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DOROTA MALCZEWSKA-PAWELEC

ŒL¥SK I ŒL¥ZACY W „HISTORII NARODU POLSKIEGO”
ADAMA NARUSZEWICZA

Celem niniejszego artyku³u bêdzie próba przyjrzenia siê, jak oraz w jakim za-
kresie problematyka œl¹ska zosta³a uwzglêdniona i przedstawiona w najbardziej
znacz¹cym historycznym dziele polskiego oœwiecenia – Historii narodu polskiego
autorstwa Adama Naruszewicza1. Zadanie to wydaje siê interesuj¹ce z kilku doœæ
wa¿kich powodów, którym warto poœwiêciæ nieco miejsca.

Praca smoleñskiego biskupa, w zgodnej opinii polskiej historiografii, symbo-
licznie otwiera nowy rozdzia³ polskiego dziejopisarstwa. Uznawana jest bowiem
za pierwsz¹, syntetyczn¹ narracjê spe³niaj¹c¹ wymogi naukowej historiografii2.
Respektuj¹ca w znacznej mierze uznane ju¿ w krajach Europy Zachodniej nowe
standardy prowadzenia badañ historycznych3 zasadniczo ró¿ni³a siê od swoich
wielkich poprzedniczek – Roczników Królestwa Polskiego Jana D³ugosza, Kroni-
ki polskiej Marcina Kromera czy dzie³a Marcina Bielskiego. Wytyczy³a wiêc nie-
jako nowy model pisania dzie³ pretenduj¹cych do miana opracowañ syntetycznych4.
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1 Wa¿niejsze prace o dzia³alnoœci Naruszewicza na niwie historiografii: M.N. Ru tkowska, Bi-
shop Adam Naruszewicz and his History of the Polish Nation, Washington 1941; M.H. Se re j sk i,
Adam Naruszewicz a Oœwiecenie w Polsce (t en¿ e, Przesz³oœæ a teraŸniejszoœæ. Studia i szkice histo-
riograficzne, Wroc³aw 1965, s. 50–66); A.F. Grabsk i, Myœl historyczna polskiego Oœwiecenia, War-
szawa 1976, s. 149–185; t en¿ e, Adam Naruszewicz – dziejopis narodu i Króla Jegomoœci (t en¿ e,
Perspektywy przesz³oœci. Studia i szkice historiograficzne, Lublin 1983, s. 53–108); t en¿e, Adam Na-
ruszewicz (1733–1796) (Historycy warszawscy ostatnich dwóch stuleci, pod red. A. Gieysztora,
J. Maternickiego, H. Samsonowicza, Warszawa 1986, s. 11–34); t en¿e, Adam Naruszewicz jako hi-
storyk (Wiek Oœwiecenia, t. XIII, 1998, s. 11–56).

2 Zob.: A.F. Grabski, Zarys historii historiografii polskiej, Poznañ 2000, s. 73; J. Se rczy k,
25 wieków historii. Historycy i ich dzie³a, Toruñ 1994, s. 226; E. Cesa r z, Ch³opi w polskiej myœli
historycznej doby porozbiorowej 1795–1864. Syntezy, parasyntezy i podrêczniki dziejów ojczystych,
Rzeszów 1999, s. 19–20. O niejakich problemach zwi¹zanych z okreœleniem pocz¹tku „naukowej”
historiografii oraz zmieniaj¹cych siê kryteriach „naukowoœci” badañ zob.: J. Topo l sk i, Teoria wie-
dzy historycznej, Poznañ 1983, s. 19–26.

3 Mowa o nastêpuj¹cych zasadach: od³¹czenia narracji mitologicznej od historycznej, oddziela-
nia narracji typu sacra od profana i dokumentowania twierdzeñ o przesz³oœci.

4 O k³opotach z precyzyjnym okreœleniem pojêcia syntezy historycznej i wychodz¹cych im na-
przeciw próbach dookreœlenia tego typu narracji zob.: A. S t êpn ik, Ukraina i stosunki polsko-ukra-
iñskie w syntezach i podrêcznikach dziejów ojczystych okresu porozbiorowego 1795–1918, Lublin 1998,
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Mo¿na wiêc metaforycznie porównaæ j¹ do protoplasty rodu, który poprzez prze-
kazywany genotyp w znacz¹cy sposób wp³ywa na cechy swoich potomków. W ten
sposób rzecz ujmuj¹c, Historia narodu polskiego otworzy³a pewn¹ seriê tematyczn¹,
której cech¹ dystynktywn¹ s¹ dzieje Polski5. Sta³a siê ona bowiem zarówno
w warstwie treœci, jak i koncepcji oraz kompozycji narracji swoist¹ p³aszczyzn¹
odniesienia dla wszystkich póŸniejszych prac prezentuj¹cych ca³oœciowe spojrze-
nie na polsk¹ historiê6. Z tego wiêc punktu widzenia ciekawe wydaje siê przeœle-
dzenie, w jakim zakresie tematyka œl¹ska znalaz³a swoje miejsce w tej prekursor-
skiej dla gatunku pracy. Zaprezentowane w niej ujêcia, oceny osób i wydarzeñ
zwi¹zanych ze Œl¹skiem wytycza³y pewien model przedstawiania spraw zwi¹za-
nych tak¿e i z nadodrzañskim regionem. Uchwycenie tego pierwszego historycz-
nego „spojrzenia” wydaje siê niezwykle istotne dla dalszego œledzenia rozwoju
ogólnych linii interpretacyjnych (kontynuacji i dyskontynuacji) oraz konkretnych
w¹tków w odniesieniu do œl¹skiego zagadnienia. Innymi s³owy w dalszej perspek-
tywie umo¿liwi odpowiedŸ na pytanie, jak trwa³e i „noœne” (perswazyjne) okaza³o
siê zaproponowane przez Adama Naruszewicza ujêcie i kiedy nast¹pi³a (je¿eli na-
st¹pi³a) próba radykalnego zerwania z nim i zast¹pienia go nowym „punktem wi-
dzenia” na œl¹skie sprawy.

Zanim jednak pochylimy siê nad analiz¹ dzie³a smoleñskiego biskupa, po¿¹da-
ne bêdzie nadmieniæ s³ów kilka o okolicznoœciach, które mog³y mieæ wp³yw na
takie, a nie inne potraktowanie œl¹skiej problematyki w Historii narodu polskiego.
Inicjatywa opracowania nowego syntetycznego ujêcia historii Polski w myœl oœwie-
ceniowych dyrektyw, podjêta w otoczeniu króla Stanis³awa Augusta Poniatowskie-
go, narodzi³a siê bowiem w szczególnym dla losów pañstwa momencie. Pierwszy
rozbiór Polski by³ dla stronnictwa zamkowego ostatecznym sygna³em dla wszczê-
cia dzia³añ na rzecz ratowania kraju, którego dalszy byt wydawa³ siê zagro¿ony.
Jednak s¹d ten nie by³ bynajmniej w Rzeczypospolitej powszechnie podzielany.
Powodem by³a m.in. postawa rzesz szlacheckich wierz¹cych w swoje wyj¹tkowe
pochodzenie i szczególn¹ protekcjê Opatrznoœci nad ich krajem i nimi samymi, jako
narodem wybranym. Utwierdza³a ich w tym pogl¹dzie sarmacka historiografia,
dostarczaj¹ca przyk³adów niezwyk³ego mêstwa przodków (np. podawane bezkry-
tycznie za Kad³ubkiem zwyciêstwo Polaków nad Aleksandrem Macedoñskim), glo-
ryfikuj¹ca „z³ot¹ wolnoœæ” jako najznakomitsz¹ formê ustrojow¹ i uto¿samiaj¹ca
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s. 13–15 oraz W. Kau te, Synteza dziejów Polski Micha³a Bobrzyñskiego, Katowice 1993, s. 11–38.
Na potrzeby niniejszego tekstu przyjmujê robocz¹ definicjê narracji syntetycznej: praca prezentuj¹ca
pewien wiêkszy fragment procesu dziejowego, w naszym konkretnym przypadku fragment dziejów
Polski.

5 Odwo³ujê siê tutaj luŸno do pojêcia serii tematycznej, bêd¹cej przedmiotem badañ koncentru-
j¹cych siê wokó³ problematyki intertekstualnoœci, rozwijanej na gruncie literaturoznawstwa. Zob. np.:
J. Abramowsk a, Serie tematyczne (Miêdzy tekstami. Intertekstualnoœæ jako problem poetyki histo-
rycznej, pod red. J. Ziomka, J. S³awiñskiego, W. Boleckiego, Warszawa 1992, s. 43–65). Por. tak¿e
rozwa¿ania o genotypie i fenotypie utworu: J. S ³ awiñsk i, Dzie³o, jêzyk, tradycja, Kraków 1998,
s. 28–32.

6 Zob.: Grabsk i, Adam Naruszewicz – dziejopis narodu..., s. 107; M. Kró l ikowsk a, Szko³a
naruszewiczowska i jej miejsce w historiografii polskiej XIX wieku, Warszawa 1989, s. 192–203.
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pojêcie narodu z tylko jednym – szlacheckim stanem7. Anga¿uj¹c siê w walkê
o modernizacjê stosunków w Rzeczypospolitej, o ocalenie jej niepodleg³ego bytu,
stronnictwo zamkowe zdawa³o sobie sprawê, ¿e koniecznym warunkiem jej wy-
grania jest zmiana sposobów myœlenia rodaków, w tym i tych o przesz³oœci. Nie-
zbêdnym wydawa³o siê doœæ fundamentalne przeobra¿enie zbiorowych wyobra¿eñ
szlachty zarówno co do jej historycznej roli i pos³annictwa, jak i wzorcowego mo-
delu funkcjonowania pañstwa. Skupione wokó³ króla grono osób postanowi³o
wszcz¹æ zatem narodow¹ dyskusjê nad przysz³ym, lepszym urz¹dzeniem kraju
i jego terytorialnym kszta³tem.

Rozwa¿ania dotycz¹ce tego ostatniego problemu generalnie oscylowa³y wokó³
kwestii rozstrzygniêcia, który z historycznych wariantów – piastowski z najdalej
wysuniêtymi na zachód granicami pañstwa czy te¿ jagielloñski, przenosz¹cy je
daleko na wschód kosztem zachodnich ziem – powinien byæ brany jako swoisty
punkt odniesienia w projektowaniu przysz³ego zasiêgu pañstwa polskiego. Na kan-
wie tych refleksji od¿y³a i nabra³a nowego wymiaru sprawa zarówno historycz-
nej, jak i przysz³ej (antycypowanej) przynale¿noœci politycznej Œl¹ska. Czo³owi
przedstawiciele polskiego oœwiecenia, opowiadaj¹cy siê w znacznej liczbie za pew-
n¹ reorientacj¹ polskiej polityki terytorialnej na rzecz zachodnich ziem8, pragnêli
przywo³aæ do pamiêci zbiorowej zapomniany jak siê wydawa³o w czasach sarma-
tyzmu, zafascynowanego wschodni¹ ekspansj¹, Œl¹sk i jego mieszkañców.

Swoistej rewitalizacji tematyki œl¹skiej sprzyja³o te¿ przypadaj¹ce na ówczes-
ne czasy o¿ywienie stosunków Polski z krajami nadodrzañskimi, w tym zw³aszcza
ze Œl¹skiem (intensyfikacja kontaktów gospodarczych, wymiana handlowa, zwi¹zki
kulturalne)9, oraz niedawne wydarzenia polityczne w postaci wojen œl¹skich, w wy-
niku których region ten po raz kolejny zmieni³ swoj¹ przynale¿noœæ pañstwow¹ –
tym razem przechodz¹c z austriackiego w pruskie posiadanie. Ten ostatni zw³a-
szcza czynnik spowodowa³ pewne uwra¿liwienie polskiej opinii publicznej na losy
tej prowincji i jej mieszkañców. Pruskie gwa³ty i samowola, których wtedy tak¿e
doœwiadczy³a Rzeczpospolita zarówno w trakcie tych zmagañ, jak i po nich10, nie
wydawa³y siê wró¿yæ niczego dobrego ludnoœci zaanektowanych w ich wyniku
ziem11. Co wiêcej, usprawiedliwianie zaboru czêœci ziem polskich (a konkretnie
województwa malborskiego z Elbl¹giem, biskupstwem warmiñskim i ziemi¹ mi-
cha³owsk¹ oraz województwa che³miñskiego) jako m.in. rekompensaty za bezpraw-
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7 Por.: G r a b s k i, Myœl historyczna..., s. 15–49; K. B a r t k i e w i c z, Obraz dziejów ojczystych
w œwiadomoœci historycznej w Polsce doby Oœwiecenia, Poznañ 1979, s. 18–19.

8 K. Bar tk i ewic z, Ziemie nadodrzañskie w myœli historyczno-politycznej polskiego Oœwiece-
nia, Warszawa–Poznañ 1987, s. 14, 38–39.

9 Pisze o tym: Bar tk i ewic z, Ziemie nadodrzañskie w myœli..., s. 7–27.
10 By wymieniæ chocia¿by: pruskie wtargniêcia w granice Rzeczypospolitej, s³u¿¹ce porywaniu

i werbowaniu m³odzie¿y, rekwizycji, wymuszaniu okupów; pospolite ³upiestwa czy zalewanie kraju
fa³szyw¹ monet¹.

11 Np. A.S. Za³uski, piastuj¹cy wówczas godnoœæ kanclerza wielkiego koronnego, wyra¿a³ pogl¹d,
i¿: „Rzeczpospolita, nie czekaj¹c na ostateczne wyniki tocz¹cej siê wojny, powinna szeroko otwo-
rzyæ swoje granice i przyjmowaæ ludnoœæ œl¹sk¹ uciekaj¹c¹ przed wojskami króla pruskiego Frydery-
ka II”. Cyt. za: Ba r tk i ewic z, Ziemie nadodrzañskie w myœli..., s. 14–15.
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nie zajête przez Polaków kraje oderwane niegdyœ od Œl¹ska (chodzi³o o wojewódz-
two kaliskie i poznañskie), którego Fryderyk II czu³ siê faktycznym i prawnym
dziedzicem, wyra¿one w oficjalnym dokumencie12 przez prusk¹ stronê czyni³o
kwestiê œl¹sk¹ jeszcze bardziej aktualn¹ i otwart¹. Okreœlenie polskiego stanowi-
ska w sprawie historycznych granic Œl¹ska, przypomnienie jego polskich korzeni
stawa³o siê w tym momencie rzecz¹ niezwykle po¿¹dan¹. Nale¿a³oby wiêc ocze-
kiwaæ, ¿e Naruszewicz przystêpuj¹cy do zadania przedstawienia nowej wyk³adni
(interpretacji) dziejów narodowych bêdzie na ten problem szczególnie czu³y i wra¿-
liwy.

Wychodz¹ce w latach bezpoœrednio poprzedzaj¹cych zwo³anie i obrady Sejmu
Wielkiego kolejne tomy Historii narodu polskiego13, w czasach, gdy nie by³o je-
szcze rozwiniêtych technik agitacyjnych, masowych œrodków komunikacji, stano-
wi³y z pewnoœci¹ cenne narzêdzie oddzia³ywañ politycznych w rêku obozu zamko-
wego. Prezentowana w nich monarchiczna wyk³adnia historii mog³a stanowiæ dobr¹
legitymizacjê dzia³añ króla i jego otoczenia. Walka o przekszta³cenie Rzeczypo-
spolitej stawa³a siê tak¿e bowiem bojem o historiê14.

Analizê partii poœwiêconych Œl¹skowi prowadziæ bêdê, skupiaj¹c siê na trzech
wiod¹cych problemach. Pierwszy z nich odnosi siê do zagadnienia zwi¹zanego,
ogólnie rzecz ujmuj¹c, z konstruowaniem Œl¹ska jako pewnej przestrzeni. Intere-
sowaæ mnie tutaj bêdzie, czy Naruszewicz dostrzega³ pewn¹ jego specyfikê, ró¿-
ni¹c¹ go od innych krain wchodz¹cych w sk³ad dawnej Polski i pozwalaj¹c¹ na
jego wyodrêbnienie? Je¿eli tak, to co by³o kryterium tego wyodrêbnienia? Czy by³a
nim pewna zauwa¿ona jednoœæ geograficzna, czy te¿ dodatkowe, na³o¿one nañ albo
te¿ zupe³nie z ni¹ nie zwi¹zane czynniki? Chodzi³oby wiêc na tym poziomie ana-
lizy o ustalenie, czy Œl¹sk w omawianych narracjach przedstawiany by³ bardziej
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12 Chodzi o pruski memoria³: Wyk³ad praw Króla Jegomoœci Pruskiego do Ksiêstw Pomerlii i do
innych wielu krajów Królestwa Polskiego opracowany przez nadzoruj¹cego królewskie archiwum
polityka i pisarza, cz³onka Berliñskiej Akademii Nauk, Ewalda Friedricha hr. von Hertzberg, og³o-
szony po niemiecku, francusku i ³acinie w 1772 r., Grabsk i, Myœl historyczna..., s. 107–110. Tam
te¿ wiêcej na temat akcji szukania „tytu³ów prawnych” do zagarniêtych ziem Rzeczypospolitej, pod-
jêtej przez dwory: pruski, austriacki i rosyjski, oraz odpowiedzi strony polskiej.

13 Tomy II–VI ukaza³y siê w latach 1780–1786. Tom I opracowany zosta³ ju¿ po œmierci autora
w 1824 r. na podstawie dwóch uzupe³niaj¹cych siê, ale te¿ czêœciowo ró¿ni¹cych miêdzy sob¹ rêko-
pisów. W zamyœle króla i samego Naruszewicza Historia narodu polskiego mia³a byæ doprowadzona
do czasów wspó³czesnych autorowi. Zamierzenia te jednak, zwa¿ywszy na ogrom prac przygotowaw-
czych, okaza³y siê zbyt ambitne. W efekcie dzie³o koñczy siê na wprowadzeniu W³adys³awa Jagie³³y
na polski tron. Szerzej zob.: Grabsk i, Adam Naruszewicz – dziejopis narodu..., s. 63–83.

14 „Cz³owiek drugiej po³owy XVIII w. niezale¿nie od tego, czy by³ zwolennikiem nowych oœwie-
ceniowych pr¹dów, czy te¿ przeciwnikiem, oczekiwa³ od historii bardzo wiele. Spodziewa³ siê, ¿e
przemawiaj¹ca z jej kart przesz³oœæ bêdzie w mocy dostarczyæ mu wartoœciowych wskazówek, który-
mi móg³by siê kierowaæ w pracy nad przekszta³ceniem stosunków krajowych, zgodnie ze zró¿nico-
wanymi zapatrywaniami na to, jak powinna wygl¹daæ naprawa Rzeczypospolitej. Poszukiwania dróg
tej naprawy, wype³niaj¹ce dzieje polityczne i intelektualne Polski w okresie po pierwszym rozbiorze,
wi¹za³y siê nieroz³¹cznie z odna jdywan iem nowych  pog l¹dów ogó lnych  na  na rodow¹
przesz ³oœ æ, z kszta³towaniem siê nowych ca³oœciowych wyobra¿eñ o dziejach Polski i przewarto-
œciowaniem s¹dów dawnych, odpowiednio do wyznawanych ideologii i programów politycznych”
(wszystkie wyró¿nienia w oryginale). Grabsk i, Myœl historyczna..., s. 213.
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jako region geograficzny, czy te¿ mo¿e ujmowany w kategorii regionu historycz-
nego, a wiêc jako pewnej wspólnoty ludzi zamieszkuj¹cej pewne terytorium i po-
³¹czonej wspóln¹ histori¹, wspólnym bytowaniem, w jakiœ sposób ró¿nym od by-
towania ludzi na innych terenach, czêsto po³¹czonych te¿ pochodzeniem etnicznym,
jêzykiem czy religi¹15. W przypadku rozpoznania postrzegania Œl¹ska jako regio-
nu historycznego ustalenia bêd¹ wymagaæ dalsze kwestie: 1) co by³o g³ównym
czynnikiem przemawiaj¹cym za jego wyró¿nieniem; 2) jakie elementy zosta³y uzna-
ne za wspó³tworz¹ce jego specyfikê i jaka by³a ich ranga; 3) jakiego rodzaju tre-
œci¹ by³ nasycany – polityczn¹, kulturow¹ czy spo³eczn¹ (innymi s³owy z jakiej
sfery dzia³alnoœci ludzkiej wydarzenia i procesy „zaludnia³y” jego przestrzenne
ramy); 4) czy charakteryzowany by³ jako bardziej homogeniczny, czy te¿ jako bar-
dziej heterogeniczny; 5) czy „obdarzony” zosta³ podmiotowoœci¹, czy te¿ wystê-
powa³ przede wszystkim jako przedmiot zabiegów; 6) czy przedstawiany by³ dy-
namicznie, czy te¿ w statycznym ujêciu.

Drugi wyspecyfikowany problem dotyczy wyjaœniania przyczyn utraty Œl¹ska
w XIV w. G³ównym przedmiotem rozwa¿añ bêdzie tutaj kwestia, czy i jak t³uma-
czy³ Naruszewicz to znacz¹ce w swoich konsekwencjach dla Œl¹ska i dla ca³ej Pol-
ski wydarzenie. Wa¿na by³aby tutaj odpowiedŸ na pytanie, gdzie historyk doszu-
kiwa³ siê czynników wyjaœniaj¹cych – czy w Polsce (np. w polityce w³adców wobec
tej prowincji) i samym Œl¹sku (np. w cechach gospodarki, formach sprawowania
w³adzy, cechach jego mieszkañców itp.) czy te¿ w zewnêtrznych niejako wobec
niego bytach (np. dzia³aniach pañstw s¹siednich). Istotne te¿ bêdzie ustalenie, jak
historyk ocenia³ dzia³alnoœæ ostatnich dwóch Piastów na polskim tronie wobec œl¹-
skiego zagadnienia.

Ostatni w koñcu problem wi¹¿e siê z bohaterami proweniencji œl¹skiej wystê-
puj¹cymi na kartach narracji. Oprócz ustalenia, którzy z nich zas³u¿yli na miano
pierwszoplanowych, a którzy tylko odgrywali rolê niezbêdnego t³a, postaram siê
przyporz¹dkowaæ ich do dwóch kategorii – bohaterów pozytywnych i negatyw-
nych. W centrum zainteresowania znajd¹ siê tutaj kryteria, wedle których Naru-
szewicz dokonywa³ klasyfikacji osób. Spróbujê te¿ przyjrzeæ siê, w jakich sytua-
cjach i w jakich scenach postaci te zosta³y utrwalone na kartach narracji.

Przechodz¹c do analizy pierwszego wyspecyfikowanego zagadnienia, uwagê
zwraca fakt, i¿ Œl¹sk konsekwentnie (przez znacz¹c¹ czêœæ narracji) postrzegany
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15 Odnoszê siê tutaj do rozumienia regionu historycznego w wersji zaproponowanej przez J. To-
polskiego jako pewnej kategorii narracji historycznej (czy te¿ pewnego narzêdzia teoretycznego), za
którego pomoc¹ historycy organizuj¹ historyczn¹ przestrzeñ. Przyjmujê wiêc nastêpuj¹c¹ definicjê:
„region historyczny jest pojêciem, które ³¹czy w jedn¹ teoretyczn¹ konstrukcjê okreœlone terytorium
zamieszkane przez pewn¹ liczbê ludnoœci zwi¹zanej wspólnymi (d³u¿ej lub krócej trwaj¹cymi) dzie-
jami – ró¿nymi pod takim czy innym wzglêdem od dziejów innych tego rodzaju jednostek terytorial-
no-ludnoœciowych. Pojmowany jest wiêc jako pewien ca³oœciowy uk³ad (pewna struktura), charakte-
ryzuj¹cy siê w³asn¹ odrêbnoœci¹ historyczn¹ (nieraz odrêbnymi granicami administracyjnymi), ³¹cz¹cy
elementy geograficzne, gospodarcze, spo³eczne, polityczno-administracyjne, kulturalne i psychiczne
(o zmiennej wadze, w ró¿nych okresach, poszczególnych elementów)”. J. Topo l sk i , Jak siê pisze
i rozumie historiê. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996, s. 148. Por.: t en¿ e, Gospodar-
ka polska a europejska w XVI – XVIII wieku, Poznañ 1977, s. 267–273.
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jest jako rdzenna czêœæ ziem polskich niczym siê od nich nie odró¿niaj¹ca. Zamie-
szkuj¹ca go spo³ecznoœæ nie przejawia ¿adnych znamion odrêbnoœci od pozosta-
³ych mieszkañców Polski. Jedyn¹ dostrzegan¹ cech¹ tego obszaru by³o przygra-
niczne po³o¿enie, z którego jednak nie wynika³y ¿adne istotne, poza czêstymi
najazdami, konsekwencje dla oblicza i charakteru tej ziemi.

Œl¹sk nie jest te¿ ujmowany jako geograficzny region, czyli wyró¿niona, spe-
cyficzna kraina przyrodniczo-geograficzna, charakteryzuj¹ca siê jakimiœ osobliwy-
mi, jej tylko w³aœciwymi czynnikami (np. ukszta³towaniem terenu, klimatem, ja-
koœci¹ gleb, stopniem i rodzajem zalesienia, naturalnym bogactwem itp.) i maj¹ca
swoje granice. Tym bardziej wiêc nie dziwi fakt, i¿ historyk nie dostrzega ¿adnych
cech przyrodniczych przemawiaj¹cych za wydzieleniem jej czêœci. Zazwyczaj ope-
ruje nazw¹ Œl¹ska czy jego konkretnymi bli¿ej dookreœlonymi terminami (np. Gór-
ny, Œredni, Dolny, jakieœ konkretne ksiêstwo czy ziemia16)  jako pojêciami ozna-
czaj¹cymi pewn¹ jednostkê podzia³u terytorialnego czy administracyjnego Polski17

b¹dŸ samej tej krainy18. Przestrzennie Œl¹sk kojarzony jest przede wszystkim z rzek¹
Odr¹19 i w mniejszym stopniu Nys¹20. S¹ to oprócz wspomnianych kilkakrotnie
puszcz hercyñskich21, góry Œlê¿y22 oraz rzeki Baryczy jedyne dostrzegalne kom-
ponenty œrodowiska geograficznego w tym regionie. Nie poœwiêca im jednak hi-
storyk uwagi jako w³aœnie czêœci tego¿ œrodowiska – s³u¿¹ one, zw³aszcza Odra,
bardziej jako pewne kryterium okreœlania po³o¿enia danej wyró¿nionej czêœci Œl¹-
ska lub jego mniejszego elementu (np. grodu)23. Pe³ni¹ wiêc niejako funkcje naj-
wa¿niejszego punktu przestrzennego odniesienia.

Dorota Malczewska-Pawelec

16 Np. ziemia g³ogowska, ksiêstwo legnickie.
17 W analizie pos³ugujê siê tzw. wydaniem lipskim dzie³a Naruszewicza: A. Naruszewicz, Dzieje

narodu polskiego, t. I–X, Lipsk, 1836–1837. Wszystkie wyró¿nienia w cytatach stamt¹d zaczerpniê-
tych pochodz¹ od autorki niniejszego tekstu. Zob. np. tam¿e, t. V, s. 137, 293.

18 Np. tam¿e, t. IV, s. 76; t. V, s. 129; t. VI, s. 57; t. VII, s. 143.
19 Np. tam¿e, t. IV, s. 50, 228; t. V, s. 287; t. VI, s. 36–37.
20 Np. tam¿e, t. VII, s. 210.
21 Przy czym lasy hercyñskie (sytuowane za D³ugoszem i Kromerem ko³o hrabstwa k³odzkiego)

postrzegane s¹ raczej nie jak czêœæ Œl¹ska, ale jako pewna sfera rozdzielaj¹ca posiad³oœci polskie (œl¹-
skie) od czeskich. S³u¿¹ wiêc bardziej do wyznaczenia granic Œl¹ska: „Ruszy³ ku puszczom Hercyñ-
skim, które Szl¹sk od Czechów dziel¹...” (tam¿e, t. V, s. 178); „ ...a przebywszy lasy Hercyñskie, miê-
dzy Czechami i Polsk¹ dzielnicze, zapêdzony w kraje koronne znaczn¹ czêœæ Szl¹ska spustoszy³”
(tam¿e, s. 40); „Przyci¹gnê³y do lasów Hercyñskich oba wojska, tak polskie, jak Czeskie, które siê
pod chor¹gwie Borzywoja ³¹czy³y. W³adys³aw niemniej czu³y na obroty Polaków i braterskie, osa-
dzi³ swojemi te¿ same lasy dla bronienia przechodu” (tam¿e, s. 217).

22 „Le¿y to miasto [chodzi o Niemczê – D.M.-P.] we W³oœci Syleñskiej, tak nazwanej od góry
jednej wysokiej, na której obywatele tameczni, przed wiary chrzeœcijañskiej przyjêciem, pogañskie
obrz¹dki swoje odprawiali. Zabotem j¹ staro¿ytnoœæ, a wiek teraŸniejszy Zottembergem nazywa” (tam-
¿e, t. IV, s. 130).

23 Np.: „Zburzony zamek Byrdo nad rzek¹ Niss¹” (tam¿e, t. V, s. 127); „Le¿a³ ten zamek nad rze-
k¹ Odr¹, ró¿ny od Bitomia, miêdzy Krakowem a Opolem...” (tam¿e, s. 205); „Sta³ Boles³aw opodal
G³ogowa w lasach nad Odr¹...” (tam¿e, s. 207); „Zaci¹gnê³y siê wszystkie wojska nad Odrê przy Ra-
ciborzu, maj¹c iœæ do Wroc³awia” (tam¿e, t. VII, s. 60). Do wyj¹tkowych, zwracaj¹cych uwagê na
œrodowiskow¹ dzia³alnoœæ rzeki nale¿y nastêpuj¹cy fragment: „...albowiem rzeka Odra tam siê [cho-
dzi o zamek KoŸle – D.M.-P.] po nizinach rozlewaj¹c, bliskiemi topieliskami na okó³ go ubezpiecza”
(tam¿e, t. V, s. 178).
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Z narracji nie wy³ania siê tym bardziej, przynajmniej do czasów rozbicia dziel-
nicowego, obraz Œl¹ska jako regionu historycznego posiadaj¹cego charakterystycz-
ne w³aœciwoœci natury kulturowej czy spo³ecznej. Nie znajdziemy bowiem na kar-
tach pracy Naruszewicza ¿adnych informacji czy chocia¿by wzmianek mówi¹cych
np. o odrêbnych zwyczajach zamieszkuj¹cych tam ludzi, praktykach ¿ycia codzien-
nego czy specyficznych formach gospodarowania b¹dŸ zabudowy. Autor nie wspo-
mina te¿ o wystêpowaniu jakichkolwiek ró¿nic w sferze jêzyka, pochodzenia czy
religii24. W zasadzie wiêc jedyn¹ wyró¿niaj¹c¹ cech¹ Œl¹ska, dostrzegan¹ i akcen-
towan¹ przez historyka, by³o jego przygraniczne po³o¿enie. Co charakterystycz-
ne, podkreœlane jest znacznie czêœciej czeskie, a nie niemieckie s¹siedztwo. To ostat-
nie zauwa¿alne jest mocniej w czasach rozbicia dzielnicowego. To przygraniczne
po³o¿enie Œl¹ska by³o powodem czêstych najazdów, grabie¿y czy zwyczajnych
wypraw ³upieskich25. Historyk szczególnie mocno akcentuje ponoszone w ich wy-
niku straty i zniszczenia, dotykaj¹ce zarówno ziem, jak i ich mieszkañców. Poza
nimi w Historii narodu nie znajdziemy jednak ¿adnych innych informacji o wp³y-
wie po³o¿enia Œl¹ska na ¿ycie jego mieszkañców, które mog³oby siê przejawiaæ
np. w postaci wytworzenia jakiejœ specyficznej kultury bêd¹cej konglomeratem ró¿-
nych oddzia³ywañ.

O dostrzeganiu pewnej „innoœci” Œl¹ska, rejestrowanej jednak bardziej w kon-
tekœcie cech ró¿nicuj¹cych go od reszty Polski (ni¿ pozwalaj¹cych wnioskowaæ
o w³aœciwej tylko jemu, trwa³ej specyfice), mo¿emy mówiæ dopiero od czasów za-
awansowanego rozbicia dzielnicowego. Upowszechnienie siê osadnictwa na pra-
wie niemieckim, przyjmowanie przez ksi¹¿¹t œl¹skich niemieckich zwyczajów, ru-
gowanie jêzyka polskiego i zastêpowanie go niemieckim czy zanik polskich tytu³ów
i godnoœci mia³y byæ oznakami pewnej obserwowanej odrêbnoœci tej prowincji26.
Wydaje siê, ¿e w³aœnie od tego momentu Œl¹sk uzyskuje w narracji status pewnego
rodzaju enklawy27. By³by to wiêc pierwszy etap na drodze do postrzegania Œl¹ska
jako historycznego regionu. Jego g³ówn¹ cech¹ staje siê uleganie, obejmuj¹cym
ró¿ne sfery ¿ycia spo³ecznego, wp³ywom niemieckim. Jednak poza wymienieniem
owych g³ównych obszarów, historyk nie podejmuje problemu stopnia intensyw-
noœci czy skali oddzia³ywañ poszczególnych wp³ywów niemczyzny. Dowiaduje-
my siê jedynie, ¿e owym niemieckim oddzia³ywaniom najbardziej ulega³a ksi¹¿ê-
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24 Fakt ten mo¿e budziæ pewne zdziwienie, albowiem niektóre sformu³owania odnosz¹ce siê do
dziejów najdawniejszych sugeruj¹, jakoby Œl¹zacy stanowili oddzieln¹ grupê etniczn¹: „Wiêksze je-
szcze zachodzi niepodobieñstwo narodów Wandalskich, Warynów, Karynów, Burgundów, Gotynów,
do Polaków, Czechów, Szl¹zaków, Morawców, Obotrytów, Lutyków, których wieki póŸniejsze na tych-
¿e ziemiach Wandalów osadzi³y” (tam¿e, t. I, s. 151). Trzeba jednak zaznaczyæ, i¿ fragment ten po-
chodzi z tej czêœci pracy Naruszewicza, która ukaza³a siê ju¿ po œmierci historyka. Nie mamy wiêc
pewnoœci, czy znajduj¹ce siê w nich treœci na pewno zosta³yby w takiej postaci przez Naruszewicza
utrzymane, gdyby to on sam przygotowywa³ je ostatecznie do druku. Kwestia odrêbnoœci czy innoœci
Œlê¿an nie by³a ju¿ poruszana w ¿adnym innym tomie.

25 Zob. np.: tam¿e, t. V, s. 40, 117–119, 127, 177, 239, 285; t. VI, s. 2.
26 Np. tam¿e, t. VI, s. 46; t. IV, s. 188, dalsza czêœæ przyp. 6 ze s. 186; t. VIII, s. 53, 171, 196.
27 W rozumieniu wyodrêbnionej (w tym przypadku nieostro) przestrzeni, w której obowi¹zuj¹

odmienne zasady od tych, jakie panuj¹ w jej otoczeniu.
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ca rodzina28. Nie ma jednak informacji w tej kwestii co do pozosta³ych warstw spo-
³ecznych czy grup zawodowych. Nie ma te¿ wiadomoœci, czy i jak g³êboko wp³ynê-
³y one na zmianê zwyczajów dnia codziennego czy szeroko rozumian¹ kulturê, za-
równo ludow¹, jak i tê „wysok¹”, w³aœciw¹ ówczesnym elitom. Przestrzeñ narracyjna
œl¹skiego regionu historycznego zape³niana jest bowiem przede wszystkim wiado-
moœciami natury politycznej. Zamieszczane s¹ w niej informacje o kolejnych wal-
kach w ksi¹¿êcej rodzinie, podzia³ach terytorialnych prowincji, rozejmach i sojuszach
czy sporach Piastów œl¹skich z w³adz¹ duchown¹29. Na kartach narracji nie rysuje
siê wyraŸny i klarowny obraz interesuj¹cego nas zagadnienia. Wystêpuj¹ bowiem
zarówno zdania informuj¹ce o utrzymywaniu siê, pomimo nacisków niemczyzny,
polskiego charakteru tej prowincji i jej ludnoœci (zawê¿anej jednak przewa¿nie do
ksi¹¿êcej rodziny), jak i te stwierdzaj¹ce b¹dŸ sugeruj¹ce, ¿e Œl¹sk przesta³ ju¿ byæ
(choæ trudno ustaliæ jednoznacznie, w którym konkretnie momencie30) czêœci¹ Pol-
ski (nie w sensie jednak politycznej podleg³oœci)31. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e od cza-
sów W³adys³awa £okietka przewa¿a ju¿ zdecydowanie ujmowanie Œl¹ska jako ja-
kiegoœ specyficznego organizmu, który odró¿niany jest zarówno od Polski i Czech,
jak te¿ od Niemiec32.

Dorota Malczewska-Pawelec

28 Zob. np.  tam¿e, t. VIII, s. 53. Z drugiej strony Naruszewicz podkreœla wielokrotnie przynale¿-
noœæ œl¹skich ksi¹¿¹t do piastowskiej, polskiej rodziny pomimo szerz¹cych siê wp³ywów niemiec-
kich. Por.: tam¿e, t. VIII, s. 53. Co ciekawe, zamieszcza nawet wzmiankê o zg³oszonej na radzie królew-
skiej w 1339 r. kandydaturze ksi¹¿¹t œl¹skich do sukcesji po Kazimierzu Wielkim: „Jedni ¿yczyli mieæ
na tronie Konstantyna ksi¹¿êcia Podolskiego syna Koryata Gedyminowicza: drudzy którego z ksi¹-
¿¹t Mazowieckich: inn i  ze  Sz l¹sk ich ,  j ako  p rawdz iw¹  k rew s ta ro¿y tnych  k ró lów Po l -
sk i ch ,  n i e  chc¹c  widz i eæ  na  t ron ie  pana  z  obcych  na rodów ” (tam¿e, t. IX, s. 55).

29 Zob. np. tam¿e, t. VII, s. 142–143, 156, 195–196, 231–233; t. VIII, s. 3–4, 18–19, 39–41, 47–50,
148–151, 170–171.

30 Nie da siê bowiem wskazaæ w narracji jakiegoœ wydarzenia, które mo¿na by uznaæ za swoist¹
cezurê odmiennego postrzegania Œl¹ska przez autora Historii narodu. Nie mo¿e ni¹ byæ np. rok 1327
(czyli data z³o¿enia ho³du lennego przez piêciu ksi¹¿¹t górnoœl¹skich Janowi Luksemburskiemu), bo
ju¿ w stosunku do wczeœniejszych czasów, np. Henryka Brodatego, spotykamy siê z odmiennym trak-
towaniem Œl¹ska. Zob. kolejny przypis.

31 Np. zdania: „...otworzy³y siê w  Po l sce  i  na  Sz l ¹ sku  mennice za Kazimierza Sprawiedli-
wego, Leszka Bia³ego i Henryka brodatego...” (tam¿e, s. 92) czy „Wszak¿e p³odny ten k¹kol [chodzi
o sektê dulcyñsk¹ i lata 1315–1318 – D.M.-P.] zamno¿ywszy siê wkrótce po Niemczech ,  Cze -
chach ,  Morawach  i  Sz l ¹ sku ...” (tam¿e, s. 148) sugeruj¹, ¿e w omawianym okresie Œl¹sk jawi³
siê Naruszewiczowi jako odrêbny, byæ mo¿e autonomiczny organizm. Podobnie rzecz siê ma
z postrzeganiem Œl¹zaków: „Móg³ zaiste £okietek mieæ do nich gniew ukryty, za dawn¹ zdradê, kie-
dy w odzieniu mniszem uciekaæ musia³, lecz l udz i e  obcy  z  Czechów,  Sz l ¹zaków i  N iem-
ców  z³o¿eni, nie lubi¹c go jako Polaka...” (tam¿e, s. 127). Kilka linijek wczeœniej jednak Narusze-
wicz, jak to wielokrotnie w tekœcie przy ró¿nych okazjach czyni, podkreœli³ pokrewieñstwo ksi¹¿¹t
œl¹skich z Piastami: „£okietek maj¹c co do czynienia w Wielkiejpolszcze i z Krzy¿akami, potrzebo-
wa³ pieniêdzy na utrzymanie wojsk przeciwko nieprzyjacio³om, i domowej  ks i¹¿¹ t  pokrewnych
na  Sz l¹ sku  zazdroœci” (tam¿e, s. 127). Podobnie, informuj¹c np. o zabraniu ksiêstwa opawskiego
przez Czechów po œmierci Mieszka II Oty³ego, Naruszewicz nie pisze o odebraniu go Œl¹zakom, ale
Polakom (tam¿e, t. IX, s. 119). Por. te¿ inne, np. t. VIII, s. 159.

32 „By³o ich zamys³em [tj. Krzy¿aków – D.M.-P.] zak³óciæ króla ze strony Czech  i  Sz l ¹ ska ...”
(tam¿e, t. VIII, s. 195) ; „Krzy¿acy nie bêd¹c sami dosyæ silni do zaczepki króla, wezwali z N ie -
miec ,  ze  Sz l ¹ ska  i  z  Ang l j i ...” (tam¿e, s. 203). Podobnie rzecz siê przedstawia z postrzega-
niem mieszkañców Œl¹ska. Nie s¹ oni ju¿ (z wyj¹tkiem stoj¹cych przy Kazimierzu nielicznych ksi¹-
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Jako posiadaj¹cy pewne znamiona historycznego regionu, Œl¹sk postrzegany jest
bardziej jako struktura homogeniczna, cechuj¹ca siê jednoœci¹ i jednorodnoœci¹
(rzecz faktycznie sprowadza siê do wymiaru etnicznego, tj. polskoœci). Nie ma ¿ad-
nych wzmianek mówi¹cych o wieloœci ró¿nych aspektów spo³ecznego ¿ycia, prze-
nikaniu siê ró¿norodnych oddzia³ywañ i wp³ywów, nawet tych etnicznych. Bior¹c
ten aspekt pod uwagê, mo¿na stwierdziæ, i¿ z pewnoœci¹ Œl¹sk nie jest przedsta-
wiany jako miejsce spotkañ ró¿nych kultur. Jedyny dostrze¿ony tam proces oddzia-
³ywañ kulturowych dotyczy³ swoistego u legan ia  wp³ywom niemczyzny. Nie by³
to wiêc przejaw aktywnoœci samego regionu, a œciœlej mówi¹c jego mieszkañców,
ale swoisty akt poddania siê narzucanemu systemowi33. Zreszt¹ ukazywanie Œl¹-
ska jako wy³¹cznie obiektu i przedmiotu oddzia³ywañ (przewa¿nie zreszt¹ politycz-
nych) przewa¿a na kartach narracji. Jedynym wyró¿nionym w nim elementem,
któremu przypisuje siê niejak¹ moc sprawcz¹ i aktywnoœæ, jest ksi¹¿êca rodzina
i jej poszczególni przedstawiciele.

Okreœlenie Œl¹sk funkcjonuje zatem w narracji przede wszystkim jako pojêcie
natury polityczno-administracyjnej. Najczêœciej jest ono u¿ywane dla nazwania
obszaru pozostaj¹cego we w³adaniu najstarszej ga³êzi piastowskiej rodziny. Kon-
kretyzacja jego przestrzennego zasiêgu nastêpuje dopiero przy okazji podzia³u tej
prowincji miêdzy synów W³adys³awa Wygnañca: „Rozdzielony zatym Szl¹sk na
trzy g³owy. Boles³awowi najstarszemu dosta³o siê ksiêztwo Wroc³awskie, Lignic-
kie, Opolskie, i Krosnowskie. Mieczys³awowi Raciborskie, Opawskie i Cieszyñ-
skie. Konradowi G³ogowskie i Sagañskie”34.

Wydaje siê, ¿e w³aœnie takie przestrzenne wyobra¿enie Œl¹ska, a wiêc z ziemi¹
opawsk¹ i Krosnem oraz nie wymienianym przy tej okazji K³odzkiem35, funkcjo-
nuje w ca³ej narracji36. Mo¿emy zatem mówiæ o pewnym „unieruchomieniu” po-
jêcia Œl¹sk b¹dŸ te¿ jego statycznym ujêciu.
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¿¹t œl¹skich) postrzegani jako Polacy; nie s¹ tak¿e Czechami ani Niemcami. Stanowi¹ odrêbn¹ kate-
goriê narodowoœciow¹: „...ju¿ siê liczba wojowników z Czechów,  Niemców i  Sz l ¹zaków . . .
pomno¿y³a...” (tam¿e, t. IX, s. 120); „Przyci¹gn¹³ Jan król pod Czernin z potê¿nem wojskiem, które
siê (...) znacznie Niemcami  i  Sz l¹zakami  pomno¿y³o” (tam¿e, s. 121).

33 Jedyna wzmianka mówi¹ca cokolwiek o postawach i preferencjach zamieszkuj¹cej Œl¹sk lud-
noœci odnosi siê do czasów Henryka Probusa: „Niemniej gorliwe starania czynili ksi¹¿êta Szl¹scy
wzglêdem przywrócenia ber³u Polskiemu poczynionych od Niemców zaborów. Lêkali siê sami zie-
mianie Szl¹scy, aby powoli id¹c pod obce panowanie, imienia Polskiego z ziemi¹ nie stracili” (tam-
¿e, t. VII, s. 228).

34 Tam¿e, t. VI, s. 46.
35 Por. np.: tam¿e, t. V, s. 118, przyp. 1; t. VII, s. 236.
36 Byæ mo¿e brak konkretyzacji historycznych granic Œl¹ska odnosz¹cych siê do wczeœniejszego

okresu wi¹za³ siê z dostrze¿onymi przez historyka trudnoœciami, o czym œwiadcz¹ chocia¿by nastê-
puj¹ce fragmenty: „Szl¹sk teraŸniejszy w najdawniejszych kronikach nosi³ nazwisko Polski, tak ten,
co go teraz górnym, jak i ów, co go dolnym nazywaj¹ . . .  Kozmas Praski pisarz tego¿ wieku [tj. XI –
D.M.-P.] nie wspomina nigdzie o Szl¹sku Silesia: owszem pisz¹c o wyprawach obu Brzetys³awów
do Polski...” (tam¿e, t. V, s. 118, przyp. 1); „Lecz nie ma ¿adnego œladu w póŸniejszych po Boles³a-
wie Chrobrym historyach, jeŸli ta czêœæ dawnej Polski przedodrzañska, miêdzy Odr¹ i granicami wo-
jewództw Krakowskiego, Sieradzkiego, Kaliskiego i Poznañskiego rozci¹gaj¹ca siê, nazywa³a siê
Szl¹zkiem, jak siê teraz nazywa. Nazwisko Szl¹ska, Silesia Zlesia, poczê³o byæ znajomsze po œmier-
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Kolejne zagadnienie w naszej analizie odnosi siê do problemu przyczyn odpad-
niêcia Œl¹ska od Polski. Kwestii tej poœwiêca autor Historii narodu polskiego wie-
le miejsca. Fakt ten œwiadczy, i¿ z pewnoœci¹ wydarzenie to odbiera³ w katego-
riach powa¿nej i znacz¹cej straty (nie poœwiêca siê bowiem czasu i nie przywi¹zuje
du¿ej wagi do spraw ma³o istotnych). Naruszewicz, jak ju¿ wczeœniej zaznaczy-
³am, nie mia³ bowiem ¿adnych w¹tpliwoœci co do polskich praw do tej dzielnicy,
jej polskiego charakteru oraz etnicznego (tj. polskiego) rodowodu jej mieszkañców.
Doœwiadcza³ wiêc utraty Œl¹ska jako pewnego bolesnego uszczerbku na ciele kraju.
Strata by³a tym dotkliwsza, ¿e jak sam przyznawa³, Œl¹sk by³ „znakomit¹ czêœci¹ ko-
rony”37. Niemniej jednak, choæ wielokrotnie sprawê przyczyn utraty Œl¹ska porusza³,
nie poœwiêci³ temu w¹tkowi oddzielnego fragmentu narracji. Informacje z nim zwi¹-
zane rozproszone s¹ po wielu partiach tekstu.

Trudno wiêc mówiæ w tym przypadku o jakiejœ wyraŸnej, rozbudowanej stra-
tegii eksplanacyjnej. Wyjaœnianie Naruszewicza sk³ada siê bowiem z dwóch zasad-
niczych elementów: 1) odtworzenia ³añcucha wydarzeñ, które w efekcie dopro-
wadzi³y do utraty Œl¹ska; 2) wskazania bezpoœrednich winnych jego odpadniêcia.
To, co ponadto zwraca uwagê, to fakt, i¿ „poszukiwania” owych wydarzeñ ogra-
niczaj¹ siê wy³¹cznie do sfery dzia³añ politycznych. Brak jest natomiast odwo³añ
do zjawisk natury gospodarczej, kulturowej (nie wystarcz¹ tu wzmianki o ulega-
niu wp³ywom niemczyzny) i spo³ecznej. Sprawstwo zaœ dzia³añ politycznych spro-
wadzone zosta³o przede wszystkim do motywowanych psychologicznie decyzji
okreœlonych podmiotów historycznych (w tej roli wystêpuj¹ zarówno postaci ludz-
kie – np. cz³onkowie ksi¹¿êcej rodziny, jak i antropomorficznie ujête byty nie-ludz-
kie).

Jako pocz¹tek ci¹gu wydarzeñ Naruszewicz wskaza³ podzia³ pañstwa dokona-
ny przez Boles³awa Krzywoustego: „Potomnoœæ obwinia go sprawiedliwie, ¿e
wyj¹wszy niejako z pod w³adzy monarchicznej silniejsze zawsze pod jedn¹ g³ow¹
królestwo, poda³ je na kilkowieczn¹ rozrodzonych ksi¹¿¹t szarpaninê, na wojny
domowe, a z nich wynik³¹ Szl¹ska oderwê, i si³ narodowych os³abienie”38.

ci Boles³awa Krzywoustego, i podziale Polski miêdzy jego synów: a bardziej jeszcze po œmierci W³a-
dys³awa II. syna jego, którego dopiero synowie zaczêli siê pisaæ duces Silesiae” (tam¿e, t. IX, s. 113,
przyp. 1). Wynika z nich niew¹tpliwie, i¿ historyk zdawa³ sobie sprawê z pewnej nieadekwatnoœci
narzucania utworzonego w wiekach póŸniejszych pojêcia Œl¹sk do czasów pierwszych Piastów. Cy-
towane przez niego przekazy Ÿród³owe, które zapewne interpretowa³ jako odzwierciedlenia ówczes-
nej ogólnej wiedzy i œwiadomoœci, nie wyró¿nia³y bowiem takiej odrêbnej czêœci jak Œl¹sk. Drug¹
wa¿n¹ rzecz¹ zauwa¿on¹ przez Naruszewicza by³ brak b¹dŸ s³aboœæ ewidencji Ÿród³owej dla ustale-
nia historycznych, a wiêc zmieniaj¹cych siê w czasie granic Œl¹ska w omawianym okresie. W zwi¹z-
ku z tym i sam Naruszewicz mia³ problemy z precyzyjniejszym okreœleniem jego obszaru: „Z powie-
œci Bogufa³a pokazuje siê, ¿e Szl¹sk nie by³ na ów czas [konkretnie tekst odnosi siê do wydarzeñ
z lat 1162–1163 – D.M.-P.] tak obszerny jak teraz, i ¿e ksiêztwo Opolskie do niego nie nale¿a³o” (t. VI,
s. 45, przyp. 4). Co ciekawe jednak, Naruszewicz, œwiadom tych pu³apek (anachronizmu) i trudnoœci,
operuje ju¿ od czasów Ziemowita pojêciem Œl¹ska (tym oddaj¹cym stan rzeczy na wiek XII) b¹dŸ
jego wyró¿nionymi w okresach póŸniejszych czêœciami. Zob. np.: tam¿e, t. V, s. 118, przyp. 1 i s. 163.

37 Tam¿e, s. 117. Na kartach narracji padaj¹ tak¿e inne, równie entuzjastyczne okreœlenia Œl¹ska,
np. „najpiêkniejsza czêœæ dziedzictwa królów polskich” (tam¿e, t. VIII, s. 170).

38 Tam¿e, t. V, s. 294.
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Decyzja Krzywoustego nie by³a zatem postrzegana jako przyczyna bezpoœred-
nia. Uruchomi³a ona raczej ca³¹ seriê szkodliwych dla Polski i Œl¹ska wydarzeñ.
By³a wiêc niczym przypadkowo potr¹cony kamieñ, który wywo³a³, choæ wcale nie
musia³, lawinê. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e uzyska³a u historyka status praprzy-
czyny.

W³aœciwymi ogniwami – przyczynami by³y zaœ nastêpuj¹ce po sobie wydarze-
nia: pozbawienie W³adys³awa II i wywodz¹cej siê od niego œl¹skiej ga³êzi Piastów
praw do senioratu39, podzia³ Œl¹ska w 1163 r.40 oraz k³ótnie w rodzinie œl¹skich
Piastów, skutkuj¹ce najczêœciej dalszym jego rozdrobnieniem i ogólnym os³abie-
niem zdolnoœci obronnych przed s¹siedzkimi zakusami41. Najwa¿niejszymi zaœ eta-
pami przechodzenia Œl¹ska z polskiej na czesk¹ podleg³oœæ by³y: uczynienie zapi-
su z ksiêstwa wroc³awskiego przez Henryka VI na rzecz Jana Luksemburskiego,
zho³dowanie ksiêstwa legnicko-brzeskiego oraz uznanie siê za lenników czeskich
ksi¹¿¹t: kozielskiego, oœwiêcimskiego, opolskiego, cieszyñskiego, oleœnickiego
i g³ogowskiego42. Ostatnimi by³y zrzeczenia siê formalnych praw Polski do Œl¹-
ska uczynione na zjazdach w Trenczynie43 i Wyszehradzie44. Listê zamyka rok 1356,
w którym Kazimierz Wielki zrezygnowa³ z praw do ksiêstwa jaworsko-œwidnic-
kiego.

Wœród zidentyfikowanych winnych utraty przez Polskê œl¹skiej prowincji znaj-
duj¹ siê œl¹scy ksi¹¿êta en masse, Czechy, Jan Luksemburski i Krzy¿acy. Odpo-
wiedzialnoœæ tych pierwszych polega³a przede wszystkim na niew³aœciwym, tj. nie-
nawistnym stosunku do m³odszych linii rodziny, jak i szerzej do ca³ego narodu
polskiego. Drug¹ przewin¹ by³o uleganie cudzoziemskim wp³ywom45. Na kartach
narracji nie zosta³ jednak precyzyjnie okreœlony moment, od którego te z³e ten-
dencje u œl¹skich ksi¹¿¹t wziê³y górê46. Nie s¹ one podkreœlane zbyt mocno u sy-
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39 „Ten by³ najpierwszy krok do utraty na potem Szl¹ska: hañba uczyniona W³adys³awowi, wra-
zi³a w potomstwo i wnuków jego wieczyst¹ innym ku Piastowiczom niechêæ, którzy czuj¹c siê byæ
usunionemi od praw pierworództwa, oraz dla s¹siedztwa Czechów i Niemców, a s³aboœci swojej
w podrobnieniu woleli siê onym poddawaæ” (tam¿e, t. VI, s. 21). Por. tam¿e, s. 45, 56.

40 Tam¿e, t. VI, s. 46. Naruszewicz przyj¹³, i¿ w 1163 r. nast¹pi³o zarówno przekazanie Œl¹ska
synom W³adys³awa II, jak i jego podzia³ na trzy czêœci. Wspó³czesna literatura wydzielenie owych
trzech czêœci przenosi na rok 1177.

41 Zob. np.: tam¿e, t. VIII, s. 148 i n.
42 Tam¿e, s. 172, 174, 196–197. Naruszewicz wymienia równie¿ jako przyjmuj¹cego zale¿noœæ

lenn¹ od Czech w 1327 r. Henryka wroc³awskiego oraz Boles³awa legnicko-brzeskiego. Jest to pew-
na niekonsekwencja, albowiem, o czym wspomina³am, wydarzenia te we wczeœniejszych partiach nar-
racji datowa³ historyk odpowiednio pod rokiem 1322 i 1323.

43 Tam¿e, t. IX, s. 21.
44 Tam¿e, s. 24.
45 Zob. np.: tam¿e, t. VIII, s. 35–36.
46 W narracji znajduje siê fragment sugeruj¹cy, jakoby ju¿ synowie W³adys³awa II postrzegani

byli przez polskie spo³eczeñstwo (czytaj: jego elitê) jako przesi¹kniêci niemczyzn¹: „Naród przelaw-
szy panowanie na Kêdzierzawego, nie chcia³ wiêcej Szl¹zaków, posad¹ i sercem zniemcza³ych: a oni
te¿ widz¹c nieskuteczne usi³ki swoje w dopiêciu straconych praw ojcowskich, sami siê onych po kil-
kakroæ zrzekli, przestaj¹c na Szl¹sku, z podleg³oœci¹ ksi¹¿êtom Krakowskim, jako czêœæ do sk³adu
i cia³a rzeczypospolitej polskiej nale¿¹ca” (tam¿e, s. 33).
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nów W³adys³awa II, choæ to wtedy z powodu utraty praw do senioratu wspomnia-
ny uraz i niechêæ mia³y mieæ swój pocz¹tek. Pierwsi œl¹scy Piastowie ukazani s¹
bowiem raczej jako uznaj¹cy prawa ksiêcia zwierzchniego, utrzymuj¹cy z nim bli-
skie zwi¹zki i odwo³uj¹cy siê do jego mediacji w wewnêtrznych sporach47. Co wiê-
cej, historyk wykorzystuje nadarzaj¹ce siê okazje, aby wykazaæ, i¿ brali oni bar-
dzo aktywny udzia³ w ówczesnym ¿yciu politycznym Polski48.

Tak naprawdê pierwszego powa¿nego winnego, którego dzia³ania zagra¿a³y
polskoœci, historyk by³ w stanie wskazaæ dopiero w czwartym pokoleniu œl¹skich
Piastów w osobie Boles³awa £ysego49. Kolejne œlady przychylnoœci Niemcom
i Czechom oraz rodzinnej nienawiœci historyk dostrzeg³ u bratanka tego¿ Boles³a-
wa, Henryka Probusa50, ale dopiero wtedy kiedy wszed³ on w konflikt z W³ady-
s³awem £okietkiem. Wizerunek œl¹skich Piastów jako szkodz¹cych i zaprzedaj¹-
cych sprawy w³asnego kraju i narodu oraz ulegaj¹cych niemieckim wp³ywom
zostaje jeszcze bardziej wzmocniony i utrwalony w czêœciach narracji dotycz¹cych
okresu walk £okietka z Wac³awem czeskim51. Wymienia siê ich wtedy nawet ra-
zem z najwiêkszymi ówczesnymi wrogami Polski: Krzy¿akami, Czechami i Bran-
denburczykami52. Pojawiaj¹ siê te¿ najczêœciej jako wspieraj¹cy kroki buntowni-
ków przeciw uznawanej przez naród w³adzy53. Z drugiej jednak strony padaj¹
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47 Zob. tam¿e, t. VI, s. 94–96.
48 Dowiadujemy siê bowiem np., ¿e „Boles³aw ksi¹¿e Szl¹ski na Wroc³awiu z innemi ksi¹¿êtami

Polskiemi Leszkiem Mazowieckim, Ottonem poznañskim, i szlacht¹” by³ uczestnikiem zjazdu w £ê-
czycy. Widzimy go tak¿e wraz ze swoim bratem Mieszkiem Pl¹tonogim w og³oszonej przez Kazi-
mierza Sprawiedliwego wyprawie przeciw Prusom w 1192 r. Œl¹scy Piastowie nie znikaj¹ z pola za-
interesowania i po œmierci Kazimierza. Podobnie jak ksi¹¿êta innych dzielnic, czynnie w³¹czaj¹cych
siê do walk o krakowski tron dla swojego faworyta – Mieszka Starego. Wielokrotnie te¿ Narusze-
wicz podkreœla, ¿e wtedy i w latach nastêpnych Piastowie œl¹scy „jako lennicy korony Polskiej, do
cia³a jej nale¿eli”. Zob. np.: tam¿e, t. VI, s. 102, 127–128, 168.

49 „Nape³nia³ siê dwór Lignicki ludŸmi œagranicznemi; których Boles³aw bez wzglêdu czêstokroæ
nad urodzenie i przymioty, dla samej tylko p³ochej osobliwoœci, na urzêdy krajowe sadz¹c, i wiêk-
szymi ³askami darz¹c, œci¹gn¹³ na siebie niechêæ powszechn¹ narodu Polskiego” (tam¿e, t. VII, s. 77).
Jakby jednak usprawiedliwiaj¹c Boles³awa, Naruszewicz zaraz dodaje informacjê, i¿ ho³dowanie ob-
cym zwyczajom nie by³o tylko w owych czasach w³aœciwoœci¹ tego ksiêcia czy œl¹skiej ga³êzi Pia-
stów, ale wiêkszoœci polskich dworów ksi¹¿êcych. Toczone zaœ miêdzy Boles³awem Rogatk¹ a w³ad-
cami Wielkopolski walki i zatargi mia³y, zdaniem historyka, jedynie wymiar domowych, rodzinnych
sporów, albowiem: „Nie nast¹pi³a jeszcze miêdzy Polskiemi ksi¹¿êtami ta pañstwa ró¿nica, któr¹ te-
raz miêdzy Polsk¹ a Szl¹skiem widziemy. Sk³ada³y wszystkie prowincye jedno cia³o Rzeczypospoli-
tej, a z tego powodu choæ jakie zamiany nastêpowa³y, by³y to domowe sprawy, jako wspólnej i nie-
rozdzielnej ojczyznie bez alienacyi i rozszarpania krajów” (tam¿e, s. 100). Co wiêcej, w innym miejscu
Naruszewicz wspomina tak¿e o zafrasowaniu i zatroskaniu œl¹skich ksi¹¿¹t z powodu uszczerbku œl¹-
skiego, a wiêc tym samym polskiego stanu posiadania (utraty ziem na rzecz zachodniego s¹siada):
„Niemniej gorliwe starania czynili ksi¹¿êta Szl¹scy wzglêdem przywrócenia ber³u Polskiemu poczy-
nionych od Niemców zaborów . . .  Drogoœæ pod ów czas pieniêdzy, a bardziej jeszcze przezastawione
zamki Krosno, Greifenstein i Pitzyn w rêce duchowne, czyni³y trudnoœæ w ich odzyskaniu” (tam¿e,
s. 228–229).

50 Np. tam¿e, t. VIII, s. 57.
51 Np. tam¿e, s. 119.
52 Np. tam¿e, s. 67.
53 Np. tam¿e, s. 119, 127.
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równie¿ okreœlenia ujmuj¹ce nieprzychylne dzia³ania œl¹skich ksi¹¿¹t wobec £o-
kietka w kategoriach „domowych, rodzinnych awantur”54. Która z tych wersji jest
bli¿sza prawdy? W jakim stopniu wina za utratê Œl¹ska spoczywa na ich sumie-
niu? Tego historyk nie rozstrzyga, zostawiaj¹c czytelnika z nierozwi¹zanymi pro-
blemami. Wydaje siê, ¿e Naruszewiczowi zabrak³o po prostu konsekwencji w ar-
gumentowaniu swoich pogl¹dów. Byæ mo¿e sta³o siê tak dlatego, ¿e nie by³y one
do koñca spójne.

Odnosi siê bowiem wra¿enie, ¿e chocia¿ Naruszewicz dostrzega³ szkodliwy
wp³yw niektórych dzia³añ œl¹skich w³adców, to jednak usilnie wzbrania³ siê w swo-
jej najg³êbszej ocenie przed uznaniem ich za bezpoœrednio winnych oderwania Œl¹-
ska od Polski. Nawet doœæ obszernie opisywane bratobójcze wojny toczone miê-
dzy œl¹skimi ksi¹¿êtami, zw³aszcza szóstej generacji, które nadszarpywa³y jego si³y,
i które, jak sam stwierdzi³ w pewnym momencie, by³y „przyczyn¹ ruiny Œl¹ska”
i jego odpadniêcia, nie musia³y, jak wynika z ca³oœci kontekstu narracji, do niego
doprowadziæ. Sprawy mog³yby siê potoczyæ lepszym dla Polski i Œl¹ska torem,
gdyby nie dzia³alnoœæ kolejnego, w ocenie Naruszewicza mo¿e nawet najbardziej
odpowiedzialnego, sprawcy: Czech.

Po³udniowy s¹siad postrzegany jest ju¿ od najwczeœniejszego etapu „przejmo-
wania” ziem œl¹skich przez pierwszych Piastów55 jako g³ówny rywal i konkurent
w tym zadaniu56. Historyk skrupulatnie odnotowuje najwa¿niejsze zmagania obu
stron: czeskie napaœci i próby odebrania prowincji b¹dŸ jej czêœci, odpowiedzi na
nie ze strony polskiej, podpisywane pokoje i zawierane rozejmy57. Wszystkie te
wydarzenia mia³y zapewne w intencji historyka kreowaæ w oczach czytelnika sy-
tuacjê nieustannego zagro¿enia z czeskiej strony. Jednak dopóki Polska pozosta-
wa³a pod rz¹dami jednego w³adcy, czasami mniej, czasami bardziej skutecznie, ale
radzi³a sobie z czeskimi zakusami. Bilans uczyniony przy okazji œmierci Boles³a-
wa Krzywoustego nie pozostawia co do tego w¹tpliwoœci.

Sytuacja jednak siê zmieni³a, gdy kraj uleg³ podzia³owi na dzielnice. K³opoty
z utrzymaniem zwierzchniej w³adzy najpierw przez seniora rodu, a póŸniej kolej-
nych zdobywców stolicy, liczne zagro¿enia zewnêtrzne i w koñcu k³ótnie w pia-
stowskiej rodzinie os³abi³y si³y i mo¿liwoœci obronne kraju. Zdaniem historyka
okolicznoœci te postanowi³ wykorzystaæ po³udniowy s¹siad. Miêdzy innymi i Œl¹sk
sta³ siê przedmiotem jego zabiegów58.

Wespó³ z antropomorficznie ujmowanym podmiotem „Czechy” sprawc¹ utraty
Œl¹ska jest równie¿ ich w³adca, Jan Luksemburski. Zdaniem historyka to w³aœnie
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54 Tam¿e, s. 126.
55 Naruszewicz datuje to wydarzenie na czasy panowania Ziemowita. W³adca ten mia³ „nabyæ”

po upadku Pañstwa Wielkomorawskiego Górny Œl¹sk z Cieszynem, Raciborzem i Opolem (tam¿e,
t. IV, s. 8, przyp. 3).

56 „Czescy ksi¹¿êta robi¹c sobie powoli monarchi¹ z ró¿nych osad S³owian . . .  nagl¹dali ku gór-
nemu Szl¹skowi...” (tam¿e, t. IV, s. 9); zob. tak¿e: tam¿e, s. 50.

57 Zob. np. tam¿e, s. 50, 220, 228; t. V, s. 292, 294.
58 Tam¿e, t. VIII, s. 149. Por.: tam¿e, s. 171.
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jego dzia³ania odegra³y w tym wydarzeniu decyduj¹c¹ i bezpoœredni¹ rolê. Wielo-
krotnie na kartach Historii narodu spotykamy siê z opisami, krytycznie ocenianych,
sposobów i metod pozyskiwania przez niego œl¹skich ziem59. Podkreœla siê tak¿e
niegodziwy charakter Jana Luksemburskiego, zdeterminowany ob³ud¹, chciwoœci¹,
zach³annoœci¹ i wielkimi ambicjami60.

Jednak lista zidentyfikowanych winowajców nie koñczy siê na œl¹skich Piastach,
po³udniowym s¹siedzie i jego wrogo wobec Polaków nastawionym w³adcy. W ode-
rwaniu Œl¹ska od Polski mieli bowiem, zdaniem historyka, tak¿e swój udzia³ Niem-
cy i Krzy¿acy. Ich wina polega³a przede wszystkim na prowokowaniu i j¹trzeniu
waœni miêdzy œl¹skimi Piastami a reszt¹ rodziny61.

Kolejna kwestia zwi¹zana z wyjaœnianiem przyczyn utraty Œl¹ska wi¹¿e siê
z ocen¹ poczynañ na tym polu dwóch ostatnich Piastów na polskim tronie: W³a-
dys³awa £okietka i Kazimierza Wielkiego. Na lata ich panowania przypadaj¹ bo-
wiem finalne wydarzenia, przes¹dzaj¹ce o utracie tej krainy: lenne ho³dy z³o¿one
przez œl¹skich ksi¹¿¹t i formalne zrzeczenie siê praw do niej przez polsk¹ stronê.

Je¿eli chodzi o osobê W³adys³awa £okietka, historyk ca³kowicie oczyszcza go
z odpowiedzialnoœci. Jego najwiêksz¹ zas³ug¹ by³o scalenie kraju. Aby tego do-
konaæ, musia³ pokonaæ wielu zewnêtrznych wrogów: Czechów, Krzy¿aków czy
Brandenburczyków. W zadaniu tym przeszkadzali mu tak¿e i Œl¹zacy, sympatyzu-
j¹cy z po³udniowym s¹siadem62. Osadzaj¹c na tym tle lenne ho³dy oddawane przez
najstarsz¹ ga³¹Ÿ piastowskiej rodziny w³adcy Czech, historyk znacz¹co sugeruje,
¿e wina i odpowiedzialnoœæ w tym przypadku le¿y wy³¹cznie po œl¹skiej stronie,
która odciê³a siê od swoich polskich korzeni.

Chocia¿ g³ówny nurt narracji koncentruje siê na ogólnokrajowych sprawach,
to jednak pojawiaj¹ siê tak¿e wzmianki o anga¿owaniu siê £okietka w œl¹skie pro-
blemy polegaj¹ce na doraŸnym wspieraniu wybranych ksi¹¿¹t w ich domowych
walkach i skutkuj¹ce te¿, ale jakby mimochodem, utwierdzaniem tam swoich wp³y-
wów63. W syntezie jednak, co mo¿e dziwiæ, nie ma mowy o realizacji przez £o-
kietka jakiejœ przemyœlanej, celowej polityki wobec œl¹skich ziem i ich w³adców.
Nie rozpatruje siê bowiem w tym kontekœcie ani faktu zam¹¿pójœcia córki £okiet-
ka Kunegundy64 za ksiêcia œwidnickiego Bernarda65, ani zaanga¿owania jej ojca
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59 Np. tam¿e, s. 172–174.
60 Np. tam¿e, s. 173, 181; t. IX, s. 18.
61 Np. tam¿e, t. VI, s. 45; t. VIII, s. 195.
62 „Pomknê³a siê nieprzyjaŸñ tych ksi¹¿¹t do tego kresu, ¿e króla i zwierzchnika swojego nie Pol-

skim, ale Krakowskim przez wzgardê nazywali; a chc¹c siê nawet herbami od w³asnego narodu ró¿-
niæ, or³a Bia³ego w czarne, szare, lub œniade pióra w ksiêztwach swoich przystroili” (tam¿e, s. 196);
por. te¿: tam¿e, s. 67, 102, 118–119, 126–128.

63 Zob. np. tam¿e, s. 149–150, 171–172.
64 U Naruszewicza wystêpuje pod imieniem Ma³gorzaty (tam¿e, t. IX, s. 15, przyp. 5).
65 Podobnie sprawa oddania Bolka II ksiêcia œwidnickiego królowi polskiemu przedstawiana jest

tylko jako efekt wyznawanych pogl¹dów tego ksiêcia. Brak jest natomiast chocia¿by wzmianki o po-
lityce £okietka prowadzonej wobec tego ksiêstwa i jego kolejnych w³adców: Bernarda, a nastêpnie
jego syna Bolka II. Zob. tam¿e, t. VIII, s. 197.
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w sprawy Henryka VI, ostatniego ksiêcia z linii Piastów wroc³awskich66. Z dru-
giej te¿ strony, nie czyni siê £okietkowi jakiegokolwiek zarzutu z „niedopatrze-
nia” œl¹skich spraw.

Podobnie wypada ocena odpowiedzialnoœci za utratê Œl¹ska Kazimierza Wielkiego
wyra¿ona najpe³niej w nastêpuj¹cym fragmencie: „Wyrzucaj¹ niektórzy królowi
temu ust¹pienie Szl¹ska Czechom, a Krzy¿akom Pomeranji i ziem niektórych. Lecz
ci¹g interesów pod owe czasy w historyi po³o¿ony, a stan narodu, domow¹ i obc¹
broni¹ przez pó³tora prawie wieku zniszczonego, nierz¹dnego i ubogiego, uspra -
wied l iw ia  Kaz imie rza ,  ¿ e  d l a  oca l en i a  r e sz ty  k ra ju ,  i  u t r zyma-
n ia  z  koron¹  imien ia  Po l sk iego  miêdzy  ty lu  po tê¿nemi  n ieprzy-
j ac ió ³mi ,  zos t awiæ  mus ia ³  l o som,  czemu rad¹  i  r êk¹  zapob ie¿eæ
n ie  móg³ .  Wszak¿e  odebrane  od  Krzy¿aków Kujawy,  ho ³d  na  n ich
w Pomeran j i  i  w  z iemiach  innych  w³o¿ony  z  zachowan¹  na jwy¿-
s z ¹  w ³ a d z ¹ ;  z a b e z p i e c z o n e  o d  n o w e j  M a r c h j i  g r a n i c e ;  p o s k r o -
mniona  L i twa  z  Ta ta rami ,  Ruœ  do  ko rony  p rzy ³¹czona ,  wydar t e
z  p o d l e g ³ o œ c i  C z e s k i e j  k s i ê z t w o  M a z o w i e c k i e ;  w p r o w a d z o n y
i  wzmocn iony  r z¹d  z  bezp i eczeñs twem pub l i cznem;  pomno¿ona
l u d n o œ æ ,  p r z e m y s ³  i  d o s t a t k i  n a g r o d z i ³ y  s e t n i e  u t r a t ê  S z l ¹ s k a,
i oddzia³ zdrobnia³ych jego ksi¹¿¹t; z których nienawiœci naród wiêcej mia³ zawsze
szkody, ni¿eli po¿ytku z niepewnej nigdy ich przychylnoœci i zwi¹zków”67.
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66 To ostatnie wydarzenie skutkuj¹ce przekazaniem praw do ksiêstwa przez bezdzietnego œl¹skie-
go ksiêcia na rzecz polskiego króla jest jedynie wzmiankowane, i to tylko w aspekcie bratobójczych
walk na Œl¹sku. W zwi¹zku z tym i sprawa póŸniejszego zrzeczenia siê tych¿e praw przez £okietka
zosta³a podobnie potraktowana. Odnosi siê wiêc wra¿enie jakoby £okietek nie uœwiadamia³ sobie zna-
czenia poniesionej dobrowolnie straty. Co wiêcej, sposób podejmowania decyzji rzuca (i to chyba
wbrew intencjom samego Naruszewicza) powa¿ny cieñ na kwalifikacje polityczne polskiego w³adcy.
Zamiast bowiem racjonalnymi przes³ankami i polityczn¹ kalkulacj¹, kierowa³ siê uczuciami: „Lecz
jako Boles³aw u¿ywa³ powagi i mocy Czeskiej do zniszczenia Henryka, tak Henryk szuka³ jej u £o-
kietka, jako powszechnego Polski monarchy i zwierzchnika. Jako¿ oddawszy siebie i ksiêztwo Wro-
c³awskie pod panowanie królewskie, tyle zyska³ z tej opieki, ¿e Boles³aw przyciœniony od króla, uznaw-
szy polsk¹ nad sob¹ zwierzchnoœæ, przesta³ myœliæ o dalszem pokrzywdzeniu Henryka, zostawuj¹c
go przy Wroc³awiu. £ok ie t ek  t r zyma j¹c  p r zez  cza s  n i e j ak i  k s i êz two  Wroc ³ awsk ie ,
wróc i ³  one  Henrykowi ,  u¿a l iwszy  s i ê  nad  j ego  ubós twem i  n i edo l¹ ;  co  by ³o  za -
i s t e  okazy¹  w iecznego  na  po t em od  ko rony  Po l sk i e j  k s i êz twa  t ego  ode rwan ia.
Albowiem Jan widz¹c s³aboœæ i niedostatek umys³u Henryka, nie przestawa³ go ró¿nemi pochlebstwa-
mi, podarunkami i namowami dot¹d ko³ataæ, póki mu ksiêztwa tego nie ust¹pi³” (tam¿e, t. VIII, s. 172).
Wyjaœnienie przyczyn decyzji króla nie jest jasno przedstawione. Twierdzenie, jakoby król uczyni³ to
ze wspó³czucia dla niedoli wroc³awskiego ksiêcia, sugeruje, ¿e zapisuj¹cy swoje ksiêstwo Henryk VI
pozbawi³ siê ju¿ w momencie podpisywania uk³adu wszelkich praw i zysków z ksiêstwa i sta³ siê
biedakiem ¿yj¹cym na ³asce £okietka. Przeczy temu jednak wczeœniejszy fragment mówi¹cy wyraŸ-
nie, ¿e ksi¹¿ê w wyniku królewskiej interwencji pozosta³ na swoim ksiêstwie (nie gnêbiony na doda-
tek napaœciami swego brata). Czytelnik pozostaje wiêc zdezorientowany. Rodz¹ siê pytania, na które
nie znajdziemy w Historii narodu odpowiedzi: czy polski król, zyskuj¹c tak wiele, jak by siê wyda-
wa³o, na tej transakcji, nie by³ w stanie w taki sposób pomóc Henrykowi, aby ten nie musia³ wzbu-
dzaæ w nim póŸniej litoœci z powodu swojego ubóstwa? Czy rozs¹dnie by³o wystawiaæ na zakusy
„z dawna myœl¹cego o pozyskaniu Œl¹ska” i roszcz¹cego sobie prawa do ca³ej Polski Jana Luksem-
burskiego, cierpi¹cego na „niedostatek umys³u” ksiêcia, „jednej z najokazalszych dzielnic Œl¹ska”?

67 Tam¿e, t. IX, s. 268–269.
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68 Tam¿e, s. 27. Por.: tam¿e, s. 18, 24, 54. Decyzje odnoœnie do Œl¹ska podjête na zjeŸdzie w Wy-
szehradzie w 1335 r. nie s¹ jednoznacznie przez Naruszewicza opisane. W tekœcie w³aœciwym narra-
cji historyk pisze bowiem o zrzeczeniu siê praw do Œl¹ska przez delegatów Kazimierza na zjeŸdzie
w Trenczynie, a nastêpnie o ich potwierdzeniu ju¿ osobiœcie przez Kazimierza na zjeŸdzie w Wysze-
hradzie. W przypisie zaœ do cytowanego wy¿ej fragmentu historyk podaje informacjê o braku ustaleñ
w tej¿e sprawie na tym ostatnim: „nie znajduje siê ¿adna rezygnacya szl¹ska uczyniona Czechom od
Kazimierza w Wyszohradzie, któraby nam by³a znajoma. Plenipotenci królewscy w Trenczynie uczynili
to zrzeczenie, lecz nie król. W samym zaœ Wyszohradzie zrzek³ siê tylko praw swoich do Polski Jan
Czeski, i za to mu Kazimierz post¹pi³ 20 tysiêcy kóp groszy Praskich . . .  Dopiero w roku 1339, wi-
dzieæ rezygnacy¹ od samego Kazimierza uczynion¹...” (tam¿e, s. 33, przyp. 2).

69 Zob.: tam¿e, s. 27–28.
70 Tam¿e, s. 119, 155, 183–184.

Co prawda Naruszewicz dostrzega³ w królewskiej decyzji zrzeczenia siê praw
do Œl¹ska poczynionych na zjeŸdzie w Wyszehradzie znamion nielegalnoœci,
jednak nie zmienia to faktu, ¿e j¹ ca³kowicie aprobuje jako s³uszn¹ w ówczesnej
sytuacji Polski (konflikt z Krzy¿akami, pretensje Jana Luksemburskiego): „Jako¿-
kolwiek by³o uci¹¿liwe dla króla i korony, to w Wyszohradzie z Czechami przy-
mierze, bez  zezwolen ia  na rodu  uczyn ione, moc¹ którego Szl¹ska prowin-
cya, najstaro¿ytniejsze królów Polskich dziedzictwo bezprawnie od królestwa
oderwane zosta³o, kaza ³y  one  p rzy j¹æ  obecne  oko l i cznoœc i”68.

Swój b³¹d „porywczego”, bez konsultacji narodowej dokonanego zrzeczenia sta-
ra³ siê Kazimierz, zdaniem historyka, naprawiæ, odwlekaj¹c w czasie spe³nienie
zobowi¹zañ. Ponadto zwraca tak¿e Naruszewicz uwagê na osobiste interesy g³ów-
nego negocjatora – Karola Andegaweñskiego, które nie do koñca zgodne z polsk¹
racj¹ stanu, dodatkowo ogranicza³y pole manewrów Kazimierza Wielkiego69.

Historyk wspomina te¿ o wsparciu udzielanym ostatniemu uznaj¹cemu polsk¹
zale¿noœæ ksiêciu Boles³awowi Œwidnickiemu70 oraz o monarszej zgodzie na od-
st¹pienie swoich praw do ksiêstwa jaworskiego i œwidnickiego w 1356 r. Utrata
tych ostatnich opisywana w kontekœcie pozyskania praw Kazimierza do ksiêstwa
p³ockiego nie zosta³a przez historyka skomentowana i oceniona.

Ostatni wyspecyfikowany problem naszej analizy dotyczy postrzegania osób
œl¹skiej proweniencji. W narracji Naruszewicza, co trzeba podkreœliæ, znalaz³o siê
ich wcale niema³o. Z uwagi na poœwiêcone im miejsce i przypisywan¹ rangê mo¿-
na je pogrupowaæ w dwie kategorie. Pierwsz¹ stanowi¹ te, które doczeka³y siê swo-
istych, odrêbnych portretów psychologicznych. S¹ to pierwszoplanowe postaci ro-
dem ze Œl¹ska. Druga kategoria to osoby, których obecnoœæ odnotowana zosta³a
w zbiorowym obrazie œl¹skich Piastów. Mo¿emy powiedzieæ, ¿e stanowi¹ swoiste
t³o, na którym przedstawiana jest dzia³alnoœæ g³ównych bohaterów. Do tych naj-
bardziej znacz¹cych, odgrywaj¹cych najwiêksz¹ rolê w dziejach Polski (a po czê-
œci i œl¹skiej prowincji) nale¿¹: W³adys³aw II wraz z ¿on¹ Agnieszk¹, nastêpnie
Henryk Brodaty z najbli¿sz¹ rodzin¹ – ¿on¹ Jadwig¹ i synem Henrykiem Pobo¿-
nym, Boles³aw Rogatka oraz Henryk Probus.

W psychologicznym portretowaniu œl¹skich bohaterów brane s¹ przede wszyst-
kim pod uwagê potocznie pojmowane emocje, motywacje, pragnienia i uczucia. To-
warzyszy im zazwyczaj mniej lub bardziej explicite wyra¿ona ocena postêpowania.
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Dokonywana jest ona przede wszystkim pod k¹tem zas³ug dla kraju, mniej zaœ albo
w ogóle dla samego Œl¹ska. Do tego dochodz¹ jeszcze wartoœciowane odpowiednio
cechy charakteru i temperamentu. Patrz¹c przez ten pryzmat, mo¿emy postaci te przy-
pisaæ do trzech grup: ocenionych negatywnie, niejednoznacznie i pozytywnie.

Osoby podpadaj¹ce pod pierwsz¹ kategoriê swoimi dzia³aniami narazi³y przede
wszystkim Polskê (a w dalszej perspektywie Œl¹sk) na szkody i krzywdy: utratê
ziem, obc¹ interwencjê, upadek presti¿u i znaczenia. Motywacjê ich stanowi³y za-
zwyczaj takie cechy charakterologiczne jak chciwoœæ, zazdroœæ i k³ótliwoœæ.

Listê tych postaci rozpoczyna niejako protoplasta linii ksi¹¿¹t œl¹skich, najstar-
szy syn Krzywoustego, W³adys³aw II. Pomimo i¿ Naruszewicz, jak siê wydaje,
popiera³ politykê pierwszego seniora, zmierzaj¹c¹ do ponownego scalenia pañ-
stwa71, to jednak egoistyczna motywacja stoj¹ca za tym przedsiêwziêciem, stoso-
wane metody i w koñcu skutki tych dzia³añ w postaci cesarskiego najazdu i uzna-
nia podleg³oœci Polski wobec Niemiec zadecydowa³y o niekorzystnym jego
wizerunku. Œwiadczy o tym ju¿ dobór scen, w których postaæ siê pojawia. Osoba
pierwszego dziedzica Œl¹ska utrwalona zosta³a bowiem niezwykle sugestywnie
przede wszystkim w trzech najwa¿niejszych ods³onach: W³adys³aw – w komnacie
b¹dŸ sypialni zniewalany ¿ony „p³aczem, pieszczotami i pochlebstwami”; W³ady-
s³aw – walcz¹cy z m³odszymi braæmi, odwo³uj¹cy siê do obcej (ruskiej) pomocy
i wyklêty podczas tych zmaganiach przez polski Koœció³; W³adys³aw Wygnaniec
– pokonany sromotnie przez braci, wygnany z kraju i „natrêtnie” prosz¹cy o po-
moc kolejnych niemieckich cesarzy w celu odzyskania utraconych praw i ziem.

Eksponowan¹, ujemnie ocenian¹, cech¹ tego ksiêcia jest uleganie ¿onie. Byæ
mo¿e nie stanowi³aby ona zarzutu, gdyby osoba jego po³owicy zas³u¿y³a sobie na
pozytywn¹ opiniê historyka. Tak jednak nie jest. Agnieszka, córka Leopolda mar-
grabiego Austrii, uosabia najgorsze wady: jest zazdrosna, mœciwa, niesprawiedli-
wa, ¿¹dna w³adzy i przebieg³a. To ona jest powodem k³ótni w rodzinie i póŸniej-
szych bratobójczych walk72.
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71 Historyk dostrzega³ szkodliwoœæ zapisu Boles³awa Krzywoustego i nie krytykowa³ wysi³ków
W³adys³awa w celu jego zniesienia. Negatywnie ocenia³ za to stoj¹ce za nimi motywacje, zw³aszcza
Agnieszki: „Zwo³a³ wiêc do Krakowa celniejszych kraju obywatelów, a co mu Agnieszka prywatnie
nadszepta³a, szuka³ w tym pozoru dla ambicyi wytworniejszym dobra pospolitego opisem. ¯e ten dzia³
pañstwa by³ nader szkodliwym dla ojczyzny, która ju¿ go w krótkim czasie uczu³a wtargnieniem Cze-
chów: ¿e podleg³e wielog³ownemu rz¹dowi pañstwo d³ugo spokojnem byæ nie mo¿e, dla niepochyb-
nie nast¹piæ mog¹cych zajœciów, jako ustawiczne u obcych jawnie ukazuj¹ rozruchy. ¯e temi podzia-
³ami, acz z podobnym u s¹siadów na m³odszych podleg³oœci obowi¹zkiem, Ruœ, Czechy i Wêgry
wzajemnych na siê dobywaj¹ szabel. Mia³yby zaiste te przyczyny dostateczn¹ wagê, gdyby prawo
natury ust¹piæ mog³o polityce, a pierworodnoœæ tak¹ na ów czas znajdowa³a prerogatywê, jak¹ jej
teraz wieki i utwierdzony dawnoœci¹ zwyczaj we wszystkich pañstwach Europejskich przyznawaj¹.
Dla tych powodów ¿¹da³ W³adys³aw, aby roz³¹czone przez ojca prowincye znowu siê w jedno sklei³y
cia³o, a jedn¹ nad sob¹, nie z pró¿nym tylko niepewnej zwierzchnoœci tytu³em, ale rzeczywist¹ moc¹,
g³owê uznawa³y” (tam¿e, t. VI, s. 4).

72 Zob.: tam¿e, s. 3. Naruszewicz prostuje kilka b³êdnych informacji odnoœnie do ¿ony W³adys³a-
wa II. Miêdzy innymi ustala jej prawid³owe imiê – Agnieszka (a nie Krystyna) oraz stopieñ pokre-
wieñstwa wzglêdem cesarza Henryka V – siostrzenica (a nie córka). Zob.: tam¿e, t. V, s. 221–227,
przyp. 1.
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Innymi dostrze¿onymi w³aœciwoœciami W³adys³awa II s¹ „dumne przyrodze-
nie”, „okrutna dusza” i ambicja73. Sugeruj¹ wiêc one niedwuznacznie, ¿e i jemu,
tak jak i ¿onie, nie zbywa³o na sile charakteru. G³êbsza wiêc analiza ujawnia pew-
n¹ niespójnoœæ – kreowana na pierwszym planie charakterologiczna sylwetka se-
niora jako w³adcy ulegaj¹cego wp³ywom ¿ony, implicite odwo³uj¹ca siê do takich
wad jak zniewieœcia³oœæ czy powolnoœæ74, nie do koñca zgadza siê z pojawiaj¹cy-
mi siê na drugim planie wspomnianymi cechami75.

Bynajmniej nie bardziej pozytywnie od protoplasty ksi¹¿¹t œl¹skich zosta³a
odmalowana postaæ jego praprawnuka, jednego z synów Henryka Pobo¿nego, Bo-
les³awa Rogatki. Utwierdza o tym ju¿ zwiêz³a charakterystyka tego ksiêcia:
„cz³owiek dziki, popêdliwy i okrutny, którego Polacy dla z³ych a krzywych oby-
czajów Rogatk¹ nazwali”76. Dominant¹ osobowoœci tego ksiêcia jest k³ótliwoœæ.
Najpowa¿niejsz¹ zaœ przewin¹ jest sprzeda¿ polskiej ziemi w obce rêce77 i wszczy-
nanie bratobójczych walk.

Jednak nie od pocz¹tku mamy w narracji do czynienia z tak niesympatycznie
przedstawianym ksiêciem. W pierwszych scenach nie widzimy bowiem u Bole-
s³awa ¿adnych przejawów owej „rogatej duszy”. Rz¹dy w Ma³opolsce w 1241 r.
przejmuje bez rozlewu krwi na zaproszenie mo¿nych tej ziemi. Dalsze poczyna-
nia ksiêcia równie¿ nie daj¹ na to ¿adnych dowodów. Ksi¹¿ê ani siê nie mœci za
utratê czêœci Wielkopolski78, ani nie szykuje odwetowej wyprawy. Co wiêcej, re-
zygnuje z praw do wspomnianych ziem. A wszystko to za rad¹ swojej babki, Ja-
dwigi. Nastêpne przyk³ady ugodowego charakteru Rogatki to kolejne polubownie
rozstrzygane konflikty z w³adc¹ Wielkopolski Przemys³awem79. Na razie wiêc ¿a-
den œlad „okropnej” natury Boles³awa nie zostaje ujawniony. Czytelnikowi jawi
siê jako ³agodny, ws³uchuj¹cy siê w rady starszych (i to w dodatku kobiety!), sko-
ry do zawierania kompromisów ksi¹¿ê. Jedyn¹ negatywn¹ tendencj¹ przemawia-
j¹c¹ na jego niekorzyœæ by³a sk³onnoœæ do otaczania siê cudzoziemcami (ona to
mia³a byæ powodem wyst¹pienia przeciw niemu Wielkopolan).

„Gorsza” strona Boles³awa, z której mia³ w koñcu pozostaæ „s³awny”, ujawnia
siê dopiero wraz z rozpoczêciem na Œl¹sku walk miêdzy synami Henryka Pobo¿-
nego. Wtedy ten cechuj¹cy siê dot¹d ³agodnym charakterem ksi¹¿ê przeistacza siê
doœæ niespodziewanie dla czytelnika w awanturnika i pieniacza. Nie doœæ, ¿e
wszczyna, powodowany chciwoœci¹ i zazdroœci¹, wojny przeciwko m³odszym bra-
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73 Zob.: tam¿e, t. VI, s. 4–5.
74 Czasami pisze o nich historyk wprost: „...Piotr hrabia gubernator Wroc³awski patrza³ nie mi-

³em okiem na dumê ksiê¿ny, a powolnoœæ  ksi¹¿êcia s³u¿ebnicz¹” (tam¿e, t. VI, s. 7).
75 O okrucieñstwie W³adys³awa œwiadczy m.in. rozbudowany fragment dotycz¹cy zemsty doko-

nanej na Piotrze W³aœcie, krewnym i zarazem stronniku ksiêcia, z powodu jego aluzji co do wierno-
œci ma³¿eñskiej Agnieszki (wyrwano mu jêzyk i oœlepiono go).

76 Tam¿e, t. VII, s. 235.
77 Chodzi o zastawienie ziemi lubuskiej (tam¿e, s. 108).
78 Chodzi³o o ziemie zdobyte przez jego dziada Henryka Brodatego na W³adys³awie Odonicu –

czêœæ Wielkopolski do rzeki Warty, które Rogatka straci³ w 1242 r. na skutek buntu Wielkopolan.
79 Tam¿e, s. 77, 100–101.
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ciom i bratankowi80, to jeszcze w postêpowaniu swoim nie ma skrupu³ów i zaha-
mowañ. Dowodem bezwzglêdnej natury i okrucieñstwa ksiêcia jest chocia¿by fakt
spalenia przez niego koœcio³a w Œrodzie wraz z szukaj¹c¹ w jego wnêtrzu schro-
nienia okoliczn¹ ludnoœci¹ czy szykanowanie i wiêzienie swoich poddanych81.
W chciwoœci, zacietrzewieniu i porywczoœci nie cofa siê nawet przed uwiêzieniem
wroc³awskiego biskupa82. Terytorialne i materialne „sukcesy” zawdziêcza Rogat-
ka przede wszystkim nieuczciwym metodom, do jakich siê ucieka – podstêpowi,
porwaniom i wymuszeniom. Kiedy ma okazjê wykazaæ siê dzielnoœci¹ w walce
wrêcz, dowodz¹c w bitwie, tchórzy i ucieka z pola walki ju¿ w momencie chwilo-
wej przewagi przeciwnika83.

W przypadku konstruowania tej postaci mamy równie¿ do czynienia z kolej-
nym przypadkiem, tym razem jednak znacznie bardziej widocznym, niespójnoœci
charakterologicznej. Historyk nakreœli³ nam bowiem tak naprawdê dwa ró¿ne por-
trety psychologiczne tej samej osoby, odpowiadaj¹ce niejako dwóm etapom ¿ycia
tego¿ ksiêcia. Nag³a zmiana zachowania tej postaci, swoista metamorfoza nie zo-
sta³a jednak wyjaœniona. Naruszewicz nie wskazuje bowiem ¿adnego czynnika,
który móg³by j¹ jakoœ t³umaczyæ (np. znacz¹ce wydarzenie zewnêtrzne czy osobi-
ste doœwiadczenie ksiêcia). Te dwa ujêcia postaci œl¹skiego w³adcy nie funkcjonu-
j¹ jednak w narracji na równych prawach. Zdecydowanie góruje bowiem ten od-
nosz¹cy siê do negatywnej strony natury ksiêcia. Wszystkie negatywne s¹dy ogólne,
jakie padaj¹ o Boles³awie £ysym i jego dzia³alnoœci, odwo³uj¹ siê wy³¹cznie do
niego.

Czarny obraz ksiêcia utrwalony ze scen jego walki z braæmi, w których to on
by³ stron¹ zaczepn¹, prowokuj¹c¹ i bezwzglêdn¹, zostaje co prawda nieco podwa-
¿ony, ale dopiero w dalszej czêœci narracji, kiedy osoba Boles³awa schodzi nieja-
ko na dalszy plan. Okazuje siê wtedy, ¿e i jego bracia nie byli tacy „œwiêci”, jak
sugerowa³y to wczeœniejsze fragmenty84.

Do kategorii postaci pierwszoplanowych niejednoznacznie ocenionych mo¿e-
my zaliczyæ w³aœciwie tylko jedn¹ postaæ – bratanka Boles³awa £ysego, Henryka
Probusa. Z jednej bowiem strony mo¿na w narracji odnaleŸæ dowody (przynajmniej
do któregoœ momentu) jego troski o dobro wspólne przy równoczesnym braku
wskazania tych dzia³añ, które mog³yby naraziæ na szwank Polskê, z drugiej jed-
nak strony odnajdujemy tak¿e i œwiadectwa egoistycznych motywacji, za którymi
kry³y siê negatywnie oceniane ambicje i ¿¹dza w³adzy. Przedstawiany pocz¹tko-
wo jako ten, który kieruje siê w swym postêpowaniu wy¿sz¹ racj¹, dobrem wspól-
nym, w dalszych czêœciach narracji traci ten chwalebny rys. Szlachetne pobudki
i motywy znikaj¹, zast¹pione bardziej niskimi, jak pazernoœæ, chêæ powiêkszania
swojej w³adzy i bogactwa. Przypomina to po czêœci sytuacjê, z jak¹ mieliœmy do
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80 Tam¿e, s. 232.
81 Tam¿e, s. 126.
82 Tam¿e, s. 155–156.
83 Tam¿e, s. 232.
84 Tam¿e, s. 142.
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czynienia w przypadku kreowania postaci Boles³awa Rogatki. W jednym i drugim
doœæ radykalna zmiana charakterologiczna postaci nie ma swojego logicznego
wyjaœnienia. Ró¿nica jednak polega na tym, ¿e u Probusa znacz¹co wy¿ej zosta³y
ocenione skutki jego pozytywnych dzia³añ z pierwszej niejako czêœci ¿ywota, efekty
zaœ przedsiêwziêæ z drugiej nie zosta³y zakwalifikowane do kategorii tych najbar-
dziej dla Polski szkodliwych.

Dobór pocz¹tkowych scen, w których postaæ ta siê pojawia, móg³by sugerowaæ,
¿e bêdziemy mieæ do czynienia z osob¹ jak najbardziej pozytywn¹. Poznajemy bo-
wiem Henryka w momencie, kiedy wykupuje zastawione polskie ziemie (konkret-
nie Krosno, które dosta³o siê w rêce arcybiskupa magdeburskiego). Nastêpnie wi-
dzimy go w nocnej scenie porwania, kiedy bezbronnego pojmuj¹ ludzie stryja,
Boles³awa £ysego, bêd¹cego w zmowie z czêœci¹ mo¿now³adztwa wroc³awskiego
(ci ostatni bali siê, ¿e Henryk pomœci siê za otrutego ojca i stryja W³adys³awa),
zazdroœnie patrz¹cego na sukcesy swojego bratanka. Dowiadujemy siê równie¿, ¿e
zniewa¿onemu w³adcy pomoc zbrojn¹ z³o¿on¹ z posi³ków ksi¹¿¹t krakowskiego,
kaliskiego, poznañskiego, g³ogowskiego i opolskiego organizuj¹ wroc³awscy mie-
szczanie, a sam Henryk wnet po uzyskaniu wolnoœci dalej konsekwentnie prowa-
dzi wykup polskich ziem, w tym i utraconego w wyniku uwiêzienia Krosna85.

W tak skonstruowanych scenach sympatia odbiorcy lokuje siê po stronie Hen-
ryka, który reprezentuje m³odoœæ, szlachetne intencje i prawoœæ. Ksi¹¿ê jest ofiar¹
stosowania nieuczciwych metod (porwanie) przez zdyskredytowanych (Boles³aw
Rogatka) b¹dŸ podejrzanych moralnie ludzi (mo¿now³adcy zamieszani we wspó³-
udzia³ w morderstwach). Dodatkowo sympatiê ksiêcia zjednuje mu równie¿ po-
stawa mieszczan wroc³awskich, którzy spontanicznie walcz¹ o wolnoœæ dla swo-
jego uwiêzionego w³adcy. Ich dzia³ania bowiem œwiadcz¹, je¿eli nie o szczerym
oddaniu, to przynajmniej o przywi¹zaniu do m³odego w³adcy.

Wizerunek ksiêcia i jego odbiór zmienia siê jednak wkrótce na znacznie mniej
korzystny. Henryk sam zaczyna bowiem stosowaæ niegodne metody: porywa i wiêzi
(krewniaków: syna Boles³awa £ysego – Henryka Grubego, Henryka G³ogowskie-
go, Przemys³awa II Wielkopolskiego, a tak¿e biskupa wroc³awskiego Tomasza)86,
wszczyna niezgody i animozje w wielkopolskiej dzielnicy celem jej przejêcia.
Wszystko to robi z chêci zysku i pomna¿ania swojej w³adzy.
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85 Tam¿e, t. VII, s. 232–233.
86 Tam¿e, t. VIII, s. 3, 18–19. Co ciekawe, Naruszewicz, robi¹c wyrzuty Henrykowi Probusowi

za niegodny sposób dochodzenia swoich praw i ziem, nie akcentuje bynajmniej szczególnej jego nie-
wdziêcznoœci wobec wiêzionych Przemys³awa i ksiêcia g³ogowskiego. A przecie¿ to oni byli uczest-
nikami koalicji walcz¹cej o uwolnienie Henryka IV, kiedy ten znajdowa³ siê w niewoli u stryja (dla
Przemys³a wyprawa ta skoñczy³a siê pojmaniem przez syna Boles³awa £ysego, Henryka Grubego,
i w konsekwencji niewol¹), o czym historyk wspomina³ przy okazji opisywania tamtych wydarzeñ.
Czytelnik dowiaduje siê o motywach uwiêzienia Henryka (odp³aca siê synowi za straty uczynione
mu przez jego ojca), ale przyczyny uwiêzienia pozosta³ych krewnych pozostaj¹ niejasne. Co wiêcej,
jak siê wkrótce okazuje, jedyn¹ tak naprawdê poszkodowan¹ w efekcie tego uwiêzienia osob¹ by³
w³adca Wielkopolski, który musia³ zrzec siê ziemi wieluñskiej na rzecz swego przeœladowcy. Krewni
ze Œl¹ska wykupili siê tylko obietnicami wspomagania zbrojnego wypraw wroc³awskiego ksiêcia przez
piêæ kolejnych lat. Zob.: tam¿e, t. VII, s. 232–233.
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Jeszcze gorzej ksi¹¿ê ten wypada w ostatnich scenach, obrazuj¹cych uzyskanie
przez niego w³adzy w Krakowie po œmierci Leszka Czarnego. Wynika z nich, i¿
tak naprawdê nie zawdziêcza³ jej w³asnym zas³ugom, inicjatywie i walecznoœci,
ale knowaniom niemieckiej czêœci patrycjatu Krakowa wystêpuj¹cej z ofert¹ rz¹-
dów (niezadowolonej z wyboru Boles³awa Mazowieckiego) oraz cz³onkom rzeŸ-
niczego cechu, którzy otworzyli mu miejskie bramy. Nieciekawie pod wzglêdem
etycznym przedstawia siê tak¿e jego rywalizacja z £okietkiem. Po przegranej walnej
bitwie pod Siewierzem, w której sam z przyczyn zdrowotnych nie bierze ju¿ oso-
biœcie udzia³u (w jego imieniu i za jego sprawê walcz¹ krewniacy – Henryk Le-
gnicki, Przemko I, ksi¹¿ê œcinawski i Bolko opolski), tylko skrytym, podstêpnym
dzia³aniom zawdziêcza wyeliminowanie ksiêcia kujawskiego i powtórne zdoby-
cie stolicy: „...uczynion¹ sobie od tych¿e mieszczan nadziej¹ wsparty, wys³a³ po-
wtórnie wojsko pod tym¿e Henrykiem Lignickim. Podeszli Szl¹zacy tak nagle, i tak
cicho pod miasto w nocy, ¿e siê £okietek spodziewaæ nie móg³. Otworzone od mie-
szczan bramy wysypa³y zbrojne ¿o³nierstwo”87.

Kraków co prawda zdobywa, ale traci ju¿ ca³kowicie sympatiê czytelników.
Zastosowane przez Naruszewicza retoryczne zabiegi mia³y pog³êbiæ niechêæ i uraz
do jego osoby. Nie mo¿e przecie¿ budziæ sympatii w³adca, który zawdziêcza swo-
j¹ pozycjê rzeŸn ick iemu  cechowi, który dokonuje ataku noc¹ (noc w zestawie-
niu z dniem ma negatywne konotacje, kojarzy siê z nieuczciwoœci¹, skrytoœci¹, bra-
kiem odwagi) i którego wojsko przegrywa w otwartych walkach, a triumfuje tylko
dziêki zdradzie czêœci obroñców (podkreœlony deficyt odwagi i mêstwa). Kiedy
w koñcu nieuczciwie dobywa miasta, jego wojska wysypu j¹  s i ê  z bram niczym
robactwo czy szarañcza.

W kreowaniu sylwetki tego w³adcy zwracaj¹ uwagê pewne niekonsekwencje
i niedomówienia. Prowokuj¹ one pytania, na które czytelnik nie znajduje odpowie-
dzi. Jak to siê sta³o, ¿e Henryk pozyska³ sobie sojusz sk³óconych do tej pory cz³on-
ków rodziny, w tym najwierniejszego (uprzednio przez niego wiêzionego) Henry-
ka Grubego (narracja nie wspomina o kolejnym porwaniu tego w³adcy przez
wroc³awskiego ksiêcia czy innych próbach wymuszenia)? Dlaczego Henryk zapi-
suje prawa do ziemi krakowskiej i sandomierskiej gnêbionemu przezeñ wczeœniej
Przemys³awowi Wielkopolskiemu? Zastanawiaj¹ca jest tak¿e wstrzemiêŸliwoœæ
w bezpoœredniej krytyce tego w³adcy tam, gdzie, wydawa³oby siê, ksi¹¿ê swoim
niew³aœciwym zachowaniem w pe³ni na to zas³u¿y³ (czy¿by by³a to próba rekom-
pensaty za brak pochwa³y w miejscach, w których winna by³a ona nast¹piæ?).

Adam Naruszewicz nie zamieœci³ ¿adnego podsumowania czy ca³oœciowej oceny
dzia³alnoœci Henryka. W jego sporze z W³adys³awem £okietkiem trzyma zdecy-
dowanie stronê kujawskiego w³adcy88. Stanowisko historyka nie powinno jednak-
¿e budziæ zdziwienia, gdy przypomnimy sobie, ¿e w grê wchodzi w koñcu osoba
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87 Tam¿e, t. VIII, s. 38.
88 Œwiadczy o tym nastêpuj¹ce zdanie: „Tak szczêœliwe rozerwanego dot¹d kraju pod jedno ber³o

³¹czenie siê w osobie £okietka nie d³ugo trwa³o”. Po nim nastêpuje opis wyprawy Henryka Grubego
i ponowne odzyskanie miasta dla Probusa (tam¿e).
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ojca Kazimierza Wielkiego bêd¹cego dla mê¿ów polskiego oœwiecenia wzorem
w³adcy. Byæ mo¿e fakt rywalizacji £okietka z Probusem sprawi³, i¿ Naruszewicz
nie potrafi³, a mo¿e nawet nie chcia³ dostrzec w dzia³aniach œl¹skiego w³adcy œmia-
³ej polityki konsolidacji polskich ziem i próby odnowienia monarchii. Niezwykle
pozytywne i entuzjastyczne wypowiedzi odnoœnie do £okietkowych wysi³ków jed-
noczenia polskich ziem kontrastuj¹ z brakiem jakichkolwiek wzmianek na ten te-
mat czynionych ze strony Henryka. A przecie¿, co z pewnoœci¹ nie podlega³o w¹t-
pliwoœciom samego historyka, w 1290 r. wiêksze szanse na trwa³e ich zjednoczenie
dawa³a osoba niezwykle licz¹cego siê wówczas wroc³awskiego ksiêcia ni¿ wcho-
dz¹cego dopiero na krajow¹ arenê dziejów W³adys³awa £okietka, ksiêcia kujaw-
skiego.

Do kategorii pozytywnych bohaterów zakwalifikowane zosta³y te osoby, które
wykaza³y siê czymœ znacz¹cym dla Polski. Zas³ug¹ mog³o tu byæ zarówno m¹dre
gospodarowanie, s³u¿¹ce pomyœlnoœci kraju, jak i gor¹cy patriotyzm wykazany
w godzinach najwiêkszej próby. Osoby te ponadto charakteryzuj¹ siê umiarkowa-
nym temperamentem, s¹ opanowane i spokojne. Motywacjami ich dzia³añ pozo-
staj¹ takie wartoœci jak: patriotyzm, honor, odwaga.

Listê jasnych postaci œl¹skiej proweniencji otwieraj¹ wnuk W³adys³awa II, Hen-
ryk Brodaty, ksi¹¿ê wroc³awski, oraz jego ¿ona Jadwiga. Wymieniaj¹c zas³ugi ksiê-
cia, historyk najmocniej podkreœla te, które przyczyni³y siê do wzmocnienia pañ-
stwa: ustanowienie nowych „po¿ytecznych dla narodu” praw, w³aœciwy dobór osób
na urzêdy pañstwowe i duchowne oraz zniesienie niektórych uci¹¿liwych dla lud-
noœci podatków (pomocne, wdowie, panieñskie). NajwyraŸniej wiêc Naruszewicz
stara³ siê utrwaliæ postaæ Henryka jako dobrego gospodarza. Wiod¹cymi cechami
jego charakteru mia³y byæ: ugodowoœæ89 (wzmacniana jeszcze wp³ywami ¿ony),
roztropnoœæ, wstrzemiêŸliwoœæ i umiar. Co prawda Henryk kilkakrotnie wystêpu-
je z orê¿em u boku, to jednak albo ma to miejsce wskutek namowy osób trzecich,
albo spowodowane jest obron¹ praw swoich lub osób prosz¹cych go o pomoc.
W dalszej b¹dŸ bli¿szej perspektywie spory te koñcz¹ siê te¿ przewa¿nie zawiera-
nymi porozumieniami90. Uwypukleniu wspomnianych cech wroc³awskiego ksiê-
cia mia³o s³u¿yæ kontrastowanie jego osoby z sylwetk¹ wieloletniego polityczne-
go oponenta, Konrada Mazowieckiego. Ten ostatni, okreœlany w narracji jako srogi,
popêdliwy, twardy, zaciek³y, zawziêty, chciwy, „sproœnych obyczajów”, „uporczy-
wego umys³u”91, mia³ byæ niejako przeciwieñstwem œl¹skiego ksiêcia. Opisywana
scena porwania s³uchaj¹cego mszy Henryka przez Konrada mia³a jeszcze bardziej
podkreœliæ cnoty pierwszego (bogobojnoœæ) i przywary drugiego (uciekanie siê
w walce do uprowadzeñ, nie licuj¹cych z etyk¹ rycersk¹, brak szacunku dla reli-
gii). Tego kreowanego wizerunku ugodowego, spokojnego ksiêcia nie zaburzy³y
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89 W narracji znajdziemy wiele konkretnych opisów sytuacji, w których ugodowy i zgodny cha-
rakter Henryka zosta³ zaakcentowany. Zob. np.: tam¿e, t. VI, s. 223 (zawarcie porozumienia z Le-
szkiem Bia³ym w 1225 r.).

90 Zob. np.: tam¿e, t. VII, s. 16, 21.
91 Tam¿e, s. 1–2, 5, 23.
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informacje o jego konflikcie z arcybiskupem gnieŸnieñskim. S¹ one bowiem na
tyle oglêdne, ¿e nie mo¿na na ich podstawie wnioskowaæ, kto by³ stron¹ wszczy-
naj¹c¹ spór i gdzie, zdaniem historyka, by³a racja92.

Oprócz Henryka gospodarza mamy w narracji jeszcze wizerunek wroc³awskie-
go ksiêcia jako sprawiedliwego, szlachetnego rycerza. Co jednak budzi zdziwie-
nie, to fakt, i¿ Naruszewicz nie interpretowa³ poczynañ Henryka Brodatego (opie-
ka nad ma³oletnim Boles³awem Wstydliwym, zajêcie czêœci Wielkopolski93) jako
œwiadomych dzia³añ zmierzaj¹cych do integracji kraju. Brakuje te¿ wzmiankowa-
nia o tej zas³udze w dokonanej ca³oœciowej ocenie dzia³alnoœci tego ksiêcia. A prze-
cie¿ nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e Naruszewicz traktowa³ wroc³awskiego ksiêcia jako,
nie tak mo¿e formalnego, jak rzeczywistego w³adcê ca³ego kraju94.

Pozytywny obraz Henryka Brodatego wzmacniaj¹ jeszcze sylwetki jego najbli¿-
szej rodziny – ¿ony Jadwigi i syna Henryka. Jadwiga wystêpuje w narracji jako
niezwykle bogobojna, mi³uj¹ca pokój kobieta. Nie jest jednak bynajmniej przed-
stawiana jako ta, która spêdza czas wy³¹cznie na modlitwach i wyszywaniu, stro-
ni¹c od bie¿¹cego ¿ycia. Jadwiga jest zorientowana w politycznych planach i przed-
siêwziêciach mê¿a, wielokrotnie te¿ s³u¿y mu rad¹. Za ka¿dym razem maj¹ one
odwieœæ czy to Henryka, czy to póŸniej ich syna, czy wnuka od stosowania si³y
i przemocy w rozstrzyganiu wewnêtrznych konfliktów. Namawia ich za to i za-
chêca do pokojowego rozwi¹zania powsta³ych sporów95. Jej rady za ka¿dym ra-
zem okazuj¹ siê s³uszne. Wychodz¹ na dobre nie tylko œl¹skiej, ale ca³ej piastow-
skiej rodzinie i Polsce. Zapobiegaj¹ bowiem zbêdnemu rozlewowi krwi i koñcz¹
niepotrzebne waœnie. Jednak uczestnictwo Jadwigi w ¿yciu politycznym nie ogra-
nicza siê tylko do dawania dobrych rad swoim najbli¿szym. Jeœli jest potrzeba, œl¹-
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92 „Czyli Henryk mia³ jak¹ urazê do arcybiskupa Gnieznieñskiego i do duchowieñstwa, jako
obowi¹zanego Odoniczowi, czyli hojne Odonicza nadania i przywileje koœcio³om os³abia³y skarb pa-
nuj¹cych i publiczne powinnoœci, wytoczy³a siê na niego skarga do Rzymu. Obwiniono go o ró¿ne
krzywdy archikatedrze poczynione, i pogwa³cenie duchownych wolnoœci” (tam¿e, s. 25).

93 O ile Naruszewicz pozytywnie raczej wypowiada siê o sukcesach politycznych Boles³awa Bro-
datego, o tyle przejêcie przez niego czêœci Wielkopolski spotyka siê ze s³owami zawoalowanej kry-
tyki. Porozumienie zawarte przez wroc³awskiego ksiêcia z Odonicem przy poœrednictwie arcybisku-
pa gnieŸnieñskiego i biskupa poznañskiego, w wyniku którego Brodaty uzyskiwa³ „kraje Wielkopolskie
za rzek¹ Wart¹”, zdaniem historyka, krzywdzi³y W³adys³awa Odonica: „Te kondycye nie wziê³y po-
tem skutku, bo je gwa³t pisa³, a chciwoœæ dyktowa³a” (tam¿e, s. 21–22). Takie uwra¿liwienie history-
ka na krzywdê Odonica mo¿e budziæ zdziwienie czytelnika, zw³aszcza w kontekœcie opisanej wczeœ-
niej zbrodni w G¹sawie, której inicjatorem by³ w³aœnie m.in. Odonic. Interpretacja jest jednak
oczywista. To nie nag³a sympatia do Odonica czy poczucie sprawiedliwoœci kaza³o Naruszewiczowi
krytycznie siê do tej ugody ustosunkowaæ. Na tê bowiem sporn¹ czêœæ Wielkopolski, z Kaliszem
i Poznaniem, któr¹ otrzyma³ Brodaty, powo³ywali siê pruscy archiwiœci w uzasadnianiu swoich ro-
szczeñ do woj. malborskiego. Zob. wy¿ej, s. 21–22. W takiej sytuacji historyk musia³ zganiæ poczy-
nania mo¿nych duchownych i Brodatego oraz wykazaæ ich nieprawoœæ i nielegalnoœæ.

94 „Rok nastêpny nabawi³ Polskê ¿alu œmierci¹ Henryka brodatego . . .  Pod jego opiekuñskiem nad
Polsk¹ panowaniem, stanê³o wiele ustaw pisanych, i praw po¿ytecznych dla narodu” (tam¿e, s. 39).

95 Odradza³a Henrykowi Brodatemu m.in. wspominan¹ ju¿ zbrojn¹ wyprawê przeciwko Leszko-
wi Bia³emu, zapobieg³a wyprawie swojego syna przeciwko Konradowi Mazowieckiemu, a wnuka,
Boles³awa £ysego, przekona³a do zaniechania roszczeñ do Wielkopolski (tam¿e, t. VI, s. 223; t. VII,
s. 11, 77).
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ska ksiê¿na bierze sprawy w swoje rêce i przystêpuje do dzia³ania96. Wtedy uka-
zuje nam siê jako niezwykle operatywny i skuteczny w dzia³aniu mediator
i dyplomata. Charakterologiczny obraz Jadwigi w narracji uzupe³niaj¹ jeszcze dwie
wa¿ne cechy: hart ducha i patriotyzm. Wykaza³a siê nimi zw³aszcza podczas naja-
zdu Tatarów w 1241 r.97

Niejako automatycznie nasuwa siê porównanie Jadwigi z ¿on¹ W³adys³awa II.
Obie przecie¿ by³y ¿onami œl¹skich ksi¹¿¹t, obie nie zadowala³y siê jedynie rol¹
cichej po³owicy, ale w³¹cza³y siê w politykê swoich mê¿ów. Jeszcze jednym ich
wspólnym rysem, choæ nie uwypuklonym w narracji, by³o ich niemieckie pocho-
dzenie. Co ciekawe jednak, o ile w przypadku Agnieszki jest ono podkreœlone,
o tyle w przypadku Jadwigi zosta³o przemilczane. Na tym jednak podobieñstwa
miêdzy tymi dwiema niewiastami siê koñcz¹. Jadwiga jest postaci¹ szlachetn¹,
godn¹ naœladowania, wzorem matki, ¿ony, monarchini i chrzeœcijanki. Kieruje
siê zawsze rozwag¹, dobrem wspólnym, obce s¹ jej osobiste ambicje, nie dba
o dobra materialne. Stara siê, aby w piastowskiej rodzinie nie dochodzi³o do roz-
lewu krwi, a kwestie sporne rozwi¹zywano drog¹ pokojow¹. Z uwagi na swoje
przymioty i prowadzony tryb ¿ycia cieszy siê te¿ wielkim powa¿aniem i autory-
tetem. Niewiele te¿ lat po swojej œmierci zostaje zaliczona w poczet œwiêtych.
W koñcu, mo¿e najwa¿niejsza cecha: Jadwiga jest polsk¹ patriotk¹. Na jej tle
jak¿e negatywnie wypada postaæ wszczynaj¹cej waœnie w rodzinie, pod¿egaj¹-
cej do bratobójczej wojny, zawistnej, okrutnej, mœciwej, kieruj¹cej siê niezdro-
wymi ambicjami i ¿¹dz¹ w³adzy, powszechnie nielubianej, ob³o¿onej kl¹tw¹ ko-
œcieln¹ babki jej mê¿a, Agnieszki.

Osoba Henryka Pobo¿nego wystêpuje tylko w dwóch scenach, ale za to nie-
zbicie œwiadcz¹cych o jego najlepszych synowskich, rycerskich oraz monarszych
przymiotach. W pierwszej poznajemy ksiêcia, gdy na wieœæ o porwaniu ojca zbie-
ra rycerstwo i szykuje siê do odbicia rodziciela. Robi wiêc to, co mi³uj¹cy syn
zrobiæ powinien i co dyktowa³, niezwykle wa¿ny w tych czasach, honor. Co praw-
da wyprawa nie dochodzi do skutku, z powodu ingerencji matki, ale istotne by³o
ju¿ samo podkreœlenie postawy Henryka w tej sprawie (nieraz przecie¿ mieli-
œmy do czynienia z sytuacjami spiskowania synów przeciw ojcom). W drugiej
scenie Henryk wykazuje siê ju¿ nie tylko znajomoœci¹ kunsztu rycerskiego, wo-
dzowskimi zdolnoœciami, ale tak¿e niezwyk³¹ osobist¹ odwag¹, walecznoœci¹
i oddaniem ojczyŸnie. W obliczu bowiem najazdu tatarskiego, budz¹cego prze-
strach i pop³och w Europie, nie ucieka ze swoich w³oœci, ale organizuje obronê
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96 Tak w³aœnie post¹pi³a, gdy jej m¹¿ znajdowa³ siê w niewoli u Konrada Mazowieckiego, a syn
szykowa³ zbrojn¹ wyprawê celem uwolnienia ojca. Nie chc¹c dopuœciæ do walki, Jadwiga wyprawi³a
siê najpierw do Grzymis³awy i Boles³awa Wstydliwego, a potem na Mazowsze do Konrada celem
zawarcia ugody.

97 Pomimo i¿, jako gorliwa chrzeœcijanka, by³a generalnie przeciwna rozlewowi krwi, to w tym
jednak przypadku nie odwodzi³a syna od walki. Obrona ojczyzny wymaga³a bowiem wed³ug niej
ofiary krwi. Jadwiga nie pozwoli³a sobie nawet na chwilê s³aboœci, gdy dowiedzia³a siê o mêczeñ-
skiej œmierci syna. Co wiêcej, strofowa³a nawet synow¹ za przelewane ³zy (tam¿e, s. 61, 65).
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„pewny umrzeæ, lub zwyciê¿yæ”. W walce zaœ okazuje siê niez³omny i nieustra-
szony98.

Ostatecznie ksi¹¿ê jednak zostaje pokonany, ale nie z powodu pope³nionych
taktycznych b³êdów czy niedostatku odwagi, lecz na skutek fortelu zastosowane-
go przez przeciwnika, powoduj¹cego strach i zamêt w chrzeœcijañskich szeregach.
Ostatnie chwile Henryka to kolejny przyk³ad charakteru i walecznego serca99.

Henryk Brodaty wraz z ¿on¹ Jadwig¹ i synem Henrykiem zaczynaj¹ i zarazem
koñcz¹ listê pozytywnych bohaterów ze Œl¹ska. Oni te¿ zamykaj¹ galeriê portre-
tów osób zwi¹zanych z t¹ ziemi¹. O pozosta³ych pojawiaj¹ siê tylko wzmianki,
jedno- b¹dŸ kilkuzdaniowe, informuj¹ce o ich konkretnych wyczynach, wyborach,
przywarach, zam¹¿pójœciach czy o¿enkach100. Najwiêcej jednak miejsca zajmuj¹
informacje o rodzinnych waœniach i k³ótniach. Na nich przede wszystkim koncen-
truje siê uwaga i zainteresowanie Naruszewicza. W kontekœcie rodzinnych spo-
rów pojawiaj¹ siê sylwetki braci Boles³awa Rogatki: Konrada, Henryka III i W³a-
dys³awa, jego synów: Henryka Grubego i Bolka, a tak¿e synów Henryka Grubego:
Boles³awa III, W³adys³awa i Henryka VI. Obraz stosunków rodzinnych wypada
bardzo niekorzystnie dla œl¹skich Piastów. Ich wzajemne relacje nacechowane s¹
nieufnoœci¹, nielojalnoœci¹, a czêsto te¿ i zdrad¹. Nie brakuje aktów przemocy –
wymuszeñ, szanta¿u, porwañ i przetrzymywania w niewoli. Dobitnym przyk³a-
dem fatalnych stosunków rodzinnych s¹ losy Henryka Grubego porwanego przez
Konrada G³ogowskiego, a nastêpnie wiêzionego w wyrafinowany i okrutny spo-
sób101.
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98 „Westchn¹³ na tê wiadomoœæ waleczny Henryk, i wyrzek³szy do przytomnych gorzej siê sta³o;
gdy ju¿ innej nie by³o nadziei jak w ostatnim jego zastêpie, nast¹pi³ z nim na owe troiste Tatarskie
hufy, ju¿ dobrze od naszych przed ucieczk¹ przerzadzone, i one do reszty rozgromi³. Zostawa³ jeszcze
ze swoim udzia³em, wiêkszym nierównie od innych, zupe³ny Bajdar. Z tym on posi³kuj¹c swoje Tata-
ry, i rzeczy zginione do ³adu przywiód³, i œwie¿¹ z upracowanym ju¿ Henrykiem bitwê ztoczy³. Wy-
trzyma³ i ten zapêd mê¿ny ksi¹¿ê: owszem g³osem a przyk³adem dodaj¹c swoim serca, tak bystro wje-
cha³ na Mogolskie karki, ¿e po d³ugiej rozprawie ju¿ Tatarzy myœleæ poczêli o ucieczce” (tam¿e, s. 63).

99 „Zginê³o w owym zamêcie wielu mo¿nych Krzy¿aków Pruskich z jednym ze swoich przywód-
ców. A gdy ju¿ i sami Polacy pierzchaæ poczêli, pozos t a ³  na  p l acu  Henryk  z  ma ³¹  ga r s tk¹
tych ,  co  bok  j ego  o t acza l i .  S¹dz¹c  za  r zecz  n i egodn¹  ma je s t a tu  i  k rwi  Po l sk i e j
uc i ekaæ ,  t r zyma ³  na  sob ie  d ³ugo  na t a rczywoœæ  pogañsk¹ ,  odc ina j ¹c  s i ê  n i e  bez
krwawej  nad  n i em zems ty. Nakoniec za rad¹ przybocznych, aby ¿ycie i zdrowie lepszym przy-
godom zachowa³, gdy siê przez hufce nieprzyjacielskie orê¿nie przedziera ze czterema tylko towa-
rzyszami . . .  koñ, na którym siedzia³, z pracy i ran zadanych zmorzony pod nim upad³. Doda³ mu
innego Iwanowicz . . .  Nie ustawa³a tym czasem pogoñ Tatarska. Trzej towarzysze w niej polegli:
Jan ostatni, tak¿e zraniony, gdzieœ w t³umie zagin¹³. W tym Henryk, gdy na doœcigaj¹cego siebie Mo-
go³a miecz podnosi, inny poganin ugodzi³ go spis¹ w podpasze, z którego razu mdlej¹c na ziemiê
zlecia³” (tam¿e, s. 64).

100 Zob. np.: tam¿e, s. 11; t. VIII, s. 150, 173; t. IX, s. 183.
101 „Zaprowadzony Henryk do G³ogowa, po spêtaniu nóg i r¹k kajdanami, osadzony by³ w becz-

kê ¿elazn¹, maj¹c¹ tylko u góry otwór do brania pokarmu, a u do³u do wypró¿niania brzucha. W ta-
kowym tarasie, gdzie ani móg³ usieœæ, ani le¿eæ, przecierpiawszy nieszczêœliwy jeniec przez szeœæ
miesiêcy, gdy mu ju¿ robactwo barki i biodra ztoczy³o, przymuszony by³ do przyjêcia kondycyi od
okrutnego stryja sobie podanych” (tam¿e, t. VIII, s. 50). W rzeczywistoœci koszmar taki zgotowa³ Hen-
rykowi Grubemu nie Konrad, który ju¿ nie ¿y³, ale jego syn Henryk G³ogowski.
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Jedynym pozytywnym wyj¹tkiem na tle tych „zwadliwych”, „wiecznie zad³u-
¿onych”, „j¹trz¹cych” i „wykorzenionych” etnicznie Piastów œl¹skich jest linia
œwidnicka. W przeciwieñstwie bowiem do wszystkich pozosta³ych œl¹skich ksi¹-
¿¹t zarówno Bernard, jak i jego syn Bolko II Ma³y wiernie, do koñca swoich dni,
trwaj¹ przy Polsce (podobn¹ zreszt¹ postawê – wiernoœci ojczyŸnie – przejawia³
brat Bernarda – Bolko II ziêbicki, ale w koñcu zmuszony by³ ulec czeskiej prze-
wadze). Czynnie wspomagaj¹ dzia³ania polskich w³adców, staj¹c siê ich wiernymi
sojusznikami. Nie s³ychaæ tak¿e, aby w rodzinie tej dochodzi³o do bratobójczych
walk, niemoralnych czy nieobyczajnych zachowañ.

Reasumuj¹c rozwa¿ania o Œl¹sku w pracy Naruszewicza, nale¿y podkreœliæ, i¿
historyk w niezwykle rozleg³ym stopniu wprowadzi³ jego tematykê do swojej syn-
tezy. Utrwali³ w niej obraz tej krainy jako ziemi rdzennie polskiej. Podobnie zre-
szt¹ postrzega³ jej mieszkañców – nie ró¿ni¹cych siê niczym od pozosta³ych pod-
danych piastowskich ksi¹¿¹t. Narracja akcentuje te wszystkie wydarzenia, które
maj¹ œwiadczyæ o jednoœci Œl¹ska z Polsk¹. Podkreœla wk³ad mieszkañców tej zie-
mi we wspóln¹ walkê o niepodleg³y byt polskiego pañstwa. S³u¿¹ temu rozbudo-
wane opisy bitew i mêstwa œl¹skich mieszkañców (np. obrona G³ogowa, bitwa na
Psim Polu, bitwa pod Legnic¹).

Pewne elementy mog¹ce œwiadczyæ o postrzeganiu Œl¹ska jako regionu histo-
rycznego dostrzegamy dopiero od czasów zaawansowanego rozbicia dzielnicowego
(druga po³owa XIII w.). Wtedy dzielnica ta przybiera cechy ró¿nicuj¹ce j¹ od re-
szty kraju: ulega wp³ywom kultury niemieckiej, ma odmienne regulacje prawne.
Wraz ze zmian¹ przynale¿noœci politycznej Œl¹sk uzyskuje status odrêbnego orga-
nizmu. Staje siê jak¹œ bli¿ej nieokreœlon¹ ziemi¹ niczyj¹ – ani nie polsk¹, ani nie
czesk¹, ani te¿ nie niemieck¹. Tym jednak Œl¹skiem, jako pewn¹ ca³oœci¹, Naru-
szewicz siê zbytnio nie interesuje. Jego odpadniêcie od Polski pozostawi³o go poza
g³ównym nurtem zainteresowania historyka. Trzeba te¿ zaznaczyæ, ¿e koncentro-
wanie siê Naruszewicza przede wszystkim na wydarzeniach polityczno-ustrojowych
ograniczy³o mo¿liwoœci i szansê spojrzenia na Œl¹sk w sposób bardziej wnikliwy
i wieloaspektowy.

Wystêpuj¹ce na kartach Historii narodu postaci zwi¹zane ze Œl¹skiem poza Hen-
rykiem Brodatym i jego najbli¿sz¹ rodzin¹ oraz wzmiankowanymi Bernardem œwi-
dnickim i jego synem nie stanowi³y raczej wzoru postaw i postêpowania dla po-
tomnych. Najgorzej pod tym k¹tem wypada chyba osoba protoplasty rodu œl¹skich
Piastów W³adys³awa Wygnañca (choæ znaczne odium win spada na barki jego ¿ony)
oraz Boles³awa Rogatki. Poœrodku gdzieœ miêdzy jasnymi a ciemnymi charaktera-
mi lokuje siê niedosz³y król, Henryk Probus. Cechami wyró¿niaj¹cymi osoby
z kategorii bohaterów pozytywnych by³y w przypadku Henryka Brodatego gospo-
darnoœæ, sprawiedliwe i m¹dre sprawowanie w³adzy, umiar i rozs¹dek. U jego ¿ony
i syna wyeksponowany zosta³ patriotyzm, osobiste poœwiêcenie dla ojczyzny oraz
hart ducha. Przymioty, które decydowa³y o zajêciu pozycji w skrajnym obozie, to
przede wszystkim k³ótliwoœæ, wszczynanie bratobójczych walk i wojen, sprzyja-
nie obcym, zw³aszcza niemieckim wp³ywom.

Dorota Malczewska-Pawelec
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Odnosi siê wra¿enie, ¿e wszêdzie tam, gdzie historyk mia³ sposobnoœæ, akcen-
towa³ przywi¹zanie œl¹skich Piastów do Polski. Z drugiej jednak strony pojawia-
j¹ce siê czêsto uogólnienia stawiaj¹ce ich w bardzo z³ym œwietle powoduj¹, ¿e ogól-
ny obraz tej rodziny nie wypada korzystnie. Czytelnik zapamiêta Œl¹zaków jako
buntowników, odszczepieñców, osoby k³ótliwe, zawistne i zawziête, intrygantów.
Nie zauwa¿one natomiast zosta³y plany œl¹skich Piastów zmierzaj¹ce do ponow-
nej integracji polskiego pañstwa. Skromnie zostali te¿ potraktowani przedstawi-
ciele linii jaworsko-œwidnicko-ziêbickiej, którzy z pewnoœci¹ mogliby s³u¿yæ za
przyk³ad oddania ojczyŸnie. ¯aden z nich jednak nie doczeka³ siê swojego oddziel-
nego portretu.

W zamyœle smoleñskiego biskupa Œl¹sk mia³ siê zapewne staæ czêœci¹ odrodzo-
nego, odmienionego terytorialnie, spo³ecznie i mentalnie pañstwa polskiego. Z ta-
kim przes³aniem chcia³ trafiæ do swoich rodaków – zarówno tych wspó³czesnych,
jak i przysz³ych pokoleñ. Aby plany te mog³y siê ziœciæ, nale¿a³o przekonaæ mie-
szkañców Rzeczypospolitej, i¿ ró¿ni¹cy siê ju¿ znacznie w czasach pisania Histo-
rii narodu polskiego od pozosta³ych polskich ziem Œl¹sk, przechodz¹cy na domiar
z³ego znowu w kolejne rêce, ma s³owiañski, polski rodowód i tradycje. Trzeba by³o
sprawiæ, aby czytelnicy dostrzegli w zamieszkuj¹cej go ludnoœci swoich pobratym-
ców, którzy na skutek biegu wypadków historycznych zostali znacznie wczeœniej
oderwani od ojczyzny ni¿ np. mieszkañcy ziem odpad³ych od Polski w wyniku
I rozbioru. Ci pierwsi jednak, w przeciwieñstwie do tych ostatnich, skutecznie, jak
siê mog³o wydawaæ, wypadli wraz z obszarami, które zamieszkiwali, z mentalnej
mapy Polaków. Aby z powrotem ich tam umieœciæ, trzeba by³o przede wszystkim
przywróciæ pamiêæ o ich korzeniach, wspólnych z reszt¹ Polaków losach, wk³a-
dzie w budowê piastowskiego pañstwa. W ten sposób zjednaæ te¿ mo¿na by³o dla
nich sympatiê i wspó³czucie polskiego spo³eczeñstwa.

Ta w³aœnie przewodnia intencja wp³ynê³a te¿, jak siê wydajê, na sposób przed-
stawienia przyczyn oderwania Œl¹ska od Polski. Nie dziwi zatem fakt wskazywa-
nia winnych tego wydarzenia przede wszystkim poza granicami kraju. Dla wzbu-
dzenia wspomnianych uczuæ rodaków wobec mieszkañców tej ziemi lepiej by³o
przedstawiæ je jako przede wszystkim efekt zintensyfikowanych dzia³añ w³adcy
oœciennego pañstwa, bêd¹cego na dodatek w zmowie z innymi, powodowanego
chciwoœci¹ i niepohamowan¹ ambicj¹, ni¿ jako skutek œwiadomej postawy œl¹skich
ksi¹¿¹t czy polskich zaniedbañ. Jednak historyczna rzetelnoœæ nie pozwoli³a po-
min¹æ i pewnych b³êdów zauwa¿onych po polskiej, a œciœlej jeszcze mówi¹c, œl¹-
skiej stronie. Reprezentowali j¹ wymarli ju¿ potomkowie piastowskiej rodziny, ów-
czeœni ksi¹¿êta poszczególnych ksiêstw tej tak znacznie rozdrobnionej dzielnicy.
Ich wzajemne k³ótnie, walki, podatnoœæ na obce wp³ywy w jakiœ sposób przyczy-
ni³y siê równie¿ do zerwania zwi¹zków z Polsk¹, ale trudno ustaliæ, w jakim stop-
niu i rozmiarze102. Wystêpuj¹ce doœæ czêsto sprzeczne ze sob¹ w ogólnej wymo-
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102 Takie wyjaœnienie odpadniêcia Œl¹ska (optowanie za modelem zewnêtrznym, z pewnymi tyl-
ko elementami cech modelu wewnêtrznego) stanowi pewien wy³om w ogólnej koncepcji Naruszewi-
cza. Historyk ten bowiem postrzegany jest jako swoisty prekursor pesymistycznej interpretacji dzie-
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wie fragmenty dotycz¹ce œl¹skich Piastów, odwo³uj¹ce siê raz do ich nienawiœci
wobec rodaków, a raz do ich przywi¹zania i zwi¹zków z Polsk¹, nie pozwalaj¹ na
wyrobienie bardziej precyzyjnego i miarodajnego s¹du. Ci zaœ, którzy przyjmuj¹
czeskie ho³dy, nie bêd¹c do tego zmuszani, przeistaczaj¹ siê na kartach narracji
w kategoriê wyobcowanych, wykorzenionych etnicznie Œl¹zaków (czytaj nie-Po-
laków), „prze¿artych” niemieckimi zwyczajami, mow¹ i obyciem. Naruszewicz
w kontekœcie rozpatrywania przyczyn i winnych utraty Œl¹ska poza wszelkimi
podejrzeniami sytuuje dwóch ostatnich Piastów na polskim tronie. O ile jednak przy
£okietku historyk nie dostrzega³ wysi³ków i zaanga¿owania w sprawy œl¹skie, o tyle
omawiaj¹c politykê jego syna, zaakcentowa³ kroki maj¹ce na celu ratowanie tego,
co jeszcze do ratowania by³o tam mo¿liwe. Samo zrzeczenie siê praw Kazimierza
Wielkiego do Œl¹ska interpretowane jest w kategoriach wy¿szej, nadrzêdnej koniecz-
noœci, usprawiedliwionej ca³kowicie ogóln¹ sytuacj¹ Polski. Nie zmienia to faktu,
¿e zmianê przynale¿noœci politycznej tej krainy historyk traktowa³ jako ogromn¹ stra-
tê, jak¹ ponios³o polskie pañstwo. I chocia¿ wypowiada pogl¹d, i¿ inne ziemie (Ma-
zowsze, Kujawy, Ruœ Czerwona) j¹ „setnie” zrekompensowa³y, to jednak w kontek-
œcie tego wszystkiego, co o Œl¹sku wczeœniej napisa³, nie bardzo mo¿na daæ temu
wiarê. Bardziej mia³y to byæ argumenty przemawiaj¹ce za s³usznoœci¹ decyzji Kazi-
mierza ni¿ wyra¿aj¹ce obiektywny s¹d historyka w tej sprawie.

Wydaje siê, ¿e na przedstawienie spraw œl¹skich w syntezie Adama Narusze-
wicza znacz¹cy wp³yw wywar³ sposób i zakres ich prezentacji w dwóch najczê-
œciej cytowanych przez historyka dzie³ach: Rocznikach Jana D³ugosza i Kronice
Marcina Kromera. Obszerne potraktowanie tematyki œl¹skiej przez wymienionych
historiografów da³o szansê i mo¿liwoœæ równie obfitego przedstawienia tych spraw
w Historii narodu polskiego103. Niew¹tpliwie te¿ Naruszewicza ogl¹d i ocena po-
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jów Polski, upatruj¹cej sprawstwa polskich nieszczêœæ przede wszystkim w winach jej obywateli. Zob.:
Grabsk i, Adam Naruszewicz – dziejopis narodu..., s. 108; t en¿ e, Adam Naruszewicz jako histo-
ryk..., s. 55.

103 O problematyce œl¹skiej w pracach D³ugosza zob. W. Sze l i ñ sk a, Œl¹sk w piœmiennictwie
Jana D³ugosza, Kraków 1993. Analizê zale¿noœci dzie³a Naruszewicza od D³ugosza przeprowadzi³a
Ru tkowsk a, op. cit., s. 88 i n. Na temat rozleg³ej bazy Ÿród³owej dzie³a Naruszewicza (wyzyska³
wszystkie dostêpne wówczas Ÿród³a drukowane polskie i obce) oraz jej wykorzystania zob. tam¿e,
s. 111–115 oraz Grabsk i, Adam Naruszewicz jako historyk..., s. 24–28. W odniesieniu do œl¹skich w¹t-
ków Naruszewicz oprócz polskich kronik (D³ugosza, Kromera, Galla Anonima, Wincentego Kad³ub-
ka, Boguchwa³a i Godys³awa Paska, tj. Kroniki wielkopolskiej, oraz Sarnickiego) wyzyska³ tak¿e dzie³a
Thietmara, Kosmasa, kontynuatora Kosmasa – kanonika praskiego Wincentego oraz Joachima Curae-
usa (Rerum Silesicarum chronica, Wittenberga 1571, 1607). Ponadto odwo³ywa³ siê do nowo¿ytnych
opracowañ autorstwa: Jana Skáli z Doubravky (Historia regni Bohemiae, 1552), Miko³aja Heneliu-
sza (Nikolausa Henela von Hennenfelda, Silesiographia, Frankfurt 1613), Martina Hankego (De Si-
lesiorum nominibus antiquitates, Lipsk 1702), Františka Martina Pelcla (Kurzgefaßte Geschichte der
Böhmen, 1774). Identyfikacja wspomnianych wy¿ej prac mo¿liwa by³a dziêki wydawnictwom biblio-
graficznym oraz zarysom historii historiografii. Sam Naruszewicz bowiem zgodnie z manier¹ swoich
czasów nie stosowa³ pe³nego opisu bibliograficznego i podawa³ jedynie nazwisko osoby, na której
pracê siê powo³ywa³, oraz niekiedy skrótowy tytu³, np. „Cureus w historii Œl¹skiej na karcie 45”. Do-
datkow¹ komplikacjê stanowi¹ niejednolicie podawane nazwiska powo³ywanych autorów. Z powodu
niedok³adnego opisu nie uda³o siê rozstrzygn¹æ, z której kroniki korzysta³ Naruszewicz, podaj¹c
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szczególnych konkretnych wydarzeñ i œl¹skich postaci zainspirowane by³y czy na-
wet zapo¿yczone wprost od jego wielkich poprzedników104. Mo¿na te¿ zasadnie
zaryzykowaæ twierdzenie, i¿ autor najwiêkszego historiograficznego dzie³a polskie-
go œredniowiecza, bêd¹cy wielkim orêdownikiem powrotu Œl¹ska do Polski105, ode-
gra³ niebagateln¹ rolê w ukszta³towaniu siê tej idei w umyœle biskupa koadiutora
smoleñskiego.

SCHLESIEN UND DIE SCHLESIER IN „GESCHICHTE DER POLNISCHEN NATION”
(HISTORIA NARODU POLSKIEGO) VON ADAM NARUSZEWICZ

Zweck dieser Arbeit ist ein Versuch die „Standpunkte” des hervorragenden polnischen
Historikers der Aufklärungszeit Adam Naruszewicz in Bezug auf schlesische Angelegenheiten
herauszufinden, die er in Geschichte der polnischen Nation (Historia narodu polskiego)
präsentierte.

w przypisach nazwê Kronika œl¹ska. W grê bowiem mo¿e wchodziæ zarówno œl¹ska Kronika polska,
jak i Kronika ksi¹¿¹t polskich, obie zaliczane do nurtu œl¹skiego. Naruszewicz wykorzystywa³ rów-
nie¿ kolekcje Ÿród³owe F.W. Sommersberga (Silesiacarum rerum scriptores aliquot adhuc inediti,
t. I–II, Lipsk 1729–1731), E. Dobnera (Monumenta historica Bohemiae, t. I–VI, Praga 1764–1786)
oraz E. Martène, U. Duranda (Veterum scriptorum et monum. amplissima collectio, Pary¿ 1724–1733).
Przy relacjonowaniu spraw zwi¹zanych z tematyk¹ œl¹sk¹ Naruszewicz stosowa³ czêsto tê sam¹ me-
todê, któr¹ obserwujemy w ca³ej pracy – krytycznie zweryfikowane fakty oparte na Ÿród³ach pod wzglê-
dem czasowym im najbli¿szych „uzupe³nia³” amplifikacjami pochodz¹cymi nieraz z bardzo póŸnych
przekazów (np. w opisie wyprawy Fryderyka Barbarossy na Polskê informacje pochodz¹ce z listu
cesarza „dope³ni³” szczegó³ami zaczerpniêtymi z Wincentego, kanonika praskiego (XII w.), Kad³ub-
ka (wczesny XIII w.) i D³ugosza (XV w.). Nieraz te¿ obserwujemy zjawisko œwiadomego pominiêcia
przez Naruszewicza przekazu wspó³czesnego opisywanemu wydarzeniu. I tak np. opis najazdu Bole-
s³awa II czeskiego na ziemie polskie, w tym i na Œl¹sk, datowany na 993–994 r. relacjonuje za Du-
braviusem (1552) oraz Pelclem (1774), nie uwzglêdniaj¹c niemal¿e wcale Kosmasa. Naczelnym zaœ
Ÿród³em przy opisywaniu najazdu Borzywoja na Œl¹sk podczas wesela Krzywoustego jest Kronika
wielkopolska (XIII w.?) oraz Dubravius, a nie Gall. Podobnie rzecz ma siê z bitw¹ na Psim Polu.
Naruszewicz wybra³ tutaj wersjê przedstawion¹ przez D³ugosza, nie ustosunkowuj¹c siê do wersji
wydarzeñ przedstawionej u Galla.

104 Np. konfliktu miêdzy W³adys³awem Wygnañcem i jego przyrodnimi braæmi, bitwy pod Le-
gnic¹, W³adys³awa II i jego ¿ony Agnieszki, Henryka Brodatego i Jadwigi, Boles³awa £ysego czy
Henryka Probusa, zob. Ioannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. 5–6, 7–8,
textum recensuit D. Turkowska, Varsaviae 1964–1975, wg indeksu. Por. M. Kromer, Kronika pol-
ska, Sanok 1857, s. 280–294, 382–383, 390–392, 400–410, 414–415, 424–429, 435–436, 445–446,
449–451, 465–467, 492–496, 501–514, 522–524.

105 Najdobitniej i bezpoœrednio œwiadczy o tym nastêpuj¹ca wypowiedŸ D³ugosza: „I ja pisz¹cy
te kroniki czujê nie ma³¹ pociechê z ukoñczenia wojny Pruskiej, odzyskania krajów z dawna od króle-
stwa Polskiego odpad³ych, i przy³¹czenia Prus do Polski. Bola³o mnie to bowiem, ¿e królestwo Pol-
skie szarpane by³o dot¹d i rozrywane od rozmaitych ludów i narodów. Teraz szczêœliwym mieniê
i siebie i swoich spó³czesnych, ¿e oczy nasze ogl¹daj¹ po³¹czenie siê krajów ojczystych w jedn¹ ca-
³oœæ: a  szczêœ l iwszym by ³bym je szcze ,  gdybym doczeka ³  s i ê  za  ³ a sk¹  Bo¿¹  i  z j ed -
n o c z e n i a  z  P o l s k ¹  S z l ¹ z k a ,  z i e m i  L u b u s k i e j  i  S ³ u p s k i e j...” (podkr. – D.M.-P.) Jana
D³ugosza kanonika krakowskiego... , t. V, Kraków 1870, s. 445–446. Idea powrotu Œl¹ska do pañstwa
polskiego wyra¿a³a siê równie¿ poprzez liczne w narracji przypomnienia i podkreœlenia polskoœci tej
ziemi i polskiego rodowodu jej ksi¹¿¹t. Szerzej na temat zob.: Sze l iñ sk a, op. cit., s. 164–169. Por.
tak¿e: J. Na tanso n-Lesk i, Rozwój terytorialny Polski, Warszawa 1964, s. 113, przyp. 3.
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Die Analyse konzentriert sich auf drei Hauptfäden: seine Wahrnehmung betrachtete Schlesien
als einen gewissen Raum, die Frage nach den Ursachen des Verlustes dieser Provinz von Polen
im 14. Jhdt. aufzuklären, und wie die Personen, die mit Schlesien verknüpft waren, vorgestellt
und begutachtet sind.

Gegenstand der Reflexion sind auch Faktoren, die wesentlich Einfluss ausüben könnten als
solche, und nicht als andere Fassung in Bezug auf schlesische Thematik durch den Autor als
Bischof Koadiutor aus Smolensk.

Die Autorenanalyse bringt ans Licht, dass Schlesien bis zur Zeit der mittelalterlichen
Provinzzersplitterung Polens im Werk Naruszewicz als urpolnisches Land, Polen zugehörig,
wahrgenommen wurde. Schlesien ändert sich also in nichts von anderen Teilen Polens und hätte
demnach keine eigene Spezifik. Einige Elemente der Eigenart der Provinz sind sichtbar um die
Wende des 13. und 14. Jhdt., durch Fremdeneinflüsse, besonders vom Deutschtum, worin sie sich
von Anderen unterscheidet. Mit der Wende der politischen Zugehörigkeit bekommt Schlesien einen
Status eines Sonderorganismus – verwandelte sich in ein ungewisses herrenloses Land: weder
polnisch, noch tschechisch, noch deutsch.

Die schlesischen Persönlichkeiten Henryk I. der Bärtige, seine Frau Hedwig und Henryk IV.
Probus wurden begünstigt vorgestellt. Zwischen pejorativen Helden befinden sich W³adys³aw II.
der Verbannte mit seiner Frau Agnieszka und Boles³aw II. der Kahlköpfige. Von vielen Seiten
wurde Henryk IV. Probus skizziert. Bei Erklärung der Ursachen des Verlustes Schlesiens von Polen,
haben wir es zu tun mit einer Mischung von Faktoren, inneren sowie gleichzeitig äußeren Varianten.
Schuldige suchte man hauptsächlich außerhalb der Grenzen von Schlesien und Polen (Böhmen,
Johann von Luxemburg, Deutscher Orden). In innerhalb Schlesien aber wies man auf günstige
Verhältnisse und Personen hin. Von der Verantwortung gänzlich frei waren die zwei letzten Piasten
des polnischen Throns – W³adys³aw I. Ellenlang und Kazimierz III. der Große.


