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ARTYKULY I STUDIA MATERIALOWE

jKAROL MALECZYNSKI 1

ZE STUDIÖW NAD ORGANIZACJi\ PANSTWA POLSKIEGO
W XI I XII WIEKU
Kazde powstajqce we wczesniejszym sredniowieczu ponadplemienne
panstwo, z panstwem frankonskich Merowing6w na czele, musialo po
ciqgac za sobq podzial panstwa na jednostki terytorialne pod wzgl�dem
administracyjnym, sqdowym i wojskowym. Wladca sam osobiscie nie
byl w stanie zawiadywac calym panstwem czy jego cz�sciami, stqd tez
wytwarzanie si� poszczeg6lnych urz�d6w i urz�dnik6w. Procesy te w pan
stwie Merowing6w i pierwszych Karoling6w, kt6re z kolei staly si�
przykladem· dla p6zniej powstajqcych panstw, szly w dw6ch kierunkach.
Z jednej strony podzial panstwa uwzgl�dniac musial dawne relikty ple
mienne; stqd podzial panstwa na ksi�stwa - ducatus (Akwitania, Bawa
ria, Saksonia, Frankonia, Szwabia), na kt6rych czele stali mniej lub bar
dziej niezalezni ksiqz�ta, cz�sto jeszcze potomkowie wladc6w plemiennych,
stajqcy si� jednak rychlo, w miar� wzrostu feudalizacji spoleczenstwa,
lennikami monarch6w. Dla ksiE;stw tych coraz ·cz�sciej ucierac si� pocz�la
nazwa provincia, a za Karoling6w dawna nazwa znika prawie zupelni,e 1.
Obok tego podzialu utrzymal si� w Galii przez dluzszy okres starorzymski
podzial na centeny (setki), kt6ry obserwujemy jesz,cze za czas6w Childe
berta II (575-595) i Chlotara II (584-628) 2.
Nowym podzialem administracyjnym · i sqdowym byl wprowactzony
przez Merowing6w, poczqtkowo w Galii, a nast�pnie rozszerzony na cale
panstwo, podzial na pagi (Grafschaften) z grafio (starogermanski Graf) na
czele. Z biegiem czasu przybierac pocz�li oni coraz cz�sciej nazwy ko
mes6w (choc poczqtkowo w hierarchii urz�dniczej stali nizej od p6zno-

l

1

j

1

1

1 W sprawie ustroju wczesnofrankor'iskiej monarchii por. N. D. F u s t e 1
de Co u 1 a n g e s, Histoire des i-n:stitutions poiitiques de l'ancienne France,
II: La monarchie franque, Paris 1905, s. 183 nn.; R. S c h röde r, Deutsche
Rechtsgeschichte, Leipzig 1922, s. 127 nn.
2 Por. MG LL. sect. II, I, s. 4; S. R i e t s c h e 1, D. pactus de tenore pacis
1 (Ztschr. f. Rechtsgesch., XXVII, s. 265 nn.).
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rzymskich komes6w). r' ten podzial zasadzal si<:: w duzej mierze na daw
nych podzialach plemiennych i podplemiennych (pagus Batua, pagus Bo
roctra, pagus Engili itp.) lub bral swe nazwy od rzek i g6r. Graf-komes
byl pierwotnie urz<::dnikiem przez kr6la usuwalnym, z biegiem czasu dzie
dzicznym lennikiem 3. Ostatecznie i dla obszaru podleglego wladzy ko
mesa pocz<::la si<:: coraz bardziej utrwalac nazwa comitatus.
Jak wspomniano, z biegiem czasu terminologia dawna (ducatus,
regnum, provincia) staje si<:: coraz chwiejniejsza. Za czas6w Ottona II
i III sp'otykamy tedy prowincje takie, jak: Francia, orientalia Francia,
Turingia, Saxonia, Sclavonia, dalej Alsacia, Carintia, provincia Bawario
rum, a wi<::c odpowiedniki dawnych ksi<::stw, albo obok nich takie, jak
Wormatia, Grea, Chur, kt6re wlasciwie sq hrabstwami-komitatami, nie
m6wiqc o tytulowaniu ksi<::stw i ksi<::stewek plemiennych zachodnioslo
wianskich jako provincia (Siusli et Plisini, Chutizi, Nizizi, Daleminze itp.).
Nierzadko tez terminem provincia okreslano cale terytorium Slowian
polabskich (provincia Sclavorum, provincia sive pagi) czy wreszcie
wprost: comitatus sive pagus, provincie seu pagi, provinciales pagi 4•
Od czas6w Konrada I powstajq wreszcie na wschodniej granicy pa:6.
stwa od Danii po Adriatyk marchie (marchia Danica, septemtrionalis,
orientalis, Carintie, Friuli) pod wodzq margrabi6w (marchiones), zwa
nych jednak cz<::sto komesami lub presesami (Gera comes, .preses). Nie
wchodzqc w cele i zadania tych marchii, podniesc tu jedynie wypadnie,
ze tytul prreses, jaki daje Widukind Geronowi, przydaje on takze ksiq
Z<::tom (np. Otto ksiqz<:: Lotaryngii) albo tez zwyklym komesom (grafom) 5•
Podobnq terminologi<:: i proces powstawania panstwa spotykamy
w Czechach. Jeszcze w koncu IX w. spotykamy si<:: tu z kilkoma przy
najmniej (5) ksiqz<::tami plemiennymi, kt6rych zr6dla historiograficzne
niemiecki€ obejmujq nieraz wsp6lnq nazwq Beheimare s. Geograf Ba
warski z polowy IX w. wspomina o plemieniu Beheimare z XV groda
mi -;- civitates 7• Liczba ta odpowiadalaby dosc scisle ilosci 14 plemion,
okreslanych coraz cz<::sciej nazwq provincia s, rzadziej tribus lub regio
3 Por. przyp. 1.
4 Por. R. W e r n e b u r g, Gau, Grafschaft u. Herrschaft in Sachsen, Hannover
1911; MG DD. 0 II u. 0 III, indeks s. v.
5 Par. poprzedni przyp. oraz W i du k i n d, Rer. gest. Sax., ed. P. Hirsch (in
us.), Hannover 1935, indeks s. v.
6 Warianty nazwy podaje S. Z a k r z e w s k i, Opis grod6w i terytori6w,
Lw6w 1917, s. 19-20; B. H o r a k, D. T r av n i c e k, Descriptio civitatum ad
septemtrionalem plagam Danubii (Rozpr. CSL.A.V., 1956, s. 20-21).
7 Por. poprzedni przyp.
8 Por. V. N ov o t n y, Ceske dejiny, I, cz. 1, s. 501 nn., wymienfa nast�pujqce
plemiona: Dulebowie, Netolice, Domazlice, Wolynianie (?), Luczanie, Sedliczanie,
Chebanie, Litomierzyce, Deczanie, Lemuzi,- PSzowanie,- BiUna, Chorwaci i Czesi
scislejsi, tj. Prazanie, nie liczqc drobniejszych podplemion.
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czy districtus. Ale i tu terminologia, zwfaszcza w XII w., jest nader
chwiejna. Nie m6wi&c o tym, ze zwi�ksza si� w drugiej polowie tego
stulecia liczba tych prowincji 9, mozna stwierdzic, ze jedne z nich sq
kontynuacjq dawnych, znanych jeszcze z czas6w Kosmasa, prowincji ksi�stw plemiennych 10, inne natomiast obszarem nie przewyzszajq zwy
klych kasztelanii czeskich i polskich 11, o czym nizej. Slyszymy wreszcie
niekiedy o prowincjach zaniklych, po kt6rych jako wspomnienia pozo
staly tylko arx quondam provincialis 12.
0 urz�dach w Czechach niewiele wiemy przed pofow& XII w. Kosmas
wymienia wprawdzie dwukrotnie jako komes6w palacowych (comes pa
latinus) dw6ch wielmoz6w: Wacka i Ko1jat�. nazywaj&c jednak ich
zwykle pospolicie komesami, a tylko wyj&tkowo comes palatii czy pri
mus in palatio ducis 1a. Terminu , castellanus na, oznaczenie naczelnika
grodu Kosmas nie zna, uzywa go natomia.st, podobnie jak nasz Gall,
na oznaczenie mieszkanc6w grodu, grodzian 14• Natomiast naczelnikiem
grodu, oboj�tnie, czy stolicy prowincji, czy czola „kasztelanii", jest wed
lug niego wylqcznie prefectus, i to zar6wno w odniesieniu do stosunk6w
czeskich, jak polskich. Slyszymy tedy o prefectus de Donin, Satc, Wise
hrad, a obok nich o prefekcie Glogowa czy Giecza 15. I ten termin to ana
logia do stosunk6w zachodnich p6znorzymskich, a nast�pnie merowin
skich i karoU:nskich.
Stoounki zmieniajq si� jednak w Czechach w drugiej polowie XII w.
Od 1159 r. poczynajq wyst�powac w dokumentach czeskich jako naczel
nicy prowincji kasztelanowie (3 wypadki) b&dz prefekci (3 razy), tytu
lowan:i wreiszcie niiekiedy promiscue castellanus-comes, prefectus-co
mes czy castellanus-prefectus-comes (Beline) 16. Obok nich jednak ty9 Wedlug indeksu do Fr i e d r i c h a, Cod. dipl. Bohemiae, I, istnialo w dru
giej polowie XII w. w Czechach 21 terytori6w oznaczanych nazwq provincia.
Cz�sciowo odpowiadajq one doslownie dawnym terytoriom plemiennym, niekiedy
ich stolicom, niekiedy nazwy podajq zmienione (np. Chebane - Pilznanie, Czesi Prazanie), ale niewqtpliwie liczba ich si� zwi�ksza.
1 ° C o s m a s, Chronicon, ed. B. Bretholtz, indeks s. v., wymienia nast�pujqce
prowincje: Behin, Belina, Boemia, Klassco, Gradec, Lutomerici, Zatc.
11 Np. prowincja Gradec, Dreuuic, Beline itp.
12 Np. ,,Vratizlau arx quondam provincialis" (1078 r.); ,,Hinov quondam arx
provincialis" (1167 r.).
13 Por. C o s m a s, Chronicon, inde� s. v.
14 Tamze, 1. II, c. 2, s. 83, 1. III, c. 12, s. 173; por. T. L a 1 i k, Organizacja .
grodowo-prowincjo,ialna w Polsee XI i poczqtk6w XII w. (Studia z dziej6w osad�
nictwa, V, Wroclaw 1967, s. 8, przyp. 8).
1s C o s m a s, Chronicon, indeks s. v.
1s Oto ich zestawienie wedlug Fr i e d r i c h a, Cod. dipl. Bohem., I: Bilina
(Belina) castellanus, prefectus, comes; Hradec (Gradec) castellanus; Litomierzyce
castellanus, comes; Praga castellanus, comes; Doudleby (Dudlebi) castellanus, pre-
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tul kasztelan6w, prefekt6w ezy komes6w spotykamy w dokumentaeh
w odniesieniu do grod6w, kt6re nigdy stolieami prowineji nie byly 17•
Wi�eej jeszeze. Z jednej strony spotykamy w dokumentaeh wzmianki
o grodach, kt6re nigdy kasztelan6w nie mialy (przynajmniej brak o nieh
wszelkieh wiadomosci w zr6dlaeh) 18, a z drugiej o komesaeh, kt6rzy
wedlug wszelkich danyeh nie sprawowali nigdy godnosci naezelnika
grodu 19•. Tak wi�e pod tymi wzgl�dami stosunki w Czeehaeh przypomi
najq takiez w Polsee, o ezym jeszeze b�dzie mowa nizej.
Zastanawia wyst�powanie w Czeehaeh, podobnie zresztq jak nieeo
p6zniej i w Polsee, terminu castellanus na oznaezenie naezelnika grodu.
Termin ten - jak wspomniano - nie jest w Niemezeeh znany. Wyjqtek
bodaj jedyny stanowi tu kasztelan Budziszyna z 1195 r., tytulowany
zresztq takze i prefectus 2°. Natomiast stwierdzono juz dawno, iz urzqd
kasztelana wyst�puje w hrabstwie (comitatus) Flandrii, a szezyt roz
woju tego urz�du przypada na ezasy od drugiej cwierci XI do polowy
XII w. Kasztelanowie flandryjsey 21 i kasztelanie tamtejsze byly tworem
powstalym w miar� podboju przez hrabi6w Flandrii Sqsiednich drob
niejszych komitat6w. Wladza kasztelana byla natury przede wszystkim
wojskowej, a obok tego administraeyjnej i sqdowo-fiskalnej. Hose kasz
telanii flandryjskieh przewyzszala liczb� dawnyeh drobnyeh hrabstw,
a szezeg6lnie silne ich zgrupowanie mozemy obserwowac na terenaeh
granieznych Flandrii. W dqgu polowy XII w. urzqd ten zamienia si�
w dziedziezno-lenny i upada, a jego miejsea zajmujq qaillinowie-s�dzio
wie, zalezni wprost od hrabiego Flandrii.
Oezywiscie, dla stosunk6w polskich i czeskich nie rozporzqdzamy tak
bogatym materialem zr6dlowym, jak dla kasztelan6w flandryjskich,
kt6;y by pozwolil na blizsze okreslenie zasi�gu wladzy XI- i XII-wieezfectus; Pilzno castellanus; Netolice (Netolic) castellanus; Sedlec castellanus, comes;
Zatec castellanus, prefectus; Drevic (Dreuuics) prefectus.
17 Por. np. Wyszehrad castellanus 1160 r.; Bolezlau novus castellanus 1159 r.;
Klodzko prefectus 1169 r., comes 1195 r.; Caslav prefectus, castellanus 1165 r.;
Kourim (Kurim) castellanus 1167 r.; Podivin castellanus 1174 r.; Vadizicensis
castellanus 1159 r.
18 Castra bqdz castella spotykamy przykladowo w: Bitov (Bethov) 1052 r.;
Buben (?) arx; Hradek (Gradek levi) 1125/40 r.; Chrudim castrum 993 r.; Raygrad
castrum desertum 1045 r.
19 Por. np. Mutina comes 1107 r., Milgost comes 1196 r., Udalricus comes
1115 r. (fals.), Witek comes 1185 r. itp.
20 Por.
F r i e d r i c h, Cod. dipl. Bohem., I, nr 204, 278, 411 (fals.). Por. tez
o urz�dzie prefekta K. A. Ec k h a r d t, Präfekt u. Burgraf (Ztschr. f. Rechts
gesch., XLVI, Germ. Abt., 1926, s. 163-205).
21 0 kasztelanach flandryjskich por. podstawowq do dzis rzecz W.
B 1 o m
m a e r t, Les chatelains de Flandre. Etude d'histoire constitutionelle (Recueil des
Traveaux publies par la Faculte de Philisophie et de Lettres de l'Universite
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nych prefekt6w, komes6w czy kasztelan6w. Niemniej z tego, co nam
przynoszq wiadomosci XIII w., wnosic mozna, ze atrybucje kasztelan6w
czeskich i polskich pokrywaly si� w zasadzie z takimiz we Flandrii. Nie
wchodzqc tu w zagadnienie, czy instytucja kasztelan6w ;wstala przej�ta
zywcem z Flandrii do Czech i Polski, czy raczej mamy do czynienia ze
zgodnosciq i zbieznosciq nazwy, o czym nizej, przechodzimy do sto
sunk6w w�gierskich.
Na W�grzech, gdzie podb6j Rzeszy Wielkomorawskiej przez Madzia
r6w w koncu IX i na pocZqtku X w. zniszczyl wszelkie slady organizacji
administracji panstwowej czas6w wczesniejszych, spotykamy si� w po
lowie XII w. ze zjawiskiem, kt6re wprawilo w zdumienie Ottona Fry
zyngenskiego.. Kr6lestwo w�gierskie podzielone bylo wedlug niego, jak
r6wniez wedlug p6zniejszych zr6del, na okolo 70 komitat6w z komesami
na czele. Urz�dnicy ci byli bezposrednio od kr6la zalezni i sprawowali
gl6wnie wladz� fiskalnq, a zapewne i sqdowniczq na ter,enie swego
kornitatu 22• Oczywiscie, Ottona zastanawial �ie sam podzial kraju na
komitaty, znane mu dobrze ze stosunk6w niemieckich, ani nazwa na
czelnika komitatu - komesa, istniejqcego dowodnie w calym imperium
niemieckim, lecz ich bezposrednia zaleznosc od kr6la i ich liczba, co dla
silnie sfeudalizowanego wsp6lczesnie spoleczenstwa niemieckiego bylo
czyms niezrozumialym. I tu, na W�grzech, widzimy, bodaj jeszcze silniej
niz w Czechach, jednostopniowy podzial administracyjny panstwa na
komitaty pod wodzq komes6w bezposrednio zaleznych od kr6la. I w od
niesieniu do stosunk6w w�gierskich nie b�dziemy wchodzic w spraw�
uprawnienia tych naczelnik6w komitat6w, znanych zresztq ze statut6w
Stefana I, Wladyslawa i Kolomana 23.
Inaczej, zdaje si�, ulozyly si� nieco stosunki te w krajach serbolu
zyckich, choc skazani dla nich jestesmy wylqcznie z jednej strony na
og6lnikowe dane Geografa Bawa:rskiego z polowy IX w., a z drugiej
strony na nie zawsze poprawnie interpretowane wykopaliska arc,heolode Gand, nr 46), Gand 1915; H. F. S c hmi d, D. Burgbezirkverfassung bei den
slavischen Völkern (Jahrbücher f. Kultur u. Gesch. d. Slaven, N. F., II, z. 1,
s. 82, 120 i pass.); J. D h o nt, Note sur les chatelains de Flandre, Arras 1947,
s. 219 nn.; F. L. G a n s h o f, Recherches sur les tribunaux de chatellenie e<n
Flandre, Anvers 1932; A. G i e y s z t o r, Kasztelanowie flandryjscy i polscy
(KsiE)ga S. Arnolda, War�zawa 1965, s. 97 nn.).
22 0 t t o n i s Fr i s i n g e n s i s, Gesta Frid·erici imperatoris (in us.), 1. I,
c. 11; por. A. Timo n, Ungarische Verfassungs- u. Rechtsgeschichte, Berlin
1909, s. 202_.:._212; H. Ma r c z a l i, Ungarische Verfassungsgeschichte, Tübingen
1910, s. 4.
23 Por. L. z a v o d s z k y, A szent Istvan, szent Laszlo es Kalman korabeli
törvenyek es zsinati hatarozatok forvasi, Budapest 1904; por. La l i k, Organizacja _
grodowo-prowincjonalna, s. 8, przyp. 7.
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giczne, wreszcie na wiadomosci ze zr6del pisanych. Przedstawiona swego
jeszcze czasu (1926 r.) teoria H. F. Schmida 24 o stosunku niemieckich
burgward6w do dawnych grod6w i grodzisk slowianskich, mimo ostat
nich zastrzezen Schlesingera 25, choc w zasadniczych rysach da si� nadal
utrzymac, wymaga jednak wielu uzupelnien i poprawek. Mimo ze dzi
siejsza nauka 26 stwierdza i dla tego terenu dziwnq niekiedy zbieznosc
mi�dzy ilosciq civitates Geografa Bawarskiego a ilosciq grodzisk zna
nych z wykopalisk, jednak zagadnienie to w pelni nie zostalo rozwiqzane.
Tak wi�c np. cll� Luzyczan stwierdzono jako odpowiednik 20 civitates
Geografa Bawarskiego obecnosc 19 tzw. Ringwalle 27, a dla Milczan na
30 civitates z polowy IX w. takze okolo 30 grodzisk znanych z wyko
pali:sk archeologicznych 28• Ale i na tym terenie dostrzegamy cz�sto zja
wisko znane z terenu Czech; nie wszystkie grody - grodziszcza IX-X w.
staly si� z biegiem czasu niemieckimi burgwardami w XI i XII w. Tak
np. mi�dzy Salq a Labq spotykamy og6lem mniej lub bardziej prawdo
podobny,ch 90 grodzisk staroslowianskich, kiedy burgward6w naliczono
na tymze terenie tylko okolo 60 29• Podobnie jest u Milczan (Milsko),
gdzie na 30 civitates Geografa Bawarskiego spotykamy 90 grod6w i gro
dzisk przedslowianskich, p6znoslowianskich i niemieckich, co dawaloby
okrqglo 45 grod6w i grodzisk slowianskich so. Jeszcze dobitniej ta dys
proporcja wy-st�puje na terenie plemionka Nizici, dla kt6rego stwier
dzono istnienie okolo 16 grod6w zalozonych przez Slowian lub przez
nich uzywanych (wczesniej zbudowanych), a tylko jedno burgwardium 31.
I tu wi�c na terenie Slowian serboluzyckich widzimy nieraz razqcq
dysproporcj� mi�dzy ilosciq grodzisk slowianskich czy civitates Geografa
Bawarski:ego a ilosciq burgward6w niemieckich. Naijlepszq moze ilu
stracjq podzialu tych ziem w koncu X w. b�dq slowa dokumentu Otto
na III z 1 V 1000 r.: ,,dedimus civitatem Niempsi ... in comitatu Geronis
1

Por. Sc hm i d, op. cit.; por. przyp. 21.
W. Sc h 1 es i n g e r, Kirchengeschichte Sachsens im Mittelalter, 1-II,
Köln-Graz 1962; t e n :i: e, Burgen u. Burgbezirke (Beobachtungen im mittel
deutschen Osten, R. Kötschke z. 70. Geburtsjahr, Leipzig 1937, s. 77-105).
2s Por. w tej mierze P. Grimm, D. Vor- und frühgeschichtlichen Burg
wälle d. Bezirke Halle u. Magdeburg, Berlin 1950; W. H ess 1 e r, Mitteldeutsche
Gaue d. frühen u. hohen Mittelalters (Abhandl. d. sächs. Ak. d. Wiss. Phil.-hist.
Klasse, XLIX, Berlin 1957, z. 2).
21 Por. H. K.
M a rs c h a 11 e c k, Burgenprobleme zwischen Elbe u. Oder
(Frühe Burgen u. Städte, Berlin 1954, s. 37).
2s Tam:i:e, s. 37-38.
29 Por.
Sc h 1 ü t e r - Au g us t, Atlas d. Saale- u. mittleren Etbegebiete�,
Leipzig 1959, tabl. 15: Gaue u. Burgwardhauporte im 10. u. 11. Jhdt
�o M a rs c h a 11 e c k, op. cit., s. 37-38.
31 Por. W.
Co b 1 e n z, Zu d. slavischen Wallanlagen d. Gaues Nisan (Frühe
Burgen u. Städte, s. 85 nn.); Sc h 1 ü t e r - Au g ust, Atlas, tabl. 15.
24
25
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marchionis ... atque illud burgwardium cum omnibus villulis ad illud
pertinentibus" 32• Nie b�dziemy tu wchodzic blizej w zagadnienie burg
wardow i stosunku �eh do organizacji g,rodowej i koscie1nej na terenach
swiezo przez Niemc6w podbitych, przechodzqc z kolei do stosunk6w
w Polsee.
W odniesieniu do terytorium etnicznie polskiego zr6dla Sq jeszcze
bardziej skqpe i pokawalkowane. W Geografie Bawarskim znajdujemy
zaledwie trzy pewne wiadomosci o plemionach zamieszkujc1cych p6zniej
sze panstwo polskie (z ewentualnymi podplemionami - Wislanie kolo
Wislicy i Krakowa, Goplanie kolo Kruszwicy i Gniezna, Sl�zanie z pod
plemionami Opolan, Dziadoszyc6w i Gol�szyc6w). Dodac by mozna jesz
cze pog,ran1icme plemi� Buzan, poswradczone podobnie jak Wislanie jesz
cze innymi zr6dlami. Ale reszta plemion polskich nie jest znana, a przy
najmniej sporna eo do lokalizacji (Lendizi, Welunzani,. Pirissani, Weri
sani itp'.) 33. Mimo sprzeciwu niekt6rych badaczy 34 przypuscic wypadnie,
ze osobne plemi� stanowili Mazowszanie, jak to chce Powiest' wrriemien
nych let 35. W kazdym razie te skupiska ludnosciowe znajdowaly si� pod
wladzq ksiqzqt plemiennych 36 i dopiero drogq podboju weszly w sklad
organizujqcego si� pod wodzq dynastii Piast6w panstwa Polan (Licica
vik6w?). Tak wi�c w nie znanym blizej czaste nastqpil podb6j Mazow
sza 37, okolo 986 r. G6rnego Slqska, przed 990-992 r. Do,Inego Slqska,
wreszcie okolo 992 r. Malopolski z Sandomierskiem 38. Odpadly natomia�t
od Polski w 981 r. Grody Czerwienskie.
Jaki byl najstarszy podzial panstw plemiennych, a p6zniej panstwa
polskiego pod wzgl�dem administracyjnym, nie wiadomo. Jako najstar
szq tego typu organizacj� wypadnie przyjqc opole 39 (vicinia, osada), wy32 MG DD. 0 III, nr 359.
33 Por. identyfikacjt=: poszczeg61nych plemion u Zakrzewskiego i u Horaka
(mapa), nieraz zasadniczo odmiennq.
34 Por. np. J. Bie n i a k, Panstwo Mieclawa, Warszawa 1963, s. 15 nn., gdzie
dawniejsza literatura.
�5 Powiest i wriemiennych let, pod red. W. P. Adrianowoj-Peretc, Moskwa
Leningrad 1950, I, s. 11.
36 Por. J. B a r d a c h, Historia prawa i panstwa Polski, I, wyd. 2, Warszawa
1964, s. 55, 57.
�7 Podb6j przez Piastow Mazowsza, a wi�c eo ipso jego poprzedniq odr�bnosc
panstwowo-plemiennq, przyjmowal juz swego czasu Z. W o j c i e c h o w s k i, Polska
nad Wislq i Odrq w X w., Katowice 1939, s. 42; autor ten na s. 23 przyjmuje jako
osobnq grup� jt=:zykowq; mazowieckq.
,3s Por. w tej sprawie ostatnio K. M a 1 e c z y n s k i, D. Po�itik Ottos III.
gegenüber Polen und Böhmen im Lichte d. Meissner Bistumsurkunde v. J. 995
(Jahresschr. d. Instit. f. Sorbische Volksforschung, 1963, B, nr 10/2, s. 162 nn.).
,39 Pradawnq genezt=: opola przyjmujq ostatnio B. G r e k o w, Kijowska Ru§,
t. I, Warszawa 1955, s. 457 nn., i K. T y m i e n i e c k i, Opole, zupa, powiat
(Spraw. Tow. Przyj._ Nauk .Pozn., 1958, nr 1, s. 61-64); t e n z e, Przemiany spo-
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st�pujqce w formach szcZqtkowych cz�stokroc w XII i XIII, a nawet
w XIV w. Z reguly jednak spotykamy tylko wzmianki o zwolnieniu
danych miejscowosci od powinnosd lub swiadczen opolnych albo tez
o przeniesieniu ich zwiqzku terytorialnego z jednego opola na drugie 40;
niekiedy tylko slyszymy o udziale „opolan" w-rozgraniczaniu posiadlosci
jednej od drugiej 41, a juz calkiem wyjqtkowo poswiadczone sq zr6dlowo
wiadomosci o postawieniu znak6w granicznych, bez zgody opola 42• Nadto,
eo prawda tylko z terenu Wielkopolski, mamy nader obfite wiadomosci
o czolach opolnych jeszcze z XIII i XIV w. (w sumie 17 wypadk6w) 43•
Na Slqsku terminem odpowiadajqcym temu poj�ciu vicinia, opole jest:
osada, kt6rq to nazw� spotykamy parokrotnie, zwlaszcza w dokumen
tach trzebnickich z 1208 i 1218 r.44 Wreszcie z terenu Malopolski nie
mamy wprawdzie konkretnych wiadomosci o czolach opolnych, ale
zr6wnania: provincia sive opole itp., Sq tu nader cz�ste 45. Wreszcie
uwzgl�dnic trzeba nazwy miejscowosci Opale, rozsiane po Slqsku, Lu
belskiem, Podlasiu i Mazo.wszu 46•
Obok opol spotykamy w dokumentach sporadyczne wiadomosci o or
ganizacji setniczej w Polsee. Choc termin centena czy podobny nie jest
w naszych zr6dlach znany, lecz za to wyst�pujqcy urz�dnik centurio,
niekiedy z dodatkiem meus (ksiqz�cy) 47, nie m6wiqc juz o decimach
ludnosci feudalnie zaleznej, kazq si� domyslac, ze byla to, poczqtkami
swymi si�gajqca X w., forma organizacji ludnosci zwiqzanej z gradem,
przypuszczalnie osadzonej w majqtkach ksiqz�cych. Czy byla ona od
poczqtku niewolna lub pochodzila z jenc6w wojennych, jest w swietle
nowszej literatury eo najmniej dyskusyjne 48• Czy i w jakim stopniu
organizacj� dziesi�tno-setniczq mozna zestawiac z organizacjq opolnq,
trudno odpowiedziec. W kazdym razie jest rzeczq zastanawiajqcq, ze
lectne w zwiqzku z powstaniem panstwa poLskiego (Poczqtki panstwa polskiego,
II, Poznan 1962, s. 37 nn.); Ba r d a c h, op. cit., I, s. 58 n.
40 Por. w tej sprawie W. S e m k o w i c z, Rod Paluk6w (RAU, h., 1907, XLIX,
s. 176 nn.).
41 Por. Kod. dypL. wLkp., I, nr 310, r. 1253.
42 Tamze, IV, indeks s. v.
43 Tamze, nr 236, 449, 456.
44 Kod. dypL. SLqska, II, nr 129, 193.
45 Por. np. Kod. dypl. mlp., I, nr 44, 58, 59.
46 Spis miejscowo§ci PRL, Warszawa 1967, zna 6 m1eJscowosc1 o nazwie Opo!e
w powiatach Wloµawa, L�czyca, Wolomin, Siedlce, Opole lubelskie i Opole slqskie.
41 Por. Kod. dypL. SLqska, II, nr 192; ,,post duos centuriones"; Kod. dypL. mlp.,
I, nr 25: ,,centurio meus"; tamze, nr 32: ,,centurio debuit assignare abbati (fami
liam meam usque ad decem)".
P o p p e, Ludnosc dziesic:tnicza w PoLsce
48 Por. uwagi na ten temat D.
wczesniejszego sredniowiecza (Kwart. Hist., 1957, LXIV, s. 1 nn.).
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zobowiqzanie mieszkanc6w opola scigania zab6jcy az do granic wlasnego
opola, znane z najstarszej ksi�gi zwyczajowego prawa polskiego 49, znaj
duje dziwnq analogi� w postanowieniach edykt6w Chlotara II i Childe
ryka II, kt6re podobny obowiqzek nakladajq na czlonk6w centeny w sci
ganiu zlodziei so.
Niewqtpliwie podzial wsp6lnoty terytorialnej wi�kszego typu, jakim
byly ksi�stwa plemienne, na opola bqdz centeny m6gl byc wystarcza
jqcy. Dla panstwa ponadplemiennego, jakim stala si� Polska jeszcze
przed rZqdami Mieszka I (nie m6wiqc o czasach p6zniejszych), pojawic
si� musiala koniecznosc nadania dawnym terytoriom plemiennym nowej
oirganizacji, uwzgl�dniajqcej potrzeby nowego panstwa. Oczywiscie, pro
ces ten dokonywal si� stopniowo razem z podbojem poszczeg6lnych ple
mion lechickich przez pierwszych Piast6w. P1emiona te staly niewqt
pliwie na r6znym stopniu rozwoju panstwowego, jak chocby tylko Slqsk
i Malopolska, kt6re do konca rzqd6w Mieszkowych wchodzily w sklad
ksi�stwa czeskiego i niewqtpliwie od niego przej�ly pewne formy ustro
jowe.
Przyjmuje si� powszechnie w literaturze, ze Polska od poczqtku,
a w kazdym razie przed 1113 r., podzielona byla na prowincje, jak chce
Lalik, czy na dzielnice, jak przypuszcza Bieniak 51• Sprawa ta jednak,
mym zdaniem, nie jest tak prosta, jako ze jedynym zr6dlem dla tych
czas6w jest tzw. Gall, kt6ry jako przybysz z Zachodu i nie obznajo
miony - w przeciwstawieniu do Kosmasa czeskiego - z nomenklaturq
miejscowq przenosil zupelnie dowolnie na nasz grunt nazwy urzqdzen
znanych mu z Zachodu. Ale nawet w swietle danych Gallowych stwier
dzic trzeba, ze termin provincia, w znaczeniu administracyjna cz�sc
kraju, uzyty zostal w panegiryku Galla tylko raz jeden w odniesieniu
do Slqska, a raczej prowincji wroclawskiej, kt6ra jest tez niekiedy okre
slana terminem ducatus - ksi�stwo 52• Zadna inna cz�sc panstwa Krzy
woustego nie zostala nigdy nazwana prowincjq. Mazowsze, choc rzqdzil
nim komes Magnus, nazwane jest po prostu Mazowszem 53. Krakow
i Sandomierz, obok Wroclawia, to nie stolice prowincji, ale sedes regni
49

1

J. M a t u s z e w s k i, Najdawniejszy zw6d prawa polskiego, Warszawa 1959,

s. 168-169.
50 MG LL, sect. 2, cz. I, s. 5-7: ,,In cuius centena aliquid deperierit, capitale
qui perdiderit reciat, et latro, vel si in alterius centenam appareat . deduxisse
et ad hoc admonitus si neglexerit, quinos solidos condempnetur".
51 L a 1 i k,
Organizacja grodowo-prowincjonalna, pass.; B i e n i a k, op. cit.,
s. 47 i pass.
52 Por. Ga 11, Chronicon {MPH, N. S., II, 1. II, c. 24): ,,Bohemi per provin
ciam Wratislaviensem discurrentes"; tamze, c. 13: ,,ducatum Wratis1avienS€m
retinebat".
53 Tamze, 1. III, c. 49: ,,comes Magnus qui tune Mazoviam regebat".

358

Karol Maleczynski

principales, stolice kr6lestwa 54. Z drugiej jednak strony daje nam Gall
do zrozumienia, iz w Polsee istnialy prowincje, zawiadywane przez ko
mes6w 55; ale niczego blizszego o nich nie m6wi. Z innych wzmianek
o nich u tego,z autora mozna si� domyslac, ze prowincja u niego to te
rytorium rozmaitego obszaru, o czym nizej.
R6wniez i komesa palatyna, w swietle przedstawienia Gallo,wego, nie
spotykamy w Polsee przed czasami Wladyslawa Hermana. Panegirysta
zwi,e go rozniaicie: comes, comes palatinus, signifer, princeps militie. Zna
ich tez tylko dw6ch: Sieciecha i Skarbimira (Magnus byl komesem
wroclawskim, Wojslaw piastunem - pedagogiem Krzywoustego,) 56•
Wprawdzie podobnie tytuluje Gall i Mojslawa 57, czesnika Mieszka II,
a p6zniej udzielnego ksi�cia mazowieckiego, zwqc go princepsem i signi
ferem 5s, ale to b�dzie raczej przeniesienie w czasy wczesniejsze stosun
k6w Gallowi wsp6lczesnych. Z czas6w p6zni,ejszych, z samego konca
XII w., slyszymy jeszcze raz o Mikolaju jako o komesie palatynie 59.
Z czas6w wreszcie ostatnich Krzywoustego i przypuszczalnie z okresu
panowania Wladyslawa Wygnanca mozna przypuszczalnie uwazac za ko
mesa palatyna Wszebora 60 i Piotra Wlasta, choc ten ostatni z tytulem
komesa palatyna raz jeden tylko wyst�puje 61• Mozna tedy przypuscic,
ze urzqd palatyna dworskiego (majordoma) powstal w Polsee w czasie
oslabienia monarchii dw6ch pierwszych Piast6w, albo tedy jeszcze za
Mieszka II, albo dopiero po buncie moznowladztwa swieckiego i duchow
nego w Polsee przeciw Szczodremu.
Dla czas6w Chrobrego wymienia z kolei Gall trzy kategorie mozno
wladztwa polskiego, a to: duces, comes i principes. Pierwszego terminu
uzywa z zasady w odniesieniu do prz.edstawicieli dynastii piastowskiej
Tamze., 1. II, c. 7, 8, 16, 21.
Tamze, 1. II, c. 21: ,,comiti, cuius provinciam visitabat"; tamze, 1. III, c. 22:
,,queque provincia, queque cohors armata".
56 Tamze, indeks s. v.
57 Upieram si� przy imieniu Mojslaw (na podobienstwo Mojek czy Mojmir)
jako przekazanym przez najstarsze latopisy ruskie. Imi� Mieclaw, proponowane
przez Bieniaka, nie znajduje uzasadnienia w onomastyce imion polskich; por.
W. T a s z y c k i, Najstarsze imiona osobowe, Krakow 1925, s. 81, proponuje
form� Mietslaw, choc nie zna imienia Mojslaw.
58 Ga11, Chronicon, 1. I, c. 20: ,,princeps existebat et signifer".
59 Kod. dypl. mlp., t. II, nr 375, r. 1198.
6° K a d l u b e k, Chronicon (MPH, II, s. 359): ,,Wseborium accersit, qui prin
ceps erat militie".
61 Na dokumentach slc1skich wyst�puje on raz jeden z tytulem comes pala
tinus, por. Kod. dypl. Slqska, .I, nr 26; poza tym zawsze tylko jako komes; por.
tamze, indeks s. v; Ortlieb Zwifaltenski tytuluje go Boloniorum ditissimus prin
ceps (MPH, II, s. 2), Kadlubek nie daje Piotrowi zadnego tytulu; Kronika wielko
polska (MPH, �I, s. 509) zwie go: comes Petrus Wlostides de X-ans.
54
55
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oraz wladc6w kraj6w osciennych (dux Moravie, Pomoranorum, Bohemie,
Russie), a nadto trzykrotnie w odniesieniu do moznowladztwa polskiego,
zawsze kladqc ich na pierwszym miejscu przed komesami i princepsami;
raz opisujqc skargi poddanych na urz�dnik6w Chrobrego, innym razem
przy wyliczaniu urz�dnik6w pierwszego kr6la polskiego, wreszcie przy
okazji zal6w na smierc Chrobrego 62• Z zestawienia tego nalezaloby wno
sic, ze w poj�ciu Galla dux to obok ksi�cia udzielnego, na wp6l suwe
rennego, takze najwyzszy urz�dnik drugiego z kolei Piasta. Czy b�dzie to
tedy potomek jeszcze poganskich ksiqzqt plemiennych pozostawionych
czasowo przy wladzy, czy naczelnicy poszczeg6lnych terytori6w, daw
nych ksi�stw plemiennych, mianowani przez Piastowicza, niepodobna
oczywiscie rozstrzygnqc. W kazdym razie wnosic nalezy, ze byli to naj
wyzsi urz�dnicy w kraju, jakby zast�pcy monarchy na danym tery
torium. Niepodobna przeciez przypisywac Gallowi tak scislej termino
logii prawniczej, jak jq spotykamy w doikumentach. W kazdym razie
w jego poj�ciu to najwyzsza warstwa feudal6w, r6wna pozycjq spolecznq
prawie osciennym ksiqz�tom.
Termin princeps jest tez u Galla cz�sty i jeszcze bardziej dowolnie
uzywany niz dux. Oznacza on niekiedy wladc� feudalnie zaleznego 63;
albo tez przeciwstawia go zwyklemu rycerzowi - milesowi 64• Raz jeden
nazywa Mojslawa princepsem, dajqc mu zarazem , tytul komesa pala
tyna 65• Najcz�sciej jednak jest princeps przeciwstawiany terminowi po
pulus, a wi�c szarej masie spoleczenstwa, tj. w rozumieniu Galla rycer
stwu, choc niekiedy pod tym ostatnim terminem zdaje si� Gall rozu
miec takze poddanych chlop6w 66.
Pozostaje jeszcze do rozwazenia termin Gallowy: comites. Wyst�puje
on bardzo cz�sto, cz�sciowo juz poprzednio cytowany, zwykle pomi�dzy
duces a principes, niekiedy uzyty w przeciwstawieniu do nobiles 67, co
dowodziloby ich wyzszego w stosunku do tych ostatnich w poj�iu Gal
lowym stanowiska. W czasach p6zniejszych (za rzqd6w Hermana i Krzy
woustego) wreszcie termin comes jest nieraz dawany konkretnym oso
bom, o czym blizej b�dzie jeszcze mowa.
62 Ga11, Chronicon, 1. I, c. 13: ,,duces vero suosque comites ac principes
diligebat"; tamze, c. 16: ,,duces vero, comites allique proceres; nulla mens in
ducibus".
63 Tamze, c. 6: ,,sicut unum de principibus ducem aut comitem nominari";
tamze, C. 28: ,,quasi mi!es principem ... recipere iure debet".
64 Por. poprzedni przyp.
6s Tamze, c. 20, por. wyzej s. 358.
66 Tamze, 1. I, c. 11: ,,principes et populum ... diligebat"; tamze, c. 14: ,,erga
populum et principes exhibebat", i pass.
01 Tamze, c. 12: ,,non solum comites, verum etiam quique nobiles", i pass.
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Jesli poprzednich kategorii moznowladc6w mozna nie uznawac za
urz�dnik6w ksüiz�cych (oczywiscie z wyjqtkiem komesa palatyna), to
rzadko eo prawda, nawet w odniesieniu do czasu Chrobrego, wspomina
Gall wyraznie o urz�dnikach mianowanych przez wladc�. Wedlug niego
Chrobry mianowal swych dworzan (familiares) przelozonymi poszcze
g6lnych miast i grod6w (civitates et castella). Nieco wyzej nazywa ich
villici i vicedomini 68• Byliby to wi�c wlodarze (urz�dnicy gospodarczy)
i namiestnicy monarszy w poszczeg6lnych grodach i gr6dkach, p6zniej
kasztelanskich. Czyzby to znaczylo, ze w przekonaniu Galla nie istnial
jeszcze w czasach Chrobrego podzial monarchii na prowincje?
Jak cz�sciowo wspomniano wyzej, termin provincia wyst�puje u Galla
bardzo rzadko, i to tylko w odniesieniu do Slqska i czas6w Hermana
oraz Krzywoustego. 'Oznaczal tym terminem tylko Slqsk (provincia Wra
tisilaviensis), choc z innych jego wywod6w wynika, ze istnialo wi�cej
prowincji w Polsee 69• Ale stwierdzic trzeba, ze termin ten byl juz w cza
sach Gallowych i nieco p6zniej wieloznaczny. Taki Sandomierz, uwazany
przez Lalika za stolic� prowincji, okreslony jest w 1166 r. jako sedes
dominii, a Sandomierskie jako terra i dopiero pod 1198 r. pojawia si�
rz,eczywiscie termin Sumdomiriensis provincia 7o. Natomiast figurujqca
w bulli z 1136 r. provincia de Znin, jak to udowodnili przekonujqco
Zakrzewski i Semkowicz 71, nie stanowila nigdy nawet kasztelanii, ale
byla terytorium swiezo zasiedlonym i ofiarowanym arcybiskupstwu przez
arcybiskupa Jakuba ze Znina. Nie slychac nigdy o jakiejs provincia
Gneznensis {w znaczeniu administracyjnym), podobnie jak i o poznan
skiej. Natomiast pod 1189 r. wyst�puje provincia Chropensis (Pabianice),
oczywiscie w znaczeniu kasztelanii pierwotnie ksiqz�cej, ofiarowanej
przez Kazimierza Sprawiedliwego kapitule krakowskiej 72• Podobne zr6w
nranie prowincja-kasztelania 1SpOtykamy ez�sto w XIII w. w odniesieniu
przykladowo do: Kostrzynia, Przem�tu, Razima, Sremu, Kalisza, Niem
czy Klodzkiej czy Krosna 73• Niekiedy terminem provincia obejmowano
68 Tam:i:e, c. 15: ,,solebat Boleslaus suis villicis ac vicedominis ... commemo
rare; ... et advocans de suis familiaribus, quos volebat, sirlgulos sigulis civita
tibus vel castellis deputabat".
69 Por.wy:i;ej s. 358.
7 ° Kod. dypl. kat. krak., I, nr 1; Kod. dypl. mlp., II, nr 375.
71 S. Z a k r z e w s k i, Ze studi6w nad buUq z r. 1136 (RAU. h., XL III,
s. 25 nn.); S e mkow i c z, op. cit., s. 180 n.
72 Por. Kod. dypl. kat. krak., t. I, nr 1, 11 (castellatura); por. Z. Wo j c i e
c h ow s k i, Ze studi6w nad organizacjq panstwa polskiego za · Piast6w, Lw6w
1924.
w Kostrzyn - Kod. dypl. wlkp., I, nr 29, 1311 (kasztelan); Przem�t - tam:i:e,
nr 66, 360 (districtus), 236 (vicinia), 238 (kasztelan); Razim - tam:i:e, nr 301, 331
(kasztelan); Srem - tam:i:e, nr 66, 236 (vicinia), 248 (kasztelan), 486 (castellatura),
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ksi�stwo dzielnicowe (np. prowincja krakowska, prowincja czerskä) 74
albo kasztelani� stanowiqcq opraw� wdo�iq ksi�znej (provincia Sande
censis) 75• Wreszcie znamy odosobnione wypadki, kiedy prowincja ozna
cza tyle, eo opole vicinia (Lekno, Zrazim) 76, i odnosi si� do miejscowosci,
kt6re nigdy grodami kasztelanskimi nie byly. Choc w duzej liczbie wy
padk6w mamy do czynienia ze stosunkami XIII w., ale niepodobna przy
puszczac, aby terinin prowincja tak dalece zmienil swoje znaczenie, iz
w wiek p6zniej omaczal on zupelnie cos innego niz w XI i XII w. Jesli
wi�c przyjmiemy, ze w XII-XIII w. Polska dzielila si� na prowincje,
to uczynic musimy zastrzezenie, iz byly one rozmaitej wielkosci obszaru
i znaczenia, ale tez, ze termin prowincja byl wprost synonimem okr�gu
grodowego, p6zniejszej kasztelanii. Dodac wreszcie wypadnie, ze pierwsza
wzmianka o wojewodzie jako o, naczelniku prowincji w rozumieniu La
lika pochodzi z 1185 r., o ile nie mamy w tym wypadku do czynienia
z opuszczeniem przed tytulem palatyna wyrazu comes, eo by go zr6w
nalo z majordomem, kt6ry to tytul prawie wsp6lczesnie po raz ostatni
obserwujemy w dzielnicy Sprawiedliwego 77•
Przechodzimy z kolei do om6wienia organizacji grodowej w Polsee 78•
Juz wyzej zaznaczono, iz Gall w odniesieniu do czas6w Chrobrego na
zywa naczelnik6w poszczeg6lnych grod6w villici i vicedomini. Oczy
wiscie, terminologia ta odnosi si� do grod6w ksiqz�cych. A przeciez
grody i grodziska w Polsee pierwszych Piast6w, a takze znacznie p6zniej,
sluzyly rozmaitym celom. Byly tedy grody obronne, fortalicje, na granicy
panstwa, kt6re nieraz burzono i odbudowywano kilkakrotnie; sluzyly
one tylko obronie, a nie administracji panstwowej. Tak np. pod 1113 r.
slyszymy, ze Krzywousty w okoUcy Nakla zdobyl 7 grod6w 79, Jeszcze
w 1229 r. buduje Henryik Brodaty zamek w Przeginii so. Okolo 1106 r.
odbudowuje Krzywousty vetus castellum contra Masoviam w L�czycy s 1•
!'fa terenie Slqska, na poludnie od Wroclawia, mi�dzy Bystrzycq i Olawq,
stwierdzono istnienie trzech pas6w r6wnoleglych gr6dk6w obronnych
952 (districtus); Kalisz - tamze, nr 81 (kasztelan cz�sty); Krosno - Kod. dypl.
Slqska, III, nr 284 (kasztelan), Kod. dypl. wlkp., I, nr 169; Niemcza Klodzka Kod. dypl. Slqska, II, nr 130 (),l:asztelan), tamze, nr 253.
74 Kod. dypl. mlp., II, nr 457; U I a n o w s k i, Dok. kuj. i maz., s. 297, nr 12.
75 Kod. dypl. mlp., II, nr 505.
76 Kod. dypl. wlkp., I, nr 301.
77 U I a n o w s k i, op. cit.� s. 287, nr 1: ,,ego Ziro per divinam misericordiam
Mazovie palatinus". Dokument znany z kopii; por. wyzej s. 357, przyp. 53.
78 O organizacji grodowej w Polsee por. literatur� zestawionq ostatnio sumiennie przez La I i k a, Organizacja grodowo-prowincjonalna, s. 5, przyp. 1.
79 G a11, Chronicon, I. III, c. 4.
80 Roczn. kap. krak. (MPH, II, s. 80?),
81 G a 11, Chronicon, I. II, c. 38.
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(w sumie 45), z kt6rych tylko kilka przemienionych zostalo w grody
kasztelanskie, reszta znikn�la.
Mamy z kolei do czynienia z pokazmi ilosciq kasztelanii biskupich:
Chropy biskupstwa krakowskiego, Tarczek i Hza · tegoz, Lag6w wlo
clawskiego, Ci�zyn poznanskiego, Otmuch6w wroclawskiego, wreszcie Lo
wicz gnieznienskiego. Brak dotychczas w odniesieniu do przewaznej ich
cz�sci danych archeologicznych nie pozwala odpowiedziec na pytanie,
czy stolice tych kasztelanii byly przed nadaniem ich biskupstwu gro
dami, czy grody powstaly dopiero p6zniej w wyniku gospodarki ko
scielnej 82.
Liczyc si� wreszcie wypadnie z pokaznq ilosciq grod6w i gr6dk6w
b�dqcych w posiadaniu moznowladztwa i rycerstwa. Juz w odniesieniu
do czas6w Chrobrego opowiada tzw. Zywot Mojzesza W �grzyna, iz ma
gnat polski posiadal liczne grody (miasta) i wsie 83• Podobnie slyszymy
o Odnowicielu, iz nadal swemu wybawcy w bitwie jeden gr6d (civita
tem) 84• Lekno, jak si� powszechnie przyjmuje w literaturze, bylo razem
z calym okr�giem (opolem) nadane przez Chrobi'ego Sobieborowi Slaw
nikowiczowi czeskiemu 85; Znin znowuz, nazwany w 1136 r. prowincjq,
stanowil nadanie arcybiskupa Jakuba dla katedry gnieznienskiej 86•
I zn6w nie wiemy, czy we wszystkich tych miejscowosciach istnialy
grody, a jesli istnialy, to czy powstaly one jeszcze przed nadaniem ich
na rzecz moznowladc6w, czy dopiero w wyniku ich gospodarki. Dalej
niewqtpliwym grodem feudala swieckiego byl Strzegom na Slqsku, z kt6rego wywodzil si� szereg moznowladc6w tamtejszych (rodu Strzego
mia) 87• Wreszcie Sieciech6w wedlug sl6w Galla zawdzi�czal swq nazw�
palatynowi Sieciechowi, wdocznie zostal przez niego zbudowany, a na
st�pnie stal si� siedzibq klasztoru. Oczywiscie, nie jest to liczba kom
pletna, lecz tylko przyklady. Przypuszczalnie np. i zaginiony gr6d na
g6rze Sl�zy pod Wroclawiem byl siedzibq rodu, a moze jeszcze ksiqzqt
plemiennych Sl�zan, p6zniejszych Lab�dzi 88.
1

82 Por.
na temat kasztelanii biskupich krakowskich Wo j c i e c h o w s k i,
Ze studi6w nad organizacjq paiistwa polskiego za Piast6w.
i po sielom jeja".
83 0 Mojzeszu W�grzynie (MPH, IV, s. 809): ,,powielewajet woditi i po gradom
84 G a 1 1, Chronicon, 1. I, c. 20.
85 Por.
S e m k o w i c z, op. cit., s. 169 nn. Mimo to Semkowicz uwaza Lekno
za gr6d kasztelanski.
86 Tamze, s. 184-185.
87 Imbram ze Strzegomia byl patronem tamtejszego kosciola Sw. Piotra; por.
Kod. dypl. Slqska, I, nr 89; tamze, II, nr 243 (fals.), wspomniany jest comes Em
meramm de Stregom.
8B G6ra S1E:za jeszcze w 1209 r. stanowila w polowie wlasnosc potomk6w
Piotra Wlasta. 0 rodzie tym por. M. Fr i e d b e r g, Rod Lab�dziow, Krak6w 1925.

Or ganizacja panstwa polskiego w XI i XII w.

363

Nie jest dotychczas obliczona scisle ilosc grod6w i grodzisk wczesno
sredniowiecznych w Polsee (do polowy XIII w.), a pr6by w tym wzgl�
dzie sq bardzo rozbiezne. Tak np. dla wojew6dztwa opolskiego oszaco
wano liczb� · grodzisk wczesnosredniowiecznych na okolo 200 89, gdy na
tomiast bardziej wnikliwe badania podajq dla calego Slqska liczb� gro
d6w do polowy XIII w. na okolo 150, a dla czas6w do X w. na okolo
60-80 90• Dla Malopolski szacuje si� liczb� grodzisk wczesnosredniowiecz
nych na okolo 200 (do konca XIV w.), dla Wielkopolski na okolo 190 91•
Dla czas6w wczesniejszych znamy w przyblizeniu obliczenia tylko dla
Slqska. Wedlug Geografa Bawarskiego z polowy IX w. ilosc civitates te
rytori6w grodowych wynosila dla dzisiejszego Slqska po odpowiedniej
redukcji okolo 47 grod6w 92• W ciqgu wi�c stulecia wzrosla licz.ba gro
d6w-grodzisk o okolo 50° /o. Oczywiscie, nie wszystkie weszly w wiekach
p6zniejszych w sklad slqskich grod6w kasztelanskich.
Przechodzqc do om6wienia grod6w kasztelanskich, interesujqca jest
dziwna dysproporcja mi�dzy ilosciq takich grod6w w Malo- i Wielko
polsce. Do 1370 r. spotykamy w Wielkopolsce 42 grody kasztelanskie,
w Malopolsce tylko 18 (wedlug Paluckiego tylko 14) 93. Niekt6rzy dalej
kaszteli:mowie grodowi pojawiajq si� bardzo p6zno (w koncu XIII
i XIV w.), np. w Wielkopolsce: Biechowo, Drozyn, Dupin, Kamien, Krzec,
Kanin, Modrze, Zbar, Zon, Lowicz; w Malopolsce: Chrzan6w, Dunajec.
Liczyc si� dalej trzeba z mozliwosciq, ze stolice kasztelanii zostaly prze
niesione z jednej miejscowosci do drugiej. Wreszcie spotykamy niekiedy
wypadki, kiedy kasztelanowie danej miejscowosci wyst�pujq sporadycz
nie lub nawet przez kr6tki okres czasu wyjqtkowo, po czym urzqd ten
i okreslenie castellania, castellatura znika z dokument6w zupelnie (Przy
w;loki, Zbar, Wislica - wojewoda 1231-1239; Zarn6w - wojewoda
1243; Chrzan6w - kasztelan 1258; Dunajec - kasztelan 1338) 94.
Oczywiscie, liczba grod6w byla niestala, stosownie do · okolicznosci
zwi�kszala si� lub zmniejszala. Przeci�tnie jednak w ciqgu wiek6w poza
Por. W. K o z l o w s k a, Wczesno§redniowieczne grody woj. opolskiego
(Kwart. Opol., 1956, z. 1, s. 1 nn.).
90 Por. J. K a z m i er c z y k, Wczesnosredniowieczne grody plemienne Opolan
(praca doktor·ska, maszynopi's); L o d o w s k i, Wczesnosredniowieczne grody na
terenie Slqska Srodkowego (praca doktorska, maszynopis).
91 Por. Mapa grodzisk w Polsee, pod red. W. Antoniewicza i
Z. Wartolowskiej,
Wroclaw 1964; W. K o w a 1 en k o, Grody i osadnictwo grodowe w Wielkopolsce,
Poznan 1938.
92 A to Sl� zanie civitates 15, Opolanie 20, Biezunczanie 2, Dziadoszyce (cz�sc)
10; Gol�szyc6w wykluczam z obliczen.
93 Por. W. P a l u c k i, Uposazenie urz(tdnfk6w ziemskich, Warszawa 1953,
s. 125.
94 Por. Kod. dypl. wlkp., IV, indeks s. v.; F.
P i ek o s i n s k i, Rycerstwo
polskie wiek6w srednich, III, Krakow 1901, s. 501 nn.
89
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jednq Malopolskq mozna obserwowac ich ilosciowy wzrost. Jesli dla
czas6w przed 1150 r. naliczyl ich Lalik w Wielkopo1sce 19 (w rzeczy
wistosci, po odj�ciu Lekna i Znina, nalezy je zredukowac do 17) 95,
w Malopolsce 17, na Slqsku wreszcie 20 96, to dla czas6w po trzeciq cwierc
XIII w. zr6dla przekazaly wiadomosc o 30 kasztelaniach bqdz kaszte
lanach danych miejscowosci w Wielkopolsce, o 16 tylko w Malopolsce,
wreszcie o 31 kasztelaniach dowodnych na Slqsku 97• Dziwic winien
ten nieproporcjonalny (50 0/o) wzrost liczby grod6w kasztelaii.skich w Wiel
kopolsce i na Slqsku, w przeciwstawieniu do Malopolski, gdzie ilosc ich
od okolo 1150 r. prawie si� nie zmienila. J est rzeczq wqtpliwq, aby ten
nieprzeci�tny ich wzrost w Wielkopolsce i na Slqsku mial za swq przy
czyn� tworzenie nowych kasztelanii i urz�d6w kasztelan6w. Znaczna
ich cz�sc istniala niewqtpliwie wczesniej i tylko z tych czy innych wzgl�
d6w nie zostala wspomniana w zr6dlach. Wreszcie liczyc si� trzeba
z chwiejnosciq tytulatury samego okr�gu grodowego, jak i jego naczel
nika. Taka np. Malogoszcz, nazwana w 1136 r. castellum, w relacji
Ortliba Zwifalteii.skiego z 1140 r. figuruje tylko jako ecclesia loci 98• Li
czyc si� trzeba wreszcie, zwlaszcza w Wielkopolsce, z wieloznacznosciq
terminu castellania, castellatura. Cz�sto jedna i ta sama miejscowosc jest
wymieniana w dokumentach jako osrodek kasztelanii, dystryktu, tery-,
torium, ziemi, a nawet opola (vicinia) 99• Czy w takich wi�c wypadkach
kasztelan nie jest po prostu synonimem naczelnika opola?
Wypadnie wreszcie wspomniec o kasztelaniach biskupich. Choc w za
sadzie nie spotykamy w nich kasztelan6w (np. Tarczek, Ilza, Znin,
Lekno), to jednak wyjqtkowo wyst�pujq oni w takim np. Lowiczu czy
Miliczu, niekiedy dzielqc si� wladzq z kasztelanem ksiqz�cym (Milicz) 100
Por. La 1 i k, Organizacja grodowo-prowincjonalna, mapa.
Tamze, mapa, por. wyzej s. 363.
97 0 kasztelaniach bqdz kasztelanach w Wielkopolsce por. Kod. dypl. wlkp.,
IV; indeks s. v.; w Malopolsc·e - P i e k o s i n s k i, op. cit., s. 501 nn.; dla Slqska
H. U h t e n w o 1 d t, D. Burgverfassung Schlesiens, Wroclaw 1938, s. 75-84, kt6rego dane jednak trzeba zrektyfikowac (odjqc kasztelani� Strzegom, a dodac
Lubin i Sl�z�).
98 MPH, II, s. 4.
99 Oto przykladowe zestawienie z terenu Wielkopolski: castellania, castell::.
tura-districtus: Ci�zyn, Drozyn, Konin, Krzywin, Ksiqz, Lowicz, Mi�dzyrzecz, Ro
gozno, Ujscie, Zbqszyn, Zon, Spicy,mierz; castellainia-territorium: Biechowo, Naklo
(districtus), Santok, Wielen, Zbar (districtus); provincia: Kostrzyn, Przem�t (di
strictus, vicinia), Radzim, Znin (districtus, territorium, regio); vicinia: Starygr6d,
Giecz (opole); por. Kod. dypl. wlkp., IV, s. v.
100
Por. W. H a e u s 1 e r, Urkundensammlung z. Gesch. d. Fürst. Oels, Wro
claw 1883, nr 48.
95
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lub bt:;dqc krewniakami arcybiskup6w (Lowicz) 101• Trzeba by ich tedy
raczej uwazac za burgrabi6w niz za kasztelan6w sensu stricto 102•
Jak nazywano takich naczelnik6w grod6w i okrt:;g6w grodowych
w XI i XII w.? Dla czas6w Chrobrego, jak wspomniano wyzej, Gall
okresla ich mianem villici et vicedomini. Dla czas6w p6zniejszych juz
tego oznaczenia. nie spotykamy, a terminologia staje sit:; chwiejna. Gall,
podobnie jak czeski Kosmas, nie zna terminu castellanus, castellani na
oznaczenie naczelnika grodu, identyfikujqc ich natomiast z mieszkan
cami grodu - grodzianami 103_ Udowodniono tez przekonujqco, ze termin
comes nie oznacza czt:;sto nawet w XIII w. kasztelana, ale w og6le urzt:;d
nika 104• Podobne zjawisko obserwujemy i w XII w. Kornes to nie tylko
palatyn monarchy, to nie tylko (choc wyjqtkowo) naczelnik prowincji
czy nutritor - pedagog ksiqzt:;cy (Sieciech, Skarbimir, Magnus, Wojslaw).
W cüigu calego XII w. mozemy naliczyc ponad 40 os6b z tytulem ko
mesa (zwanych niekiedy na innym miejscu dominus). Tak np. przywilej
Kt:;dzierzawego z 1149 r. wspomina o comites Polonie i wymienia mit:;dzy
nimi, choc bez tytul6w, 11 os6b. Swiadczq na tymze dokumencie zn6w
comites w liczbie 6 105• Na dokumencie Zbiluta z 1153 r. swiadkujq zn6w
comites w liczbie 9 105, a bulla wroclawska z 1155 r. wymienia ich czte
rech 107, zawsze nie lqczqc ich imion z jakqs miejscowosci::i. Nie piastujq
oni jednak zadnej godnosci. Ale obok tego spotykamy sporadyczne wy
padki, kiedy komesem nazwany jest niew::itpliwie naczelnik grodu kasztelan. Gall wspomina pod 1109 r. o komesie civitatis GlogotU 108,
Kosmas znowuz mieni niejakiego Wojslawa prefectus Glogoviensis 109,
wreszcie jeden z dokument6w cesarskich z 1135 r. nazywa Henryka
marchio Glogoviensis 110• Ta niezwykla dla stosunk6w polskich nomen
klatura znajduje swe pelne uzasadnienie w stosunkach niemieckich
i w fakcie, ze kasztelan glogowski Henryk byl tym, kt6ry mial przygo
towac zjazd merseburski Krzywoustego z Lotarem III m. St::id niew::it101

Kod. dypl. wlkp., III, nr 1711: ,,castellanus Dersco nepos Johannis archi
episcopi".
102 0 burgrabiach w Niemczech por. S. Ri e t s c h e l, D. Burggrafenamt i.d.
deutschen Bischofstädten, Leipzig 1905.
10a G a11, Chronicon, indeks s. v.
104 Por.
S. Ri t k o w s k a - P la c h c i 11 s k a, Comes w zr6dlach polskich
i niekt6rych innych slowianskich (Sprawozd. PAU, 1950, nr 10, s. 676-686).
10s Kod. dypl. Slqska, I, nr 25.
10s Kod. dypl. wlkp., I, nr 18.
101 Kod. dypl. Slqska, 1, nr 35.
108 Gall, Chronicon, 1. III, c. 8: ,,ipsius civitatis et filium comitis".
109 C o s m a s, Chronicon, 1. 1'11, c. 56.
110 MG DD. L III, nr 66.
111 Por. K. M a 1 e c z y 11 s k i, Boleslaw Krzywousty. Zarys panowania, Kra
kow 1946, s. 147.
2 - .. Sob6tka" nr 3/68
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pliwie tak niezwykly tytul nadany moznowladcy polskiemu przez kan
celari� cesarskq. A znowuz mnich priflingenski w swym zywocie Ottona
bamberskiego mieni Pawla, przewodnika biskupa do Pomorzan: comes
Zutochanus 112. Wreszcie z samego konca XII w. posiadamy trzeciq wia
domosc o Jakubie komesie sandomierskim, kt6rego wypadnie uwazac ra
czej za kasztelana niz wojewod� sandomierskiego 113• Nieco wczesniej,
jak wspomniano, wyst�uje juz ur2qd i tytul wojewody 114•
Jak wi�c widzimy, znaczenie terminu comes bylo jak w XIII, tak
i w XII w. nie ustalone. Oznaczono nim bqdz wielmoz�, bqdz komesa
palatyna czy nutrytora ksi�z�cego, wreszcie takze i komesa grodowe
go .- kasztelana. Dodac mozna, ze dla XI w. Kosmas uzywa dla na
czelnika Gieczan, kt6rzy przeniesli si� do Czech w 1038 r., takze terminu
prefectus, eo u niego r6wnoznaczne jest tak z naczelnikiem prowincji,
jak i kasztelanii. W Polsee w por6wnaniu z jednym wypadkiem ozna
czenia tytulem komesa naczelnika calej prowincji 115 spotykamy trzy
wypadki, kiedy ten tytul nadawano komesowi grodowemu, kasztelanowi.
Termin castellanus pojawia si� w Polsee, o ile zdolalismy sprawdzic,
dopiero (nie liczqc falsyfikat6w) w Wielkopolsce w 1212 r., w Malo
polsce w 1212 r., na Slqsku w 1202 r. 115
Mozna wyrazic przypuszczenie, ze zmiana w organizacji panstwa
i zastqpienie villik6w i vicedomin6w, jakich widzimy w czasach Chrob
rego, komesami jako naczelnikami czy to prowincji (nieraz w znaczeniu
kasztelanii), czy okr�gu grodowego, dokonala si� podobnie jak reorgani
zacja koscielna Polski za czas6w Kazimierza Odnowiciela. Jesli z pewny
mi zastrzezeniami mozna odtqd m6wic o dwustopniowej administracji
panstwem, to jednak nie zostala ona w pelni przeprowadzona tak eo
do podzialu na prowincje 117, jak i eo do nomenklatury naczelnik6w;
zar6wno jednych, jak drugich tytulowano promiscue komesami.
Pozostaje do rozwazenia kwestia, czy Krzywousty wprowadzil dla
niekt6rych przynajmniej teren6w pogranicznych instytucj� marchii
i ur2qd marchion6w (margrabi6w), jak to ostatnio staral si� udowodnic
Lalik 118• Juz sam fakt, i:e komes glogowski nazywany jest w zr6dlach
obcych prefectus lub marchio, kiedy w polskich figuruje jako normalny
112

MPH, II, s. 130.

Kod. dypl. mlp., II, nr 375; por. Pie k o s insk i , op. cit., III, s. 1.
u4 A t o w 1185 r., por. w yzej s. 361.
115 Ga11,
Chronicon, 1. III, c. 49: ,, c omes Magnus, qui tune Masoviam re
gebat".
116 Kod. dypl. wlkp:, I, nr 77;
Piek osinski, op. cit., III, s. 501; Kod.
dypl. Slqska, I, nr 91.
i17 Por: wyzej s. 360 zestawienie prowincji i kasztelanii.
,
11B T.
La1 i k ! . Marchie w Polsee w XII w. (Kwart. Hist., 1966, s. 817 nn.).
113
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komes, zdaje si� zadawac klam jego przypuszezeniu. Przeciez dowodni
naezelnicy waznyeh grod6w pogranicznyeh, jak np. Santok, nosili nor
malny tytul komesa 119. Z drugiej strony polski Gall zna termin marchio
(marchiones), ale uzywa go w znaezeniu, kt6re wyklueza uznanie ich
jako naezelnik6w marehii. Marehiones loci Galla, kt6rzy pod nieobeenosc
Krzywoustego bawiqeego w Glogowie pobili Czeeh6w 120, to wedlug
interpretaeji Plezi kasztelanowie pogranieznyeh grod6w 121, a wedlug
Tyea, opierajc1eego si� przypuszczalnie na odpowiednim miejseu Kroniki
ksiqzqt polskich, wprost mieszkaney pogranieza 122• Przyznac trzeba, ze
obie wykladnie majq za sobq r6wne eeehy prawdopodobienstwa, a w kaz
dym razie przeezc1 tezie Lalika, gdyz w takim razie, w mysl uwag Plezi,
trzeba by przyjqc istnienie w Polsee wi�kszej ilosci marehii (w znaezeniu
Lalika) na samym tylko pograniezu slc1sko-ezeskim.
Dwie dalsze wzmianki o marehiaeh w Polsee, jedna zawarta w dziele
Herborda, a druga w dokumeneie legata Idziego z 1105 r., sq oezywiseie
obeego pochodzenia i nie mogq rzucic swiatla na stosunki w Polsee 123•
Tak wi�e jako rzeezywiste wzmianki o marehiaeh w Polsee pozostajq
dwie wiadomosei Kadlubka o mianowaniu przez Kazimierza Sprawiedli
wego Konrada Wladyslawowieza ksi�iem marehii glogowskiej, a posta
wieniu na ezele marehii gdanskiej Sambora, krewniaka Zyry mazowiee
kiego 124• Juz samo zestawienie termin6w principem marchie w odniesieniu
do Konrada moze dac do myslenia. Nie wehodzc1e tu w meritum zagad
nienia, ezy rzeezywiscie dopiero Sprawiedliwy po 1177 r. nadal Glog6w
Konradowi, zwr6eic pragniemy wylqeznie uwag� na terminologi� Kad
lubkowq rozsianq po ealej jego kronice. Nie analizujqe tu jego stylu,
podkreslic tylko wypadnie, ze mistrz Wincenty lubuje si� w wyraze
niaeh, terminaeh i zwrotaeh klasyeznyeh, zaezerpni�tyeh ze znanej mu
dobrze literatury rzymskiej. Na kazdym tedy miejseu spotykamy zwro
ty i slowa, jak: patres conscripti, in senatu facie, imperatoris senatus,
primipilarii, Polonorum ezy urbis prefectus, nie m6wiqe o tym, ze
w biografii Sprarwiedliwego wszystkie jego sukeesy wyolbrzymia. Tak
119
120
121

s. 154.
122

130 nn.

\
Por. wyzej s. 368.
G a11, Chronicon, 1. III, c. 19.
An o n i m tzw. Ga11, Kronika polska, wyd. M. Plezia, Wroclaw 1965,
T. T y c, Z dziej6w kultury w Polsee sredniowiecznej, Poznan 1924, s.

Podkresla to sam La1 i k, Marchie w Polsee, s. 820.
MPH, II, s. 397: ,,Conradum Glogoviensis marchie principem creat ...
Samborio Gedanensis marchia instituto". Powtarza to z rzeczowymi blf::dami,
wprawdzie za Kadlubkiem, Kronika wielkopolska (MPH II, s. 529): ,,Conradum
Glogoviensem marchionem creat", choc toz zr6dlo kilka wierszy nizej twierdzi,
ze Sprawiedliwy: ,,Conrado Glogoviensem ducatum assignando".
12a

124
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np. tytuluje Romana 1 kr6lem Wlodzimierza, kt6ry swq koron� zawdzi�
czal Sprawiedliwemu 12s.
Blizs?a analiza tytulatury ksiqzqt wschodniopomorskich z konca XII
i poczqtku XIII w. kaze znacznie zmodyfikowac wiadomosc Kadlubka
o marchii gdanskiej. Przede wszystkim nalezy stwierdzic, ze mistrz
Wincenty zna termin marchio i uzywa go poprawnie 126, w naszym na
tomiast wypadku nie uzyl go, choc umiescil termin marchii. Daje to juz
duzo do myslenia. Dalej wymieniony przez Kadlubka marchio gdanski
Sambor to rodzony przeciez brat Mszczuja I, m�za c6rki Mieszka III
polskiego, Zwinislawy, kt6rego ze swojej strony tytuluje Wincenty:
questor per maritima 127, uwazajqc go widocznie za urz�dnika ksi�cia
polskiego, i to w dodatku nie princepsa, ale seniora. Co wi�cej, tenze
Sambor, rzekomy marchio gdanski, tytuluje si� na jednym ze swych
dokument6w z 1178 r. (uwazanym najwyzej za interpolacj�, jesli nie
za kopi� nasladowczq), eo do kt6rego tresci nie ma zastrzezen: Scham
borrius princeps Pomoranie 120. Podobnie i rzekomy kwestor Kadlubkowy
per maritima Mszczuj na jednym ze swych dokument6w tytuluje si�:
prrinceps de Gdansk. Wreszcie idqc za nomenklaturq mistrza Wincentego
i tezq Lalika nalezaloby i tajemniczego Gniewomira, mianowanego we
dlug sl6w kronikarza maritimus presides 129, nazwac takze marchio,
a dzial jego marchiq. Jedynym wyjsciem z tej prawdziwej plqtaniny
terminologicznej Kadlubka b�dzie przyj�cie przypuszczenia, ze Sambor,
podobnie chyba jak i Grzymieslaw w 1198 r., unus de principibus Po
moranie 130, jak dalej Mszczuj I i Gniewomir, byl jednym z ksiqzqt
Pomorza Wschodniego z siedzibq w Gdansku; moze tez mial sobie zleco
ny rodzaj zwierzchnictwa nad resztq drobnych ksiqzqt wschodniopomor
skich, a uznawal tylko nominalnie i przez kr6tki czas zwierzchnictwo nad
sobq Polski. Zaden z nich, nawet Sambor, nie tytuluje si� nigdy
marchio.

Podobnie do dowolnosci terminologicznych Kadlubka wypadnie za
liczyc i jego marchia Glogoviensis. Przede wszystkim podniesc wypadnie,
ze Wincenty nie tytuluje Konrada marchionem, ale marchie principem,
mimo ze - jak podniesiono wyzej - termin marchio nie jest mu obcy
Tamze, s. 412.
Tamze, s. 378: , ,marchio Dedoni des".
127 Tamze,
s. 404; w sprawie malzenstwa M szczuja ze Zwini slawq por.
0. Ba l z er , Genealogia Piast6w, Krakow 1895, s. 210 nin.
128 M.
Per l b ach, PommereU. UB., nr 6; Z. Bu d k o w a , Repertorium,
nr 89.
129 Per l b ach,
op. cit., nr 14, 1209 r. Gniewomira , mianowanego wedlug
G a11 a , Chronicon, 1. II, c. 47, przez Krzywoustego „dominum" Ujscia , tytuluje
Wincenty (MPH, II, s. 333) Maritime presi dem.
130 Per 1 b ach, op. cit., nr 9, 1198 r.
12s

12s
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i uzywany jest przez niego poprawnie. Po drugie, Glog6w nie byl nigdy
zadnym pogranicznym gradem, jako ze oddzielaly go od Czech takie
kasztelanie i grody, jak Nowogr6d Bobrzanski, Wlen, Zagan, Szprota
wa m, nie m6wiqc o drobniejszych grodach i gr6dkach pogranicznych.
W odniesieniu do Konrada Wladyslawowicza brak wszelkich blizszych
danych (z powodu jego rychlej smierci), jakoby przyslugiwalo mu jakies
uiprzywilejowane stanowisko w ,stosunku do starszych braci. Kromika
wielkopolska, kt6ra w tym miejscu opiera si� prawie doslownie na
relacji Kadlubka, uzupelniajqc je szeregiem falszywych wlasnych kom
binacji 132, nie wnosi do sprawy niczego nowego. Z drugiej strony wie
my, ze Glog6w jeszcze w 1109 i 1124 r. posiadal komesa grodowego
bqdz prefekta, eo wedlug Kosmasa jest r6wnoznaczne z okresleniem co
mes. Tytul tedy marchio nadany komesowi glogowskiemu w dokumencie
cesarskim z 1134 r. jest grzecznosciowym podniesieniem w godnosci wy
slannika Krzywoustego przygotowujqcego zjazd merseburski w roku
nast�pnym. Jesli dodamy wreszcie, ze Kadlubek nazywa Konrada nie
marchio, ale marchie princeps, to nasuwa si� jako najprostszy wniosek,
iz mistrz Wincenty mial tu na mysli zwyklego ksi�cia dzielnicowego,
kt6remu w mysl zasad swej frazeologii przydal jako dzielnic� marchi�.
0 ostatniej, hipotetycznej nawet wedlug Lalika 133, marchii lubuskiej
trudno dyskutowac. Plemi� Lubuszan wchodzilo zapewne jeszcze eo
najmniej od 948 r. w sklad panstwa Mieszka czy jego poprzednika, jako
ze nie zostalo wymienione wsr6d plemion trybutarnych biskupstwa
brandenburskiego 134• Zalozone tu prawdopodobnie w 1125 r. za legacji
Idziego przez Krzywoustego biskupstwo 135 si�gn�lo rychlo razem z za
j�ciem Brandenburga przez Jaks� z Kopanicy 136 az prawie po Berlin.
Jak daleko si�gn�ly podboje Albrechta Niedzwiedzia z 1157 r. i jaka
cz�sc dziedzictwa Jaksy pozostala przy Polsee, nie wiemy. W kazdym
1J1 Par. U h t e n w o 1 d t, op. cit., mapa.
132 MPH, II, s. 529; Kronika wielkopolska podaje mylnie, ze do 1177 r. bawil
Konrad· z matkq (kt6ra w rzeczywistosci zmarla jeszcze okolo 1157 r.) w Alten
burgu, skoro Kadlubek (tamze, s. 372) twierdzi wyraznie, ze podzial $lqska mi�dzy
trzech braci przeprowadzil jeszcze Boleslaw K�dzierzawy.
133 La 1 i k, Marchie w Polsee, s. 827 nn.
134 Par. M a 1 e c z y n s k i, D. Politik Ottos III. gegenüber Polen und Böhmen;
.t e n z e, Najstarsza zachodnia granica Polski (Poczqtki panstwa polskiego, I,
• Poznan 1962, s. 215).
l35 0 fundacji biskupstwa lubuskiego por. ostatnio M. G � b a r o w i c z, Mo
gilno-Plock-Czerwinsk (Studium ku czci S. Zakrzewskiego, Lw6w 1934); H. Lu
d a t, Bistum Lebus, Weimar 1940, s. 239 nn.
L3G O Jaksie z Kopanicy (Braniborza) por. ostatnio artykul G. La b u d y
w Polskim slown. biograf., X, s. 339 nn. Nie mag� jednak zgodzic si� z autorem
na rozdwojenie postaci Jaksy.
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razie nie ma w zr6dlach zadnych wzmianek o marchii czy margrabiach
lubuskich, lecz tylko o kasztefanach (biskupich?) w Lubuszu.
Na podstawie szczeg6lowej analizy zr6del autor stwierdza, ze:
1. dla czas6w Chrobrego mamy wiadomosci tylko o istnieniu wedlug
Galla ksiqzqt (duces) jako przypuszczalnych potomk6w dynast6w ple
miennych, a nadto jako o urz�dnikach monarszych o wlodarzach (viHici)
i namiestnikach monarchy po grodach (vicedomini);
2. termin provincia . pojawia si� u Galla dopiero w odniesieniu do
czas6w Hermana i Krzywoustego i w swietle zr6del wsp6lczesnych lub
malo eo p6zniejszych oznacza zar6wno calq dzielnic�, jak zwyklq p6z
niejszc} kasztelani� czy nawet kompleks d6br jednego wlasciciela, nie
kiedy nawet r6wnoznaczny jest z opolem - vicinia (Znin, Przem�t,
Kostrzyn, Radzim, Lekno);
·3. terminem comes oznaczano, podobnie jak w Czechach, zar6wno
naczelnika prowincji (wi�kszej, Slqsk, Mazowsze), jak i zwyklego grodu
(Glog6w, Santok, p6zniej nieco Sandomierz).
Czy w zwic}zku z tymi spostrzezeniami mozna przyjqc, ze w Polsee
XI i XII w. istniala dwustopniowa organizacja panstwowa (prowincja,
gr6d kasztelanski), pozostanie kwestic} sporne}. W kazdym razie jesli si�
nawet takie przypuszczenie przyjmie, to reform� organizacji panstwo
wej w Polsee i utworzenie prowincji nalezy raczej polozyc na czasy
Kazimierza Odnowiciela.
AUS DEN STUDIEN OBER DIE ORGANISATION DES POLNISCHEN STAATES
IM XI. UND XII. JHT.

Der Verfasser kommt in seinem Beitrag zu folgenden Schlüssen:
1. Betreffs der Zeiten Chrobrys besitzen wir, nach Gall, nur Nachrichten
über die Existenz von Herzögen (duces) als den mutmasslichen Nachkommen der
Stammesdynasten, von Vögten (villici) als königlichen Beamten sowie von könig
lichen Statthaltern (vicedomini) in den Burgen.
2. Die Bezeichnung „Provinz" taucht bei Gall erst inbezug auf die Zeiten
Hermans und Krzywoustys auf und bedeutet im Lichte der zeitgenössischen oder
der wenig späteren Quellen sowohl einen ganzen Landesbezirk, als auch eine
gewöhnliche -spätere Ka-stellanei, oder gar einen Komplex von Gütern eines ei·nzi
gen Besitzers; manchmal ist diese Bezeichnung sogar mit vicinia (polnisch: opole)
gleichbedeutend (Znin, Przem�t. Kostrzyn, Radzim, Lekno).
3. Der Terminus „comes" bedeutet, ähnlich wie in Böhmen, sowohl den
Vorstand einer grösseren Provinz (Slqsk, Mazowsze), als auch einer gewöhlichen
Burg (Glog6w, Santok und etwas später Saridomierz).
Ob man im Zusammenhang mit diesen Beobachtungen annehmen darf, dass
es im XI. u. XII. Jh. in Polen eine zweistufige Organisation des Staates (Provinz,
Kastellburg) gab, bleibt umstritten. Selbst wenn man solch eine Vermutung an
nimmt, sollte man die Reform der Organisation des Staates in Polen und die
Bildung von Provinzen eher in die Zeiten des Herzogs Kazimierz Odnowiciel
verlegen.
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NA MARGINESIE HANDLU ODPUSTAMI W OKRESIE PRZEDREFOR
MACYJNYM NA SLl\SKU
W pracy H. Luchsa Schlesischefürstenbilder des Mittelalters, wyda
nej we Wroclawiu w 1872 r., na kartach dotycuicych opisu dzialalnosci
biskupa wroclawskiego Jana Rotha znalazla si� wzmianka ·o odpuscie
w Klodzku z 1490 r. 1, kt6rq powt6rzyl potem Meyer w pracy poswi�co
nej sytuacji przedreformacyjnej na Slqsku 2• Ciekawa ta wiadomosc nie
wywofala jednak szerszego zainteresowania u historyk6w slqskich 3•
1 H. L u c h s, Schlesischt!fürstenbilder des Mittelalters, Wroclaw 1872, przyp.
29: ,,Jhrdt. 1490 aus dem unter herzoglichen Schutz von dem Indulgenz-Commisar
und Conventual Gregor Werneri von Naumburg angetotenen Ablass, den der
bekannte Augustinerpropst Benedict Bolkenheim zu hintertreiben suchte, ein so
heftiger Streit, dass er nicht blos die ganze Bevölkerung aufregte und spaltete,
sonder zu den gewalthätigsten Eingriffen des weltlichen Armes gegen die Frei
heit und die Amtswürde der Gegner führte und schlesslich hier doch noch,
obwohl der Commissar von seinem Legatem Raimund in Linz verläugnet wurde,
mit dem Siege des Ablasspredigers endete. Aber in Zusammenhange hatte doch
dieser Protest eines der gelehrtesten Mönche seiner Provinz seine Bedeutung.
Uebrigens hatte auch in der Breslauer Diöcese der Bischoff diesen Ablass nicht
predigen lassen, dagegen sich des verfolgten Probstes mehrfach angenommen".
2 A. 0. M e y � r, Studien zur Vorgeschichte der Reformation, zur schlesischen
Quellen, München-Berlin 1903, s. 59. Za nim powt6rzyl informacje:; wybitny
znawca europejski N. P a u 1 u s, Geschichte des Ablasses im Mittelalter, t. III,
Paderborn 1923, 'S. 493, oraz P. K o n r a d, Die Einführung des Reformations in
Breslau und Schlesien, Wroclaw 1917, s. 7 (kt6ry nie podaje zr6dla swej infor
macji). 0 Benedykcie Polkenheimie i odpuscie wspomniala r6wniez autorka na
marginesie artykulu poswic;;conego kulturze zakonnik6w klodzkich. Por. L. M a
t u s i k, Michal Czacheritz z Nysy na tle kultury kanonik6w regularnych XV
wieku (Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 70, Historia XIV, Wroclaw 1968,
s. 94-95, 109).
a z tych powod6w wiadomosc o odpuscie klodzkim nie znalazla sie;; w bogatej
zr6dlowo ksiqzce E. L a s 1 o w s k i e g o, Beiträg e zur Geschichte des spätmittel
alteriichen Ablasswesens (Breslauer Studien zur historischen Theologie, t. XI,
Wroclaw 1929). Wypadki. odpustowe nie Sq nawet znane Bachowi, za�mujqcemu
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Podstaw� informacji Luchsa stanowil r�kopis wybitnego archiwisty
i badacza slqskiego S. B. Klosego „Religionsgeschichte des fünfsten
Zeitraums", zachowany do dnia dzisiejszego w zbiorach Archiwum
Panstwowego we Wroclawiu 4• Blizsze zapoznanie si� z r�kopisem Klo
sego wykazalo jednak, ze jest to zaledwie kr6tkie streszczenie innego
zr6dla, relacjonujqcego wypadki zwiqzane z odpustem z 1490 r. Zr6dlem
tym jest pi�tnastowieczna kronika klasztoru kanonik6w regularnych
w Klodzku, spisywana przez dw6ch autor6w, kt6rej oryginal w toku
ostatniej wojny zaginql, ale istnieje do dzis kopia sporzqdzona przez
samego Klosego 5• W tejze kopii na stronach 650-680 znajduje si� do
kladny opis wypadk6w odpustowych. W zasadzie nie jest to opis w sci
slym tego slowa rozumieniu, gdyz autor tej cz�sci kroniki klasztornej,
Jerzy Beyer z Klodzka, byl bardzo skqpy w narracji, tak ze w sumie
mamy tutaj przede wszystkim skopiowanie korespondencji i dokumen
t6w klasztornych zwiqzanych z akcjq odpustu klodzkiego, przeplatane
narracjq. Cenny jest dla nas fakt, ze calosc wypadk6w podana jest przez
naocznego swiadka (Beyer byl przeorem klasztoru, nast�pnie zas jego
prepozytem w latach 1491-1504), a wiadomosci zamieszczone w kronice
sq wiarygodne. Dopiero przesledzenie r�kopismiennej kopii kroniki klasz
tornej, a nie kr6tkiego i lakonicmego streszczenia Klosego w „Religions
geschichte", daje nam poj�cie o tym, jak trudna i skomplikowana byla
walka z naduzyciami w dziedzinie handlu odpustami, gdy wladza
swiecka wspierala ten proceder, i jak powazne konsekwencje ponosili
ludzie pr6bujqcy przeciwstawic si� jawnym nieraz falszerstwom.
A oto jak przedstawialy si� fakty zwiqzane z odpustem klodzkim.
W dniu 7 VI 1490 r. przybyl do miasta Klodzka magister Grzegorz Wer
ner, pleban naumburskiej diecezji, aby glosic odpust za datki na walk�
przeciw Turkom 6• Werner mial byc delegowany przez legata papieskiesi� wylqcznie dziejami kosciola klodzkiego. Por. A. B a c h, Urkundliche Kirchen
-Geschichte der Graffschaft Glatz, Wroclaw 1841.
4 Archiwum Panstwowe Miasta Wroclawia i Wojew6dztwa Wroclawskiego
(dalej skr6t: AP Wroclaw), sygn. Kl. 2, s. 23-28.
s AP Wroclaw, sygn. Kl. 143. Oryginal kroniki nosil tytul Cronica monasterii
canonicorum regularium in Glacz (dalej cytowana jako Cronica). Pierwszy autor
kroniki, magister Michal Czacheritz z Nysy, prepozyt klasztoru w latach 1457-1489, spisal dzieje konwentu od 1349 do 1489 r. Drugi autor, Jerzy Beyer
z Klodzka, prepozyt klasztoru w latach 1491-1504, kontynuowal opis dziej6w
od 1489 r. az do konca swego zycia. W zachowanej kopii mamy wlasciwy zapis
tylko do 1491 r. i kilka luznych informacji z lat p6zniejszych. Na temat wartosc;
kroniki por. M a t u s i k, Michal Czacheritz z Nysy, s. 103, 109.
s Cronica, s. 650: ,,Anno 1490 feria secunda ante festum Corporis Christi venit
ad Glacz magister Gregori Werneri plebanus in Naumburg (ut ipse narravit), sed
. verius nec magister nec plebanus sed conventor. Ibidem missus a domino doctore
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go doktora Günthera Bünau. Grzegorz Werner doznal w Klodzku nader
serdecznego przyj�cia ze strony 6wczesnego pana miasta i ziemi klodz
kiej, ksi�cia Henryka Starszego Podiebrada 7, kt6ry zwolal do, siebie
na zamek wszystkich przedstawicieli duchowienstwa miejscowego i oko
licznego, zar6wno swieckiego, jak i zakonnego, nakazujqc im przyj�cie
odpustu do wiadomosci i proszqc o udzielenie komisarzowi pomocy
w zbieraniu datk6w odpustowych. Na zebraniu u ksi�cia byl wtedy
obecny prepozyt klasztoru kanonik6w regularnych w Klodzku magister
Benedykt Polkenheim z Wroclawia, piastujqcy w owym czasie funkcj�
dziekana klodzkiego.
Do odpustu gloszonego przez Wernera, jak i samej osoby komisarza,
Polkenheim ustosunkowal si� bardzo sceptycznie. Werner byl osobq bli
zej nie znanq, nadto nie przynosil z sobq pelnomocnictwa papieskiego,
lecz powolywal si� tylko na zlecenia legata papieskiego. Widac bylo wy
raznie, ze jedynie autorytet ksi�cia stanowi dla niego wystarczajqcq
r�kojmi�, totez prawdziwosc odpustu wydawala si� Benedyktowi ze
wszech miar podejrzana. Falszerstwa na tym odcinku nie byly zja
wiskiem rzadkim i nieznanym. J eszcze nie umilkly echa wrodawskiego
odpustu z 1488 r., kt6ry mocno podkopal zaufanie do komisarzy odpu
stowych u ludnosci i odbil si� szerokim echem na Slqsku 8• 0 odpuscie
tym Benedykt Polkenheim, powiqzany z Wroclawiem wi�zami rodzin
nymi oraz szeregiem interes6w swego konwentu, musial dobrze wiedziec.
Z pewnosciq tez zdqzyly dotrzec do Benedykta wiesci o odpuscie w Za
ganiu, gloszonym przez tegoz samego plebana naumburskiego Grzegorza.
W lutym 1490 r. do opata klasztoru kanonik6w regularnych w Zaganiu,
z kt6rym klasztor klodzki pozostawal zawsze w bliskich i serdecznych
stosunkach, zglosil si� poslaniec w imieniu plebana, a zarazem podkomi
sarza odpustowego, Grzegorza z prosbq o transumpt bulli odpustowej
i zezwolenie na gloszenie odpustu w tamtejszym kosciele parafialnym,
kt6ry od dwustu lat byl w posiadaniu kanonik6w regularnych. Opat
zaganski przyjql poslanca nader grzecznie, ale prosil o akceptacj� od
pustu przez biskupa diecezjalnego, gdyz pragnql byc w porzqdku wobec
swych wladz zwierz,chnich. W kilkanascie dni potem zjawil si� u opata
sam podkomisarz odpustowy Grzegorz z listem polecajqcym od ksiqzqt
Saksonii. Prntekcja ksiqzqt nie bardzo przekonala opata zaganskiego
i w dalszym ciqgu grzecznie, ale stanowczo zqdal akceptacji odpustu
de Bunna subdelegato Sedis Apostolice et gracie jubilei pro tune in partibus
misshe indulgentias et jubileum practicandi".
7 Tamze, s. 650.
8 Die politische Correspondentz Breslaus im Zeitalter des Königs Matthias
Corvinus (Scriptores rerum Silesiacarum, t. XIV, Wroclaw 1894, nr 499).
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przez wladze diecezjalne. W tym tez celu wysylal specjalnego poslanca
do Wroclawia.
Nast�pne wypadki zwiqzane z odpustem sq dosc niejasno opisane
w kronice klasztornej w Zaganiu. Kronikarz nie m6wi bowiem wyraznie
o zmianie stanowiska opata do podkomisarza i odpustu, nadmienia o nie
przychylnym ustosunkowaniu si� biskupa wroclawskiego do podkomisa
rza, a r6wnoczesnie kr6tko podaje do wiadomosci, iz w Zaganiu
w dniach od 8 III do 25 IV 1490 r. nastqpilo zbieranie datk6w odpus
towych. Nie okresla wyraznie, w jakich kosciolach to mialo miejsce,
ale wnioskowac trzeba, iz kosci6l parafialny kanonik6w regularnych
bral w tym udzial. Kronikarz zaznacza, ze kiedy podkomisarz odpusto
wy Grzegorz nie poprzestal na akcji w samym Zaganiu i udal si� do
Krosna, wtedy biskup wroclawski zawezwal tamtejszego proboszcza do
wytlumaczenia si�, dlaczego zezwala na gloszenie odpustu nie zatwier
dzonego przez niego. Calosc relacji odpustowej kronikarz zaganski
konczy uwagq, a zarazem przestrogq, aby w przyszlosci wymagac akcep
tacji wladz diecezjalnych w sprawach odpustowych. Swojq drogq trzeba
dodac, ze relacj� swq kronikarz Pawel Waynknecht pisal w kilka lat
po wypadkach odpustowych w Zaganiu i Klodzku, kiedy nieprawo
mocnosc odpustu Wernera na terenie diecezji slqskiej i praskiej byla juz
znana 9• Jednakze w czerwcu 1490 r. dla Benedykta Polkenheima za
atakowanie komisarza Wernera w obecnosci ksi�cia klodzkiego, kt6ry
go tak gorqco przyjmowa], i Zqdanie, aby komisarz udowodnil prawo
mocnosc odpustu, bylo nader ryzykowne. Byl przeciez prepozytem
klasztoru, kt6ry mial swq siedzib� tuz u podn6za zamku ksiqz�cego
w Klodzku, a bliskie to sqsiedztwo nie zawsze wychod'zilo konwentowi
kanonik6w regularnych na dobre. Henryk Podiebrad dostatecznie dal
si� we znaki klasztorowi i zakonnikom w okresie interdyktu rzuco
nego na miasto K.lodzko w 1467 r. i p6zniejszych staran prepozyta
klasztoru w sprawie .zniesienia interdyktu. Wystarczy wspomniec, ze
w pewnej chwili zakonnicy musieli uciekac z klasztoru, a wszystkie
ich budynki zostaly wystawione na lup miejscowej ludnosci 10. Od sze
regu lat lqczyly jednak ksi�cia Henryka i jego rodzin� przyjazne sto
sunki z klasztorem. Dzi�ki jego staraniom klasztor odzyskal cz�sc ziem
skiego majqtku w Czechach, utraconego jeszcze w okresie wojen hu9 Catalogus
abbatum Saganensium, wyd. G. A. Stenze! (Scriptores rerum
Silesiacarum, t. I, Wroclaw 1835, s. 399-401). Sprawa prawomocnosci odpust6w
z lat 1489-1490 nawet na terenie samych diecezji niemieckich (a w tym i diecezji
naumburskiej) budzi wiele zastrzezen. Por. S c h e i d e r, Die kirchliche und
politische Wirksamkeit des Legaten Raimund· Peraudi, Halle 1882, oraz N. P a u1 u s, Raimund Peraudi als Ablasskomissar (Historisches Jahrbuch, t. XXI, 1900,
s. 646 nn.).
10 Cronica, s. 414 nn.
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syckich, czlonkowie rodziny ksiciz�cej obdarowywali konwent licznymi
-darami, a nawet jeden z zakonnik6w trzymal syna ksi�cia do chrztu 11 •
. Wobec powyzszej sytuacji Benedykt Polkenheim wolal przyjqc wo
bec odpustu i osoby komisarza postaw� ostroznq i powsciqgliwq, aby
nie wejsc w kolizj� z ksi�ciem. Nie m6wiqc przeto wprost, iz odpust
wydaje mu si� mocno podejrzany, staral si� zwr6cic uwag� ksi�cia
i zebranego duchowienstwa na braki natury formalnej w gloszonym
przez Wernera odpuscie. Wykorzystujqc fakt, ze Weriner nie posiadal
.Pisemnej zgody administracji kosciola katolickiego w Pradze na glo
szenie powyzszego odpustu, prosil o uzupelnienie tejze formalnosci. Te
oretycznie rzecz biorqc kazdy odpust w dekanacie klodzkim powinien
byc zatwierdzony przez wladze praskie, w praktyce jednak (o czym
zar6wno ksiqz�, jak i komisarz Werner doprze wiedzieli) nie przestrze
gano tego scisle, zar6wno z powodu duzej odleglosci od Pragi, jak
i skomplikowanej pozycji kosciola katolickiego w Czechach. Niejedno
krotnie tez biskupstwo wroclawskie zalatwialo wiele spraw dekanatu
klodzkiego, przeto dla uproszczenia mozna bylo zqdac potwierdzenia
prawomocnosci odpustu przez wladze kosciola slqskiego. Benedykt jed
nak z racji zajmowanego stanowiska dziekana klodzkiego wyraznie pod
kreslal, iz chodzi o zgod� na odpust wladz zwierzchnich w -Pradze 12.
Zqdanie Benedykta chociaz dotyczylo pozornie formalnej strony,
w rzeczywistosci podwazalo i kwestionowalo wiarygodnosc odpustu Wer
nera, stwarzalo atmosfer� nieufnosci wok6l niego. Tak tez to odczulo
uczestnicz11ce na zebraniu u ksi�cia duchowienstwo i poparlo zqdanie
Benedykta. Nie wi�c dziwnego, ze ksi�ciu Henrykowi nie spodobala si�
bardzo postawa Benedykta i jego kategoryczne zqdanie akceptacji od
pustu 13, niemniej jednak musial zachowac pozory lojalnosci wobec
wladz kosciola praskiego, dlat�go oficjalnie przystal na warunek Be
nedykta i zobowiqzal si� powiadomic administratora katolickiego w Pra
dze o odpuscie. Liczyl na zwlok�, gdyz administrator 6wczesnie bawil
w Rzymie i pod tym pretekstem ksiqz� m6gl w najblizszym czasie

u Por. dokumenty 22 IJI 1475 r. i 25 IV 1482 r. V o 1 k m e r u. H o ha u s,
508-516;
(Viertel
jahresschrift für Geschichte u. Heimatkunde d. Grafschaft Glatz, t. VIII, s. 239 nn.)
12 Cronica, s. 650-651: ,,princeps convocavit omnes prelatos . . . ad castrum,
füique eis prepositum fuit (Polkenheim) ... peti-tio autem interlocutorio et obtento
convenerunt prelati et decreverunt eas indulgencias sine consensu administratorum
et superiorem dyocesanorum non esse admittendas responsoque dato per dominum
magistrum Benedictum prepositum nostri monasteri ex parte omnium prelatorum
et ex decreto eorum pecierunt quatinus negocium suspenderetur et consensus
administratorum (sine quo non deceret de iure eas acceptare) obtineretur" ..
1 a Tamze, s. 651: ,,principi multum displicuit".

GeschichtsqueHen der Graffschaft Glatz, t. II, s. 344, 393; Cronica, s.
W. H o ha u s, Ursula Markgräfin von Brandenburg Gräfin von Glatz
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wydac nakaz oficjalnego ogloszenia odpustu bez dalszego czekania na
odpowiedz z Pragi. Z drugiej strony jawny sprzeciw wobec Zqdania
Benedykta, cieszqcego si� duzym autorytetem w ziemi klodzkiej, wzbu
dzic by m6gl podejrzenie u ludnosci, a tym samym obnizyc wag� od
pustu. Jeszcze Werner pr6bowal pertraktowac i przekonac Benedykta 14,
ale nie odnioslo to zadnego skutku, wr�cz przeciwnie, utwierdzilo Be
nedykta w przekonaniu o slusznosci podejrzen.
Sam Benedykt zadowolony byl z przyrzeczenia ksi�cia, gdyz termin
oficjalnego ogloszenia odpustu odwlekal si� na jakis czas, a to stwa
rzalo szans�, iz w tym czasie administracja praska wyjasni Wqtpliwosci
eo do prawdziwosci odpustu Wernera, a wlasciwie udowodni' tylko jego
nieuczciwosc. Jednakze niezadowolenie ksi�cia ze zdemaskowania ko
misarza nie spadnie wtedy na Benedykta i jego klasztor.
W kilka dni po zebraniu w zamku ksiqz� Henryk istotnie wyslal
pismo do Pragi, ale tak sformulowane, iz nie odpust i nie osoba komi
sarza, ale osoba dziekana klodzkiego Benedykta Polkenheima zacz�la
u wladz praskich budzic podejrzenie 15• Ksiqz� zresztq nie myslal na
prawd� czekac na wyjasnienie legalnosci odpustu, dobrze wiedzial, iz
wqtpliwosci Benedykta sq sluszne, niemniej liczyl na korzysci mate
rialne i dlatego postanowil jak najszybciej przeprowadzic akcj� odpu
stowq. Najpierw nakazal uroczyste ogloszenie odpustu za datki na
walk� przeciw Turkom w Zqbkowicach i Zi�bicach, a nast�pnie w sa
mym Klodzku 1s.
Jak zwykle w takich wypadkach, ogloszenie odpustu poprzedzalo
uroczyste nabozenstwo przy wsp6ludziale calego duchowienstwa i lud
nosci, z procesjq ciqgnqcq gl6wnymi ulicami Klodzka. Komisarz Wer
ner dopiql swego. Oficjalnie i uroczyscie oglaszano odpust. Cz�sciowo
wahajqce si� duchowienstwo ziemi klodzkiej pod naciskiem ksi�cia Hen
ryka opowiedzialo si� w ostatecznosci za ogloszeniem odpustu i zobo
wiqzalo si� do zbierania datk6w.
Wobec wyraznego zlekcewazenia swoich zqdan Benedykt Polkenheim
postanowil usunqc si� dyplomatycznie z akcji odpustowej, nie pomagac
i nie uczestniczyc w uroczystosciach ogloszenia. Obawiajqc si� jednak,
ze nieobecnosc jego (dziekana i prepozyta klasztoru) i konwentu narazi
14 Tamze. Werner m6wil do Benedykta: ,,Ille bonus pater cepit me verbo",
na co tenze odpowiadal filuternie: ,,Verba ligant homines thaurorum cornua funes.
Bos cornu capitur homo sermone probatur . . . Dixit autem commissarius in
presencia prelatorum et religiosorum patrum convicia in clerum quod essent
difficiles ad suscipiendum tantas indulgencias quas alibi homines gratanter accep
tassent".
15 Co potwierdza dalsza kolej wypadk6w i co uwidacznia sit'; w liscie kapituly
praskiej do klasztoru klodzkiego, tamze, s. 662-664.
1s Tamze, s. 653.
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klasztor na szykany ksi�cia, w dniu poprzedzajqcym procesj� udal si�
wraz z przeorem Beyerem na zamek, aby podac ksi�ciu do wiadomosci,
iz ani on, ani konwent nie b�dq uczestniczyli w procesji. I teraz jeszcze
nie mial odwagi powiedziec wprost, ze odsuwa si� dlatego, ze uwaza
odpust za falszywy (pospiech ksi�cia dostatecznie to ujawnil) i do
mysla si�, jakie prz;yczyny kierujq ksi�ciem, tak gorqco zaangazowanym
w spraw� nieuczciwq. Staral si� jedynie usprawiedliwic nieobecnosc
swq i konwentu konstytucjami klasztoru, kt6re zabraniajq uczestniczyc
czlonkom konwentu w publicznych procesjach, a nakazujq odsuni�cie
si� od zgielku zycia 11.
Wybieg byl dosc nieudany, gdyz konwent kanonik6w regularnych
w Klodzku od dawna urzqdzal wystawne procesje na Boze Cialo przy
udziale wszystkich mieszkanc6w miasta, a sami zakonnicy mieli zaw
sze zywy i bezposredni kontakt z ludnosciq miasta i okolicy, czego
zresztq wymagaly ich obowiqzki duszpasterskie i wychowawcze (jak
np. prowadzenie szkoly przyklasztornej). Nieraz tez zakonnicy brali
udzial w szerszych akcjach publicznych (np. starania o zniesienie inter
dyktu na miasto Klodzko), a nawet kilkadziesiqt lat wczesniej przeor
klasztoru Henryk Foytisdorf z polecenia Mikolaja Gramisa bral aktyw
ny udzial w organizowaniu odpustu na terenie Klodzka, ogloszonego
przez · sob6r i papieza dla poparcia unii z kosciolem greckim 18. Prepo
zyci klasztoru byli cz�sto dziekanami w kosciele klodzkim i to samo
zmuszalo ich do osobistego uczestniczenia w uroczystosciach koscielnych
w miejscach publicznych.
Ksiqz� dobrze o tym wiedzial i dlatego nie uwierzyl w podane uspra
wiedliwienia. Obawiajqc si�, iz nieobecnosc w procesji og6lnie szano
wanego konwentu ujemnie wplynie na calosc sprawy odpustowej, zmu
sil Benedykta i konwent do udzialu w uroczystosciach rn. Tym bardziej
teraz zalezalo ksi�ciu na udziale Benedykta i jego konwentu w uro
czystosciach otwarcia, poniewaz wiadomosc o postawie prepozyta wzgl�
dem odpustu i Wernera przedostala si� do ludnosci. Aby zignorowac
stanowisko Benedykta w oczach mieszkanc6w Klodzka, komisarz Wer
ner, dufny w opiek� ksiqz�cq, pozwalal sobie na wyglaszanie z ambony
ironicznych uwag pod adresem prepozyta i konwentu 20. Polkenheim,
pragnqc dac wyraz swej niech�ci do odpustu i nieuznawaniu go w dal11 Tamze, s. 653-654.
1s Por. dokument 29 IV 1438 r. V o 1 km e r, Geschichtsquellen, t. II, s. 193-194; W. A 1 t man n, Acta Nicoiai Gramis. Urkunden und Actendrücke betref
fend die Beziehungen Schiesiens zum Baseier Konziie (Codex diplomaticus
Silesiae, t. XV, Wroclaw 1890, nr 37, 38).
19 Cronica, s. 654.
20 Tamze, s. 653.
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szym ciqgu (mimo zmuszenia go do procesji), postanowil usunqc si�
z klasztoru i z miasta. Udal si� do folwarku klasztornego w Szalejewie
Dolnym i tarn czekal na odpowiedz administracji kosciola katolickiego
w Pradze.
Wyjazd jego z Klodzka, gdzie rozpocz�to zbi6rk� datk6w, byl ma
nifestacjq az nadto wyraznq i takiego lekcewazenia ksiqz� Henryk nie
m6gl darowac. Tym wi�cej ze stosunek ludnosci klodzkiej do ogloszo1 nego odpustu byl bardzo niech�tny i komisarz musial si� zadowolic
bardzo skromnymi datkami 21• Nieufnosc ludnosci do odpustu Wernera
byla teraz coraz wi�ksza i wreszcie doszlo do jawnego bojkotu od
pustu. Jerzy Beyer notuje w swej kronice, iz nie bylo do tej pory
wi�kszego „skandalu" w Klodzku 22.
Nie wi�c dziwnego, ze w takiej sytuacji ksiqz� Henryk postanowil
dzialac szybko i skutecznie. Razem z komisarzem Wernerem starali si�
naklonic wladze koscielne do oblozenia Benedykta ekskomunikq i uzna
nia go za heretyka dzialajqcego na szkod� kosciola. Werner staral si�
wydobyc z Naumburga (poniewaz tamtejsze biskupstwo zaswiadczalo
legalnosc odpustu Wernera) dokument ekskomunikacyjny, a ksiqz�
Henryk usilowal tymczasem przekonac kapitul� praskq o niesubordy
nacji dziekana klodzkiego, eo zresztq nie przyszlo mu zbyt ci�zko
z uwagi na 6wczesne polozenie i slabosc kosciola katolickiego w Cze
chach, kt6re zmuszaly kosci6l do szukania pomocy u pan6w swieckich.
Administracja kosciola katolickiego w Pradze zaj�ta byla wlasnie per
traktacjami zmierzajqcymi do scislejszego porozumienia z utrakwistycz
nym kosciolem, aby wsp6lnie wystqpic przeciw radykalnym heretykom.
Ksiqz� Henryk nie tail zresztq wrogiej postawy wobec Benedykta,
kt6ry bal si� w takiej sytuacji powr6cic do klasztoru i nadal przebywal
poza Klodzkiem. Sprawami konwentu kierowal z dala, dyspozycje wy
dawal listownie. W czasie jego nieobecnosci rzqdy nad konwentem
sprawowal przeor Jerzy Beyer, kt6ry podjql si� uciqzliwej misji udo
bruchania ksi�cia. Jednakze wobec niepowodzenia akcji i lekcewazqcego
stosunku ludnosci Klodzka do odpustu ksiqz� nie myslal wybaczyc
sprawcy calego zajscia i zqdal od przeora przeprowadzenia obioru
nowego prepozyta.
21 Placono zaledwie grosz lub trzy naj bogatsi osiem groszy, tamze, s. 65?.
,
(omylkai w numeracji kopii; winno byc 662). Na temat stosunku ludnosci do
odpustu por. cyt. wypowiedzi kronikarza w przyp. 22.
22 Beyer wyraza si�, iz z powodu odpustu: ,,heresis scandali dati populo"
(tamze, s. 655), ,,ideo dampna scandala omnia que in populo orta sunt" (tamze,
s. 657), ,,ne maiora scandala in populo fierent hoc factum est" (tamze, s. 660).
W akcie biskupstwa naumburskiego do Benedykta mowa r6wniez o wielkim
skandalu i zgorszeniu, kt6re wywolal przez nieuznanie odpustu za prawomocny,
tamze, s. 667, por. przyp. 32.
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Teraz juz i Polkenheim otwarcie nazwal odpust bezprawnym i nie
zawahal si� wyrazic tego w korespondencji. W liscie do Beyera pisal
z goryczq, iz cale duchowienstwo klodzkie uczestniczy w zbieraniu dat
k6w odpustowych nie dlatego, iz jest nieswiadome falszerstwa odpustu,
ale dlatego, ze kieruje nim strach przed ksi�ciem i jego silq 23• W li
stach swych Benedykt staral si� zach�cic konwent do przetrwania ci�z
kich chwil (szykany Wernera w stosunku do zakonnik6w wzrosly i na
razaly ich na wiele upokorzen) 24, wierzqc gl�boko, iz administracja
praska juz zaj�la si� wyjasnianiem sprawy odpustu klodzkiego. Falszer
stwo Wernera wyjdzie na jaw, a on sam b�dzie m6gl wreszcie powr6cic
do klasztoru.
Uprzednio wspominalam, iz po wyjezdzie Benedykta z Klodzka uja
wnil si� wrogi stosunek ludnosci do odpustu. Nie ulega Wqtpliwosci, iz
stosunek ten tylko w pewnej mierze wyplywal z og6lnej niech�i lud
nosci do ponoszenia ci�zar6w finansowych na rzecz kosciola. Ludnosc
Klodzka w drugiej polowie XV w. byla tak jak inni mieszkancy Slqska
zm�czona coraz to nowym placeniem datk6w, a samych odpust6w w tyrri
okresie bylo sporo. Z drugiej strony nie ulega wqtpliwosci, ze sam
autorytet Polkenheima robil swoje.
Prepozyt kanonik6w regularnych w Klodzku nalezal do ludzi wy
ksztalconych (studia konczyl na wydziale artyst6w w Kolonii), przez
jakis czas byl nauczycielem w szkole zgorzeleckiej 25_ Okolo 1482 r.
wstqpil do konwentu klodzkiego, z tym ze na jego prosb� okres nowi
cjatu sp�dzil w rodzinnym miescie, w bratnim klasztorze NMP Na
Wyspie Piaskowej 26• Polkenheim byl czlowiekiem oczytanym i lubiqcym
ksiqzki, do konwentu przychodzil z wlasnymi ksiqzkami 21. Z kopii jego
list6w wynika, ze znajdowal si� pod wplywem humanizmu, co przeja
wilo si� u niego w znajomosci j�zyka greckiego, cytowaniu autor6w
klasycznych i uzywaniu humanistycznych zwrot6w osobowych i po
zdrowien 28• Jerzy Beyer w jednym z list6w skierowanym do kapituly
praskiej okresla Benedykta jako „czlowieka, z kt6rego uczonosci cala
Tamze, s. 659; ,,non ignorancia sed timori".
Musieli np. codziennie pokazywac si� w kosciele, w kt6rym urz�dowal
komisarz Werner.
25 Cronica, s. 557: ,,inductus est quidam magister Coloniensis Benedictus
Pulkenhayn de Wratislavia filius fabri . . . prius ad hoc famulo de Gorlicz
ubi fuit rector scolarum".
2s Tamze, s. 557, oraz przyp. 27.
27 Tamze, s. 571: ,,magistro Benedicto quod feria sexta precedenti esset profes
sus Wratislaviensis in Arena . . . direxit II librum horarum qui sibi concessus
fuerat ad domum".
20 List do swego bylego wychowanka, zakonnika Fryderyka, zaczynal na wz6r
humanistyczny od „Ave frater". Dalsze slowa zaczerpni�te z Horacego. W tymze
23

24
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prowincja jest dumna" 20. Nawet sam obi6r Benedykta na prepozyta
konwentu klodzkiego swiadczy pozytywnie o jego poziomie umyslo
wym. Czlonkowie konwentu byli ludzmi w wi�kszosci wyksztalconymi,
z aspiracjami intelektualnymi, totez starano si� zawsze wybierac na
to stanowisko jednostk� g6rujqCq nad innymi poziomem intelektualnym.
Ten wlasnie wzglqd zawazyc musial przy obiorze Benedykta, gdyz po
mini�to kandydatur� zasluzonego dla klasztoru przeora Jerzego Beyera.
Zgodnie zas z przepisami konstytucji klasztornych i zwyczajami nale
zalo jego wlasnie wybrac. Wymownym swiadectwem szacunku dla umy
slowosci Benedykta Sq uprzednio cytowane slowa Beyera oraz okazy
wany mu na wielu kartach kroniki szacunek i podziw. 'Opr6cz cech
osobistych Polkenheima w sprawie odpustowej duze znaczenie odgry
wala r6wniez sprawowana przez niego funkcja dziekana. Czekajqcy
z duzq niecierpliwosciq na powr6t Polkenheima do klasztoru zakonnicy
klodzcy musieli z ogromnym rozgoryczeniem przeczytac list kapitufy
praskiej z 8 VII 1490 r. Wynikalo z niego, iz administracja katolicka
w Pradze ze zdumieniem przyj�la do wiadomosci fakt sprzeciwu Be
nedykta Polkenheima wobec odpustu Wernera. 0 wypadkach wiedziano
z relacji pisemnej i ustnej ksi�cia Henryka Podiebrada. W spos6b
zdawkowy obiecano wprawdzie porozmawiac z legatem papieskim w tej
sprawie i zobowiqzano si� przyslac pisemnq wiadomosc o wyniku roz
m6w, przy tym wszystkim wyrazono nadziej�, iz tymczasem prepozyt
Polkenheim winien dojsc do porozumienia. z ksi�ciem 30. W podobnym
tonie utrzymana byla odpowiedz Blazeja, kanonika i kantora kosciola
praskiego, adresowana do konwentu klodzkiego 31. Z list6w wynikalo
niedwuznacznie, ze o powaznej i szybkiej interwencji nikt nie mysli,
a juz tym bardziej interwencji, kt6ra podwazylaby autorytet ksi�cia.
Osamotniony Polkenheim pisal jednak w dalszym ciqgu listy do
Pragi, nadal wyjasnial, z jakich powod6w sprzeciwial si� gloszeniu od
pustu, dlaczego zajql wobec niego „wrogie" stanowisko. Odpowiedzi nie
uzyskal, totez czynil pewne kroki, aby wr6cic do klasztoru. Korzy
stajqc ze zbiegu okolicznosci, iz w tym czasie umarl ksi�ciu Henrykowi
maloletni syn Jerzy, Benedykt przyjechal do Klodzka, wziql wraz
z konwentem udzial w pogrzebie i przez kilka dni przebywal w klasz
torze. Stanowisko ksi�cia Henryka byl,o jednak nadal wrogie. Nadeszla
liscie S1\ dwa slowa greckie. Por. kodeks Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocla
wiu, sygn. 1048/1948, k. 127, 135. Por. nadto listy Benedykta skopiowane przez
Beyera w kronice klasztornej, Cronica, s. 659 nn.
29 Tamze, s. 661: Benedykt „vir illuminatus et clarus est nam ut citra iactan
cium loquar non credo doctorem iam in ordine nostTa in hac provincia".
3g Tamze, s. 662-664.
31 Tamze, s. 664-665.
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'chwila, aby zemsc1c si� na Benedykcie za niepowodzenia odpustowe.
Wlasnie nadeszlo z biskupstwa naumburskiego pismo do Polkenheima,
sprawcy zamieszania odpustowego w Klodzku, aby ten stawil si� oso
biscie w dniu 21 VIII 1490 r. w Naumburgu i oczyscil z zarzut6w 32.
Jednakze przed uplywem wyznaczonego terminu, pod naciskiem ksi�cia
i komisarza odpustowego Wernera, nastqpilo ofi.cjalne rzucenie eksko
muniki na Polkenheima (kt6ry w tych dniach musial juz opuscic
Kiodzko bojqc si� represji ze strony ksi�cia), z zastrzezeniem, ze nie
wolno go przyjmowac nigdzie na zadne hospicium 33•
Sprawa przyj�la teraz bardzo powazny i przykry dla Polkenheima
obr6t. Wprawdzie jeszcze liczyl na wyjasnienie legalnosci odpustu przez
administracj� praskq, ale to nie bylo w tej chwili dla niego najwaz
niejsze. Obecnie nalezalo starac si� o zniesienie ekskomuniki i w tym
celu zar6wno konwent, jak i Benedykt czynili wysilki, aby dotrzec do
wplywowych os6b, kt6re by mogly im pom6c w trudnej sytuacji.
Rozpoczyna si� okres wzmozonej korespondencji, wysylania posl6w
do Pragi i zabiegania o wzgl�dy wladz koscielnych. Nikt z duchowien
stwa klodzkiego nie ujql si� za swym dziekanem, jakkolwiek wszyscy
widzieli jego krzywd�. 0 udobruchaniu ksi�cia nie bylo mowy, gdyz ten
pragnql wykorzystac moment wielkiego zaskoczenia i przerazenia z po
wodu ekskomuniki Polkenheima i zazqdal kategorycznego obioru no
wego prepozyta. Teraz dopiero Benedykt spostrzegl, ze nie ma eo li
czyc na administracj� praskq i musi poniesc konsekwencje swej posta
wy wobec odpustu klodzkiego. W poszukiwaniu protektor6w w sprawie
ekskomuniki Benedykt zaw�drowal az do Krakowa, gdzie pozostal przez
jakis czas w klasztorze kanonik6w regularnych przy kosciele Bozego
Ciala na Kazimierzu 34• W tym czasie u kr6la polskiego przebywal bis
kup warminski, osobisty przyjaciel ksi�cia Henryka, przeto ludzono si�,
ze poprzez kontakty klasztoru Bozego Ciala z dworem kr6lewskim uda
si� pozyskac wstawiennictwo tak waznej osobistosci 35. Do Benedykta
Tamze, s. 665-668: ,,item scandali dati . . . in tota civitate Glocz quia
multos fidelium et maximum infecit partem sinistra interpretacione gracie jubilei
dicendo sanctissimum dominum rpapam non dedi,sse talem autoritatem bullamque
suam se non extendere ad electores Romani imperii cum tarnen hec bulla habeat
uti clare videtur circa finem ubi mencio fit de confessionalibus in quibus specialiter
exprimitur . .. Item suiscepcione heresiis ... in excommunicando et excommuni
catum pronunciando eundem predictum prepositum".
33 Tamze, s. 671: ,,princeps ... decanum omnes plebanos in districtu Glacensis
convocare et eis mandare ut patrem nostrum tanquam prophanum et excom
municatum haberent nec aliquis eum foveret ac hospicio reciperet".
34 Tamze, s. 674, 678.
35 Tamze, s. 678.
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przebywajqcego w Krakowie przyjechal przedstawiciel konwentu ka-•
nonik6w regularnych w Landskroun, aby ofiarowac mu w imieniu swych
braci stanowisko prepozyta 36• Byl to dow6d bratniej solidarnosci, a r6w
noczesnie podkreslenie stanowiska konwentu z Landskroun wobec od
pustu i uznania dla czlowieka wykl�tego przez kosd6l.
Jednakze p6lroczna szarpanina nerwowa, tulaczka, a przede wszyst
kim swiadomosc krzywdy osobistej i nieuczciwosci wladz swieckich
i koscielnych w calej sprawie, zalamaly Benedykta i wplyn�ly na de
cyzj� usuni�ia si� na zawsze z teren6w, gdzie si�galy wplywy posrednie
i bezposrednie Podiebrada. Oferty landskrounskiej nie przyjql. Zrezy
gnowal tez oficjalnie ze stanowiska prepozyta konwentu kanonik6w re
gularnych w Klodzku. Przeni6sl si� do eremit6w w Waltheimie, a po
pewnym czasie osiadl na stale u kartuz.6w w Kolonii 37• Ekskomunik�
z niego zdj�to. Blizszy-ch szczeg6l6w na ten temat kronika klasztorna
nie podaje.
Spraw� o praworzqdnosc w akcji odpustowej Polkenheim przegral,
jakkolwiek dla uczestniczqcych w wypadkach nie ulegalo wqtpliwosci,
iz mial slusznosc i ze gloszony przez Wernera odpust byl falszywy.
W niedlugim czasie, gdy sprawa Benedykta nabrala rozglosu i zacz�to
si� niq interesowac, komisarz zniknql z Klodzka. Biskup wroclawski
Jan Roth nie dopuscil do ogloszenia odpustu w swej diecezji 38, ludnosc
Klodzka okazala wielkq powsciqgliwosc w darach. Bylo to jedyne mo
ralne zwyci�stwo Benedykta przy wszystkich upokorzeniach i zawodach,
jakie go spotkaly.
Konsekwentna, chociaz umiarkowana opozycja Benedykta wobec fal
szerstwa odpustowego w Klodzku winna byc oceniona pozytywnie na
tle czas6w mu wsp6lczesnych. Jego wystqpienie ma miejsce na 27 lat
przed jawnq krytykq odpust6w, a kilkadziesiqt lat po krytyce odpust6w
ze strony reformator6w wewnqtrzkoscielnych. Kwestia odpust6w w dru
giej polowie XV w. byla bardzb drazliwa. Wraz z wojnami husyckimi
minql bezpowrotnie okres smialej krytyki naduzyc kosciola na odcinku
fiskalnym. Krytyka odpust6w nie byla obca zgromadzeniu zakonnemu,
do kt6rego Benedykt nalezal W bratnim klasztorze kanonik6w regu
larnych w Zaganiu akcj� t� pi�tnowal Ludolf w swych kazaniach.
W drugiej plac6wce, NMP Na Piasku we Wroclawiu, przepisywano ka
zania z Postylli Waldhausena 39, kt6ry nieraz kwestionowal zasad� od36 Tamze.
37 Tamze, s. 682, 683.
�8

Por. przyp. 1.

39 S. B y 1 in a, Wplywy Konrada Waldhausena na ziemiach polskich w dru
giej polowie XIV i pierwszej polowie XV wieku, Wroclaw-Warszawa-Krak6w
1966, s. 91 nn.

Handel odpustami na Slqsku

383

pust6w koscielnych. W drugiej polowie XIV w. w samym klasztorze
klodzkim miano wyglaszac kazania w duchu mocno podejrzanym
z punktu widzenia oficjalnej nauki i praktyki kosciola katolickiego
· i z tego powodu tlumacz.ono si� · potem przed sqdem konsystorskim.
Duchowny wyglaszajqcy kazania w kosciele kanonik6w regularnych
w Klodzku pos[!dzany byl o sprzyjanie poglqdom Milicza z Kromieryza 40•
Wyst[!pienia husyckie nauczyly kosci6l ostroznosci. Krytyk� tlumio
no szybko i skutecznie. Sprawq podniesienia rangi odpust6w w oczach
wiernych zajql si� szczeg6lnie sob6r bazylejski. Z biegiem czasu (od
1467 r.) pojawiajq si� ostre zarz[!dzenia papiezy, aby ekskomunikowac
kazdego, kto by w jakikolwiek spos6b wyst�powal przeciw odpustom 41•
Bqdz eo b[!dz byl to jeden z lepszych srodk6w wyludzania pieni�dzy od
wiernych. Papiez Innocenty VIII (w okresie jego pontyfikatu mial miej
sce odpust w Klodzku) byl bardzo przychylny akcji odpustowej. Nie
tylko zatwierdzil wszystkie odpusty swych poprzednik6w, ale spowo
dowal, ze za jego czas6w gloszono je we wszystkich krajach. W takiej
sytuacji nielatwo bylo, a nawet wr�cz niebezpiecznie, atakowac nawet
formalnq stron� odpust6w. Swiatlejsze warstwy duchowienstwa zakon
nego i swieckiego baly si� wyst�powac przeciw odpustom nawet wtedy,
gdy zdawano sobie spraw� z falszerstwa. Kwestia udowodnienia fal
szerstwa nie byla zreszt[! tak latwa i prosta, jak by si� zdawalo. Za
falszerzami odpustowymi z reguly stali mozni protektorzy, totez zanim
by sprzeciwiajqcy si� m6gl udowodnic nieprawomocnosc odpustu, spot
kalyby go bolesne represje. t.atwiej bylo wyst�powac przeciw odpustom
czynnikom swieckim niz duchownym. Dlatego tez np. biskup Jan Turzo
w 1519 r. oddal spraw� odpustu magistratowi miasta Wroclawia, bo
jqc si� cenzury koscielnej, i tym samym uchylil si� od odpo"".iedzial
nosci 42.
Z postawy Benedykta wynikalo, ze nie atakowal moralnej strony
odpustu i do tego bylo mu jeszcze bardzo daleko. Odpust z 1490 r. za
kwestionowal z pozycji prawowiernego katolika, gotowego zawsze wy
konac polecenie odg6rnych wladz kosciola, o ile tylko Sq one formalnie
bez zarzutu. W trosce O praworzqdnosc narazil si� na powazne konse
kwencje. Zdecydowany i nieprzejednany zar6wno wobec pertraktacji
z komisarzem Wernem, jak i w samotnej tulaczce z pi�tnem· heretyka,
trwal na stanowisku, pewny swej moralnej i prawej racji, bezsilny wo-

°

4

F.

Ta d r a,

Acta iudiciorum consistorii Pragensis, t. II, nr 98;

T s chi

s c h k e, Nachträge zu den Giätzer GeschichtsqueUen (Glatzer Heimatblätter,· 1925,
s. 98 nn.).
41 Paulus, Geschichte des Ablasses im Mittelaiter, t. III, s. 466-469.
42 A. K a s t n e r, Archiv für die Geschichte des Bisthums Breslau,. t. I, Nysa
1858, s. 2.

3-84

Leokadia Matusik

bec naduzycia wladzy swieckiej, opieszalosci i zlej woli ze strony kos
ciola praskiego. Benedykt nie mial trzezwego osqdu polityki kosciola
w sprawie odpust6w i _dlatego ludzil si�, iz kapitula praska szybko wy
kryje falszerstwo. Nie zdawal sobie sprawy z faktu, ze wladze te, prag
nqc dla wlasnych cel6w pozyskac wzgl�dy ksi�ia, przymknq oczy na
pogwalcenie zasad uczciwosci i praworzqdnosci. W ocenie polityki ko
sciola Benedykt daleko odbiegl od swego poprzednika i wychowawcy
klasztornego prepozyta Michala Czacheritza z Nysy, kt6ry zludzen nie
mial i trafniej ocenial polityk� wladz koscielnych, czemu dal wyraz
w rozmowie z legatem papieskim 43.
Jakkolwiek stanowisko Benedykta wobec odpustu bylo slusznei znaj
dowalo oddzwi�k w spoleczenstwie, niemniej jego postawa byla bardzo
odosobniona wsr6d kleru. Duchowienstwo ziemi klodzkiej w ostatecz
nosci wolalo poprzec ksi�cia i zbierac datki odpustowe na wojn� z Tur
kami niz narazac si� wladzy swieckiej i duchownej. Jedynie wlasny
konwent pozostal mu wierny. Nie szcz�dzil staran, pieni�dzy i wysil
k6w, najpierw aby spowodowac zaj�cie si� sprawq odpustu przez admi
nistracj� praskq (kilkakrotnie wysylano specjalnego delegata z pismami),
potem zas aby zniesc z prepozyta ekskomunik�. Z przedstawionych
w kronice wypadk6w wynika jasno, ze od poczqtku do konca popierajq
stanowisko Benedykta, cierpliwie znoszq konsekwencje ekskomuniki
(w czasie kt6rej bano si� po. prostu wychodzic z klasztoru), jak i zlosc
ksi�cia czy zaw6d ze strony wladz koscielnych. Zakonnicy nie dali si�
latwo zastraszyc i nie kwapili z obiorem nowego prepozyta.
Protest Benedykta i Zqdanie poszanowania praworzqdnosci musia:ly
pozostac bez echa. Od pocZqtku nie mial szans wygrania zatargu od
pustowego. Gl6wnym przeciwnikiem Benedykta nie byl przeciez komi
sarz odpustowy Werner, ale ksiqz� klodzki. Tarn zas, gdzie do spraw
odpustu wtrqcala si� wladza swiecka, aby wykorzystac go do wlasnych
cel6w, musialy na oponenta spasc represje.
Stanowisko ksi�cia bylo bardzo wyrazne. Je:rzy Beyer, opisujqc zajs
cia odpustowe, zachowuje si� powsciqgliwie wobec ksi�cia, jedynie przy
komisarzu daje upust oburzeniu (nazywa go czlowiekiem przewrotnym
i klamcq). Dla czytelnika kroniki nie ulega jednak wqtpliwosci, ze za
angazowanie ksi�cia Henryka bylo podyktowane nadziejq na korzysci
materialne. Sam byl doskonale zorientowany eo do nieprawomocnosci
odpustu, ale silq autorytetu pana ziemi zmusil wahajqce si� ducho
wienstwo do uznania odpustu za oficjalny, opornego Benedykta razem
z wladzami koscielnymi pokonal dostatecznie. Cel odpustu klodzkiego
z 1490 r. doskonale pasowal do koniunkturalnych zamierzen ksi�cia. Ze
43 Cronica, s. 498.
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wszystkich odpust6w w XV w. datki na walk� przeciw Turkom byly
najpopularniejsze wsr6d ludnosci, przy calej problematycznej juz po
stawie ludnosci wobec odpust6w. 'Odpust za datki na walk� przeciw
'.furkom stanowil swietm1 okazj� dla wladzy swieckiej, aby cz�sc do
chodu sobie przywlaszczyc. Historia zna wiele przyklad6w zuzycia pie
ni�dzy zebranych z tej okazji na zupelnie inny cel. I tak wystarczy
wspomniec, ze Karol VII zuzyl je nie na walk� z Turkami, ale na
wojn� z Neapolem, natomiast Wladyslaw Jagiellonczyk wykorzystal
taki odpust z 1500 r. na wyr6wnanie swoich zadluzen u wroclawskiego
mieszczanstwa 44.
W XV w. komisarze odpustowi coraz cz�sdef szukali pomocy u wla
dzy swieckiej w egzekwowaniu datk6w odpustowych. Za te przyslugi
przypadala czynnikom swieckim niemala cz�sc dochod6w odpustowych.
Z listu Piusa II z 1461 r. skierowanego do kosciola Matii Magdaleny
i Elzbiety we Wroclawiu wynika, ze do, kamery apostolskiej wplyn�la
tylko jedna trzecia dochod6w odpustowych, natomiast dwie trzecie
wladze miasta zagarn�ly dla siebie 45• Eschenloer nie wahal si� napisac
w swej kronice, ze bez datk6w na odpust swi�tojanski sytuacja finan
sowa we Wroclawiu bylaby gorsza, niz gdyby miasto prowadzilo przez
pol roku wojn� 46• Podobne przyklady mozna by mnozyc. W takiej sy
tuacji ferment i opozycja wobec polityki fiskalnej kosciola i naduzyc
stqd wyniklych musiala wzrastac i nasilac si�, aby ostatecznie znalezc
ujscie w reformacji. Sprawa Benedykta Polkenheima z Wroclawia jest
przykladem cz�stej bezsilnosci jednostki wobec bezprawia jednych i tu
szowania tegoz przez drugich.
MARGINALIEN t)BER DEN ABLASSHANDEL IN SCHLESIEN
IN DER VORREFORMATIONSZEIT
Im Juni 1490 verkündete in Klodzko der Pfarrer der Naumburger Diözese,
Magister Gregorius Werner, einen Ablass für Spenden, die dem Krieg gegen
die Türken dienen sollten. Der Ablass war nicht rechtsverbindlich. Der Veröf-'
fentlichung dieses Ablasses widersetzte sich der Präpositus des Klosters der
regulierten Kanoniker in Klodzko, Magister Benediktus Polkenheim, der eine Be
stätigung des Ablasses von seiten der Prager Kirchenbehörden forderte. Die
Autorität des Probstes sowie der Widerwille der Bevölkerung in der zweiten

44 P a u 1 u s, Geschichte des Ablasses im Mittelalter, t. III, s. 464-465:
M eye r, op. cit., s. 60.
45 M eye r, op. cit., s. 60. Por. P. Es c h e n i o e r, Geschichten der Stadt
Breslau oder Denkwürdigkeiten seiner Zeit vom Jahre 1440 bis 1479, wyd.
J. G. Kunisch, t. I, Wroclaw 1827, s. 187.
4& Esch e n l o er, op. cit., s. 168.
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Hälfte des XV. Jh. gegen die Ablässe verursachten einen Boykott dieses Ablasses
durch die Bewohner von Klodzko, was wiederum Repressalien gegenüber Probst
Polkenheim hervorrief. Dieser wurde exkommuniziert, aus dem Kloster verbannt
und aus der Stadt für immer vertrieben. Die im Artikel geschilderten Ereignisse
wurden auf Grund einer glaubwürdigen, zeitgenössischen, bisher unveröffentlich
ten Quelle aufgezeichnet.

JAN STOV1CEK

BALTAZAR I DR JERZY MEHLOWIE ZE STRZELIC. PRZYCZYNEK
DO DZIEJÖW PATRYCJATU WROCLAWSKIEGO W XVI WIEKU
Zupelnie wyjqtkowa sytuacja Wrodawia w panstwie czeskim, uwa
runkowana mi�dzy innymi tym, ze stal on na czele ksi�stwa i posiadal
caly szereg uprawnien panujqcego, a. w pierwszej polowie XVI w.
dqzyl nawet do uzyskania podobnych praw jako wolne miasta nie
mieckie, wplywala tez na pozycj� rekrutujqcego si� w pierwszym rz�
dzie z kupc6w patrycjatu. Handel ze Wschodem i Zachodem przynosil
tym kupcom dzi�ki korzystnemu polozeniu miasta olbrzymie zyski, tak
ze Wrodaw nalezal do najbogatszych osrodk6w miejskich srodkowej
Europy. Bogactwo to przyciqgalo okolicznq biednq szlacht�, kt6ra osie
dlala si� w miescie, zajmowala handlem i zawierala zwiqzki malzenskie
z mieszczanami. Mieszczanie zas ze swej strony dqzyli do uzyskania
podnoszi:icego ich prestiz spoleczny szlachectwa. Dlatego tez mieszczan
ska warstwa patrycjatu inwestowala sw6j kapital w majqtki ziemskie,
widzq:e w tym drog� do uzyskania godnosci szlacheckiej.
W ten spos6b zmienial si� sklad patrycjatu. Na miejsce odchodzqcych
starych rod6w przychodzily nowe. Gl6wne fale migracji przypadaly na
pierwszq polow� XV w., a nast�pnie poczqtek i czterdzieste oraz pi�c
dziesii:ite lata XVI w. Wsr6d przybysz6w w XV w. przodowali mi�dzy
innymi: Sauermannowie, Uthmanowie, Hörnigowie. Zdobyli oni znaczny
wplyw na rzqdy, zajmujqc przez szereg pokolen miejsca w radzie miej
skiej. Przywile-j6w swy"ch zazdrosnie strzegli i solidarnie bronili, ponie
waz kazdy patrycjusz byl z innymi rodzinami patrycjuszowskimi spo
krewniony lub za posrednictwem krewnych zaprzyjazniony. T�sknota
za szlachectwem przewyzszala wszystko. Jesli nie mozna go bylo na
tychmiast uzyskac, to przynajmniej nasladowano szlacht� stylem zycia
oraz gonitwq za herbami i przydomkami, jako pierwszym stopniem na
drodze do szlachectwa, dla kt6rego niejednokrotnie poswi�cano nawet
majqtki. Obok mab:enstw z c6rkami zubozalych szlachcic6w odpowied-
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nim sposobem wiodqcym do tego celu wydawala si� tez sluzba na dwo
rze, gdzie w nagrod� mozna bylo zostac nobilitowanym. W ten spos6b
formowala si� pochodzq·ca z patrycjatu nowa szlachta ziemiansko-biuro
kratyczna. Niekt6rzy homines novi osiqgali niekiedy dosc wplywowe
stanowiska. Do nich wlasnie nalezeli tez Mehlowie ze Strzelic, kt6rym
ferment XVI w. umozliwil karie.r�, a nast�pnie przyni6sl upadek 1.
Rod Mehl6w wysunql si� we Wroclawiu za czas6w Wladyslawa Ja
giellonskiego, kt6ry nadal Mikolajowi Mehlowi herb z przydomkiem
„ze Strzelic" 2• Nazwisko to wskazywaloby na niskie, prawdopodobnie
rzemieslnicze czy kramarskie pochodzenie, lecz dost�pne zr6dla nie dajq
w tej sprawie odpowiedzi. Wydaje si�, ze do przodk6w Mikolaja nale
zala patrycjuszowska rodzina Strehlitz6w, wyst�pujqca w dziejach Wro
clawia w drugiej polowie XIV i w poczqtku XV w., w kt6rej posia
daniu znajdowaly si� renty i majqtki ziemskie (a takze mlyny, co moze
prowadzic r6wniez do wytlumaczenia ich nazwiska). Nie mozna tego
jednak z calq pewnosciq stwierdzic 3• Wiadomo jedynie, ze pierwszym
znanym z nich byl Mikolaj, kt6rego zona pochodzila z rodu patrycjuszy
wroclawskich Uthman6w, trudniqcych si� handlem, gl6wnie z W�grami,
nobilitowanych na poczqtku XVI w.4 Malzenstwo Mikolaja, jak i dzia
lalnosc jego pi�ciu syn6w, z kt6rych na czolo wybijali si� Baltazar
i Hans, zdaje si� wskazywac na kupieckie pochodzenie jego rodu. Sy
nowie ci utrzymywali zwiqzki przede wszystkim z kupcami nastawio
nymi na handel z Polskq i W�grami - z Krapfami, Hörnigami i Sauer
mannami, kt6rzy uczestniczyli w przedsi�wziE�ciach g6rniczych s.
Gdy w 1515 r. 6 rajc6w, mi�dzy kt6rymi znajdowali si� spokrew
nieni z Mehlami Kunz Sauermann i Mikolaj Uthmann, w obawie przed
powstaniem plebejskim musialo zrezygnowac ze swego urz�u rajcow1 Historia Slqska, t. I, cz. 2, Wroclaw 1961, s. 182-184; V. Urfu s, Prcivo
na obchod ve Vratislavi pfed vcilkou tficetiletou a po ni (Slezsky Sbornik, LXI,
1963, s. 451--454); K. M a 1 e c z y n s k i, Dzieje Wroclawia do roku 1618 (Dzieje
Wroclawia do 1807, Warszawa 1958, s. 267-268); G. Pfe iffe r, Das Breslauer
Patriziat im Mittelalter, Wroclaw 1929, s. 227 n.; S. T y n c,
zycia patrycjatu
wroclawskiego w dobie renesansu (Sob6tka, VIII, 1953, s. 99); V. K 1 e c a n d a,
Pfijimcini do rytifskeho stavu v zemich ceskych a rakouskych na poccitku novo
veku (CAS, VI, 1928, s. 35-59, 80-81).
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Zbi6r genealogiczny J. V. Dobi'enskeho, 1. inw. 2086, Statni üsti'edni Archiv
Praha (dalej skr6t: Dobrensky 2086).
3 Pfe iffe r, op. cit., s. 172-176. 0 pochodzeniu rodziny mozna by zapewne
powiedziec wi�cej na podstawie material6w znajdujqcych si� w Panstwowym
Archiwum Miasta Wroclawia i Woj. Wroclawskiego, do kt6rych jeszcze nie
dotarlem.
4 Dobi'ensky 2086; Pfe iffe r, op. cit., s. 238.
. s Pfeif f e r, op. cit., s. 224 n.
2

Baltazar i dr Jerzy Mehlowie ze Strzelic

389

skiego, dostal si� Baltazar Mehl w 1518 r. przy ich pomocy do rady
wroclawskiej. Zasiadal w niej az do 1536 r. 6 Tym rozpocz�la si� jego
kariera, chociaz z zyciem Wroclawia nie byl w przyszlosci zbyt mocno
zwiqzany.
Juz bardzo wczesnie wystqpilo u niego duze zainteresowanie przed
si�biorstwami g6rniczymi. W 1520 r. wyst�powal jako gwarek w Jä
chymowie, gdzie wsp6lnie z Achacym Haunoldem i Grzegorzem Grund
tem bronil interes6w miasta Wroclawia 7• Nie przebywal tarn jednak
dlugo, poniewaz nadarzyla mu si� nowa okazja latwych dochod6w na
miejscu we Wroclawiu, a mianowicie mozliwosc uczestniczenia wsp61nie z bratem Hansem i �ansem Krapfem w spekulacjach na biciu zde
waluowanej monety w�gierskiej w towarzystwie Kunza Sauermanna.
Towarzystwo to uzyskalo w zamian za pozyczk� odpowiedni przywilej
kr6lowej Marii Habsburskiej na lata 1523-1525. Przyniosly one Mehlo
wi nie tylko pieniqdze, lecz takze nawiqzanie kontakt6w z Habsburgami
i dost�p do sluzby dla nich. Nie wystarczylo mu to jednak. Wkr6tce
rozejrzal si� za jeszcze bardziej dochodowym zaj�ciem. Przeszedl p.a
· uslugi sp6lki fuggerowsko-turzonowskiej, kt6ra dostarczala miedz, prze
wozqc jq przez Wroclaw, gdzie posiadala od 1503 r. waznq faktori�
handlowq. Pewpym ulatwieniem dla niego byl fakt, ze jeden z czlon
k6w sp6lki, Jan Turzo Mlodszy, byl tez przedsi�biorcq g6rniczym na
Slqsku, a dalszy czlonek rodu, Jan Turzo Starszy, piastowal w latach
1501-1520 godnosc biskupa wroclawskiego. Pracujqc u Jana Turzona
Mlodszego stal si� Baltazar pomocnikiem jego brata Aleksego przy za
rzqdzaniu zalozonq w 1524 r. mennicq w Banskiej Bystrzycy. Tu przy
padlo mu zadanie wyszukania potrzebnych mincerzy, kt6rych sprowa
dzil mi�dzy innymi z Kutnej Hory. Z mincerzami tymi zawarl w sierp
niu 1524 r. odpowiedniq umow� 8• Gdy w lipcu 1525 r. pod wplywem
powstania g6rniczego skonfiskowano majqtek sp6lki fuggerowsko-turzo
nowskiej na W�grzech, a konfiskata obj�la takze faktori� wroclawskq,
prawdopodobnie za sprawq Mehla rada wroclawska nie przeciwstawila
si� wywiezieniu cz�sci jej zasob6w do Lipska. Kiedy w poczqtku 152·6 r.
Turzonowie pod naciskiem dworu budzinskiego wystqpili ze sp6lki, a na
st�pnie Fuggerowie po dlugich rokowaniach w kwietnfü i maju 1526 r.
odzyskali skonfiskowany majqtek i przej�li przedsi�biorstwa g6rnicze
Turzon6w, Baltazar Mehl przeszedl do bezposredniej sluzby u Fugges Tamze, s. 271; H. M a r k g r af - 0. Fr e n z e 1, Breslauer Stadtbuch
(Codex diplomaticus Silesiae - dalej skr6t: CDS - XI, Wroclaw 1882, s. 110).
7 K. W u t k e,
Schlesietn's Bergbau- und Hüttenwesen (CDS, XX, Wroclaw
1900, s. 214).
8 Pfe iffe r, op. cit., s. 300; P. Ra t k o s, Die Entwertung der ungarischen
Kleinmünze im Jahre 1521 (Studia Historica Slovaca, I, Bratislava 1963, s. 43 i n.);
Historia Slqska, t. I, cz. 2, s. 303-307.
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r6w 9• Przebywal wtedy na W�grzech, gdzie w 1528 r. pracowal jako
faktor w Budzie 10• Skoro w 1529 r. Buda zostala zaj�ta przez Turk6w,
Mehl uszedl przed nimi do Wroclawia i na pewien czas prawdopodobnie
zrezygnowal ze slu_zby u Fugger6w. M6gl poswi�cic si� przeto z tym
wi�kszcl energiq interesom Habsburg6w i rodzimego miasta Wroclawia.
Habsburgom pomagal zresztq i przy realizacji ich polityki we Wro
clawiu. Ci wykorzystywali bardzo umiarkowany protestantyzm patry
cjuszy wroclawskich, kt6rzy za zapewnienie im tolerancji gotowi byli
ponosic powazne ofiary finansowe, pokrywac cz�sci dlug6w panujqcego
czy tez placic wysokie podatki itp. Uczestniczyli w tym i 'Mehlowie. Na
nagrod� za te uslugi nie musieli dlugo czekac. W poczqtku lat trzydzie
stych XVI w. Habsburgowie umocnili swe pozycje nie tylko w Rzeszy,
ale i w calej Europie. W lutym 1530 r. Karol V zostal koronowany na
cesarza rzymskiego, a w poczqtku stycznia 1531 r. wybrano Ferdynan
da I na kr6la rzymskiego, kt6ry w ten spos6b zapewnil sobie nast�p
stwo tronu. Sukcesy te zawdzi�czali przeplaceniu elektor6w przy po
mocy pieni�dzy Fugger6w, kt6rym zrewanzowali si� nadaniem tytulu
hrabiowskiego. Pieniqdze mieli takze z innych zr6del, w tym r6wniez
z Wroclawia. Miasto to uzyskalo w 1530 r. nowy herb, zatwierdzony
wraz· z dawnymi prawami majqtkowymi i politycznymi przez Karola V
przy okazji sejmu w Augsburgu 11• Tenze sejm odegral waznq rol�
w dziejach Mehl6w. Karol V wyni6sl bowiem na nim ich r6d do stanu
szlachty Rzeszy i ulepszyl dawny herb rodzinny. Podobny przywilej
udzielil w nast�pnym roku Ferdynand I specjalnie Baltazarowi, pod
kreslajqc przy tym jego zaslugi dla Habsburg6w austriackich 12.
W pierwszej polowie lat trzydziestych XVI w. Baltazar poswi�al
si� w pelni sprawom administracyjnym miasta i kwestiom zwiqzanym
z rozwojem kulturalnym jego spoleczenstwa. Uczestniczyl wi�c w ro
kowaniach z biskupem wroclawskim majqcych na celu uzyskanie dla
gminy niekt6rych budynk6w klasztornych, kt6re chciano przeznaczyc
na projektowane gimnazjum akademickie, majqce powstac ze swietnej
szkoly Sw. Elzbiety. Rektorem tej szkoly byl w6wczas humanista Am
brozy Moiban, znany propagator protestantyzmu i antyku. Moiban bral
zresztq udzial we wspomnianych pertraktacjach wsp6lnie z Mehlem 1a.
9 J. Küh n d e 1, Fuggerove ve Slezsku (Slezsky Sbornik, LIII, 1955, s. 46-48);
P. Ra t k o
Povstanie banikov na Slovensku roku 1525-1526, Bratislava 1963;
s. 117 i n.
10 G. von. P ö l·n i t z, Antoh Fugger, t. I, Tübingen 1958, s. 462 n.
11 Historia Slqska, t. I, cz. 2. s. 315; M a 1 e c z y n s k i, op, cit., s. 299-300.

s,

12 Dobrensky 2086; Statni üsti'edni Archiv, Praha (dalej skr6t: SÜA), Sal. 297,
fol. 75-76.
13 G. B au c h,
Geschichte des Breslauer Schulwesens in der Zeit der Refor
mation (CDS, XXVI, Wroclaw 1900, s. 165-166); por. tez T y n c, op. cit., s. 83-84.
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W drugiej polowie lat trzydziestych Mehl pojawH si� na nowo
w sluzbie Fugger6w, kt6rym m6gl si� juz oddac bez reszty, poniewaz
w 1536 r. ustqpil z rady miejskiej Wroclawia. Od Ferdynanda I otrzy
mal w nast�pnym roku (1537) zaszczytny tytul radcy kr6lewskiego 14•
To pomoglo mu w uzyskaniu dosc wysokiego stanowiska u Fugger6w.
Zostal burgrabiq ich majc1tku Cerveny Kamen w zachodniej Slowacji,
ktöry nabyfü w 1535 r. od zadluzonych Turzon6w. Majc1tek ten byl
·wprawdzie bardzo zaniedbany, lecz posiadal ze wzgl�du na swe polozenie geograficzne duze znaczenie. T�dy bowiem wiodla droga z Austrii
przez Bratyslaw� do w�gierskiego przedsi�biorstwa Fugger6'Y w Ban
skiej Bystrzycy. Droga ta byla wystawiona-na niebezpieczenstwo ataku
tureckiego.
Mehl mial za zadanie doprowadzenie do ladu gospodarki owej po
siadlosci, nastawionej na upraw� winnej latorosli i produkcj� wina,
nadz6r nad handlem (Cerveny Kamen byl wielkim centrum zaopatrz.e
nia dla srodkowej Slowacji), wreszcie zasiedlanie przy pomocy kolo
nist6w tamtejszych pustek. Zadanie to wypelnil z powodzeniem. Upo�
rzc1dkowal tez administracj� _majc1tku, jak swiadczy o tym spisany pod
jego kierunkiem urbarz z 1543 r. Najwi�cej uwagi jednak poswi�cal
zyskownej gospodarce rybnej, kt6rc1 tarn zaprowadzil 15• Instrukcji
w tym wzgl�dzie dostarczyl mu prawdopodobnie najbardziej powolany
fachowiec, znany humanista olomuniecki Jan Dubravius, wyslany do
klucza Cerveny Kamen przez biskupa Stanislawa Turzona na prosb�
Antoniego Fuggera. Wizyta Dubraviusa w Cervenym Kamenu i wydane
tarn instrukcje staly si� podnietq do napisania przez niego dziela De
piscinis, kt6re poW1stalo w latach 1535-1537 16•
W tymze majc1tku . Mehl zetknc1l si� z jeszcze jednym humanistc1,
a mianowicie z fuggerowskim faktorem Janem Derschwammem. Nasz
burgrabia interesowal si� jego zbiorami starozytnosci, monet, r�kopi
s6w itp. Korespondowal z nim, pozyczal od niego ksic1zki i dowiadywal
si� o jego podr6ze. Korzystal r6wniez z jego pomocy przy przebudowie
14 M a k g r a f - Fr e n z e l, op. cit., s. 110.
1s M. S k 1 a d a n y, Rybnikarstvo na fuggerovskom panstve Cerveny Kamen
v 16. storoci (Historicke Studie, X, Bratislava 1965, s. 24, 52-56); J. Zu d e 1,
Osidlenie a pohyb obyvatelstva in'a cervonokamenskom panstve za Fuggerov v ro
koch 1535-1583 (Historicky casopis, 1965, s. 572); por. Korespondencja B. Mehla
z lat 1538--1542, Statni Slovensky üsti'edni Archiv, Bratislava (dalej skr6t: SSUA),
C.K.I.
16 S k 1 a d a n y, op. cit., s. 26-27. Nie jest przypadkiem, ze jego pierwsze
wydanie ukazalo siE: we Wroclawiu w 1547 r., kiedy to wsp6lczesnie wyszedl dru
kiem traktat 0. Strumienskiego zaznajamiajqcy Slqsk z wynikami dziela Dubra
viusa (por. Historia Slo,ska, t. I, cz. 3, Wroclaw 1963, s. 72-74)_ Byc moze, ze
do popularyzacji dziela Dubraviusa przyczynil siE: r6wniez B. Mehl.
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zamku w renesansowq twierdz�, kt6rq architekci niemieccy na pod
stawie wzor6w Dürrera przeprowadzili w bardzo szybkim tempie, tak
ze w 1540 r. urZqdzano juz jej wn�trza 17• W 1543 r. Mehl, prawdopo
dobnie ze wzgl�du na wiek, zrezygnowal ze swego stanowiska i od
szedl na zawsze od Fugger6w. 0 tym, jak sluzba u nich byla dochodowa,
swiadczy przyklad wiedenskiego faktora Fugger6w Leopolda Pleyhera,
kt6ry wzbogacil si� do tego stopnia, ze w 1540 r. m6gl nawet myslec
o zakupieniu herbu szlacheckiego 1s.
Reszt� swego zywota strawil Baltazar Mehl we Wroclawiu, gdzie
zmarl w 1545 r. i zostal pochowany w luteranskim kosciele Sw. Elzbie
ty 19. Nie zobaczyl zniweczenia swych zabieg6w o prohabsburskq poli
tyk� Wroclawia, jakim bylo opowiedzenie si� miasta w 1547 r. po stro
nie Zwiqzku Szmalkaldzkiego, za eo zostalo ono surowo ukarane 20•
Wtedy to ostatecznie skonczyly si� sny o republice miejskiej i minql
okres szczytowego znaczenia politycznego Wroclawia.
W latach czterdziestych rozpocz�li szerszq dzialalnosc synowie Bal
tazara, w szczeg6lnosci dwaj najstarsi - Baltazar i Jerzy. Wedle za
mierzen ojca mieli oni prawdopodobnie szukac kariery w sluzbie u Fug
ger6w czy Habsburg6w. Baltazar mlodszy pracowal wsp6lczesnie
z ojcem u Fugger6w w Banskiej Bystrzycy, gdzie w 1539 r. wspieral
go faktor Leopold Puchpauer. Po 1540 r. wiadomosci o Baltazarze za
nikajq. Widocznie nie osiqgnql on w zyciu zbyt wiele 21• Przescignql go
brat Jerzy, kt6ry zrobil jeszcze wi�kszq karier� niz ojci€c.
Jerzy Mehl urodzil si� w 1517 r. 22 Do zawodu urz�dniczego przy
gotowywano go zapewne juz od mlodosci. W tym kierunku bowiem po
kierowano jego wyksztalceniem. Podstawy edukacji uzyskal prawdo
podobnie w najlepszej szkole protestanckiej Wroclawia - u Sw. Elz
biety, o czym zdajq si� swiadczyc jego bliskie kontakty z tq uczelniq.
Tarn m6gl poznac zasady humanizmu i klasyk6w antycznych, kt6rych
p6zniej zawsze uwielbial 23• Chyba juz wtedy myslal o studiach praw17 D.
Fa u s t, Prvy muzeolog a zberatel starozitnosti na Slovensku. 2ivot
a dielo Jcina Dernschwamma z Hradezina (Sbornik Krajskeho Muzea v Trnave, I,
1955, s. 27-55); D. M e n c I o v ä - V. V. St e c h, Ce,rveny Kamen, Bratislava

1954, s. 35-36; Korespondencja B. Mehla z lat 1539-1541, SSüA, C.K.I.
18 Por. wyzej i L. Pleyner do B. Mehla, Wieden 31 IV 1540, korespondencja
B. Mehla, SsüA, C.K.I.
19 J. Si n a p i u s, Schlesische Curiositäten, t. II, Leipzig 1728, s. 805.
20 Historia Slqska, t. I, cz. 2, s. 184.
21 L. Puchpauer do B. Mehla, Banska Bystrzyca 20 VII 1539, SSüA, C.K.I.,
i nota o nim z 1540 r. w Cassabuch panstwi Cerveny Kamen z let 1539-1542,
tamze C.K.I.
22 E. A. Se e 1 i g e r,
Heimatkunde des Bezirkes Reichenberg, t. III, Li berec
1936-1940, s. 200.
23 Por. o tej sprawie dalej.
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niczych. Studia te otworzyly rnu p6zniej drog� do wysokich stanowisk
urz�dniczych. Nie poszedl jednak na zaden uniwersytet protestancki,
jak bylo to zwyczajern rnlodziezy ewangelickiej, lecz do rnalego uni
wersytetu katolickiego w bawarskirn rniescie Ingolstadt, swego rodzaju
twierdzy walczqcego z luteranstwern niernieckiego katolicyzrnu.
To ze Jerzy Mehl studiowal tarn w latach 1536-1540 na wydziale
sztuk wyzwolonych, wynikalo zapewne z dw6ch powod6w. Pierwszyrn
z nich byla prawdopodobnie bliskosc Augsburga, siedziby Fugger6w,
kt6rych synowie studiowali r6wniez w Ingolstacie. Np. w 1540 r. zo
stal tarn irnrnatrykulowany Hieronirn, syn Antoniego Fuggera. Jerzy
uzyskiwal wi�c okazj� bezposredniego poznania centrali przedsi�bior
stwa Fugger6w. Poza tyrn przyciqgala go zapewne osoba rektora uni
wersytetu, Jana von Ecka, nie jako zaci�tego przeciwnika Lutra, ale
jako wybitnego teoretyka gospodarczego, kt6ry po raz pierwszy w Niern
czech wyglosil publicznie obron� nowoczesnego wielkiego kapitalu ku
pieckiego przeciwko panujqcyrn poglqdorn tornistycznej etyki gospodar
czej 24• Korzystne dla jego wyksztalcenia bylo tez poznanie polernik
katolicyzrnu z luteranizrnern. Tarn wreszcie dojrzala w pelni jego de
cyzja poswi�cenia si� studiorn prawa.
Tak wi�c po kr6tkirn pobycie u ojca w Cervenyrn Karnenu udal si�
do slynqcej z nauki prawa Bolonii, gdzie zostal w 1541 r. irnrnatry
kulowany 25• Byl to wprawdzie przodujqcy uniwersytet katolicki, znaj
dujqcy si� .nawet od. 1506 r. bezposrednio na terytoriurn panstwa pa
pieskiego, ale panowala calkiern inna niz w tyrn panstwie atrnosfera,
nie rn6wiqc juz o tyrn, ze wsr6d student6w znajdowali si� takze pro
testanci.
Mehl znalazl si� wi�c w centrurn kultury renesansowej i renesan
sowo pojrnowanego katolicyzrnu. Jego urnysl ksztaltowaly w bezposred
ni spos6b ukierunkowane hurnanistycznie studia prawnicze, zwlaszcza
odrodzonego prawa rzyrnskiego, kt6re znalazlo tarn wybitnego inter
pretatora w osobie Andrzeja Alciato. Z wykladarni tego uczonego Jerzy
rnial okazj� si� zetknqc. Alciato stal si� tez uczestnikiern dysput praw
niczych, rni�dzy innyrni o forrnach panstwa, poruszajqcych wtedy calq
p6lnocnq Itali�. Prawnicy uniwersyteccy pod wplywern Karola V skla
niali si� w coraz wi�kszyrn stopniu ku zasadorn rnonarchii abso1utnej,
kt6re opracowywali i teoretycznie udowadniali, jak Alciato w wypadku
24

Die Matrikel der Univer.sität Ingolstadt 1472-1550, wyd. G. Wolf, München

1906, s. 538-562; G. v. P ö 1 n i t z, Denkmale und Dokumente zur Geschichte
Ludwig-Maximiliwn•s Universität Ingolstadt-Landshut-München, Mün�hen 1942,
s. 16-26.
2s T. Pinser do B. Mehla, 2 VI 1541 (b.m.), SSüA, C.K.I.; G. K n o d, Deutsche
Studenten in Bologna 1289-1562, Berlin 1899, s. 337.
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panowania Medyceusz6w we Florencji 26• Prawnik6w o takiej orientacji
potrzebowali Habsburgowie. Dlatego tez Karol V wsp6lnie z Ferdynan
dern I i papiezern Pawlern III potwierdzil i rozszerzyl w 1543 r. przy
wileje' niernieckich student6w w Bolonii. W rok p6zniej Jerzy Mehl zo
stal wybrany ich reprezentantern w radzie uniwersytetu jako procu
rator substitutus, co dowodzi, ze uzyskal duzy autorytet wsr6d rnlo
dziezy. W 1545 r. ukonczyl swe studia prawnicze doktoratern obojga
praw 21. Zdobyl przez to odpowiednie kwalifikacje do kariery urz�dni
czej, do kt6rej uto.rowal rnu drog� jego ojdec.
Karier� t� rozpoczql na dworze Ferdynanda I, kt6ry rnianowal go
natychrniast radcq kr6lewskirn. W ten spos6b uzyskal rnozliwosc uczest
niczenia w decyzjach dotyczqcych waznych spraw politycznych i spo
sob6w sqdowych. Wyznanie protestanckie nie bylo rnu przeszkodq, po
niewaz na uslugach Ferdynanda znajdowalo si� wielu protestant6w.
Przepasc uprzedzen religijnych nie wplywala w zaden spos6b na sto
sunki rni�dzy urz�dnikarni Ferdynanda, tak ze ci ludzie stali si� pod
porq panujqcego, kt6ry rn6gl polegac na ich zdaniu i lojalnosci. W ten
spos6b stanowili oni nowy elernent w rozwoju panstwa - podstawy
aparatu biurokracji 2s.
Zdolnosci Mehla rychlo zwr6cily na niego uwag� narniestnika pras
kieg-o arcyksi�cia Ferdynanda. Na okazj� nie rnusial dlugo czekac. Gdy
w 1547 r. ukarano 6 rniast luzyckich za udzial w powstaniu stanowyrn
i kiedy pierwsi poslani tarn komisarze okazali si� nieodpowiedni, w kon
cu stycznia 1548 r. rnianowano nowych, rni�dzy nirni i Jerzego Mehla,
kt6ry - jak si� zdaje - odegral wtedy powaznq rol�. Arcyksiqz� bo
wiern wyprosil sobie jego irniennie od kr6la i wyslal na Luzyce z nowq
instrukcjq. Wyslani tarn kornisarze rnogli juz w koncu czerwca 1548 r.
. oglosic wypelnienfe swych gl6wnych zadan i poprzec prosby o przy
wr6cenie rniastorn luzyckirn dawnych przywilej6w i niekt6rych rnajqt
k6w, co nie obeszlo si� bez lap6wek, takze w odniesieniu do Mehla,
kt6ry pornogl w 1549 r. Lubaniowi odzyskac wies Siekierczyn 29. Jed
nak wi�kszosc tych rnajqtk6w przywlaszczyla sobie szlachta. Skorzystali
takze i kornisarze, a rni�dzy nirni r6wniez Mehl, kt6rernu w 1553 r.
zastawiono za 8000 talar6w 6 wsi kolo Lubania w poblizu granicy ze
Slqskiern. Jerzy wykorzystal przy tyrn trudnq sytuacj� Lubania, naj26 G. Z a cca g n in i, Storia dello studio di Bologna durante il Rinascimento,
Geneve 1930, szczeg61nie s. 151-155 i 208-210.
27 K n o d, op. cit., s. 337; E. Fr i e d I ä n d e r - C. M a I a g o I a, Acta nationis
germanicae universitatis Bononiensis, Berolini 1887, s. 221-425.
2s J. J a n a c e k, Ferdinand I. (Das, VII, 1965, nr 7, s. 32).
29 H. H ä r t e1; Primoski k tak mjenowanemu „Pönfallej" hornjoluziskich
Sescimestov (Letopis, t. V, Budysin, 1958, s. 194-195, 213, 219-220); s ee I i g er,
op. cit., s. 200.
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c1�zszq sposr6d wszystkich szesciu miast. Poniewaz miasto nie moglo
zastawu wykupic, Mehl uzyskal te Wsie w 1558 r. w dziedziczne po
siadanie, lecz juz okolo 1560 r. sprzedal je za 16 000 talar6w, to jest
dwukrotnosc sumy zastawnej, okolicznym rycerzom 30• Tu rozbudzila si�
w nim tendencja do spekulacji ziemiq, typowa dla XVI w., zwiqzana
z 6wczesnq rewolucjq cen 31,
W 1557 r. nadarzyla si� mu okazja jesz.cze dogodniejsza. Mianowi
cie bracia Sehellendorf odstqpili mu w drodze zastawu lenno zamkowe
Boleslawiec w ksi�stwie jaworskim 32• Wraz z nim uzyskal r6wniez sta
nowisko naczelnego s�dziego dworskiego ksi�stwa jaworskiego. W r�
kach s�dziego dworskiego znajdowalo si� w XVI w. sqdownictwo ksi�
stwa, a raczej tylko ocenianie przedmiotu sporu, zwlaszcza taksacja
majqtk6w przy sprawach o dziedzictwo i ochrona „odumartego" kr6lewskiego 33. Mimo tego jednak stanowisko to bylo wazne, poniewaz oba
ksi�stwa stan�ly w spos6b najbardziej otwarty na Slqsku po stronie
Zwiqzku Szmalkaldzkiego i zostaly przez to w dotkliwy spos6b ukarane
konfiskatami, powodujqcymi zmiany w stanie posiadania d6br ziem
skich. Zmiany te byly najbardziej niekorzystne dla wielkich miast, stra
cily bowiem one polozenie miast kr6lewskich, spadajqc do rangi miast
poddanczych. Tak stalo si� r6wniez z Boleslawcem, . kt6ry za zgodq
kr6la przekazano wraz z lennem Jerzemu. Ten zaczql ograniczac przy
wileje gospodarcze miasta, a przede wszystkim prawo warzenia piwa,
eo juz rychlo, bo w latach 1558-1559, wywolalo sp6r, kt6ry musieli
rozstrzygac komisarze kr6lewscy. Chociaz obie strony pogodzily si�
wkr6tce na pewien czas, sp6r ten jednak wybuchl w 1564 r. z nowq silq,
do czego przyczynily si� takze r6zne inne czynniki. Konflikt zakonczyl
si� tym, ze miasto wykupilo si� z poddanstwa za sum� 24 000 talar6w.
W tymze roku sprzedal Mehl miastu dzierzone przez siebie lenno zam
kowe 34• Jednoczesnie zrezygnowal r6wniez z funkcji s�dziego dwor
skiego, poniewaz w jej pelnieniu napotykal op6r stan6w ksi�stwa jako
czlowiek nie wywodzqcy si� sposr6d nich i nieodpowiedniego - ich
3° F. Th. Ri c h t er, Geschichte des PönfaUs der oberlausitzischen Sechstädte
(Neues La usitzisches Magazin, XIII, 1835, s. 138); por. relacj� o sprzedazy wsi
Lubania J. Mehlowi z 20 XI 1558 (b.m.), SÜA, CDKM IV/131, i dalszy material
z lat 1558.'.-1562, tamze.
31 Pf eiff er, op. cit., s. 203-204.
�2 H. L u t h er a n u s, Chronica oder Annales der Stadt Bunzlaw aus etlichen
altern und newen unzeichnitzen zusammen gezogen Anno 1598 und izo abgeschrie
ben Anin·o etc. 1630, rps Pa matnik Narodniho Pisemnictvi, Praha, sygn. DB V 48,

rozdzial 23, niefoliowany.
�3 G. Cr o o n, Die landständische Verfassung von Schweidnitz-Jauer (CDS,
XXVII, Wroclaw 1912, s. 118-120).
34 Historia Slqska, t. I, cz. 2, s. 332; Lut her a n us, op. cit., rozdzial 23.
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zdaniem - urodzenia (chociaz urzqd ten w XVI w. sprawowali takze
mieszczanie), osadzony wbrew ich przywilejowi zatwierdzania obsady
waznych urz�d6w w ksi�stwie. Jerzy, zgodnie z 6wczesnq praktykq,
w odpowiedzi na zarzut niskiego pochodzenia postaral si� w 1558 r.
o potwierdzenie swego szlachectwa przez Ferdynanda I jako kr6la czes
kiego. Ale to widocznie nie pomoglo, poniewaz w 1561 r. cesarz musial
zapewniac stany, ze jego nominacja i przekazanie mu lenna bylo czyms
wyjqtkowym, a Mehl byl zmuszony do przedlozenia stanom odpowiedniego rewersu 35.
W latach pi�cdziesiqtych XVI w. Jerzy Mehl dzialal takze w Ko
morze Czeskiej, a to zrazu na Morawach, nast�pnie jako urz�dnik fis
kalny Komory Slqskiej, majqc w ten spos6b okazj� do zapoznania si�
z tajnikami polityki finansowej Habsburg6w 36.
Koniec lat pi�cdziesiqtych przyni6sl drowi Mehlowi szczyt powodzen
w jego karierze urz�dniczej. Jako czlowiek zaznajomiony ze stosunkami
luzyckimi i slctskimi i wysoce wykwalifikowany urz�dnik zostal w 1558 r.
mianowany niemieckim wicekanclerzem Kr6lestwa Czeskiego. Urzqd
ten, stworzony przez Ferdynanda I okolo 1528 r. i podlegajqcy kancle
rzowi czeskiemu, pomagal panujqcemu przy realizacji centralizacyjnej
polityki germanizacji urz�dowania, ale przyczynial si� zarazem do roz
woju separatystycznych tendencji podleglych jego wladzy Luzyc i Slqs
ka i pogranicznych ziem czeskich, zasiedlonych w znacznej mierze
Niemcami 37.
Kariera urz�dnicza Jerzego Mehla nie spowodowala wcale zerwania
wi�z6w lqCZqcych go z rodzinnym Wroclawiem, ale wr�cz przeciwnie,
jeszcze bardziej je umacniala. Z kolei wi�zy z Wroclawiem umacnialy
jego pozycj� w waznych akcjach z dziedziny wielkiej polityki. Swe
wplywy wroclawskie utrwalil Jerzy przez zwiqzki z patrycjuszowskq
rodzinq Hörnig6w 38• Sam ozenil si� z Judytq, c6rkq kupca Bartlomieja
Hörrriga. Podobnie jego siostra Rosina wyszla za mqz za brata Judyty Jerzego. Jednoczesnie pogl�bil tez stosunki rodu z Sauermannami, mia
nowicie Walentynem Sauermannem. I chociaz odbywalo si� to w okrei:ls Cr o o n, op. cit., s. 23, przyp. 5; s. 42, przyp. 2; s. 119, przyp. 1. O za
twierdzeniu szlachectwa zob. A. Sc h i n o m, Der Adel von Böhmen, Mährein'
und Schlesien, Ceskä Lipa 1859, s. 102.
36 Wykaz zalegajqcych· w oplacaniu podatk6w z 20 II 1576, SÜA, SM M 119/3;
eo do 8l<1ska por. K n o d, op. cit., s. 337.
ß 7 W pocz<1tku 1558 r. jeszcze nim nie byl. Zostal wymieniony w tym charak
terze dopiero w relacji o sprzedazy wsi z 20 XI 1558 (zob. przyp. 30); Se e 1 i g er,
op. cit., s. 200; K. Be r ä n e k - J. K o 11 m a n, Ceska dvorska kancelai' (1293) 1749, Praha 1966, s. 4-7.
38 Se e 1 i g e r,
op. cit., s. 200-201. o Hörnigach por. Pfe iffe r, op. cit.,
s. 228-230.
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sie, kiedy oba rody feudalizowaly si� i stopniowo zarzucaly interesy
handlowe, zwü4zki te jednak posiadaly swoje znaczenie, poniewaz za
r6wno Hörnigowie, jak i Sauermannowie nalezeli nadal do potentat6w
finansowych miasta. Dzi�ki posagowi swej zony stal si� Mehl bezpo
srednim udzialowcem firmy Hörnig6w, handlujqcych gl6wnie z Polskq
i Litwq, kt6rej kierownictwo przejql wtedy brat Judyty Izaak Hörnig.
Kontakty z Hörnigami pociqgn�ly za sobq r6wniez zaangazowanie poli
tyczne, Mehl zostal wciqgni�ty w kulisy walki o polskq koron� kr6lew
skq. W walce tej uczestniczyl po stronie Habsburg6w.
Grunt do jego polskiej dzialalnosci przygotowal mu tesc Bartlomiej
Hörnig. Uczestniczyl on w przekupywaniu magnat6w polsko-litewskich,
np. pot�znego ksi�cia Mikolaja RadziwiUa, o kt6rego walczyla strona
habsburska i przeciwhabsburska, a kt6ry okolo 1560 r. przechodzil coraz
bardziej ku uzyskujqcemu w tym czasie przewag� stronnictwu przeciw
habsburskiemu. Sytuacja ksztaltowala si� wtedy w spos6b dla Habsbur
g6w bardzo niepomyslny, poniewaz sejm zaczql rozwazac spraw� na
st�pstwa po Zygmuncie Auguscie, kt6ry nie posiadajqc dziedzica zabie
gal o rozw6d z Katarzynq Habsburskq i o nowy zwiqzek malzenski.
W tych warunkach zalezalo Habsburgom na przeplacaniu r6znymi la
p6wkami i darami szlachty polskiej, przy uzyciu dyskretnych srodk6w,
za pomocq ludzi typu Hörniga i Mehla. Mehl uczestniczyl tez nie wprost,
lecz za posrednictwem Walentyna Sauermanna w akcjach natury dy
plomatycznej. Sauermann mianowicie dzialal w latach 1560-1563 jako
posel Ferdynanda I, rokujqc mi�dzy innymi w 1561 r. z przedstawi
cielami rywalizujqcych z Habsburgami innych kandydat6w do tronu
w Polsee 39• Za uslugi polityczne Habsburgowie odplacali si� patrycju
szom wroclawskim pomocq , w ich sprawach finansowych. Tak np.
w 1561 r. Ferdynand wstawil si� u Zygmunta Augusta, aby przymusil
faktora Hörniga Hansa Kopfa do zaplacenia starego dlugu. Dlug ten
zaciqgnql Kopf bez wiedzy Hörnig6w w 1557 r. za posrednictwem ich
faktorii w Gdansku u holenderskiego kupca Frenzela. W podobny spo
s6b interweniowala takze kr6lowa Katarzyna w sprawach finansowych
na rzecz Sauermann6w 40.
Poczqtek lat szescdziesiqtych przyni6sl Jerzemu Mehlowi r6wniez
rozlegle mozliwosci wyzyskania swych sklonnosci spekulacyjnych.
W 1562 r. kupil on z� stosunkowo niskq cen� 86 000 k6p groszy mis139 J. Mehl do Ferdynanda I, 7 111 1561 (b.m.), SÜA, SM M 119/1; zob. tez
S z u j s k i, Stosunki dyplomatyczne L,ygmunta Augusta z domem austriackim
1548-1572. Opowiadania i roztrzqsania, t. I, Krak6w 1885, s. 375-389.
40 J. Mehl do Ferdynanda I, 7 III 1561 (b.m.), SÜA, SM M 119/1; Ferdynand I
do Zygmunta Augusta, Wieden 11 III 1561, tamze; Katarzyna Habsburska do
Ferdynanda I, Wilde 8 III 1562, SÜA, CDKM I/50.
J.

4 - ,,Sob6tka" nr 3/68

398

Jan Stovicek

nienskich od burgrabi6w z Donina mocno zadluzony majqtek Grabstejn
w p6lnocnych Czechach, na pograniczu luzyckim, przy czym zaplacil
w got6wce jedynie 14 251 k6p i 12 gr misn., a za reszt� mial uregulowac
ich dlugi 41. Przy pomocy arcyksi�cia Ferdynanda tizyskal w 1566 r.
zamian� majqtku na alodium i przedluzenie „frysztunku" (prolongaty)
z 1514 r. na tamtejsze kopalnie srebra i metali kolorowych, na kt6re
zwr6cil gl6wnie swq uwag�. W rolnictwie natomiast nastawil si� na
gospodark� folwarcznq, przy czym dzialal w spos6b dla 6wczesnych
wielkich majqtk6w ziemskich typowy, zawierajqcy w sobie pewne ele
menty post�pu. Mehl przeprowadzal melioracje, racjonalizowal produk
cj� za pomocq srodk6w organizacyjnych i przez wprowadzanie nowych
metod wytw6rczych (np. w browarnictwie) itd. Podobnie bylo i w g6r
nictwie, gdzie wprowadzal nowe metody i stosowal nowe · rodzaje ma
szyn. Ale dzialal takze sposobami, kt6re trudno byloby nazwac post�-:
powymi. Podwyzszal normy pracy panszczyznianej poddanych, ograni
czal ich swobod� osobistq itp. Wprowadzal wi�c w zycie formy tzw.
wt6rnego poddanstwa chlop6w. Pod jego rzqdami wzmogla si� tez eks
ploatacja pracownik6w kopaln. To wszystko pociqgn�lo za sobq intensy
fikacj� walki klasowej chlop6w i g6rnik6w, jaka toczyh,1 si� na terenie
majqtku od 1549 r., a za jego czas6w osiqgn�la najwi�ksze nat�zenie.
Polityka Mehla, jak i inne czynniki (deficytowosc g6rnictwa, wplyw re
wolucji cen itd.) przyczynily si� do tego, ze od polowy lat siedemdzie
siqtych zaczql popadac w dlugi 42.
W majqtku swym jednak Mehl prawie wc;ale nie przebywal, ponie
waz sluzba u dworu zajmowala go niemal bez reszty, tak ze zarzqd
posiadlosci pozostawial urz�dnikom ze starostq na czele. Urz�dnicy ci
rekrutowali si� po wi�kszej cz�sci sposr6d drobnej szlachty slqskiej 43.
Dr Mehl nie byl w tej cz�sci Czech jedynym feudalem pochodzqcym
ze Slqska. W jego sqsiedztwie znajdowali si� i inni, kt6rzy uzyskali
majqtki mniej wi�cej w tym samym czasie, w polowie XVI w. Byli
to dzierzqcy Frydland i Liberec Redernowie, Oppersdorfowie na Ces
kim Dubie i Frydstejnie czy Kurzbachowie na Lemberku 44. Wszyscy
41

-352.

Sprzedaz panstwa Grabstejn J. Mehlowi, 7 VIII 1562, SÜA DD 64, fol. 344-

42

Blizej na ten temat pisal J. S t o v i c e k, Poddanska hnuti na panstvi
Grabstejne v 2. poi. 16. stoi., praca dyplomowa na Uniwersytecie Karola w Pra

dze w 1965 r.; t e n z e, studium pod tym samym tytulem, kt6re wyjdzie
w „Sborniku SCM", Liberec 1968; t e n z e, Pojestedi pi'ed BHou Horou (Vpfed,
Liberec, 1966, nr 46-52, 1967, nr 1-8.
43 A.
Re s s e 1, · Hauptieute und Amtsmä1n·ner der Herrschaft Grafenstein
(Mitteilungen des Vereins für Heimatkunde Jeschken-I·sergaues, IX, 1915, s. 113-115).
44 S e e 1 i g er, op. cit., s. 199-200, 202-216.
1

Ba ltazar i dr Jetzy Meh lowie ze Strzelic

399

oni znajdowali si� w taki czy inny spos6b w sluzbie cesarskiej (w wi�k
szosci wypadk6w w charakterze wyzszych oficer6w) i brali udzial
w walce o polski tron, kt6ra wybuchla w nowej postaci w latach sie
demdziesü:itych, a do kt6rej powt6rnie zostal wciqgni�ty r6wniez Jerzy
Mehl.
Jego rola w tej walce byla tym razem znacznie trudniejsza, ponie
waz sluzqcy mu w tym wzgl�dzie niegdys pomocq Hörnigowie i Sauer
mannowie zrezygnowali definitywnie z handlu, przeniesli si� do swych
majqtk6w ziemskich i stali si� przeci�tnq drobnq sziachtq, tak ze na
ich poparcie finansowe Jerzy nte m6gl juz wi�cej liczyc. Mehl zaanga
zowal si� na rzecz Habsburg6w przy rokowaniach o lenna w Polsee
w 1571 r.45 P6zniej wybral drog� posredniq, przez swego przyjaciela
Macieja z Logau, starost� ksi�stwa swidnicko-jaworskiego, kt6ry dzialal
zwlaszcza po ucieczce Henryka Walezeg,o. W 1575 r. z zapalem agi
towal on w korespondencji i za pomocq rokowan mi�dzy magnatami
polskimi (Janem Zborowskim, Andrzejem i Stanislawem z Gorki i in
nymi, kt6rzy stanowili podpor� partii Habsburg6w), aby grono zwolen
nik6w habsburskich jeszcze bardzi.ej rozszerzali. W pazdzierniku 1575 r.
rokowal w Jeleniej G6rze z marszalkiem Andrzejem Opalinskim, kt6ry
slubowal mu, ze skloni sejm do glosowania za arcyksi�ciem - Ernestem.
Dlatego tez Maciej z Logau zostal mianowany czlonkiem poselstwa
Wilhelma z Rozmberka do Polski w latach 1575-1576. Swiadectwem
udzialu Mehla w tych sprawach jest jego korespondencja z Madejem
z Logau i liczne korzystne dla Mehla kroki Ernesta, Maksymiliana i ce
sarza Rudolfa II w dziedzinie finans6w (np. powierzano Mehlowi za
dania, kt6re umozliwialy mu nieobecnosc na rozprawach sqdowych
i odwlekanie zaplacenia dlug6w 46• Z drugiej strony staral si� pozyskac
Jerzego Mehla dla popierania wlasnej kandydatury mocno zadluzony
piastowski ksiqz� legnicki Henryk XI, mi�dzy innymi prezentem z oka
zji jego slubu w 1579 r., ale nadaremnie 47.
Poza Polskq Jerzy Mehl interesowal si� takze Francjq, gdzie wspie
ral kr6lowq Elzbiet� Habsburskq, zon� Kar�la IX. Wreszcie uzyskal
przyjazn ksi�cia saskiego 48.
45 J. Mehl do Maksymiliana II, Praga 10 VI 1571, SÜA, SM M 119i3.
46 Odpisy korespondencji Macieja z Logau z sierpnia-pazdziernika 1575, rps
Pamatnik Narodni ho Pisemnictvi, Pra ha, sygn. DA VI 13, fol. 41-64, 107-124,
179-180, a szczeg61nie 107-114; zob. tez J. ivr a c ü r ek, Cechove a Polcici v druhe
polovine 16. stol., Pra ha 1948, s. 127-133. Korespondencja J. Mehla z cesarzem,
arcyksi�ciem i Maciejem z Logau z lat 1575-1577, SÜA, SM M 119/3.
47 See 1 i g er, op. cit., s. 201; por. Historia Slqska, t. I, cz. 3, s. 308-312.
48 Cesarz9wa Maria i kr61owa El zbieta do J. Mehla, Praga 19 XI 1579, SÜA,
SM M 119/5. Przesylajq zyczenia i prezent z okazji slubu. See 1 i g e r, op. cit.,
s. 201.
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Niezaleznie od spraw polityki zagranicznej odgrywal �azni:i rol�
w kwestiach stosunk6w wewn�trznopolitycznych. Interesowaly go
w szczeg6lnosci zagadnienia religijne. Jako gorliwy protestant wyko
rzystywal swe stanowisko w tym celu, aby majqc okazj� poznawania
tajnik6w polityki papiestwa starac si� jej w miar� swych mozliwosci
przeciwstawiac. Pomagal tez utrakwistom w ich akcjach u arcybiskupa
praskiego i przyczynil si� w niemalym stopniu do wydania w 1575 r.
znanej konfesji czeskiej, chociaz zdaje si�, ze poczi:itkowo zajmowal sta
nowisko ozi�ble, tak ze popadl w sp6r z nowoutrakwistami. Bardziej ra
dykalnie wyst�powal dopiero po 1575 r., szczeg6lnie w okresie niedo
l�znego · kanclerza Adama z Hradca 49• Byl przy tym bardzo dobrze
przygotowany do polemiki. Znal nie tylko dziela reformator6w, Lutra,
Melanchtona itd., ale takze kontrreformacyjne dziela katolickie, pisane
w duchu zasad soboru trydenckiego, jak np. Wilhelma Lindana Apo
logeticum ad Germanos pro religionis catholice pace, wyst�pujqce prze
ciw konfesji augsburskiej i staraji:ice si� sklonic Maksymiliana II do
jej uniewaznienia; dziela jezuity Franciszka Turriana; dalej prace do
tyczqce katolickiego wykladu dogmat�w wiary, jak Hosmana Tractatus
de communicacione sub utraque specie, Benedykta Aria Montana Dic
tatum christianum; liturgii katolickiej, jak Jakuba Pameliusa Liturgia
latinorum, Gabriela Biela i Zachariusza Brice Sacri canonis missae lu
cidies expositio, objasnienia Pisma Swi�tego Jakuba Ledesima, Gabriela
Barleta i wreszcie dziela biskupa Gandawy Korneliusza Jansena 50. Po
szerzal swe horyzonty przez korespondencj� z czolowymi luteranami
i kalwinami (m. in. z Peucerem). Kontakty tego rodzaju m6gl utrzy
mywac ze wzgl�du na fakt, ze w owym czasie protestanci posiadali
jeszcze wielu zwolennik6w na dworze wiedenskim. Najwyzsze stano
wisko wsr6d nich zajmowal przyjaciel Mehla Ferdynand Hofman
z Grünpichel, prezydent Komory Dworskiej, gorliwy zbieracz i biblio
fil. Ten dopom6gl mu znalezc drog� do kr�gu rudolfinskich przyjaci6l
sztuki 51.
Mehl interesowal si� r6wniez zagadnieniami naukowymi, a w szcze
g6lnosci przyrodniczymi i astronomicznymi. Kupowal przyrzi:idy astro49 J. Pa z o u t, Jednani a dopisy konsistoi'e pod oboji, t. I, Praha 1906, $. 5,
356, 372. Jego postaw� w czasie walki o konfesj� przedstawial F. H r e j s a, Cesku
konfese, jeji vznik, podstata a dejiny, Praha 1912, s. 52 i 190, uwazajc1c go przy
tym za katolika; por. tez F. K a v k a, Zlatii vek Rüzi, Ceske Budejovice 1966,
s. 140.
50 0 tym swiadczc1 resztki jego bogatej biblioteki. Por. P.
H a m a n o v ä ·-
B. Nu s k a, Knizni vazba sedmi stoleti z fondü Strahovske knihovny, Praha 1966,
s. 14 i 17, gdzie podano tez sygnatury.
61 Pisze o nim Se e 1 i g e r, op. cit., s. 197-199.
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namiczne da abserwacji cial niebieskich. Ku tym zainteresawaniom pa
zyskal swega r6wiesnika, wraclawianina z pochadzenia, lekarza Jana
Crata. Crata zrobil zresztq dzi�ki paparciu Mehla karier� na dwarze
wiedenskim. Dzi�ki poleceniu tega astatniego uzyskal w 15'60 r. stano
wisko osobistega lekarza charawitega Ferdynanda I. Na stanawisku tym
pazostal tez przy Maksymilianie II i Rudalfie II az da raku 1581, gdy
na wlasne zqdanie z niega zrezygnowal. Nalezal an do najblizszych
przyjaci6l Mehla, z kt6rym razem wywieral pewien wplyw na palityk�
wyznaniawq dworu 52• Wedlug wskaz6wek Jana Crata sparZqdzana dla
Mehla w poczqtku 1567 r. zegar asfronamiczny 53.
W tym czasie Mehl zawarl znajamosc ze zgarzeleckim astranamem
i nauczycielem Bartlamiejem Scultetusem. Ten pam6gl mu urzqdzic
w Grabstejnie male abserwatorium astronamiczne, zaopatrzone mi�dzy
innymi w sfer� armilarnq, kt6ra byla mechanicznie paruszanq cz�sciq
zegara astranamicznega, r6zne glabusy astranamiczne itp. Jemu tez de
dykawal swe dziela Gnomonice de solariis sive doctrina practica tertiae
partis astronomiae, opublikawane w Zgarzelcu 1571 r., b�dqce faktycznie
pouczeniem a przeprawadzaniu abserwacji astranomicznych przy pa
macy wymienionych wyzej przyrzqd6w. Przy pisaniu korzystal z parad
Mehla, kt6ry posiadal w tej dziedzinie duzq erudycj� i wlasne zdanie 54.
Za pasrednictwem Crata i Scultetusa Mehl zapaznal si� z zi�ciem Me
lanchtona, prafesorem medycyny i rektarem Uniwersytetu w Witem
berdze Kasprem Peucerem. Ten dedykowal mu edycj� list6w swego
tescia pt. Alter libellus epistolarum Phil. Melanchtonis, kt6ra wyszla
w 1570 r. 55
Mehl czul si� dabrze w atmosferze kulturalnej Wroclawia, gdzie
cz�sto przebywal. Przyciqgalo go tu bujne zycie towarzyskie dam6w
patrycjuszawskich. Starczy wymienic Rehdiger6w, z kt6rymi byl pa
srednia spokrewniony. W domach tych urzqdzano biesiady literackie
i debaty na r6zne tematy naukawe, palqczane z przyj�ciami i zaba
wami. Swega radzaju przejawem mecenatu ze strany Mehla byla jego

52 J. F. G i 11 e t, Crato von Grafthein und seine Freunde, t. I, Frankfurt
a. M. 1860-1861, s. 259; por. T y n c, op. cit., s. 101-103.
53 B a u c h, op. cit., s. 197.
54 E. K o c h, Scultetica (Neues Lausitzisches Magazin, XCII, 1916, s. 20-58);
por. te:i: zakonczenie przedmowy B. Scultetusa w Gnomonica de soiariis, Zgorzelec
1572. Warto wspomniec, :i:e uczniem Scultetusa byl tez Tycho de Brahe. Scultetus
mial zresztq podobne do niego poglqdy na wszechswiat. Znal r6wniez posrednio
Kopernika, kt6rego teori� staral si� pogodzic z dawnymi dogmatami. W ten
spos6b Mehl i Hofman przy�otowywali grunt na dworze Rudolfa dla uczonego
typu Brahe.
ss S e e 1 i g e r, op. cit., s. 202; K n o d, op. cit., s. 337 i passim.
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pomoc dla wlasnego synowca Jakuba Monaua, umozliwiajqca temu
ostatniemu dokoi:tczenie studi6w 56.
Do cel6w reprezentacji przebudowal Mehl w latach 1568-1569 stary
gotycki Grabstejn na nowy zamek renesansowy. U podn6za przebudowa
nego starego zamku wystawiono tez drugi, nowy, w takim samym stylu.
Jego sciany pokryto sgraffitami. Pod wzgl�dem artystycznym najcen
niejszq cz�sciq zamku byla kaplica Sw. Barbary. Dyspozycja jej wn�trza
odpowiadala duchowi reformacji, czemu jednak przeciwstawialo si� bo
gate wyposazenie sztukatorskie i freskowe ze scenami z zycia Chrystusa
i z centralnq lunetq Sqdu Ostatecznego. Na oltarzu umieszczono obraz
przedstawiajqcy Madonn� z dzieciqtkiem i Janem Chrzcicielem mi�dzy
krzewem winnej latorosli i drzewem pomarai:tczowym na tle pejzazu
z pracowni Lukasza Cranacha Mlodszego 57. Cranach dostarczal obrazy
dla Wrodawia, Budziszyna i innych miast, tak ze uzyskanie wymienio
nego wyzej dziela nie przedstawialo wi�kszych trudnos'ci 58• Og6lnie
biorqc, wn�trze kaplicy zdaje si� swiadczyc o wplywach renesansu wlo
skiego w jego niemieckiej transformacji.
· Podobne wplywy widac r6wniez w pozostalosciach biblioteki Mehla,
z kt6rej znane sq dzisiaj jedynie dziela o tresci religijnej. Ksiqzki te
sq swiadectwem jego bibliofilskich zamHowai:t. Zostaly one na polecenie
wlasciciela oprawione w 1578 r. w bialq wieprzowq sk6r� w niemieckim
stylu renesansowym przez ksi�garza praskiego Pawla Gutscha, z pocho
dzenia wrodawianina. Wykonana slepodrukiem ozdoba · oprawy przed
stawiala: zei:tskie symbole cn6t (Wiara, Nadzieja, Milosc) czy popiersia
autor6w antycznych (Wergiliusz, Cezar, Owidiusz). W srodku przedniej
okladki wybity zostal na tle czarnej obw6dki herb rodowy Mehla. W ten
s:pos6b wsp6lzawodniczyl on ze swymi dworskimi przyjaci6lmi bibliofi
lami, jak F. ·Hofman, Jan Crato itd.59
Jerzy Mehl byl r6wniez mecenasem pisarzy. Lqczylo si� to zresztq
z modnym wsr6d 6wczesnej szlachty i patrycjatu dqzeniem do zapew
nienia sobie slawy przez opiek� nad literatami. I w tej dziedzinie utrzy
mywal kontakty ze Slqskiem. W 1586 r. poswi�cil mu Caspar Gerbhard
z Namyslowa swojq Carmen Eucharisticum 60. Panegiryku na czesc swe
go rodu doczekal si� jednak tylko od swych poddanych. Nastqpilo to
56

op. cit., t; II, s. 72; por. T y n c, op., cit., s. 95-97 i 105-108 .
Topographie der histor. und kwnstgeschichtiichen ,Denkmalen in
der Tschechoslova/dschen Republik, Liberec 1934, s. 57-,-73.
58 Np. namalowal dla kosciola Sw. Elzbiety we Wroclawiu
portret Lutra.
H. L u chs, Die Denkmäler des St. Elisabeth-Kirche zu Breslau, Wroclaw 1860,
s. 151.
s9 Ma m a n o v
Nu s k a, op. cit., s. 14.
50 K n o d, op. cit., s. 331. ·
. 57
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w 1582 r. przy okazji slubu jego c6rki Marii. Autorem tego panegiryku
byl hamburski pastor Chrystiain Wagner. Bo smierci Jerzego Mehla
pastor oldrzychowski Tobiasz Geisler poswi�cil mu laciI].ski wiersz Daph
nis ecloga. Zgodnie z panujqcq manierq utw6r ten zaopatrzyl w motto,
kt6re brzmialo: ,,Tendit in ardua virtus" 61•
Wraz z obj�ciem tronu przez Rudolfa II stosunki na dworze ulegly
zmianie. Stany czeskie domagaly si� uporzctdkowania spraw finanso
wych. Wzrastal tez nacisk „stronnictwa hiszpanskiego", kt6re z duzet
niech�cict patrzylo na zajmujqcych wysokie stanowiska protestant6w.
W tych warunkach Komora Kr6lewska zainteresowala si� kopalniami
Grabstejnu. Rudolf II polecil w pazdzierniku 1576 r. zbadac decyzj�
Ferdynanda I w tej sprawie. Badanie to jednak przebiegalo z woli sa
mego Rudolfa bardzo opieszale 62• W celach spekulacyjnych Mehl nie
zglaszal przez dlugie lata nabycia majqtku do ksictg sctdu ziemskiego.
Nie posiadajqc w ten spos6b bezposredniego obywatelstwa Kr6lestwa
Czeskiego, lecz jedynie inkolat ziemi do niego przynalezctcej, to jest
Slctska, zasiadal w sejmie i zazywal innych praw szlachty Kr6lestwa.
Wreszcie w 1579 r. uzyskal inkolat Czech i dokonal zapisu majqtku do
ksictg ziemskich 63.
W tych to wlasnie czasach blyszczctca kariera Mehla zalamala si�.
Cesarz i najwyzsi urz�dnicy Kr6lestwa· stwierdzili, ze „frysztunek"
osictgnql drogq niezgodnct z prawem. Wierzyciele Donin6w domagali si�
zaplacenia dlug6w 64• W 1578 r. stracil tragicznie swct pierwszq zon�. Po
tym ciosie, zapewne dla polepszenia swej sytuacji finansowej, ozenil
si� po raz wt6ry, tym razem z Dorotq z Mehlhaus, wdowct po rycerzu
Zygfrydzie z Rabenau, wlascicielkct majqtku Rysy we wschodnich Cze
chach 65• Zbyt wiele mu to jednak nie pomoglo. W 1583 r. grozila mu
juz egzekucja majcttkowa w wypadku niesplacenia dlug6w. Z opresji
tej wyratowal go na pewien czas Rudolf II, wysylajctc go w podr6ze
sluzbowe, kt6re pozwalaly mu odwlekac wejscie w zycie odpowiedniego
wyroku sctdowego. W maju 1586 r. zadecydowano, ze Mehl musi zwr6cic Komorze zaleglq urbur� i udzial z kuks6w w kopalniach, a jedno
czesnie zmuszono go do sprzedazy „panstwa" grahsztajnskiego 66.
Se e I i g e r, op. cit., s. 200-202.
Rudolf II do najwyzszych urz�dnik6w, 29 X 1576 (b.m.), SÜA, SM· M 119/3.
63 Por. K 1 e c a n d a, op. cit., s. 41, 81; A. Se d 1 a c e k, Hrady a zamky Kraiovstvi ceskeho, t. X, Praha 1895, s. 251.
64 Najwyzszy kanclerz do Rudolfa II, 5 V 1581 (b.m.), SÜA, SM M 119/3, i dal
szy material z lat 1576--1583, tamze.
65 Se e I i g er, op. cit., s. 200-201.
'66 Korespondencja J.
Mehla, Rudolfa II, najwyzszych urz�dnik6w i Komory
z lat 1583-1585, SÜA, SM M 119/1. Rudolf II do najwyzszego mincerza, Praga
61

62
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Grabstejn zostal nabyty w pazdzierniku 1586 r. za sum� 164 000 .k6p
groszy misnienskich przez Ferdynanda Hofmana z Grünpichel. Mehl
sprzedal majqtek przeto z podw6jnym zyskiem i zarobkiem 78 000 k6p
gr. Sum� t� jednak obnizala kwota 16 000 k6p gr dlug6w,. kt6rych
ur.egulowanie przejmowal Hofman na siebie, i kwota przeznaczona na
zwrot zysk6w z eksploatacji kopalni 67•
W lutym 1587 r. udalo si� Jerzemu Mehlowi kupic tanio za 51 000
k6p gr misnienskich od Krzysztofa i Jana S1ejnic6w ze Slejnic majqtek
Rumburk-Tollenstejn, ale bylo to juz wst�pnq oznakq krachu rodu Meh16w. I tutaj Jerzy zainteresowal si� gl6wnie g6rnictwem, kt6rego osrodek
Jifetin obdarzyl w grudniu 1587 r. prawem miejskim. Niestety, tam
tejsze kopalnie pochlon�ly jego wszystkie rezerwy finansowe i spowo
dowaly nowe dlugi. W obliczu zupelnej katastrofy Jerzy Mehl zmarl
w styczniu 1589 r. Pochowano go w rumburskim kosciele parafial
nym 68.
Zadluzony majqtek przejql jego syn Baltazar Mlodszy. Pr6bowal on
jeszcze podniesc z upadku tamtejsze kopalnie, ale w ten spos6b przy
spieszyl jedynie katastrof� finansowq. Dla zaspokojenia wierzycieli mu
sial jesieniq 1591 r. zastawic caly majqtek swej macosze Dorocie z Mehl
haus, kt6ra dzierzyla go do 1597 r., kiedy to zdecydowala si� powr6cic
na Rysy. Ten krok nie wybawil go z klopot6w, poniewaz dlugi wzrosly
do 71 000 k6p gr, czego nie byl w stanie zaplacic. W rezultacie zostal
wtrqcony do wi�zienia za dlugi w Bialej Wiezy zamku praskiego, gdzie
zmarl prawdopodobnie w poczqtku 1598 r. 69 Mi�dzy wierzycielami zgla
szajqcymi pretensje majqtkowe do Baltazara Mehla znajdowal si� tez
jego kuzyn Jakub Hörnig, wlasciciel drobnego majqteczku Nieder-Oder
witz w rejonie Zytawy 7o.
Kl�ska Baltazara oznaczala wlasciwie upadek calego rodu, poniewaz
jego pozostali czlonkowie byli juz tylko drobnq, nie nie znaczqcq szlach
tq. To mozna powiedziec o braciach Jerzego: Aleksandrze, kt6ry po
siadal 3 wsie w okolicy Wroclawia, i Mikolaju, dzierzqcym wolny majq13 V 1586, SÜA, MM-5-62/3. Por. zapis o wianie Doroty v. Mehlhaus z 1587 r.,
SÜA, DZV 23, fol. L 28.
67 Sprzedaz panstwa
Grabstejn F. Hoffmanowi, 26 X 1576, SüA, DZV 68,
fol. F 13-17.
68 Sprzedaz Rumburku-Tollensteinu J. Mehlowi w 1587 r., SÜA, DZV 68, fol.
P 12-14; A. H o c k au f, Heimatkunde des Bezirkes Rumburg, Rumburg 1885,
s. 86-87; R. La h n e r, Chronik der Stadt Schluckenau, Sluknov 1889, s. 48-49.
69 Zastaw panstwa Dorocie v. Mehlhaus 1592-1597, SÜA, DZV 24, fol. D 6-11,
N 21-24. Ugoda wierzycieli z 1608 r., tamze, DZV 180, fol. L 26-29.
70 Porozumienie mi�dzy Elzbietc1 a Fryderykiem ze Slejnic i Jakubem Hör
nigiem z 1598 r., SÜA, DZV 178, fol. C 6-8, w kt6rej wymienia si� Baltazara
juz jako niezyjc1cego.
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tek w Dolnej Chrastavie k. Grabstejnu. Podobnie c6rki Jerzego po
wychodzily za mqi za drobnq szlacht� 71• Wybijal si� jedynie kuzyn
Jerzego, Jan Mehl, syn Wawrzynca, brata jego ojca. W drugiej polo
wie XVI w. Jan Mehl znajdowal si� w sluibie Karola, ksi�cia olesnicko
-zi�bickiego. Pracowal nad genealogiq rodu Podiebrad6w, kt6rej jednak
nie dokonczyl. Poza tym zaslyn1:1l jako podr6inik, autor traktat6w i jako
jeden z licznych lacinskich poet6w humanistycznych 72•
Losy rodu Mehl6w stanowiq przyklad dziej6w feudalizuj1:1cego si�
patrycjatu. Bogactwo, uzyskane z handlu i pomnoione spekulacjami
ziemiq, zyskiem z dewaluacji monety, udzialem w g6rnictwie itd., umo
iliwilo im awans spoleczny. Do awansu tego potrafili oni zr�cznie wy
zyskac takie stosunki polityczne oraz atmosfer� na dworze Habsbur
g6w, kt6rym z oddaniem sluiyli. Do upadku przywiodla ich dzialalnosc
w dziedzinie g6rnictwa. Mimo swej feudalizacji nie stracili oni cech
patrycjatu, a zwlaszcza sklonnosci do spekulacji. W pierwszej i drugiej
generacji l1:1czyly ich jeszcze dosc bliskie stosunki z patrycjatem rodzin
nego Wroclawia. Stosunki te ulatwialy im udzial w polityce zagranicz
nej Habsburg6w. Mehlowie odgrywali tei pewnq rol� w iyciu kultu
ralnym. Dotyczylo to w szczeg6lnosci Jerzego Mehla, kt6ry nale:i:al
do kr�gu rudolfinskiej inteligencji dworskiej. Bral udzial w tworzeniu
atmosfery kulturalnej Pragi, Czech i Wroclawia. Jak z tego wynika,
procesu feudalizacji patrycjatu nie moina, mimo przewagi element6w
wstecznych, uwaiac za calkowicie regresywny.
BALTAZAR UND DOKTOR GEORG MEHL AUS STRZELICE
Der Artikel behandelt die Geschichte der Wroclawer Patrizierfamilie M e h 1
aus Strzelice. Ihre grössten Erfolge erreichte diese Familie im XVI Jh. Der
Verfasser stellt eingehend die Schicksale von Baltazar (gest. 1545) und Georg
(gest. 1589), der beiden bedeutendsten Mitglieder der Familie Mehl, dar. Baltazar
war ein für die Stadt Wroclaw verdienter Ratsherr und Agent der Fuggers und
der Familie Turzon in Ungarn. Besonders bunt ist der Lebenslauf Georg Mehls.
Die Ausbildung erlangte er an den Universitäten in Ingolstadt und Bologna
und erreichte die Doktorwürde (doctor iuris). Obwohl er Protestant war, machte
eine beachtliche Karriere als Beamter im Dienste der Habsburger und wurde
sogar deutscher Vizekanzler im böhmischen Königreich. Georg erfüllte auch
andere wichtige politische Missionen, u.a. in der Lausitz und im Herzogtum
Jawor. In den siebziger Jahren des XVI. Jh. beteiligte er sich an den Bemühun
gen der Habsburger um die polnische Krone. Gemäss den damaligen Interessen
des Patriziats investierte er sein Kapital in Grundbesitztümern und in Bergbau
unternehmen. U.a. war Georg Mehl Besitzer des Landgutes Grabstejn in Nord71
72

S e e 1 i g e r, op. cit., s. 201; B a u c h, op. cit., s. 281.
Wspomina o nim s i n a p i u s, op. cit., s. 805.
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böhmen und weiterer Güter in der Lausitz; nach deren Verlust wurde er gegen
Ende ,seines Lebens auf dem Gut Rumburk-Tollen�te}n ansässig. Die Investi
tionen im Bergbau haben Georg Mehl ruiniert. Sein Sohn Ist im Gefängnis
gestorben, wohin er nach dem Tode des Vaters wegen Schulden geworfen wurde.
Georg interessierte sich für die Wissenschaften, sammelte Bilche�. und unterhielt
Kontakte zu einer Reihe aufgeklärter Männer seiner Epoche.· Gern besuchte er
Wroclaw, in dessen kulturellen und gesellschaftlichen Atmosphäre er sich wohl
fühlte.
Die Mehls wurden in den Adelsstand aufgenommen. Ihre Geschichte ist ein
Beispiel für die Feudalisierung des Patriziats in der Zeit der Renaissance.

JADWIGA DOMAGAI..A

NIEZNANE MOMENTY W DZIALALNOSCI PASTORA JERZEGO
BADURY (SYCÖW 1876-1879, MIF;DZYBÖRZ 1883-1911)
Lata pobytu Badury w Sycowie i w Mi�dzyborzu to b�zustanna
walka przeciw germanizacji polskiej ludnosci ewangelickiej, prowa
dzona w niezwykle trudnych warunkach, ale r6wnoczesnie z wiarq,
ze ludnosc ta zost'anie uratowana dla Polski. Badura widzial t� Polsk�
w niedalekiej przyszlosci jako panstwo niepodlegle, silne i demokratyczne, w kt6rym wszyscy Polacy, bez wzgl�du na ·wyznanie, · znajdq
swojq ojczyzn� 1.
W uratowanej cz�sci akt bylego konsystorza ewangelickiego we
Wroclawiu zachowaly si� materialy dotycZqce dzialalnosci Jerzego Ba
dury w czasie jego pobytu w Sycowie w latach 1876-1879 i w Mi�
dzyborzu w latach 1883-1911 2•
Materialy te oraz wiadomosci zawarte w brulionie kazan J. Badury
i w czasopismie polskim dla ludnosci ewangelickiej „Nowiny Szlqskie",
wychodzqcym we Wroclawiu w latach 1884-1891 3, stanowiq podstaw�
zr6dlowq niniejszego artykulu.
*

*

*

Nacisk germanizacyjny na Dolnym Slqsku byl znacznie wi�kszy niz
w sqsiedniej Wielkopolsce czy na Slqsku Opolskim, a prawo do poslu
giwania si� j�zykiem ojczystym jeszcze bardziej ograniczone. Od 1872 r.
uzywanie mowy polskiej w szkole bylo dozwolone tylko w nauce re
ligii na najnizszym stopniu nauczania, i to tylko w powiatach sycow1 J. Bad u r a, Liczby ·prorockie, cz. III, Odolanow 1920, s. 48, 61, 63, oraz
artykul Swiatowa polityka a Polska, Odolanow 1920, s. 84-85.
2 Archiwum Panstwowe Miasta i
Wojewogztwa Wroclawskiego (dalej skrot:
AP Wroclaw), Slqski Konsystorz Ewangelicki (dalej skrot: Sl. K. Ew.).
3 J. Do m a g a l a, Nowiny Szlqskie - wroclawski tygodnik polski dla lud
nosci ewangeiickiej (Slqski Kwartalnik Historyczny Sobotka, 1964, nr 3/4).
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skim i namyslowskim 4. Pod naciskiem wladz panstwowych zacz�to
ograniczac uzywanie j�zyka polskiego w kosciele ewangelickim. Zaru1dzeniem konsystorza z 1872 r. wprowadzono przygotowanie mlodziezy
do konfirmacji w j�zyku niemieckim, a polskim wolno bylo poslugiwac
si� tylko pomocniczo 5. Zarzqdzeniem z 22 IV 1885 r. zakazano pro
wadzenia nabozenstw w j�zyku polskim dla mlodziezy 6• Zmierzano
zresztq do zlikwidowania r6wniez polskich nabozenstw dla doroslych 7•
Moglo to jednak nastqpic dopiero po podj�ciu odpowiednich decyzji
przez wybieralne rady zborowe 8• Dqzenie do ich opanowania przez
Niemc6w, zwolennik6w germanizacji, bylo jednym z aspekt6w walki
z polskosciq.
Wladze kosciola ewangelickiego we Wroclawiu nie wywieraly zbyt
silnej presji na podleglych im duchownych, aby ci germanizowali lud
nosc polskq 9, a nawet opieraly si� zqdaniom wladz panstwowych, usi4 Zarzqdzenie Abteilung für Kirchen und Schulwesen we Wroclawiu (dalej
skr6t: Abt. f. K. u. Schulw.) z 21 XII 1872; Abt. f. K. u. Schulw. do konsystorza
wroclawskiego (dalej skr6t: konsyst. wrocl.) z 24 VII 1893, AP Wroclaw, SI. K. Ew.,
t. 2694-II.
s Zarzqdzenie konsyst. wrocl. z 15 XII 1872; Badura do superintendenta (dalej
skr6t: sup.) Böhmera w Goszczu z 9 X 1884, AP Wroclaw, SI. K. Ew., t. 2486-11.
s Zarzqdzenie konsyst. wrocl. z 22 IV 1885; Pismo rejencji wroclawskiej do
konsyst. wrocl. z 24 VII 1893, AP Wroclaw, SI. K. Ew., t. 2694-II.
7 Przez poj�cie „polskie nabozenstwo" rozumiec nalezy nabozenstwo, w czasie
kt6rego uzywa si� wylqcznie j�zyka polskiego. Natomiast nie okresla si� tym
terminem nabozenstw, w kt6rych pojedyncze cz�sci nabozenstwa (kazanie) odby
wajq si� w j�zyku niemieckim. Wyjasnienie to przeslal konsyst. wrocl. do
Abt.f.K.u. Schulw. 24 IV 1884, AP Wroclaw, SI. K. Ew., t. 2694-II. Mozna wi�c
sqdzic, ze uj�te w statystykach „niemieckie nabozenstwa" w rejonach dwuj�
zycznych, wprowadzane w miejsce polskich nabozenstw, byly przyQ.ajmniej w cz�s
ci nabo:i:enstwami polskimi, w czasie kt6rych wyglaszano niemieckie kazania.
Np. zarzqdzenie w sprawie wprowadzenia czterech niemieckich nabozenstw w roku
w parafii mi�dzyborskiej w 1884 r. polegalo na zmuszeniu pastora Badury do
wygloszenia czterech kazan niemieckich. [J. B a d u r a], Korespondencje z Mi�
dzyborza - dnia 10 sierpnia (Nowiny Szlqskie, 1884, nr 31). Uchwala rady
zborowej w Sycowie w 1885 r. wprowadzajqca niemieckie nabozenstwa stwier
dzala r6wnoczesnie koniecznosc uzywania przez parafian w czasie tych nabo
zenstw spiewnik6w polskich obok niemieckich. Pismo wikariusza Borrisa do
sup. Böhmera w Goszczu z 20 I 1885, AP Wroclaw, SI. K. Ew., t. 2486-II.
8 Paragraf 13 i
14 statutu gminnych rad zborowych i synod6w. Protok6l
posiedzenia synodu w Namyslowie z 16 IX 1885, AP Wroclaw, SI. K. Ew., t. 205-II,
oraz decyzje rady zborowej w Sycowie z 25 VI 1884 i 19 I 1885 w sprawie wpro
wadzenia w parafii sycowskiej niemieckiego nabozenstwa; wikariusz Borris do
sup. w Goszczu z 20 I 1885, AP Wroclaw. SI. K. Ew., t. 2486-11.
9 Wypowiedz prezydenta konsystorskiego
Stolzmanna z Wroclawia na po
wiatowym synodzie w Namyslowie 15 IX 1885. Protok6l posiedzenia tegoz synodu,
AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 205-11.
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lujqcych doprowadzic do jak najszybszego zgermanizowania zycia kos
cielnego 10•
W tym trudnym dla Polak6w okresie 5 VII 1876 r. przybyl do Sy
cowa 11 ksüidz Jerzy Badura 12• Zostal on mianowany diakonem, to jest
wikarym (drugim duchownym) w parafii miejskiej w Sycowie 13,
swoim zasi�giem obejmujqcej nie tylko miasto Syc6w, ale r6wniez sze
reg wsi zamieszkalych w powaznej cz�sci przez ludnosc polskq. Liczba
jej byla tak duza, ze w 1853 r. musiano utworzyc przy sycowskiej
szkole ewangelickiej klas� dwuj�zycznq dla dzieci z pobliskich wsi Pa
w;loszyc, Zawad, Nowego Dworu, Wojciechowa Malego 14 ,i folwarku
zamkowego w Sycowie 15, poniewaz „nieznajomosc wsr6d nich j�zyka
niemieckiego hamowala post�py w nauczaniu dzieci niemieckich" 16•
W 1878 r. z klasy tej powstala samodzielna szkola 17•
Bezposrednim przelozonym Badury byl proboszcz parafii miejskiej,
pastor Gotlieb Erdmann Julius Pogantke, od 1878 r. superintendent die
cesji sycowskiej 18• Pastor Pogantke znany byl ze swej sympatii dla Po
lak6w 19• Z pochodzenia Niemiec, sprawujqc wladz� duszpasterskq na
10 Abt.f.K.u. Schulw. do konsyst. wrocl. z 26 I 1886 w sprawie likwidacji
polskich nabozenstw w Mi�dzyborzu; Abt.f.K.u. Schulw. do konsyst. wrocl.
z 11 XI 1886 w sprawie zwalczania „polonistycznych" tendencji Badury; odpo
wiedz konsyst. wrocl. z 1 XII 1886; konsyst. wrocl. do landrata Buddenbrocka
w Sycowie z 26 I 1886, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-II; Polscy ewangelicy na
Slqsku (Nowiny Szlqskie, 1884, nr 17); Wiadomosci ze Slqska - Wroclaw (Nowiny,
1889, nr 3).
11 J.
Fr a n z k o w s k y, Geschichte der freien Standesherrschaft der Stadt
und des landrätlichen Kreises Grass Warte4n'berg, Syc6w 1912, s. 474.
12 Autorzy prac o Badurze (Bielinski, Kudera, Szeruda, Kochanski) podawali,
ze Badura dzialal na Slqsku Srodkowym dopiero od momentu obj�cia polskiej
parafii ewangelickiej w Mi�dzyborzu, tj. od 1883 r. Tylko Broda w swej pracy
Ks. Jerzy Badura - jego zycie i tw6rczosc wspomina o pobycie Badury w Syco
wie, nie podajqc jednak blizszych szczeg6l6w. Wzmianka o tym znajduje si�
r6wniez w nekrologu Badury zamieszczonym w „Zwiastunie Ewangelicznym"
z 25 IX 1911.
13 Fr a n z k o w s k y, op. cit.
14 Nazwy
miejscowosci wg: S. R o s p o n d, Slownik nazw geograficznych
Polski zachodniej i p6lnocnej; Slownik geograficzny Kr6lestwa Polskiego i iwnych
kraj6w slowiaiiskich, Warszawa 1882; J. G. K nie, Alphabetisch-statistisch-topo

grafische Übersicht der Dörfer, Flecken, Städte und anderen Orte der Kqnigl.
Preuss. Prowinz Schlesien, Wroclaw 1845.
15

Schlosswartenberg - brak w wyz. wym. slownikach.
s Fr a n z k o w s k y, op. cit., s. 480.
17 Tamze.
18 Pastor Pogantke, ur. 8 III 1813 w Ligocie Ksiqz�cej w pow1ec1e olesnic kim,
funkcj� proboszcza sprawowal od 1860 r. Fr a n z k o w s k y, op. cit., s. 473.
19 Landrat Buddenbrock do Abt.f.K.u.Schulw. z 1 V 1884 (odpis) oraz Regie
rung Breslau do konsyst. wrocl. z 27 VI 1884, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-II.
1
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terenie zamieszkalym przez ludnosc polskq, nauczyl si� j�zyka polskiego
i z wiernymi rozmawial po polsku 20.
Po obj�ciu przez Badur� urz�du diakona powierzono mu r6wniez
obowiqzki miejscowego inspektora szkolnego 21• Funkcj� t� sprawowal
do 1879 r. Jego kontroli podlegalo „pi�c szk6l niemieckich i dwie
w trzech czwartych niemieckie". 0 jego dzialalnosci jako inspektora
szkolnego zachowala si� tylko kr6tka wzmianka z 1883 r., ,,ze nie bylo
zastrzezen do do jego dzialalnosci jako inspektora, poniewaz nadzorujqc
· szkoly niemieckie i w trzech czwartych niemieckie nie m6gl na odcinku
j�zykowym szkodzic" 22. Widocznie jednak Badura juz wtedy wyst�
powal w obronie polskosci, gdyz inspektor Fengler sprzeciwiajqc si�
powierzeniu Badurze tej samej funkcji po obj�ciu przez niego parafii
mi�dzyborskiej stwierdzal: ,,Gdyby [Badura] zostal inspektorem szkol
nym, to nalezy obawiac si� nie tylko wstrzymania, ale takze obnizenia
wynik6w germanizacji wsr6d dzieci w szkolach przez niego nadzoro
wanych" 23•
Po przybyciu do Sycowa Badura szybko pozyskal sobie poparcie
i sympati� ludnosci. Swiadczq o tym przygotowania i przebieg wybo
r6w uzupelniajqcych do rady zborowej w Sycowie, kt6re odbywaly si�
w styczniu 1877 r.24 Od skladu i postawy czlonk6w rady zalezalo utrzy
manie bqdz zlikwidowanie nabozenstwa polskiego, odprawianego do
tychczas w kazdq niedziel� 25.
Wybory mialy si� odbyc w niedziel� 7 stycznia. Badura wykorzy
stujqc fakt, ze dotychczasowa rada zborowa op6zniala · si� z przygoto
waniami do wybor6w i ze brak bylo zgloszen kandydat6w na list�
wyborczq, przystqpil w koncu grudnia 1876 r. do ich organizowania.
PrzE:prowadzil szereg rozm6w z wyborcami parafianami i na tej podsta20 Syc6w (Nowiny Szlqskie, 1885, �r 40), oraz cyt. wyz. pismo landrata Bud
denbrocka.
21 Wg informacji zawartej w pracy J. Franzkowskiego (op. cit. s. 284) wladza
,
powiatowego inspektora szkolnego spoczywala do 1876 r. dla szk6l ewangelickich
w rEiku superintendenta, dla szk6l katolickich w rEiku inspektora z ramienia
kosciola katolickiego. W 1876 r. funkcje te polqczono w rElku swieckiego inspektora
mianowanego wtedy dla dwu powiat6w sycowskiego i namyslowskiego. Inspekto
rem mianowany zostal w6wczas Fengler. Lokalnymi inspektorami byli w szkolach
ewangelickich proboszczowie parafii (stwierdzilam to na podstawie druk6w, na
kt6rych wypisywano nominacje proboszczom).
22 Inspektor
Fengler z Namyslowa do landrata Buddenbrocka w Sycowie
z 2 IX 1883 (odpis), AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-11.
23 Tamze.
24 Akta zachowane w teczce „Protest gegen die kirchliche Ergänzugswahlen
in der Parochie Wartenberg", AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2600-11.
25 Wg informacji pastora Pogantke z 1880 r. w kazdq niedzielEl i swiElta od
bywaly siEl w Sycowie polskie nabozenstwa, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. · 2486-11.
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wie ustalil list� kandydat6w na czlonk6w i zast�pc6w gminnej rady
zborowej. W koncu grudnia 1876 r. oddal Badura kartki wyborcze do
drukarni Heinza w Sycowie 26, a nast�pnie rCizeslal je 27 wraz z odr�cz
nym pismem do zaufanych parafian. Mieli oni zapewnic ich kolportaz,
jak r6wniez dopilnowac, aby wszyscy uprawnieni wzi�li udzial w wy
borach 28• W Sycowie Badura „swoich" kart wyborczych nie kolpor
towal, poniewaz do niego jako do diakona nalezala tylko wiejska cz�sc
parafii. Sam tez ze wzgl�du na zakaz udzialu ksi�zy w agitacji wy
borczej i brak czasu nie m6gl wziqc w niej bezposredniego udzialu 29•
W tym czasie, gdy „lista Badury" byla juz w druku, burmistrz
Sycowa v. Euen, wykorzystujqc swoje stanowisko, zorganizowal zebra
nie wyborcze w ten spos6b, ze „prosil na rozmowy czlonk6w partii
przeciwnej", prawdopodobnie urz�dnik6w Niemc6w. Ustalono na tym
„zebraniu'' drugq list� wy,borczq, wydrukowaino ka:rtki i rozeslano je
do parafian w miescie i na wsi 3o. Obydwie „partie" wysun�ly szesciu
tych samych kandydat6w na zast�pc6w do gminnej rady zborowej (na
og6lnq liczb� czternastu). Byli to: soltys Freuer z Zawad, gospodarz
Görlitz i soltys Grüning z Miechowa, nauczyciel Heintze z Pisarzowic,
soltys Nass z Wioski, krawiec Nelke z Wielowsi 31• Na „liscie Badury"
figurowali ponadto nast�pujqcy parafianie: soltys Berger z Biskupic,
piekarz Gigas, stolarf Plontke i kalkulator Masur - wszyscy trzej
z Sycowa, nauczyciel Pech i wlasciciel duzego gospodarstwa chlopskiego
Günther z Pierzowa, gospodarz Grota ze Slizowa i obszarnik, wlasci
ciel majoratu, v. Reinersdorf ze _Stradomii Zwierzchniej s2. Z listy bur
mistrza kandydowali: Berger, dyrektor kancelarii w zarzqdzie miejskim
2s Badura do generalnego superintendenta konsyst. wrocl. z 26 I 1877, AP
Wroclaw, 81.K.Ew., t. 2600-II.
27 Dwa egzemplarze kart wyborczych „Badury" znajdujq si� w AP Wroclaw,
Sl.K.Ew., t. 2600-II.
2 s Jedno z pism zachowalo si� w odpisie sporzc\dzonym przez komend� po
_Iicji w Sycowie, tamze. Tekst odpisu: ,,Poln. Wartenberg. Den 2. Januar 1877.
Geherter Herr Scholtz! Beiligend übersende ich Ihnen je 20 Wahlzettel zu der
Sonntag den 7-ten d. Monats nach dem deutschen Gottesdienste zu entziehenden
Wahl der Gemeinde Kirchenräthe und der Gemeinde Vertreter, nebst einer
Nachweisung der 20 Wähler aus Wioske. Zugleich bitte ich Sie diese Wahlzettel
unter die quest. 20 Wähler gefälligst ertheilen und sich dafür interesieren zu
wollen, dass die Wiosker auf zur Wahl kommen und ihre Stimmen gesichert
bleiben. Mit Gruss und Segenwünsch zum neuen Jahr verfahrtt Hochachtungs
voll G. Badura Diakonus".
29 Cyt. w przyp. 26 pismo Badury.
�0 Tamze.
31 Wg
zachowanych kart wyborczych znajdujc\cych si� w AP Wroclaw,
Sl.K.Ew., t. 2600-II.
32 Wg karty wyborczej „Badury" (na zast�pc6w), tamze.
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w Sycowie, i sekretarz tego zarz1:1du Hirschberg, obydwaj pociwladni
burmistrza, oraz Deumling, czlonek rady miejskiej w Sycowie. Dalsi
kandydaci to: restaurator Bernert z Pierzowa, szewc Elis o-raz drukarz
Heinze z Sycowa, wlascicie1 dziedzicznego majqtku Jaretzki z Radzyny
i w6jt Hubrich z Wielowsi Sredniej 33• Na czlonk6w do gminnej rady
zborowej wysuni�to: landrata barona v. Buddenbrocka, radnego Deum
linga, radc� Sobecka i inspektora Zwirnera (lista Badury) 34; w6jta
Bergera z Biskupic, radnego Deumlinga i nauczyciela Wiehla z Sycowa
oraz wlasciciela duzego gospodarstwa Günthera z Pierzowa (lista bur
mistrza) 35, Wysuni�cie tych samych ludzi przez obydwie „partie" nie
bylo przyp,adkowe, ale - jak twierdzi Badura 36 - wynikalo z tego, ze
„jego" kandydaci byli tak znani, ze musieli zostac akceptowani przez
„parti� przeciwnq" 37• Na „liscie Badury" rzucajq si� w oczy nazwiska
o brzmieniu polskim, kt6rych brak bylo na „liscie burmistrza". Kan
dydowali z niej gl6wnie urz�dnicy panstwowi.
Burmistrz mial zapewnionq w wyborach pomoc organ6w wladzy,
Badura m6gl liczyc tylko na poparcie parafian. W dniu wybor6w, kt6re
odbywaly si� w niedziel� 7 I 1877 (po nabozenstwie niemieckim) w kos
ciele w Sycowie, walka osi1:1gn�la punkt kulminacyjny 38• Mimo roze
slania przez Badur� kart wyborczych do parafian na wsi nie wszyscy
wyborcy przyniesli je ze sobq. Nie mieli ich r6wniez ewangelicy z Sy
cowa. W tej sytuacji pracownicy parafialni, Rother i Meyer, z wlasnej
inicjatywy zaj�li s'i� ich kolportowaniem. Przeciwnicy Badury, a zwo
lennicy burmistrza, usilowali wplynqc na wyniki glosowania nie tylko
przez agitacj�, ale posun�li si� w swej „dzialalnosci" az do wyrywania
tak zwanych „Baduraschenzettel" z rqk wyborc6w. Najaktywniejsi
w tej akcji okazali si� kandydujqcy z „listy burmistrza" urz�dnicy pan
stwowi Berger i Hirschberg 39, a takze ust�puj1:1cy czlonek rady zbo
rowej, czlonek zarz1:1du miejskiego, kupiec z zawodu 40, R. David. Wbrew
33 Wg karty wyborczej „burmistrza v. Euen" oraz z korespondencji dotyczqcej
wybor6w, tamze.
34 Wg karty wyborczej „Badury" do gminnej rady zborowej, tamze.
3 s Wg karty wyborczej „burmistrza v. Euen", tamze.
36 Cyt. w przyp. 26 pismo Badury.
37 0 tym, ze Badura nie umiescil na „swojej" liscie tylko „swoich" ludzi,
ale takze tych, kt6rych ze wzglE)d6w „taktycznych" musial wysunqc, swiadczy
fakt kandydowania z jego listy .landrata Buddenbrocka, zajadlego germanizatora
i wroga Polak6w. Landrat Buddenbrock byl autorem wielu doniesiefl i raport6w
do wladz, w kt6rych Zqdal ukarania Badury za jego „polonizacyjnq" dzialalnosc.
Pisma te znajd_ujq siE) w AP Wroclaw, 81.K.Ew.
3B Cyt. w przyp. 24 „Protest..."
39 Cyt. w przyp. 26 pismo Badury.
4-0 Gminna rada zborowa w Sycowie do konsyst. wrocl. z 11 V 1877, AP Wro
claw, Sl.K.Ew., t. 2600-II.
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szykanom „lista Badury" zwyci�zyla, a tylko trzech sposr6d jego kan
dydat6w nie otrzymalo koniecznej liczby glos6w. ,,Gdyby nie nacisk
na ludzi rozdzielajqcych niemile burmistrzowi kartki - stwierdza Ba
dura w swoim pismie do superintendenta - to jego [tzn. Badury] lista
otrzymalaby jeszcze wi�c�j glos6w" 41.
Po zwyci�stwie Badury burmistrz v. Euen i kilku zaleznych od niego
obywateli Sycowa (wymienieni wyz. Berger, Hirschberg, Deumling,
a takze E. Kiefer i J. G. Dittrich 42 oraz soltys Nass z Wioski, kt6rego
syn pracowal w lesnictwie miejskim w Sycowie i r6wniez byl zalezny
od burmistrza) 43 wystosowalo do wladz konsystorskich we Wroclawiu
pismo protestujqce przeciw udzialowi Badury w wyborach i zqdajqce
wyciqgni�cia w stosunku do niego konsekwencji sluzbowych. Stwier
dzali oni, ze Badura przekroczyl swoje uprawnienia, poniewaz jako dia
konowi nie wolno mu bylo prowadzic agitacji wyborczej, oraz ze dzi�ki
jego dzialalnosci „rozgorzaly plomieniem ukryte dotychczas pod popio
lem w�gle", a jego wplyw mial spowodowac, iz „wybrani zostali ludzie,
kt6rzy stojq nie po naszej, a po przeciwnej nam stronie" 44.
Z korespondencji konsystorza wroclawskiego z proboszczem 1-parafii
sycowskiej pastorem Pogantke, z wyjasnien Badury i pisma rady zbo
rowej w Sycowie dowiadujemy si�, ze post�powanie Badury zostalo
zaakceptowane przez proboszcza Pogantke 45 i spotkalo si� z uznaniem
wi�kszosci parafian. Pot�pione natomiast zostaly metody burmistrza
v. Euen, kt6ry nie ograniczyl si� do walki w czasie wybor6w, ale wy
korzystujqc sw6j urzqd szykanowal stronnik6w Badury takze i po wy
borach 46. Wspomniani wyzej pracownicy parafü Rother i Mayer wzy
wani byli przez niego na „rozmowy". Rotherowi grazil burmistrz usu
ni�ciem go z zajmowanego od czterdziestu lat mieszkania w budynku
szpitala miejskiego. Wzywany byl r6wniez Mayer. Obydwaj nie dali
si� przestraszyc i ·smialo przeciwstawili si� v. Euenowi 47•
Po wyjasnieniach zlozonych przez Badur� i proboszcza Pogantke
wladze konsystorskie nie pociqgn�ly Badury do odpowiedzialnosci, uzna
jqc, ze nie przekroczyl on przepis6w koscielnych 48. W kilka miesi�cy
41 Cyt. w przyp. 26 pismo Badury.
42 Podpisy pod cyt. w przyp. 24 „Protestem..."
43 Cyt. w przyp. 26 pismo Badury.
44 Cyt. w przyp. 24 „Protest..."
45 Akfa znajdujqce si� w AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2600-II.
46 Cyt. wyz. pisma: Badury z 26 I 1877, pastora Pogantke do konsyst. wrocl.
z 19 II 1877 oraz zeznania Wilhelma Rothera z 14 II 1877 i Mayera z 13 II 1877,
AP Wrocraw, Sl.K.Ew., t. 2600-II.
47 Tamze.
4 e Konsyst. wrocl. do gminnej rady zborowej w Sycowie z 18 IV 1877, AP
Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2600-II.
5 - ,,Sobötka" nr 3/68

414

Jadwiga Domagala

p6zniej, 9 IV 1877 r., zlozyli swoje mandaty przedstawiciele „pokonanej
w wyborach ,partii", dotychczasowi „starsi parafii", burmistrz v. Euen,
radca R. David i Stober 49.
Zwyci�stwo „partii" Badury, kt6rego znano juz jako aktywnego Po
laka so, i wyb6r do wladz koscielnych wysuni�tych przez niego kandy
dat6w mialy powazne znaczenie dla polskiej ludnosci ewangelickiej
w parafii sycowskiej. Odbywajqce si� tutaj w kazdq niedziel� nabo
zenstwa polskie zostaly utrzymane do 1885 r. 51
Popularnosc Badury wsr6d Polak6w w Sycowskiem jeszcze batdziej
wzrosla, gdy zast�powal on chorego pastora Fiedlera z Mi�dzyborza.
Po smierci Fiedlera Badura powolany zostal przez zb6r mi�dzyborski
na stanowisko proboszcza polskiej parafii. Jednakze z przyczyn od
niego niezaleznych nie przyjql tej posady 52. W 1881 r. wybrano Badur�
pastorem nowo powstalej polskiej parafii w Laskach kolo K�pna w Po
znanskiem. Przebywal tarn do 1883 r. 53 Waznym momentem w jego dzia
lalnosci w tym okresie byl udzial w synodzie pastor6w w Ostrzeszowie,
na kt6rym zebrani wysun�li projekt wr�czania konfirmowanym dzie
ciom opr6cz niemieckiego zaswiadczenia polskiej „ksiqzeczki dla kon
firmant6w". W tym celu miala byc przetlumaczona i wydana niemiecka
,,ksiqzeczka Ziethego" 54• W czasie pobytu w Laskach rozpoczql tez Ba
dura przygotowania do wydawania pisma w j�zyku polskim dla pol
skiej ludnosci ewangelkkiej zamieszkalej w panstwie pruskim 55.
W 1883 r. wraca Badura w Sycowskie i obejmuje polskq parafit;
w Mi�dzyborzu 56, kt6ra w6wczas skupiala najwi�kszq na Dolnym Slqs
ku liczb� ludnosci polskiej (okolo 9000 - 10 000 os6b) 57. W momencie
obejmowania jej przez Badur� istniala tu takze ewangelicka parafia
niemiecka, kt6rej proboszczem byl pastor Lorenz 58. Pastor polskiej pq49 Gminna rada zborowa w Sycowie do konsyst. wrocl. z 11 V 1877, tamze.
Opinia landrata Buddenbrocka; tenze do Abt.f.K.u.Schulw. z 20 X 1883,
AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-11.
51 Protok6l posiedzenia gminnej rady
zborowej w Sycowie z 20 I 1885, na:.
kt6rym podj�to uchwal� w sprawie wprowadzenia eo tr zeciq niedziel� niemiec
kiego nabozenstwa dla ludnosci polskiej, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2486-11.
52 Nekrolog Sp. ks. Jerzy Badura (Zwiastun Ewangelic zny, 25 IX 1911).
53 J. B r o da, Ks. Jerzy Badura - jego zycie i tw6rczosc, Cies zyn 1949.
54 Badura do konsyst. wrocl. z 9 IV 1884, AP Wroclaw, $1.K.Ew., t. 2694-IL
55 Protok6l pr zesluchania Badury w konsyst. wrocl. z 10 IV 1885, tamze.
56 B r o da, Ks. Jerzy Badura, s. 27-31.
�7 Sprawo zdanie pastora Spennera z polskiej parafii w Mi�dzybor zu z 31 VIII
1880, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2486-11, ora z B r o da, Ks. Jerzy Badura, s. 31.
58 Obydwaj pastor zy, polski i niemiecki, dzialali na tym samym terenie.
Wg zar zqdzenia konsystor za wrocl. w sprawie podzialu parafii mi�dzyborskiej
z 24 III 1884, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-11.
50
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rafii byl zobowüizany do poslugiwania si� w pelnieniu swoich obowiqz
k6w duszpasterskich wylqcznie j�zykiem polskim, pastor niemiecki niemieckim 59. Od dawnych lat az do 1884 r. przestrzegano tego zwy
czaju. Dlugoletni proboszcz polskiej parafii pastor Fiedler, Niemiec
z pochodzenia 60, znal dobrze j�zyk polski i w wielu swych publicznych
wystqpieniach bronil praw ludnosci polskiej do uzywania swego ojczy
stego j�zyka 61• Wprawdzie na polecenie wladz musial wprowadzic na
bozenstwa w j�zyku niemieckim, ale na skutek zdecydowanej postawy
jego i parafian zarzqdzenie to zostalo cofni�te 62• Tylko dwa razy do
roku odbywaly si� w tej parafii nabozenstwa, na kt6rych kazanie,
zgodnie z zarzqdzeniem, wyglaszano po niemiecku. Byly to nabozenstwa,
w czasie kt6rych odby\Yala si� konfirmacja mlodziezy. Jednak wi�ksza
cz�sc Polak6w przed kazaniem opuszczala kosci6l 63•
Pastor Fiedler, jak r6wniez jego nast�pca pastor Spenner nie stoso
wali si� do zarzqdzen wladz i przygotowywali mlodziez do konfirmacji
uzywajqc j�zyka polskiego. Wprawdzie pastor Spenner w oficjalnym
sprawozdaniu do konsystorza nie przyznawal si� do tego, stwierdzajqc,
ze w jego parafii nauka do konfirmacji odbywa si� ,,eo najmniej od
1878 r. wylqcznie po niemiecku" 64, a,le w rzeczywi!stosci bylo inaczej,
gdyz w pismie rejencji wroclawskiej do konstystorza jest mowa o tym,
ze w polskiej parafii w Mi�dzybcirzu nauk� konfirmacyjnq dla mlo
dziezy w j�zyku niemieckim wprowadzil pastor Lorenz 65, kt6ry po
smierci pastora Spennera pelnil przez kr6tki okres funkcj� pastora pol
skiej parafii.
Dopiero z dniem 1 V 1884 r. podzielono parafi� na trzy okr�gi dusz
pasterskie 66• Do parafii Badury, w kt6rej ludnosc polska stanowila
przytlaczajqcq wi�kszosc 67, nalezaly miejscowosci: Pawlowice, Kocina,
Laski, Jesiona, Kotowska, Huta Szklana w Kotowskiej, Chojnik, Kqtna,
59 Badura do sup. Böhmera w Goszczu z 9 X 1884, AP Wroclaw, Sl.K.Ew.,
t. 2486-11.
60 .Zyciorys pa·stora Fiedlera w Polskim slowniku biograficznym, t. VI, s. 432.
61 B r o d a, Ks. Jerzy Badura, s. 28-29.
62 [B a d u r a], Korespondencje z Mif:dzpborza - dnia 10 sierpnia (Nowiny
Szlqskie, 1884, nr 31).
63 Sprawozdanie pastora Spennera cyt. w przyp. 57.
64 Spenner do konsyst. wrocl. z 1 V 1882, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-Il.
65 Abt.f.K.u. Schulw. do konsyst. wrocl. z 4 III 1884, tamze.
66 To jest dwie parafie, polskq i „niemieckq", oraz wikariat zarzqdzany tym
czasowo przez obydwu pastorow. Z wikariatu miala zostac w przyszlosci utwo
rzona osobna parafia z siedzibq w Sosniach. Wg zarzqdzenia konsyst. wrocl.
z 24 III 1884, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-II, oraz pisma Badury do sup.
Böhmera w Goszczu z 9 X 1884, tamze, t. 2486-II.
67 Cyt. w przyp. 66 pismo Badury.
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Kenchenhammer 6s, Niwki Garbarskie, Ligota Ribinska, Kalkowska i fol
wark Sobek. Badurze zlecono tez czasowq opiek� nad cz�sciq drugiego
okr�gu, w kt6rym w przyszlosci miala powstac osobna parafia z sie
dzibq w Sosniach. Byly to nast�pujqce miejscowosci: Frydrychowa,
Szklarka Mi�dzyborska, Maryak, Szklarka Czeszenska, Kuznia Czeszyc
ka, Konrad6w, Wielka Kolonia oraz folwarki Szklarka Mi�dzyborska
i Modzinowe 69. Do parafii „niemieckiej" przydzielono: miasto i folwark
Mi�dzyb6rz, miejscowosci Wydzierno, Oskq PH�, Klon6w, Zielonk�,
Kr6lewskq Wol�, Os�, Kamien, W�growq, Hadrychowice, Czeszyce, Wie
wi6rk�, Krasz6w, Gawrony i folwarki Bukowin�. Gran6w i Carolinen
hof 10 oraz w „czasowq" opiek� Sosnie, Surmin, Starq Hut�, Starsin, Bo
rzynowe i Wielgie Sycowskie 71• Poniewaz w Sosniach liczba ludnosci
:p.iemieckiej byla mniejsza niz w innych miejscowosciach, postanowiono
na posiedzeniu rady zborowej w dniu 19 V 1884 r. przekazac je w opie
k� pastora Badury 72• J ednakze postanowienie to nie zostalo zrealizo
wane i Sosnie pozostaly w rejonie pastora Lorenza 73.
0 bezwzgl�dnej przewadze Polak6w w okr�gu Badury swiadczy
liczba dzieci polskich w szkolach. W 1884 r. bylo uczni6w m6wiqcych
po polsku w Pawlowicach 980/o, w Kalkowskiej 96 0 /o, w Niwkach Gar
barskich 95 0/o, w Kotowskiej i Kqtnej po 90 0/o, w Chojniku 85 0/o. Nawet
w nalezqcych do „niemieckiej" parafii Sosniach po polsku m6wilo 96 0 /o
dzieci 74• W calej parafii (przed podzialem) okolo 20 0/o uczni6w w 1883 r.
nie bylo w stanie podolac nauce religii prowadzonej po niemiecku 1s.
W czasie przeprowadzonej w pazdzierniku 1883 r. generalnej wizytacji
koscielnej w ,tejze parafii stwierdzono, ,,ze znajomosc j�zyka niemiec
kiego wsr6d polskich dzieci okazala si� tak znikoma, ze uzywanie mowy
ojczystej w nauce konfirmacyjnej jest rzeczq nieuchronnq" 76. Dorosla
ludnosc okr�gu Badury j�zyk niemiecki znala bardzo slabo. Tylko ludzie,
kt6rzy trudnili si� handlem lub w�drowali w poszukiwaniu pracy, o tyle
przyswoili sobie znajomosc tego j�zyka, o ile bylo to im potrzebne
Brak nazwy polskiej.
69 Wg zarz:;id�enia konsyst. wrocl. z 24 III 1884, AP Wroclaw, Sl.K.Ew.,
t. 2694-II.
70 Brak nazwy polskiej.
71 Cyt. w przyp. 69 zarz:,idzenie konsyst. wrocl.
n Gminna rada zborowa w Mi�dzyborzu do konsyst. wrocl. z 20 V 1884,
AP Wroclaw, 81.K.Ew., t. 2694-11.
n Protok6l przesluchania Badury w konsyst. wrocl. z 10 IV 1885, tamze.
74 Sprawozdanie inspektora seminarium Skrodzkiego, wizytuj:;icego szkoly z ra
mienia Abt.f.K.u. Schulw. z 24 II 1884 (odpis), tamze.
75 Abt.f.K.u.Schulw. do konsyst. wrocl. z 4 III 1884, tamze.
76 Tamze. Na nauk� przygotowuj:,ic:;i do konfirmacji ucz�szczaly dzieci w wieku
13-14 lat. Wg sprawozdania Skrodzkiego cyt. w przyp. 74.
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do wykonywania ich zawodu 77• Wedlug zdania superintendenta diecezji
sycowskiej, Niemca, pastora Böhmera z Goszcza, wyra.i:onego w 1884 r.,
„uplynie jeszcze 20, 30 lat, zanim znaj,omosc j�zyka niemieckiego
w c z y s t o [podkr. moje - J. D.] polskich miejscowosciach parafii
Mi�dzyb6rz wzrosnie na tyle, aby wi�kszosc ludnosci byla w stanie ro
zumiec niemieckie kazania" 78• I rzeczywiscie, jeszcze w i900 r. znaczna
cz�sc ludnosci z tego powodu „nie mogla z korzysciq dla siebie ucz�sz
czac na niemieckie katechizacje w kosciele" 79•
Ludnosc polska aktywnie domagala si� udzielania poslug religij:iych
w j�zyku ojczystym. Pastor Spenner z Mi�dzyborza pisal w 1882 r.:
„Jezeli nawet polski ewangelik uzywa j�zyka niemieckiego, to wymaga
on przeciez zaspokojenia swych religijnych potrzeb w j�zyku, w kt6rym matka nauczyla go modlic si�, zanim jeszcze zaczql ucz�szczac do
szkoly ... dla polskich ewangelik6w jest ich Dombrowski [tzn. zbi6r
kazan polskich - J. D.] bardzo drogi" so.
Podzial parafii mial przyspieszyc germanizacj�, poniewaz ludnosc
polska w liczbie okolo 1200 os6b 81, zamieszkujqca „niemiecki" okr�g
parafii , zostala pozbawiona moznosci korzystania z posh�g religijnych
w ojczystym j�zyku. Proboszcz „niemieckiej" parafii nie znal j�zyka
polskiego, a zresztq zgodnie z zarzqdzeniem winien byl w pracy dusz
pasterskiej poslugiwac si� wylqcznie j�zykiem niemieckim. Natomiast
pastor Badura w „polskiej" parafii zostal zobowiqzany do uzywania
obydwu j�zyk6w, a takze do wprowadzeri,ia czterech niemieckich nabo
ze11.stw w roku dla ludnosci polskiej 82• 0 sprawach podzielonej parafii
decydowala wsp6lna gminna rada zborowa 83.
W takich warunkach przystqpil Badura do pracy. Juz w pierwszym
okresie dal si� poznac jako odwazny obronca polskiego j�zyka. Gdy
przy wprowadzaniu ,go na urzqd pastora na posiedzeniu gminnej rady
zborowej omawiano polecenie odprawiania w polskiej parafii czterech
77 Badura do sup. Böhmera w Goszczu z 9 X 1884, AP Wroclaw, Sl.K.Ew.,
t. 2486-II.
78 Przypisek sup. Böhmera z 12 X 1884 na cyt. w przyp, 77 pismie Badury.
Sl.K.Ew., t. 2694-11.
79 Sup. Nowak z
Sycowa do konsyst. wrocl. z 3 VII 1900, AP Wroclaw,
80 Spenner do konsyst. wrocl. z 1 V 1882, tamze.
81 Przypisek sup. Böhmera z 12 X 1884 na pismie pastora Lorenza z 7 X 1884,
AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2486-II.
82 Badura do sup. Böhmera z 9 X 1884, cyt. w
przyp. 77.
83 W sklad gminnej rady zborowej w Mi�dzyborzu wchodzili: pastor Lorenz,
v. Buchse, wlasciciel domu H. Müller, wlasciciel browaru Krüger, obszarnik
Krappatsch, sekretarz sa,du Stober, mlynarz Wieczorek, burmistrz Dittrich. Wg
pisma gminnej rady zborowej w Mi�dzyborzu do konsyst. wrocl. z 20 V 1834,
AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-II.
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niemieckich nabozenstw w roku, oswiadczyl, ,,ze raczej zlozy swoJ
urzqd, niz b�dzie wyglaszal kazania po niemiecku" 84. Sprawa :l.iOstala
wtedy odroczona do czasu podzialu terytorialnego parafii, tj. do maja
1884 r.8s Badura jednak musial podporzqdkowac si� u,chwale rady zbo
rowej z 19 maja. W sierpniu 1884 r. po raz pierwszy mialo byc odpra
wione nabozenstwo dla Polak6w z niemieckim kazaniem. Zjawilo si� na
nie tylko kilka os6b, kt6re nie wiedzialy, ze tego dnia b�dzie wyglo
s2lone niemieckie kazanie, oraz kilku Polak6w ewangelik6w z parafii
sycowskiej, kt6rzy chcieli przystqpic do spowiedzi i komunii, poniewaz
w ich parafii nie bylo wtedy chwilowo pastora znajqcego j�zyk polski 86.
Powstaje pytanie, dlaczego religijna ludnosc zbojkotowala niemieckie
nabozenstwo i pozostala w niedziel� w domu. Wszystko wskazuje na to,
ze organizatorem „buntu" przeciw germanizacji zycia koscielnego byl
sam Badura. Wprawdzie bezposrednich dowod6w brak, jednakze pewne
swiatlo na t� spraw� rzuca jego artykul Korespondencje z Mi�dzybo
rza - dnia 10 sierpnia zamieszczony w „Nowinach Szlqskich" 87. Nie
tylko chwali on w nim ludnosc za zbojkotowanie niemieckiego nabozen
stwa, ale przypomina r6wniez, ze taka metoda jest skuteczna, gdyz juz
raz w historii parafii, gdy wladze nakazaly pastorowi Fiedlerowi od
bywanie niemieckich nabozenstw, ludnosc zmusila konsystorz do odwo
lania zarzqdzenia i przywr6cenia polskich kazan 88.
Artykul Badury wywolal powazne zaniepokojenie wladz, kt6re zwr6cily si� do konsystorza z Zqdsmiem przeprowadzenia dochodzenia prze
ci w Badurze, poniewaz „zamiast wsp6ldzialac z politykq germanizacyjnq
i przyzwyczajac parafian przez wprowadzenie czterech niemieckich na
bozenstw do uzywania j�zyka niemieckiego zamiescil artykul w »No
winach« w tym celu, aby podtrzymac polskosc w okolicy Mi�dzyborza".
Wydzial wyznan proponowal przeniesienie Badury do innej parafii,
„gdzie mialby mniej podatny grunt do szerzenia polskosci" 89. Jednakze
84 Inspektor szkolny z Namyslowa Fengler do landrata Buddenbrocka z 8 IX
1883, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-11, oraz protok6l przesluchania Badury przez
sup. generalnego Erdmanna z konsyst. wrocl. z 16 X 1883, tamze.
85 Gminna rada zborowa do konsyst. wrocl. z 20 V 1884 oraz Badura do sup.
Böhmera w Goszczu z 9 X 1884, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2486-11.
86 [B a d u r a],
Korespondencje z Mii:dzyborza - dnia 10 sierpnia (Nowiny
Szlqskie, 1884, nr 31).
87 Artykul ten redakcja umiescila nie podajqc nazwiska autora. Jednak w cza
sie dochodzenia prowadionego przez konsyst. wrocl. Badura otwarcie przyznal,
ze jest jego autorem. Artykul ten bardzo wyraznie ujawnia stosunek Badury do
wladz niemieckich i ich germanizacyjnych zarz11dzen.
88 Tamze.
89 Abt.f.K.u.Schulw. do konsyst. wrocl. z 19 II 1885, AP Wroclaw, Sl.K.Ew.,
t. 2694-11.
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jego bezposredni przelozony, pastor Böhmer, superintendent diecezji sy
cowskiej, przeprowadzajqc dochodzenie wziql pod uwag� argumenty Ba
dury, ze „publikujqc artykul mial na uwadze tylko dobro kosciola, gdyz
obawial si�, ze powazna cz�sc parafian nie odniesie z niemieckiego ka
zania zadnych korzysci, a on sam b�dzie musial wyglaszac kazania w pu
stym kosciele" 9o. W rezultacie wladze koscielne zadnych konsekwencji
sluzbowych w stosunku do Badury nie wyciqgn�ly. Musial on jednak
zgodzic si� z zarzqdzeniem i wyglaszac cztery razy do roku niemieckie
kazania na nabozenstwach gl6wnych. Sprawdzily si� jednak jego prze
widywania, gdyz ludnosc nabozenstwa bojkotowala. Jeszcz.e w 1888 r.
kosci6l w czasie ich odbywania si� swiecil pustkami 91•
W 1885 r. wladze panstwowe zazqdaly od konsystorza likwidacji
wszystkich polskich nabozenstw w Mi�dzyborzu, argumentujqc sw6j
wniosek tym, ze jezeli w katolickiej parafii odprawia si� nabozenstwa
tylko w j�zyku niemieckim, to nie nie stoi ml przeszkodzie, aby wpro
wadzic to samo w parafii ewangelickiej 92• Konsystorz jednak nie zgo
dzil si� na to zqdanie 93 i Badura utrzymal polskie nabozenstwa w kazdq
niedziel� (z wyjqtkiem czterech w roku) az do odejscia na emerytur�
w 1909 r. 94 Wprawdzie w 1887 r. konsystorz pod naciskiem wladz pan
stwowych nakazal mu wprowadzenie dwunastu nabozenstw niemieckich
popoludniowych dla parafian Niemc6w 95, ale poniewaz w tych samych
dniach odbywaly si� ranne nabozenstwa polskie, nie mialo to specjal
nego znaczenia dla ludnosci polskiej.
Na nabozenstwa polskie parafianie ucz�szczali bardzo licznie. Gdy
w mroznq niedziel� w styczniu 1893 r. bylo obecnych tylko 200 os6b,
to Badura stwierdzal z ubolewaniem, ,,ze na gl6wnym nabozenstwie
bylo bardzo malo ludzi" 96• Normalnie frekwencja · wynosila (dane
z 1907 r.) 500-1000 os6b 97.
Badura odprawial takze lokalne polskie nabozenstwa w poniedzialki
w szkolach w miejscowosciach oddalonych od Mi�dzyborza, a mianowiSup. Böhmer do prezydenta konsyst. wrocl. z 5 III 1885, tamze.
Sup. Böhmer do kon�yst. wrocl. z 8 VI 1888, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t.
2659-11.
92 Abt.f.K.u. Schulw. do konsyst. wrocl. z 26 I 1886, AP Wroclaw, Sl.K.Ew.,
t. 2694-II.
93 Konsyst. wrocl. do rZctdu rejencji wrocl. z 1 XII 1886, tamze.
94 Nekrolog Sp. ks. Jerzy Badura (Zwi�stun Ewangeliczny, 29 IX 1911).
95 Konsyst. wrocl. do naczelnej rady zborowej w Berlinie z 28 VI 1888,
AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-II.
96 J.
B r o d a, Polskie katechizacje w Mi�dzyborzu (notatki Badury) (Kalen
darz Ewangelicki, 1946, s. 73).
97 Sprawozdanie superintendentury diecezji sycowskiej z 14 I 1907, AP Wro
claw, Sl.K.Ew., t. 2416-II.
90

91

•
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cie we Frydrychowej, w Kotowskiej, w Starej Hucie, w Szklarce i w Li
gocie Ribinskiej 9a, a takze od 1885 r. raz w miesiqcu w niedziel� po
poludniu w Sosniach, nalezqcych w6wczas do rejonu pastora Lorenza 99•
Wladze niemieckie najwi�kszy nacisk kladly na germanizacj� dzie
ci 100. W powiecie sycowskim nie tylko nauczanie, ale i m6wienie po
polsku w szkole bylo zakazane 101• Badura, zdajqc sobie spraw� z niebez
pieczenstwa, jakie stanowilo dla polskosci wynarodowienie mlodziezy,
wiele wysilku wkladal w utrzymanie i rozszerzariie wsr6d dzieci zna
jomosci j�zyka polskiego, a takze nauki czytania po polsku. Juz
w 1877 r. zast�pujqc pastora Fiedlera wprowadzil w Mi�dzyborzu pol
skie nabozenstwa dla mlodziezy 102, rozszerzajqc odprawiane dotychczas
cztery razy do roku nabozenstwa popoludniowe o nauczanie katechizmu
dla dzieci 103• Polecal dzieciom przynosic polskie ksiqzki i uczyl je piesni
polskich, katechizmu, modlitw i historii biblijnej, a takze wymagal od
dzieci plynnego czytania po polsku. Poprawial dzieci wyrazajqce si�
nieprawidlowo po polsku. Material przerabiany po niemiecku na lek
cjach religii w szkole powtarzal po polsku 104. Od 1892 r. odprawial
Badura nabozenstwa popoludniowe (bez zezwolenia wladz koscielnych)
regularnie w kazdq niedziel� 10s. 0 przebiegu i trudnosciach zwiqzanych
z ich odprawianiem dowiadujemy si� z jego osobistych notatek, spo
rzqdzonych na brulionie z kazaniami, a dotycZqcych wypadk6w
w 1893 r. 106
Na nabozenstwa dla mlodziezy przychodzily nie tylko dzieci w wieku
szkolnym, ale takze starsza .mlodziez i dorosli. W nauczaniu katechizmu
i czytania po polsku pomagali Badurze „pomocnicy" zwerbowani spo
sr6d starszej mlodziezy (przewaznie „panny"), a takze starsze kobiety.
, 98 Protok6l przesluchania Badury w konsyst. wrocl. z 10 IV 1885, AP Wroclaw,
Sl.K.Ew., t. 2694-II, oraz Wiadomosci ze Slqska - Mi�dzyb6rz (Nowiny, 1889,
nr 3).
99 B r o d a, Polskie katechizacje w Mi�dzyborzu, s. 73, oraz „Nowiny" jw.
100 Abt.f.K.u.Schulw. do konsyst. wrocl. z 4 III 1884; inspektor szkolny Grae
semann z Sycowa do Abt.f.K.u.Schulw. z 4 VII 1893, AP Wroclaw, Sl.K.Ew.,
t. 2694-11, jak r6wniez szereg innych pism cytowanych w niniejszym artykule.
101 Spenner do konsyst. wrocl. z 1 V 1882, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-II.
102 Badura do sup. Nowaka w Sycowie z 31 VII 1900, tamze.
Ill3 Nabozenstwa popoludniowe skladaly siE: dotychczas z piesni, kazania i mod
litw. Sup. Nowak do konsyst. wrocl. z 12 X 1900, tamze.
104 Doniesienie inspektora Menzla z Sycowa do Abt.f.K.u.Schulw. z 28 VI 1900
(odpis), tamze '.
105 lnsp. szkolny Graesemann do Abt.f.K.u.Schulw. z 4 VII 1893 (odpis), tamze.
106 Notatki te ogloszone zostaly drukiem przez Jana BrodE: w artykule Polskie
katechizacje w Mi�dzyborzu (Kalendarz Ewangelicki, 1946). Brulion z notatkami
Badury znajduje siE: w posiadaniu pastora Jana Brody w G6rkach Wielkich kolo
Skoczowa.
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,,Pomocnik6w" tych bylo okolo dziesi�ciu na kazdym nabozenstwie.
Niestety, znamy tylko jedno nazwisko „pomocnika" na nabozenstwie
w dniu 18 I 1893 r. (Kleinert). Pomocnicy byli dobrze przygotowani
i z ich pracy byl Badura zadowolony. Liczba ucz�szczajqcych na kate
chizacje nie jest znana.
Dane ze stycznia 1893 r. niewiele m6wiq, poniewaz z powodu ostrych
mroz6w przychodzilo nawet na nabozenstwa gl6wne niewielu parafian.
Frekwencja na nabozenstwach dla mlodziezy wynosila 30-40 dzieci oraz
troch� doroslych. Regularnie w kazdq niedziel� prowadzil Badura nauk�
dla dzieci az do konca stycznia 1893 r. 31 stycznia odbylo si� posie
dzenie „starszyzny" rady zborowej, na kt6rym omawiano spraw� pro
wadzenia polskich katechizacji. Pastor Lorenz i burmistrz Sycowa za
Zqdali od Badury prowadzenia nabozenstw dla mlodziezy po niemiecku,
argumentujc1c tym, ze „uczenie dzieci po polsku sprzeciwia si� germa
nizacyjnym dc1znosciom rzc1du i podkopuje to, eo szkola zdzialywa". Ba
dura oswiadczyl w6wczas, ze przekonan swoich nie zmieni i raczej nie
b�dzie w og.6le odprawial nabozenstw, nizby je mial prowadzic po nie
miecku. Rada zborowa uchwalila zlozenie doniesienia w tej sprawie do su
perintendenta Böhmera i upowaznila pastora Lorenza, sprawujqcego fun
kcj� rinspektora szkolnego, do wydania zakazu dzieciom ucz�szczania na
katechizacje prowadzone przez Badur�. Na skutek zakazu wydanego przez
Lorenza na nabozenstwa w lutym przychodzilo tylko po kilka kobiet.
Badura odwolal si� od decyzji rady zborowej r6wniez do superinten
denta Böhmera, wysylajqc sporzc1dzonc1 przez siebie · informacj� o prze
biegu nabozenstw. Superintendent po zbadaniu sprawy zezwolil na pro
wadzenie polskich katechizacji dla mlodziezy i cofnc1l zakaz wydany
przez Lorenza. Wiadomosc ta szybko rozniosla si� wsr6d parafian, gdyz
w niedziel� 26 lutego na nabozenstwo przyszlo okolo pi�cdziesic1t os6b,
w tym „troch� tlzieci". Niestety, na skutek nawalu pracy i klopot6w
rodzinnych w okresie od marca do sierpnia 1893 r. Badura odprawil
tylko cztery nabozenstwa katechizmowe 107• 0 decyzji superintendenta
Böhmera dowiedzial si� ·powiatowy inspektor szkolny Graesemann z Sy
cowa i zlozyl doniesienie do wladz rejencji. Stwierdzil on, ze dzialal
nosc Badury wykracza poza ramy czynnosci duszpasterskiej i „mozna
jq okreslic jako umyslne szerzenie polskosci". Szczeg6lnc1 uwag� zwr6cil Graesemann na uczenie przez Badur� j�zyka polskiego tych dzieci,
kt6re dotychczas znaly tylko j�zyk niemiecki 1os. Sprawa stala si� glosna
i superintendent Böhmer musial zmienic swojq poprzedniq decyzj�. Od
11 VIII 1893 r. wolno bylo ks. Badurze prowadzic tylko cztery polskie
Notatki Badury, cyt. w przyp. 106.
Insp. Graesemann do Abt.f.K.u.Schulw. 4 VII 1893 (odpis), AP Wroclaw,
Sl.K.Ew., t. 2694-11, oraz nekrolog Sp. ks. Jerzy Badura.
107
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nabozenstwa katechizmowe w ciqgu roku 109• Wladze rejencji domagaly
si� jednak zupelnego zniesienia polskich nabozenstw dla dzieci i zmu
szenia Badury do zaprzestania ich odprawiania. Ponowne dochodzenie
w tej sprawie wszcz�to w 1900 r. Prowadzil je z polecenia konsystorza
superintendent Nowak z Sycowa 110. W toku skladania wyjasnien Ba
dura przyznal, ze nabozenstwa prowadzi wylqcznie po polsku w tym
celu, aby „dzieci wiadomosci zdobyte w szkole mogly przetlumaczyc
sobie na j�zyk ojczysty i aby samodzielnie mogly korzystac ze znajdu
jqcych si� w ich posiadaniu licznych polskich ksiqzek religijnych 111•
Superintendent Nowak, bezposredni przelozony Badury, stanql w obro
nie nauczania dzieci w ojczystym j�zyku, stwierdzajqc, ze „takie [tzn.
polskie] nabozenstwa sq dla wychowania dzieci . . . bezwzgl�dnie ko
nieczne, poniewaz dzieci wychowywane sq w duchu polskim przez ro
dzic6w, znajq j�zyk polski, biorq udzial w domowych polskich nabozen
stwach i Sq w stanie w swej potocznej mowie rozmawiac n·a tematy
religijne". Uwazal tez, ze i „dorosli odnoszq korzysc z polskich nabo
zenstw, poniewaz nie znajq na tyle j�zyka niemieckiego, aby mogli
brac udzial w niemieckich katechizacjach" 112. Konsystorz wroclawski
stanql wtedy na stanowisku, ze nie ma powod6w do zabronienia Badu
rze odprawiania tych, majqcych dlugoletniq tradycj�, nabozenstw. Zda
nie to zostalo wyrazone w pismie do wladz rejencji wroclawskiej
z 18 X 1900 r. 113 Jednakze po kilku dniach konsystorz wycofal si� z za-.
j�tego poprzednio stanowiska i 26 X 1900 r. powiadomil wladze rejencji,
ze Badurze zakazano prowadzenia katechizacji mlodziezy w czasie na
bozenstw 114.
Badura odprawial tez w czwartki polskie nabozenstwa pasyjne, na
kt6re przychodzilo 200-300 os6b 115• Jeszcze w 1907 r. odprawil on lqcz
nie 63 polskie nabozenstwa 116_
Do obowiqzk6w proboszcza nalezalo takze przygotowanie mlodziezy
do konfirmacji 117• Zgodnie z zarzijdzeniem konsystorza wroclawskiego
109 Nowak do konsyst. wrocl. z 1 VIII 1900, AP Wroclaw, SI.K.Ew., t. 2694-II.
Nowak do konsyst. wrocl. z 3 VIII 1900, tamze.
111 Badura do sup. Nowaka w Sycowie z 31 VII 1900, tamze.
112 Cyt. w przyp. 110 pismo Nowaka do konsyst. wrocl.
113 Konsyst. wrocl. do prezydenta rejencji wrocl. z 18 X 1900, AP Wroclaw,
Sl.K.Ew., t. 2694-II.
114 Konsyst. wrocl. do prezydenta rejencji wrocl. z 26 X 1900, tamze.
m Sprawozdanie sup. diecezji sycowskiej z 14 VI 1907, AP Wroclaw Sl.K,Ew.,
t. 2416-I.
11s Wykaz polskich nabozenstw w okr�gu kon_syst. prowincji sl:;iskiej wg stanu
na rok 1907, tamze.
m Do konfirmacji przygotowywano eo roku dwie grupy mlodziezy. Jedna
byla konfirmowana na Wielkanoc, druga na „Michala". Wg sprawozdania Skrodz
kiego z 24 II 1884 (odpis), AP Wroclaw, SI.K.Ew., t. 2694-II.
110
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z 15 XII 1872 r. nalezalo prowadzic je wylqcznie w jE:;zyku niemieckim.
Uzywanie polskiego bylo dozwolone tylko pomocniczo, i to w wyjqtko
wych wypadkach na. W parafii mi�dzyborskiej, jak juz wspomniano,
zarzqdzenie to nie bylo respektowane przez poprzednik6w Badury, pa
stor6w Fiedlera i Spennera. Wprawdzie pastor Lorenz, zast�pujqc
chwilowo pastora polskiej parafii, wprowadzil nauczanie wylqcznie po
niemiecku, ale Badura zaraz po objE:;ciu parafii w 1883 r. powr6cil do
prowadzenia nauki konfirmacyjnej po polsku. Doniesiono o tym inspek
torowi szkolnemu Fenglerowi w Namyslowie, a ten natychmiast powia
domil landrata Buddenbrocka w Sycowie. Fengler przytoczyl w swoim
donosie zdanie nauczyciela jednej z „polskich" szk6l, kt6ry twierdzil, ze
,,jezeli nauka do konfirmacji bE:;dzie dalej odbywala si� w ten spos6b, ·
to praca szkoly nad germanizacjq dzieci stanie siE:; pustq plewq" 119•
Landrat z kolei zaalarmowal swo.je wladze we Wroclawiu 120• W tej
sytuacji konsystorz musial zajqc siE:; zbadaniem postE:;powania Badury.
W tym czasie odbywala siE:; generalna wizytacja kosciola ewange
lickiego w Sycowie. Przeprowadzajqcy wizytacjE:; stwierdzili koniecznosc
poslugiwania siE:; przez pastor6w pomocniczo w nauce konfirmacyjnej
jE:;zykiem ojczystym dzieci ze wzglE:;du na slabq znajomosc wsr6d nich
jE:;zyka niemieckiego 121• Przebywajqcy w6wczas w Sycowie generalny
superintendent dr Erdmann z Wrodawia przesluchal BadurE:;, kt6ry tlu
maczyl swoje postE:;powanie tym, ze znaczna cz�sc dzieci zna jE:;zyk nie
miecki bardzo slabo i nie jest w stanie zrozumiec niemieckich podrE:;cz
nik6w. W tej sytuacji tlumaczenie tekst6w na jE:;zyk polski bylo jego
zdaniem rzeczq koniecznq 122• Wyjasnienie zostalo przyjE:;te 123. Osmielony
tym Badura kontynuowal w 1884 r. nauczanie mlodziezy, uzywajqc da
lej „pomocniczo" jE:;zyka polskiego w takim zakresie, iz „mozna uwazac,
ze nauka prowadzona byla w jE:;zyku polskim" 124. Liczba uczE:;szczajqcej
na zajE:;cia do Badury mlodziezy byla tak duza, ze musial on prowa
dzic je w kosciele, poniewaz klasa szkolna nie pomiescilaby wszystkich.
W tym czasie do niemieckiego pastora na nauk� konfirmacyjnq przy
chodzilo znacznie mniej dzieci i zajE:;cia prowadzil on w klasie szkol118 Badura do sup. Böhmera w Goszczu z 9 X 1884, AP Wroclaw, SI.K.Ew.,
t. 2486-II.
119 Fengler do Buddenbrocka' z 8 IX 1883 (odpis), AP Wroclaw, Sl.K.Ew.,
t. 2694-II.
120 Buddenbrock do Abt.f.K.u.Schulw. we Wroclawiu z 11 IX 1883, tamze.
121 Abt.f.K.u.Schulw. do konsyst. wrocl. z 4 III 1884, tamze.
122 Protok6l przesluchania Badury z 16 X 1883, tamze.
123 Wynika to r6wniez z pisma landrata Buddenbrocka z 1 V 1884, ze w czasie
wizytacji nie uczyniono nie, aby germanizacj� ,,rozszerzyc", tamze.
124 Buddenbrock do Abt.f.K.u.Schulw. z 7 IV 1884 (odpis), tamze.
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nej 125. Wsr6d „konfirmant6w" Badury znalazla siE: c6rka nauczyciela
z Kotowskiej Marta Rudolf 126• W czasie dochodzenia prowadzonego
w tej sprawie przez konsystorz Badura wyjasnil, ze nauczyciel Rµdolf
posylal c6rkE: na naukE: do polskiej parafii, poniewaz uczE:szczaly na niq
i inne dzieci z Kotowskiej, a pastor Lorenz prowadzil zajE:cia w innych
dniach 121. Aby uniknqc w przyszlosci podobnycp wypadk6w, konsystorz
wydal zarzqdzenie nakazujqce obydwu pastorom prowadzenie nauki
w jednakowych terminach 12s.
Przygotowanie dzieci do konfirmacji musialo odbywac siE: z nie
mieckich podrE:cznik6w, ale Badura w trosce o przyswojenie sobie przez
dzieci jE:zyka polskiego jeszcze w czasie pobytu w Laskach kolo KE:pna
dokonal przekladu niemieckiego podrE:czniika Ziethego Upominek dla
konfirmowanych 129• Ksic:tzeczka ta zostala wydrukowana w 1884 r. i byla
do nabyda w ksiE:garni Wartenberga
MiE:dzyborzu 130. Badura mial
zamiar wrE:czac jq obok niemieckiego zaswiadczenia kazdemu dziecku
przy konfirmacji 131• Zamiary te zostaly udaremnione przez kolejne do
niesienie landrata Buddenbrocka do Wydzialu do Spraw Wyznan we
Wroclawiu 132. W czasie dochodzenia 133 Badura nie ukrywal swego po
stE:powania. Tlumaczyl, ze uzywajqc jE:zyka polskiego i dokonujqc prze
kladu ksic:tzeczki Ziethego mial na uwadze tylko dobro kosciola ewan
gelickiego i swoich parafian 134• Sprawa zakonczyla siE: wydaniem za
kazu wrE:Czania Upominku dla konfirmowanych w jE:zyku polskim jako
prezentu przy konfirmacji oraz przypomnieniem, ze dzieci nalezy uczyc
tylko po niemiecku 13s.
W latach 1885-1892 wladze nie interesowaly siE: realizacjq tego za
lecenia i pozostawily BadurE: w spokoju. Liczba mlodziezy uczE:szcza-

w

125 Gminna ra(\a zborowa z Mi�dzyborza (pastor Lorenz) do konsyst. wrocl.
z 24 V 1884, tamze. Frekwencja na zaj�ciach Badury byla dlatego tak duza, ze
w 1884 r. polscy ewangelicy z obydwu parafii mi�dzyborskich mogli jeszcze sami
decydowac, przez kt6rego (polskiego czy niemieckiego) pastora majq byc ich
dzieci przygotowane do konfirmacji, tamze.
m Sprawozdanie Skrodzkiego z 24 II 1884 (odpis) i konsyst. wrocl. do Badury
z 29 IV 1884, tamze.
127 Badura do konsyst. wrocl. z 3 V 1884, tamze.
129 Konsyst. wrocl. do sup. Böhmera w Goszczu z 13 V 1884, tamze.
129 Badura do konsyst. wrocl. z 9 IV 1884, tamze.
130 Tamze oraz W. C h o j n a c k i, Bibiiografia druk6w ewangeiickich ziem
zachodnich i p6lnocnych, 1530-1939, Warszawa 1966.
131 Cyt. w przyp. 129 pismo Badury do konsyst. wrocl.
1J2 C yt. w przyp. 124 pismo Buddenbrocka do Abt.f.K.u.Schulw.
133 Konsyst. wrocl. do Badury z 2 IV 1884, AP Wroclaw, $1.K.Ew., t. 2694-II.
1,34 Badura do konsyst. wrocl. z 9 IV 1884, tamze.
135 Konsyst. wrocl. do Badury z 29 IV 1884, tamze.
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jqcej na zaj�cia do polskiego pastora w tym czasie nie zmniejszyla si� 136.
Dopiero w 1893 r. nauczyciel ze szkoly w Chojniku Karl Fridrich do
ni6sl inspektorowi szkolnemu Graesemannowi w Sycowie, ze Badura
prowadzi nauk� dla mlodziezy w ten spos6b, iz „kaze dzieciom uczyc
si� katechizmu po p0lsku, kaze czytac polskq Bibli� i do domu zadaje
cwiczenie si� w jej czytaniu". Wskazywal, ze Badura uczy w ten spos6b
nie tylko dzieci znajqce j�zyk, ale takze dzieci „pochodzqce z rodzin
calkiem niemieckich i nie umiejqce po polsku ... Mart� Kwirner
i Paula Simolk� ... i m6wiqce w domu prawie wylqcznie po niemiecku
August� Kirschlok i Paulin� Hoffmann z Chojnika" 137• Doniesienie
Fridricha stalo si� podstawq kolejnego wystqpienia Wydzialu do Spraw
Wyznan do konsystorza o wyciqgni�cie konsekwencji sluzbowych wobec
Badury. Wladze zazqdaly wtedy od konsystorza, aby ten powiadomil,
w jaki spos6b zalatwiono powyzszq spraw� 138• Niestety, w aktach brak ·
wzmianki, czy i w jaki spos6b konsystorz zastosowal si� do zyczenia
wladz pruskich.
Badura bronil nie tylko prawa do uzywania j�zyka polskiego w cza
sie nabozenstw i w nauce konfirmacyjnej mlodziezy. Sam uzywal wy
lqcznie j�zyka polskiego przy spelnianiu wszystkich obowiqzk6w sluzbo
wych w swojej parafii. Opieral si� tu na uprawnieniach wynikajqcych
z mianowania go na stanowisko „polskiego pastora w polskim zborze" 139.
Po polsku Badura chrzcil, udzielal slub6w, prowadzil wywody po
foznic, po polsku przemawial na pogrzebach (nawet nie w swojej pa
rafii, lecz zast�pujqc pastora Lorenza w „niemieckiej") Ho, nie pozwalal
tez nikomu, nawet dzieciom, spiewac po niemiecku. Po polsku przema
wial na posiedzeniach rady zborowej i innych zebraniach koscielnych,
w kt6rych uczestniczyli r6wniez Niemcy. Z parafianami, bez wzgl�du na
ich narodowosc, rozmawial tylko- po polsku 141• Glosna stala si� sprawa
zwracania przez niego uwagi dzieciom ucz�szczajqcym do szkoly, kt6re
pozdrawialy go po niemiecku. Na slowa „Guten Tag" odpowiadal „Gu
ten Tag? czy nie znasz czwartego przykazania", i wyjasnial, ze pozdra136 Protok6l rozmowy przeprowadzonej przez sup. Böhmera z Badun:i w czasie
wizytacji parafii mit::dzyborskiej w dn. 8 VI 1888, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t.
2659-11.
137 Protok6l przesluchania nauczyciela Fridricha z Chojnika przez Graesemanna
w dn. 2 VII 1893 (odpis), AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-11.
138 Abt.f.K.u.Schulw. do konsyst. wrocl. z 24 VIII 1893, tamze. ·
139 Nominacja Badury podpisana przez Wilhelma ksit::cia Brunszwiku i Oles
nicy, patrona parafii mit::dzyborskiej, powolujqca Badurt:: na stanowisko proboszcza
polskiej parafii, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2686-H.
140 B r o d a, Ks. Jerzy Badura, s. 40.
141 Naczelna rada zborowa z Berlina do konsyst. wrocl. z 13 VI 1888, AP Wro
claw, Sl.K.Ew., t. 2694-11.
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wianie po niemiecku jest grzeszeniem przeciw temu przykazaniu 142• Na
ten temat opublikowal w „Nowinach Szlqskich" artykul Gose w dom...,
nawiqzujqcy do wypowiedzi nast�pcy tronu niemieckiego, kt6ry w cza
sie wizyty na ziemiach poiskich zaboru pruskiego nie ganil znajomosci
j�zyka polskiego wsr6d urz�dnik6w, lecz nawet chwalil tych, kt6rzy
otwarcie przyznawali, ze sq Polakami. Zwracajqc si� w tym artykule
do uczuc religijnych ludnosci, Badura stwierdzal, ,,ze mowa to najdroz
sza spuscizna odziedziczona po ojcach; czcic jq wi�c trzeba i prawdq jest,
ze B6g si� tym brzydzi, kto ojca, matki si� wstydzi i mowy rodzic6w" 143•
To jego post�powanie, jak r6wniez opublikowanie powyzszego artykulu
stalo si� takze przedmiotem dochodzenia ze strony wladz pruskich,
kt6re Zqdaly od konsystorza, aby Badura „wypowiedzial si� urz�dowo,
sk�d czerpie uprawnienia do nazywania grzechem przeciw czwartemu
przykazaniu m6wienie po niemiecku przez polskich czlonk6w gminy
i niemieckie pozdrawianie przez uczni6w" 144•
Nie pozwalal tez Badura na niemczenie nazwisk swokh parafian
i wydajqc metryki przywracal im prawidlowe polskie brzmienie 145•
Znany tez byl ze swojej dzialalnosci publicystycznej. Chociaz tematem
jego prac byly problemy teologiczne i historia kosciola, jednak cz�sto
nawiqzywal w nich do spraw politycznych i narodowych 146. Najbardziej
z tego wzgl�du godna jest uwagi III cz�sc pracy Liczby prorockie, oma
wiajqca dzieje Europy do 1965 r. (przepowiednie - J. D.) 147. W dziele tym
Badura otwarde pot�pial dzialalnosc germanizacyjnq Bismarcka i ha
katy, nawiqzywal do tradycji walk narodu polskiego o wyzwolenie na
rodowe i wyrazal niezlomnq wiar� w niepodleglosc Polski. Podobne
rozwazania staly si� tematem artykulu Swiatowa polityka a Polska 14s.
Najblizszy kontakt utrzymywal Badura z redakcjq „Nowin Szlqs
kich", przy kt6rych zalozeniu wsp6ldzialal i kt6rych byl pierwszym
oficjalnym redaktorem 149• W pismie tym zamieszczono wiele jego artyAbt.f.K.u.Schulw. do konsyst. wrocl. z 21 I 1886, tamze.
[J. B a d u r al, Gose w dom... (Nowiny Szlqskie, 1885, nr 27). Artykul ten
redakcja zamiescila bez podania nazwiska autora. O tym, ze Badura jest jego
autorem, dowiadujemy si� z dochodzenia prowadzonego przez konsystorz wro
c!awski, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-11.
144 Cyt. w przyp. 141 pismo nacz. rady zborowej do konsyst. wrocl.
145 Naczelna rada zborowa do konsyst. wrocl. z 13. VI 1888, AP Wroclaw.
Sl.K.Ew., t. 2694-II.
146 B r o d a, Ks. Jerzy Badura, s. 35.
147 B a d u r a, Liczby prorockie, cz. III.
l4B Po raz pierwszy opublikowany przez Franciszka Michejd� razem z prac�
Pastor Jerzy Badura z Mii:dzyborza pod Wroclawiem, po raz drugi przez Fran
ciszka Przykut� razem z III cz�sciq Liczb prorockich, Odolan6w 1920:
149 D o m a S!. a l a, op. cit., s. 302.
142
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kul6w nie tylko o tresci religijnej 150. Po upadku pisma wsp6lpracowal
i staral si� pozyskac czytelnik6w dla „Gazety Ludowej", a potem dla
,,Mazura" 151•
Nie zwracajqc uwagi na grozqce mu ze strony wladz konsekwencje,
dokonal tlumaczenia,- i wydal w 1884 r. wspomniany wyzej Upominek
dla kornfirmowanych Ziethego 152 oraz doprowadzil do ukazania si�
w 1886 r. piqtego wydania slynnego Katechizmu mif:dzyborskiego 153.
W 1887 r. zostala wydana przez Witana we Wrodawiu ksiqzeczka Ojcze
nasz - Chleb powszedni napisana przez Badur�, a w 1889 r. Ludzie
Chrystusowi tegoz autora ·154. Przez wydawanie ksiqzeczek o tresci re
ligijnej staral si� Badura odsunqc jak najdalej w przyszlosc moment,
w kt6rym ludnosc zamieszkujqca te tereny zatraci znajomosc czytania
w swoim ojczystym j�zyku. Wierzyl, ,,ze ci Polacy, tak uporczywie
i niemilosiernie ze wszystkich stron germanizowani" 155, nie ulegnq ko ,;
lejnym atakom niemczyzny, nie skorzystajq „z szacownej sposobnosci
przyzwyczajenia si� do mowy niemieckiej", jakq mialo im dac wprowa
dzenie niemieckich nabozenstw. Dal temu wyraz w artykule w „Nowi
nach Szlqskich": ,,atoli zawi6dl si� ten, eo cieszyl si� nadziejq, ze polscy
ludzie si� rozradujq jak najmocniej, gdy zamiast polskiego niemieckie
kazanie otrzymajq najlaskawiej, i ze w nieslychanej liczbie zgromadzcl
si�, aby w domu Bozym rozm6wic si� raz z Panem Bogiem po nie
mieclm. Widac, ze taki nowomodny porzqdek jakos si� ludziom nie spo
dobal, bo niemieckie nabozenstwa pozostawili Niemcom, a sami pozo
stali w domu" 156•
Wiara, ze wychowywana przez niego w ciqgu wielu lat ludnosc z po
granicza Wielkopolski i Slqska nie ulegnie germanizacji, towarzyszyla
mu do ostatnich lat zycia. Jednak coraz trudniej bylo mu kontynuowac
swojq dzialalnosc. Mimo szykan i utrudnien ze strony wladz panstwo
wych, a takze proboszcza „niemieckiej" parafii Lorenza 157, nie zaprze
stal swojej, wydawaloby si� beznadziejnej w 6wczesnej sytuacji, walki
o zachowanie polskosci wsr6d swych parafian. W 1904 r. rada zborowa,
ulegajqca juz w tym czasie wplywom niemieckim, podj�la uchwal� zoTamze or az Br o d a, Ks. Jerzy Badura, s. 32, 57-58.
D o m a g a l a, op. cit., s. 325, 326.
1 52 Ks.
J. B a d u r a (na pis al wg Ziethego), Upominek dla konfirmowanych,
nakl. Wartenberga w Mi�dzyb orzu, druk Heinzego w Sycowie 1884.
153 Katechizm
mi,:dzyborski, czyli Maly katechizm... , wyd. 5, nakl. i druk
Wartenberga, Mi�dzyb6rz 1886.
154 Br o d a, Ks. Jerzy Badura, s. 55.
155 [J. Bad ur a], Korespondencje z Mi,:dzyborza - dnia 10 sierpnia (Nowin)'
Szlc4skie, 1884, nr 31).
m Tamze.
157 Cyt. w przyp. 106 notatki Badury.
1 50

151
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bowiqzujqcq proboszcza polskiego zboru do odprawiania w kazdq pierw
szq niedziel� miesiqca nabozenstwa z niemieckim kazaniem 158• Niestety,
za wnioskiem opowiedzieli si� takze dwaj polscy bogaci chlopi, czlon
kowie rady (fakt ten zostal podkreslony przez pastora Lorenza jako
wielki sukces). Przeciw wnioskowi glosowal tylko jeden z czlonk6w
rady, pochodzqcy z polskiej wsi, i pastor Badura. Powodem podj�cia
powyzszej uchwaly byl niepokojqcy Niemc6w fakt ucz�szczania przez
mlodziez juz konfirmowanq na polskie nabozenstwa. Mlodziez ta byla
rzekomo „zmuszana" do tego, ale ani wtedy, ani p6zniej nie sprecyzo
wano, kto wlasciwie i jakimi srodkami jq „zmuszal". Pr6bowano fakt
ten uzasadnic brakiem niemieckich nabozenstw, eo bylo nieprawdq, po
poniewaz w kazdq niedziel� pastor Lorenz odprawial w Mi�dzyborzu nie
mieckie nabozenstwo 159• Bojkotowanie tych nabozenstw przez mlodziez
wychowanq w duchu pruskim przez niemieckq szkol� swiadczy o wiel
kim wplywie wywieranym na niq przez polski „dom" i polskie srodo
wisko, w jakim zyla. Nalezy sqdzic, ze „zmuszana byla" do udzialu
w polskich nabozenstwach wlasnie przez t� polskq opini� publicznq,
w kt6rej ksztaltowaniu mial sw6j bardzo powazny udzial „polski pa
stor".
„Wielkim duchem" byl Badura, jezeli przez tyle lat pracowal nie
tracqc nadziei wsr6d ludnosci, u kt6rej dopiero on budzil poczucie
przynaleznosci do narodu polskiego. Towarzyszyly jego dzialalnosci szy
kany ze strony inspektor6w szkolnych, burmistrza mi�dzyborskiego
i landrata z Sycowa oraz Wydzialu do Spraw Wyznan rejencji wro
clawskiej. Gdy zqdania zanoszone przez te wladze do konsystorza wra
clawskiega a wyciqganie surowych kansekwencji za jego palanizacyjnq
dzialalnasc nie adnasily pazqdanych rezultat6w, wladze miejscawe zwr6cily si� da Ministerstwa Wyznan i Oswiaty w Berlinie. Ministerstwa
zazqdala wyjasnien ad naczelnej rady zbarawej, a ta z kolei od konsy
starza wroclawskiego 160• Sprawa ciqgn�la si� dlugo i skonczyla si� wy
stawieniem przez konsystorz wraclawski bardzo pachlebnej opinii o Ba
durze oraz stwierdzeniem, ze nie istniejq powody do wyciqgania kon
sekwencji sluzbawych az do przeniesienia go do innej parafii 161, czego
zqdalo Ministerstwa 162.
Pastor Lorenz do konsyst. wrocl. z 3 V 1904 (Informacja o przebiegu p0siedzenia rady zborowej w dn. 21 IV 1904), AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-11.
159 Pastor Lorenz do konsyst. wrocl. z 20 V 1904, tamze.
160 Naczelna rada zborowa w Berlinie do konsyst. wrocl. z 13 VI 1888, tamze.
161 Radca Weigelt z konsyst. wrocl. do naczelnej rady zborowej w Berlinie
z 20 VI 1888 oraz konsyst. wrocl. do dyrektora Berkhausena w Ministerstwie
Wyznaii i Oswiaty w Berlinie z 14 II 1889, tamze.
162 Ministerstwo Wyznaii i Oswiaty w · Berlinie do prezydenta konsyst. wro
clawskiego z 14 I 1889 i 7 II 1889, tamze.
158
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Powodem zaj�cia takiego stanowiska przez konsystorz wobec zna-,
nego ze swoich narodowych pogl&d6w Badury bylo to, ze jako duszpa
sterz byl ceniony przez swoje wladze 163• Ponadto byl on szeroko znany
w kolach ewangelickich wszystkich zabor6w i cieszyl si� w tych kr�
gach, jako autor wielu prac teologicznych, duzym powazaniem 164.
Podkreslic tu tez trzeba, ze konsystorz nie m6gl otwarcie wyst�po
wac przedw uzywaniu przez Badur� w zyciu koscielnym j�zyka pol
skiego, poniewaz uzywanie mowy ojczystej wynikalo z podstawowych
zalozen luteranizmu, kt6ry zlikwidowal nabozenstwa w j�zyku lacin
skim, wprowadzajqc w jego miejsce j�zyk narodowy. Z tych tez wzl�
d6w musiala zachodzic sprzecznosc mi�dzy dqzeniem wladz panstwo
wych do bezwzgl�dnej i jak najszybszej germanizacji a stanowiskiem
wladz koscielnych. Mimo germanizacyjnej polityki Bismarcka przed
stawiciele ewangelickich wladz koscielnych sami uczyli si� po polsku,
aby m6c w czasie wizytacji wyglosic kazanie do ludnosci w j�zyku dla
niej zrozumialym 165.
Na uwag� zasluguje tez fakt, ze w dwuj�zycznej diecezji sycowskiej
funkcje superintendent6w w latach 1880-1900 pelnili pastorzy znani
ze swej sympatii dla Polak6w: Slqzak Pogantke, Niemiec Böhmer
i Polak Nowak. Superintendenci ci nigdy nie wyst�powali przeciw Ba
durze, lecz raczej popierali jego dzialalnosc.
Cieszyl si� wreszcie Badura ogromnym powazaniem wsr6d para
fian 166• Umacnialo to bardzo jego pozycj� w Mi�dzyborzu.
Ks. Badura zmarl po ci�zkiej i dlugiej chorobie 11 IX 1911 r. i po
chowany zostal w Mi�dzyborzu. Na grobie jego wladze nie pozwolily
postawic pomnika z napisem polskim 167.
Po smi�rci Badury prac� nad utrzymaniem polskosci tych ziem kon
tynuowala jego rodzina. Syn Badury, Kazimierz, prowadzil ksi�garni�
w Mi�dzyborzu. C6rka, Bronislawa Przykutowa, utrzymywala kontakt
z powstalq w Poznaniu Polskq Rad& Naczelnq i otrzymywala stamtqd
ulotki, odezwy i polsk& pras�, kt6re kolportowano wsr6d miejscowej
ludnosci 168• Przykutowa weszla tez w sklad tej Rady jako przedstawi
cielka polskiej ludnosci ewangelickiej na okr�g slqski. W 1919 r. wraz
z bratem, Kazimierzem Badurq, udala si� do Paryza, aby upominac si�

Jak w przyp. 161.
Tamze oraz Br o da, Ks. Jerzy Badura, s. 42--43.
165 Wiadomosci
- Wroclaw (Now iny, 1887, nr 25) oraz Bu ddenbrock
Abt.f.K.u. Schulw. z 1 V 1884 (o dpis), AP Wr oclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-11.
166 Nekrol og Sp. Ks. Jerzy Badura (Zwiast un Ewangeliczny, 25 IX 1911).
167 Br o da, Ks. Jerzy Badura, s. 49.
168 Tamz e, s.- 50.
163

164
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w imieniu ludnosci o przylqczenie Sycowskiego i Namyslowskiego do
panstwa polskiego 169.
Franciszek Przykuta byl autorem referatu przedstawionego w 1919 r.
wladzom polskim. Protestowal w nim przeciw uchwalom konferencji
pokojowej, kt6ra wyznaczajqc granice nie wzi�la pod uwag� zqdan li
czebnie nad Niemcami przewazajqcej ludnosci polskiej 110.
Cz�sc powiatu sycowskiego byla jednak tak bezwzgl�dnie polska, ze
nie bylo zadnych podstaw do pozostawienia jej w granicach panstwa
niemieckiego. Z bylej parafii Badury zostaly przyznane panstwu pol
skiemu nast�pujqce miejscowosci: Laski, Chojnik, Jesiona, Kocina, Ko
towska, Kqtna, Kalkowska, Modzinowe, Zelazna Huta k. Sosni, Pa
wlowice, Sobek, Huta Szklana w Kotowskiej, a z „niemieckiej" ,parafii
pastora Lorenza: Sosnie, Surmin, Kamien, Starsin i Wiewi6rka.

UNBEKANNTE MOMENTE IN DER TÄTIGKEIT DES PASTORS JERZY BADURA
(SYCÖW 1876-1879, MIF;DZYBÖRZ 1883-1911)
Die Aufgabe dieses Aufsatzes ist die Darstellung der Bemühungen des Pastors
J. Badura um die Erhaltung des Polentums des evangelischen Bevölkerung in
Syc6w und Mi�dzyb6rz. Der Artikel wurde unter Benutzung von Dokumenten aus
dem Staatlichen Archiv in Wroclaw, Baduras privaten Notizen und Artikeln in
,,Nowiny Szlqskie" bearbeitet.
Nach seiner Ansiedlung in Mittelschlesien und Amtsantritt als Diakonus in
der Pfarrgemeinde Syc6w, wo die Mehrheit der Gläubigen polnischer Nationalität
war, hatte sich Pastor Badura im Jahre 1876 an den Kirchenratswahlen beteiligt,
indem er gegen die deutsche „Partei" des Bürgermeisters v. Euen auftrat. Der
Sieg der „Partei" Baduras trug zur Erhaltung in nicht verringerter Zahl der
polnischen Andachten in Syc6w bei.
1883 wurde Badura polnischer Pfarrer in der 10.000 Gläubige zählenden
polnischen Gemeinde in Mi�dzyb6rz und widersetzte sich sofort der Liquidierung
polnischer Andachten. Mit besonderer SQrgfalt betreute er die Jugend und trat
entschlossen gegen die Entnationalisierung der jugendlichen Gemeindemitglieder
·auf. Entgegen die Verordnungen der Behörden hielt er besondere polnische
Andachten für die Jugend und bereitete sie polnisch zur Konfirmation vor. Die
Kinder lehrte er den Katechismus, biblische Geschichte, Lieder und das Lesen
in polnischer Sprache. Niemand durfte in seiner Gemeinde deutsch sprechen.
Badura verbreitete die polnische Presse und verlegte polnische Bücher.
In seinen theologischen Schriften berücksichtigte er die Geschichte der polni::.chen
Nation, sprach sich gegen die von Bismarck und dem Ostmarkenverein (HaKaTa)

16s Tamze.
170 Franciszek Przykuta - referat przedstawiony wladzom polskim w 1919 r.
(w opracowaniu Mariana Orzechowskiego, Ludnosc polska na Dolnym Stqsku
w latach 1918-1939, Documenta Silesiae, z. l, Wroclaw 1959).
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betriebene Germanisierung aus und wies auf die herannahende Unabhängigkeit
Polens hin. Trotz Schikanen von seiten der preussischen Behörden hatte Badura
seinen Kampf nicht aufgegeben. Seiner Tätigkeit ist im grossen Masse das
Erwachen des nationalen Bewusstseins der Sycower Bevölkerung zu verdanken,
was zur Zuerkennung ,..eines Teils dieser Gebiete an Polen nach dem ersten
Weltkrieg wesentlich beitrug.

BRONISLAW PASIERB

POWSTANIE I POCZ�TKI DZIALALNOSCI STRONNICTWA LUDOWE
GO NA DOLNYM SLJ\SKU (KWIECIEN-SIERPIEN 1945)
Zorganizowane formy zycia politycznego na ziemiach odzyskanych
powstawaly wra.z z procesem ich obejmowania przez wladze polskie
w 1945 r. Zalqzkami organizacji politycznych byly tzw. grupy admi
nistracyjne, zlozone z przedstawicieli czterech partii demokratycznych.
W skladzie ekip administracyjnych dla Dolnego Slqska montowanych
w Kielcach znalezli si�· r6wniez czlonkowie i dzialacze Stronnictwa
Ludowego 1.
Na wst�pie warto zauwazyc, ze badania nad dziejami ruchu ludo
wego na Dolnym Slqsku w latach 1945-1949 nie ruszyly dotychczas
z martwego punktu. Praktycznie nie nie wiemy zar6wno o poczqtkach
Stronnictwa Ludowego, jak i o zachodzqcych w nim przeobrazeniach
ideowych oraz organizacyjnych 2.
Szkic ten jest pierwszq pr6bq zarysowania dziej6w ruchu ludowego
na Dolnym Slqsku w pierwszych miesiqcach jego istnienia, pr6bq w wie
lu miejscach zapewne dyskusyjnq. Przy opracowywaniu tematu auto
rowi udalo si� dotrzec do material6w centralnych; jak r6wniez lokalnych,
wytworzonych przez wojew6dzkie instancje Stronnictwa Ludowego 3. Nie1 W. R y s, Rys powstania Stronnictwa Ludowego na Dolnym Slqsku, referat
wygloszony na I Zjezdzie SL w Legnicy 16 VIII 1945 r., Archiwum Wojew6dz
kiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego we Wroclawiu, material
nie uporzqdkowany (dalej skr6t: AZSL, Wr., m. n.).
2 Dotychczas jedynie S. Bartosz opracowal kilka wybranych zagadnien z hi
storii SL, gl6wnie na podstawie wlasnych wspomnien. Autor w tym miejscu
chcialby wyrazic slowa podzi�kowania za udost�pnienie maszynopisu pracy wraz
z niekt6rymi dokumentami. S. B a r t o s z, Historyczny rozw6j Stronnictwa Ludo
wego na Dolnym Slqsku w latach 1945-1948, maszynopis, Wroclaw 1965.
3 Skladam w tym miejscu serdeczne podzi�kowania pracownikom WK ZSL
we Wroclawiu za umozliwienie korzystania z tych akt.
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zwykle cenne okazaly si� tak:ze materialy b. Urz�du Bezpieczenstwa
Publicznego 4.
20 IV 1945 r. pierwsza ekipa administracyjna z Kiele przybyla na
Dolny Slqsk do Trz.ebnicy, a wsr6d niej kilku czlonk6w Stronnictwa
Ludowego. 25 IV 1945 r. dzialacze Stronnictwa Ludowego zorganizowali
zebranie i wybrali pierwszy Tymczasowy Wojew6dzki Zarzqd Stron
nictwa Ludowego na Dolny Slqsk. Jego prezesem zostal Wladyslaw Rys,
I wiceprezesem Antoni Walasek, II wiceprezesem Stanislaw Przondo,
sekretarzem Piotr Szymczyk, skarbnikiem Michal Podolski. R6wnoczesnie
wydelegowano Zbigniewa Bartla, Antoniego Walaska i Wladyslawa Rysia
jako przedstawicieli Stronnictwa w Mi�dzypartyjnej Komisji Poro,zumie
wawczej 5• W ten spos6b Strcmnictwo Ludowe rozpocz�lo pionierski okres
swojej dzialalnosci.
Zadania, jakie stan�ly przed wladzami polskimi w tym czasie, byly
r6znorodne i niezwykle skomplikowane. Sprawq pierwszoplanowq bylo
osadzenie w najkr6tszym czasie jak najwi�kszej liczby polskich osad
nik6w. Udzial wsi w akcji osadniczej, a co za tym idzie - i zorganizo
wanej sily politycznej, jakim bylo Stronnictwo Ludowe, byl sprawq
szczeg6lnie istotnq i pilnq. Na. rol� chlop6w osadnik6w wskazywala
odezwa czterech stronnictw demokratycznych z kwietnia 1945 r. ,,Idzcie
smialo na zach6d. Podchwytujcie inicjatyw� Zwiqzku Samopomocy
Chlopskiej i w spos6b zorganizowany wyruszajcie w drog�. W wielkim
dziele spolszczenia zachodnich rubiezy okazq Warn pomoc organy ad
ministracji publicznej. Kazdy czlopek demokratycznych partii i kazdy
komitet gminny, powiatowy i wojew6dzki stronnictw demokratycznych
wezmie udzial w akcji przesiedlenczej. Co zdob�dzie po1ski zolrrierz, to
zaorze polski chlop" 6•
Naczelnym zadaniem wladz Stronnictwa w tych przelomowych chwi:
lach stala si� sprawa mobilizacji czlonk6w i sympatyk6w SL dla rea
lizacji programu zasiedlenia i zagospodarowania ziem zachodnich. ,,Nie
wolno nam, ludowcom, byc teraz biernymi widzami - czytamy w pis4 Sq to szczeg61nego rodzaju akta historyczne, wymagajqce duz j dozy kry
tycyzmu, ale niezb�dne do konfrontacji z innymi przekazami historycznymi. Za
duze zrozumienie i okazanq pomoc skladam w tym miejscu wszystkim pracowni
kom Archiwum KW MO serdeczne podzi�kowania.
5 Zarzqd Wojew6dzki Stronnictwa Ludowego na Okr�g Dolnego Slqska do
Pelnomocnika Rzqdu na Okr�g Administracyjny Dolnego Slqska w Trzebnicy
z 26 IV 1945 r. Archiwum Pansllwowe M. Wroclawia i Woj. Wroclawskiego, Urzqd
Wojew6dzki Wroclawski (dalej skr6t: AP Wroclaw, UWW), nr tymcz. 12, bp.;
por. R y s, op. cit.
s Odezwa czterech Stronnictw Demokratycznych (Zielony Sztandar, 22 IV 1945).
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mie ok6lnym Naczelnego Komitetu Wykonawczego SL - lub przygod
nymi uczestnikami rozpocz�tej gigantycznej pracy przy budowie Nowej,
Niepodleglej i Demokratycznej Polski Ludowej". Wladze naczelne SL kla
dly szczeg6lny nacisk na koniecznosc udzialu swoich czlonk6w w pracy
organizacyjnej, powolujqc si� na przyklad pr�znosci organizacyjnej partii
robotniczych 7• Instrukcje wladz naczelnych SL domagaly si� od podle
glych instancji ozywienia pracy organizacyjnej, zwi�kszenia liczby „swia
domych czlonk6w", organizator6w. ,,Musimy planowo i konsekwentnie
zmierzac do tego - czytamy w ok6lniku NKW SL z 9 VI 1945 r. by kazdy czlonek Stronnictwa Ludowego byl czynnym jego dzialaczem.
T o j e s t n a j w a z n i e j s z e o b e c n i e z a d a n i e o r g a n i z a
c y j n e, j a k i e s t o i p r z e d w s z y s t k i m i z a r z q d a m i n a
s z y c h k o m 6 r e k o r g a n i z a c y j n y c h [podkr. moje - B. P.]" 8•
W tak pomyslanej akcji organizatorskiej waznq rol� mialo odegrac
przygotowanie aktywu na specjalnych kursach, seminariach itp. 9 Zale
cenia wladz centralnych SL zwracaly uwag� na koniecznosc „przepro
;wadzenia masowej akcji uswiadamiajqcej", obejmujqcej jak najszersze
masy chlopskie. J ej zasadniczym celem miala byc popularyzacja pro
gramu chlopskiego i polityki rzqdu ludowego. Wladze naczelne Stron
nictwa zobowiqzywaly ogniwa terenowe do organizowania wiec6w lu
dowych, zjazd6w, i konferencji dzialaczy ludowych, szczeg6lnie przed
zniwami. Wskazywano zwlaszcza na mozliwosc wyzyskania w tej kam
panii znanych dzialaczy ludowych, posl6w do Krajowej Rady Naro
dowej itp. 10
Za fundamentalnq zasad� swego istnienia i dzialania Stronnictwo
Ludowe uznawalo koniecznosc harmonijnej wsp6lpracy z innymi stron
nictwami i partiami politycznymi w ramach komisji mi�dzypartyjnych.
,,Do zadan Komisji Mi�dzypartyjnej - glosil ok6lnik NKW SL nalezy nie tylko likwidowanie powstalych w terenie nieporozumien mi�
dzypartyjnych, ale przede wszystkim uwzgh:dnianie pracy na terenie
rad narodowych i Zwi1=1zku Samopomocy Chlopskiej oraz typowanie
ludzi na stanowiska w administracji politycznej i gospodarczej". Praca
Komisji na zasadzie „r6wni z r6wnymi" miala gwarantowac realizacj�
tych zadan" 11.
7 0 czynnq postaw(? naszych czlonk6w (Pismo ok6lne NKW SL z 1945 r.,
AZSL, Wr., m. n.).
e O karnosc i dyscyplin<? organizacyjnq (Ok6lnik nr 5 NKW SL z 9 VI 1945 r.,
tamze).
9 Sekretarz Generalny NKW SL do Zarzqdu Wojew6dzkiego SL w Trzebnicy
(b. daty), tamze.
10 Pismo NKW SL (b. daty), 1945 r., tamze.
11 Ok6lnik NKW SL z maja/czerwca 1945 r., tamze.
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Po zorganizowaniu si� w Trzebnicy tymczasowych wladz wojew6dz
kich Stronnictwa jego prace w pierwszych tygodniach ograniczaly si�
do spraw biezqcych, jak urzqdzenie lokalu, hotelu itp. Wojew6dzki Za
rzqd podjql takze dzialalnosc propagandowq, inicjowal szereg spotkan,
konferencji i imprez;- Czlonkowie Stronnictwa uczestniczyli w pierw
szych na Dolnym Slqsku uroczystosciach 1 i 3 Maja. 5 maja staraniem
wladz wojew6dzkich SL zorganizowano w Trzebnicy pierwszy odczyt
dla ludnosci polskiej pt. Dolny Slqsk i jego granice. Obchodzono r6w
niez uroczyscie kapitulacj� Wroc!lawia (7 V 1945 r.) oraz zakonczenie
wojny (9 V) 12.
7 VI 1945 r. tymczasowe wladze SL przeniosly si� do Legnky. Z po
wodu trudnosci lokalowych dopiero w lipcu zorganizowano ostatecznie
biura WZ SL, stol6wk�, dom noclegowy, swietlic�. W polowie sierpnia
biuro WZ skladalo si� z kierownika (Jan Kownacki), referenta gospo
darczego (Henryk Jankowski), referenta prasowego, informacji i pro
pagandy (Tadeusz Przychodzki) oraz referenta sp6ldzielczego ZSCh. Po
nadto przy Wojew6dzkim Zarzqdzie powolano dwuosobowy wydzial or
ganizacyjny (kierownik Stefan Dqbrowski i instruktor Andrzej Strojny).
Jako sily biurowe pracowaly dwie kancelistki, intendent gmachu i kie
rownik stol6wki. Lqcznie Wojew6dzki Zarzqd SL zatrudnial 13 os6b 13.
Aktyw Stronnidwa pelnil r6wnoczesnie odpowiedzialne funkcje w ad
ministracji. Sekretarz WZ SL P. Szymczyk byl zast�pcq Pelnomocnika
Rzqdu na 'Okr�g Administracyjny Dolnego Slqska, W. Rys - naczel
nikiem Wydzialu Osiedlenczego, I wiceprezes WZ A. Walasek pelnil
funkcj� naczelnika Wydzialu Aprowizacji i Handlu, skarbnik WZ
M. Podolski byl kierownikiem Oddzialu Budzetowo-Gospodarczego. Po
nadto w polowie sierpnia 1945 r. 13 czlonk6w Stronnictwa Ludowego
zajmowalo stanowiska pelnomocnik6w obv,rodowych, jeden byl prezy
dentem miasta, siedmiu zast�pcami pelnomocnik6w obwodowych. Wielu
czlonk6w SL pelnilo funkcje burmistrz6w miast nie wydzielonych, w6j
t6w, soltys6w itp.14
Stosunkowo dlugi okres organizowania si� wladz wojew6dzkich SL,
kilkakrotna zmiana siedziby, nieliczna garstka organizator6w uczestni
CZqca czynnie w pracach administracyjnych, jak r6wniez og6lne trud
nasci pierwszego okresu odbijaly si� ujemnie na efektach prac Stron
nictwa, na rozbudowie jego sieci organizacyjnej. Pierwsze zarzqdy po
wiatowe i kola terenowe Stronnictwa powstajq w maju 1945 r.
12 R y s, op. cit.
13 Tamze.
14 Tamze; por.
J. Mi ch a 1 s k a, Administracja na Dolnym Slqsku (8lqski
Kwartalnik Historyczny Sob6tka, nr 4, 1966, s. 641-646, Aneksy).
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7 V 1945 r. z inicjatywy Jana Kuciewicza zawiqzano pierwsze kolo
w gromadzie Przyczyna Dolna w powiecie wschowskim. W ciqgu mie
siqca zdolano w powiecie wschowskim zalozyc 9 nast�pnych k6l, zrze
szajqcych 320 czlonk6w. Stosunkowo pomyslny rozw6j w powiecie
wschowskim 1s zawdzi�zalo Stronnictwo w gl6wnej mierze staroscie
Wschowy, zywo interesujqcemu si� sprawami ruchu ludowego, oraz pa
tronatowi Powiatowego Zarzqdu SL w Lesznie, kt6ry dostarczyl „po
trzebnych wskaz6wek i material6w organizacyjnych". W powiecie
wschowskim powstalo r6wniez pierwsze na Dolnym Slqsku kolo Samo
pomocy Chlopskiej 16.
17 V 1945 r. powstal Tymczasowy Zarzqd Powiatowy SL w Srodzie
Slqskiej. Jego prezesem zostal Michal Lukasik, sekretarzem Docharski,
a czlonkami Zarzqdu J6zef Herman, Tadeusz Kisiel, Wladyslaw Piwo
warczyk i Roman Lyczak 17•
27 V 1945 r. z inicjatywy wicestarosty sycowskiego Stanislawa Cie
slika dokonano wyboru Tymczasowego Zarzqdu Powiatowego SL. Jego
prezesem zostal, podobnie jak w innych wypadkach, inicjator zebrania
S. Cieslik 1s.
Z propozycjq zalozenia organizacji Stronnictwa w Lubinie wystqpil
Pelnomocnik Obwodowy Jerzy Garncarczyk. 3 VI 1945 r. wybrano tym
czasowy zarZqd z prezesem Janem Kunczysem. Pelnomocnik Rzqdu
przyrzekl w czasie zebrania „w miar� mozliwosci dac jednakowe sub
wencje pieni�zne dla wszystkich stronnictw politycznych" 19.
Z pewnymi oporami przebiegal proces powstawania Stronnictwa
w powiecie namyslowskim. 17 VI 1945 r. czlonkowie Stronnictwa i Sa
mopomocy Chlopskiej wybrali wladze powiatowe. Jednakze w ich sklad
weszli ludzie zupelnie przypadkowi, bez znajomosci zasad statutowych
Stronnictwa 20.
15 Sprawozdanie
Pelnomocnika Rzc1du na Okr�g Administracyjny Dolnego
Slqiska S. Piaskowskiego za okres 15 V-15 VI 1945 r. AP Wroclaw, UWW,
nr tymcz. 4, bp. Por. M i c h a I s k a, Dzialalnosc partii politycznych na Dolnym
Slqsku w okresie 15 V 1945 - I 1947 w swietle sprawozdan wladz administracji
panstwowej (Polska Ludowa, t. II, 1963, s. 147).
16 Sprawozdanie organizacyjne Tymczasowego Zarzc1du Powiatowego SL na
powiat wschowski z 11 VI 1945 r., AZSL, Wr., m. n.
17 Protok6l organizacyjny zebrania SL w Srodzie Sic1skiej z 17 V 1945 r.,
tamze.
1 s Protok6l zebrania organizacyjnego SL w Sycowie z 27 V 1945 r., tamze.
19 Protok6l ·pierwszego organizacyjnego zebrania SL w Lubinie z 3 VI 194G r.,
tamze.
20 Zarzc1d wybrano w skladzie: prezes Boleslaw Nowacki, sekretarz Florian
Goch, zast�pca Ignacy Kolerski, skarbnik Maria Lipc6wna oraz 2 czlonk6w za
rzc1du Adam Dudek i Kowalski. Wybrano takze Prezydium PZSL, w kt6rego sklad
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W czerwcu (29 VI 1945 r.) wybrano powiatowe wladze Stronnictwa
Ludowego w Slawie Slqskiej 21, w poczqtkach lipca w Bystrzycy 22, Zlo
- toryi 23, Kamiennej G6rze 24, Legnicy 2s, Zaganiu 26, Miliczu 27, Trzeb
nicy 2s, Olawie 29 i Walbrzychu 3o. W sierpniu 1945 r. powstaly powia-

weszli r6wruez czlonkowie PPR (Protok6l pierwszego Walnego Zjazdu SL i Sa
mopomocy Chlopskiej w Namyslowie 17 VI 1945 r., tamze).
21 Prezesem zostal Marian Mis, I zast�pcq J6zef Filipowski, II zast�pcq Piotr
Adamczewski, sekretarzem Stefan Langner, skarbni,kiem Maksymilian Heynat
(Protok6l organizacyjny PZ SL w Slawie Sl. 29 VI 1945 r., tamze).
22 Wybrano trzyosobowy zarzqd powiatowy. P:ezesem zostal Boleslaw Twar
dowski, zast�pcq Janina Podkowska, sekretarzem Tadeusz Wachalka (Protok6l
zebrania organizacyjnego SL w Bystrzycy 1 VII 1945 r., tamze).
23 Prezesem zostal Jan Sokolowski, I wiceprezesem Eustachiusz Roszko, II wi
ceprezesem Adolf Michalczyk, sekretarzem Zygmunt Michalski, skarbnikiem Ta
deusz Szczepaniak (Protok6l zebrania· organizacyjnego SL w Zlotoryi 1 VII 1945 r.,
tamze).
24 Zebranie zorganizowal wicestarosta K. Wyroslak. Wybrano Zarzqd. Preze
sem zostal Piotr Winski, sekretarzem J6zef Lason, skarbnikiem Hieronim Arczy
kowski. Jest rzeczq znamiennq, ze caly Zarzqd dopiero w czasie zebrania zapisal
si� na czlonk6w SL (Protok6l zebrania organizacyjnego SL w Kamiennej G6rze
2 VII 1945 r., tamze)_
2s Kola w Legnicy skupialo praktycznie aktyw Wojew6dzkiego Zarzqdu SL.
Obejmowalo swym zasi�giem mia,sto i powiat Legnic� (Protok6l zebrania organi
zacyjnego SL w Legnicy 2 VII 1945 r., tamze. Por. List� obecnosci na zebraniu
organizacyjnym, tamze).
2s „W naszym Obwodzie, tj. w Zaganiu, dni� 1 lipca zrobilem zebranie Stron. nictwa orientacyjne, na kt6rym bylo obecnych dwadziescia kilka os6b. Wszyscy
z nich oswiadczyli, iz Sq sympatykami naszego Stronnictwa . . . <;::zlonk6w naszego
Stronnictwa w Obwodzie jest tylko 3-ch" (Pismo zast�pcy Pelnomocnika Rzqdu
w Zaganiu do Wojew6dzkiego Zarzqdu SL w Legnicy z 4 VII 1945 r., tamze).
21 Zebranie zwolano z inicjatywy delegata WZ SL. Prezesem zostal Zygmunt
Szczepaniuk (Protok6l posiedzenia organizacyjnego SL w Miliczu 5 VII 1945 r.,
tamze).
2s Prezesem zostal Wieslaw Jezierski, wicestarosta Trzebnicy, wiceprezesem
Wladyslaw Bernat, II wiceprezesem dr Jerzy Popiel, sekretarzem Maria Majkow
ska, skarbnikiem Jan Krawiec (Protok6l nr 1 zebrania Zarzqdu Powiatowego SL
w Trzebnicy 19 VII 1945 r., tamze).
29 Zebranie zwolano z inicjatywy starosty Wladyslawa Gorazda. Prezesem zo
stal Marceli Stan, sekretarzem Zdzislaw Wojtanowicz, I zast�pcq J6zef Drab,
II zast�pcq Ludwik Smykal, skarbnikiem Michal Dancewicz, ,,asesorem" Stanislaw
Kolodziejczyk (Protok6l organizacyjny zebrania SL w Olawie 22 VII 1945 r.,
tamze).
"o Na zebraniu byl obecny prezes WZ SL W. Rys i sekretarz WZ P. Szymczyk.
Wybrano PZ SL w skladzie: prezes dr Jan Bilek, I wiceprezes inz. Wladyslaw
Materny, II wiceprezes Zdzislaw Jastrz�bski, sekretarz J6zef Stefanski, skarbnik
Irena Nowc1kowska (Protok6l zebrania organizacyjnego SL na miasto i powiat
Walbrzych 29 VII 1945 r., tamze).
0
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towe zarzqdy w Zqbkowicach 31, Wolowie 32, Jaworze 33, Kozuchowie 34
i Klodzku 35. Jednoczesnie dokonywano reorgariizacji juz istniejqcych
tymczasowych wladz powiatowych. Tak bylo np. w Lubinie, gdzie wy
brany w czerwcu wrzqd trzeba bylo zmienic, poniewaz „przestal iistniec,
albowiem prezes i wiceprezes ze wzglE:d6w r6znych opuscili powiat
Lubin" 36. Podobnie bylo w Walbrzychu 37 i Zqbkowicach 38. 10 VIII
1945 r. powstalo kolo SL we Wroclawiu, obejmujqce zar6wno miasto,
jak i powiat. Prezesem zostal Wladyslaw Zielinski, I wiceprezesem
Eustachy Leskiewicz (wicestarosta na powiat Wroclaw), II wicepreze
sem Zygmunt Marchlewski, sekretarzem Zygmunt Batecki, skarbnikiem
J6zef Milek. Siedzibq kola byl hotel „Polonia" 39• W sierpniu dokonano
wyboru tymczasowych wladz powiatowych stronnictwa w Jeleniej G6rze 40. Mniej wü;cej w tym samym czasie zawiqzalo siE: kolo miejskie
SL w Wolowie 41• W sierpniu powstal szereg k6l gromadzkich, gminJi "sprawozdanie z dotychczasowej dzialalnosci SL na powiat za,bkowicki
z 4 VIII 1945 r., tamze.
,32 Prezesem zostal Stanislaw Kalandyk, starosta powiatowy, I _zast�peq Marian
Czwertynski, II zast�pca, Marian Jan Wo:i:niak, sekretarzem Wladyslaw Malarski,
skarbnikiem Karol Brzezinski (Protok6l pierwszego zebrania organizacyjnego SL
w Wolowie 4 VIII 1945 r., tam:i:e).
,33 Zebranie odbylo si� z inicjatywy kierownika Wydzialu Organizacyjnego WZ
SL Stefana Da,browskiego. Wybrano Zarza,d w skladzie: prezes Aureliusz Pia,tkow
ski, wiceprezes Czeslaw Poczta, sekretarz Adam Rodyk, skarbnik Stefan Nowacki,
czlonek Zarzqdu Marian Dymitruk (Protok6l zebrania organizacyjnego SL w Ja
worze 4 VIII 1945 r., tam:i:e).
'34 Na pierwszym zebraniu obecnych bylo 28 os6b, w tym czlonek WZ SL
A. Walczak. Wybrano Zarzqd SL z prezesem Zygmuntem R6:i:yckim (Protok6!
zebrania organizacyjnego SL w Ko:i:uchowie 5 VIII 1945 r., tamze).
J 5 Prezesem zostal Stanislaw Bialecki, sekretarzem Antoni Paprocki, skarbni
kiem Wojciech Zakrzewski (Protok6l zebrania organizacyjnego SL w Klodzku
5 VIII 1945 r., tam:i:e).
�6 Nowy Zarza,d powolano w skladzie: prezes Stanislaw Przondo, Pelnomocnik
Rzqdu, wiceprezes Adam Szymanski, sekretarz Roch Kowalski (Protok6l drugiego
zebrania organizacyjnego SL w Lubinie 6 VIII 1945 r., tamze).
,37 Sprawozdanie z konferencji prezes6w i sekretarzy k61 gminnych i gro
madzkich SL w Walbrzychu 7 VIII 1945 r., tam:i:e. W czasie tego zjazdu wybrano
ju:i: statutowe wladze powiatowe.
,3s Prezesem zostal Boleslaw Wykurz, sekretarzem Czeslaw Urbanski, skarbnt··
kiem Leon Nycz, czlonkami Zarzqdu Justyn Stachurski i Walenty Klonowski
(Protok6l zebrania organizacyjnego SL w Zqbkowicach 9 VIII 1945 r., tam:i:e).
J9 Protok6l zebrania organizacyjnego SL we Wroclawiu 10 VIII 1945 r., tam:i:e.
40 Prezes Henryk Krzeminski, wiceprezes Jan Jablonski, sekretarz Stanislaw
Dlugosz, skarbnik Henryk Dqbrowski (Protok61 zebrania organizacyjnego SL
w Jeleniej G6rze 12 VIII 1945 r., tam:i:e).
41 Prezesem kola miejskiego SL zostal Alfred Morawski, wiceprezesem Jan
Golowacz, sekretarzem Mikolaj Rze:i:nik, skarbnikiem Czeslaw Jasiiiski (Protok6l
zebrania organizacyjnego kola SL w Wolowie 14 VIII 1945 r., tam:i:e).
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nych, miejskich, m. in. w powiecie sycowskim 42, Nowej Rudzie 43, po
wiecie namyslowskim 44, sredzkim 45.
Jak wynika z przytoczonych fakt6w, nasilenie pracy organizacyjnej
przypadlo na sierpien 1945 r., zwlaszcza na pierwszc:i jego polow�. Wi.,1zalo si� to z przygotowaniami do I Zjazdu Wojew6dzkiego Stronnictwa
Ludowego na Dolnym Slc:isku, zapowiedzianego na 16 VIII 1945 r.46
Powstanie Stronnictwa Ludowego na Dolnym Slc:isku, organizowanie
pierwszych k6l, powolywanie tymczasowych wladz powiatowych doko
nywalo si� na fali niespotykanego zapalu i entuzjazmu. Do pracy przy
chodzili r6zni ludzie, cz�sto dzialacze ruchu ludowego z okresu mi�dzy
wojennego i czas6w konspiracji. Oni tez tworzyli grup� czolowego akty
wu, nielicznc:i, ale czynnie zaangazowanc:i w pracach administracji,
w dzialalnosci oswiatowej i kulturalnej itd. Ludziom zazwyczaj pozo
stawalo niewiele czasu na dzialalnosc organizacyjnc:i: Oswiadczali oni
wprost, jak np.. starosta wolowski, ze „nie rozpoczc:il pra·cy organizacyjnej
z powodu braku czasu" 47• Atmosfera tamtych dni sprzyjala wyzwalaniu
entuzjazmu i zapalu do pracy u ludzi nowych, cz�stokroc bez wi�kszego
przygotowania i doswiadczenia, kt6rzy pragn�li dzialac i spr6bowac
swoich sil i umiej�tnosci organizacyjnych. Trudno dzis ustalic, ile bylo
w tym romantyzmu, a ile zapalu i patriotyzmu chlopskiego. Bardzo
cz�sto ludzie samorzutnie dostrzegali potrzeb� organizowania si�. Jeden
z nich np. w pismie do Wojew6wdzkiego Zarzc:idu SL, powolujc:ic si�
na znajomosci z sekretarzem WZ SL w Krakowie oraz na swojq prac�
w organizacjach ludowych, prosil „o laskawe porozumienie si� ze mnc:i,
o ile moznosci w dniach najblizszych, w kwestii utworzenia oddzialu
Stronnictwa Ludowego we Wroclawiu. Statuty i inne druki - pisal znajdujq si� u mnie" 48• Inni nie szukali nawet kontaktu z wladzami
wojew6dzkimi, o kt6ry bylo wtedy trudno, lecz sami podejmowali prac�
organizacyjnq. W przedstawianych wladzom wojew6dzkim SL spra
wozdaniach przesylali protokoly organizacyjne zebran, spisy czlonk6w,
42 Protok6l zebrania organizacyjnego ·SL w gromadzie Szczodre, pow. sycowski,
12 VIII 1945 r., tamze.
43 Protok6l zalozenia kola miejskiego SL w Nowej Rudzie 19 VIII 1945 r.,
tamze.
44 Sprawozdanie PZ SL w Namyslowie z 19 VIII 1945 r., tamze.
45 Sprawozdanie z dzialalnosci PZ SL w Srodzie Sl. z 10 VIII 1945 r.,
tamze.
46 Pismo WZ SL o zwolaniu I Zjazdu Wojew6dzkiego SL z 8 VIII 1945 r.,
tamze.
47 Protokol rozmowy ze starostq Wolowa S. Kalandykiem z 1 VIII 1945 r.,
tamze.
48 Pismo Prokuratora Sqdu Okr�gowego we Wroclawiu mgra W. Zieliti.skiego
do Prezesa WZ SL W. Rysia z 24 VII 1945 r., tamze.
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a nawet wzory wlasnych, zast�pczych legitymacji, wyjasniajqc przy tym,
ze zrobili to dlatego, poniewaz nikt dotqd „dzialalnosciq organizacyjnq
SL nie interesowal si�" 49• Na tempo i rozmach pracy organizacyjnej SL·
oddzialywal niewqtpliwie takze przyklad partü rabatniczych, dobrze pa
j�ta rywalizacja i konkurencja. Cz�sto padejmowali si� pracy w SL lu
dzie bez znajamosci elementarnych nawet zasad statutu. Dose szybko
rezygnawali z pracy sami albo byli zast�powani innymi. Ta zr6znico
wana spolecznie i palitycznie grupa organizator6w oczekiwala od wladz
wojew6dzkich Strannictwa ustawicznej pamocy, instrukcji, parad itp.
„Prasz� uprzejmie a przyslanie nam regulaminu strannictwa, instrukcji
oraz kilku zarzqdzen i parad" - pisal zast�pca Pelnamacnika Rzqdu
w Zaganiu w lipcu 1945 r. 50 W pismie Pawiatawega Zarzqdu SL w Leg
nicy do WZ SL czytamy z nutq pretensji: ,,Komunikujemy, ze z chwi
lq zlecenia nam przez Zarzqd Wojew6dzki abawiqzku zalazenia kala SL
dnia 10 VI 1945 r. uzyskalismy jednaczesnie zapewnienie, ze atrzymamy
jednoczesnie material prapagandowy, organizacyjny oraz eo najmniej
dw6ch pracownik6w stalych" 51.
Wladze wajew6dzkie nie dysponawaly poczqtkowo etatowq kadrq
instruktor6w, nie bylo odpawiednich instrukcji, brakowalo nawet sta
tutu. Jedynq instrukcjq byly wlasciwie egzemplarze „Zielonego Sztan
daru".
Wszystkie trudnosci i niedomagania pierwszego etapu pracy wply
waly niewqtpliwie ujemnie na ilosc i jakasc czlonk6w. Nie dysponu
jemy, niestety, materialem statystycznym z pierwszych miesi�cy 1945 r.
Zachawaly si� jedynie sparadyczne sprawozdania zarzqd6w pawiata
wych, da kt6rych nalezy podchodzic niezwykle ostraznie i krytycznie.
Nawet sama przynaleznosc do Stronnictwa nie jest latwa do ustalenia.
Czy mozna uznawac (a zwykle uznawana) sympatyk6w lub uczestnik6w
jego zebrania za zdeklarawanych czlonk6w Strannictwa? Zbyt latwe
i praste hyly kryteria stawiane w poczqtkowym okresie hawa wst�pu
jqcym do Stronnictwa. Zwykle wystarczala dobra wala i to, ze si� bylo
palskim asadnikiem 52.
Analiza ilasciawego skladu Strannictwa Ludawega da palawy sierp
nia 1945 r. jest niezwykle skamplikawana. Z kilku zr6del wiadama, ze
najliczniejsza byla arganizacja Strannictwa w pawiecie wschowskim.
49 Notatka pracownika WZ SL z rozmowy z B. Wykurzem z Zqbkowic Sl.
z 5 VIII 1945 r., tamze.
50 Pismo Zast�pcy Pelnomocnika Rzqdu w Zaganiu do WZ SL z 4 VII 1945 r.,
tamze.
51 Pi,smo PZ SL w Legnicy do WZ SL z 23 VII 1945 r., tamze.
�2 Por. np. protok6l zebrania organizacyjnego SL w Zlotoryi z 1 VII 1945 r.,
tamze.
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Wedlug sprawozdania Tymczasowego Powiatowego Zarzqdu SL z 11 VI
1945 r. organizacja powiatowa liczyla 320 czlonk6w, skupionych w 9 ko
lach 53. Na okolo 400 czlo'nk6w szacujq jq zr6dla Polskiej Partii Socja
listycznej 54. W innych powiatach, np. Namyslowie, podawano niepraw
dopodobne wprost licy;by czlonk6w. W polowie czerwca 1945 r. wedlug
jednego zr6dla mialo ich byc okolo 850 55, a wedlug innego 15, co wy
daje si� bardziej prawdopodobne 56• W Sycowie na pierwszym zebraniu
(27 V 1945 r.) dokonano zapisu czlonk6w, ale nie wiemy, ilu ich bylo 57•
W Lubinie natomiast protokolant zebrania odnotowal, ze 3 VI 1945 r.
byro obecnych 12 czlonk6w SL i 8 sympatyk6w 5s. W Bystrzycy na
zebraniu 1 VII 1945 r. ,,obecnych bylo 8 os6b" 59• Dla niekt6rych po
wiat6w zachowaly si� imienne listy czlonk6w SL. Tak np. w powiecie
olesnickim 15 VIII 1945 r. mialo byc 1000 czlonk6w SL 60. Z pewnq
dozq prawdopodobieii.stwa mozna przyjqc, ze na Dolnym Slqsku w po
lowie sierpnia 1945 r. moglo byc okolo 2-3 tys. czlonk6w Stronnictwa
Ludowego (por. tab. 2).
W por6wnaniu z innymi stronnictwami i partiami politycznymi, np.
z Polskq Partiq Socjalistycznq, liczqCq w tym czasie 3500 czlonk6w 61,
Polskq Partiq Robotniczq - 900 czlonk6w 62, ta liczba jest bardzo realna.
Potwierdzajq to takze wykazy wladz bezpieczeii.stwa, kt6re obliczaly
w ko.rncu czerwca 1945 r. liczb� czlonk6w SL na okolo 2000 os6b, PPS _:_
1800 os6b i PPR okolo 700 os6b 63,
53

Sprawozdanie organizacyjne Tymczasowego PZ SL na powiat wschowski
r., tamze.
54 Sprawozdanie S. Piaskowskiego za okres 15 V-15 VI 1945 r., AP Wroclaw,
UWW, nr tymcz. 4, bp.
55 Protok6l pierwszego walnego Zjazdu SL i Samopomocy Chlopskiej w Na
myslowie z 17 VI 1945 r., AZSL, Wr., m. n.
56 Protok6l zebrania organizacyjnego
SL w Namyslowie z 17 VI 1945 r.,
tamze.
57 Protok6l zebrania organizacyjnego SL w Sycowie 27 V 1945 r., tamze.
58 Protok6l pierwszego zebrania organizacyjnego SL w Lubinie 3 VI 1945 r.,
tamze.
59 Protok6l zebrania organizacyjnego SL w Bystrzycy z 1 VII 1945 r., tamze.
5o Wykaz czlonk6w SL w powiecie olesnickim z 15 VIII 1945 r., tamze.
51 Sprawozdanie z dzialalnosci politycznej WK PPS za okres 1
Vl-1 VIII
1945 r. Archiwum Komitetu Wojew6dzkiego PZPR we Wroclawiu (dalej skr6t:
AKWr.), 36/Vl/3, bp. Por. B. P a s i e rb, Poczqtki Polskiej Partii SocjaUstycznej
na Dolnym Siqsku (Slqski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, nr 4, 1966, s. 693,
tab. 1).
62 Ankieta Statystyczna do miesi�cznego sprawozdania Komitetu Wojew6dz
kiego PPR w Legnicy do 15 VII 1945 r., AKWr., lNI/33, bp.
63 Sprawozdanie dekadowe Wojew6dzkiego Urz�du Bezpieczeiistwa Publiczne
go (20-30 VI 1945), Archiwum Komendy Wojew6dzkiej MO we Wroclawiu (dalej
skr6t: AKWMO, Wr., m. n.).
z 11
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Trudno jest r6wmez ustalic sklad spoleczny pierwszych czlonk6w
i sympatyk6w Stronnictwa Ludowego na Dolnym Slqsku. Mozna jed
nak zaryzykowac tez� o przewadze inteligencji pochodzenia chlopskiego,
okreslajqcej kierunek pracy Stronnictwa. Jej rodow6d, doswiadczenie
polityczne, zwlaszcza z okresu wojny, wywodzily si� ze Stronnictwa
Ludowego „Roch", Batalion6w Chlopskich i „Wici". Sklad spoleczny
wladz wojew6dzkich i wielu instancji powiatowych oraz ich polityczna
orientacja daly o sobie znac w momencie kryzysu ruchu ludowego,
zwiqzanego z powstaniem Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Powstanie wladz wojew6dzkich Stronnictwa Ludowego, tworzenie
sieci k6l i zarzqd6w powiatowych byly w pierwszym okresie sprawq
najwazniejszq, ale nie wyczerpywaly caloksztaltu dzialalnosci Stron
nictwa.
Szczeg6lnq uwag� zwracalo Stronnictwo na akcj� osadniczq, trak
tujqc jq jako wazny fragment „wyscigu partii politycznych w stosunku
do osadnik6w", kt6ry zalezalo za wszelkq cen� wygrac 64. Pr6bowano
organizowac na stacjach dyzury dla opieki nad przybywajqcymi osadni
kami, postulowano w Legnicy na stacji utworzyc kuchnie polowe, dom
noclegowy, wywiesic tablic� informacyjnq z adresem Wojew6dzkiego
Zarzqdu SL 65• Dzialacze Stronnictwa niezaleznie od wlasnych inicjatyw
wlqczali si� do prac prowadzonych przez wladze administracyjne 66• Poza
akcjq osadniczq SL uczestniczylo m. in. w pracach Grupy Przemyslo
wej 67, Wydzialu Kultury i Sztuki 68, w organizacji Towarzystwa Przy
jazni Polsko-Radzieckiej 69.
Dzialalnosc powiatowych zarzqd6w Stronnictwa ograniczala si�
w pierwszym okresie raczej do organizacyjnego umocnienia k6l i zarzq
d6w. Musialy one przezyc okres potrzebny do „lepszego' poznania si�
wzajemnego" 70• Duzo czasu pochlanialy prace przy urzqdzaniu biur, sto64 Protok6l zebrania organizacyjnego Kola SL w Legnicy z 2 VII 1945 r.,
AZSL, Wr., m. n. Por. Wsp6lpraca (Naprz6d Dolnofü1ski, 8-14 VIII 1945 r.).
6s Tamze; por. R y s, op. cit.
66 Pismo Pelnomocnika Rzitdu na Okr�g Administracyjny Dolnego Slitska do
W;z SL w Legnicy z 14 VI 1945 r., AZSL, Wr., m. n.; tak:ze Pismo Wydzialu
Osiedlenczego Urz�du Pelnomocnika Rzitdu na Okr�g Administracyjny Dolnego
Slitska do WZ SL z 28 VII 1945 r., tamze.
67 J. S t a n i s z e w s k i,
Sprawozdanie z udzialu w obradach Zjazdu Pelno
mocnik6w Powiatowych dla Spraw Gospodarki z lipca 1945 r., tamze.
6B Pismo Wojew6dzkiego �ydzialu Kultury i Sztuki do WZ SL z 1 VIII 1945 r.,
tamze.
69 Zaproszenie na zebranie organizacyjne Towarzystwa Przyjazni Polsko-Ra
dzieckiej w Legnicy 2 VII 1945 r., tamze.
10 Wyst11pienie Prezesa WZ SL W. Rysia w czasie zebrania organizacyjnego
SL w Legnicy 2 VII 1945 r., tamze.
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l6wek, swietlic itp., a wi�c sprawy materialno-bytowe 71• Mozna przy
jqc, ze najtrudniejszy dla SL okres skonczyl si� w czerwcu 1945 r.
W zwiqzku z nasileniem akcji osadniczej zwi�kszyly si� r6wniez mo
zliwosci oddzialywania Stronnictwa. ,,Musimy zaznaczyc, ze wi�kszy
naplyw ludnosci do ,powiatu - czytamy w pismie PZ SL w Trzebnicy
z 23 VII 1945 r. -- zaznaczyl si� dopiero w ostatnich 4 tygodniach, tak
ze poprzednio nie bylo ani celowe, ani mozliwe rozpoczynac pracy orga
nizacyjnej" 72• Niekt6re instancje powiatowe SL czynnie wlqczyly si� do
akcji osadniczej. ,,Gl6wnym naszym zadaniem byla sprawa osadnictwa
wiejskiego, a po cz�sci miejskiego" - czytamy w sprawozdaniu PZ SL
w Zqbkowicach. W tym celu organizowano nie tylko zebrania, ale wy
sylano „swych przedstawicieli do wojew6dztw centralnych w celu wer
bowania osadnik6w na tutejsze tereny. W rezultacie sprowadzilismy
okolo 114 os6b i osiedlilismy� ich w tutejszym powiecie" 73•
Poza sprawami osadnictwa mozna takze odnotowac wysilki zmierza
jqce do organizowania k6l Zwiqzkti Samopomocy Chlopskiej, sp6ldziel
czosci wiejskiej 74 oraz pr6by montowania organizacji mlodziezowej
,,Wici" 75• Waznym fragmentem dziej6w Stronnictwa Ludowego na Dol
nym Slqsku jest jego wsp6lpraca z innymi partiami i stronnictwami.
Pierwsze kontakty dzialaczy partii politycznych na szczeblu wojew6dz
kim si�gajq okresu montowania ekip administracyjnych 76• Nowo po
wstajqce wladze SL -jak juz wspomniano - na pierwszym posiedzeniu
wybraly swych delegat6w do Mi�dzypartyjnej Komisji Porozumiewaw
czej 77•
Widocznym rezultatem wsp6lpracy w okresie trzebnickim bylo zor
ganizowanie 21 V 1945 r. pierwszego na Dolnym Slqsku swi�ta ludo
wego 78• Poczqtkowe tygodnie wsp6lpracy oceniane zostaly pozytywnie
prfez partie robotnicze. Wojew6dzki Komitet PPS w Trzebnicy dono
sil 24 V 1945 r. wladzom centralnym swej partii, ze „na tutejszym
. n R y s, op. cit.
72 Pismo PZ SL w Trzebnicy do WZ SL w Legnicy z 23 VII 1945 r., AZSL,
Wr., m. n.
73 Sprawozdanie z dotychczasowej dzialalnosci SL w powieciE::
Zqbkowickim
z 4 VIII 1945 r., tamze.
74 Protokoly zebran organizacyjnych w Legnicy, Wschowie, Zqbkowicach, tam
ze. Por. Protok6l zalozenia organizacji ZSCh. w Bierutowie, pow. olesnicki,
5 VIII 1945 r., tamze.
75 Udalo si� odnalezc jeden protok6l pierwszego organizacyjnego zebrania
,,Wici" w Legnicy z 2 VII 1945 r., tamze.
7• Por. przyp. 1.
77 Por. przyp. 5.
78 Sprawozdanie WZ SL z obchod6w Swi�ta Ludowego z 21 V 1945 r., AZSL,
Wr.,m. n.
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terenie wsp6lpraca stronnictw istnieje zadowalajqca" 79• Podobnie wla
dze wojew6dzkie Polskiej Partii Robotniczej w memoriale do KC PPR
w maju 1945 r. ocenialy wsp6lprac� ze Stronnictwem Ludowym wyzej
nawet jak z bratniq PPS 80• Od ulozenia zresztq stosunk6w mi�dzy par
tiami robotniczymi zalezala wlasciwa atmosfera wsp6lpracy calego blo
ku demokraty,cznego. Stosunek partii robotniczych do SL decydowal
z kolei o ukladzie sil politycznych na korzysc jednej albo drugiej partii.
Dzialacze PPR stali na stanowisku wciqgni�cia do wsp6lpracy wszyst
kich tych uczciwych ludzi, kt6rzy „chcq szczerze wsp6lpracowac w dzie
le odbudowy panstwa polskiego" 81• Podobne stanowisko zajmowali
dzialacze PPS, choc podkreslali r6znice taktyczne 82• Dlatego tez wladze
partii robotniczych zywo interesowaly si� wzajemnymi stosunkami z SL,
dostrzegaly najdrobniejsze nawet niedopowiedzenia i uniki ze strony
partnera. Np. protokolant Egzekutywy KW PPR zanotowal, ze w czasie
I Zjazdu Wojew6dzkiego PPS (24 VI 1945 r.) sekretarz CKW PPS „ani
slowem nie wspomnial o wsp6lpracy z PPR, a m6wil duzo o wsp6l
p:racy z SL" 83. Truizmem jest twierdzenie, ze o wlasciwych stosunkach
wewnqtrz Bloku Stronnictw Demokratycznych decydowali ludzie.
Swiadczy o tym wsp6ldzialanie partii i stronnictw w terenowych ogni
wa,ch w powiecie, gminie, gromadzie. Tak np. w Trzebnicy w czerwcu
1945 r. z inicjatywq zebrania mi�dzypartyjnego wystqpil Komitet Po
wiatowy PPR. Na zebraniach mi�dzypartyjnych PPR i SL dyskutowano
nad sprawami akcji osadniczej, zniwnej, obsadq stanowisk 84. Taka
atmosfera wsp6lpracy trwala w nast�pnych miesiqcach 0s. Uroczystym
akcentem wsp6lpracy mi�dzypartyjnej bylo poswi�cenie lokalu Stron
nictwa Ludowego z udzialem pelnomocnika obwodowego, czlonka PPR,
kt6rego witano napr�dce zlozonym wierszem, konczqcym si� wezwaniem:
I do czynu, i pracy sprawne i gotowe,
Niech nam :i:yje i wzrasta Stronnictwo Ludowe.
Z kolei zas wznosimy okrzyk my, ludowcy,
Niech :i:yje PPR oraz pepesowcy 86.

79 Archiwum
Zakladu Historii Partii przy KC PZPR (dalej skr6t:, AZHP),
235/VII/149, bp.
80 Tzw. Memorial KW PPR w Trzebnicy do KC PPR z maja 1945 r., AKWr.,
l/V/3, bp.
81 Narada Wojew6dzkiego Komitetu PPR w Legnicy z 15 VII 1945 r., AKWr.,
l/VI/9, bp.
82 Wystqpienie
Przewodniczqcego WK PPS S. Piaskowskiego na wsp6lriym
posiedzeniu aktywu PPR i PPS 16 VII 1945 r., AKWr., l/V/4, bp.
83 Protok61 posiedzenia EJgzekutywy KW PPR z 29 VI 1945 r., AKWr., l/VI/1, bp.
84 Sprawozdanie KP PPR w Trzebnicy za czerwiec 1945 r., AKWr., 22/V/2, bp.
85 Tam:i:e; Sprawozdanie KP PPR w Trzebnicy za lipiec 1945 r.
86 Sprawozdanie z uroczystosci poswi�cenia lokalu Powiatowegci Zarzcjdu SL
w Trzebnicy i uroczystosci do:i:ynkowych z 15 VIII 1945 r., AZSL, Wr., m. n.
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R6wnie pomyslnie rozwijala si� wsp6lpraca mi�dzypartyjna w Lu
binie, Walbrzychu, Z i:t bkowicach i innych miejscowosciach Dolnego
Sl i:t ska, chociaz nie wsz�dzie przebiegala ona tak harmonijnie jak
w Trzebnicy.
Pierwszy etap dzialalnosci Stronnictwa Ludowego na Dolnym Slqs
ku zamkn i:tl organiz.{cyjny Zjazd Wojew6dzki, kt6ry odbyl si� w dniach
16 i 17 VIII .1945 r. w Legnicy. Opr6cz spraw organizacyjnych zajql
si� on gl6wnymi problemami dzialalnosci SL, a zwlaszcza akcjq osad
niczq, ciqzqcq na „barkach czlonk6w SL" 87• Na 37 powiat6w na Zjez
dzie reprezentowanych bylo 19 powiatowych zarzqd6w. Niekt6re po
wiaty posiadaly swoje zarzqdy (Brzeg, Jawor, Namysl6w, Sroda Sl.,
Trzebnica, Wrodaw, Zgorzelec), ale nie przyslaly swych delegat6w 88•
Wedlug ustalen S. Bartosza na Zjezdzie mieli byc obecni „delegaci ze
wszystkich powiat6w Dolnego Slqska", eo jednak nie wydaje si� mozliwe
w swietle innych dokument6w (obrady Zjazdu przedstawil S. Bartosz
jedynie na podstawie relacji uczestnik6w) 89• Brak material6w nie po
zwala odtworzyc przebiegu Zjazdu. Opr6cz jednostronnej relacji S. Bar
tosza zachowala si� jedynie rezolucja skierowana do Pelnomocnika Rzq
du na Dolny Slqsk 90 oraz tekst referatu dra Bilka pt. Ideologia stron
nictw politycznych w swietle mysli przewodniej narodu. Zasadnicze
tezy referatu glosily, ze kazdy nar6d „tworzy w pewnym sensie wlasne
koncepcje, wlasne programy, wlasne hasla i pr6buje realizowac je
w spos6b i silami, jakimi rozporzqdza". Odczytac sens polityczny tego
stwierdzenia nie jest rzec2q trudnq. W duchu samodzielnosci narodowej
wypadly takze inne tezy autora. Dajq si� one sprowadzic do og6lnej
formuly: integracja spoleczna juz nastqpila; w kwestiach politycznych
nie Polak6,w nie dzieli, lecz wszystko lqczy. ,,Nie ma w tej chwili r6z
nicy mi�zy Polakiem przybylym znad Zbrucza, Bugu, Niemna i Wi
lejki oraz Polakiem znad Wisly i Warty; wszystkich zbratala wsp6lna
praca na zyznej ziemi dolnoslqskiej, kt6ra goscinnie rozwarla podwoje
dla wszystkich Polak6w dobrej woli, szczerych demokrat6w i bojowni
k6w o polskosc piastowskich ziem Dolnego Slqska . . . Zbratalo nas tu
Polak6w wszystkich wsp6lne ogromne zadanie repolonizacji i utwier-

87 R y s, op. cit.
88 Wykaz powiat6w nalezqcych do Stronnictwa Ludowego w Legnicy z 16 VIII
1945 r., AZSL, Wr., m. n.
89 B a r t o s z, op. cit.
90 Pismo WZ SL do Pelnomocnika Rzqdu na Okr�g Administracyjny Dolnego
Slqska z 21 VIII 1945 r., AZSL, Wr., m. n.
7 - ,,Sobötka" nr 3/68
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dzenia polskosci na Dolnym Slqsku" 91• Nie znamy r6wniez przebiegu
dyskusji. Mozna jedynie sqdzic, ze byla ona bardzo ozywiona, skoro
Zjazd, planowany poczqtkowo na jeden dzien, przeciqgnql si� do dw6ch.
Mozna przypuszczac, ze duzo miejsca w dyskusji zaj�la ,osoba S. Miko
lajczyka, kt6ry odwiedzil r6wniez Legnic� w lipcu 1945 r. 92 Zjazd pod
sumowal kilkumiesi�cznq dzialalnosc SL na Dolnym Slqsku, wybral
statutowe wladze wojew6dzkie 93, ale nie wytyczyl kierunku dalszego
rozwoju ruchu ludowego, kt6ry juz wkr6tce mial si� rozwijac w zu
pelnie nowych warunkach: stworzonych przez powstanie Polskiego
Stronnictwa Ludowego.
Tab. 1. Daty pierwszych zebraii organizacyjnych Stronnictwa Ludowego
na Dolnym SI�sku
P o w i at
Wschowa
Sroda Sl.
Syc6w
Lubin
Namysl6w
Namysl6w m.
Slawa Sl.
Bystrzyca
Zlotoryja
Kamienna G6ra
Legnica
Milicz

1 Data zebrania
7
17
27
3
17
17
29
1
,1
2
2
5

V 1945
V
V
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII

P o w i a t
Waszkowice pow. Syc6w
Trzebnica
Olawa
Zagan
Walbrzych
Zqbkowice
Wol6w
Kozuch6w
Klodzko
Wroclaw m. i pow.
Jelenia G6ra
Nowa Ruda m.

.Zr 6 d l o: Protokoly zebran organizacyjnych (AWZSL Wr., m.n.).

Data
zebrania
15
19
22
26
29
4
4
5
5
10
12
19

VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII

91 Referat dra J. B i l k a, Ideoiogia stronnictw poiitycznych w swietie mysLi
przewodniej narodu, wygloszony na I Zjezdzie Wojew6dzkim SL 16 VIII 1945 r.,
tamze.
92 Z pobytu S. Mikolajczyka w Legnicy 17 i 18 VII 1945 r. zachowal si� jedy
nie rachunek koszt6w pobytu z 11 IX 1945 r., tamze.
93 Wedlug opracowania S. Bartosza Zjazd dokonal wyboru statutowego Zarzq
du Wojew6dzkiego SL w skladzie: W. Rys prezes, P. Szymczyk wiceprezes,
J. Kownacki sekretarz, A. Walasek skarbnik, A. Strojny czlonek Prezydium
i 5 czlonk6w Zarzqdu. Przewodniczqcym Sqdu Kolezenskiego zostal W. Zielinski.
W sierpniu 1945 r. dokooptowano do WZ Jerzego Drewnowskiego, redaktora „Pio-;
niera", i S. Bartosza, zast�pc� komendanta wojew6dzkiego MO · we Wroclawiu.
(B a r t o s z, op. cit.)
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Tab. 2. Liczba czlonköw Stronnictwa Ludowego na Dolnym SJ�sku
(maj-sierpieii 1945)

Liczba
czlonk6w

Powiat
Bystrzyca
Jelenia G6ra
Kamienna G6ra
Klodzko
Kozuch6w
Legnica
Lubin
Milicz
Namysl6w
Olesnica
Olawa

<'

Powiat

Liczba
czlonk6w

1

22
19
12
30
28
24
20
5
847
1000
99

Slawa Sl.
Syc6w
Sroda SI.
Trzebnica
Walbrzych
Wol6w
Wroclaw m. i pow.
Wschowa
Zagan
Zqbkowice
Razem

5
19
7
5

27
14
28
320
20
284
2835

Zr 6 d l o: Dane z pierwszych zebran organizacyjnych SL (AZSL Wr., m.n.).
Tab. 3.

Pierwsi prezesi Powiatowych Zarz�döw SL na Dolnym Sll\sku
(maj-sierpien 1945)

P o w i at
Bystrzyca
Jawor
Jelenia G6ra
Kamienna G6ra
Klodzko
Kozuch6w
Legnica
Lubin
Milicz
Namysl6w
Olawa
Slawa SI.
Syc6w
Sroda Sl.
Walbrzych
Wol6w
Wroclaw
Wschowa
Zagan
Zlotoryja
Zqbkowice

Im i� i n a z w i s k o
Boleslaw Twardowski
Aureliusz Piqtkowski
Henryk Krzeminski
Piotr Winski
Stanislaw Bialecki
Zygmunt R6zycki
Jan Kownacki
Stanislaw Przondo
Zygmunt Szczepaniuk
Boleslaw Nowacki
Marceli stan
Marian Mis
Stanislaw Cieslik
Michal Lukasik
Jan Bilek
Stanislaw Kalandyk
Wladyslaw Zielinski
Jan Kuciewicz
Stanislaw Janucht
Jan Sokolowski
Boleslaw Wykurz

Zr 6 d l o: Protokoly zebran organizacyjnych SL (AZSL, Wr., m.n.).
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DIE ERSTE PHASE DER TÄTIGKEIT DER VOLKSPARTEI (STRONNICTWO
LUDOWE) IN NIEDERSCHLESIEN (A1PRIL-AUGUST 1945)
Im Artikel wird zum ersten Mal das Thema der Volksbewegung in Nieder
schlesien im Jahre 1945 aufgegriffen. Am 20. April ist die erste Verwaltungs
gruppe aus Kielce in Trzebnica (Niederschlesien) eingetroffen, darunter einige
Mitglieder der Volkspartei. Diese hatten eine doppelte Aufgabe zu erfüllen an der Gründung der polnischen Verwaltung und der Organisierung der Volks
bewegung mitzuwirken. Am 25. April 45 wurde die Wojewodschaftsleitung mit
Wladyslaw Rys als Vorsitzendem gewählt. Die Wojewodschaftsleitung der Volks
partei befasste sich in der ersten Periode ihrer Tätigkeit mit der Gründung von
Zirkeln und Kreisleitungen, und versuchte, oft noch auf unbeholfene Weise, auch
andere Probleme zu lösen. Die Ergebnisse dieses ersten Zeitabschnitts der Volks
bewegung in Niederschlesien wurden auf der I. Tagung der Wojewodschaftsor
ganisation der Volkspartei, die im August 1945 in Legnica stattgefunden hatte,
beraten und gewürdigt.

MISCELLANEA ZRÖDL OWE
,·

ZYGMUNT MAZUR

ORDINATIO BEGUINARUM IN MORTALITATE

Ruch beginski pojawil si� w Europie Zachodniej na pocuitku
XIII w.1, a na Slctsk przedostal si� okolo lat osiemdziesiqtych tego stu
lecia. W tym czasie powstal dom beginek w Legnky 2, prawdopodobnie
pierwszy na ziemi slctskiej. W 1285 r. istnialo juz kilka beginazy na
terenie Wroclawia 3, w polowie XIV w. zas posiadaly je prawie wszyst
kie wazniejsze miasta slctskie: Swidnica 4, Nysa 5, Klodzko 6, a nieco
p6zniej Grodk6w 7• Ruch ten wsz�dzie, a wi�c i na Slctsku, mial cha
rakter mieszczanski, manifestujqc ch�c uniezaleznienia si� od feudalnej
struktury spolecznej 8, czym niewqtpliwie nalezy tlumaczyc jego zde
mokratyzowane i antyklerykalne nastawienie 9• Cel ruchu stanowila
realizacja nakaz6w Ewangelii, zwlaszcza ub6stwa, lecz bez wictzania si�
regulami zakonnymi. Grupy beginskie byly wi�c spolecznosciq zasadni
czo swieckct, broniqcq si� przed wysilkami kosciola, kt6ry chcial jq
1 H. Gr u n d mann, Religiöse Bewegungen im Mittelalter, Hildesheim 1961,
s. 319; E. Ma c Donn e11, The Beguines ancJ, Begards in Medieval Culture,
New Brunswick 1954, s. 433.
2 CDS, XVI, nr 3306; por. A. J an d er-, Liegnitz in seinem Entwicklungsgange
von den Anfängen bis zur Gegenwart, Legnica 1905, s. 177.
3 CDS, VII, nr 1884.
4 Examen testium super vita et moribus beguinarum (S S. rer. PoL, XIII,
Krakow 1889, s. 254); J., He yn e, Dokumentirte Geschichte des Bisthums und·
Hochstiftes Breslau, t. I, Wroclaw 1860, s. 406.
s CDS, XVIII, nr 4115.
s Die Beguinen in Breslau (Schlesische Volkszeitung, 4 IX 1935).
7 H e yn e, op. cit., t. I, s. 370-371.
8 L. Ph i1 i p p en, Les Beguines et l'heresie Albigeoise (Annales de l'Acad.
Royale d'A rcheologie de Belgiqu e, LXXIII, 1925, s. 239).
9 Examen testium, s. 245-247, 253-254; CDS, XVIII, nr 3604; por. Ph i1 i p•
p en, op. cit., s. 240.
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UJqC w ramy regularnego zycia klasztornego i sobie podporzqdkowac 10•
Podstawq materialnej egzystencji beginazy byly fundacje 11, jalmuz
ny 12, posagi wnoszone przez kandydatki 13 oraz ich praca r�czna,
zwlaszcza tkactwo 14• Jesli wymienione zr6dla nie wystarczaly na za
spokojenie potrzeb zyciowych, beginki podejmowaly si� dodatkowych
prac, szczeg6lnie opieki nad chorymi 15• Zycie w beginazach regulowaly
statuty wypracowane przez poszczeg6lne wsp6lnoty begiii.skie, zasadni
czo niezaleznie od kosciola. Poniewaz beginaze .byly przewaznie funda
cjami, postanowienia statut6w zalezaly takze od woli fundator6w, kt6rzy
zakladajqc taki dom najcz�sciej stawiali pewne warunki beginkom oraz
okreslali cel, jakiemu mialy sluzyc 16• Przyklad, jak tego rodzaju re
gulaminy wyglqdaly i jaki mialy charakter, mogq stanowic statuty
domu beginek w Strasburgu 17• Na Slqsku ·mimo duzego nasilenia ruchu
beginskiego dotychczas nie natrafiono na podobne ustawy, choc mu
sialy one istniec w kazdym beginazu. Zachowal si� natomiast w Zbiorze
B. Klosego z Liber excessum civitatis Vratislaviensis odpis umowy, naj
prawdopodobniej z 12 XII 1495 r. 18, zawartej mi�dzy Radq Miejskq
Wroclawia a miejscowymi beginkami, zwanej Ordinatio beguinarum in
mortalitate 19• Umowa ta dotyczyla, wydaje si�, tych dom6w beginskich,
kt6rych miasto bylo fundatorem, bo tylko w takim wypadku staje si�
zrozumiala grozba Rady Miejskiej wyp�dzenia z nich i z miasta begi
nek w wypadku niewywiqzywania si� przez nie z realizacji warunk6w
umowy. Ordinatio, b�dqc dokumentem obop6lnego porozumienia mi�dzy
Radq 1\1.Iiejskq a beginkami, okresla wysokosc oplat, kt6re wolno im
bylo pobierac za opiek� nad chorymi. Umowa ta jest r6wnoczesnie
swiadectwem zatracenia pierwotnego ub6stwa pewnych wsp6lnot be
ginskich we Wroclawiu. Widocznie istnialy tarn naduzycia ,spowodo
wane ch�ciq uzyskania przez beginki wi�kszego wynagrodzenia za pra
c� wykonywanq przy piel�gnacji· chorych, tak ze trzeba bylo az
specjalnego porozumienia regulujqcego te sprawy. Opr6cz tego data
10 M a c
D onn e11, op. cit., s. 531; Gru ndmann, op. cit., s. 199-200.
11 A. W eis s, Chronik der Stadt Breslau, Wroclaw 1888, s. 351.
12 Examen testium, s. 242, 244, 247; He y n e, op. cit., t. I, s. 407.
13 Examen testium, s. 240; por. Grundmann, op. cit.,·s. 346-348.
14 Examen testium, s. 239; W e i s s, op. cit., s. 351.
15 Examen testium, s. 242; Ordinatio beguinarum in
mortalitate, AP Wroclaw,
Zbi6r B. Klosego, nr 72, s. 14; por. He y n e, op. cit., t. I, s. 407; Weis s, op. cit.,
s. 351.
16 CDS, XVI, nr 3306; por. Grundmann, op.
cit., s. 349.
17 Grundmann, op. cit., s. 345-349.
18 Liber
excessum civitatis Vratislaviensis z 1495 r. istnial w Archiwum
Panstwowym we Wroclawiu, z agim1l na pocz<1tku XX w.
19 AP Wroclaw, Zbi6r B. Klosego, nr 72, s. 14.
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zawarcia umowy, rok 1495, wskazuje, ze w tym czasie istnialy we
Wroclawiu beginaze, mimo powtarzajqcych si� przesladowan inkwizy
cyjnych, zapoczqtkowanych jeszcze w 1317 r. 20, co swiadczy o duzej
zywotnosci i popularnosci ruchu beginskiego w spoleczenstwie slqskim.
Wskazane byloby pi:-zebadanie r�kopis6w podominikanskiej biblioteki 21,
w kt6rych, byc moze, kryje si� niejeden szczeg6l dotyczqcy organizacji
beginazy slqskich, tym bardziej ze klasztor dominikan6w we Wroclawiu
byl siedzibq inkwizytor6w, kt6rzy skrz�tnie gromadzili literatur� do
tyczqcq spolecznosci podejrzanych o nieprawowiernosc w stosunku da
kosciola, a beginki byly przez dlugi czas w ich oczach suspectae de
haeresi.
ORDINATIO BEGUINARUM IN MORTALITATE a
Bekennen, das wir als Herte eine Ordnunge gemacht haben mit den Begwinen
aus den Conventen, also nemlich wo ymandes yr bedurffen wurd es sey b. arm
adir Reich crangheithalben c, das sy alwege eine adir tzwu aus einem Convent
bereit, die ct willig sein So wo ir bedurffen, daselbst der Crancken zu warten
und e nicht zu wegern nach zuvorsagin, und e wer yr also bedarff, der sal sy
mit essen und e trinken versorgen. Und e die ·Woche, so sy eine gantze Woche
daselbst der Crancken warten, achtzechen groschen zu lone geben, und e sollen
auch nicht mehr fordern, wo adir Sie einen Tag tzwene drei adir vire ungeferlich
an einen orte sein wurden, und e der Crancken warten, also das es nicht eine
gantze Woche bringet, so sal man en denne Tag und e Nacht drei groschen gebin
und e nicht mehr, und e dortzu essen und e trinken. Wo sich abir yndert eine
Convent ader persone darinne des wegern wurde, wullen wie dassebe Convent
zusloen und e sie daraus treiben und e wertlichen Leuten eingeben und e Sie
aus der Stat yagen ane alle ausrede. Actum Sabbato post Concepcionis Marie
virginis 1•
CDS, XVIII, nr 3603, 3604.
Wroclaw, Bibl. Uniw., np.: Tractatus fidei contra diversos errores de Trini
tate et fide cathoiica, Tractatus de haeresi, Tractatus contra haereticos et de
eorum inquisitione, sygn. I F 230; magistri A 1 a n i Liber contra haereticos
Valdenses, Judaeos et paganos, sygn. I F 235; H e n r i c u s H a r r e r O. P.,
Contra Beghardos, sygn. I F 292; Summula contra intoHerabilissimos haereticae
pravitatis articulos, sygn. I F 619; Dialogus inter Patarinum et Cathoiicum,
Re i n h e r i 0. P., Contra Waldenses haereticos, sygn. I F 758.
a Interpunkcja uzupelniona i zmodernizowana.
b essey, Kl. 72.
c crancheithalbn, Kl. 72.
ct d., Kl. 72.
e u., Kl. 72.
f vgs., Kl. 72.
1 Festum Concepcionis Marie obchodzono 8 XII, w 1495 r. przypadalo we
wtorek, wobec tego Sabbato post Concepcionis - 12 XII; por. B. W l o d a r s k i,
Chronologia polska, Warszawa 1957, s. 405.
Pod odpisem tekstu Ordiln'atio beguinarum, uwaga B. Klosego: ,,Dis steht worin
auf dem ersten Blatte von Papier in dem Buche Excessum Civitatis Vratislavien
sis von 1495. Es ist also die groste Warscheinl'icpkeit das diese Ordnung mit
den Begwinen 1495 gemacht worde".
20
21
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LUDNOSC POWIATU SYCOWSKIEGO W SWIETLE RAPORTU
Z 1863 ROKU
W rekonstrukcji dawnej struktury etnkznej okreslonych region6w
czy miejscowosci odzyskanych ziem zachodnich wielce pomocnymi, a nie
wykorzystanymi dotqd w powazniejszym stopniu zr6dlami mogq byc
ksi�gi metrykalne i malzenskie, wszelkiego rodzaju kroniki (zwlaszcza
koscielne), nagrobki cmentarne, wreszcie rezultaty spis6w regionalnych,
publikowanych w formie okresowych sprawozdan. Te ostatnie dostar
czajq bogatego materialu liczbowego z podstawowych dziedzin zycia
spoleczno-gospodarczego regionu, niekiedy zas zawierajq cenne relacje
i statystyki etniczne.
J ednym z takich wlasnie sprawozdan, na kt6re nie zwr6cono dohid
uwagi przy analizie stosunk6w narodowosciowych i gospodarczych Dol
nego Slqska w drugiej polowie ubieglego stulecia, jest opublikowany
w Sycowie w 1863 r. raport administracyjno-statystyczny za lata 1860-1862 1• Szczeg6lnie cenne informacje zawarte Sq w rozdzialach 4 i 5,
poswi�conych charakterystyce ludnosci dokonanej na podstawie wyni
k6w powiatowego spisu z grudnia 1861 r., przeprowadzonego podobno
z najwi�kszq skrupulatnosciq (mit grösster Sorgsamkeit). W chwili prze
prowadzania spisu liczba mieszkanc6w powiatu sycowskiego wynosila
49 791, w tym 23 778 m�zczyzn i 26 013 kobiet. Struktura wyznaniowa
przedstawiala si� nast�pujqco: 31 662 ewangelik6w, 17 523 katolik6w
i 606 zyd6w.
1 Statistischer und Verwaitum:gs-Bericht des Wartenberger Kreises aus den
Letzten 3 Jahren, Bibl. Uniwer. we Wroclawiu, sygn. 4 W 1214a; sprawozdanie
omawia nastE1pujc1ce, ujE1te w kolejne rozdzialy, kwestie: 1. Terytorium, 2. Rys
fizjograficzny, 3. Stosunki klimatyczne, 4. Ludnosc, 5. Emigracja i imigracja lud
nosci, 6. Sprawy malzenstwa i urodzin, 7. Problemy zdrowia i smiertelnosci.
8. Osiedla, 9. Budynki, 10. Wlasnosc zi'emska, 11. Rolnictwo, hodowla i gospodarka
lesna, 12. G6rnictwo, hutnictwo, przemysl fabryczny i rzemioslo, 13. Handel i ko
munikacja, 14. Drogi wodne i lc1dowe, 15. Problemy klasy robotniczej, ubezpie-
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Na szczeg6lne podkreslenie zaslugujq uwagi i liczby dotyczqce sy
tuacji narodowosciowo-j�zykowej. Wynika z nich, ze j�zykami ojczy
stymi sq w powiecie po cz�sci niemiecki, po cz�sci polski. Jedynie
w 3 gminach zachowal si� j�zyk czeski. Sq to kolonie Tabor Wielki
i Maly oraz Czermin, zalozone przez protestanckich Czech6w (Wielki
i Maly Tabor w 1749 r., Czermin w 1764 r.) 2, kt6rzy na skutek prze
sladowan religijnych wyemigrowali ze swej ojczyzny na terytorium
Wolnego Panstwa Stanowego Sycowskiego. Omawiajqc kwestie j�zy
kowe sprawozdanie pomija grup� zydowskq. Skoro jednak sycowscy
Zydzi tworzyli w owym czasie oddzielnq jednostk� etnicznq (wlasne
gminy wyznaniowe) 3, jest rzeczq wi�cej niz prawdopodobnq, ze poslu
giwali si� r6wniez, przynajmniej mi�dzy sobq, wlasnym j�zykiem.
Uklad etniczno-j�zykowy Sycowskiego w 1861 r. obrazuje ponizsze
zestawienie:

Lp.
1
2
3
4

J�zyk lub
grupa etniczna
polski
niemiecki
czeski.
Zydzi

Liczba m6wi11cych
rodzin
6256
4751
252

-

1

O/o mieszkanc6w powiatu

og6lem
27734
20833
1224
606.

1

55,5
42,0
2,5
1,2

Ludnosc polska stanowila zatem w drugiej polowie XIX w. wi�k
szosc mieszkanc6w powiatu. Odsetek zywiolu slowianskiego wzrosnie,
jesli uwzgl�dnimy ponadto ludnosc czeskq. Zgodny jest z tym i autor
raportu. Stwierdza:jqc, ze „wi�kszosc mieszkanc6w powiatu jest pocho
dzenia slowianskiego", a „panujqcym po wi�kszej cz�sci j�zykiem ojczy-

czenia, 16. Dobroczynnosc i opieka spoleczna, 17. Policja i wi�ziennictwo, 18. Sluz
ba zdrowia, 19. Sprawy koscielne, 20. Problemy oswiatowe, 21. S11downictwo cy
wilne i karne, 22. Problemy wojskowosci, 23. Podatki na rzecz panstwa i pro
wincji, 24. Administracja i gospodarka powiatowa, 25. Administr&cja i gospo
darka gminna.
2 Tamze, s. 4: ,,Im Kreise ist zum Theil die deutsche, zum Theil die polnische
Sprache einheim�sch. Nur in 3 Gemeinden hat sich die böhmische Sprache erhalten,
es sind dies Kolonien Grass- und Klein-Friedrichs-Tabor und Tschermin. Diese
Kolonien wurden von protestantischen Böhmen, welche wegen Religionsdruck aus
ihrem Vaterlande ausgewandert waren, auf dem Territorium der Freien Standes
herrschaft Wartenberg gegründet und zwar Grass- und Klein-Friedrichs-Tabor
im Jahre 1749 und Tschermin 1764".
3 Synagogi znajdowaly si� w Sycowie, Twardog6rze i Mi�dzyborzu.
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stym jest polski" 4, zastrzega si�, iz „j�zyk niemiecki zdobywa tu jednak
coraz wi�kszy zasi�g. Nie ulega dlatego zadnej wiitpliwosci, ze wyst�
pujiicy jeszcze element nieniemiecki z czasem wygasnie zupelnie lub zre
dukowany zostanie do minimum" 5• 0 tym, ze te zlowieszcze prognozy
nie ziscily si� w oczekiwanym tempie, swiadczii p6zniejsze ankiety
i oficjalne statystyki j�zykowe 6, z kt6rych wynika, ze jeszcze w po_
cziitkach naszego stulecia polow� mieszkaiic6w powiatu sycowskiego
stanowila ludnosc polska.
Istotne informacje o zachodziicych w Sycowskiem procesach etnicz
nych znajdujemy w rozdziale poswi�conym migracjom. Wynika z nich,
ze „od dluzszego juz czasu nie nast�puje tu przyrost ludnosci. Przeciw
nie, zauwaza si�, ze wyst�puje stopniowy, choc nieznaczny, jej uby
tek" 7 •. Tak wi�c w 1855 r. liczba mieszkaiic6w powiatu wynosila 49 890,
a w 1858 r. 49 823. Zr6dlem ubytku byla wi�ksza emigracja w stosunku
do przyrostu i imigracji.
W raporcie stwierdza si�, ze „imigracje i emigracje majq miejsce
wylqcznie z i do Kr6lestwa Polskiego. Okolicznosc ta znajduje wytlu
maczenie w bliskosci granicy oraz w tym, ze ludnosc powiatu, kt6ra
w przewadze nalezy do szczepu slowiaiiskiego, odnajduje w Polsee sw6j
j�·zyk, ,obyczaje i zwyczaje i dlatego aklimatyzuje si� tarn o wiele
4 Tamze, s. 4 i 93: ,,Der grösste Theil der Einwohner des Kreises· ist slavischer
Abstammung"; ,,die grösstentheils herrschende Muttersprache die polnische ist".
Ostatni cytat zaczerpni�ty zostal z rozdzialu o problemach nauczania (Unterrichts
Angelegenheiten); mial on tlumaczyc trudnosci w przekazywaniu mlodziezy po
wazniejszego materialu naukowego z zakresu geografii, historii i przyrody, ponie
waz uczniowie, kt6rych ojczystym j�zykiem byl polski, nie byM w stanie go opa
nowac z niemieckich podr�cznik6w. Z rozdzialu tego dowiadujemy si� r6wniez,
ze katolickie szkoly w Sycowskiem podlegajq dw6m inspektoratom, kierowanym
przez proboszcza I. Kupca i kuratusa A. Posora. Obaj ci duchowni byli Polakami.
Augustyn Posor (Pozor!) byl opolaninem, a Ignacy Kupiec urodiil si� w Czerni
cach kolo Krakowa. Jako maly chlopiec przybyl do Mqkoszyc, gdzie jego rodzice
odziedziczyli majqtek. Dla nauki j�zyka niemieckiego wyslano go do krewnych
w Brzeziej Lqce w pow. olesnickim, gdzie ucz�szczal do szkoly. Blizej na temat
tych, jak i innych polskich duchownych w Sycowskiem por. J. Fr a n z k o w s k Y,
Geschichte der freien Standesherrschaft der Stadt und des landrätiichen Kreises
Gross Wartenberg, Syc6w 1912, s. 402, 432 i n.
s Statistischer und Verwaltungs-Bericht, s. 4.
6 Por. A. Ga 1 o s, Jeszcze jedna . statystyka ludnosci polskiej (Ankieta ko
sciebn·a z 1889) (Slqski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, R. XVII, 1962, s. 392-:)39),
oraz map� J. S p e t t a, Nationalitätenkarte der östlichen-Provinzen des Deutschen
Reichs, Wien 1918.
7 Statistischer und Verwaltungs-Bericht, s. 3: ,,Eine Zunahme der Bevölkerung

hat hier sei längerer Zeit nicht stattgefunden. Im Gegentheil wird die Wahrneh
mung gemacht, dass nach und nach eine, wenn gleich nicht bedeutende, Verrin
gerung derselben eintritt".
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szybciej mz w jakims innym kraju, kt6rego mieszkaney nie nalezq do
tejze naeji" 8• Dlatego tez z 4024 paszport6w wydanyeh w latach 18601862 przez urZqd landrata „przynajmniej 900/o wystawionyeh zostalo
udajqeym si� do Polski robotnikom. Mozna przeto przyjqc, ze 900-1000
rodzin lub okolo 400.0 os6b z powiatu znajduje zatrudnienie w Polsee" 9•
Powaznq emigraej� ludnosci do osciennyeh powiat6w polskich, zlo
zonq gl6wnie z okreslonyeh kategorii robotnik6w i rzemieslnik6w po
szukujqeyeh praey (murarze, ciesle, robotnicy rolni, tkaeze), tlumaezyl
autor raportu wyzszymi zarobkami w Polsee, gdzie odezuwa si� brak
sily rol::)oezej. Zwraeal on r6wnoezesnie uwag� na znamienny fakt, ze
,,nawet jesli robotnikowi nadarza si� sposobnosc, aby za, r6wnie wy
sokie wynagrodzenie podjqc prae� we Wroclawiu lub innej okoliey Nie
miee, to zawsze eh�tniej udaje si� on do Polski. Przywiqzanie ludnosei
wiejskiej powiatu do Polski posiada, jak wspomniano wyzej, swe pod
loze w tym, ze w Polsee m6wi si� jej j�zykiem i ze obyezaje i zwyezaje
ludnosci [w Polsee] odpowiadajq dokladnie jej obyezajom i zwyeza
jom" io.
8 Tamze, s. 6: ,,Die Ein- und Auswanderungen finden fast ausschliesslich nur
von und nach dem Königsreich Polen statt, welcher Umstand seine Erklärung
in der Nähe der Grenze und darin findet, dass die Bevölkerung des Kreises,
welche überwiegend dem slavischen Stamme angehört, in Polen ihre Sprache,
Gewohnheiten und Sitten wiederfindet und sich dort daher viel· eher einbürgert,
als in irgend einem Lande, dessen Bewohner ihrer Nationalität nicht angehören".
9 Tamze, s. 7: ,,mindestens 90�/o an diese nach Polen sich begebende Arbeiter
verabfolgt worden und es kann daher angekommen worden, dass 900 bis 1000
Familien oder circa 4000 Personen des Kreises ihren Unterhalt in Polen finden".
10 l'amze: ,,selbst wenn dem Arbeiter die Gelegenheit geboten ist, gegen gleich
hohes Lohn· in Breslau oder irgend anderen deutschen Gegend in Arbeit zu treten,
er immer vorzieht, nach Polen zu gehen. Es hat die Vorliebe des ländlichen
Bewohners des Kreises für Polen, wie vorhin erwähnt, darin ihrer Grund, dass
in Polen seine Sprache gesprochen wird und die Gewohnheiten und Sitten der
Bevölkerung genau den seinigen entsprechen".
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REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV 1378
DEC. - 1419 AUG. 1, Tomus I. Fantes Archivi Metropol. Eccl. Pragensae (sie),
fase. 1, 1378 dec. - 1382, edidit Vera Jensovska, Pragae 1967, s. 292.
Nowy tom Regest6w kr6lestwa czeskiego, obejmujqcy w fase. 1 pierwszy
okres rzqd6w Waclawa IV, odbiega swymi zalozeniami i metodq od poprzednich.
Jesli Regesta czeskie do smierci Karola IV obejmujq calosc dorobku dyploma
tycznego Czech i wszystkie dokumenty czeskich wystawc6w i odbiorc6w, to
obecnie uklad recenzowanego tomu jest zasadniczo odmienny. Plan, przedstawiony
jeszcze swego czasu przez V. Hrubego, modyfikowany kolejno przez V. Vojtiska
i H.. Sebanka, opiera si� obecnie na zasadniczo odmiennej podstawie i zaloze
niach.
Wobec ogromu narastajqcego w XIV i w XV w. materialu dyplomatycznego
wydawcy postanowili publikowac poszczeg6lne tomy Regest6w w formie wyko
rzystywania dla nich poszczeg6lnych zasob6w archiwalnych. Tak tedy na pierw
szy plan poszlo Archiwum Metropolitalne praskie, kt6rego zasoby w oryginalach
i kopiach zestawia sumiennie obecny fase. 1 tomu I Regest6w epoki Waclawowej.
Niewqtpliwie takie zalozenie ulatwia ogromnie Wydawcy wyczerpanie mate
rialu i szybkie jego ogloszenie. Niemniej wydaje S'i� rzec2c1 wskazamt po wy
czerpaniu opublikowanej w taki spos6b podstawy archiwalnej wszystkich archi
w6w czeskich dla pewnego okresu czy calosci (do konca wiek6w srednich?),
wydanie raz jeszcze tych samych dokument6w w porzqdku scisle chronologicznym
bez wzgl�du na ich przynaleznosc archiwalmi, a to dla ulatwienia korzystajqcemu
z nich lub zajmujqcemu si� dziejami Czech XV w. wyczerpujqcego obj�cia calego
materialu dokumentarnego czeskiego omawianego okresu.
Przy takich jak obecnie zalozeniach opublikowany tom I fase. 1 Regest6w
jest raczej dokladnym inwentarzem czy nawet katalogiem dokument6w zachowa
nych w Archiwum Metropolitalnym praskim.
Za,sady publikowania zostaly we wst�pie jasno wylozone. Regest sporzqdzony
jest w j�zyku przekazu, lacinskiego w lacinskim, niemieckiego w niemieckim,
czeskiego po czesku (dodac wypadnie, i:i; w recenzowanym fascykule nie spotka
lem ani jednego dokumentu czeskiego). Kazdy regest (o ile zredagowany po
lacinie - w przeci�tnej sredniowiecznej lacinie) poprzedza rok, miesiqc, -dzien
i miejsce wystawienia aktu, poni:i;ej regestu podany jest zawsze przekaz r�ko
pismienny dokumentu i ewentualnie tytul publikacji drukiem. Szkoda tylko, ze
nie podano oryginalnego brzmienia daty dziennej i miesi�cznej.
Na 1247 pozycji, kt6re wypelniajq pierwszy zeszyt tomu, silesiak6w jest
bardzo malo. Wynika to oczywiscie z proweniencji archiwalnej. Poza okolo
200 pozycjami, kt6re stanowiq wyroki i postanowienia wikariusza katedralnego
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in spiritualibus Jemczkona, proboszcza Sw. Krzyza wroclawskiego, spoty!G).my
jedynie bull� papieza Urbana VI z 8 I 1379 r. dla biskupa wroclawskiego (i dzie
kana praskiego oraz kosciola Sw. Piotra w Moguncji) zabraniajc1cc1 stawiania
przeszk6d chcc1cym studiowac na uniwersytecie w Pradze (nr 32), dalej pod
25 X 1380 r. wspomniany jest bezimienny kantor glogowski jako ten, kt6ry sub
stytuowal swych proktlfator6w dla nominacji niejakiego Wojciecha na kanonika
kosciola praskiego (nr 894), wreszcie pod 3 III 1381 r. wymieniony jest Konrad
biskup lubuski, a pod 10 XII 1382 r. Nicolaus dictus Albus ze Swidnicy (nr 1262)
jako swiadek.
1

1 Karoi Maieczynski 1

J. R a d z i s z e w s k a, DZIALALNOSC DYPLOMATYCZNA RUDOLFA VON
RÜDESHEIM (Zeszyty Naukowe Wyi.,szej Szkoly Pedagogicznej w Katowicach,
Prace Hrstoryczne, nr 1, 1964, s. 7-13).
Legat Rudolf, bardzo zwic1zany z naszc1 historic1, nie doczekal si� polskiego
opracowania. Dlatego dobrze si� stalo, i.e Autorka podj�la ten ciekawy temat.
Praca sklada si� z pi�ciu rozdzial6w uloi.onych chronologicznie: 1. Mlodosc
i pierwsze misje dyplomatyczne z ramienia soboru w Bazylei; 2. Dzialalnosc
dyplomatyczna Rudolfa za pontyfikatu Piusa II; 3. Dzialalnosc Rudolfa jako le
gata papieskiego; 4. Legat Rudolf na Sic1sku; 5. Dzialalnosc dyplomatyczna Ru
dolfa w latach 1468-1482. Najbardziej obchodzc1 nas dwa ostatnie rozdzialy.
Wnoszc1 one pewne novum do dotychczasowych niemieckich prac, omawiajc1cych
w pierwszym rz�dzie dzialalnosc Rudolfa na gruncie niemieckim.
Konstrukcja pracy, dosyc przejrzysta, zaskakuje brakiem rozdzialu o dzialal
nosci legata w Polsee. Doszlo wi�c do powai.nego pz:zeoczenia. Staje si� to tei.
istotnym bl�dem, jesli dodac, i.e wszystkie dyplomatyczne poczynania Rudolfa
w Polsee zostaly umieszczone w rozdziale czwartym (Legat Rudolf na Sic1sku).
Wprawdzie legacje w Polsee byly przemieszane z dzialalnoscic1 na Slc1sku, ale
i to nie moi.e usprawiedliwic Autorki, gdyi. nalei.alo albo zatytulowac rozdzial:
,,Dzialalnosc na Sic1sku i w Polsee", albo - eo byloby dla pracy na pewno ko
rzystniejsze
- om6wic obie sprawy osobno.
·
Wydaj'e mi si�, i.e zbyt malo miejsca poswi�cono ·sprawie pokoju torunskiego
z 1466 r., a byl on chyba punktem centralnym calej dzialalnosci Rudolfa. Autorka
zamiescila jc1 na przeszlo dwoch stronicach, a o innej - na pewno ciekawej, ale
przeciei. znacznie mniej wai.nej - o kontaktach legata z Pilznem, pisze ai. na
czterech stronicach. To prawda, i.e zagadnienie pokoju torunskiego doczekalo si�
jui. wielu wnikliwych opracowan; ale moi.na bylo popatrzec na t� spraw� z innej
strony i przeanalizowac nast�pujc1ce problemy: Czy Rudolf w rokowaniach byl
naprawd� bezstronny? 1 Dlaczego strona krzyi.acka bez zastrzei.en przyj�la jego
posrednictwo? 2 Jakie postulaty ukladajc1cych si� stron ulegly modyfikacjom na
skutek jego dzialalnosci? Bl�dne jest twierdzenie Autorki, i.e Rudolf przygotowal

1 M. B i s k u p, Trzynastoietnia wojna z zakonem krzyzackim 1454-1466,
Warszawa 1967, s. 703-704, twierdzi, wbrew · dotychczasowym tezom historyk6w,
i.e legat sprzyjal stronie krzyzackiej.
2 J. D l u g o s s i Historiae Poionicae Hbri XII, t. XII, Cracoviae 1878, s. 455,
zaznacza, i.e Krzyi.acy ufali mu jako Niemcowi i legatowi Stolicy Apostolskiej.
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wstE:lpne warunki ukladu 3• Warto bowiem wykorzystac wyjqtkowe bogactwo mate
rialu zr6dlowego, by odslonic arkana dyplomatycznych poczynan legata.
Daje siEl takze odczuc brak rozdzialu konkludujqcego pracEl, Tu byloby
miejsce na bardziej calosciowe spojrzenie na takle np. kwestie: Czy Rudolf swoj;;i
pracq zadowolil StoliCEl Apostolskq? Czy pomyslnie wypelnil wszystkie swoje
misje? Czy jego dzialalnosc byla dla Polski pozyteczna?
Autorka nie ustrzegla siEl r6wniez pewnych uchybien. Zbyt pobieznie po
traktowala, wazne dla tych spraw, a moze nawet fundamentalne, zr6dlo Peter
Eschenloers Geschichten der Stadt Bresiau (lacinskie dzielo E�chenloera Historia
Wratisiaviensis, z kt6rego CZElsciej korzystala, jest niekiedy zbyt lakoniczne, by
moglo zastqpic wersjEl niemieckq). Z tego powodu, omawiajqc pewne zdarzenia,
zamiast powolac siEl na to zr6dlo, poprzestala tylko na opracowaniach 4. Piszqc
o Mikolaju Tempelfeldzie 5 nalezalo wymienic podstawowq o nim monografiEl 6,
a nie cytowac prac dla tej tematyki drugorzEldnych 7. Wspominajqc zas jego traktat
wzywajqcy do nieuznawania Jerzego za kr6la, nalezalo podac, gdzie siEl ten trak
tat znajduje, tym bardziej ze byl juz publikowany 8• Nawiasem m6wiqc, kodeks
Mikolaja Tempelfelda, na kt6ry powoluje siEl Autorka, zawiera tylko mowy oko
licznosciowe 9,
Nie mogEl siEl r6wniez zgodzic z niekt6rymi poglqdami Autorki. Jej zdanie:
„walka miasta z Jerzym z Podiebradu, kt6rej przyczyny najCZE:lSCiej doszukuje
siEl w r6znicach religijnych, miala jednak swe podloze w pierwszym rzE:ldzie
we wzglEldach gospodarczych" 10 - jest zbyt ryzykowne. A rozprawa Bazylowa 11,
na kt6rq siEl powoluje, nie potwierdza tej tezy. Uwazam za sluszne przypomniec.
jego twierdz'enia: ,,Nielatwo jest osqdzic, j�kie bylo wlasciwe tlo zacieklej walki
Wroclawia z Jerzym". Po dalszych wywodach Bazylow pisze: ,,Pieniqdz byl dla
wroclawian w_azniejszy niz walka z Jerzym, niz religia, niz narodowosc" 12• Nawet
i to zdanie wyraza odmiennq tresc. Zresztc1 po pracy Bazylowa (z 1947 r.) ukazalo
siEl wiele nowszych opracowan, kt6re dochodzc1 do innych wniosk6w 1'. M6wic1c
3 B i s k u p,
op. cit., s. 703, przyp. 33: - ,,Poglc1d J. Radziszewskiej, jakoby
Rudolf przygot9wal wstElpne warunki ukladu, jest nieprawdopodobny" (dzielo
Biskupa ukazalo siEl po pracy Radziszewskiej).
4 R a d z i s z e w s k a, op. cit., chodzi o przyp. 70 i 100.
s Tamze, s. 24.
6 J.
L o s e r t h, Die Denkschrift des Bresiauer Domherrn Nikotaus TempeL

feLd von Brieg über die Wahi Georgs von Podiebrad zum König von Böhmen.

(Archiv für österreichische Geschichte, t. LXI, Wien 1880, s. 89-133).
7 R a d z i s z e w s k a, op. cit., przyp. 92, cytuje pracEl G. B a u c h a, Schtesien
und die Utniversität Krakau im XV. und XVI. Jahrhundert, Wroclaw 1907, ora:z;
Z. B u d k o w c!, Kodeks Mikolaja TempeLfeLda (Sprawozdanie z Czynnosci i Po
siedzen PAU, t. LIII, 1952, s. 466-469).
8 Traktat
Tempelfelda, rps Bibl. UWr. I. Q 90, przedrukowany, ale nie
w calosci - L o s e r t h, op. cit., Beilage, 1s. 133-187. Warto wspomniec':, ze Tem
pelfeld napisal jeszcze dwa inne traktaty o prawie tej samej tematyce - rps
Bibl. UWr., I Q 155, wydrukowany w calosci - M. J o r d a n, Däs Königtum
Georgs von Podiebrad, Leipzig 186'1, s. 372-388. Najkr6tszy z nich, Bibl. UJ,
nr 423, nie zostal wydrukowany.
9 Chodzi o Kodeks z rps
Bibl. UWr., I Q 381, om6wiony przez B u d k o w c!,
op. cit.
10 Ra d z i s z e w s k a, op. cit., s. 20.
11 L. B a z y 1 o w, Stqsk a Czechy w II pol. XV wieku (Sob6tka, II, 1947,
s. 110-140).
12 Oba cytaty tamze, s. 112, 114-115.
13 K.
M a 1 e c z y n s k i, Dzieje Wroclawia, cz. I, Katowice-Wroclaw 1948.
s. 263 nn.; E. M a 1 e c z y n s k a, Niekt6re zagadnienia z dziej6w Sl.qska na prze
lomie XV wieku (Szkice z dziej6w Slqska, wyd. 2, Warszawa 1955, s. 252 nn.);
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o roli, jakq odegral Rudolf we Wroclawiu, Autorka podkresla, ze byl gl6wnym
organizatorem walki z Jerzym. Nie dostrzegla jednak, ze napotkal tu powazne
trudnosci. Byl zbyt cz�sto bezsilny wobec wrogich poczynan biskupa Jodoka.
Radykalnych kaznodziej6w nie umial zmusic do milczenia. Niekiedy pod presjq
ludu musial isc na pewne ust�pstwa.
Niekt6re informacje,.. Autorki wymagajq uzupelnien, a nawet sprostowan: bi
skup olomuniecki nazywal si� Protazy, a nie Tas. Mikolaj Tempelfeld nie byl
tylko profesorem Uniwersytetu Krakowskiego, ale i rektorem. Przy nazwisku
Düster nie wystarczy podac, ze byl proboszczem 14• Trzeba koniecznie zaznaczyc':,
ze byl proboszczem katedralnym, a wi�c i pierwszym pralatem w kapitule wro
clawskiej. Nalezalo takze wyjasnic, jakiego rodzaju legatem byl Rudolf - a latere,
missus czy natus 15• Sctdz�. ze byloby celowe napisac cos wi�cej o poprzednim
legacie Hieronimie Lando. W swych lakonicznych informacjach 16, dotyczqcych
jego osoby, Autorka nie wspomniala nawet, ze ostatecznie przybyl on do Polski
i wszczctl - nieudane zresztct - rokowania polsko-krzyzackie. Moze byloby pozy
teczne kilka przynajmniej sl6w poswi�cic nast�pcy Rudolfa na stanowisku legata
w Polsee - Aleksandrowi z Forli. Na ich tle latwiej ocenic wielki talent dyplo
matyczny Rudolfa.
Jan Drabina

H. S c h a 11 e n b e r g e r, UNTERSUCHUNGEN ZUM GESCHICHTSBILD DER
WILHELMINISCHEN AERA UND DER WEIMARER ZEIT. EINE VERGLEICHEN
DE SCHULBUCHANALYSE DEUTSCHER SCHULGESCHICHTSBÜCHER AUS
DER ZEIT VON 1888 BIS 1933, Ratingen bei Düsseldorf 1964, s. 262.
Kilkaset podr�cznik6w szk6l ludowych i srednich posluzylo Autorowi do
przedstawienia tego obrazu historii, kt6ry wpajany byl mlodemu pokoleniu
w Niemczech od wstctpienia na tron Wilhelma II do hitlerowskiego Machter
greifung. Nie trzeba tlumaczyc, ze tworzone w ten spos6b stereotypy mialy szerszy
zakres oddzialywania niz prace naukowe, a nawet publicystyka, tak wi�c zna
czenie pracy nie ulega wcttpliwosci.
Wyniki analizy nie sct zresztct zaskakujqce, w wi�kszosci wypadk6w potwier
dzajq, zwlaszcza dla _okresu do 1918 r., to, eo bylo wiadome o ksztaltowaniu przez
szkol� pruskiego i cesarskiego „poddanego". Niemniej udowodnienie tego obfitym
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 I e c z y ns k i, Dzieje Wroclawia
do 1807 r., Warszawa 1958, s. 285 n.; J. Zu l a w i ns k i, Wypadki wroclawskie
1459 r. w reLacji Dlugosza (Sob6tka, XIII, 1958, s. 1, przyp. 1): ,,wydaje si�. ze
dotychczasowa literatura nie wyjasnila tego problemu, ze przyczyny . . . sct bardzo
zlozone".
H R a d z i s z e w s k a, op. cit., s. 19.
15 Przeglctdni�cie korespondencji mi�dzy legatem Rudolfem a papiezem po
zwala okreslic rodzaj jego legatury. Jednak sprawa nie jest taka latwa. W pa
pieskim liscie z 15 V 1467 r. czytamy o nadaniu Rudolfowi wladzy wyst�powania
,,cum potestate legati a latere" - Politische Correspon:denz Bresiaus in Zeitaiter
Georgs von Podiebrad, wyd. H. Markgraf (Sript. rer. Siles., t. IX, Wroclaw
1873-1874, nr 365). Z drugiej jednak strony wiadomo, ze legatem a latere zosta
wali zazwyczaj tylko kardynalowie (do Polski przyb�dzie w lipcu 1472 r. legat
a latere kardynal Marek Barbo). Sprawa wi�c jest godna gl�bszej analizy, tym.
bardziej ze wyzsza ranga legata dowodzi nie tylko jego wysokiej pozycji w dyplo
macji papieskiej, lecz podkresla wag� spraw, kt6re mial zalatwiac.
1s R a d z i s z e w s k a, op. cit., s. 20-21, przyp. 77.
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materialem zr6dlowym posiada swojc1 wartosc. Tresc nauczania w tym okresie
byla bardziej .monolityczna, a wyrazala si� w kilku punktach: postawa prusko
-konserwatywna (Prusy jako ukoronowanie historii Niemiec i prymat Prus, od
rzucenie rewolucji i identyfikacja paii.stwa i narodu), heroiczne ujmowanie hi
storii, podkreslenie dziej6w dynastii, tradycjonalizm chrzescijaii.ski, przedstawianie
cesarza i Rzeszy jako gl6wnych sil oraz nacjonalizm (negatywna ocena innych
narod6w i paii.stw, mesjanizm, myslenie imperialne, niemczyzna zagraniczna).
Bardziej zlozony byl charakter podr�cznik6w szkolnych w czasach republiki
weimarskiej. Znikn�ly lub oslably niekt6re ich cechy z lat poprzednich (historia
dynastii, tradycjonalizm chrzescijaii.ski, postawa prusko-konserwatywna), ale inne
pozostaly lub nabraly nawet nowego znaczenia (przy szukaniu bohater6w miejsce
cesarza zajmowal nieraz Bismarck, pojawili si� ,,kapitanowie przemyslu", a zwla
szcza duzc1 rol� odgrywala t�sknota za wodzem; w nacjonalizmie wybil si� na
pierwszy plan rewizjonizm, a pojawiac si� zaczc1l takze rasizm). Pr6by Autora
podkreslenia takze demokratyczno-republikaii.skich aspekt6w (sprawa spoleczna,
budzenie przekonania demokratyczno-republikaii.skiego, historia partii, ocena re
publiki, dc1zenie do pojednania narod6w) nie tworzc1 dostatecznie silnej przeciw
wagi dla tamtych cech.
Czytelnosc pracy obniza podawanie przez Schallenbergera calego warsztatu
naukowego, a ponadto tylko w niewielkiej mierze zastanowil si� on nad sku
tecznoscic1 oddzialywania omawianych podr�cznik6w, sprawc1 oczywiscie znacznie
trudniejszc1 do uchwycenia, ale bardzo waznc1. Niemniej osic1gni�te wyniki sc1
i tak nie do pogardzenia.
Adam Galos

L. F r e i ,s e l, DAS BISMARCKBILD DER ALLDEUTSCHEN. BISMARCK
IM BEWUSSTSEIN UND IN DER POLITIK DES ALLDEUTSCHEN VERBANDES
VON 1890 BIS 1933; EIN BEITRAG ZUM BISMARCKVERSTÄNDNIS DES DEUT
SCHEN NATIONALISMUS, dys. dokt., Würzburg 1964, s. 134.
Autor wykorzystal publicystyk�. Zwic1zku Wszechniemieckiego (nieliczne prze
kazy archiwalne cytowane w pracy posiadajc1 drugorz�dne znaczenie), a zwlaszcza
gl6wny organ prasowy, ,,Alldeutsche Blätter", oraz ksic1zki kilku przyw6dc6w
ADV (Hasse, Class). Na tej podstawie opisal kolejno tworzenie kultu Bismarcka
oraz zuzytkowywanie jego postaci do cel6w politycznych do 1914 r. i od wybuchu
pierwszej wojny swiatowej. Zalozeniem pracy jest wykazanie, ze mi�dzy poglc1dami „zelaznego kanclerza" a ideologic1 Zwic1zku Wszechniemieckiego zachodzily
gl�bokie i zasadnicze r6znice, ze dla wlasnych cel6w publicysci wszechniemieccy
falszowali postac Bismarcka. Proceder ten ulegal zmianom wraz z pojawianiem
si� nowych okolicznosci i potrzeb, ale stale bylo czynienie z Bismarcka nacjona
listy (,,der Mann des Staates zu einem Fanatiker des Volkes, des Volkstums ver
fälscht wurde", s. 104). Totez Zwic1zek Wszechniemiecki mianowal si� jego prawo
witym nasb�pcc1, kontynuujc1cym lub - jesli nie· dalo si� ukryc r6znic - rozwija
jc1cym hasla zjednoczyciela Rzeszy. Pokazywano bowiem Bismarcka wlasnie z lat
wojen 1866-1871, odsuwajc1c cz�sto na dalszy plan p6zniejsze poczynania, muiej
odpowiadajc1ce skrajnym szowinistom.
Trafiajc1 si� w rozprawie ciekawe fragmenty; nalezy do nich urywek o wyko
rzystywaniu Bismarcka dla uzasadnienia plan6w aneksji w czasie wojny (s. 73
i n.n.), a w nim zabawne obliczenie, ile to Niemcy powinny anektowac, aby
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procentowym przyrostem ludnosci dor6wnac zdobyczom Prus w latach szesc
dziesiqtych. W sumie praca budzi jednak takze Wqtpliwosci. Zwiqzek Wszechnie
miecki zostal zbytnio wyizolowany z wszystkich ugrupowan nacjonalistycznych
w Niemczech. Nie on jeden tworzyl kult Bismarcka, a jego publicysci odwolywali
si� nieraz do Bismarcka dlatego, ze taki kult byl juz rozpowszechniony wsr6d
niemieckiego mieszczanstwa. Istnienie r6znic mi�dzy Bismarckiem a ADV mozna
bylo z g6ry przyjqc, ale Autor stara si� podkreslic je jak najsilniej i w pewnym
stopniu pod tym kqtem widzenia charakteryzuje poglqdy i polityk� kanclerza.
Samo zagadnienie, czy Bismarck byl nacjonalistq, jest sporne. Na pewno nie byl
nim w takim sensie, jak rozumieli nacjonalizm wszechniemcy, tym mniej byl
rasistq, ale gdy zachodzila potrzeba, umial poslugiwac si� haslami nacjonalistycz
nymi. Jak na polityka, a nie publicyst� drugiej polowy XIX w. to i tak bylo
duzo.
Niekt6re cz�sd · pracy Sq zbyt dlugie (np. om6wienie ksiqzki Hassego, Deutsche
Politik, s. 33 i nn.), a calosc robi wrazenie, jakby Autorowi nie wystarczalo
materialu do napisania rozprawy.
Adam Galos

M. Dör r, DIE D EUTSCHNATIONALE VOLKSPARTEI, 1925 BIS 1928, rozpr.
dokt., Marburg an der Lahn 1964, s. 604, ro,taprint.
Kilkanascie lat temu autor innej rozprawy o dziejach Deutschnationale Volks
partei (DNVP) stwierdzal, ze „o zadnej innej partii republiki weimarskiej nie
panuje w opinii i w badaniach naukowych wi�ksza niejasnosc i brak orien
tacji" 1• Dzis zdanie podobne trudno byloby juz utrzymac. Wok6l dziej6w Niemiec
okresu mi�dzywojennego wyrosla pot�zna literatura naukowa, a .wsr6d innych
zagadnien takze stosunki na skrajnej prawicy znane Sq niezle, co nie oznacza
oczywiscie, aby wszystko zostalo juz napisane.
Ewolucja ugrupowan prawicowych w latach dwudziestych ujmowana jest
cz�sto z punktu widzenia ich odpowiedzialnosci za dojscie do wladzy Hitlera
i trudno si� temu dziwic 2• Nie bez powodu tez autor wspomnianej juz pracy,
Liebe, konczy jq podkresleniem potrzeby zbadania „drugiej, niemniej waznej epoki
dziej6w DNVP, okresu kierownictwa Hugenberga, kt6re w konsekwencji przyczy
nilo si� do tego, ze malo dotqd znaczqcy Hitler przejql przyw6dztwo w obozie
prawicy i m6gl w 1933 r. dojsc do wladzy" ß,
W omawianej pracy Dörr zajql si� jednak latami poprzednimi. Byl to okres
najwi�kszej stabilizacji wewn�trznej w dziejach republiki weimarskiej i sukces6w
dyplomatycznych Stresemanna. W historii samej DNVP lata te pokrywajq siE;
z latami kierownictwa Westarpa, konserwatysty sprzed 1914 r., kt6ry swojq
karier� politycznq zaczynal w Poznanskiem. Przed 1924 r. skrajna prawica liczyla
jeszcze na obalenie silq systemu republikanskiego, po obj�ciu w jesieni 1928 r.
przyw6dztwa przez Hugenberga ten ostatni dla podkreslenia wrogosci do parla1 W. Li e b e, Die Deutschnationale Volkspartei 1918-1924, Düsseldorf
1956, s. 5.
2 Niekiedy nawet w pracach dotyczqcych okresu sprzed 1914 r. widac szuka
nie genezy tego, co stalo si� w latach 1928-1933; por. np. H. -J. P u h 1 e, Agra
rische Interessenpolitik und preussischer · Konservatismus im wilhelminischen
Reich, Hannover 1967.
3 Li e b e, op. cit., s. 106.
8 - ,,Sobötka" nr 3/68
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mentaryzmu usunql nawet nazwE: ,,partia". Ale miE:dzy tymi dwoma datami DNVP
najsilniej byla zwiqzana z kolami iospodarczymi i w ich interesie starala siE:
wejsc do obozu rzqdzqcego.
Wszystkp to wywiera znaczny wplyw na charakter pracy Dörra. Podstawa
zr6dlowa w wielu wypadkach jest taka sama jak u Liebego. Na pierwszym
miejscu wymienic nalei.y papiery kilku czolowych polityk6w DNVP, a wsr6d
nich najwai.niejsze papiery Westarpa 4• Dörr wykorzystal taki.e akta kancelarii
Rzeszy, kt6rych nie znal Liebe, a dla okresu 1925-1928 zawierajq one z pewnosciq
wai.niejszy material ze wzglE:du na udzial partii w rzqdzie. Dlatego tei. chyba
bardziej dotkliwa luka powstala na skutek niedotarcia do akt z Merseburga
i Poczdamu. W obu ksiqi.kach bogato repr,ezentowana jest publicystyka, obfitsza
u Dörra.
Jak przy charakteryzowaniu zr6del, tak i przy omawianiu tresci pracy z na
tury rzeczy narzuca siE: stale por6wnanie monografii Dörra z wczesniejszq pracq
Liebego. Podobienstw jest sporo, ale wiele jest taki.e r6i.nic i na nie zwr6cimy
przede wszystkim uwagE:.
Choc praca Dörra jest znacznie obszerniejsza od wczesmeJszej (dui.o miejsca
zajmujq w niej zalqczniki, ale i tak pozostaje okolo 450 stron samego tekstu) 5,
zaczniemy od wymienienia pewnych brak6w. W przeciwienstwie do Liebego Dörr
w malym stopniu zwr6cil uwagE: na system organizacyjny· partii, na jej organy
dzialania, liczbE: czlonk6w, prasE: itd. 6 Tymczasem zamieszczone na ten temat
urywki, niewielkie objE:tosciowo, przynoszq nieraz wlasnie wai.ne spostrzei.enia
(np. fragment · na s. 431 i nn., w kt6rym przez wykazanie ewolucji w finansach
DNVP widac przygotowanie do uzyskania przewagi przez Hugenberga, albo
kr6tkie urywki o prasie). Choc Autor podkreslil zdecentralizowany charakter
partii (s. 439), w niewielkiej mierze om6wil sytuacjE: w r6i.nych CZE:sciach Rze
szy 7• Malo jest uwag o ideologii partii, choc w tym wypadku tlumaczy Autora
jej w gruncie rzeczy bezprogramowosc (por. np. s. 310 i nn.). W niekt6rych
miejscach czytelnik, aby wyjasnic sobie sytuacjE:, powinien siE:gnqc do pracy
Liebego, gdyi. Dörr widocznie potraktowal swojq rozprawE: jakby uzupelnienie po
przedniej (tak jest np., gdy chodzi o stosunek DNVP do Deutschvölkischen,
resztek starych konserwatyst6w, Zwiqzku Wszechniemieckiego czy Stahlhelmu).
W obu pracach brak jest wyraznego okreslenia tkonta'kt6w miE:dzy· DNVP i Reichs
wehrq 8•
Za to niebywale obszernie opisane zostaly przez Dörra niekt6re inne zagad
nienia. Moi.na zaryzykowac twierdzenie, i.e dla Autora centralnym problemem
jest sprawa udzialu DNVP w rzqdach. Przetargi, poprzedzajqce dwukrotne wej
scie DNVP do rzqdu w latach 1925 i 1927, rozgrywki towarzyszqce dzialalnosci
ministr6w partii, a toczqce siE: zar6wno wewnqtrz samej partii, jak i na zewnqtrz,
4 Brak jednak papier6w Hugenberga, do kt6rych dotarl Liebe. Wydaje siE:,
ze powinny one miec dla Dörra nawet wiE:ksze znaczenie, ale trudno to uzasadnic
bez ich znajomosci.
s Aneksy i.r6dlowe dolqczone Sq do obu ksiqi.ek; u Liebego pochodzq wyl11cznie
z publicystyki, u Dörra z ok. 50 prawie 20 z material6w nie drukowanych.
6 Nie ma tutaj takich zestawien liczby czlonk6w jak u Liebego (op. cit., ;:;. 135
i nn.). Innym przykladem moi.e byc fakt, i.e o akcji przedwyborczej mowa jest
w przypisie (s. 381, ·przyp. 47).
7 Inaczej jest u Liebego, aby wymienic z pracy tego ostatniego chocby ury
wek o Bayerische Mittelpartei (oczywiscie po 1924 r. odrE:bnosc Bawarii posiadala
mniejsze znac'zenie, ale nie tylko o niq chodzi).
8 Kr6tkie uwagi na ten temat sq u K e h r a,
Zur Soziologie der Reichswehr,
[w:] Der Primat der ITl!n-enpolitik, Berlin 1965, s. 235.
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opisane Sq nfezwykle szczeg6lowo i przy pomocy nieraz zbyt dlugich fragment6w
zr6del. 0 ile Liebe dosc zwi�zle przedstawil stanowisko DNVP wobec planu
Dawesa, o tyle Dörr wr6cil do tego, a ponadto rozwinql, jak tylko m6gl, polityk�
partii wobec dalszych poczynan Stresemanna. Prawda, ze Locarno czy wejscie
do Ligi Narod6w stan1>wily fakty istotnie wazne takze dla wewn�trznej sytuacji
w Niemczech, ale polityka DNVP wobec calej koncepcji Stresemanna byla dosc
jednolita.
Znacznie kr6tsze i wnoszqce malo nowego materialu fragmenty poswi�cone
zostaly postawie DNVP wobec r6znych zagadnien wewn�trznych, zwlaszcza go
spodarczych i spolecznych (por. np. s. 320 i nn.).
Skrajna prawicowa partia niemiecka w pracy Dörra zostala wyizolowana
z caloksztaltu stosunk6w wewn�trznych Rzeszy. W wyborach z maja 1924 r.
uzyskala ona ogromny sukces (twierdzenie, ze byla w6wczas najsilniejszq partiq
Reichstagu, jest sluszne tylko przy doliczaniu posl6w Landbundu), w 1928 r.
nastqpila jej degrengolada. Autor wytlumaczenia tego procesu szuka, praktycznie
rzecz biorqc, wylqcznie w ewolucji samej partii, a na tej drodze nie wydaje nam
si� mozliwe uzyskartie rzeczywistego wyjasnienia problemu. Nikt nie moze do
magac si� lqczenia dziej6w DNVP z calq historiq Niemiec, ale konieczne bylo
wybranie pewnych kwestii z zakresu podloza spolecznego 9. Bez niego odpowiedz
na zasadnicze pytanie, eo spowodowalo ewolucj� DNVP, nie jest pelna. Jakby
wyrazem tego jest fakt, ze w zakonczeniu Autor zajql si� tylko postaciq Westarpa
i nieuniknionym riiepowodzeniem jego polityki 10.
Adam Galos

ZRÖDLA DO HISTORII RUCHU ROBOTNICZEGO NA SL.I\SKU OPOLSKIM,
t. I, 1921-1933, pod red. Tadeusza Minczakiewicza, Katowke 1967, s. 331.
T. Minczakiewicz podjql si� na zlecenie Instytutu $lqskiego w Opolu trudnego
zadania w postaci zredagowania wyboru zr6del do dziej6w ruchu • robotniczego na
$lqsku Opolskim w okresie republiki weimarskiej. Rzecz to niezwykle potrzebna,
gdyz w tej dziedzinie niewiele dotqd zrobiono, a powaznq luk� w tych badaniach
stopniowo starajq si� wypelniac „Zeszyty Naukowe - Ruch robotniczy na $lqsku
Opolskim", wydawane od 1966 r. wsp6lnie przez Wydzial Propagandy i Agitacji
KW PZPR w Opolu oraz Instytut $lqski w Opolu.
Kazdy wyb6r zr6del stanowi pozycj� dyskusyjnq, kazdy bowiem recenzent
posiada sw6j wlasny pnnkt widzenia na kwesti� doboru zr6del do antologii.
9 Zapowiedziq pomijania tego przez Dörra jest juz pierwsze zdanie pracy,
w kt6rym czytamy, ze „przez wprowadzenie powszechnego, r6wn go i tajnego
prawa wyborczego i przez uchwal� Reichstagu z 28 X 1918, przynoszqCq przejscie
do parlamentarnego systemu rzqdzenia, zlikwidowana zostala pot�ga konserwa- ·
tyst6w" (s. 46). Pomijajqc pomylk� w okresleniu reformy ordynacji wyborczej,
stwierdzenie to jest falszywe z wielu powod6w, a wynika ze zw�zenia poj�cia
podstawy partii.
10 W naszych uwagach pomin�lismy drobniejsze usterki. Czasami zawodzi
konstrukcja: wybory prezydenckie z 1925 r. tak bardzo nie miescily si� Autorowi
w om6wieniu zagadnien pol-ityki zagranicznej, ze urywek o nich nazwal ekskur
sem. Niekiedy trafiajq si� pomylki (np. na s. 82 w wynikach wybor6w winno by(:
45 nie 47 posl6w komunistycznych), a nawiasowo dodamy, ze nie ma nie w pracy
o stosunku DNVP do spraw polskich, nawet gdy posiadaly one znaczenie (np.
stanowisko wobec stosunk6w handlowych z Polskq zostalo zepchni�te do przy
pisu, s. 350, przyp. 233).
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I w tym wypadku nad kwestic1 doboru materialu moi:na by szeroko dyskutowac.
Zrezygnujmy jednak z tej akademickiej bc1dz co bc1dz dyskusji - wszakze ksic1i:ka
juz wyszla - a zastan6wmy si� nad niekt6rymi problemami metodologicznymi.
Rodzi si� zwlaszcza pytanie, czy zbi6r w rodzaju omawianego moze spelnic po
dw6jny cel: z jednej strony stanowic „wydawnictwo pomocnicze przede wszyst
kim dla historyk6w specjalizujc1cych si� w dziejach najnowszych Slc1ska", z dru
giej zas „stac si� bardzo pomocny dla cel6w popularyzatorskich" - jak pisze
Wydawca (s. 11). Trudno pogodzic ogien z wodc1. Gdyby istnial jakis popularny
zarys nowszej historii S1c1ska Opolskiego (nie m6wic1c juz o zarysie dziej6w
ruchu robotniczego w tym regionie), to koncepcja taka bylaby mozliwa do przy
j�cia. Jesli natomiast nie dysponujemy elementl;!rnym wykladem dziej6w tej zie
mi w okresie mi�dzywojennym, to trudno wymagac od nie przygotowai:iego czy
telnika, aby wnikal w zbi6r zr6dlowy, kt6ry z r6znych wzgl�d6w (obj�tosc, trud
nosci dotarcia do najbardziej istotnych zr6del, brak archiwum partyjnego, nie
zachowana prasa partyjna itp.) musi nosic charakter przypadkowy. Przypisy
merytoryczne ograniczone zostaly do minimum, co powoduje duze trudnosci w sle
dzeniu toku wypadk6w oraz w wyjasnianiu niezb�dnych szczeg6l6w i reali6w.
Naklad ksic1zki (1281 egz.) tez nie swiadczy raczej o ambicjach popularyzatorskich
Wydawcy. Z drugiej strony dla historyka ksic1zka istotnie b�dzie pozytecznym
kompendium wiedzy, aczkolwiek nie spelnia ona stricte warunk6w przewidzianych
w projektach inistrukcji wydawniczych dla publikacji zr6del historycznych z za
kresu najnowszych dziej6w 1• Z problematu: naukowy czy popularny wyb6r zr6del,
istnialo wszak wyjscie, zeby nie powiedziec - furtka. Wydawca m6gl byl we
wst�pie przedstawic mniej lub wi�cej obszerny zarys dziej6w ruchu robotniczego
przy wykorzystaniu ubogiej, jednak juz istniejc1cej literatury przedmiotu. W ten
spos6b ulatwilby lektur� tego jakby nie bylo cennego wydawnictwa. Niestety,
T. Minczakiewicz uchylil si� od tego obowic1zku. We wst�pie :z;.amiescil kilka ele
mentarnych informacji o periodyzacji okresu, o wladzach prowincji g6rnoslc1skiej,
o ukladzie partyjnym, a reszt� miejsca poswi�cil om6wieniu r6znych moi:liwych
podzial6w zebranych dokument6w na pewne grupy, co wydaje si� jalowym za
j�ciem, gdyz dokument6w jest tylko 83. W tym miejscu czytelnik jest zawie
dziony, gdyz mial prawo spodziewac si� zarysu zagadnienia. Ten brak Autor
widocznie dostrzegal, gdyz na s. 21-24 umiescil „Kronik� wazniejszych wydarzen
na Opolszczyznie", kt6ra jednak ze wzgl�du na swc1 fragmentarycznosc nie moze
zastc1pic porzc1dnego opisu wydarzen.
Wydawca wykorzystal materialy z kilku archiw6w i bibliotek, pominc1l jednak
calkowicie zbiory WAP w Opolu, gdzie co najmniej zesp6l Nadprezydium Pro
wincji G6rnoslc1skiej m6glby dostarczyc mu kilku interesujc1cych dokument6w (np.
dok. nr 48 tarn si� r6wniez znajduje).. Nie wiadomo jednak, dlaczego takiej kwe
rendy w tym zespole nie przeprowadzono. Wbrew tytulowi wydawnictwa zbi6r
nie ilustruje calego ruchu robotniczego na Slc1sku Opolskim. Jest to ilustracja
dziej6w KPD; natomiast SPD, PPS i zwic1zki zawodowe potraktowane zostaly
zgola marginalnie. Zawartosc zbioru nie odpowiada zatem tytulowi.
Przejdzmy z kolei do uwag szczeg6lowych, kt6re - przyznac to trzeba raczej nadajc1 si� do potrzeb recenzji wewn�trznej nii: do publikacji w powai:nym
periodyku historycznym.
Przypisy do tekst6w sc1 wi�cej niz skc1pe. W dok. nr 13 nie wyjasniono, co
zawieral wniosek nr 565 oraz interpelacje nr 135 i 156; nie wyjasniono, ze
1 Zestawil je ostatnio I. I h n a t o w i c z, Vademecum do badan nad historiq

XIX i XX wieku, t. I, Warszawa 1967, s. 185.
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Technische Nothilfe to specjalna organizacja, a nie zwykla „techniczna pomoc"
(s. 85). Brak wyjasnienia, kim byl Zoergiebel (nr 32). Nie wiadomo, czego dotyczyl
§ 218 kodeksu karnego (nr 54). Nie objasniono, eo to Vestag, Borsig i Preussag
(nr 71). Niekiedy Wydawca jest bardzo drobiazgowy. Zwraca uwag� na istnienie
niezgodnosci w dw6ch dokumentach (nr 72 i 74) w sprawie wieku matki Piecu
ch6w; nie zwraca natomiast uwagi na niescislq wiadomosc dok. nr 74, jakoby za
mordowano dw6ch braci Piecuch6w. Nalezalo objasnic, eo bylo tresciq zarzqdze
nia wyjqtkowego z 9 VIII 1932 r. (nr 76). Nie wyjasniono, eo oznacza poj�cie
,,Erfüllungspolitik" (nr 81), kt6re tlumacz niezr�cznie oddal przez „polityk� do
trzymywania przyrzeczen".' Nie wiadomo, jaka byla tresc 14 punkt6w bielefeldz
kich (nr 83). ,,Volksentscheid" z 9 VIII 1931 r. tlumacz nazywa „plebiscytem"
(nr 56, 57), Wydawca zas znacznie poprawniej - ,,referendum" (s. 322), podaje
jednak zupelnie bl�dnq dat� jego odbycia. Nawet w specjalnej „Kronice..." Wy
dawca podal falszywq dat� (s. 23). Spraw� t� nalezalo zresztq bli:i:ej objasnic, gdy:i:
KPD popelnila tu zasadniczy blqd taktyczny, stajqc w jednym szeregu z faszy
stami.
Wqtpliwosci budzi fakt zastosowania oryginalnej pisowni dokument6w (nr 1,
22), eo utrudnia czytelnikowi ich lektur�. Notki, wskazujqce pochodzenie zr6dla,
nie zostaly w jednolity spos6b wydrukowane. Od n1ajcz�sciej stosowanego w ksiq:i:
ce sposobu odbiegajq notki pod dokumentarni nr 16, 20, 35, 41, 60 i 78, eo wska
zuje na niedbalosc redaktora technicznego. Przy dok. nr 79 w og6le nie wskazano
:i:r6dla pochodzenia. Wydawca nie wskazal te:i: :i:r6del w zalqczonych do opraco
wania tabelach, przedstawiajqcych wyniki wybor6w w rejencji opolskiej.
Krytyka nasza dotyczyc musi nadto kwestii skr6t6w, kt6rych ani Wydawca,
ani tlumacz z zasady nie rozwiqZUjq. W dok. nr 12 nie rozwiqzano skr6tu WTB;
nie wiadomo, eo to jest DEV (nr 20). Charakterystycznym dowodem balaganiar
stwa jest sprawa przekladu nazwy „Roter Frontkämpferbund"; tlumacz w tekstach
przeklada nazw� na „Zwiqzek Czerwonych Frontowc6w", gdy Wydawca we wst�
pie (s. 16) i w nagl6wkach dokument6w (nr 21) u:i:ywa stale mniej trafn�go
zwrotu „Czerwony Zwiqzek Frontowc6w". A przecie:i: w tekscie dok. nr 31 u:i:yto
nazwy „Der Rote Frontkämpfer-Bund", eo bylo dostatecznie jasnq wskaz6wkq
dla prawidlowego przekladu tej nazwy. Dziwacznie brzmi skr6t RGI w polskim
te�scie (nr 34). Nie wiadomo, eo oznacza skr6t L.K.P.A. (nr 54), nie wyjasniono
skr6t6w EVBD i IB (nr 67), pr6:i:no ich te:i: szukac w specjalnym „Wykazie nazw
i skr6t6w".
Nie wiadomo te:i:, czym kierowal si� Wydawca przy stosowaniu licznych
opuszczen. Fundamentalna proklamacja z 27 IX 1930 r. (nr 41) powinna byla
byc zamieszczona w calosci ze wzgl�du na swojq wag� dokumentu programo
wego; poza tym Wydawca nie dopilnowal, by fragment tej proklamacji, cytowany
nast�pnie przez E. Thaelmanna w jego przem6wieniu wygloszonym w Zabrzu
17 VII 1932 r. (nr 71), zostal przetlumaczony identycznie z tlumacze .iem prokla
macji (por. s. 169 i 277). Opuszczenia Sq nieraz niekonsekwentne: w dok. nr 44
przytoczono dlu:i:szy wyw6d, przy czym zupelnie nie wiadomo, kto jest jego auto
rem (s. 174 i n.). W opublikowanym programie stworzenia mo:i:liwosci pracy
(nr 53) Wydawca opuscil najciekawszy rozdzial IV, dotyczqcy walki o realizacj�
tego planu 2. W dok. nr 77 nie wyjasniono, dlaczego powstaly w nim opuszczenia;
przypuszczac jedynie mo:i:na, i:i: na skutek zniszczenia dokumentu.
Wqtpliwosci budzi kolejnosc umieszczenia tekst6w nr 52 i 53. W tym pierw
szym, zawierajqcym program pomocy chlopom, jest ju:i: mowa o tym drugim 2

Geschichte der deutsche<n Arbeiterbewegung, t. IV, Berlin 1966, s. 552 i n.
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o programie stworzenia mozliwosci pracy, eo nasuwalo koniecznosc przestawienia
tekst6w. Wydawca jednak bezkrytycznie poszedl w slady edytora niemieckiego,
od kt6rego zaczerpnql obydwa teksty.
Niekt6re dokumenty pozbawione Sq dokladnej daty wydania, mimo iz bez
trudu dalyby si� one ustalic (nr 1). Z niezrozumialych powod6w nie podaje si,:
niekiedy numer6w i dat organ6w prasowych, z kt6rych zaczerpni�to teksty
(nr 23). Dat� wydania proklamacji z 1930 r. (nr 41) nalezalo ustalic na podstawie
artykulu M. Orzechowskiego 3, kt6rego stanowisko potwierdza dok. nr 42. Niekiedy
Wydawca nie podaje nadawcy ani adresata dokumentu, eo moze odgrywac dosc
istotnq rol� w ustaleniu wiarygodnosci zr6dla (nr 24, 37, 39, 40). Niekt6re nagl6wki
dokument6w wydajq si� niewlasciwe. Dok. nr 24 opatrzony jest notq stwierdza
jqcq, iz jest to meldunek policyjny, czemu wyraznie przeczy tresc dokumentu.
Na pewno tez „meldunkiem policyjnym"· nie jest dok. nr 25. Wydawca nie ustrzegl
si� zb�dnych powt6rzen; umiescil w swym zbiorze dokument niedawno drukiem
ogloszony (nr 1) 4, i to w poprawniejszej wersji.
P·rzy lekturze kilku tekst6w czytelnikowi nasuwajq siE) uzasadnione Wqtpli
wosci w sprawie celowosci zamieszczenia ich w omawianym zbiorze. Tu nalezy
dok. nr 4, sygnalizujqcy grofö� terroru wobec ludnosci zydowskiej; dokumenty
nr 5, 6, 7 i 9 m6wiq o aktach terroru w stosunku do chlopstwa, a nie dotyczq
klasy robotniczej; to samo dotyczy dok. nr 11. Bez uzasadnienia znalazl si�
w zbiorze dok. nr 29, a r6wniez dok. nr 36 wydaje si� nie na miejscu. Nie
potrzebny byl artykul Erhardta (nr 51). Wyraznym nieporozumieniem jest uloko
wanie w zbiorze dok. nr 64. Sposrod dw6ch tekst6w (nr 60 i 65), ilustrujqcych
to samo zagadnienie, mozna bylo jeden pominqc. Niecelowe bylo umieszczenie
tek,stu nr 69, gdyz nie zorientowany czytelnik b�dzie sqdzil, iz chodzi tu ·o ofiary
brunatnego mordu na Slqsku Opolskim, gdy tymczasem podane liczby dotyczq
terenu og6lnoniemieckiego. Z drugiej strony Wydawca wymienia w dokµmentach
zwroty, kt6re nalezalo opuscic. W dok. nr 44 powoluje si� trzykrotnie na „zalqcz
niki", kt6rych w ksiqzce nie ma; w dok. nr 33 jest mowa o informacjach, rozpo
rzqdzeniach i zestawieniach, eo nalezalo opuscic, bo i tak nie wiadomo, o eo
chodzi. Podobnie m6wi siE) o zalqcznikach w dok. nr 67, zalqcznikow jednak nie
wydrukowano.
W ksiqzce spotykamy kilka dokument6w zasadniczej wagi, wydanych przez
KC KPD, eo jest oczywis�ie uzasadnione, gdyz okr�gowy komitet KPD na Slqsku
Opolskim wykonywal dyrektywy swej centrali. Szkoda, ze Wydawca nie zdecy
dowal si� na zamieszczenie deklaracji programowej KPD w sprawie narodowego
i spolecznego wyzwolenia narodu niemieckiego 5, kt6ra stanowi doniosly doku
ment w dziejach rozwoju tej partii, jej strategii i taktyki.
Pod wzglE)dem chronologicznym obsada poszczeg6lnych lat jest bardzo zr6z
nicowana, eo jest trudne do uzasadnienia. Rok 1931 reprezentowany jest przez
21 dokument6w, 1932 - przez 13, 1922 - przez 10, gdy lata 1923-1926 w sumie
majq tylko 5 dokument6w (1926-0). Swiadczy to o pewnej przypadkowosci zbioru
a M. O r z e c h o w s k i, Komunistyczna Partia Niemiec wobec problemow
narodowosciowych na G. Slqsku w latach 1922-1933 (Slqski Kwartalnik Histo
ryczny Sob6tka, 1961, nr 3, s. 339, przyp. 34).
4 Organizacje kom1+nistyczne na Gornym Slqsku i w Zagl�biu Dqbrowskim
1918-1922. Materialy zr6dlowe, Zebr. i opr. M. Anton6w, H. Rechowicz i J. Sochanik, Katowice 1958, nr 77.
V i e t z k e, H. W o h 1 g e m u t h, Deutschlwrcd und die· deutsche Arbei
5 S.
terbewegung in der Zeit der Weimarer Republik 1919-1939, Berlin 1966, s. 493
i nn.
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i podyktowane zostalo zapewne trudnosciami w dotarciu do odpowiednich mate
rial6w.
Anonimowy tlumacz dokument6w z j�zyka niemieckiego na polski popelnil
wiele bl�d6w i niescislosci. Jedne nazwy tlumaczy, inne - z nieznanych powo
d6w - pozostawia w oryginalnym brzmieniu. W dok. nr 6 przetlumaczyl „Die
Mordkommission", ale tu:i: obok „Die Rausschmeisskommission" pozostawil bez
tlumaczenia. W dok. nr -7 nie przetlumaczyl „Schutzpolizei", a raczej przetlu
maczyl, ale na „Schupo". W dok. nr 8 „Rollkommission" zostala oddana przez
,,komisj� palkarzy", natomiast w dok. nr 10 pozostawiono to wyra:i:enie nie
tkni�te. Inaczej postqpiono sobie w dok. nr 13: tu przetlumaczono nazwy na j�zyk
polski, dodajqc w nawiasach oryginalne nazwy niemieckie.· Jednak nazwy „Selbs
tschutzu" i tu nie przelo:i:ono, wykazujqc zadziwiajqcy brak konsekwencji. Sporo
te:i: wyst�puje niezr�cznosci stylistycznych w rodzaju: ,,zarzqdzono wzmocnic dzia
lalnosc" (nr 11), ,,strasznie naduzyto zaufanie", ,,wstrzymujqc sztucznie srodki plat
nicze", ,,uniemo:i:liwic robotnikom walk� przeciwko wywieraniu nacisku za pomocq
poUtyki plac i zwi�kszonemu wyzyskowi", ,,jesli obecny stan rzeczy nie utrzyma
si� nadal, to kola te bylyby pierwszymi, kt6re by srodkami przemocy usun�ly
parlament" (eo to w og6le zriaczy?), ,,osiqgni�to sukces, kt6ry z pewnosciq nie
nale:i:y sprowadzac tylko do argument6w komunist6w, ale do nacisku mas" (wszy
stkie przyklady z dok. nr 13). Niezgrabny jest zwrot „musi byc dolqczony do
zarzqdu jeden" (nr 38); podobnie niezr�czne jest . tlumaczenie „wir heben hervor"
jako „podnosimy wi�c" (nr 53). Fatalna jest stylistyka przekladu drugiego zdania
dok. nr 61.
Najpowa:i:niejsze zarzuty pod adresem tlumacza dotyczq nieadekwatnosci tlu
maczenia. W dok. nr 11 mowa jest o tym, jakoby mieszkaiicy okolic Mochowa
,,zwr6cili si� do policji z ustnq prosbq", przy czym ta „ustna" prosba to ju:i:
czysta fantazja tlumacza; ,,hinauf ... verschieben" to nie znaczy „awan•sowac"
w danym kontekscie (nr 13). Do opisu haniebnych praktyk Selbstschutzu
tym:i:e
dokumencie tlumacz dodal w j�zyku polskim wyraz „podobno", czego nie ma
absolutnie w niemieckim oryginale i eo podaje momentalnie w Wqtpliwosc calq
wiarygodnosc opisywanego zdarzenia. Dla odmiany w dok. nr 24 tlumacz opuscil
zwrot „in der Diskussion". ,,Landespolizeistelle" tlumaczy si� niekiedy jako
,,Komenda Policji" (nr 45), kiedy indziej natomiast jako „Komenda Policji Krajo
wej" (nr 50). ,,Erwerbslosenversammlung" to nie jest „zebranie zapomogowe dla
bezrobotnych" (nr 47). Czytelnik rad by si� dowiedzial, czy „Schalmeien" to „fu
jarki" (nr 33), czy te:i: ,,szalamajki" (nr 50). ,,Abgefahren" nie mo:i:na tlumaczyc
przez „obsunqc si�" ani .,,sich nicht im klaren sein" przez „nie wiedziec" (nr 54).
„Krüppelfürsorge" to nie „opieka inwalidzka" (nr 57). ,,Landjäger" (nr 64) w tym
samym tekscie translator raz oddal_ przez „posterunkowy", a raz przez „stra:i:nik
krajowy".
Tlumacz• wykazal si� slabq znajomosciq niemczyzny, eo ujawnia si� niekiedy
w kompromitujqcy wprost spos6b. W dok. nr 13 przelo:i:yl „Hoersi .g-Regiment"
na „pulk Hoersinga", chocia:i: z kontekstu wynikalo, :i:e chodzi o rzqdy czy pano
wanie, a nie o :i:aden pulk. Wyra:i:enie „zusammengeschmolzen" (stopnialy) tlumacz
oddal przez „scisle zespolone" (nr 30). Tlumacz nie wie, :i:e „Seitengewehr" to
zwyczajny bagnet (nr 32). Roi si� od bl�d6w tekst nr 33: ,,ein Sparkassenbuch
über 1,00 RM" tlumacz oddal przez „ksiq:i:eczk� oszcz�dnosciowq opiewajqcq na
ponad 1,00 marek" (!); tlumacz nie slyszal o tym, :i:e istnieje wydawnictwo
,,Reclam" i przelo:i:yl t� nazw� czcigodnej firmy jako „teksty reklamowe" (sie!);
,,Koppel" (pas :i:olnierski) to dla niego „smycz" (a bodaj:i:e g0... ), a „Kartentasche"
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(mapnik) tlumaczy jako „torba na karty". Kapitalny jest dziwolqg „Sztandary ...
sq pijane" (nr 71); pochodzi on stqd, iz przekr�cony zostal tekst oryginalny
z „Die Fahnen ... sind besudelt" na „beduselt".
Niekonsekwetnie oddano nazwy miejscowe i terenowe. W zasadzie przelozono
nazwy niemieckie na obecnie obowiqzujqce; nazwy ulic i plac6w pozostawiono
jednak w oryginale, co utrudnia, a nawet wprost ·uniemozliwia orientacj� dzisi'ej
szemu czytelnikowi (nr 32). Niekiedy jednak z zupelnie niezrozumialych wzgl�d6w
tlumaczy si� pewne nazwy specjalistyczne (nr 31). Topografia wypadk6w gliwic
kich nie da si� odtworzy(: na podstawie niemieckich nazw ulic (nr 40). Kiedy
w dok. nr 46 m6wi si� o „Stadtteil Ellguth" w Gliwicach, to w tlumaczeniu prze
chodzi si� nad tym do porzqdku dziennego (,,w jednej z dzielnic Gliwic"). W dok.
nr 50 mamy w tlumaczeniu „plac Republiki", ale zaraz obok jest „Wilhelm
strasse".
Na tym nie wyczerpujq si� pretensje pod adresem tlumacza. ,,Hundertschaft"
to nie „oddzial" (nr 7 i 11), niemieckie „soll" nie zawsze znaczy „powinno"
(nr 13), ,,beibringen" to nie to samo co „pokazemy" (tamze), ,,Arbeiterkleidung"
to nie „ubrania do pracy" (tamze), ,,Spiel" to nie „akompaniament" (nr 14).
Falszywie w kontekscie oddano „allerdings" jako „oczywiscie" (nr 20). Pozosta
wanie w stanie nielegalnosci nie jest r6wnoznaczne z poj�ciem ukrywania sii;
(tamze), ,,Öffentlich" nietrafnie przeklada si� na „oficjalny" (nr 21). ,,Lohnsteuer
erhebung" to nie jest „podwyzka podatku zarobkowego" (nr 23). Zle przelozono
wyraz „üblich" na „znany juz przedtem" (nr 25); bez sensu tlumacz oddal zwrot
„für die Länder" (nr 26) jako „w sprawie kraj6w", gdyz wyraznie z tekstu
wynika, iz chodzilo o zwrbt „na rzecz [korzysc] . kraj6w". Zupelnemu znieksztal
ceniu uleglo zdanie o liczbie demonstrujqcych robotnik6w w latach 1918-1923
(nr 34). Zdanie „ihr Verteidiger riskierte einen grossen Mund" tlumacz oddal
nieadekwatnie przez „ich obronca ryzykowal dlugie przem6wienie" (nr 35). Skladka
za „wstqpienie" to oczywiscie wpisowe (nr 38). ,,Ubergeschnalltes Lederzeug" to
nie „zapinany na sprzqczki pas sk6rzany" (nr 39), ,,auseinander" to nie „luzno"
(nr 40). Niewygodne dla siebie zwroty tlumacz pomija: w dok. nr 72 pominql:
zwrot „mit Totschlägern". Tytul dok. nr .74 zostal zle przetlumaczony. ,,In zweimal
24 Stunden" nie oznacza „dwa razy w ciqgu 24 godzin" (nr 83).
Nie popisala si� i korektorka ksiqzki, dopuszczajqc si� licznych uchybien.
Szczeg6lnie liczne bl�dy drukarskie wyst�pujq w dok. nr 5, 13, 40, 68, 71, 89.
Fatalna zupelnie jest interpunkcja w polskich przekladach, a raczej jej kom'
pletny brak (np. dok. nr 13). Dlaczego w dok. nr 69 w notce poprzedzajqcej jest
,,Die Rote Fahne", a w notce koncowej juz tylko „Rote Fahne"?
W swietle powyzszych uwag - na pewno nie wyczerpujqcych - trudno
zgodzic si� z rekomendacjq ksiqzki przedstawionq w prasie codziennej 6• Z po
wodu kilku krytycznych recenzji, zamieszczonych ostatnio w prasie naukowej,
w Opolu rozdziera si� szaty. Zamiast rozdzierac szaty, lepiej b�dzie wzmocnic
wewn�trznq kontrol� jakosci prac Instytutu Slqskiego w Opolu. Czego zyczyf:::.
nalezy przede wszystkim dalszym tomom omawianego wydawnictwa.

Franciszek Hawranek
s S. P o p i o l e k, Dokumenty zywe (Trybuna Opolska, nr 38 z 8 II 1968).
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„ARCHIV FÜR SCHLESISCHE KIRCHENGESCHICHTE", Bd. XXV, im
Auftrage d. Instituts f. ostdeutsche Kirchen- u.Kulturgeschichte, hrgb. v. Kurt
Engelbert, Hildesheim 1967, s. VIII + 320.
Kolejny tom „Archiv" otwiera kr6tka wzmianka o swie:i:o zmarlym redaktorze
pisma K. Engelbercie. WiE:cej niz polow� rocznika, bo przeszlo 200 stron, zajmuj.:i
prace bezposrednio lub posrednio obchodz.:ice historyka sredniowiecza. Rocznik
rozpoczyna artykul pi6ra nie zyj.:icego od 1945 r. Adolfa Möpperta, b�dqcy jedynie
przedrukiem artykulu opublikowanego juz w VI t. ,,Archiv" z 1945 r., Die ältesten
Urkuden u. Besitzungen d. vince<n'Zstiftes in Breslau. Nast�pna pozycja to roz
wazania T. Gottschalka na temat St. Hedvig u.d. Zisterzienserorden. Autor stara
si� raz jeszcze udowodnic znany zreszt.:i w literaturze fakt, ze Jadwiga nie zostala
mniszkq cysterskc\, lecz tylko przemieszkiwala w klasztorze. Nadto autor dorzuca
nieco szczeg616w do kultu Jadwigi, wsr6d cysters6w. Dwie nast�pne prace po
swi�cone s.:i klasztorowi w Kamiencu. H. Grüger koryguje na podstawie szcze
g6lowych badan zr6del drukowanych znan.:i z dawniejszych opracowan i publi
kacji list� opat6w kamienieckich. Tematem drugiego artykulu tegoz autora, Die
Bauentwicklung d. Klosterkirche zu Kamenz, s.:i rozwazania nad stosunkiem ko
sciola klasztornego do pewnych wzor6w architektury cysterskiej.
Z kolei E. Walter zajmuje si� tzw. ch6rem kr6lewskm (Kaiser oder König
schor) w katedrze wroclawskiej. Szczeg6lowa ocena wywod6w autora nalezec
musi do historyka sztuki. Niemniej wydaje si�, ze Autor, podobnie jak i cytowana
przez niego literatura niemiecka, przecenia sam fakt istnienia owego elementu
architektonicznego w katedrze jako dowodu gl�bokiej wi�zi sredniowiecznego Wro
clawia z panstwem niemieckim.
Dalsza praca to opublikowana przez G. Stellera Urkundliche Beiträge z. Ge
schichte d. Güter d. Saganer Augustiner. Chodzi tu o odszukane przez Autora
w archiwum drezdenskim i nie publikowane dot.:id dwa wykazy swiadczen z d6br
klasztornych z 1506 i 1543 r., z kt6rych zwlaszcza pierwszy jest wazny r6wniez
dla badan nad sredniowiecznym uposazeniem klasztoru za,ganskiego. Ze wzgl�du
na podstaw� zr6dlow.:i artykul wyr6znia si� w stosunku do om6wionych poprzed
nio si�gni�ciem do rzeczywiscie nowego materialu zr6dlowego. Trzeba obiektyw
nie podkreslic, ze wszystkie z wyzej wymienionych artykul6w staraj.:i si� przy
najmniej wykorzystac literatur� polskcj. Nie mozna tego powiedziec o pozycji
nast�pnej, publikowanej w tym roczniku cz�sci pracy K. Engelberta Das Bistum
im dreissigjähringen Kriege, kt6ry nawet omawiajqc Karola Waz� na biskupstwie
wroclawskim literatur� polskq dotyczcjCc\ epok calkowicie pomija.
To samo pomijanie badan polskich cechuje kr6tki zreszt.:i artykul H. Jedina
Die Uin'iversität und d. Gegenreformation in Schlesien. Przyczynkarski raczej
charakter, mimo podstawy archiwalnej, nosi arykul B. Rödela Briefe Freidrich.
d. Grassen nach dem Ordenarchiv auf Malta. Nast�pna pozycja to szkic B. Panz
rama Fr. X. Seppelt Leben und Werk. Autor zajmuje si� gl6wnie zestawieniem
niew.:itpliwie licznego dorobku naukowego Seppelta, zaledwie potrqcajcjc o jego
,,Kulturarbeit" na Slcjsku. Postac Seppelta- potrzebowalaby polskiej kontroceny.
Tu poprzestajemy tylko na podkresleniu pewnego rysu charakterystycznego nie
tylko zresztcj dla tego, ale i dla innych artykul6w w tomach „Archiv". Chodzi
o wyrazne i chyba celowe uwypuklanie pewnych szczeg616w biograficznych
i przezyc na Sl.:isku z pierwszego powojennego okresu, nabrzmialego jeszcze
napi�ciem wojennym, kt6re to szczeg6ly traktowane w oderwaniu od warunk6w
moglyby rzucic cien na stron� polskq. Artykulowi Manzrama trzeba w tym
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wypadku przeciwstawic spokojny i objektywny szkic Gottschalka Breslauer Dio
cesianpriester im Konzein:trationslager Dachau, ·b�dqcy zresztq tylko uzupelnieniem
wydanej w Rzymie w „Sacrum Poloniae Millenium", II, 1965, pracy Szoldrskiego
Martyrologium duchowienstwa polskiego pod okupacjq niemieckq 1939-1945.
Kr6tka autobiografia F. Görlichego, zmarlego w 1881 r., zaopatrzona wykazem
jego prac, konczy cz�sc artykulowq rocznika, kt6ry uzupelniony jest kilkoma kr6t
kimi recenzjami o charakterze raczej sprawozdawczym.

M.
,,KWARTALNIK OPOLSKI" R. 13:1967, nr 3, s·s. 103.
Przypadajqca w ubieglym roku 50 rocznica Rewolucji Pazdziernikowej stiüa
si� powodem oglaszania dla jej uczczenia przez poszczeg6lne osrodki historyczne
w kraju szeregu rozpraw naukowych bqdz w postaci zbior6w artykul6w wyda
wanych w formie samoistnej, bqdz tez przez poswi�cenie im w calosci kolejnych
zeszyt6w swoich regionalnych periodyk6w 1• Takze opolskie srodowisko historyk6w
poswi�cilo w calosci jeden z numer6w „Kwartalnika Opolskiego" problematyce
reperkusji wydarzen rewolucyjnych 1917 r. w Rosji na G6rnym Slqsku.
Zeszyt otwiera referat S. Kosickieg6 W 50 roc�n:ici: Rewoiucji Pazdziernikowej,
b�dqcy niejako slowem wst�pnym (s. 5-10). Kolejno w dziale rozpraw zamiesz
czone zostaly artykuly: S. Migdala Polozenie mas pracujqcych rejencji opolskiej
w latach 1914-1918 (s. 11-29); F. Hawranka Echa Rewolucji Pazdziernikowej na
Slqsku Opolskim w latach 1917-1919 (s. 30-51); E. Mendla Echa Rewolucji Paz
dziernikowej w g6rnoslqskiej prasie mieszczanskiej (s. 52-61). Tresc dzialu mate
rial6w wypelniajq: F. Figowa, Wystgwa poswii:cona tradycjom rewolucyjnego
ruchu robot!n'iczego na Slqsku Opolskim w latach 1918-1945 (s. 62-67); s. Popio
lek i K. R6zanowski, Materialy archiwalne do zagadnienia pt. ,,Wplyw Rewolucji
Pazdziernikowej na sytuacji: politycznq na G6rnym Slqsku w latach 1917-1921"
(s. 68-73); K. Plutowa, Bibliografia prac pracownik6w Wyzszej Szkoly Pedago
gicznej w Opolu o tematyce zwiqzanej ze Zwiqzkiem Radzieckim (s. 74-86). Ko
lejnq parti� zeszytu stanowiq wybrane dokumenty swiadczqce o nasileniu fali
rewolucyjnej na G6rnym Slqsku
z okresu powstan slqskich (1917-1921)
(s. 87-103).
Podstaw� materialowq artykulu S. Migdala stanowiq materialy archiwalne,
statystyczne i prasowe. Uwag� swq koncentruje Autor na takich zagadnieniach,
jak: rynek pracy, stopa zyciowa oraz wzrost proresu aktywizacji spoleczno
-narodowosciowej mas pracujqcych rejencji opolskiej w iatach I wojny swiatowej.
Co prawda, bezrobocie .spowodowane wybuchem wojny zostalo w stosunkowo
kr6tkim czasie zlikwidowane, ale fakt ten nie wplynql na popraw� polozenia
mas proletariatu tego regionu. Rosnqce szybko ceny artykul6w pierwszej potrzeby,
a co gorsza - dotkliwy ich brak na rynku skazywal ludnosc na glodowc1 egzy
stencj�.
Mimo widocznych staran Autora o przedstawienie w spos6b mozliwie wszech
stronny zagadnienia tytulowego, wydaje si�, ze nie ustrzegl si� on pewnych
uproszczen. Wynikajc1 one chyba z nieuwzgl�dnienia w dostatecznym stopniu og611 Wymienic tµ mozna przykladowo: Ksii:ga Polak6w uczestnik6w Rewolucii
Pazdziernikowej 1917-1920. Biografie. Warsza,wa 1967, ss. 991; Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellonskiego, 172. Prace Historyczne, 'z. 20: 50-lecie Rewolucji
Pazdziernikowej - zeszyt specjalny, 1967; Z badan nad wplywem i znaczeniern
rewolucji rosyjskich 1917 roku dla ziem polskich, pod red. H. Zielinskiego, Wro
claw 1968, s. 22.
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nopanstwowego tla (np. nie ma w rozprawie ani slowa o ustawie z 4 VIII 1914 r.,
kt6ra wprowadzala stan wyjqtkowy w panstwie, czy tez o tzw. programie Hin
denburga z grudnia 1916 r., oznaczaj1:1cym totalm.i mobilizacj� gospodarki i sily
roboczej kraju na potrzeby wojny) oraz z malo wyraznego uwypuklenia r6znic
pomi�dzy okr�giem przemyslowym G6rnego Sl1:1ska a jego zachodni1:1 cz�sci1:1 Sl1:1skiem Opolskim. Konsekwencje tej odmiennosci byly bowiem bardzo po
wazne.
W kolejnym artykule F. Hawranek zaprezentowal zagadnienie, kt6re jak dot1:1d
nie znalazlo szerszego odbicia w literaturze historycznej, zaznaczaj1:1c, iz stanowi
ono tylko „szkic zagadnienia sformulowanego w tytule". Podstaw� zr6dlow1:1 roz
prawy stanowi1:1 przede wszystkim archiwalia krajowe, prasa oraz literatura
pami�tnikarska. Po nakresleniu w spos6b lapidarny polozenia ludnosci Sl1:1ska
Opolskiego w latach I wojny swiatowej Autor omawia kolejno drogi, kt6rymi
docieraly wiesci o wydarzeniach rewolucyjnych 1917 r. w Rosji do mieszkanc6w
tej ziemi, a wi�c: pras�. informacje uzyskiwane z ust rosyjskich jenc6w wojen
nych oraz przekazywane przez powracaj1:1cych z frontu wschodniego zdemobili
zowanych S11:1zak6w. Ciekawie ukazana jest ewolucja w podawaniu informacji
przez pras�, od wiadomosci, kt6re byly „cz�sto dosc balamutne, niepewne i nie
kompletne, oddawaly tylko cz�sciowo istotny stan rzeczy", do zupelnej zmiany,
kiedy to „w drugiej polowie 1918 r. pozorny obiektywizm prysn1:1l jak banka
mydlana .. . Wybuch rewolucji listopadowej w Niemczech, bezposrednie zagrozenie
panowania burzuazji na G6rnym Sl1:1sku postawily gazety opolskie w obozie prze
ciwnik6w Rewolucji Pazdziernikowej. Prasa ta przeszla do zdecydowanej kam
panii antybolszewickiej" (s. 35). Slusznie podkresla Autor oddzialywanie na wzrost
radykalizacji nastroj6w ludnosci Opolszczyzny nierozerwalnie zwi1:1zanego ze· so·bq
splotu czynnik6w: zm�czenia wojn1:1, katastrofalnej sytuacji bytowej, wplywu wy
padk6w rewolucyjnych w Rosji i w Niemczech oraz przyklad6w plyn1:1cych z S1:\".'
siedniego g6rnosl1:1skiego zagl�bia przemyslowego.
Dalsze partie rozprawy poswi�cone s1:1 om6wieniu powstawania i funkcjono
wania rad robotniczych i zolnierskich z podkresleniem faktu zywiolowosci z tym
zwi1:1zanym i mocno st�pionego ich ostrza rewolucyjnego, co wynikalo w gl6wnej
mierze z ich skladu spolecznego i politycznego. Przewazali bowiem w radach
przedstawiciele prawicowej SPD i zwi1:1zk6w zawodowych. 'Ale „najpowazniej
wszakze odczuc si� dawal brak · rewolucyjnej partii robotniczej, kt6ra stan�laby
na czele rad i nadala im jednolity program dzialania rewolucyjnego" (s. 47).
Szkoda tylko, ze w tej pracy pomini�ta zostala postawa kleru - tak zawsze
aktywnego 'na Sl1:1sku Opolskim - w czasie tych wydarzen. Ciekawe byloby tez
pokazanie stosunku zradykalizowanego spoleczenstwa do duchowienstwa 2•
Artykul E. Mendla jest kolejnym owocem badan Autora w zakresie ksztalto
wania si� swiadomosci spoleczenstwa G6rnego Sl1:1ska w czasie I wojny swiato
wej J. Punktem wyjscia rozwazan Autora jest stwierdzenie faktu zr6znicowania
prasy. Proniemieck1:1 lini� reprezentowaly pisma koncernu A. Napier.ilskiego (,,Ka
tolik", ,,Glos S11:1ski", ,,Polak", ,,Nowiny Raciborskie", ,,Dziennik Sl1:1ski", ,,G6rno
sl1:1zak", ,,Kurier SI1:1ski"). Przeciwne stanowisko, prorosyjskie, zajmowal organ
endecki „Gazeta Ludowa". E. Mendel sledzi stosunek rep_rezentuj1:1cych odmienne
2 H.
z i e 1 i n s k i, Polozenie i walka g6�n·oslqskiego prolet,ariatu w latach
1918-1921, Warszawa 1957, s. 103.
J Np. Stosunek g6rnoslqskiej prasy polskiej do sprawy niepodleglosci Polski
(1914-1918), Opole 1966; Odzwierciedlenie gl6wnych hasel rosyjskiej rewolucji
w polskiej prasie g6rnoslqskiej 1917 r., Opole 1967, i inne.
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postawy gazet do takich spraw, jak dekret o pokoju z 8 XI 1917 r., haslo likwi
dacji wyzysku spolecznego oraz proklamowanie przez partiE: Lenina hasla narod6'w
do samookreslenia. Gazety Napieralskiego niezaleznie od intencji wytwarzaly
w spoleczenstwie przekonanie, ,,ze klasie robotniczej Rosji, jej partii i przyw6dcy
nalezy zawdziE:czac podjE:cie pokojowych rokowan, kt6re mialy polozyc kres krwa
wej wojnie" (s. 55). Odmienne bylo oddzialywanie „Gazety Ludowej", kt6ra po
wielala doniesienia prasy panstw zachodnich, ze wystE:pUjqc z pokojowymi postu-
latami „Lenin dziala w interesie Rzeszy". Po podpisaniu traktat6w pokojowych
(3 III 1918 r.) wszystkie pisma zgodnie, z r6znych jednakze powod6w, ,,rozwinE:lY
na swych lamach kampaniE: antybolszewickq i antyradzieckq" (s. 57).
W dziale material6w znajdujemy relaciE: pi6ra F. Figowej o otwartej w Opolu
w listopadzie 1966 r. wystawy Rewolucyjny ruch spoleczny na Slqsku Opolskim
w latach 1918-1945. Recenzentka podkresla fakt duzego wysilku organizator6w,
kt6rym udalo siE: zgromadzic bogaty zbi6r material6w (oryginaly i fotokopie
dokument6w, gazet itp.), niekiedy niedostE:pnych na terenie kraju.
Kolejno S. Popiolek i K. R6zanowski dzielq siE: uwagami w sprawie material6w
archiwalnych dotyczqcych wplyw6w Rewolucji Pazdziernikowej na G6rny Slqsk.
Poszukiwania Autor6w obiE:lY archiwalia polskie i niemieckie.
50 rocznica Rewolucji stala siE: tez powodem zestawienia bibliografii (K. Plu
towa), ilustrujqcej, ,,w . jakim stopniu w planach naukowo-badawczych Wyzszej
Szkoly Pedagogicznej w Opolu znalazla swe odbicie tematyka zwiqzana ze Zwiqz
kiem Radzieckim" (s. 74). Bibliografia obejmuje prace opublikowane w latach
1'947-1967. Z formalnego punktu rzecz ujmujqc, nie odpowiada to prawdzie, g,9-yi
swq egzystenciE: rozpoczE:la opolska uczelnia dopiero w 1954 r. po przeniesieniu.
z Wroclawia i od tego roku datowac mozna planowany dorobek opolskich pra
cownik6w WSP. Ponadto przejrzenie tego sumiennego zestawienia sklania do
pytania: jaka jest praktyczna przydatnosc tego przedsiE:WZiE:cia?
Zeszyt zamykajq wybrane dokumenty z lat 1917-1921, z okresu wzrostu fali.
rewolucyjnej na G6rnym Slqsku i powstan slqskich (w znakomitej wiE:kszosci
juz publikowane).
Dodac wypada, ze tresc pisma wzbogacona jest kilkudziesiE:cioma fotokopiami
(dokumenty, prasa), niestety, niekiedy z zupelnie nieczytelnym tekstem (np. po
miE:dzy stronicami 22-23, 58-59, 70-71, 96-97, 100-101).
W sumie stwierdzic mozna, ze mimo podniesionych tu i 6wdzie zastrzezefr
omawiany' numer „Kwartalnika Opolskiego" prezentuje dosc ciekawq tresc i na
pewno lqcznie z publikacjami innych osrodk6w Polski przyczynil siE: do godnego
uczczenia 50 rocznicy Rewolucji Pazdziernikowej przez nauk� historycznq naszeg<>
kraju.

Romuald Gelles
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W ODPOWIEDZI MARIANOWI ORZECHOWSKIEMU
W „Sl11skim Kwartalniku Historycznym Sob6tka" (1967, nr 4, s. 589-591)
opublikowano recenzj� Mariana Orzechowskiego mojej pracy (Z problem6w zycia
politycznego 1nn terenie miasta Opola i powiatu opolskiego w latach 1945-1948);
niestety, tresc, charakter i zastosowane przez M. Orzechowskiego kryteria oceny
nie majq nie wsp6lnego z przyj�tymi powszechnie i stosowanymi w nauce warun
kami i zasadami, jakim powinna odpowiadac publikowana recenzja. J6zef Pieter
(Og6lna metodologia pracy .naukowej, Wroclaw 1967) pisze · na ten temat m.in.:
„Racjonalna i spolecznie wartosciowa ocena prac naukowych powinna si� wspierac
· na miernikach obiektywnych. Nie powinna polegac na tzw. racjonalizacji, to jest
na uzasadnieniu pozornie obiektywnym, lecz faktycznie kierowanym czy to wzgl�
dami osobistymi, czy to motywami wprawdzie nie osobistymi, lecz r6wniez szkod
liwymi dla dobra nauki" (s. 302). Pisz11c o wymaganiach odnosnie do recenzji
naukowych J. Pieter stwierdza: ,,Recenzja wartosciowa nie polega po prostu na
wytykaniu bl�d6w lub brak6w. To wprawdzie robic trzeba - jesli rzeczywiscie
bl�dy i braki istniejq - lecz wazniejsza jest krytyka pozytywna. Przede wszy
stkim chodzi o zaakcentowanie tego wszystkiego, eo w pracy jest oryginalne,
a wi�c tw6rcze" (s. 314).
Daleki jestem od stwierdzenia, ze moja praca nie posiada brak6w, eo zreszt11
we wst�pie zaznaczylem. Prawdopodobnie nie ma takich prac, kt6re ustrzegly
si� ich. Kazdy czytelnik ma prawo wytknqc mi bl�dy i braki. Bylbym wdzi�czny
M. Orzechowskiemu za krytyczn11, ale obiektywn11 ocen� mojej pracy. Niestety,
tak si� nie stalo. Recenzja M. Orzechowskiego mojej pracy sprowadza si� do
wyliczenia zarzut6w i pretensji o charakterze wybitnie dyskusyjnym, nie uargu
mentowanych rzeczowo; zarzut6w cz�sto imputowanych autorowi i stwierdzen
z pogranicza fabulacji, nie maj11cych nie wsp6lnego z mojq prac11. W recenzji
posluzono si� metodct permutacji w sposobie cytowania fra,gment6w pracy, pole
gaj11cej m.in. na „wyluskiwaniu" fragment6w zdan lub cz�sci stwierdzen z kon
tekst6w myslowych czy opisowych, i to w tym celu, aby uderzyc w rzekomo
falszywe lub bl�dne sformulowania autora. Recenzja napisana jest j�zykiem zjad
liwym, j�zykiem protestu i oskarzenia, w tonie sugeruj11cym czyteln'kowi, jakoby
ogloszona przez Recenzenta „prawda" nie podlegala zadnej w11tpliwosci.
Juz w pierwszym zdaniu recenzji M. Orzechowski ocenia bez uzasadnienia
i niedwuznacznie mojq prac� stwierdzeniem: ,,Praca Lacha jest drastycznym
przykladem wielokrotnie rejestrowanych grzech6w pierworodnych tzw. historio
grafii regionalnej" (s. 589). Czyz nie brzmi to jak: ,,j'accuse!" mentora (nie wia
domo, przez kogo legitymowanego) z pozycji „stolecznosci" wobec wszelkiego
rodzaju prowincji? Z kolei narzuca si� pytanie: Co to s11 „grzechy pierworodne
tzw. historiografii regionalnej"? Czy chodzi o now11 „terminologi�" w recenzjach
naukowych, czy o bezmiar pogardy dla tej historiografii?
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W nast�pnym zdaniu recenzji M. Orzechowski stwierdza autorytatywnie, ,,1z
nie odpowiada prawdzie stwierdzenie Autora, i:e [i tu cytuje]: »najnowsze dzieje
Polski, a zwlaszcza pierwsze lata istnienia wladzy ludowej, ci11gle jeszcze majq
skromn11 reprezentacj� w historiografii naukowej i popularnonaukowej«". Jest
to subiektywne odczucie Recenzenta, kt6re byc mo:i:e pokrywa si� z prawd11.
Bylem w pelni przekonany o slusznosci tego stwierdzenia cztery lata temu (moja
praca zostala zlo:i:ona do druku w 1964 r.), tym bardziej :i:e w literaturze nauko
wej spotyka si� takie opinie. Przyklad 1. N. Kolomejczyk stwierdza we wst�pie
swej pracy (Ziemie zachodnie w dzialalnosci PPR, Poznan 1966!), eo nast�puje:
„Skromniejszy jest natomiast dorobek badawczy politycznej i gospodarczej historii
Polski Ludowej, choc tu wyszlismy ju:i: poza kr11g hipotez i apriorycznych twier
dzen, mamy pierwsze wyniki badan prowadzonych metod11 naukow11" (s. 5),
oraz dalej: ,,Nadal jednak zbyt uboga jest nasza wiedza o polityce gospodarczej
partii i rz11du, zwlaszcza w latach p6zniejszych, nadal malo wiemy o tych prze
lomowych zmianach, kt6re dokonaly si� w ostatnich dw6ch latach dzialalnosci
PPR" (s. 5-6). Przyklad 2. ,,Niestety, zbi6r niniejszy nie wyczerpuje calosci
bogatej problematyki pierwszych 5 lat Polski Ludowej, co wynika z aktualnego
stanu badan, niejednokrotnie dopiero zapocz11tkowanych" (Z dziej6w Polski Lu
dowej. Zbi6r artykul6w pod redakcjq W. G6ry i J. Gol�biowskiego, Warszawa
1966, s. 3).
W dalszej cz�sci recenzji nie wiadomo, dlaczego M. Orzechowski olsniewa
czytelnika powszechnie znanymi banalami w rodzaju: ,,Badania nad dziejami Polski
Ludowej podlegaj11 tym samym rygorom i kryteriom oceny, co historiografia
ka:i:dego innego okresu. Ka:i:dy, kto s11dz11c inaczej pretenduje do taryfy ulgowej
lub i<! stosuje, musi zrezygnowac z prawa nazywania si� historykiem, badaczem
i wychowawc11" (s. 589). Oczywiscie! Ale jaki zwi11zek maj11 te „pouczenia" z moj!\
prac1t?
Kolejne zarzuty postawione przez M. Orzechowskiego: ,,Znaczn1t cz�sc fakt6w
zaczerpn11l Lach z raport6w Powiatowego Urz�du Bezpieczenstwa Publicznego.
Nie konfrontuj1tc ich z in'nymi rodzajami :i:r6del, opisuje na ich podstawie i ocenia
nie tylko dzialalnosc podziemia pol6kiego i niemieckiego, ale tak:i:e Polskiego
Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego i Stronnictwa Ludowego"
(s. 589). Pomijaj1tc ju:i: popelniony przez Pana Docenta szkolny bl<1d j�zykowy
cytowanego tekstu (albowiem fakt6w nie mo:i:na „zaczerpn11c" z raport6w), stwier
dzenie pierwszego zdania jest tylko zgodne z prawd!\. Dalszym cytowanym tu
stwierdzeniom i zarzutom przeczy tresc mojej pracy. Czy Recenzent uwa:i:a zarzut
braku konfrontacji „z innymi rodzajami zr6del" za dyskwalifikujiicy tylko w sto
sunku do autora? Bo �P- w tym samym numerze „Sob6tki" ukazal si� moim
zdaniem interesuj!\CY i wartosciowy naukowo artykul A. Kowalik Geneza, orga
nizacja i dzialalnosc podziemia niemieckiego na Dolnym Slo,sku (1945-1947),
oparty prawie wyl11cznie na zr6dlach pochodz11cych z resortu bezpieczenstwa i S!\
downictwa wojskowego. Czy:i:by M. Orzechowski (czlonek Redakcji „Sob6tki")
tego „nie zauwa:i:yl"?
Kolejny zarzut M. Orzechowskiego adresowany do mojej osoby to zarzut
ignorancji opisywanych w mojej pracy problem6w regionu opolskiego. Recenzent
np. wytyka mi, :i:e napisalem „o powa:i:nym oddzwi�ku na Sl1tsku Opolskim hasla
PPR: »Wsp6lny wr6g - wsp6Iny front - wsp6Ina walka«" (s. 590). Ja natomiast
w swej pracy napisalem: ,,Wysuni�te w czasie okupacji hitlerowskiej przez PPR
haslo »Wsp6lny wr6g - wsp6Iny front - wsp6lna walka« znalazlo r6wnie:i: po
wazny oddzwi�k na SI11sku" (s. 13). Recenzent nieuczciwie imputuje mi to, czego
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nie napisalem. Nast�pnie Reeenzent pot�pia mnie za stwierdzenie, ze przy for
mowaniu nowego aparatu administraeyjnego kierowano do niego reprezentant6w
klasy robotniczej, aby zapewnic zdolnosc tego aparatu do udzialu w realizaeji
przeobrazen rewolueyjnyeh. ,,To wszystko miesei si� w utartym i zakorzenionym
sehemacie, ale nie odpowiada prawdzie" (s. 590) - stwierdza Reeenzent. Trudnc:>
w tym wypadku polemizowac z Reeenzentem, kt6rego teza jest raz11eo sprzeezna
z podr�eznikowymi ustaleniami na ten temat. Faktem jest, ze do formuj11eego si�
nowego aparatu administraeyjnego w wojew6dztwie sl11sko-d11browskim kierowano
reprezentant6w klasy robotniezej. Owezesny wojewoda sl11sko-d11browski, ezlonek
Biura Polityeznego KC PPR, gen. Aleksander Zawadzki, w przem6wieniu wyglo
szonym na posiedzeniu Wojew6dzkiej Rady Narodowej (odbytym w dniaeh 15
i 16 V 1945 r.) stwierdzil: ,,Na odpowiedzialne stanowiska w administraeji pan
stwowej, samorz11daeh i r6znyeh instytuejaeh, a takze na dorazne akeje na
najtrudniejszyeh odcinkaeh praey klasa robotnieza naszego wojew6dztwa wysun�la
tysi11ee najzdolniejszyeh swyeh ludzi. Juz do dzis dnia znaezn11 wi�kszosc stano
wisk starost6w .i wieestarost6w, wieeprezydent6w i wieeburmistrz6w zdolalismy
obsadzic przedstawicielami robotnik6w. Na odbywaj11eym si� obeenie kursie admi
nistraeyjnym przygotowuje si� do obj�cia stanowisk w aparaeie samorz11dowym
i panstwowym 150 ludzi, gl6wnie robotnik6w, wzi�tyeh bezposrednio z kopaln,
hut i fabryk. Organizaeje mlodzie:iowe przygotowuj11 niezaleznie od tego kwali
fikowane sily teehniezne do biur i urz�d6w, r6wniez gl6wnie sposr6d mlodziezy
robotniezej. Szykujemy zast�p dyrektor6w przedsi�biorstw sposr6d robotnikow·•
(A. Zawadzki, Notatki. Przem6wienia, Katowiee 1964, s. 71-72). Potwierdza ten
fakt w swoieh wspomnieniaeh 6wezesny kierownik Wydzialu Kadr KW PZPR
w Katowieaeh, Jadwiga Ludwinska (Tak sii: zaczi:lo... [w:] Takie byly poczqtki",
ZHP przy KC PZPR, Warszawa 1965, s. 485-496). Potwierdzajq historyey. Np.
H. Reehowiez pisze: ,,W ehwili wyzwolenia PPR byla w wojew6dztwie slqsko
-dqbrowskim jedynq partiq faktyeznie rzqdZqeq. Stalo si� tak dlatego, ze ona
jedna przygotowana byla do odegrania kierowniezej roli w tworzeniu i umae
nianiu rodzqeej si� wladzy" (H. Reehowiez, Miejsce i znaczenie Poiskiej Partii
Robotniczej w zyciu poiitycznym na Sio,sku, ,,Zaranie Slqskie", 1967, z. l, s. 17).
Kto jednak, jak nie klasa robotnieza i jej najbardziej rewolueyjna reprezen
tantka - PPR, m. in. przy pomoey organizujqeej si� nowej administracji panstwo
wej, rozpoez�la dzielo przeobrazen rewolueyjnyeh w kraju? Czyz moglo byc
inaezej, skoro: ,,Wszystkie dokumenty PPR dowodz!\, iz w koneepejaeh progra
mowych tej partii stopily si� w jedno interesy klasy robotniczej i interesy narodu.
PPR od chwili swego powstania nie miala w sobie nie z partii polityeznej o par
tykularnyeh interesach, z partii walczqeej tylko o czqstkowe interesy jednej klasy
lub warstwy spoleeznej" (Z. Kliszko, W 25-iecie Poiskiej Partii Robotniczej,
„Z pola walki", 1966, nr 4, s. 6). Dlaczego wi�e M. Orzeehowski zarzuea mi
„swoisty· styl uprawiania historii"? Dlaezego tak oe.zywiste ustalenia i fakty
majq si� mieseic „w utartym i zakorzenionym sehemacie"? Absolutnie nie po
dzielam tego .rodzaju antymarksistowskiego poglqdu Reeenzenta w sprawie histo
ryeznej roli klasy robotniezej w Polsee Ludowej.
Dalsze zarzuty i stwierdzenia Reeenzenta dotyezqee mojej praey to ezystej
wody fabulacja i operowanie eytatami z mojej praey metodq permutaeji. Tak np.
M. Orzeehowski pisze: ,,W r�wnie eharakterystyezny spos6b »zalatwil« si� Autor
ze szczeg6lnie skomplikowanym zagadnieniem ludnosei autoehtonicznej. Wst�pem
do rozwazan na ten temat jest stwierdzenie, .ze powraeajqcy na Ziemie Zaehodnie
Niemey. [i tu M. Orzechowski · eytuje] »najez�seiej podsyeali wsr6d ludnosei ro-
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dzimej nastroje wrogosci do osadnik6w« (s. 19)". Ja natomiast napisalem na ten
temat na s. 19: ,,Wobec nie wyjasnionej jeszcze sytuacji prawno-panstwowej
ziem nadodrzanskich w maju 1945 r. powracajqcy na Ziemie Zachodnie Niemcy
na og6l lekcewazqco odnosili si� do wladz polskich". Oczywiscie, cytowanego
w recenzji przez M. Orzechowskiego fragmentu zdania n i e m a n a s. 19.
Naprawd� jest mi trudno polemizowac z tego rodzaju zarzutami i nie ma· sensu
udzielac wyjasnien na pozostale, a juz tym bardziej nie mam zamiaru odpowiadac
na skierowane pod moim adresem epitety. To eo M. Orzechowski uwaza za
recenzj� mojej pracy, zrozumialem i przyjqlem jako dyfamacj�, zwlaszcza ze
M. Orzechowski pozwolil sobie napisac: ,,Na zakonczenie tych refleksji wypadnie
postawic par� pytan: komu i czemu majq sluzyc tego rodzaju prace, jaki jest
spoleczny, polityczny i ideowo-wychowawczy ich sens, kto wreszcie wziql na
siebie odpowiedzialnosc za ich naukowc\ wartosc i otworzyl im drzwi do czy
telnik6w?" (s. 591). Te pytania zwracajq si� niczym bumerang w stron� M. Orze
chowskiego. Komu i czemu majq sluzyc tego rodzaju recenzje?

Wladyslaw Lach
W ODPOWIEDZI P. WLADYSLAWOWI LACHOWI
Odpowiedz p. Wladyslawa Lacha na mojq recenzj� jest zjawiskiem wielce
symptomatycznym, swiadczy bowiem dowodnie, :i;e w pewnych srodowiskach za
pomniano doszcz�tnie o p o 1 e m i k a c h n a u k o w y c h, zast�pujqc je kiero
wanymi ad personam zarzutami i pretensjami, kt6rych tresc i charakter - uzy
wajqc sl6w p. Lacha - ,,nie majq nie wsp6lnego z przyj�tymi powszechnie i sto
sowanymi w nauce warunkami i zasadami".
1. Na wst�pie swej odpowiedzi poucza mnie p. Lach, jak powinna wyglqdac
recenzja. Mozna jednak miec Wqtpliwosci, czy autorytet, do kt6rego si� odwoluje,
jest akurat dla historyka najbardziej miarodajny. W calej jednak rozciqglosci
trzeba si� zgodzic z postulatem, ze w „recenzji wartosciowej" idzie przede wszyst
kim „o zaakcentowanie tego wszystkiego, eo w pracy jest oryginalne, a wi�c
tw6rcze". Co jednak robic w wypadku prac, w kt6rych nie ma nie oryginalnego
i tw6rczego, prac stanowiqcych szczeg6lnie charakterystyczny przyklad zlego
rzemiosla historycznego?
2. Po naukach o sposobie pisania „wartosciowych recenzji" kieruje p. Lach
pod moim adresem zarzut, ze z pozycji „mentora" i „stolecznosci" wobec wszel
kiego rodzaju prowincji zdradzam „bezmiar" pogardy dla historiografii regional
nej. Jest t9 zarzut calkowicie chybiony. Wynika z niego, ze p. Lach po prostu
nie bardzo wie, eo to jest wlasciwie historiografia regionalna, gdy:i; utozsamia jq
z miejscem zamieszkania i pracy hi•storyka i sprowadza rzecz · do stoounku „sto
lecznosc" - ,,prowincja".
3. 0 sensie i istocie „grzech6w pierworodnych historiografii regionalneJ",
podejmujqcej zwlaszcza problematyk� politycznq pierwszych lat Polski Ludowej,
mozna latwo przekonac si� studiujqc dokladnie prac� p. Lacha. Dowodzi ona, ze
sformulowany przeze mnie „powszechnie znany banal" o kryteriach oceny wyni
k6w badan nad dziejami Polski Ludowej wcale takim banalem nie jest.
4. W nader charakterystyczny spos6b rozprawil si� p. Lach z moimi uwagami
dotyczqcymi stosunku do zr6del. Uwzgl�dniajqc jednak tylko ich cz�sc (nie
zawsze najwazniejszq!), uciekl: si� dla ich obalenia i wykazania mojej tenden
cyjnosci do nader dla siebie niefortunnego przykladu pracy A. Kowalik. Rzecz

Polemika

477

polega na tym, ze A. Kowalik wykorzystala nie tylko akta Urz�du Bezpieczen
stwa, ale takze akta sqdowe (czego p. Lach wlasnie nie uczynil), a ponadto po
deszla do material6w Bezpieczenstwa z du:zq dozq umiaru i krytycyzmu (czego
p. Lach r6wniez nie uczynil). Uwagi dotyczqce braku konfrontacji raport6w Po
wiatowego Urz�du Bezpieczenstwa Publicznego z innymi rodzajami zr6del nie
zostaly wi�c podwazone.
5. Rzeczywiscie p. Lach napisal, ze „wysuni�te w czasie okupacji przez PPR
haslo » Wsp6lny wr6g - wsp6lny front - wsp6lna walka« znalazlo r6wnie:z po
wazny oddzwi�k na Slqsku". Autor wydaje si� jednak nie wiedziec, ze nazwq
,,Slqsk" okreslamy w historiografii caly wielki region skladajqcy si� z wyodr�b
nionych i historycznie uksztaltowanych cz�sci - Slqska Cieszyiiskiego, G6rnego,
Opolskiego i Dolnego. Kiedy wi�c m6wimy „Slqsk", rozumiemy pod tym wszyst-·
kie jego cz�sci, w tym takze Slqsk Opolski.
6. Po rozprawieniu si� ze mnq jako czlowiekiem, kt6ry nie zna zasad pisania
„wartosciowych recenzji", posluguje si� metodami nieuczciwej imputacji, fabulacji
i permutacji, zdradza bezmiar pogardy dla historiografii regionalnej, olsniewa
czytelnika powszechme znanymi banalami, a ponadto popelnia szkolne bl�dy
j�zykowe (albowiem fakt6w nie mozna „zaczerpnqc" z raport6w), ucieka si�
p. Lach do broni najci�zszego kalibru, posiadajqcej wszelkie znamiona ideolo
gicznego delatorstwa: oglasza wszem i wobec, ze M. Orzechowski jest nosicielem
„antymarksistowskiego poglqdu ... w sprawie historycznej roli klasy robotniczej
w Polsee Ludowej", poniewaz „pot�pia" p. Lacha za stwierdzenie, ze „przy for
mowaniu nowego aparatu administracyjnego kierowano do niego reprezentant6w
klasy robotniczej, aby zapewnic zdolnosc tego aparatu do udzialu w realizacji
przeobrazen rewolucyjnych". Metod� zastosowanq przez p. Lacha trzeba okreslic
jako - delikatnie m6wiqc, by nie byc posqdzonym o „dyfamacj�" - ,,ustawia
nie" moich poglqd6w, wmawianie mi tez, kt6rych nie formulowalem. Przede
wszystkim p. Lach zmienil w „odpowiedzi" wlasny poglqd (wystarczy por6wnac
tekst na s. 14, 15). Ponadto polqczyl On moje sformulowanie o utartym i zakorze
nionym schemacie, odnoszqce si� wylqcznie do zawartej w jego pracy sugestii,
iz administracja polska tworzona byla tylko z reprezentant6w klasy robotniczej
i qo tego czlonk6w PPR, kt6ra jako jedyna zdolna byla zagwarantowac zdolnosc
wladz administracyjnych „do dokonania rewolucyjnych przeobrazeii", ze zdaniem,
kt6rego expressis verbis w pracy nie ma. Zdanie to zostalo spreparowane przez
p. Lacha w „odpowiedzi" w celu latwiejszego zdemaskowania mojego „antymarksi
stowskiego" poglqdu. Zasadne b�dzie wi�c pytanie, kto posluguje si� - uzywajqc
terminologii p. Lacha - ,,metodq permutacji w sposobie cytowania fragment6w
pracy, polegajqcej m. in. na »wyluskiwaniu« fragment6w zdan lub cz�sci stwier
dzen z kontekst6w myslowych czy opisowych, i to w tym celu, aby uderzyc
w rzekomo falszywe lub bl�dne sformulowanie autora"?
7. W podobnym duchu utrzymany jest ostatni, szczeg6lnie charakterystyczny
dla klimatu i ducha „odpowiedzi" akcent polemiczny, skierowany przeciwko
„czystej wody fabulacji" i operowaniu przeze mnie cytatami z pracy p. Lacha
,,metodq permutacji". Rzeczywiscie, cytowanych w mojej recenzji sl6w (stano
wiqcych tylko fragment zdania): ,,najcz�sciej podsycali wsr6d ludnosci rodzimej
nastroje wrogosci do osadnik6w", nie ma na s. 19 pracy recenzowanej. Rzecz
polega jednak na tym, ze caly jej fragment od sl6w „powracajqcy na Ziemie
Zachodnie Niemcy" zaczyna si� na s. 19 (3 i 2 wiersz od dolu), czego p. Lach
nie napisal w „odpowiedzi", a wymienione slowa „najcz�sciej podsycali ..." Sq na
s. 20 (3 i 4 wiersz od g6ry), o czym p. Lach r6wniez nie wspomina, sugerujqc
9 - ,,Sobötka" nr 3/68
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czytelnikowi, :i:e si;i one rezultatem „czystej wody fabulacji". Trzeba miec wiele
zlej woli, aby na drobnej niedokladnosci recenzenta zbudowac to, co zbudowal
p. Lach. Preparuji;ic w ten spos6b moji;i recenzj�, pozbyl si� on zbyt latwo me
rytorycznej polemiki ·z ·wyisuni�tymi w recenzji uwagami, dotyczi;icymi np. akcji
osadniczej, problemu ludnosci autochtonicznej, ukladu sil politycznych, pod
ziemia, PSL, roli PPS itd. Sapienti sat!
'8. Swi;i odpowied:i: konczy p. Lach retorycznym pytaniem: ,,Komu i czemu
maji;i slu:i:yc tego rodzaju recenzje?" Wy;padnie wi�c mimo wszystko zaspokoic
Jego ciekawosc. Odpowied:i: jest bardzo prosta: maji;i nas bronic przed zalewem
pseudonaukowych prac, deformuji;icych obraz naszej niedawnej przeszlosci, godnej
wielkich i trwalych dziel, maji;i wreszcie nie dopuscic do marnotrawienia i rzuca
nia w bloto dziesii;itk6w i setek tysi�cy naszych wsp6lnych zlot6wek.
· Marian Orzechowski
Na wypowiedzi M. Orzechowskiego polemik� w tej sprawie zamykamy.
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SESJA! NAUKOWA P08WI1.;CONA 40 ROCZNICY POWSTANIA ZWL\ZKU
SPOLDZIELNI POLSKICH W NIEMCZECH
0

W dniach 14-15 X 1967 r. w zwiqzku z przypadajqCq 40 rocznicq powstania
Zwiqzku Sp6ldzielni Polskich w Niemczech odbyla si� w Opolu sesja naukowa
poswi�cona om6wieniu znaczenia i roli sp6ldzielni polskich w Niemczech w walce
o utrzymanie polskosci ziem zachodnich i p6lnocnych od drugiej polowy XIX w.
az do 1939 r.
Organizatorami sesji byl Sp6ldziekzy Instytut Badawczy w Warszawie i Ins
tytut Slqski w Opolu. W sesji uczestniczyli przedstawiciele wielu osrodk6w
badawczych w Polsee, gl6wnie z Warszawy i ziem zachodnich, zar6wno pracow
nicy naukowi, jak i dzialacze sp6ldzielczy z okresu mi�dzywojennego, przebywa
jqcy w6wczas w Niemczech, wsp6lczesni dzialacze central sp6ldzielczych oraz
dzialacze gospodarczy i polityczni z wojew6dztwa opolskiego. Uczestnicy sesji
otrzymali na kilka tygodni naprz6d specjalnie w tym celu wydrukowane wy
dawnictwo pt. Sp6ldzielczosc w walee o polskosc ziem zaehodnieh. Materialy na
sesj� naukowq z okazji 40 roezniey powstania Zwiqzku Sp6ldzieMi Polskieh
w Niemezeeh (Biblioteka Sp6ldzielczego Instytutu Badawezego, nr 2, Warszawa
1967). Zlozyly si� na nie referaty: s. Ochocinskiego Sp6ldzielezosc polska w zabo
rze pruskim da 1918 r.; S. Zygi Polskie banki ludowe na Slqsku w walee o wy
zwolenie narodowe w lataeh 1869-1939; K. Pietrzaka-Pawlowskiego Sp6ldzielezosc
polska w R2eszy Niemieekiej w okresie mi�dzywojennym; T. Kowalaka Niekt6re
aspekty polityezne dzialalnosei sp6ldzielezosei ,n:iemieekiej w Polsee w lataeh
1918-1939; Z. Pi�tka i S. Szewczyka Udzial sp6ldzielezosei w rozwoju gospodar
ezym Opolszezyzny 1945-1965. Ponadto Instytut Sl1tski w Opolu opublikowal tech
nikq rotaprlntu wydawnictwo: Sp6ldzielezosc Slqska Opolskiego w Polsee Ludo
wej. Studia i materialy (Opole 1967).
Otwarcia sesji dokonal prezes Naczelnej Rady Sp6ldzielczej Tadeusz Janczyk.
W imieniu gospodarzy powital zjazd przewodniczqcy Prezydium WRN w Opolu
J. Buzinski. Obradom przewodniczyl doc. H. Cholaj (dyrektor SIB) i doc. J. Kokot
(dyrektor Instytutu Slqskiego w Opolu). Autorzy opublikowanych referat6w przed
stawili tylko ich gl6wne tezy. Referaty wywolaly ozywionq dyskusj�, w kt6rej
zabralo glos 17 dyskutant6w.
Z powodu braku czasu kilku dyskutant6w zlozylo swoje wypowiedzi do pro
tokolu, nie wyglaszajqc ich na sesji.
Obrady sesji podsumowal prof. S. Inglot, wykazujqc, ze dotychczasowe bada
nia stuletnich juz prawie dziej6w polskiego ruchu sp6ldzielczego na ziemiach
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zachodnich przyniosly powazny dorobek wydawniczy. Dotyczy to zwlaszcza sp6l
dzielczosci polskiej na G6rnym Slqsku w okresie kapitalizmu. Sesja powinna
stac si� poczqtkiem dalszych prac badawczych uwzgl�dniajqcych problematyk�
ruchu sp6ldzielczego na Slqsku zar6wno w okresie kapitalizmu, jak i w ostatnim
dwudziestoleciu Polski Ludowej. Konieczne jest szersze opracowanie historii Ju
bilata, tj. b. Zwiqzku Sp6ldzielni Polskich w Niemczech, oraz napisanie pracy
o sp6ldzielczosci niemieckiej w wojew6dztwie slqskim w okresie mi�dzywojen
nym. Oceniajqc sesj� prof. Inglot wyrazil przekonanie, ze jej dorobek powinien
byc wykorzystany i spopularyzowany.
Wygloszone na sesji streszczenia opublikowanych referat6w oraz glosy wszyst
kich dyskutant6w b�dq wydane drukiem oddzielnie przez SIB.
W godzinach poludniowych odbyla si� na Rynku w Opolu uroczysta manife
stacja zgromadzonej tu w liczbie okolo 15 tys. ludnosci. Manifestacj� otworzyl
I sekretarz KW PZPR Marian Miskiewicz, wskazujqc na znaczenie polskich sp6l
dzielni dla utrzymania polskosci na Slqsku w okresie mi�dzywojennym. Wice
premier Zenon Nowak wyglosil do manifestant6w obszerne przem6wienie, w kt6rym wiele miejsca poswi�cil historycznym doswiadczeniom ludnosci Slqska i jej
wielowiekowym zmaganiom o wyzwolenie narodowe i spoleczne. Stwierdzil on
m. in.: ,,Ziemie zachodnie i p6lnocne wr6cily w granice panstwa polskiego dzi�ki
niezachwianemu patriotyzmowi ludu Slqska, Pomorza Zachodniego i Pomorza
Wschodniego, dzi�ki walce calego narodu i zwyci�stwu Zwiqzku Radzieckiego
w drugiej wojnie swiatowej ... Wiekowe tradycje walki ludu slqskiego i pomor
skiego, Warmiak6w i Mazur6w Sq na r6wni z innymi post�powymi i rewolucyj
nymi tradycjami narodu tymi gl�bokimi korzeniami, z kt6rych wyrasta pot�zne
drzewo dnia dzisiejszego. Dzialalnosc Zwiqzku Sp6ldzielni Polskich w Niemczech
jest jednq z pi�knych kart tej walki. Dlatego dzis w 40 rocznic� powstania
Zwiqzku Sp6ldzielni Polskich w Niemczech slusznq sprawq jest przypomnienie
o latach chwalebnej walki o polskosc tych ziem" 1•
Nast�pnie przemawial Tadeusz Janczyk, zwracajqc szczeg6lnq uwag� na nie
sprzyjajqce warunki polityczne i gospodarcze, w kt6rych dzialaly polskie sp6l
dzielnie w Niemczech w okresie mi�dzywojennym. Z kolei nastqpilo odsloni�cie
przez niego na murze ratusza w Opolu tablicy pamiqtkowej w zwiqzku z obcho
dzonym jubileuszem. S�dziwi weterani polskiej sp6ldzielczosci w Niemczech prze
zyli wielkq chwil� w swoim zyciu. Patriotyczna manifestacja byla wyrazem czci
dla tych, kt6rzy w latach brunatnego terr.oru rozwijali dzialalnosc polskq na zie
miach zachodnich i p6lnocnych, bronili interes6w ludnosci polskiej priesladowanej
przez germanizator6w.
Organizacja sesji naukowej, w kt6rej wzi�lo udzial okolo 70 naukowc6w pol
skich oraz przedstawicieli wszystkich central sp6ldzielczych, byla doskonala. Sp6l
dzielczemu Instytutowi Badawczemu i Instytutowi Slqskiemu w Opolu nalezy
za to wyrazic uznanie. Urzqdzono interesujqcq wystaw� dokument6w i ksiqzek
historycznych zwiqzanych tematycznie z sesjq, a kazdy sposr6d okolo 300 uczestni
k6w Zjazdu otrzymal pi�kny pamiqtkowy medal.
W drugim dniu uczestnicy sesji zwiedzali Pomnik Czynu Powstanczego na
G6rze Sw. Anny w powiecie strzeleckim, obiekty historyczne Opolszczyzny oraz
sp6ldzielnie.
1 Z myslq o Polsee ... Sprawozdanie z uroczystosci obchodu 40 rocznicy pow
stania Zwiqzku Sp6ldzielni Polskich w Niemczech, Opale 14 pazdziernika 1967,

s. 57.

PROFESOR DR KAROL MALECZYNSKI
W dniu 20 VII 1968 r. Wroclawskie Towarzystwo Milosnik6w Historii ponioslo
bardzo bolesmi strat�. Odszedl od nas nasz wieloletni zasluzony prezes i zalozyciel
Towarzystwa prof. dr Karol Maleczynski. Zgon profesora Karola Maleczynskiego
jest tez ciosem dla calego wroclawskiego srodowiska naukowego, kt6re utracil:o
w Nim jednego ze swoich najwi�kszych uczonych, niestrudzonego badacza historii
Slc1ska, wychowawc� mlodych kadr i energicznego organizatora nauki.
Prof. dr Karol Maleczynski urodzil si� 28 X 1897 r. z ojca Stefana urz�dnika
K6lek Rolniczych i matki J6zefy z Podlewskich w Gr�bowie pow. Tarnobrzeg.
Ucz�szczal do gimnazjum w Stanislawowie i we Lwowie w la_tach 1907-1915. Po
skonczeniu gimnazjum zapisal si� w 1915 r. na Uniwersytet we Lwowie, lecz zostal
wkr6tce zmobilizowany. Sluzyl w armii austriackiej, a nast�pnie w Wojsku Pol
skim. Jesienic1 1920 r. zostal zdemobilizowany i w listopadzie tegoz roku podjql
na nowo studia na Uniwersytecie Lwowskim. W czasie studi6w historycznych byl
uczestnikiem seminari6w: prof. dra St. Zakrzewskiego, prof. dra 0. Balzera i prof.
dra J. Ptasnika. Studia ukonczyl w marcu 1924 r., uzyskujc1c na podstawie roz
prawy PoLska a Rus w czasie zabieg6w DanieLa HaLickiego o uni� stopien doktora
filozofii.
�....,..!;,�
W latach 1924-1925 dr K. Maleczynski byl starszym asystentem w kierowanej
przez prof. dra St. Zakrzewskiego Katedrze Historii Polski Uniwersytetu Lwow
skiego. W 1924 r. zawarl zwic1zek malzei:tski z dr Ewc1 Szwejger, z kt6rego w 1925 r.
urodzila mu si� c6rka Kazimiera. W 1925 r. przeszedl z Uniwersytetu do pracy
w Archiwum Panstwowym we Lwowie. W 1929 r. zostal habilitowany, uzyskujc1c
na podstawie rozprawy o kancelariach Wladyslawa Laskonogiego i Wladyslawa
Odonica stopien docenta w zakresie nauk pomocniczych historii. W latach 19291939 byl prywatnym docentem Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie.
W 1939 r. zostal tytularnym profesorem tegoz uniwersytetu. Swe wyksztalcenie
krajowe uzupelnial dluzszymi studiami za granicc1: w Archiwum Watykai:tskim
(1928) i w :Ecole de chartes (1932).
Wielostronna tw6rczosc naukowa rychlo zapewnila doc. drowi K. Maleczyn
skiemu powaznc1 pozycj� w polskiej nauce historycznej okresu mi�dzywojennego.
Wkr6tce po uzyskaniu stopnia doktora zwr6cil na siebie uwag� opublikowanc1
w 1926 r. pionierskq pracc1 Najstarsze targi w Polsee i ich stosunek do miast przed
koLonizacjq na prawie niemieckim. Praca ta stanowila przelom w poglc1dach na
genez� miast polskich, dowodzc1c ich rodzimego pochodzenia i obalajc1c teorie
przypisujc1ce poczc1tki naszych miast kolonistom niemieckim. Stojc1ca na wysokim
poziomie erudycyjnym, smiala w koncepcji ksic1zka o targach zyskala powszechne
uznanie w recenzjach drukowanych w Polsee, Niemczech i Francji oraz zostala
przelozona na j�zyk niemiecki. W zakresie tematyki politycznej zajmowal si� histo
riq wczesnego sredi:iiowiecza, eo znalazlo wyraz m. in. w ksic1zce Dzieje Ryksy,
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corki Wladyslawa Wygnanca slqskiego (1933), stosunkami polsko-dunskimi, posw1E:
cajqc im artykul Przymierze Kazimierza Wielkiego z Daniq w r. 1350 (1934),
i litewskimi w artykule Sprawa chrztu i apostazji Mendoga w swietie krytyki do
kumentow (1935).
WiE:kszosc swych wysilk6w badawczych Vv tym czasie poswiE:cal jednak nau
kom pomocniczym historii, a w szczeg6lnosci dyplomatyce. Jego prace: Studia nad
dyplomami i kancelariq Odonica i Laskonogiego (1928), O kanderzach polskich
XII w. (1928), Stanowisko dokumentu w polskim prawie prywatnym i przewodzie
sqdowym do polowy XIII w. (1935), wysunE:lY go na czolo dyplomatyk6w polskich.
W zwiqzku z tym wybrano go na jednego z reprezentant6w polskiej nauki histo
rycznej na miE)dzynarodowy kongres historyczny w Zurychu w 1938 r.
Interesowal siEJ r6wniez dziejami historiografii, publikujqc z tej dziedziny
rozprawEJ Ze studiow nad kronikq GaHa Anonima (1934). Wreszcie pracowal czyn
nie w dziedzinie bibliografii, wydajqc roczne przeglqdy bibliografii historii Polski
i przygotowujqc do druku uzupelnionq przez siebie reedycjEJ pierwszego tomu
Bibiiografii historii Polski L. Finkla wydanq w 1937 r.
Drugq wojnEJ swiatowq przezyl prof. dr K. Maleczynski we Lwowie. Do marca
1940 r. byl zatrudniony w archiwum, a nastE)pnie przez przeciqg roku zarabial
na zycie pracq fizycznq jako robotnik w ogrodach miejskich i magazynach zbo
zowych. Od marca do czerwca 1941 r. byl bibliotekarzem w Bibliotece Instytutu
Historri Ukrainskiej Akademii Nauk. Podczas okupacji Lwowa przez Niemc6w pra
cowal jako bibliotekarz w Ossolineum. Na stanowisku tym pozostal nadal po
wyzwoleniu Lwowa przez ArmiEJ Radziecki;i az do kwietnia 1945 r. W kwietniu
1945 r. opuscil wraz z rodzinq w ramach akcji repatriacyjnej Lw6w, osadzajqc
rodzinEJ na przejsciowy okres czasu w Krakowie.
W maju 1945 r. prof. dr K. Maleczynski przybyl do Wroclawia, rozpoczynajqc
nowy etap swego zycia poswiE)cony tworzeniu i rozbudowie polskiej nauki histo
rycznej na Dolnym Slqsku. Etap ten zapoczqtkowal praci;i w grupie pionier6w
w kierowanej przez prof. dra St. Kulczynskiego Delegaturze Ministra Oswiaty,
zabezpieczajqc mienie dla przyszlego Instytutu Historii i przygotowujqc organi
zacj,EJ polskiego szkolnictwa wyzszego we Wroclawiu. W pazdzierniku 1945 r.
otrzymal nominacjEJ na profesora zwyczajnego Uniwersytetu Wroclawskiego. Wtedy
tez objql kier6wnictwo Instytutu Historii Uniwersytetu Wroclawskiego. BEJdqc
przez szereg lat kierownikiem tej plac6wki wni6sl duzy wklad w stworzenie stu
dium historycznego, kt6re wyksztalcilo setki zwiqzanych ze Slqskiem historyk6w:
nauczycieli, naukowc6w i dzialaczy kultury. W czasie swej pracy na Uniwersytecie
Wroclawskim kierowal tez kolejno: Katedrq Historii Slqska i Slowianszczyzny Za
chodniej, Katedrq Historii Polski, Katedrq Historii Polski i Powszechnej do XV w.,
Katedrq Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki.
Na okres wroclawski przypada najpelniejszy rozw6j tw6rczosci naukowej prof.
dra K. Maleczynskiego, w kt6rej obok dawnych zainteresowan wysunql siE) na
czolo .nowy nurt slqskoznawczy. W okresie tym opublikowal on og6lem pon�d
70 prac dotyczqcych tematyki slqskiej. Jako najbardziej reprezentatywne sposr6d
nich nalezy wymienic: Dzieje Wroclawia, cz. I (1948 i poszerzone wznowkmie
z kontynuacjq innych autor6w w 1958 r.), wielkie partie Historii Slqska PAN, t. I
(1960-1964), Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, t. I-Il'I (1951-1964),
Bibliografii: historii Slqska za lata 1939-1946 (1954), Bibliografii: historii Slqska
za lata 1948-1955 (1961). Poza wymienionymi wyzej odrE)bnymi pozycjami ksiqz
kowymi napisal wiele rozpraw analitycznych i syntetycznych przedstawiajqcych
po1stawowe problemy dziej6w Slqska, takich jak: Herb miasta Wroclawia (1946),
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Wi�z polityczna Slqska z Polskq (1948), Z dziejow wsi slqskiej w okresie przed
kolonizacjq na prawie niemieckim (1953), Ksztaltowanie si� narodowosci i narodu
polskiego na Slqsku (1953), Rola mas ludowych w dziejach Slqska w epoce feu
dalnej (1954), Rozwoj Ziemi Slqskiej w epoce Odrodzenia (1955), Slqsk mi�dzy
Polskq, Czechami i Niemcami w X w. (1961), Trwanie lqcznosci Slqska z Polskq
od polowy XIV do poczqtku XVI w. (1962).
Niezaleznie od studi6w slqskich, jakie uczynily z Niego jednego z najwybit
niejszych znawc6w dziej6w Slqska w skali calego kraju, pracowal nadal inten
sywnie w innych dziedzinach wiedzy historycznej publikujqc prace z zakresu
historii politycznej z monografiq Boleslaw Krzywousty (1946) na czele oraz z dy
plomatyki, w kt6rej uwienczyl swe dlugoletnie studia Zarysem dyplomatyki pol
skiej wiekow srednich (1951). Przygotowal tez do druku niezwykle staranne i wy
soce cenione wydanie kroniki Galla Anonima (1952). Dzi�ki zapalowi tw6rczemu
i niespozytej energii pomnozyl sw6j dorobek badawczy do ok. 200 publikacji nau
kowych (zob. Bibliografia prac prof. dra Karola Maleczynskiego za lata 1923-196.3,
,,Sl. Kw. Hist. Sob6tka", XIX, 1964, nr 1-2, s. 211-224).
Z wlasnq pracq naukowq prof. dra K. Maleczynskiego lqCZq si� Jego zaslugi
organizacyjno-naukowe jako kierownika badan zespolowych, inicjatora i redaktora
wydawnictw zbiorowych oraz organizatora srodowiska naukowego. On byl organi
zatorem Wroclawskiego Towarzystwa Milosnik6w Historii i jego wieloletnim preze
sem od chwili zalozenia w 1946 r. az do swego zgonu. Na stanowisku tym pracowal
z niezwyklym poswi�ceniem, zalatwiajqc z pelnym oddaniem i wzruszajqCq troskli
wosci::i az do ostatnich dni przed smierci::i sprawy Towarzystwa. Dzi�ki niemu
Towarzystwo wnioslo powazny wklad w ozywienie zycia kulturalnego Wroclawia
i Dolnego Slqska, wsp6lpracuj::ic z r6znymi organizacjami spolecznymi i politycz
nymi, z Frontem Jednosci Narodu, Towarzystwem Rozwoju Ziem Zachodnich, To
warzystwem Wiedzy Powszechnej. On dolozyl wiele staran, by zapewnic mfmo
wielu trudnosci regularne ukazywanie si� organu Towarzystwa „Sl::iskiego Kwar
talnika Historycznego Sob6tka". Z jego inicjatywy wydawano popularnq seri� B
tego czasopisma przeznaczon::i dla szerszych warstw spoleczenstwa sl::iskiego. On
tez zainicjowal jako prezes Towarzystwa wydawanie przez Ossolineum antyre
wizjonistycznej serii „Documenta Silesiae", majqcej za zadanie dowodzenie poza
granicami naszego kraju polskich praw do Sl::iska. On tez zapocz::itkowal zbieranie
przez Towarzystwo wspomnien Polak6w wroclawskich.
Powazm1 zaslug::i prof. dra K. Maleczynskiego b:x:Jo jednoczenie wi�kszych ze
spol6w historyk6w do wsp6lnych przedsi�wzi�c naukowych o powaznym znaczeniu
w skali og6lnopolskiej, a nawet mi�dzynarodowej. On byl inicjatorem napisania
wielkiej zespolowej historii 8lqska od czas6w najdawniejszych az po dzien d?,isiej
szy, kt6r::i opracowuje liczny zesp6l uczonych wroclawskich i pozawroclawskich.
Pod jego redakcjq wyszedl zlozony z czterech cz�sci pierwszy tom tego dziela
obejmuj::icy okres do polowy XVIII w. Prof. dr K. Maleczynski kierowal groma
dzeniem material6w do planowanego niezwykle potrzebnego wydawnictwa Regesty
Slqskie oraz do Slownika geograficzno-historycznego Slqska. Troszczyl si� tez
o regularn::i publikacj� zapoczqtkowanej przez siebie biez::icej bibliografii historii
Sl::iska sluzqc w tym wzgl�dzie rad::i i wszechstronnq pomoc::i kontynuuj::icym t!l
prac� mlodszym historykom.
Prof. dr K. Maleczynski byl niestrudzonym popularyzatorem polskich tradycji
Ziem Zachodnich. Napisal wiele prac popularnych na ten temat. Organizowal po
pularne wydawnictwa zbiorowe oraz opracowywane zespolowo cykle wyklad6w,
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artykul6w w prasie i audycji radiowych. Wyglaszal osobiscie odczyty publiczne
oraz pogadanki radiowe i telewizyjne.
Za zaslugi dla organizacji nauki polskiej na Slqsku otrzymal prof. dr K. Ma
leczyii.ski w 1947 r. Zloty Krzyz Zaslugi. W uznaniu dla caloksztaltu Jego pracy
naukowej nadano Mu w 1962 r. Krzyz. Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Byl
tez odznaczony Odznakq Zasluzonego dla Dolnego Slqska i Odznakq Budowniczego
Wroclawia. Miasto Wroclaw wyr6znilo Go dwukrotnie w 1948 i w 1960 r. nagro
dami za wybitny wklad w zycie naukowe i spoleczne stolicy Dolnego Slqska.
Sposr6d wielu innych odznak, jakie posiadal, cenil sobie najwyzej Odznak� Pio
niera, z kt6rq si� nie rozstawal i kt6rq zabral ze sobq do grobu.
Pelna zapalu i poswi�cenia dzialalnosc prof. dra K. Maleczyii.skiego w dziedzinie
wlasnych badaii. historycznych, tw6rcze pobudzanie zespolowych przedsi�wzi�c sro
dowiska wroclawskiego, wreszcie troska o to, by wyniki pracy naukowej docieraly
w formie popularnej do mas i sluzyly potrzebom politycznym naszego narodu,
zapewnily Mu szacunek w swiecie naukowym i wdzi�cznosc spoleczeii.stwa dolno
slqskiego. Czesc Jego pami�ci.

Roman Heck
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Katowice, dnia 29 kwietnia 1968 r.
Redakcja „Slqskiego Kwartalnika Historycznego Sob6tka"
Wroclaw
Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w Waszym p1smie ponii:szych uwag.
We wst�pie do opublikowanego ostatnio przez Instytut Slqski w Opolu zbioru
pt. Zr6dla do historii ruchu robotin'iczego na Slqsku Opolskim 1921-1933, t. I,
Katowice 1967, redaktor tego zbioru Tadeusz Minczakiewicz wyrai:a m. in. po
dzi�kowanie „profesorowi doktorowi Kazimierzowi Popiolkowi oraz profesorowi
doktorowi Henrykowi Zielinskiemu za cenne wskaz6wki i uwagi przy omawianiu
koncepcji niniejszego wydawnictwa" (s. 19).
Pragniemy w zwiqzku z tym stwierdzic, i:e jedynq rozmow� z mgr T. Mincza
kiewiczem na temat jego zamierzenia przeprowadzilismy przed szesciu czy sied
miu laty, wyrai:ajqc w niej daleko posuni�ty sceptycyzm eo do celowc;isci calej tej
inicjatywy. O i:adnej koncepcji wydawnictwa nie moglo byc w6wczas mowy,
jui: chocby dlatego, i:e sam zamysl byl wtedy w stadium zupelnie zalqi:kowym.
W og6le zastrzei:enia budzi stosowana przez niekt6rych autor6w, chyba dla
cel6w asekuracyjnych, metoda podzi�kowan za pomoc, kierowanych do pracow
nik6w naukowych, kt6rzy z danq publikacjq niewielki tylko mieli kontakt.
Prof. dr Kazimierz Popiolek
Prof. dr Henryk Zielinski
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Wroclawskiego Towarzystwa Milosnik6w Historii
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Zam6wienia wraz z przedplatl\ na prenumerat� w kraju oplacane z funduszy
panstwowych b11dz spolecznych - zar6wno w miescie, jak i na wsi - realizuje
w y l 1\ c z n i e najblizszy Oddzial lub Delegatura „Ruchu".

Zamowienia na prenumerat� dla czytelnik6w indywidualnych, oplacane z fun
duszy prywatnych, przyjmujl\ urz�dy pocztowe oraz listonosze. Czytelnicy indy
widualn;i roogl\ r6wniez dokonywac wplat na konto w NBP i' OM Wroclaw
nr 1641-6-99 Przedsi�biorstwo Upowszechniania Prasy i Ksil\Zki „Ru�h", Wroclaw,
ul. Hubska 8-14.
Zam6wienia wraz · z przedplatami przyjmowane sq da 10 dnia miesi11ca po
przedzajl\cego okres prenumeraty.
Cena prenumeraty:

p6lrocznej zl 40.
zl 80.rocznej

Zam6wienia na prenumerat� zagranicznl\, kt6ra jest o 400/o dro:bza, przyjmuje
Biuro Kolportaiu Wydawnictw Zagranicznych „Ruch", Warszawa, ul. Wronia 23,
tel. 20-46-88, konto PKO nr 1-6-100024
Egzemplarze numer6w zdezaktuaiizowanych mozna nabywac w Przedsi4=bior
stwie Prasy i Kshlzki „Ruch" we Wroclawiu, ul. Hubska 8-14, konto w NBP
I OM Wroclaw nr 1641-6-99.
\

W nast4=pnym numerze Sll\skiego Kwartalnika Historycznego Sob6tka ukatll
si� m. in. nast�pujqce prace:
S. M i c h a 1 k i e w i c z, Rewolucja Pazdziernikowa a Dolny Stqsk.
A. C z u b in s k i, Wplyw rewolucji 1918 r.' w Niemczech na odbudowi: panstwa
polskiego.
A. B a s a k, Argumentacja etniczna na rokowaniach pokojow11ch w Paryzu na
temat polskich granic zachodnich.
A. K o w a 1 i k, B. P a s i e r b, Kalendarium dzialalnosci partii politycznych na
Dolnym Stqsku w latach 1945-1948.
A. K o w a 1 i k, Materialy do historii PPS w Polsee Ludowej.
Wspomnienia uczestnik6w 11 wojny swiatowe;.

