkami z6ltymi 
(s. 143). Znane nam zr6dla nie wsl!azujq, aby Koscielski zostal ze Strazy usuni�ty 
(s. 159), zdanie to u Autora nie jest zao,patrzone w przy,pis. Optymistyczna ocena 
Strazy (s. 159) zostala zaraz sitonowana (s. 160), aLe tu z ikolei trzeba by dodac 
oos o dztalailllmsci ikultUII'la1nej. Uirywek ,o Strazy jieist jeidinym z fraigmenit6w, 
w ikt6ry,ch wiidac brialk wykolflzyistainia mate,rwalöw z Metrs,eibll'.I'lgia 12, ktfo:-,e p10121W1alajq 
na ,pelniejsze zobrazowanie dzialalnos,ci tej organizacji i stanowiska Staiblew
�kiego 13

• RiierW1s·zy ,og6lm,ik ar•cybiskupa wy,dainy byl nrl:e w kron,ou 1'905 r., liecz 
22 I 1906, ponowiony zostal 5 marca, a ok6lnik z 30 kwietnia tez w rzeczywistosci 
pochodzil od Staiblewskiego. Cale zas jego stanowisko wynikalo w znacznej 
mierze z nacislku wladz. § 13b. ustawy z 1904 r. dotyczyl nie tylko Poznanskiego 
i Prus Zachodnich (s. 171). SD stracila w wyborach 1907 r. nie 36, lecz 38 man
dat6w (s. 227). Opublikowanie ksiqzki o kolonizacji pt. 20 Jahre... w 1906 r. 
nie byto powodem dalszych kr,ok6w (s. 228), ale mialo je propagandowo uzasa
dniac. Tresc ustawy j�zykowej z 1908 r. zostala przedstawiona niedokladnie 
(s. 2·3'4). Zamiar obalenia Bülowa przy glosowaniu Kola Polskiego w sprawie 
reformy finansowej w 1909 r. (s. 2189) zostal raczej dorobiony p6zniej, niz gral 
.rzeczywiscie .powaznq rolE�. Stwierdzenie, ze ND w zaborze pruskim byla bardziej 
umiarkowana niz w innych zaiborach (s. 318-319), jest zby,tnim uproszczeniem. 
Czy grupa „Dziennika Berlinskiego" byla taka w stosunku do sojusznik6w Podo
lak6w? Wsr6d wymienionych czlonk6w .Ligi Narodowej do 1914 r. (s. 31218) Sc:\ tez 
tacy, kt6rzy z niej wy.stci,pili. Nalezalo to chyba zaznaczyc. Tlumaczenie powod6w 
zerw.aini:a K'O'l�fiain:tego ·z ND ina G6rnym Slq,s1ku jej ewo,lucjq ku k10JI]Slerwiaityzmowi 
jest co najmniej niejasne (s. 345). P,o co w takim razie zwiqzal si� z bardziej 
konserwatywnym Napieralskim? Okreslenie tego zwiqzku ja'k,o „koalicji konser
watywno-de;1mokratycznej" (s. 346) jes.t Wqtpliwe. Twierdzenie, ze w Poznanskiem 
w 1912 T. pain1oiw:aly nasrttroje naTodowowy,zwo,lenc1ze Os. 370), j1est dys!kusyjine, 
a w zadnym ir;aziJe inre moinm tego opileTac na niacj101111al:ils1tycZ1nym wydalWiillktwie 
niemieckim. Ocena wybor6w sejmowych z 19m r. (s. 385138'6) Jest ni!epelna, 
jezeli nie doda si�, dlaczego utracono mandaty na G6rnym Sla,sku. Sporo jest 
usteTe:k w korekcie, zwlaszcza w urywkach niemieokich. 

Adam GaLos 

K. F. G r a u, SCHLESISCHES INFERNO. KRIEGSVERBRECHEN DER RO
TEN _ARMEE BEIM EINBRUCH IN SCHLESIEN 1945. Eine Dokumentation, 
�ingeleitet von E. Deuerlein. Ijrsg. vom Informations- und Dokumentationszent
rum West., Stuttgart 1966, Seewald Verlag, s. 204. 

Pows:z;ech1Illi1e Zfillaine Sfl fa!k:ty wp:rz�g,ainta w odiwet,owy nur1t .polityki rzqdu 
NRF nau'ki historycznej tego 'kraju. Blizsze zapoznanie si� z produkcjq wydaw
niczq zachodnioniemieckich osrodk6w historycznych, zwlaszcza do·tyczqcq intere-

12 Inne fTagmenty (np. s. 265, 275 nn., 306). 
13 Deutsche Zentral-Archiv Merseburg, Rep. 77, Tit. 862, Nr 23. 
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sujq.cej nas problematyki fütskiej, zdumiewa iloscicl, i bardzo wyraznymi obcici
zeniami natury ideologiczno-politycznej, na co wskazywano juz niejednokrotnie 
przy r6znych okazjach 1. 

Do typowych przyklad6w tego rodzaju publikacji nalezy prez.entowana po
niiej praca K. F. Graua, majqca byc - jak wynika z tytulu i postawionej na 
wst�pie tezy - zibiorem dokument6w swiadczqcych o „das Verhalten der 
sowjetischen Kampf-, Nachfolge- und Besatzungstruppen sowie der verantwort
lichen Ordnungsorgane gegenüber der ortsansässigen deutschen Zivilbevölkerung 
und den in Gefangenschaft geratenen Angehörigen der Wermacht und des 
Volkssturms" (s. 7). Przyjrzyjmy si� temu, co sklada si� na jej tresc. Z kr6tkiego 
wprowadzenia dowiadujemy si� m. in., ie w olbrzymiej wi�kszosci b�dq to 
dokumenty-relacje naocznych swiadk6w (Augenzeugenberichte), gl6wnie z powia
t6w opolskiego i wolowskiego, jako najbardziej typowych dla obszaru 8lqska (?),

i tylko w niewielkiej ilosci z pozostalych jego region6w. W niewielkim s:z.kicu 
E. Deuerlein omawia polityk� radzieckq w stosunku do Niemiec w latach
1941-1945 (s. 11-23). W pierws•zej, zasaidnioZJej az�soi 1pracy przedstaiw'io1nJa zositala
na niecalych 3 sitronicach sytuacja militarna 8lqsika w styczniu-lutym 1945 r.,
ze szczeg6lnym uwzgl�dnieniem wymienionych wyzej dw6ch powiat6w (s. 27-29).
Oz�sc dr,ugq wypelln�ajq re1aicje siwi!ardlk6w ·z pow�aitu opo1skiego (23 relacje),
wolows'kiego (22.) i z innych cz�sci 8lqska (13) (s. 33-108). Wreszcie cz�sc trzecia
ma dokumentarnie podbudowac stwierdzenie, ze wladze radzieckie dqzyly do
,,systematycznego wychowania w nienawisci" dö Niemiec spoleczeiistwa i zol
nierzy radzieckich. Na poparcie tej tezy przytoczyl wydawca zupelnie przypad
kowe, pochodzqce z l'at 1942-1945, cytaty z iprasy radzieckiej, nawolujqce do walki
ze smiertelnym wrogiem hitlerowskim, oraz dwie relacje swiadk6w: anonimowej
kobiety z Wolowa (Frau aus Wohlau) i drugiej, jeszcze bardziej tajemniczej
kobiety (Bericht einer Frau).

Bardziej „urozmai,cony" jest zamieszczony na koiicu wydawnictwa suplement. 
Zawiera .an zestawione w wykresach dane statystyczne dotyczqce liczby os6b 
zamordowanych, samob6jc6w, zaginionych bez wiesci, zabitych przez bomby i mi
ny, a takze zastrzelonych w czasie ucieczki, umarlych z glodu, mrozu i wyczer
pania w 4199 gminach calego 8lqska, z rozbiciem na poszczeg6lne miejscowosci 
powiat6w opolskiego i wolowskiego. Inna cz�sc aneksu zawiera fotokopie ulotek, 
rozk;az6w, odezw i .zalrzqidzeii wltaidz r.adz1edd,ch dotyczqcych lu:dnosci nii1emi!eckiej 
.nJa 'Olswohod21cmych terrenaich Slqislka Os. 149-16,6). Dal:sza cz�sc zalqczn�ka odimacza 
si� juz zupelnie osobliwq trescic1. Punktem wyjscia jest tu oburzenie Autora 
z powodu traktowania przez dow6dztwo radzieckie niekt6rych czfonk6w Volksstur
mu nie jako zolnierzy armii regularnej, chronionych konwencjq genewskq, lecz 
jako partyzant6w i sabotazyst6w. Dla udokumentowania swej tezy posluguje si� 
Autor dokumentami-relacjami przer6znych os6b: od poczcitk6w XIX w. az do 
II wojny swiatowej, od wspomnieii B. Uxkulla z okresu wojen napoleoiiskich, 
poprzez wydarzenia z okresu powstania styczniowego na ziemiach polskich, at 
do relacji z walk na Ukrainie, W�grzech i Jugoslawii. Wszystko to swiadc�yc 
ma o tym, ze to wlasnie Rosjanie Sq tw6rcami tego „obcego mentalnosci Europy" 

1 „Jahrbuch der schlesischen Friedrich-Wilhelm-Universität zu Breslau", hrsg. 
d. Götti!nger AT1bei1ts1kreis, t. IX, Wür21burg 1a. M. 1964. Rec.: P. D o b  r o w. o 1 s k i
(Slci,ski Kwairit!al!nik H�stoirycmy Sob6tlka, XX, 1965, s. 621-624); F. S z a  f r an
s k i (tamze, s. 631-632); por. tez: Achtung Fälschungen. Ein Beitrag zu den Me
thoden des Göttinger Arbeitskreis vom Redaktionsgremium der Zachodnia Agen
cja Prasowa,' Poznan 1959. Sq to przykladowo wymienione pozycje odslaniajqce 
wlasciwe tendencje publikowanych w. .NRF prac. 
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sposobu prowadzenia wojen partyzanckich (s. 167-186). Kr6tka historia dziej6w 

Slqska, kt6ra - jak wynika zresztq z obj�tosci - ma byc ty1ko wyborem „naj
wazniejszych zagadnien" z wielowiekowej przeszlosci tej ziemi, jest ostatniq cz�
sciq aneksu. Prac� zamykajq mapy: powiat6w opolskiego i wolowskiego i calego 
Sl.:tska (rzecz oczywista z niemieckimi nazwami) oraz wykaz wykorzystanej lite
ratury. 

Po zaprezentowaniu zawartosci tego dosc osobliwego „dziela" pragniemy sfor
mulowac kilka spostrzezen og6lniejszej natury. 

Jak zwykle, a w tej pracy w szczeg6lnosci, bardzo powazne wqtpliwosci 
rodzq przytaczane relacje naocznych swiadk6w. Anonimowe, powyrywane z kon
tekstu, niekiedy jednozdaniowe, nie budzq one najmniejszego zaufania, tym bar
dziej ze brak wsr6d nich na pewno dost�pnych Autorowi wspomnien z okresu 
walk o 8lqsk ksi�zy P. Peikerta i J. Konrada 2• Nie ukrywajq oni przeciez wy
padk6w dajqcych ni�kiedy smutniejszy obraz rzeczywistosci, niz to wynika z przy
taczan)'.'ch w ksi.:tzce relacji. Rzecz w tym, ze podane w kontekscie calosci wyda
rzen nabierajq innej wymowy, zmuszajq do refleksji, sklaniajq do szukania od
powiedzi na pytanie: kto ponosi win� za wywolanie wojny z jej surowymi 
prawami? 3 

Samo zagadnienie walk o Slqsk, wypadk6w z tymi walkami zwiqzanych, 
los6w ludnosci niemieckiej mieszkajqcej. na tych terenach znalazlo juz powazne 
odbici� w literaturze 4. Sposr6d 29 pozycji wymienionych w pracy nie ma ani 
jednej polskiej, a tylko jedna, zresztq bardzo luzno zwiqzana z zagadnieniem tytu
rowym, -pochodzi spoza kr�gu wydawnictw zachodnioniemieckich 5• Jak wynika 
z zaprezentowanej wyzej tresci, zbi6r K. F. Graua jest dosc osobliwq mozaikct 
luzno ze sobq niekiedy zwictzanych, powyrywanych z kontekstu zagadnien, re'la
cji i dokument6w, podporzctdkowanych dqzeniu do przedstawienia w mozliwie 
najgorszym swietle Armii Czerwonej. Autor zawarl w pracy wszystkie kanon:v 
obecnej linii politycznej swego rzctdu i propagandy spod znaku ziomkostw i NPD. 
Bardzo wymownie brzmiq ostatnie zdania tego wydawnictwa. Piszctc z ironiq 
o granicy na Odrze i Nysie Luzyckiej jako rzekomej „unantastbare Friedens- und
Freundschaftsgrenze", Grau stwierdza: ,,Demgegenüber haben die. westlichen Sie
germächte und die Bundesregierung stets an ihrem ursprünglichen Standpunkt
festgehalten, dass ein Friedensvertrag nur mit einer gesamtdeut,schen Regierung
abgeschlossen werden könne und diese allein legitimiert sei, im Namen ganz
Deutschlands einen bindenden Vertrag über den endgültigen Verlauf der deutsch
-polnischen Grenze zu unterzeichnen".

W sumie wi�c prac� t� bez cienia wqtpliwosci mozna zaszeregowac do rz�du 
ciqgle ponawianych prob przemyc�nia i kolportowania pod postaciq „historycz
nego dziela"' dobrze nam juz znanych hasel rewizjonistycznych, odw.etowych 
i antykomunistycznych. 

Romuald Geiles 

2 P. P e i k e r  t, Kronika dni obl�zenia (Wroclaw 22 I-6 V 1945 r.), oprac. 
K. J01nca, A. Koinieczny, Wroclaw 1'964; ,T. K ,o n r a d, Als letzter Stadtdekan von
Breslau. Chronistische Rückschau (Jahrbuch f. Schlesische Kirchengeschichte,
Ulm-Donau, N. F., t. 42, 1963, s. 129-172).

3 K o n r a d, op. cit., s. 146. 
4 K. J o n c a, A. K o n i e  c z n y, Upadek „Festung Breslau" 15 II-6 V 1945, 

Wroclaw 1965; T. R a  w s k i, Wyzwolenie Slqska (Studia i Materialy z Dziej6w 
Slqska, t. VI, 1964, s. 1-56). 

s Geschichte der Grossen Vaterländischen Krieges der Sowjetunion, hrsg. 
vom Institut f. Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion, t. I-V!, Berlin 1963. 
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B. D o p i  e r  a l a, GDANSKA POLITYKA JÖZEFA BECKA, Poznan 1967, 
s. 3816.

0 wiplywie Wolnego Miasta na gospodark�, polityk� morskq oraz na polityk� 
zagranicznq II Rzeczypospolitej zadecydowala kluczowosc pozycji Gdanska u ujscia 
WciisJy. KII'lzyzow,aly s·i� tarn zywOltne iiin1teresy P01Jisiki - posiiaidain.i:e wolnego dio
st�pu do morza - z rewizjonistycznymi dqzeniami Niemiec, kt6re Wolnemu Miasti..:. 
udzielaly swego mora•lnego i politycznego popaTcia na forum mi�dzynarodowym. 
Z uwagi na to problem gdanski posiadal o wiele wi�ksze znaczenie dla panstwa 
polskiego, niiföy to sugerowal niewielild obszar Wolnego Miasta. 

Kwestia Wolnego Miasta w polskiej polityce i stosunkach polsko-niemiec
kich znalazla odbicie w opracowaniach dotyczacych polityki zagranicznej w la
tach trzydziestych. Osobnych oprar.Qwan poswi�conych Wolnemu Miastu dotychczas 
nie bylo poza faktograficzmi w zasadzie ksiqzkq H. Trockiej 1. Natomiast pr:oblerny 
polityczno-prawne Wolnego Miasta Gdanska i ewolucja pols'kich uprawnien w toku 
jego istnienia staly si� przedmiotem opracowania M. Podlaszewskiego 2, prac 
Klafkowskiego 3, Skubiszewskiego 4, Marszalka 5. 

Praca B. Dopieraly, kt6ry juz uprzednio zajmowal si� polskq politykq morsikq. 
omawia polityk� gdanskc.i ostatniego ministra spraw zagranicznych. Personalistyczne 
uj�cie polskiej polityki wobec Wolnego Miasta Gdanska w latach 1930-193,9 Autor 
uzasadnil olbrzymiq rolc.i, jakc.i odegral J6zef Beck w ksztaltowaniu pols'kiej poli
tyki zagranicznej tego okresu. jego cic.iglym i zywym zainteresowaniem pracq 
referatu gdanskiego MSZ, przemianowanego p6zniej na referat morski, i kierunkam� 
rozwoju polskiej gospodarki morskiej (s. 11-15, 29-31). 

Zamierzeniem Autora bylo przedstawienie procesu tworzenia przez Becka 
wlasnej koncepcji polityki gdanskiej oraz jej wplywu na ksztaltowanie si� sto
sunk6w polsko-gdanskich, na polskie uprawnienia i po'lski stan posiadania w Wol
nym Miescie. Ponadto Autor staral si� uchwycic oddzialywanie polityki gdanskiej 
Becka na rozw6j polskiej gospodarki morskiej i calosc polity,ki zagranicznej (s. 17). 

Prac� tworzy szesc rozdzial6w: I. Od sporu o ,,full use" do kompromisu na 
zasadzie parytetu (wiosna 1930-wiosna 1935), II. Woik6l konfliktu celno-waluto
wego z 1935 r., III. Sprawa Lestera (czerwiec 1936-styczen 119137) 1 IV. Kryzys gdan
sikiej polityki Becka (styczen 1937-lipiec 1938,), V. Po katastrofie gdansikiej polityki 
·Becka (lipiec 11938-wrzesien 1939), VI. Gdanska polityka Becka a rozw6j polskiej
gospodaTki morskiej. Cztery pierwsze rozdzialy, obejmujc.ice stosunki polsko-gdan
skie w latach 19130-1938, i ostatni sc.i wynikiem samodzielnych badan Autora.
umieszczenie piqtego rozdzialu opartego na opracowaniach i w zwic.izkll z tym 
mniej interesujc.i�ego Autor uzasadnia troskc.i o czytelnilka, kt6remu nalezy „p!"zed-

1 H. T r o c k: a, Gdansk i hitlerowski „Drang nach Osten", Gdynia 1962. 
2 M. P o  d l a s  z e w s k j, Ustr6j poLityczny Wolnego Miasta Gdanska w latach

1920-1933, Gdynia 1966. 
3 A. K 1 a f k o w s k i, Uprawnienia Polski w Wolnym Miescie Gdansku w ia

tach, 1918-1939 jako zagadnienie prawa mi�dzynarodowego (Zycie i Mysl, 1955, 
nr 2/3. 

1 K, S k u b i s z e w s k i, Gdansk w prawie mi�dzynarodowym w Latach 1919--
-1939 (Czasopismo Prawno-Historyczne, VIII, 1956, z. 1); t e n z e, Kompetencje 
panstwa polskiego w Wqlnym Miescie Gdansku (t am z e, XI, 11959, z. 2). 

5 F. M a r s  z a l ek. Prawa Polski w Wolnym Miescie Gdafls!w (ich zr6dla, 
zakres, obrona) (Roczmilk GdairskJ, XV/XVI, 1956/57); ,t e n z e, Koleje na obszarze
Wolnego Miasta Gdanska pod wzgl�dem prawno-poLitycznym (tamze, XVII/XVIII,
195·8/59). 
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stawic nie tylko .samct polityk� gdanskct Becka od chwili jej powstania az ,po jej 
katastrof�. ale r6wniez i epilog" (s. 18). 

Duzet zaletct omawianej pracy jest oparcie jej na bogatych materialach archi
walnych znajdujqcych si� w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w Wojew6dz
kich Archiwach Panstwowych Gdanska i Katowic i w Deutsches Zentralarchiv 
w Poczdamie i Merseburgu. Uzupelnil je Autor zr6dlami drukowanymi i prasq. 
Opierajctc si� na swiade�twie Noela, ze autorem artykulow i komunikart6w na la
mach „Gazety Polskiej_" byl cz�sto sam Beck, poddal je B. Dopierala wnikliwej 
analizie. Opr6cz p6loficjalnego organu rzc4'du polskiego obiektem szczeg6lnego za
interesowania stal si� dziennik gdansikiej NSDAP ,,Der Danziger Vorposten". Miej
scami zaszkodzilo to jednak pTacy, gdyz niekt6re fragmenty stajcf si� po prostu 
re'lacjq czy tez wykladnict' pozycji artykulowych tych organ6w. 

W ksztaltowaniu si� polityki Becka wobec Gdanska Autor wyr6znia etapy, 
z kt6rych pierwszy 1930-1933 byl zerwaniem z tendencjq podporzctdkowania si� 
decyzjom Ligi Narod6w, tendencjq rep!'ezentowanq przez Augusta Zaleskiego. Zda
niem Autora, r6z�ica mi�dzy Zaleskim a jego nast�pcq lezala nie w pojmowaniu 
istoty stosunk6w polsko-gdanskich, lecz w wyborze taktyki {s. 21-3,1, 336-3·38). 
Metoda „faikt6w dokonanych" w postaci nacisku gospodarczego i demonstracji woj
skowych nie przyniosla jednak spodziewanych efekt6w w Gdansku i Genewie, a wy
darzenia polityczne na Zachodzie posrednio ,oslabialy pozycj� Po1ski (s. 56-57). 
Z uwagi na .sw6j cei zasadniczy polityki gdanskiej, a mianowicie zapewnienie 
Polsee swobodnego dost�pu do morza, Beck zlamal polskq zasad� niepoTozumie
wania si� z Berlinern w sprawach gdanskich. W zamian za formalne utrzymanie 
traktat6w i statusu Wolnego Miasta Gdanska Polska zgodzila si� na desinteresse
ment w jego wewn�trznych problemach (s. ,69-70). Zwiqzanie polityki po·lskiej 
z Trzeciq Rzeszq zadecydowalo o podporzqdikowaniu tym „wyi.szym racjom" poli
tyki wobec Wolnego Miasta, eo wedlug opinii Autora nastqpilo ostatecznir: 
w lipcu 1935 r. Polska stracila w ten spos6b w stosunku do Gdansika' srodki 
nacisku, kt6rych uzycie nie moglo juz byc zgodne z zainicjowanq przez Becka 
linict polityki. Kryzys tej ipolityki nastqpil w lipcu 11938 r. (s. 306-3112). 

Jak wypada og6lna ocena gdanskiej polityki J6zefa Becka, jego wkladu w po
lityk� polskct wobec Wolnego Miasta? Beck - w ocenie Autora - z wszystkich 
mozliwych !inii politycznych wybral najgorszq i najbardziej ryzykownq. Autor 
slusznie podkres'1a, ze podstawowym brakiem tej polityiki „byl-o oparcie jej na 
z gruntu falszywym zalozeniu strategicznym, a mianowicie na porozumieniu 
polsko-niemieckim, wynikajqcym ze wsp6lnych rzekomo interes6w obu panstw" 
(s. 342). U podstaw bl�dnych zalozen taktyki politycznej Becka znajdowaly si� 
wrogosc i nieufnosc wobec Zwicizku Radzieckiego, w_ czym nawiqzywal minister 
spraw zagranicznych do linii politycznej „komendanta". 

Niemcy uzyskaly oficj9-lnie mozliwosc inger,owania w sprawy Wolnego Miasta 
Gdaiiska, gdy tymcz,asem gwarc3!ncja po1sikiego dos,t�pu do morza 1:ei.ala w za
lozeniach ustroju prawno-politycznego Wolnego Miasta, w uniezalei.nieniu go 
od wplyw6w Rzeszy Niemieckiej i poddaniu organom kontroli mi�dzynarodowej. 
Beck jednak doiprowadzil do usuni�cia arbitrazu Ligi Narod6w w s,porach pol
sko-gdaiiskich i zastqpienia go arbitrazem Trzeciej Rzeszy. Stosunki polsko
-gdanskie wstaly przesuni�te w plaszczyzn� stosunik6w mi�dzy,panstwowych Pol:ski 

Niemiec, w kt6rych Polska stanowila stron� zdecydowanie slabszq. 
Da'1szym bl�dem Becka bylo do,puszczenie do zgleichschaltowania Gdaiiska 

i nieudzielenie pomocy opozycji gdaiiskiej. Warto tutaj zaznaczyc, ze do najcie
kawszych w pracy nalezy kwestia pomocy, jakct okazal rzctd polski Senatow'i 
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Wolnego Miasta w likwidowaniu konstytucyjnej opozycji, i to w chwili, gdy ta 
gotowa byla do lojalnej wsp6lpracy z Polskq (rozdz. III). 

W pewnym stopni.u udalo si� Beckowi osiqgnqc zwi�kszenie polskiego stanu 
posiadania w Gdansiku, kt6re obok dqi.en do umocnienia zwiqzk6w ekonomicznych 
z Gdanslk1�em uzm,ain1e bylo za polslkq l'laicj� sta,nu w cza,sia,ch II R'zeczy,po,spoli-tej. 
Autor jednak wykazuje,· ze Senat ze wzgl�dow· taktycznych tolerowal umocnienie 
si� firm polskich w niekt6rych dziedzinach gdanskiej gospodarki, wierzqc, ze 
te sukcesy polskie stracq wartosc w .chwili przylqczenia Wolnego Miasta do·Rzeszy. 

Godiny odlnotowa,nia j,est fakt, ze Ii1ni1a poli:ty:o:m1a Beclka w sito,s1t11Illku dio Gdan
ska miala. licznych przeciwnik6w niE: tylko ze sfer gospodarczych skupionych 
w „Lewiatanie" z Henrykiem Strasburgerem na czele (s. 120-12'1), ale takze 
wywolywala kontrowersje wsr6d wsp6lpracownik6w ministra (Lubienski, Papee, 
Warchalowsk.i, Gwiazdoski). 

Niekt6re stwierdzenia Autora wywolujq pewne zastrzezenia. 0 umowach 
z 5 VIII 19·33 r. pisze, ze „mialy zakonczyc trzynastoletni o'kres polsko-gdanskich 
niepor.ozumi,en" (s. 60). W :rzeczywistosci umowy te dotyczyly j,edynie korzysta
nia przez Polsk� z portu gdanskiego oraz zasad traktowania ludnosci polskiej 
w Wolnym Miescie, pozostawiajq•C na uboczu caly wachlarz nieuzgodnionych sta
nowisk rzqdu polskiego i Senatu w sprawach politycznych, celnych, kolejowych. 
W latach 1'920-19'33 napi�cie w stosunikach polsko-gdanskich nie zawsze osiqgalo 
takie punkty szczytowe, jak mi�dzy rokiem 1930 a 1933. Zdarzaly si� okresy 
odpr�i.enia i tendencje do przyjaznej wsp6lpracy. 

Sprawy nacisku gospodarczego na Gdansk i bojkotu Wolnego Miasta mozna 
bylo pogl�bic, uwzgl�dniajqc akcj� bojkotowq podj�tq przez Zwiqzek Obrony 
Kres6w Zachodnich w. kwietniu 1932 r., obejmujqcq nie tylko kola gospodarcze, 
ale i calosc spoleczenstwa polskiego. Szkody gospodarcze wywolane zam1cJowanq 
akcjq zaniepokoily do tego stopnia mieszkanc6w Wolnego Miasta, i.e staly si� 
jednq z przeslanek podpisanych um6w 6• 

W sumie praca B. Dopieraly stanowi cenny i interesujqcy wklad do pozna
nia dziej6w Wolnego Miasta Gdanska, ksztaltowania si� polskiej polityki wobec 
Gdanska za czas6w ministra spraw zagranicznych J6zefa Becka. Uj�cie sto
sunk6w polsko-gdanskich lat 1930-193·9 przede wszystkim od strony interes6w 
polskich nie ·wyczerpuje calosci problem6w Polska-Wolne Miasto Gdansk, ale 
stanowi istotny krok naprz6d do opracowania zagadnien polityki zagranicznej 
i morskiej II Rzeczypospolitej. 

Teresa KuLak 

s „Strai.nica Zachodnia", 1932, nr 2, 3; ,,Przeglqd Polityczny", 1932, z. 1-2, 6; 
M. Tu rko w, Gdansk na wuLkanie, Warszawa 19312.; K. P r  u s z y n s k i, Sara3ewo
1914, Szanghaj 1932, Gdansk 193?, Lw6w 1932.



ZAPISKI SPR AW OZD AWCZE 

• 

A. A. S t  r n a d, DIE BRESLAUER BÜRGERSCHAFT UND DAS KÖNIGTUM 
GEORG PODEBRADS (Zeitschrift für Ostforschung Länder und Völker im 
Ostlkhen MitteleUI'lopa, 14 Jgh., 1965, H. 13, s. 40.1-435: H. 14, s, 601-640). 

Poprzez analiz� ukladu sil w kurii papieskiej na tle gl6wnych wydarzen 
politycznych okresu 1458-1466 stara si� Autor uzasadnic poglqd, ,,denn gerade 
an ihr musste sich das Problem des utraquistischen Königtums Georg Podebrads 
in einem für die Breslauer Bürgerschaft günstigen oder ungünstigen Sinne 
entscheiden". Okres pontyfikatu Eneasza Sylwiusza Piccolominiego 1458-1464 
cechuje uelastycznienie polityki wobec JeTZego z Podiebradu. Slusznie wi�c Autor 
zauwaza, ze zdecydowana w swym oporze przeciw 15:rolowi czeskiemu postawa 
Wrodawia nie mogla byc przychylnie priyjmowana przez papieza. Stanowilo to 
bowiem przeszkod� w realizacji idei krucjaty antytureckiej, do udzialu w kt6rej 
zamierzal papiez wciqgmic Jerzego z Podiebradu. Misja legat6w Franciszka 
z Toledo oraz Hieronima Lando z 1459. r. do Pragi i Wroclawia miala na celu 
m. in. pozyskanie kr6la czeskiego przede wszystkim poprzez zlagodzenie nie
ust�pliwosci Wriodaiw1a w kwes1ti•i zlozeni,a holdu ikr6Lowi czeslki,emu. Mi:sja nie
przyniosla legatom sukcesu, lecz w6wczas -, jak stwierdza Autor - doszlo do
nawiqzania blizszych kontakt6w z bardziej wplywowymi mieszczanami wroclaw
skimi. Autor powoluje si� na _ list Franciszka z Toledo do Valentina Haunolda,
kt6rego nazwisko figuruje wsr6d czlonk6w poselstwa wroclawian do Pragi
z 1459 r. Fakt wi�c, ze wskazany przez legat6w na stanowisko prokuratora w kurii
papieskiej kanonik wroclawski Jan Kitzing zyskal aprobat� rady miejskiej, nie
budzi tu zdziwienia. Nalezy dodac, ze öznaczalo to zdobycie przez papiestwo moz
liwosci stalego wplywu na polityk� miasta, a wi�c narzucanie jej cugli. A. Strnad
wskazuje takze, ze Hieronim Lando oraz Franciszek z Toledo pierwsi zacz�li
tworzyc w kurii papieskiej grono ludzi przychylnych Wrodawowi, w chwili gdy
sympatia papieska zacz�la si� odwracac od Jerzego z Podiebradu .

. Polityk� miasta w kurii od sierpnia 1461 r. do wrzesnia 1462 r. reprezentuje 
J. Kilzing. Jest to zarazem okres najsilniejszych wplyw6w H. Lando we Wrocla
wiu. Autor poswi�ca sporo uwagi prokuratorowi wroclawskiemu, po kt6rego
smierci kontakty kurii z miastem znacznie oslably. Podw6jna kandydatura na
stanowisko prokuratora oraz op6znienie wyjazdu Mikolaja Merbotha do kurii
zdaniem Autora z przyczyn nie wyjasnionych nasuwa przypuszczenie o rozdzwi�ku
wsr6d sojusznik6w Wroclawia.

M. T.

9 - Sob6tka 1/68 
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A. P i  1 c h, G!..ÖWNE PROBLEMY POLITYCZNE I SPO!..ECZNE 8Ll\SKA
CIESZYNSKIEGO W LATACH 1917-1918' (DO POWSTANIA RADY NARO
DOWEJ KSIE;STWA CIESZYNSKIEGO) (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiel
lonskiego, 172. Prace Historyczne, z. 20: 50-lecie Rewolucji Pazdziernikowej; 
zeszyt specjalny, 1967, s. 81-101). 

Srodowisko naukowe historyk6w krakowskich uczcilo 50 rocznic� Rewolucji 
Pazdziernikowej wydaniem specjalnego zeszytu - zbioru artykul6w traktujqcych 
o problemach zwiqzanych z wydarzeniami obu rewolucji rosyjskich 1917 r. Spo
sr6d jedenastu rozprawek na uwag� zaslugu}e artykul A. Pilcha ,omawiajqcy
dominujqce problemy spoleczno-polityczne Slqska Cieszynskiego w latach 1917-
-1918. Podstaw� materialowq rozwazan stanowiq archiwalia z archiw6w polskich
i czechoslowackich, 6wczesna prasa polska oraz literatura polska i obcoj�zyczna.

_Szczeg6lnie interesujqco ukazany zostal proces oddzialywania wypadk6w 
rewolucyjnych 1917 r. w Ro.sji z popularnymi haslami: chleba, wolnosci, pokoju, 
na wzrost liczby i masowosc wystqpien klasy robotniczej tych ziem w walce 
o polepszenie warunk6w bytowych, szybkie zakonczenie wojny, o prawa naro
d6w do samookreslenia. Granice stopnia radykalizacji miejscowego proletariatu
zakreslal fakt, iz „pozostajqc przez z g6rq 20 lat pod przemoznymf wplywami
reformistycznej PPSD Galicji i Slqska i czeskiej socjaldemokracji nie posiadal
wlasnego programu walki rewolucyjnej. Bylo tu brak partii, kt6ra by przygo
towala proletariat do odegrania kierowniczej roli politycznej w obliczu zalamania
si� aparatu wladzy zaborcy".

R. G. 

W. K a r  u g a, ORGANIZACJA POLSKIEGO KOMISARIATU PLEBISCY
TOWEGO DLA GÖRNEGO SLl\SKA (Instytut Slqski w Opolu, Komunikaty, Seria 
Monograficzna, nr 87), Opole 1966, s. 66 .. 

Autor znal dobrze zagadnienia zwiqzane z organizacjq Polskiego Komisariatu 
Plebiscytowego na G6rnym Slqsku. Byl kurierem Gl6wnej Koinendy Powstanczej 
w okresie plebiscytu. Ponadto przy pisaniu pracy oparl si� na materialach zr6dlo
wych, kt6rych jednak nie podal. Mimo to praca jest bardzo cenna. Zawiera duzo 
materialu faktograficznego. Omawia zagadnienia zwiqzane z organizacjq Polskiego 
Komisariatu Plebiscytowego, poczqwszy od genezy powstania, poprzez dzialalnosc 
poszczeg6lnych wydzial6w, ich sekcji, a skonczywszy na om6wieniu zalozenia 
Klubu G6rnoslqskiego. Polski Komisariat Plebiscytowy rozwijal si� stopniowo. 
W miar� potrzeb organizowano nowe wydzialy, istniejqce rozszerzano, zmieniano 
pracownik6w. Og6lem zorganizowano 28 wydzial6w. Cz�sc wydzial6w dzielilo 
si� na sekcje. Np. Wydzial Kolei i Poczt skladal si� z sekcji: kolejowej, poczto
wej i ·zeglugi. Pracownicy rekrutowali si� w przytlaczajqcej wi�kszosci z lud
nosci miejscowej. W lipcu 1920 r. G6rnoslqzacy stanowili 87,7°/o, Poznaniacy 8,3°/o, 
pracownicy z Malopolski i bylej Kongres6wki 3,60/o oraz Polacy z gl�bi Nie
miec 0,4°/o. Praca konczy si� przytoczeniem przyczyn decydujqcych o wynikach 
plebiscytu. 

S. P. 
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. H. K a p i  s z e w s k i, DZIEJE RUCHU HARCERSKIEGO W NIEMCZECH
W OKRESIE OD 1920 R. DO 1932 R. (Pokolenia, V, 1967, nr 3, s. 7-26). 

Nie zyjqcy juz H. Kapiszewski byl osobq scisle zwiqzanq z polskim ruchem 
harcerskim w Niemczech w okresie mi�dzywojennym. Fakt ten nadaje duzego 
waloru omawianej pracy, kt6ra powstala w oparciu o rzetelny material zr6dlowy 
i stanowi obszerny fragment wi�kszej calosci. 

W zakresfonych ramach chronologicznych Autor kresli dzieje powstania har
cerskich plac6wek organizacyjnych na Slqsku. Pisze o pierwszych pr6bach czy
nionych w tym kierunku w 1913 r., przerwanych wybuchem I wojny swiatowej, 
o p6zniejszych w okresie powojennym, kiedy to juz blisko 5-tysi�czna armia
harcerzy mogla wlqczyc si� czynnie do akcji przedplebiscytowej. Oddzielnie
omawia biegnqcq innym · nurtem prac� srodowiska harcerskiego w Berlinie oraz
fakt zjednoczenia obu odlam6w na zjezdzie w Bytomiu w ·ctniu 9 V 192·6 r., w wy
niku kt6rego powstal Zwicj,zek Harcerstwa Polskiego w Niemczech (nazwa od
1927 r.). To formalne zespolenie nie �plyn�lo jednak na wzmocnienie polskiego
ruchu harcerskiego z powodu istnienia gl�bokich niekiedy rozdzwi�k6w pomi�dzy
dzialaczami slqskimi a przedstawicielami osrodka berlinskiego. Jak stwierdzil
w 1930 r. jeden z dzialaczy harcerskich, naczelnik J. Kwietniewski: ,,poza Slqskiem
Opolskim, Wroclawiem i Berlinern niewiele si� rozwin�lo harcerstwo".

Godnq odnotowania akcjq byl udzial harcerstwa polskiego na Slqsku w kam
panii wyborczej do Reichstagu w 19,32 r. Od tego mniej wie,cej czasu datuje si� 
wyraznie sprecyzowane, zdecydowanie negatywne stanowisko wladz niemieckich 
w stosunku do polskiego ruchu harcerskiego. Jednakze obawa przed analogicznym 
potraktowaniem mlodziezy mniejszosci niemieckiej w Polsee powstrzymywala na 
razie wladze przed konsekwentnq realizacjq ustalonych surowych srodk6w re
presji. 

R. G. 

F. K a c h  e,l, BYTOMSKI WRZESIEN (Polkolerua, V, 1967, m 1, s. 26-40).

Sq to wspomnienia z pierwszej fali ostrych przesladowan dzialaczy polskich 
w Niemczech po wybuchu woj:ny w 1939 r. Wrzesiniowe dni Autoira rellacji wy
pelnione byly szykanami, aresztowaniami przez gestapo, .torturami wi�ziennymi, 
wreszcie wyslaniem do obozu koncentracyjnego. W dolqczonej notce redakcyj
nej, charakteryzujq,cej sylwetk� Autora wspomnien, czytamy: ,,Franciszek Kachel 
(ur. 13 IX 1906 r. w Bytomiu), od 1919 r. czlonek Towarzystwa Gimnastycznego 
»Sok6l« i druzyny haroerskiej. Uczest:ruik III pows,tarua sl4skiego i akcji plebiscy
towej. Od 1923 r. w Zwiqzku Polak6w w Niemczech i ZHP w Niemcze�h. Od
1936 r. komendant Hufca w Bytomiu. W Jatach 1,939-1945 wi�zien Buchen
waldu ... " (s. 26). 

R. G.



132 Zapi!ski is:prawozdawcze 

M. M o l d  a w a, GROSS-ROSEN. OBÖZ KONCENTRACYJNY NA SLf\SKU,
Wyd. ,,Polonia", Warszawa 1967, s. 182. 

W obozie koncentracyjnym na Slqsku w Gross-Rosen (Rogoznica) zgin�lo 
okolo 12 tys. os6b r6znej narodowosci, w tym okolo 20 tys. jenc6w wojsk sprzy·
mierzonych. Ten stosunkowo maly ob6z wyr6znial si� sposr6d innych oboz6w 
intensywnosciq zam�czania ofiar, ci�zkq pracq, glodem i terrorem. Wi�zniowie za
trudniani w morderczej pracy umierali po kilku tygodniach. Ci, kt6rzy przybywali 
tu z innych oboz6w, z Dachau czy Oswi�cimia, nazywali dawne obozy „sanato
riami", patrzqc na morderstwa popelniane w Gross-Rosen. Autor opisuje zycie 
obozu od chwili przywiezienia pierwszego transportu 100 Polak6w i 4 Niemc6w 
2 VIII 1940 r. do maja 1945 r. Wyr6znia okresy, w kt6rych polozenie wi�zni6w 
uleglo zlagodzeniu. Nasfqpilo to po kl�sce stalin.gradzkiej, rkiedy poinstruowano 
SS-man6w, ze wyzsze wladze nie zyczq sobie tak duzej smiertelnosci w obozie. 
Nast�pnie od polowy 1943 r. zacz�to liczyc si� z wi�zniami jako z taniq silq 
roboczq. Ograniczono mordy na rzecz wyniszczania kilkunastotygod.niowq pracq. 
M. Moldawa byl naoc:zmym sw1adki,em wie1u wydarzen. Pracowal w komandzi,e
budio1wlanym oboJzu, c,o daiwal,o mu rwi�ks1zq mozliwosc poifu:s•z;aini1a sii� i ob:s·erwacji
zycia o bozowego.

Prac� podzielil Autor na 9 rozdzial6w. Opisuje kolejno nast�pujqce -zagad
nienia: budowa i rozbudowa pomieszczen, urzqdzenia, aprowizacja, terror, przy
w6z i przerruty wi�z,rui6w, zy0ie oodzii,enme, plflaca, smi1ell."telniosc, udeczki, wi�zruito
wie polscy oraz ewakuacja i likwidacja obozu. Prac� uzupelniajq zamieszczone 
zdj�cia i plany. 

S. P. 

R. Bu c h  a l a, TENDENCJE WIELKONIEMIECKIE W AUSTRII (Instytut
Slqski w Opolu, Komunikaty, Seria Niemcoznawcza, nr 16), Opole 1967, s. 52. 

Zadaniem szkicu jest ukazanie tendencji wielkoniemieckich istniejqcych obec
nie w Austril. Tendencje te to ciqzenie iku Niemcom, nawiqzywanie do hegemo
nii dawnych Prus. Wiqze si� to takze z wplywami „neopruskimi" plymicymi 
z NRF. Trzeba dodac, ze jest to zjawisko spoleczno-politycznego marginesu. 
Wi�kszosc ludnosci przekonana jest, ze najbardziej jej odpowiada neutralnosc. 
Tylko nieliczni myslq o czasach faszystowskich. M6wi o tym ankieta przepro
wadzona z okazji dwudziestolecia wyzwolenia Austrii. Tylko 5°/o ankietowanych 
odpowiedzialo, ze Austriakom powodzilo siE} najlepiej po „Anschlußie", a 790/o, ze 
po 1955 r. Obecnie w Austrii dzialajci, trzy ugrupowania wielkoniemieckie. 
W pierwszym, najbardziej skrajnyrn, o zabarwieniu neonazistowskim i malych 
wplywach wsr6d ludnosci, dzialajq neofaszysci zwü1zani z mi�dzynarodowq orga
nizacjci faszyst6w powolanq w Malmö w Szwecji w 1951 r. (Europejski Ruch 
&poleczny). Drugie ugrupowanie zwiqzane jest z opozycyjnq Niezaleznq Partiq 
Austrii, powstalci po rozwicizaniu partii tzw. Niezaleznych jako partii wyraznie 
neonazistowskiej. Wi�kszosc jej czlonk6w weszla do NPA. Wreszcie trzeciq grup� 
stanowiq osrodki „obce" dzialajcice poza Austriq. Przede wszystkim b�dzie �o 
ziomkostwo bylych Niemcöw Sudeckich. O§rodki „obce" dzialajq poprzez imprezy 
oraz wydawnictwa publikowane w NRF, a nast�pnie kolportowane na terenie 
Austrii. 

S. P. 
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D. Z b o r a 1 s k i, ZUR ROLLE DER NATIONALDEMOKRATISCHEN PARTEI_
DEUTSCHLANDS (NPD) IN DER POLITIK DES WESTDEUTSCHEN IMPERIA
LISMUS, (Dokumentation der Zeit

1 
Informations-Archiv, Jg. XIX, 19'67, H. 375, 

1. Februarheft, s. 1-13).

Autor przedstawia histori�, dzialalnosc i rozw6j Nationaldemokratische Partei 
Deutschland (NPD), kt6rej zalozycie1ami byli: A. Thaden, F. Thielen, W. Gutmann. 
Oficjalnie partia powstala w Hanowerze 28-29 XI 1'964 r. na skutek wzrostu 
rewizjonizmu w NRF, rozwoju militaryzmu, cz�sciowej stagnacji gospodarki i kry
zysu polityki NRF na arenie mi�dzynarodowej. Struktura organizacyjna NPD 
odpowiada administracyjnemu podzialowi NRF. Pod koniec 1966 r. partia skladala 
si� z 11 oddzial6w krajowych, 6·6 okr�gowych, 429 powiatowych i 600 k6l miej
scowych. Szybko wzrastala liczba czlonk6w. Pod koniec 1964 r. - 473, w grudniu 
1965 r. - 14 190, ,W grudniu 1966 r. - 26 419 zrzeszonych. Obecnie liczba czlon
k6w wzrosla do 3'0 tys. Ostatnio powstalo 8 k6l w wyzszych uczelniach, a 3 Sq 
w stadium organizacji. 301

l/o czlonk6w stanowic! przesiedlency. Duzo jest takze 
w szeregach NPD oficer6w. Autor podaje liczb� od 500 do 700 wojskowych. Po
przednia przynaleznosc czlonk6w nie napawa optymizmem. 1200 zorganizowa
nych - to byli czlonkowie NSDAP, niekt6rzy nalezeli do SS. W. Schütz, czlonek 
prezydium NPD, zaczql ,swq karier� od Hitlerjugend w 192.9 r., a skonczyl 
w 1945 r. jako SS-Hauptsturmführers. Takich jest wielu, jak podaje D. Zboral
ski. Miarq przyj�cia si� ideologii i propagandy neonazistowskiej NPD wsr6d 
spoleczenstwa zachodnionieniieckiego Sq glosy oddane na jej listy wyborcze do 
Bundestagu i Landtagu (listopad 19i66). NPD uzyskala 7,4°/o glos6w, zajmujqc 
czwarte miejsce wsr6d list wyborczych innych partii. 

Rozwazania swoje oparl Autor na f!laterialach archiwalnych, wydawnictwach 
zr6dlowych i prasie. 

S. P. 
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K R 0 N I K A N A u K 0 w A 

W a c l a w  K o r t a

SPRA WOZDANIE Z DZIALALNOSCI WROCLA WSKIEGO . TOW ARZYST,W A 
MILOSNIKOW HISTORII ZA ROK 19.67 

P,od koniec roku sipr,awo:ada,wiczeg,o TowarzytStwo liiczyfo 2212 czlonik6w. Nastctrpil 
wi�c niewie1ki wzrost szereg6w Towarzystwa w. (Por6winiani1U z 1966 r. 

Odbyte w dniu 17 II 1967 r. Walne Zgromadzenie isprawozidawczo-wyborcze 
powolal•o nowy Zarzctd Towarzystwa, kt6ry ulrnnstytuowal si� w na,st�pujijcym 
skladzie: prezes - K. Maleczynslki, wiceprezesi - A. Deren i R. Heck, ,ponadto 
W. Korta - sekretarz, Z. Kw,asny - skarbnik oraz czlonkowie Zarzctdu - K. Fie
dor, B. Turon, J. Swollkowicz i A. Wr6bel. W 1S1klad Komi1sji Rewizyjnej weszli:
J. Dudek, A. Galos i J. Sydor.

Towarzystwo ro:ziwijalo jak zwykle dzialalinosc w trzech gl6wny,ch k,ieruinkach:
naukowym, popularyzatorskim i wydawiniczym. 

W ramach odbywanych przewaznie r,az w miesiqcu posiedzen naulwwych 
wygloszono i przedyskutowano zarazem 8 odczytow, lkt6rych wy,kaz przedstawia 
si� nas.t�pujctco: 

1. A. G a  1 o ·s, Rzesza niemiecka w latach 1871-1918. 

2. J. P a  j e  w s k i, Francja a Polska w latach 1914-1918. 

3. A. G o  1 d ,s z t e j n, Problemy osadnictwa zydowskiego na Slqsku w latach

1945-1948.

4. R. W a p i  n s k i, Miejsce endecji w dziejach II Rzeczypospolitej.

5. B. T u r o n, Lipski osrodek historyczny.

6. A. K •o w a 1 i ik, Podziemie niemieckie na Dolnym Slqsku w latach 1945-

-1947. 

7. A. J u z w e n  :k ,o, Misja Marchlewskiego na tle stosunk6w polsko-radziec

kich w 1919 r.

8. R. H .e c k, Konferencja o historii kraj6w Europy wschodnie1 w Brnie.

Frekwencj,a na odczytach naukowy,ch Towarzys,twa jest nadail doM: wysoka 
wynosi przeci�1mie 26 os6b ina kazdym posiedzeniu. 

WrodaiwsJkie T,owarzystwo Milosn�k6w Historii kontyniuowalo w okresie spra
w·ozdawczym zywq dzi.alalnosc popularyzatorskq. Czlonikowie Towarzystwa wy
glos.ili lqcznie okolo 200 üdczyt6w popularnonaukowy,ch, wsp6l;pracujqc pod tym 
wzgl�dem z TWP, DTO, TRZZ i .ilnnymi instytucj,ami. Odczyty wygl:ais2ia1n:o· tak 
we Wroclawiu, jak i w innych miejscowosciach regionu. Tematyka odczyt6w 
obejmowala calosc historii Polski, w szczeg6lniosci Dolnego Slct,ska, przy czym 
pod koniec. roku zary,sowala ·si� wyra�na przewaga historii nowozytnej i naj-
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nowszej, eo rualezy tlumaczyc wzmozonym zaipotrzebowaniem na odczyty zwic,t
zane z 50-leciern Wielkiej Rewolucji Pazdziernikowej. 

W Tamach dzialialniosci wydawniczej opublikowano 4 numery „Sh,tskiego 
Kwarfa,llni.Jka llis.tocyc21neg,o Sob6t!kia" o, lc4c12lilej obj. 50 a,nk. Zes1zyit 4 tegoz cza
sopisma jest numerem Sipecjalnym, poswi�conym 50-leciu Wielkiej Rewolucji 
Pazdzierni!kowej. W iprzyg,otowaniu do publiik.acji znajduje si� dalszy ciqg Bi
bliografii historii SLqska. 

Wzorem r,oku uibieglego W'I'MH zorgaruizowalo w okresie wakacji 2-tygodnio
Wq wycieczk� dla .swoiich czlonköw do W�gier. Wzi�lo w niej udzial 7 os6b. 

Z inicjatywy Towarzys1wa i przy jego w,sp6ldzialaniu z DTO i ZW TRZZ 
odbyl si� we wrzesniu I Zja21d Absolwent6w Historii U. Wr., na kt6rym czlon
kowie Towarzy,stwia E. Maleczynsika i S. Michalkiewicz wyglosilii plenarne refe
raty. Zjazd ,powolal do zycia Kolo Absolwent6w Historii U. Wr., kt6re ma wsp6l
dzialac z Towarzystwem jako jego czlonek zbiorowy. 

Podobnie jak w latach ubieglych prowa,dzono zaikrojonq na srerokq skal� 
wymiain� wydawnictw Towarzystwa z kraj,owymi i zagranicznymi plac6wkami 
naukowymi. Plrzedmiotem wymiany byl „S.K.H. Sob6tka", ,,Sob6tka" - seria B 
i Bibiografia historii SLqska, za kt6re otrzymano z szeregu 1kraj6w europejskich 
i Ameryki kUkadziesiqt cennych wydawnictw zagranicznych. 

K r y s t y n  M a t w i j o w s k i

I ZJAZD ABSOLWENTÖW HISTORII 
UNIWERSYTETU WROCl:,AWSKIEGO 

W tym ,roku Wydzial Filozofüczmo-Historyczny · Uniwer,sytetu im. B. Bieruta 
we Wroclawti.u obchodzil skromny jubileUJSz: XX-lecie wydainia p ,ierwszych dy
plom6w magi1sterskich. Korzystajqc z tej okazji zesip6l mlodych historyk6w wro
clawskich wystqpil z inicjatywq zorganizowania I Zjazdu Abso'1went6w Historii 
Uniwersytetu- Wroclawskiego. Mysl o potrzebie odbycia takiego spotkainia od 
dlu:iszego juz czasu nurtowala zai6wno profesor6w i wychowawc6w, jak i tych, 
kt6rym dane bylo studiowac we wroclarwslkiej Alma Ma,ter. Z sugestiami zorgani
zowania Zjazdu wyst�powali uczestnicy kolezens!kiego spotkania zwolanego z oka
zji XX-lecia Studenokiego Kola Naukoweg,o Historyköw oraz wychowankowie, 
kt6rzy iprzyje:idzali na jubileu.sze swoich profesor6w. Dolnoslqskie Towarzystwo 
Oswiatowe, kt6re w swojej pracy spoleczmo-kulturalnej cz�sto !korzysta z uslug 
wroclaws'.kich historyk6w, ·chcqc zdobyc nowych ofiamych dzialaczy, a zwlaszcza 
prelegent6w, IP'Odj�lo si� roli organizatora Zjazdu. Do grona gospodarzy imprezy 
przylqczyl si� jeszcze ZW TRZZ i WTMH. Patronat inad Zjazdem obj�ly wladze 
uczelni. W maju ibr. IP'Owolany zositaJ: Komitet Organizacyjny. W jego s,klad weszli: 
Dziekain Wydzialu Filozoficzno-Historycznego, przedstawiciele organizator6w, mlo
dzi pracownicy naukowi i absolwenci pracujqcy w organizacjach polityczr.ych, 
radach narodowych i plac6wikach kulturalnych. 

Przedstawüona przez Komitet Orgariizacyjny koncepcja Zjazdu ,spotkala si� 
z cieplym przyj�ciem i poparciem ze strony KW PZPR, WRN we Wroclawiu 
i RN m. Wroclawia. 

Plenairne zebranie Komitetu Organizacyjnego postanowilo poprosic szereg 
os6b o wyrazenie zgody na wejscie w Slklad Komitetu Honorowego Zjazdu. Do 
Komitetu tego weszli: JM Rektor Uniwersytetu Wroclawskiego A. Jahn, dziekan 
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Wydzialu R. Heck, sekretarz KW PZPR tow. J. Falenciak, wiceprzewodniczctCY 
WRN Z. Surowiec, przewodniczqcy ZW TRZZ i wiceprzewodniczqcy WRN S. Pa
nek. sekretarz RN im. Wroclawia E. Kwiatkowski, -prezes WTHM K. Maleczynski, 
prezes DTO E. Stubiedo oraz ,profesorowte seniorzy 1naszego Wydzialu: W. Cza
plinsiki, J. Gierow1S1ki (obecnie UJ), M. Hai!sig, S. Inglot, K. Majews:ki (ob. PAN 
Warszawa), E. Ma-leczyniska, K. Po1pi•olek (ob. UJ), H. Wereszycki (ob. UJ), J. Wol
ski (ob. UJ),_ H. Zielins'kd. 

�omitet Organizacyjny ,postanowil zwr6cic uwag� opinii publicmej na uirzct
dzanct imprez�. W iprasie Uikazaly si� artykuly W. Mi1siiaka, A. Bas,aka i _B. Pa
sierba. Na lamach „Wiadomosci" swoimi wsipomnieniami z pioniersikiego okresu 
Wydzialu podzielil iSi� 6wczesiny student, a dzisiaj aclitinkt, B. Turon. W prasie 
ukazaly si� r6wniez wywiady z R. . Heckiem i Lesz.czynskim. Komitet Organiza
cyjny wydal r6WIIliez 1okolicznosciowct broszurk�, w 1kt6rej opr6cz ws:t�u zna
lazly si� artY'kuly: R. Hedka, Dzis i jutro Wydzialu Filozoficzno-Historycznego, 
K. Maleczyfrskiego, Pierwszy · rok studi6w historycznych na Uniwersytecie Wro
clawskim, R. Michalczyka, Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, S. Liszkow
skiego, Dolnoslqskie Towarzystwo Oswiatowe, J. Engla, Gdzies w powiec{e.
W broszurce przedsta,wione zostaly r6wniez trzy sylwetki absolwentow zywo za
angazowanych w dzialalnosci DTO: D. Fudali, E. Palinskiego i W. Misiaka.
Opr6cz tego ukazaly ,si� kom1unikaty w ,prasie, ra:diu i telewizji.

Komitet organi:zacyjny zebral ponad 700 adres6w ahsolwent6w, do kt6rych 
wyslal zaiwiadomieinia o Zjezdzie, proponowanym jego programie i zwr6cil si� 
do nich z prosbct o wypelnienie ,ankiety, kt6ra umozliwilaby zespofowi redakcyj
nemu napisanie referatu o losach absolwent6w i ich wkladzie w rozw6j dzia
lalnosci spolecz1no-kulturalnej. Otrzymano ponad · 300 zgloszen i hlisko 2,00 odpo
wiedzi na ankiet�. 

Warto jeszeze zmr6cic uwag� .na cele, jakie zc:Laniem organizaitor6w winien 
spelnic Zjazd. Mial on . sfanowic okazj� do 1poznania opinii ,absolwent6w o pro
cesie dyda'ktycznym w poszczeg61nych okresach fungowania Uiniwersytetu, o przy
datnosci zdobytej wiedzy w praktycznym dzialaniiu, jedinym slowem - o stopniu 
przygotowania a:bsolwent6w do startu zyd:owego w nowym _srodowLs-ku. Mial on 
r6wniez podsumowac wklad abs,olwent6w historii UWr. w zycie polityczne, spo
leczne i kulturalne kraju. Wreszcie -poprzez wydobycie najdekawszych przykla
d6w :spoleczm

0

ego dzialarua Zjazd mial na celu zach�cenie pozostalych do zyw
szego wlctczenis3- si� w zycie ,spoleczno-kultura].)ne i polity:czne swojego najbliz
szego otoczenia. Na taki efekt Zjazdu szczeg61nfe 'l!iczyly organizacje spoleczno
-kulturalne: DTO, TRZZ, WTMH. 

Zjazd odbyl ·si� w dniiach 16 i 17 IX 1'967 T. Na ,obrardy przybyli: JM. Rektor 
·Uniwersytetu Wroclawskiego A. Jahn, dziekan Wydzialu Filoz.-Hist .. R. Heck,
sekretarz KW PZPR J. Falenciak, sekretarz KU PZPR J. Laidos-z, kurator Wro
clawskiego Okr�gu Szkolnego r Jakubow.ski, prezes WTMH K. Maleczynski,
prezes DTO E. Stubi•edo, sekretarz ZW TRZZ R. Michalczyk. Obecni byli wszyscy
pr,ofesorowie ikierunku Mstodi. Przybyli r6wniez profesmiowie: J. Gierowiski,

. K. Popiolek, H. Wereszyc:ki i J. Wolski. K. Majewski, kt6ry ,nie m6gl na Zjazd 
przyjechac ze wzgl�du na prace wyko,paliskowe w Burgarii, nadeslal bardzo ser
deczmy list z zyczeniami owocny,ch obrad. Podobny Hst nadeslal S. Kuczynski 
i dyrektor Departamentu Pracy Kultura[no-Oswi1aitowej Ministenstwa Kultury 
i Sztuki Czeslaw Kaluzny. 

Obrady otworzyl w imieniu Komitetu Organizacyjnego K. Matwijowski. 
Przem6wi,enia ,powitalne wyglosili: JM Rektor UWr. A. Jahn, dziekan Wydzialu 
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Filoz.-Hi•st. R._ Heck, iSekretarz KW PZPR J. Falencialk, sekretarz KU J. I..adosz 
oraz prezes DTO E. Stubiedo. 

Na przewodniczitcego obrad wybrana zost,ala I. Czachorowska ze Strzelilna. 
Udzielila ona glosu E. Maleczyniskiej, kt6ra wyglosila referat pt. Co daje nauka 
historii spoleczenstwu. Po przerwie refer.at zbiorowy o,pra,cowany przez S. Michal
kiewkza i W. Mi•siaka pt. Losy absoLwent6w historii UWr. · i ich roLa w zyciu 
srociowiska wygl,osil S. Michalkd.ewicz. Na wniosek E. Maleczynskiej dyskusj� 
przeniesiono rna posiedzenia semiinaryjne. Podj�to jednaik uchwal�, kt6rej tekst 
w imieniu komi,sji wnio,sikowej zaiproponowal A. Baisalk. Podkreslala ona przy
wiqzanie abs,olwent6w do maderzystej uczelni i ziemi slq:Slkiej, kt6ra przed 
22 laty powr6cila do Macierzy. Uchwailono r6wniez regularmin Kola Absolwent6w 
Historii UWr. przy WTMH i wybr,ano Zarzqtd, w 1sklad ktorego m. in. weszli: 
K. Fiedor, I. Czachorow,ska i_ W. Fuchsa. W godzinach ipoipoludni,owych odbyly 
si� spotkania z seikretarzem KW PZPR J. Falenciakiem, kuratorem J. Jakubow
skim i kierownikiem Wydziä.hl Kultury PWRN M. Kus-zewiskim. Spotkania mialy
charakter kameralny i uplyn�ly w milej ,atmosferze. Wieczorem w Klubie Zwiqz
k6w Twörczych odbyl si� wiecz6r to ;v.arzysiki.

W nast�nym dniu odbyly si� seminaria. Przedy\Skutowano wiele problem6w. 
Najwi�cej ,czaisu poswi�cono _siprawom :procesu dydalktyc21nego oraz programu 
studi6w na 'kierunku historii Uniw.ersytetu. Pordikres'laino ·zwlaszcza koniecznosc 

, polozenfa wi�kiszego nacis'ku na Mstori� -najnowszq, postulowano zal:ozenie wie
czorowego lub zaoc21nego studium nauik politycznych dla nal\lczycieli i przytStoso
wanie programu do potrzeb wynilkajqcych ze stanowisk, jakie w zyciu zajmujq 
historycy. Wiele uwagi poswi�cono siprawom ,szkolmktwa sredlniego. Krytyczinie 
oceniono system, dos2'1ka1ania nauczycieli przez poszczeg6'lne kuratoria oikr�göw 
szkolny,ch i postulowano w zwiq:llli'.'U z tym koniecznosc roztoczenia opieki przez 
Uniwersytet 1nad kursaimi i osro,dkami metodyc21nymi. Nie pomini�to w dysllmsji 
udzi,alu absolwent6w w praicy popularyzatorskiej i z zadowoleniem przyj�to pro
pozycje wysuni�te w tym za'kresie przez orga:nizator6w Zjazdu. Zobowiqzano 
si� -r6wniez do utrzymywania zyw:s·21ego konta'ktu z uczelniq i uczestni:czenia 
w .organizowany,ch przez poszczeg6lne katedry semi.inariach. 

W godzinach poludniowych po wycieczce po nowym Wrodawiu wszyscy 
absolwenci zgromadzili si� przed pomnikiem pomordowanych profesor6w w okre
sie okupacji hitlerowskiej i zlozyli wicizank� kwia.t6w. Skladajqc hold ofiarom 
hitlerowskieg,o terroru, zaprotestowali r6wno·cZJesnie przeciwko odradzajqcemu si� 
w NRF rewizjonizmowi i militaTyzmowi. 

S t a n i s l a w  M i c h a liki e w i c z

SESJA NAUKOWA W KATOWICACH POSWIF,;CONA 50-LECIU WIELKIE.J 

REWOLUCJI PAZDZIERNIKOWEJ 

W dniach 2!3 i 2i4 X 1967 -r. ,sitaraniem Slq,skiegio Instytutu Nau!kowego w Ka
towicach .i tamtejszej Filii Uniwersytetu Jagiellon.1sikiego odibyla si� sesja nauko
wa poswi�cona 50-leciu Wielkiej Rewolucji Pazdziernikowej, z � udzialem licznych 
przedstawicieli z kraju i z za.granky. U.czestmik6w ,sesiji powital prorektor Uni
wersytetu Jragiellonskiego i dyrektor Slqskiego Instytutu Naulmwego K. P-0-
piolek, podkreslajqc, ze zasadniczymi temataimi obraid b�dq: ,po p�erwsze, wplyw 
idei Rewolucji Pazdzierntkowej na 6wczesnq sytuacj� w Zagl�biu Dqbrow.skim 
i na Gj61l'nym' Slqsku, po drugie, przemiany go.s,podarcze w ZSRR i ich wplyw 
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na zycie gospodarcze w PoLsce. Podcza:s otwarcia sesji przemawial sekretarz 
KW· PZPR w Katowicach Stanislaw Skibinski, nast�pnie zas przedstawidele 
delegacji zagranicznych: I. Kostius2iko z Instytutu Slowianomawstwa Akademii 
Nauk ZSRR w Moskwie, 0. Prudel z KC KPCz w Ostrawie i G. Fuchs z Insty
tutu Kraj6w Demdkmcji Lurdowej w Li,psiku. 

Pierwszy referat na temat Wplyw RewoLucji Pazdziernikowej na rozw6j
ruchu robotniczego na SLqsku i w Zagl�biu Dqbrowskim wyglosil J. Chlebowczyk. 
Doswiadczenia radzieckie w zakresie form ustrojowych w dqzeniach i reaLizacji
mas Ludowych G6rnego SLqska i Zagl�bia Dqbrowskiego w Latach 1918-1919 -
to tytul drugiego ref eratu, stanowüicego wynik bad an prowadzonych pod kie
runkiem L. Paulego. M. Graba:nia wyglosil wreszcie ref erat pt. PoLsko-radziecka 
wsp6lpraca gospodarcza w okresie 20-Lecia. PRL, ze szczeg6Lnym uwzgL�dnieniem
wojew6dztwa katowickiego. 

Po referatach rozwin�la si� szeroka dy1stkusja, prowadzona w dw6ch sek
cjach, hist,orycznej i ekonomicznej. Glos zabierali przedistawidele s·zeregu osrod
k6w krajowych i zagraniczny,ch, m. in. J. Buszko z Krakowa, G. Fuchs ·z Lipska, 
A. Pilich, P. M. Kaleniczenko z Instytutu Historii Uikrainslkiej Aikademii Nauk,
J. Steiner z Instytutu Slc1:skiego w Opawie, F. Hawrainek, H. Rola, W. Zielinski,
K. Sarna, B. K�dziorek, J. Pawlik i in. Z osirndka wrodawskiego d.o dysikusji
wlctczyli si�: F. Bialy i nizej podp:iJSany. 0 swym udziale w rewo1lucji m6wili
W. KaiJ:folcz;yk i J. _S,wierk,ot.

Szereg wyipowiedzi mialo charakter uzupelinia,jc1cy. Nie zabraklo r6wniez
polemik. Wcttpliwosci budzila kwestia dwuwladzy na omawianym terenfe, pToblem 
stosunku SDKPiL do siprawy niepodlegfosci Polski, ocena prasy ja!ko zr6dla 
wiedzy o wydarzeiniach w Rosji w 1917 1r. itp. W sumie sesja naukowa przy
niosla wiele nowego mated.alu i pogl�bHa naszct wiedz� o oddzialywainiu Re
wolucji Patdziernikowej na G6rny Slctsk i Zagl�bie Dctbrowsikie. Swoim znacze
niem wychodzi ona daleiko 1poza ramy regionu i -stanowi dals·zy krok pozwalajqcy 
na dokonanie lepszego rozeznania sytuacji 6wczesnych ziem po1skkh, a eo za 
tym idzie, i warunk6w powstania niepodleglej Polsiki. 

B r o n i s l a w  P a1s i e r b

SESJA NAUKOWA POSWIF;CONA DZIEJOM L'WÖWKA SL.t\SKIEGO 

Przez dlugi czas obserwowalismy na Do1nym Slctsku zainteresowania historic1 
regiona1nct tylko w niekt6rych silniejszych osrodkach mi•ejskich, jak Jelenia G6ra, 
Legnica, Klodziko czy Walbrzy·ch. Dlate-go wydaje si� celowe zwr6cenie uwaigi, 
ze akcja popu'laryzator,slka, docierajctca juz od dawna do mniejszych slkupi·sk mi0j
skich, za-czyna wydawac owoce. Wzrasta bowiem zainteresowanie •dziejami naj
bliz.szej okolicy i w wielu miej·sc,owosciach; uwzgl�dniajqc te zaipotrzebowania, 
organizuje si� sesje po,pula:rnonaukowe i naukowe. WyzyS'kuje si� przy tym bardzo 
cz�sto rocznice lokacji mia:st. Ostatnio przez caly pazdzierniik sipoleczenstwo 
miaista Lw6wika - obchodzHo 750-lecie nadania praw miejsikich. Powolany pnez 
spoleczenstwo Komitet Obchod6w wraz z Zarzctdem Powiatowym Towarzystwa 
Rozwoju Ziem Zachodnich zorganizowal w dniu 30 pazdziernika br. sesj� naukowq 
poswi�conct 750 rocznicy lokacji miaista. W sesji wzi�li udzial obok miejscowych 
historyk6w interesujqcych si� dziejami regionu przedstawiciele wroclawskiego 
srodowisika hi:storyc:zmego. Program sesji obejmowal refer,aty: mgra Z. C y m b a-
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l u k a, Dzieje Lwowka Si. przed lokacjq, prof. dra M. H a i s  i g a, Historia Lw6w

ka St. od lokacji do 1939 r., mgra K. Po c i e c h y, Osadnictwo ziemi lwoweckiej 

w latach 1945-1956, oraz mgra J. M u s  i a l a, Dotychczasowe osiqgni�cia i per

·spektywy rozwoju ziemi lwoweckiej. Ciekawe referaty, a zwlaszcza wy:stqpienie
prof. dra M. Haisiga, sipotkaly si� z zainteresowaniem sluchaiczy. W sesji uczestni
czyli ,pionierzy, osadnicy woj:skowi, dzialacze partyjni i spoleczmi, nauczyciele
oraz mlodziez s:zikolna. Warto podkreslic bardzo uroczy,sty charakter, jaki nadali
sesji -organizatorzy. Za,proszonych gosci -obdarowano pamiqtkowymi chustami
i plakietkami.
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