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MATEUSZ GOLIÑSKI

ŒL¥SKI CECH KOTLARZY I JEGO „CZARNA LISTA”

Na koñcu niewielkiej, pergaminowej ksiêgi pochodz¹cej ze œwidnickiego ratu-
sza, a zawieraj¹cej najstarsz¹ znan¹ listê proskrypcyjn¹ prowadzon¹ przez tamtej-
sz¹ radê w latach 1315–1332 i 1337–13381, wpisano treœæ dokumentu wydanego
równie¿ przez rajców, ale dopiero w roku 13782. Do „obiegu” naukowego infor-
macje o zawartoœci wspomnianej ksiêgi wprowadzi³ dopiero tu¿ przed II wojn¹
œwiatow¹ Paul Gantzer, pobie¿nie omawiaj¹c przy okazji edycji listy proskrypcyj-
nej treœæ interesuj¹cego nas aktu3. Wszystkie te okolicznoœci razem sprawi³y, i¿
fakt istnienia Ÿród³a nadal umyka uwadze badaczy. Tymczasem ze wzglêdu na uni-
katowoœæ zawartych w nim danych zas³uguje ono na szersz¹ analizê, po³¹czon¹
z edycj¹, któremu to postulatowi niniejszy tekst wychodzi naprzeciw.

Przywo³ane Ÿród³o stanowi proklamacjê analogicznego dokumentu przed³o¿o-
nego radzie œwidnickiej przez „przysiêg³ych mistrzów kotlarzy z niektórych ziem
i miast”, a wydanego przez rajców Wroc³awia 6 X 1377 r. na podstawie przedsta-
wionego im przez tak samo zdefiniowane gremium rzemieœlnicze dokumentu rady
miasta Strzelina. Ten ostatni wiêc, a chronologicznie pierwszy, zawiera³ w³aœciw¹
treœæ, któr¹ kotlarze (kesseler) postanowili jak najszerzej upubliczniæ i zarazem
nadaæ jej moc prawn¹ poprzez publikacjê za poœrednictwem rad ró¿nych oœrod-
ków po³o¿onych w ró¿nych ksiêstwach. Domyœlaæ siê mo¿na, i¿ lista adresatów,
którym przed³o¿ono pismo wychodz¹ce pierwotnie ze Strzelina, odpowiada³a li-
œcie miast, z których pochodzili zainteresowani rzemieœlnicy, wybór zaœ Wroc³a-
wia jako pierwszego ogniwa poœredniego wynika³ z ponadregionalnego autoryte-

1 P. Gan tze r, Ältestes Strafbuch der Stadt Schweidnitz (Zeitschrift des Vereins für Geschichte
und Alterthum Schlesiens, t. 71, 1937, s. 184–210).

2 Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu (dalej: APWr.), Akta miasta Œwidnicy (dalej: Œw.), nr 412
(dawna sygnatura œwidnickiego archiwum miejskiego S I, 84b), k. 19–21.

3 Gan tze r, op. cit., s. 184: „Auf fol. 19 bis 21 steht ein Schreiben des Rates von Breslau, das
den Schweidnitzer Ratsherren mitteilt, der Rat zu Strehlen habe ihm eine Liste von Kesselschmieden
gesandt, welche, ohne ihr Handwerk ordentlich gelernt zu haben, es auf dem Lande ausübten und
außerdem Heiratschwindeleien, ja Verbrechen wie Diebstahl, Mord und Totschlag begingen und des-
halb nirgends in schlesischen Städten Beschäftigung verdienten. Zu den Namen, die in diesem vom
6. Oktober (an deme dienstage nach Franciscitage) 1377 datierten Briefe genannt werden, fügt der
Schweidnitzer Rat noch einige hinzu, als er nach Besprechung im Rate das Schreiben am 13. November
(an dem sonnabende noch sente Mertinitage) 1378 weitergab”. Tam¿e (s. 184–185) opis rêkopisu.
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tu w³adz tego¿ oœrodka (podobn¹ funkcjê dla wybranego obszaru spe³niaæ mog³o
odwo³anie siê w nastêpnym etapie do œwidniczan). Jak czytamy w dokumencie,
miejsca zdarzeñ lub pochodzenia osób tam wymienionych to m.in. Wroc³aw, G³o-
gów, Bierutów, Syców, Ziêbice, G³ogówek, Legnica, Jawor i Nysa. Stanowi to pod-
powiedŸ co do krêgu du¿ych i ma³ych miast œl¹skich, które potencjalnie reprezen-
towali lub w których siê poruszali wspomniani przysiêgli mistrzowie. „Przysiêgli”
to funkcja kadencyjna – tak na Œl¹sku nazywano tych spoœród mistrzów danego
rzemios³a, których rada miejska wzglêdnie w³aœni konfratrzy wybrali w danym roku
na kierowników i reprezentantów cechu4. Ale, oczywiœcie, przysiêgli staæ mogli
równie¿ na czele jakiegokolwiek innego zaprzysiê¿onego stowarzyszenia (gildii),
z jakiegoœ powodu grupuj¹cego majstrów okreœlonej specjalnoœci.

Rajcy strzeliñscy rzeczonym aktem udokumentowali informacje otrzymane, jak
og³osili, od 60 kotlarzy „w wymienionym mieœcie Strzelinie”, którzy to w³aœnie
stawili siê przed nimi dla przekazania ustaleñ podjêtych w kwestiach ich „cechu
i bractwa” (inunge vnd brudirschafft). Trudno przyj¹æ, aby w tej niewielkiej miej-
scowoœci pracowaæ mog³o kilkudziesiêciu majstrów jednej specjalnoœci – problem
ten zreszt¹ dalej rozwiniemy. W Strzelinie zgromadziæ siê mogli kotlarze tylko
z wielu oœrodków, który to wniosek potwierdza omówiony wy¿ej fakt upowszech-
niania przyjêtych przez nich ustaleñ za poœrednictwem przysiêg³ych mistrzów ko-
tlarzy „z niektórych ziem i miast”. Przynajmniej sporadyczne odbywanie w XIV w.
œl¹skich zjazdów przedstawicieli poszczególnych rzemios³ i podejmowanie przez
nich decyzji wi¹¿¹cych wszystkich uczestników pozostaje sk¹din¹d potwierdzone
– 14 VI 1361 r. rada œwidnicka udokumentowa³a uchwa³y zjazdu krawców5. Podob-
nie dzia³o siê na ziemiach s¹siednich6. W przypadku kotlarzy cytowanego zwrotu
„cech i bractwo” nieprzypadkowo u¿yto w liczbie pojedynczej. W Ÿród³ach z XIV
i pierwszej po³owy XV w. nie pojawiaj¹ siê jakiekolwiek wzmianki czy to o ce-
chach kotlarzy, czy to o przynale¿noœci kotlarzy do cechów zbiorowych w poszcze-
gólnych miastach œl¹skich. „Cech i bractwo” mog³o wiêc byæ tylko organizacj¹
regionaln¹, ponadmiejsk¹ (miêdzymiejsk¹), ³¹cz¹c¹ rzemieœlników z ró¿nych oœrod-
ków. To jej reprezentantami w³aœnie byli wspomniani na wstêpie przysiêgli. Mamy
do czynienia z fenomenem, choæ oczywiœcie nie mo¿emy byæ pewni, czy stoso-
wanie przez tê organizacjê nomenklatury przyjêtej w „normalnych” cechach prze-
³o¿y³o siê na automatyczne uznanie jej we wszystkich miastach. G³ównie zale¿a³o
to od tego, kto istnienie cechu zatwierdzi³, kto sprawowa³ nad nim nadzór, kto

4 Schlesische Urkunden zur Geschichte des Gewerberechts insbesondere des Innungswesens aus
der Zeit vor 1400, wyd. G. Korn (Codex Diplomaticus Silesiae, t. VIII), Breslau 1867 (dalej: CDS 8),
s. XXVII–XXVIII.

5 CDS 8, nr XXXV; E. Ma leczyñsk a, Miasta i mieszczañstwo (Historia Œl¹ska, t. I, pod red.
K. Maleczyñskiego, cz. 2, Wroc³aw 1961, s. 131), gdzie te¿ przyk³ady innych zjazdów, szczególnie
z XVI w. O miêdzymiastowych uk³adach cechowych F. Lenczowsk i, Z zagadnieñ ustrojowych miast
œl¹skich w okresie XIII–XIV wieku (Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane Romanowi Grodec-
kiemu w 70 rocznicê urodzin, Warszawa 1960, s. 179).

6 O porozumieniach cechów sukienniczych w Ma³opolsce w drugiej po³owie XV w. J. Wyro-
zumsk i, Tkactwo ma³opolskie w póŸnym œredniowieczu, Warszawa–Kraków 1972, s. 118.
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wyznaczy³ lub przyj¹³ do wiadomoœci wybór przysiêg³ych. Odpowiedzi na te py-
tania nie znamy, choæ w dalszym ci¹gu próbowaæ bêdziemy, poprzez analogie,
wyraziæ w tym wzglêdzie pewne sugestie.

Cechy kotlarzy na pewno nie istnia³y w Strzelinie ani tam, gdzie transumowa-
no dokument strzeliñski, tj. we Wroc³awiu i Œwidnicy – dwóch najwa¿niejszych
oœrodkach ¿ycia gospodarczego Œl¹ska, w których najwczeœniej i najliczniej wy-
kszta³ci³y siê korporacje zawodowe rzemios³a. Pierwsz¹ przyczyn¹ tego stanu rze-
czy mog³a byæ minimalna liczba i rozproszenie osób paraj¹cych siê kotlarstwem.
Wroc³awski spis szosu z lat 1403–1404 notuje zaledwie jedn¹ osobê uiszczaj¹c¹
podatek z tytu³u wykonywania zawodu zdefiniowanego interesuj¹c¹ nas nazw¹ kes-
seler i ani jednej pracuj¹cej jako koppirsmed7. To drugie okreœlenie w jêzyku pol-
skim tak¿e zwyk³o siê t³umaczyæ jako kotlarz8, zreszt¹ zgodnie ze s³ownikami jê-
zyka niemieckiego, które bior¹ obie nazwy za synonimy9. Najstaranniej kwestiê
tê próbowa³ wyjaœniæ Friedrich Hornschuch na podstawie materia³u górnoniemiec-
kiego. Podzia³ nazewniczy wynikaæ wiêc mia³ nie ze specjalnoœci, ale z pierwot-
nego statusu rzemieœlników. „Kowale miedzi” nale¿eli do miejskich cechów ko-
wali i jako tacy mogli prowadziæ sprzeda¿ i przyjmowaæ zamówienia tylko w swym
warsztacie. „Kotlarze” zaœ lub „zimni kowale” (Kaltschmiede) robili to w ca³ym
okrêgu wiejskim. St¹d np. patent palatyna reñskiego dla kotlarzy z 1425 r. ostro
rozró¿nia³ obie grupy, napomykaj¹c o zawartej przez nie ugodzie. Ale ¿ywemu jê-
zykowi obca by³a konsekwencja – w przywileju Zygmunta Luksemburczyka dla
kotlarzy alzackich z 1434 r. obu s³ów u¿ywano zamiennie. W koñcu œwiadomoœæ
ró¿nic uleg³a zapomnieniu – zmiana oficjalnej nazwy rzemios³a górnoszwabskie-
go z Keßlerhandwerk na Kupferschmiede nast¹pi³a w drugiej po³owie XVII w.,
a w Palatynacie w ci¹gu drugiej po³owy XVI–pierwszej po³owy XVII w.10 Wróæ-
my jednak do sytuacji na Œl¹sku. Zachowane fragmenty œredniowiecznych spisów
szosu ze Œwidnicy w ogóle nie uwzglêdniaj¹ rzeczonych rzemieœlników, jakkol-
wiek jedno z zestawieñ przedstawicieli wszelkich zawodów (zdaje siê nieposesjo-

7 By³ to Hannos Kaulheupt kesseler, pomijaj¹c osoby u¿ywaj¹ce obu wskazanych nazw w cha-
rakterze nazwiska, wykonuj¹ce bowiem inne zawody, lub te¿ o nieujawnionym fachu (Wroc³awskie
ksiêgi szosu z lat 1370–1404, wyd. M. Goliñski, Wroc³aw 2008, s. 306, 309). W nieobjêtej spisem
wy¿szej klasie podatkowej potencjalnie równie¿ znajdowaæ siê mogli pojedynczy kotlarze.

8 Kotlarzy – caldariste, kessler – czyli kocielników z „kowalami miedzi” – cuprifabri, kupir-
smede – uto¿sami³ J. S z t e t y ³ ³ o, Rzemios³o metalowe wraz z uzbrojeniem (Historia kultury mate-
rialnej Polski, t. II, pod red. A. Rutkowskiej-P³achciñskiej, Wroc³aw 1978, s. 88). Por.: S³ownik sta-
ropolski, t. III, Wroc³aw 1960–1962, s. 313: kocielnik w pisowni XV-wiecznej koczelnik – kotlarz.
F. K i r y k, Cechowe rzemios³o metalowe. Zarys dziejów do 1939 r., [Kraków 1972], s. 163–167,
239–240, zamiast t³umaczenia „kowale miedzi” u¿y³ staropolskiego terminu „miedziennicy”, stanow-
czo odró¿niaj¹c ich od kotlarzy. Jednak cytaty przytoczone w S³owniku polszczyzny XVI wieku (t. XI,
Wroc³aw 1978, s. 79; t. XIII, 1981, s. 566) pozbawione s¹ w tej kwestii jasnoœci.

9 M. Lex er, Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, wyd. 38, uzup. U. Pretzel, Stuttgart 1992,
s. 107; Deutsches Wörterbuch von J. Grimm und W. Grimm, wersja on-line, Trier 2007: „keszler, kes-
seler, m. kesselmacher: faber ahenarius, kupferschmid, pfannschmid”.

10 F. Hornschuc h, Aufbau und Geschichte der interterritorialen Kesslerkreise in Deutschland
(Beiheft 17 zur Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte), Stuttgart 1930, s. 34–35, 43,
58–59, 62, 74, 83. Tam¿e (s. 127–128) o braku rozró¿nienia miêdzy Kessler i Kaltschmiede.
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natów), sporz¹dzone do celów fiskalnych i wpisane do ksiêgi podatkowej z koñca
XIV –pocz¹tków XV w., wylicza pojedynczego kesseler i dwóch koppersmede. S¹-
dz¹c po oznaczeniach uiszczonych przez nich sk³adek podatku, postacie te nie zo-
sta³y uchwycone w tym samym przedziale czasowym11. (Co ciekawe, na przekór
minimalnej liczebnoœci kotlarzy w obu tych miastach dowodnie od XIV w. funk-
cjonuj¹ ulice Kotlarskie – Kupferschmiedegassen12). W trzecim z kluczowych dla
nas oœrodków, w Strzelinie, spisy podatkowy i czynszowy z 1371 r. nie wymienia-
j¹ ¿adnego kotlarza13, a przecie¿ w³aœnie to niewielkie miasto kilka lat póŸniej
wyznaczono na miejsce ich zebrania. Powy¿sze dane koresponduj¹ z sytuacj¹
uchwytn¹ wspó³czeœnie w s¹siednich Czechach, gdzie metropolia praska wyró¿-
nia³a siê obecnoœci¹ „a¿” kilku kotlarzy na raz14.

Drug¹ z przyczyn nieobjêcia „normaln¹” struktur¹ cechow¹ kotlarzy mog³o byæ
zaliczenie ich do grupy zawodów „niegodnych”. Choæ, podkreœlmy, nie posiada-
my na ten temat jakichkolwiek przes³anek z terenu Œl¹ska, z racji wêdrownego trybu
pracy, a co za tym idzie ¿ycia, ³ataj¹cy kot³y Kesselflicker (Kessler) w Niemczech
byli za takowych uwa¿ani15. Kwestia ta wydaje siê nieco bardziej z³o¿ona. Pod
pojêciem Kessler kryli siê bowiem pierwotnie zarówno ci, co produkowali, jak i ci,
co naprawiali kot³y (w tej kwestii nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoœci np. XVI-wieczne
statuty krakowskiego cechu kotlarzy reguluj¹ce stawki za oba typy us³ug16). Przy-
pisana powa¿nej ich czêœci wêdrownoœæ w ówczesnej opinii utrudnia³a podporz¹d-
kowanie regu³om obowi¹zuj¹cym w praworz¹dnej spo³ecznoœci osiad³ej i z pew-
noœci¹ budzi³a niechêæ lub podejrzenia (p³ynna granica miêdzy wêdrowcem
a w³óczêg¹). Stowarzyszenie siê na mod³ê cechow¹ pozwala³o na obronê dobrego
imienia i zarazem interesów statecznych mistrzów obecnych w szeregach kotlarzy
w zderzeniu z obwarowan¹ przywilejami i monopolami polityk¹ gospodarcz¹ miast,
pozwala³o te¿ w³adzy zwierzchniej roztoczyæ kontrolê nad grup¹ nie mieszcz¹c¹
siê w podstawowym schemacie podzia³ów spo³ecznych. Dopiero kolejnym etapem
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11 Byli to kolejno: kesseler Niclas Kesseler, koppersmede Jacob Wolgemut, Lor(encz) Homme-
lerr (?). Œw. nr 235, k. 117 (lub k. 106 – w ca³ej ksiêdze paginacja mylna i niekonsekwentna);
M. Go l iñsk i, Wokó³ socjotopografii póŸnoœredniowiecznej Œwidnicy, cz. 1, Wroc³aw 2000, s. 142–228.
Znów pomijajmy przypadki nazwisk nale¿¹cych do przedstawicieli innych zawodów.

12 W kwestii przemieszczeñ kotlarzy w przestrzeni miejskiej zob.: Go l iñsk i, op. cit., cz. 1, s. 99,
126; cz. 2, Wroc³aw 2003, s. 172, 195; K. Miku l sk i, Przestrzeñ i spo³eczeñstwo Torunia od koñca
XIV do pocz¹tku XVIII wieku, Toruñ 1999, s. 272.

13 R. Heck, Stosunki spo³eczne i narodowoœciowe Strzelina w drugiej po³owie XIV wieku (w œwiet-
le nieznanego spisu podatkowego z roku 1371) (Sobótka, R. XIX, 1964, z. 1–2, s. 177–179).

14 W Starym Mieœcie 3 w 1410 r. , w Nowym 1 w 1400 r. J. Mezn í k, Pražska øemesla poèátkem
15. stoleti (Pražsky sbornik historický, VII, 1972, s. 23, tab. I). W Toruniu w 1394 r. zidentyfikowa-
no 2 kotlarzy na przedmieœciach i 10 osiad³ych w ci¹gu pó³wiecza 1358–1410 w Nowym Mieœcie.
Kontrowersyjne natomiast wydaje siê uznanie Cuppersmede za cech staromiejski, istniej¹cy na prze-
³omie XIV i XV w. (por.: Miku l sk i, op. cit., s. 272; J. Tandeck i, Struktury administracyjne i spo-
³eczne oraz formy ¿ycia w wielkich miastach Prus Krzy¿ackich i Królewskich w œredniowieczu i na
progu czasów nowo¿ytnych, Toruñ 2001, s. 78, tab. 5, s. 80).

15 B.-U. Hergemöl l e r, Randgruppen. I. Westen (Lexikon des Mittelalters, CD-ROM-Ausgabe,
Stuttgart 2000, 7, 433–434).

16 K i ryk, op. cit., s. 164.
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rozwojowym móg³ byæ rozdzia³ funkcji produkcyjnych i naprawczych w obrêbie
zawodu, a w konsekwencji bezdyskusyjne ju¿ zepchniêcie Kesselflicker do grona
pogardzanych, domokr¹¿nych profesji17. Na przyk³ad istnienie podzia³u w orga-
nizacji kotlarzy górnoszwabskich na majstrów osiad³ych i poddanych z ich strony
ró¿nym ograniczeniom rzemieœlników wêdrownych, trudni¹cych siê naprawami,
uwidaczniaj¹ dopiero Ÿród³a nowo¿ytne18.

Przywo³any wy¿ej F. Hornschuch, przed prawie 80 laty podsumowuj¹cy bada-
nia w³asne i dorobek historiografii niemieckiej na interesuj¹cy nas temat, wyró¿-
nia³ 9 „okrêgów kotlarskich” obejmuj¹cych Niemcy po³udniowo-zachodnie i Szwaj-
cariê. Wyznacza³ je zasiêg poszczególnych uprzywilejowanych organizacji,
monopolizuj¹cych rzemios³o miedziowe na obszarach wykraczaj¹cych poza gra-
nice polityczne (a wiêc miêdzyterytorialnych), choæ jednoczeœnie uznaj¹cych za
swego niezmiennego opiekuna (patrona) konkretnego pana feudalnego, lokalnego
lub terytorialnego. By³y to wiêc „okrêgi”, wymieniaj¹c wed³ug kolejnoœci pierw-
szych wzmianek, podlegaj¹ce: panom z Königsegg (1294) w górnej Szwabii – roz-
bity na dwa podokrêgi odbywaj¹ce zjazdy w Ravensburg i Diessenhofen, burgra-
biom norymberskim (1327) – obejmuj¹cy czêœæ Frankonii z Górnym Palatynatem
ze zjazdem w Baiersdorf, panom ze Stralembergu, a potem z Rathsamhausen (1361,
1399) – obejmuj¹cy Alzacjê, a œciœlej obszar pomiêdzy Wogezami i Schwarzwal-
dem ze zjazdem w Breisach, panom Zobel z Giebelstadt (1373) – obejmuj¹cy Doln¹
Frankoniê ze zjazdem w Würzburgu, palatynom reñskim (1377) ze zjazdem w Al-
zey, hrabiom Sponheim, a potem z Hohenlohe (1389) w pó³nocnej Szwabii ze zja-
zdem w Öhringen, hrabiom wirtemberskim (1429) w Szwabii, baronom z Freybergu
(1495) – obejmuj¹cy czêœæ Szwabii i zachodni¹ Bawariê, i potraktowana zbiorczo
Szwajcaria (1435) – rozbita na 4–5 pomniejszych „królestw kotlarzy” z ró¿nymi
miejscami zjazdów19. Jak widaæ, kolejnoœæ ujawniania siê istniej¹cych organizacji
regionalnych wcale nie odpowiada³a najprostszemu domniemaniu o potencjalnym
przesuwaniu siê zjawiska z zachodu na wschód. Choæ wiêc kwestia ewentualnego
funkcjonowania podobnych struktur na ziemiach po³o¿onych na wschodzie i pó³-
nocy Niemiec w ogóle pomijana jest w literaturze milczeniem, w kontekœcie œl¹-
skim warto zwróciæ uwagê, i¿ to w³aœnie na wiek XIV przypad³o nasilenie proce-
su przystosowywania niemieckich kotlarzy do korporacyjnych form dzia³ania.

Ewentualnie wiêksze ni¿ wy³aniaj¹ce siê z wy¿ej przytoczonych Ÿróde³ wroc³aw-
skich i œwidnickich szczup³e reprezentacje poszczególnych oœrodków w œl¹skim
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17 Doskonale przedstawi³ to anonimowy autor has³a Kessler w „Wikipedii”, z tego wiêc tylko
wzglêdu pozwalamy sobie przytoczyæ jego s³owa: „Kessler ist die spätmittelalterliche Berufsbezeich-
nung eines meist im Wandergewerbe tätigen Schmiedehandwerkers, der Geräte aus Kupfer, Eisen oder
Messing anfertigt und repariert. Im süddeutschen und Schweizer Raum waren Kessler in zunftähnlichen
Kesslergesellschaften organisiert. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts gingen sie zumeist dazu über,
sich Kupferschmied oder Kaltschmied zu nennen, während als Kessler nunmehr die zu den Unehrli-
chen Berufen gezählten Kesselflicker bezeichnet wurden” (de.wikipedia.org/Wiki/Kessler, 2008).

18 Hornschuch, op. cit., s. 33.
19 Tam¿e, s. VI, XXV–XXVI; por.: M.R. Buc k, Das freie Handwerk der Kesseler in Oberschwa-

ben, Ulm 1872, s. 1–3.
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„cechu i bractwie” kotlarzy mo¿na by³o uzyskaæ, w³¹czaj¹c w ich szeregi niezrzeszo-
nych przedstawicieli zawodów pokrewnych, wystêpuj¹cych pod odrêbnymi nazwami20.
Nie maj¹c ku temu konkretnych przes³anek, nie mo¿emy hipotetycznie wskazaæ na
któr¹œ z licznie rozga³êzionych w miastach œl¹skich specjalnoœci kowalskich (do których
to nale¿eli kotlarze) i odlewniczych21. W œwietle powy¿szego, zmuszeni jesteœmy za-
³o¿yæ, ¿e aby zgromadziæ w Strzelinie a¿ 60 autentycznych kesseler, nale¿a³o ich zwo-
³aæ z kilkudziesiêciu miejscowoœci, rozsianych na znacznym terytorium, mo¿e dos³ownie
ca³ego Œl¹ska. By³o to wiêc powa¿ne przedsiêwziêcie organizacyjne, mo¿liwe tylko
w warunkach utrzymywania siê silnych zwi¹zków pomiêdzy rzemieœlnikami tej spe-
cjalnoœci z ró¿nych okolic. Jeszcze bardziej skomplikowane wydaje siê uzyskanie ak-
ceptacji dla powo³ania takiego „cechu” przez w³adze komunalne ka¿dego z miast z osob-
na. Wobec niewykszta³cenia siê jeszcze w rozpatrywanym tu czasie (tj. w latach 70.
XIV w.) konfederacji miêdzystanowych obejmuj¹cych ca³¹ prowincjê, a mog¹cych sta-
nowiæ arenê nieformalnych konsultacji w interesuj¹cym zakresie, wskazana by³aby pro-
tekcja w³adzy terytorialnej – poszczególnych ksi¹¿¹t i monarchy, choæ dziwiæ mo¿e, i¿
nie pozosta³y po tym œlady Ÿród³owe. Nie mo¿na te¿ odrzucaæ hipotetycznego oddzia-
³ywania konfederacji miejskich, czêstych w XIV w., wykraczaj¹cych poza granice jed-
nego ksiêstwa i maj¹cych na celu usprawnienie walki z przestêpczoœci¹, co, jak dalej
siê przekonamy, by³o dla kotlarzy kwesti¹ istotn¹22.

Wspomniany wy¿ej zjazd krawców w Œwidnicy w 1361 r. odby³ siê za zgod¹
tamtejszego ksiêcia, podobnej wiêc oczekiwalibyœmy w przypadku pana Strzelina
– w 1377 r. by³ nim Bolko III ksi¹¿ê ziêbicki. Zjazd krawców zgromadzi³ rzemieœl-
ników z ponad 25 miejscowoœci i choæ wielk¹ grupê stanowili „miejscowi”, czyli
przedstawiciele miast podlegaj¹cych w³adzy ksiêcia œwidnicko-jaworskiego Bol-
ka II, reprezentacji oœrodków z ksiêstw s¹siednich i pobliskich (wroc³awskiego,
legnicko-brzeskiego, ziêbickiego i oleœnickiego) w sumie by³o jeszcze wiêcej23. Tak
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20 Spoœród specjalnoœci metalowych we Wroc³awiu w 1389 r. swój cech mieli lub cechy ³¹czone
wspó³tworzyli: z³otnicy, no¿ownicy, œlusarze, kowale, konwisarze i iglarze, do 1420 r. do³¹czyli je-
szcze: druciarze, haftkarze, odlewnicy cyny i p³atnerze (M. Go l iñsk i, Socjotopografia póŸnoœred-
niowiecznego Wroc³awia (przestrzeñ – podatnicy – rzemios³o), Wroc³aw 1997, s. 462, tab. 120). Wy-
soki stopieñ zorganizowania osi¹gniêto równie¿ w Legnicy, gdzie w XIV w. potwierdzone s¹ cechy
lub bractwa: kowali, no¿owników, iglarzy, druciarzy, haftkarzy, odlewników cyny i byæ mo¿e konwi-
sarzy (CDS 8, s. XXIII, przyp. 1, nr XXI, LXVII, LXX). By³y to jednak sytuacje wyj¹tkowe, w in-
nych miastach proces organizacji cechów metalowych przebiega³ wolniej, np. w Œwidnicy w 1374 r.
zrzeszeni byli tylko œlusarze i no¿ownicy, a w mniejszych oœrodkach w XIV w. w ogóle takie korpo-
racje siê nie pojawi³y (CDS 8, s. XXII–XXIII;  Go l iñsk i, Wokó³..., cz. 1, s. 48, tab. 4).

21 Obok wymienionych w przypisie wy¿ej, w s³owniku ówczesnych wroc³awian znajdowa³y siê
takie wyrazy jak: blacharz (flaschener), miednicarz i mosiê¿nik (beckin-, messingsloer) czy miedziow-
nik (rotgisser). Zob.: Go l iñ sk i, Socjotopografia..., s. 445.

22 Por.: Lenczowsk i, op. cit., s. 177–178; H. Zaremsk a, Banici w œredniowiecznej Europie,
Warszawa 1993, s. 66; K. Orzechowsk i, Historia ustroju Œl¹ska 1202–1740, Wroc³aw 2005, s. 78.
O udziale Strzelina w lokalnej konfederacji: F.X. Gör l ich, Geschichte der Stadt Strehlen in Preußisch-
Schlesien, Breslau 1853, s. 117–118.

23 Œwidnica, Strzegom, Dzier¿oniów, Kamienna Góra, Jawor, Boles³awiec, Lwówek, Lubañ, Je-
lenia Góra „i inne” oraz Wroc³aw, Œroda, Legnica, Chojnów, Z³otoryja, Lubin, Ziêbice, Strzelin, Z¹b-
kowice, K³odzko, O³awa, Brzeg, Opole, Namys³ów, Oleœnica, Bierutów (CDS 8, nr XXXV).
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zarysowan¹ „powszechnoœci¹” kierowa³a logika geograficzna i podleg³oœci poli-
tyczne, w wyniku czego poza krawcami z Opola nie by³o tam ¿adnych przedsta-
wicieli miast z nieco bardziej odleg³ych czêœci Œl¹ska (nawet z Nysy), byli zaœ rze-
mieœlnicy z le¿¹cych poza Œl¹skiem K³odzka i Lubania. Gdyby wiêc przyj¹æ, ¿e
istotnie w zgromadzeniu strzeliñskim uczestniczyli kotlarze z ca³ej prowincji, na-
wet z odleg³ego G³ogowa, na wspomnianym tle by³oby to powa¿ne osi¹gniêcie,
czemu byæ mo¿e s³u¿y³o dogodne, centralne po³o¿enie Strzelina w stosunku do re-
szty regionu. Bo na pewno nie autorytet jego pana – w³adcy nieznacznego, lenne-
go ksiêstwa ziêbickiego. Uwzglêdniaj¹c przytoczone wy¿ej osoby patronów feu-
dalnych górnoniemieckich miêdzyterytorialnych stowarzyszeñ kotlarzy, wœród
których znajdowali siê nawet przedstawiciele wy¿szego rycerstwa, opiekê ksi¹¿¹t
ziêbickich nad organizacj¹ œl¹sk¹ uznaæ mo¿na za prawdopodobn¹. Niewykluczo-
ne, i¿ by³a ona warunkowana zgod¹ królewsk¹, choæ w takim przypadku – znów
powo³uj¹c siê na analogie zachodnie – powinno to by³o zaowocowaæ w³¹czeniem
mówi¹cego o tym paragrafu do aktów lennych ksiêstwa, o czym nie mamy infor-
macji24. Argumentem z kolei przemawiaj¹cym tylko za biern¹ i przypadkow¹ rol¹
Bolka III w ca³ym tym przedsiêwziêciu, bez szczególnych umocowañ prawnych,
jest brak nawi¹zañ do jego osoby w dokumencie rady strzeliñskiej.

Celem ustaleñ podyktowanych przez kotlarzy by³o, jak deklarowali, zamkniê-
cie ich szeregów przed osobami „niepobo¿nymi”, „szkodz¹cymi miastom i zie-
miom”, a wiêc spo³ecznie niepo¿¹danymi, czemu w du¿ej mierze s³u¿yæ mia³o
wprowadzenie kilku lakonicznie sformu³owanych przepisów. Te zaœ w wiêkszoœci
wywodzi³y siê z przyjêtego w ówczesnych miastach œl¹skich kanonu statutów ce-
chowych, wynikaj¹cego zreszt¹ nie tylko z dba³oœci o dobre obyczaje i przestrze-
ganie etyki zawodowej. Chodzi³o wiêc m.in. o to, aby kotlarzom kr¹¿¹cym po kraju
nie towarzyszy³y kobiety w¹tpliwej konduity25, aby tylko uprawnieni cz³onkowie
„bractwa” mogli uprawiaæ rzemios³o26, aby przyw³aszczenia mienia wartoœci co
najmniej wiardunka i inne kradzie¿e pope³niane przez czeladników by³y s¹dzone
zgodnie z prawem27, aby umowy o naukê zawierane miêdzy majstrami i uczniami
obowi¹zywa³y trzy lata28, a nauki nie mo¿na by³o skróciæ ani siê od niej wyku-
piæ29, aby majster móg³ mieæ tylko jednego ucznia na raz30. O wiele wiêcej miej-
sca poœwiêcono wyliczeniu win a¿ 26 wskazanych osób, z których poza dwoma

Œl¹ski cech kotlarzy i jego „czarna lista”

24 Por.: C. Grünhagen, H. Margraf, Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen
Fürstenthümer im Mittelalter, cz. 2, Leipzig 1883.

25 Por. wykluczenie za ¿ycie w konkubinacie w prawach piekarzy strzegomskich (CDS 8, nr LXIII,
par. 9). Zob. te¿: R. Hec k, Z ¿ycia cechów wroc³awskich w XV w. (Acta Universitatis Wratislaviensis
No 461, Historia XXX, Wroc³aw 1978, s. 99).

26 Por. sformu³owania w prawach wroc³awskich kaletników (CDS 8, nr XXXI, par. 7).
27 Por.: Hec k, Z ¿ycia cechów..., s. 98.
28 Por. prawa œwidnickich sukienników (CDS 8, nr XII, par. 10).
29 Por. poœredni¹ analogiê w zakazie przyjmowania nowego ucznia na opró¿nione miejsce do czasu

up³ywu zakontraktowanego okresu nauki jego poprzednika (prawa legnickich iglarzy, druciarzy, haft-
karzy, odlewników cyny i ró¿añczarzy, CDS 8, nr LXVII, par. 21; zob.: Heck, Z ¿ycia cechów..., s. 93).

30 Por.: CDS 8, nr LXVII, par. 20; nr XXXI, par. 20.
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cz³onkami rodzin, dzia³aj¹cymi jako wspólnicy przestêpstw (¿ona i szwagier), po-
zostali byli konfratrami kotlarzy31. Absolutn¹ wiêkszoœæ stanowiæ musieli majstrzy,
gdy¿ w dwóch przypadkach wyraŸnie zaznaczono status podleg³oœci sprawców
(knecht, czyli czeladnik wzglêdnie uczeñ) wymienionym mistrzom. Tylko przy nie-
których obok nazwiska ujawniono miejscowoœæ po³o¿on¹ na Œl¹sku, zapewne miej-
sce zamieszkania – na ogó³ by³y to wiêc dane albo dla wszystkich zainteresowa-
nych sk¹din¹d oczywiste, albo te¿ nieistotne. W tym drugim przypadku wi¹zaæ siê
to mog³o z ewentualnym wêdrownym trybem ¿ycia. Kotlarze zgromadzeni w Strze-
linie donieœli – wyra¿aj¹c siê, jakby chodzi³o o winy stwierdzone, wzglêdnie sto-
suj¹c zwrot o oskar¿eniu wysuniêtym przez nich samych, rzadziej konkretn¹ oso-
bê –  ¿e osoby te ukrad³y lub przyw³aszczy³y, niekiedy kilkakrotnie, najrozmaitsze
przedmioty, w tym p³aszcz, sukniê, nó¿, dzban, kocio³, panwie warzelnicze, miedŸ,
obrus, narzêdzia sk³adaj¹ce siê na warsztat pracy (geczew vnd eyne gutsche), albo
te¿ pieni¹dze. Kwoty gotówki i wyceny przedmiotów nie by³y zdawkowe (z pew-
noœci¹ dlatego mog³y byæ uznane za przestêpstwo), ale te¿ nie by³y wysokie, nie
przekraczaj¹c 2 grzywien. Wyliczono te¿ rzadsze czyny innej kategorii: jedno
zabójstwo, pos³ugiwanie siê fa³szyw¹ monet¹, oszukiwanie niewiast i panien,
„sfa³szowanie” miedzi. Czêœæ zaistnia³ych zdarzeñ mia³a bezpoœredni zwi¹zek
z dzia³alnoœci¹ zawodow¹ kotlarzy, a œciœlej z nierzetelnoœci¹ wobec klientów
i kontrahentów. W niektórych doniesieniach ujawniono to¿samoœæ i pochodze-
nie pokrzywdzonych, by³ wœród nich nawet rycerz, najwyraŸniej oszukany klient,
wœród miejsc przestêpstw zaœ, obok kilku wsi, najœciœlej wskazano jakiœ folusz
w G³ogówku.

Upublicznienie listy s³u¿¹cej skutecznemu wykluczeniu z zawodu osób go ka-
laj¹cych z pewnoœci¹ poprzedzi³o rozpatrzenie ich spraw na zgromadzeniu „s¹-
dowym” kotlarzy. Ze wzglêdu na wspomniane rozproszenie rzemieœlników po
ró¿nych miejscowoœciach trudno dociec, jak¹ drog¹ sprawy te nap³ywa³y pod
obrady, prócz tych kwestii, które pod os¹d konfratrów wnosili sami zainteresowani
cz³onkowie spo³ecznoœci. Przestêpczy charakter czynów przypisanych poszcze-
gólnym wykluczonym, po ich spisaniu w dokumentach i ksiêgach radzieckich,
automatycznie czyni³ osoby tam wymienione proskrybowanymi na stosownych
obszarach jurysdykcji miejskiej. Otwarcie o takim szerszym celu sporz¹dzenia
listy mówiono zreszt¹ na koñcu ka¿dej kolejnej redakcji pisma, wzywaj¹c wszyst-
kich do wystêpowania przeciwko wymienionym osobom – w tym momencie ju¿
pogardliwie nazwanym zbiorczo knechten – zgodnie z nakazami prawa. Tym sa-
mym miêdzymiejska organizacja cechowa jawi siê w nowym œwietle, jako ele-
ment umo¿liwiaj¹cy dzia³anie wymiaru sprawiedliwoœci w skali ponadlokalnej.
Odbywanie s¹dów by³o zreszt¹ zasadniczym powodem wprowadzenia obowi¹z-
ku uczestniczenia w corocznych zjazdach kotlarzy i wyznaczenia starszyzny nimi
kieruj¹cej w regionach, gdzie ich organizacje pozostaj¹ dobrze rozpoznane Ÿród³o-

31 Wobec trudnoœci z potwierdzeniem to¿samoœci osób kilkakrotnie wystêpuj¹cych czy podob-
nie lub niejednoznacznie zapisanych liczby te traktujmy tylko orientacyjnie.
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wo32. Kwestiê tê uwa¿aæ musiano za wa¿n¹ i piln¹ tak¿e na XIV-wiecznym Œl¹-
sku, skoro do œwidnickiej, „ostatecznej” wersji dokumentu dopisano kolejny spis
proskrybowanych kotlarzy, powsta³y w nieznanych nam okolicznoœciach ju¿ po
zakoñczeniu obrad strzeliñskich. Zd¹¿y³o siê w nim znaleŸæ 7 osób autorytatyw-
nie uznanych za sprawców czynów analogicznych do wy¿ej opisanych, a wiêc kra-
dzie¿y i przyw³aszczeñ przewa¿nie narzêdzi pracy, ale te¿ sukni, poœcieli, panwi,
spi¿owego garnka, poduszki oraz, co stanowi³o nowoœæ, w³amania do jakiejœ skrzyn-
ki (co zreszt¹ przypisano osobie znanej ju¿ z wczeœniejszej listy).

Odpis umieszczony w ksiêdze sprawia wra¿enie doœæ niedba³ego brudnopisu.
Pod koniec tekstu jest on wrêcz niedok³adny, przynosz¹c opuszczenia, skróty i prze-
inaczenia. Za spraw¹ tych¿e usterek mamy trudnoœci z ustaleniem chronologii bez-
wzglêdnej powstawania aktu. Pierwsza zawarta w nim data to moment wydania
dokumentu „poœredniego” we Wroc³awiu we wtorek po œw. Franciszku, czyli 6 X
1377 r., druga zaœ, sobota po dniu œw. Marcina – jeœli w 1377 r., to 14 XI – odnosi
siê do jego og³oszenia w Œwidnicy. Datacja koñcowa, wydania „ostatecznego” do-
kumentu rady œwidnickiej, pozostaje tymczasem niepe³na – w sobotê 1378 r. Datê
najwczeœniejsz¹, wydania „pierwotnego” dokumentu w Strzelinie, wieñcz¹cego obra-
dy kotlarzy, pominiêto, mo¿emy tylko domyœlaæ siê, ¿e mia³o to miejsce we wrzeœ-
niu 1377 r. Nie ujawniono te¿, kto (choæ ³atwo domyœleæ siê, ¿e przysiêgli cechu)
i kiedy przekaza³ rajcom œwidnickim dodatkowe, „najœwie¿sze” informacje, które po-
mieœcili oni po zakoñczeniu cytowania pisma wystawionego we Wroc³awiu.

Ze wzglêdu na tematykê wiêkszej czêœci dokumentu, nie dziwi, i¿ komuœ na
œwidnickim ratuszu skojarzy³ siê on z ksiêg¹ proskrypcyjn¹ i w konsekwencji za-
notowa³ jego treœæ na niewykorzystanych dot¹d kartach takowej, której prowadzenia
z nieznanych nam powodów kilkadziesi¹t lat wczeœniej zaniechano33. Równoleg-
le wpisu nie powtórzono w podstawowej dla dokumentacji czynnoœci radzieckich,
ogólnej ksiêdze miejskiej34, co zdaje siê pozbawiaæ s³usznoœci wniosek o brudno-
piœmiennym charakterze wykorzystanej przez nas formy przekazu Ÿród³a. Fakt nie-
przetrwania samych orygina³ów dokumentów, czy to w wersji pierwotnej, czy to
kolejno transumowanej35, t³umaczyæ mo¿na brakiem okolicznoœci sprzyjaj¹cych ich
zachowaniu. Nie zabezpiecza³y bowiem czyichkolwiek praw w³asnoœciowych, a ich

Œl¹ski cech kotlarzy i jego „czarna lista”

32 Por. dokument dla kotlarzy mogunckich z 1472 r., gdzie: „dagegen die keszler in antwurt fur-
gewant han durch iren angedingten redener: sie sint vom heil. reich, konigen und keisern loblich be-
gnadet und gefrijet, das sie under ine gericht und recht und uszer ine (aus ihnen) selbs zu beseczen
han, und die unfertigen under irem hantwerk, die in iren tag gehoren, zu strafen”. Inn¹ zaœ spraw¹
jest, i¿ w okresie wczesnonowo¿ytnym termin „sejmik kotlarzy” sta³ siê synonimem ha³aœliwego, k³ótli-
wego, obel¿ywego zgromadzenia (has³a keszler i keszlertag w Deutsches Wörterbuch, on-line; Buc k,
op. cit., s. 2–3).

33 Gan tze r, op. cit., s. 185, uwa¿a³ za jej dalek¹ kontynuacjê ksiêgê proskrypcyjn¹ Œw. nr 95
(dawna sygn. S I, 84a), jednak nie jest to œcis³e, gdy¿ odnosi siê ona do s¹downictwa wy¿szego
w weichbildzie.

34 Zob.: Œw. nr 180.
35 Zob.: Katalog dokumentów przechowywanych w archiwach pañstwowych Dolnego Œl¹ska, t. V,

oprac. R. Stelmach, Wroc³aw 1991; Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Œl¹sku, t. I,
oprac. zespó³, Wroc³aw–Opava 2004.



10

dysponenci – przysiêgli – z pewnoœci¹ pochodzili z coraz to ró¿nych miejscowo-
œci i nie mieli sta³ego lokalu cechowego ani nie byli nigdy zmuszeni oddaæ swego
archiwum do ratusza. Szczególny zbieg okolicznoœci zaœ sprawi³, i¿ potencjalne
miejsce wpisu dokumentu w ksiêgach wroc³awskich – prowadzony od 1374 r. III
tamtejszy liber civitatis i najstarsze libri excessuum, w których mog³y znaleŸæ utrwa-
lenie wystêpki zanotowane w 1377 r., przepad³o ju¿ przed wiekami36. To samo spo-
tka³o stosown¹ ksiêgê protoko³ów rady miasta Strzelina, a XVIII-wieczne wyci¹gi
z jej treœci niestety nie zawieraj¹ wpisów z drugiej po³owy lat 70. XIV w.37 Zasta-
nawiaj¹ca natomiast pozostaje okolicznoœæ, i¿ kwestie zwi¹zane z funkcjonowa-
niem „œl¹skiego cechu” kotlarzy nie wyp³ynê³y w historiografii lokalnej (w³¹cznie
ze strzeliñsk¹38), co by³oby wielce prawdopodobne, gdyby zosta³y one zanotowa-
ne w doœæ dok³adnie spenetrowanych przez badaczy ogólnych ksiêgach miejskich,
czyli radzieckich, poszczególnych oœrodków. Oczywiœcie, nie zwalnia to z konty-
nuowania kwerendy w nielicznych dziœ ocala³ych tego rodzaju Ÿród³ach.

Na obecnym etapie badañ sygna³em niezwykle obiecuj¹cym pozostaje znale-
zienie w III œwidnickiej ksiêdze radzieckiej œwiadectwa poœrednio potwierdzaj¹-
cego istnienie struktur wzmiankowanych w latach 1377–1378 jeszcze ponad 80
lat póŸniej. Otó¿ w pewnej niejasnej sprawie maj¹tkowej w 1461 r. stron¹ skar¿o-
n¹ by³o „czterech mistrzów: Andrzej Rosental z Jeleniej Góry, Miko³aj Hening
z Legnicy, Hans Freker z Wroc³awia, Micha³ Margburg z G³ogowa i ca³e rzemio-
s³o kotlarzy”39. Po³¹czenie ze sob¹ odpowiedzialnoœci „ca³ego rzemios³a” i osób
majstrów mieszkaj¹cych w czterech miejscowoœciach, po³o¿onych w ró¿nych ksiê-
stwach, jednoznacznie œwiadczy, ¿e pod pojêciem owego „rzemios³a” nadal nie kry-
³a siê wê¿sza grupa kesseler z jednego miasta, ale ich ogó³ zamieszkuj¹cy nieokre-
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36 Zob.: T. Goerlitz, Verfassung, Verwaltung und Recht der Stadt Breslau, cz. 1: Mittelalter,
Würzburg 1962, s. 126–127.

37 APWr., Rep. 135 D 384b. O zaginionej podstawie wyci¹gów Hec k, Stosunki..., s. 171–173.
W XIX w. do archiwum pañstwowego nie trafi³ tak¿e z ratusza ani jeden dokument tamtejszej rady
z interesuj¹cego nas okresu. Zob. repertorium zespo³u Rep. 132a Depositum der Stadt Strehlen.

38 Por.: Gör l i c h, op. cit., s. IV–VI (o miejscowej tradycji dziejopisarskiej siêgaj¹cej XVI w.);
K. Dresche r, Chronik der Stadt Strehlen. Eine Wiedergabe der von E. Illing herausgegeben „Streh-
lener Stadtgeschichten”, Strehlen 1889. Historyk-amator J.A. Hoffmann, ostatni, powojenny wydawca
XVIII-wiecznej kroniki, stanowi¹cej punkt wyjœcia dla wymienionych wy¿ej pozycji, uzupe³ni³ edy-
cjê pochodz¹cymi od siebie wtrêtami, zredagowanymi w konwencji rocznikarskiej (nie odznaczaj¹c
ich od treœci orygina³u, co mo¿e zmyliæ czytelnika). Znalaz³a siê wœród nich nota oddaj¹ca treœæ inte-
resuj¹cego nas dokumentu: „Anno 1333 halten nach einer Urkunde der Stadt Schweidnitz die schle-
sischen Kesselflicker, die untereinander eine Landeszunft bilden, in Strehlen einen Zunfttag ab. Ne-
ben allgemeinen Beratungen warden bei dieser Versammlung gegen alle diejenigen Genossen, die bei
ihrer Arbeit kleine oder große Diebstähle begangen haben, mit genauer Namensnennung Steckbriefe
erlassen” (Johann Christoph Brinkes Strehlische Chronika von 1735, oprac., poszerzy³ i wyd.
J.A. Hoffmann, Velen i. Westf. [1963], s. 8). Nie znamy Ÿród³a wiedzy autora zapiski. S¹dz¹c po b³êdnej
dacie rocznej, odmiennych sformu³owaniach i zarazem trafnym zidentyfikowaniu charakteru organi-
zacji kotlarzy, nie by³ to przytoczony wy¿ej fragment artyku³u P. Gantzera z 1937 r.

39 Œw. nr 182, k. 19v: „ ...vyer meistern Andr Rosental von Hirsberg, Nickel Heninge von Leg-
nitcz, Hannose Frekern von Breslaw, Micheln Margburg von Grossen Glogaw vnd dem ganczen hant-
werg der kesseler”. Zapiskê opatrzono tytu³em w dope³niaczu: Caldariatorum, oznaczaj¹cym sprawê
odnosz¹c¹ siê do „kotlarzy”.



11

œlone terytorium (co najmniej Dolnego Œl¹ska) i mog¹cy byæ uwa¿any za podmiot
prawny. Trudno wyci¹gaæ wnioski z niezastosowania w jednej zapisce terminów
„cech”, „bractwo” czy „przysiêgli”. Wielce natomiast jest prawdopodobne, ¿e co
najmniej odpowiednikami owych przysiêg³ych byli w³aœnie czterej wymienieni mi-
strzowie, tym bardziej i¿ za ich wyborem przemawiaæ siê zdaje wyraŸna reprezen-
tatywnoœæ terytorialna (cztery najwa¿niejsze ksiêstwa dolnoœl¹skie: po³¹czone œwi-
dnicko-jaworskie, legnickie, wroc³awskie i g³ogowskie, albo: trzy wielkie miasta
sto³eczne Wroc³aw, Legnica, G³ogów i wybrane miasto z najsilniej zurbanizowa-
nego ksiêstwa).

Dowodnie zmiany w lokalnym statusie rzemios³a kotlarskiego zaczê³y zacho-
dziæ na Œl¹sku dopiero od czwartej æwierci XV w. Pionierem by³ w tym wzglêdzie
Brzeg, gdzie 3 I 1482 r. rada zatwierdzi³a wspólne statuty dla kowali „du¿ych”
i „ma³ych”, no¿owników, œlusarzy, mieczowników, „kowali miedzi” i siodlarzy oraz
wszystkich pos³uguj¹cych siê w warsztacie m³otem, ¿elazem i ogniem40. Datê tê
zwyk³o siê uwa¿aæ za moment powo³ania cechu zbiorowego rzemios³ kowalskich
w tym mieœcie. Wed³ug spostrze¿enia Mariana Haisiga, w okresie wczesnonowo-
¿ytnym zjawisko koncentracji ró¿norodnych specjalnoœci metalowych w cechach
zbiorowych sta³o siê wrêcz typowe. W takowych organizacjach, ze wzglêdu na
przymus cechowy, znaleŸæ siê musieli (nadal wystêpuj¹cy pojedynczo) kotlarze,
choæ bezpoœrednio fakt ten jest potwierdzony tylko dla Z³otoryi i Opola w XVI w.
oraz Lwówka w XVII w.41 W konsekwencji poci¹gn¹æ to mog³o upadek starej struk-
tury ponadmiejskiej, o ile oczywiœcie dotrwa³a ona do tego czasu. Potrzeba podob-
nych przekszta³ceñ nie zaistnia³a natomiast w s¹siedniej Ma³opolsce, a przynajmniej
w wielkiej aglomeracji krakowskiej. W samym Krakowie potwierdzony od 1400 r.
cech kowali grupowa³ wiêkszoœæ rzemios³ pokrewnych, co wp³ywa³o na ewolucjê
jego nazwy, do której stopniowo dodawano, zreszt¹ niekonsekwentnie, ró¿ne zawo-
dy. W ten to sposób od 1432 r. sw¹ obecnoœæ w cechu manifestowali cuprifabri42.
Ale te¿ szczególne znaczenie rzemios³a, wykorzystuj¹cego miedŸ z niedalekiej S³o-
wacji, ilustrowa³a jego niezwyczajna liczebnoœæ – wed³ug obliczeñ F. Kiryka
w XV w. w Krakowie osiedli³o siê 28 kotlarzy i 18 „miedzienników”, nie mówi¹c
o majstrach pochodzenia miejscowego czy te¿ kotlarzach z Kleparza, ju¿ w 1450 r.
wspó³tworz¹cych tam cech zbiorowy z innymi metalowcami43. A nie by³ to wa-
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40 Urkunden der Stadt Brieg, wyd. C. Grünhagen (Codex Diplomaticus Silesiae, t. IX), Breslau
1870, regest nr 1066.

41 M. Ha i s i g, Rzemios³a kowalsko-œlusarskie na Œl¹sku do po³owy XVIII wieku, Wroc³aw–Opole
1962, s. 30, 34, 39, 43. Wczeœniej zjawisko formowania cechów zbiorowych kowali dostrzeg³ J.A.
Hoffmann (Allgemeine Geschichte der schlesischen Metallhandwerk bis zum Jahre 1500, Breslau 1933,
s. 26), ze wzglêdu na zakres swej pracy k³ad¹c je tylko na koniec XV w.

42 Od drugiej po³owy XV w. byli to po prostu fabri omnes (A. Swaryczewski, P³atnerze kra-
kowscy, Warszawa–Kraków 1987, s. 100, 103, 105–106, 151–152; Sz t e ty ³ ³ o, op. cit., s. 88). Odrêb-
ne cechy kotlarze i „miedziennicy” krakowscy uzyskali dopiero w 1575 i 1669 r. (K i ryk, op. cit.,
s. 23, 163–164, 239, b³êdnie umieszczaj¹c w XV w. swych „miedzienników” – cuprifabri, copper-
smede – w jednym cechu z konwisarzami i mosiê¿nikami).

43 Kiryk, op. cit., s. 163–164, 239.
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riant skrajny. W Dinant w obecnej Belgii, znanym centrum produkcji mosiê¿nej
i miedzianej, wrêcz najwa¿niejszym cechem w mieœcie, wspomnianym ju¿ w 1255 r.,
by³ ten grupuj¹cy Kupferschläger44. Jeœli wiêc formy organizacji by³y rzeczywi-
œcie konsekwencj¹ trybu ¿ycia rzemieœlników, u jej podstaw le¿a³y funkcje gospo-
darcze, stopieñ koncentracji i sposób prowadzonej dzia³alnoœci (w tym ostatnim
przypadku by³a to produkcja zbywana na eksport).

Jak ju¿ wspomniano, na Zachodzie powstanie stowarzyszeñ regionalnych ³¹-
cz¹cych osoby uprawiaj¹ce zawody „niegodne”, a wiêc automatycznie wy³¹czo-
ne z miejskich struktur cechowych, niekiedy bywa ilustrowane przyk³adem orga-
nizacji zrzeszaj¹cych (wêdrownych z definicji) kotlarzy. Szczególnie wyrazista
w tym wzglêdzie wydaje siê Alzacja, gdzie równolegle z ujawnion¹ w XIV w.
korporacj¹ kotlarsk¹ istnia³a ju¿ od XIII w. analogiczna organizacja flecistów
(Pfeiffer), tak¿e maj¹ca patrona feudalnego i odbywaj¹ca coroczne spotkania45.
Kwestia zaœ spo³ecznego „wykluczenia” flecistów, podobnie jak wszelkich graj-
ków i aktorów, nie pozostawia ju¿ ¿adnych w¹tpliwoœci46. Nie inaczej by³o na
Œl¹sku47. Problem jednak le¿y w tym, i¿ przekazy œredniowieczne bynajmniej
nie sugeruj¹ „wykluczenia” ogó³u kotlarzy, a ich uprzywilejowane stowarzysze-
nia wydaj¹ siê równorzêdnymi partnerami organów miejskich. Ju¿ w 1345 r. kalt-
schmidte „wszêdzie w ziemi Górnej Bawarii” otrzymali od cesarza Ludwika przy-
wilej ni¿szego s¹downictwa w dotycz¹cych ich sprawach, sprawowanego przez
imiennie wskazanego jednego z nich, notabene mieszczanina monachijskiego.
Z 1327 r. pochodzi pierwszy znany przywilej protekcyjny burgrabiego Norym-
bergi dla gesellschafft kotlarzy i „zimnych kowali”, potwierdzaj¹cy stare prawa
ich rzemios³a, nazwanego zreszt¹ dopiero w 1409 r. cechem – gesellschaft zumft
„wspólny wszystkich kotlarzy tej ziemi i równie¿ innych okolic”48. (Niejedno-
znacznoœæ czy niedopowiedzenia terminologiczne przy definiowaniu organiza-
cji nie by³y wiêc czymœ wyj¹tkowym). W Niemczech po³udniowo-zachodnich
zale¿noœci kotlarzy od ich feudalnych patronów siêga³y koñca XIII w., pozosta-
j¹c w zwi¹zku z jakimiœ niewyjaœnionymi zasz³oœciami o charakterze w³asno-
œciowym49. Wed³ug tradycji zanotowanej w po³owie XV w., przywileje dotycz¹ce

Mateusz Goliñski

44 J.A. van Houtte, Dinant (Lexikon..., 3, 1056).
45 Ph. Do l l i nge r , Elsaß (Lexikon..., 3, 1857–1858); Buc k, op. cit., s. 1, pisa³ nawet o wspól-

nym „królestwie wêdrownych ludzi” podzielonym na trzy bractwa.
46 B. Gereme k, Cz³owiek marginesu w œredniowieczu (Przegl¹d Historyczny, t. LXXX, 1989,

z. 4, s. 719–720).
47 Wed³ug XIV-wiecznej wyk³adni prawa nie mogli byæ okreœlani mianem rzemios³a i dopuszczeni

do cechów (H.-J. L e u c h t e, Das Liegnitzer Stadtrechtsbuch des Nikolaus Wurm. Hintergrund,
Überlieferung und Edition eines schlesischen Rechtsdenkmals, Sigmaringen 1990, s. 85). Dopiero
w 1487 r. powo³ano we Wroc³awiu bractwo doboszów, trêbaczy, flecistów, skrzypków i grajków
(S.B. K los e, Darstellung der inneren Verhältnisse der Stadt Breslau vom Jahre 1458 bis zum Jahre
1526, wyd. G.A. Stenzel (Scriptores Rerum Silesiacarum, t. III), Breslau 1847, s. 135–136).

48 Hornschuc h, op. cit., s. 116, 119, 125–133, 152–153, 402–403.
49 W 1294 r. rycerze z Königsegg sprzedali zamek Laiterberg, „zatrzymuj¹c sobie jedynie kotla-

rzy”: retentis nobis dumtaxat caldariatoribus, qui Kesseler wlgariter appellantur, co pozostawia pole
do ró¿nych interpretacji (Buck, op. cit., s. 1; Hornschuch, op. cit., s. 26).
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odbywania zjazdów kotlarzy w Szwabii mog³y ju¿ byæ wydawane na prze³omie
XIII i XIV w.50 W sposób w pe³ni zdefiniowany kwestiê tê prezentowa³y dopie-
ro XV-wieczne przywileje królewskie i cesarskie, nadaj¹ce lub potwierdzaj¹ce
w charakterze lenna istniej¹ce ju¿ wczeœniej prawo opieki nad rzemieœlnikami
(obok kotlarzy te¿ nad zdunami) na œciœle okreœlonym obszarze i wskazuj¹ce tym-
¿e rzemieœlnikom przys³uguj¹ce im prawa, obowi¹zki i miejsca odbywania zja-
zdów. Od drugiej po³owy XIV w. uprawnienia patronalne nosi³y status lenna Rze-
szy, póŸniej czêœæ z nich podporz¹dkowa³ sobie elektor reñski (wyj¹tek stanowi³o
hrabstwo wirtemberskie, gdzie w³adzê wobec kotlarzy hrabia wykonywa³ z racji
zwierzchnoœci terytorialnej). Patronom z tytu³u opieki nale¿a³y siê daniny pie-
niê¿ne lub w sprzêtach dostarczanych na zamek oraz powinnoœci wojskowe,
których egzekucja rodzi³a problemy ze wzglêdu na ró¿n¹ przynale¿noœæ teryto-
rialn¹ rzemieœlników. Na czele korporacji szwajcarskich stali z kolei wybieralni
„królowie kotlarscy”, wywodz¹cy siê z miejscowych osobistoœci – feuda³ów
i burmistrzów. Pe³nili oni funkcje s¹dowe i reprezentacyjne51.

Geneza oraz umocowanie prawne „cechów” górnoniemieckich i œl¹skiego wy-
daj¹ siê wiêc nieporównywalne, co nie zmienia faktu, i¿ dla g³ównych zaintere-
sowanych – kotlarzy – spe³niaæ mia³y podobn¹ rolê. „Cech œl¹ski” najwyraŸniej
pozbawiony feudalnego patrona, osobiœcie zainteresowanego w podtrzymywaniu
organizacji przy ¿yciu, prawdopodobnie obumiera³ w konfrontacji ze zmieniaj¹-
cymi siê uwarunkowaniami sytuacji spo³eczno-gospodarczej w regionie. Tym-
czasem okrzep³e w XV w. struktury górnoniemieckie trwa³y a¿ do XVIII stule-
cia, obrastaj¹c w szczegó³owe regulacje normuj¹ce ¿ycie zawodowe i organizacyjne
oraz przywileje skierowane przeciwko ewentualnej konkurencji. Coroczne, kil-
kudniowe zjazdy kotlarze poœwiêcali wyborowi wieloosobowych w³adz korpo-
racji (so³tysów, sêdziów, ³awników itp.), dysponuj¹cych pieczêciami i skrzynia-
mi cechowymi, sprawom uczniów, przyjêciom mistrzów, zmianom w przepisach,
karaniu wystêpków i dyscyplinowaniu w³asnych szeregów52. Kwestie sporne
z rzemios³em miejskim wywo³ywa³y sprawy nie tyle domokr¹¿nych napraw, ile
wêdrownej sprzeda¿y nowych produktów podejmowanej przez miejsk¹ braæ ce-
chow¹. Niezwykle wymowny przyk³ad relacji pomiêdzy terytorialnymi i miej-
skimi strukturami kotlarzy, które jednak mog³y ze sob¹ wspó³istnieæ, znajduje-
my w górnej Nadrenii. Umowa zawarta przez zainteresowane strony w 1434 r.
pozwoli³a „kowalom miedzi”, „siedz¹cym” ju¿ w Bazylei i chc¹cym trudniæ siê
poza miastem rzemios³em kotlarskim i „zimno-kowalskim”, na wejœcie do alzac-
kiej organizacji kotlarzy na ulgowych warunkach, w³¹cznie ze zwolnieniem od
obowi¹zku wojskowego na rzecz jej patrona, pana z Rathsamhausen. Jednak tych
„kowali miedzi”, którzy w przysz³oœci dopiero osi¹d¹ w Bazylei i tak¿e bêd¹

50 Hornschuch, op. cit., s. 75–76.
51 Tam¿e, s. 27–30, 35–40, 44–48, 54–57, 75–79, 84–90, 92–93, 131–146, 152–159, 196–218;

zob. te¿ wstêpn¹ wersjê cytowanej rozprawy t ego ¿, Geschichte des Burggräflich-Nürnbergischen
Keßlerschutzes [Schorndorf 1920], passim.

52 Ten¿ e, Aufbau…, s. 32–33, 49–50, 308–349.
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chcieli rozszerzyæ pole dzia³ania, miano zmusiæ do wkupienia siê do alzackiego
rzemios³a kotlarskiego na normalnych warunkach, w³¹cznie ze s³u¿b¹ wojsko-
w¹. Z kolei ju¿ z XVI w. pochodzi przyk³ad bezradnoœci tej samej organizacji
wobec konkurencji „kowali miedzi” z Baden-Baden, korzystaj¹cych z odrêbno-
œci ich w³adztwa terytorialnego53. Opisane sytuacje winny stanowiæ dla nas ostrze-
¿enie przed wyci¹ganiem zbyt pochopnych wniosków tylko na podstawie infor-
macji, które dot¹d uznawano za pierwszorzêdne dla scharakteryzowania specyfiki
lokalnej. Tak jak funkcjonowanie stowarzyszeñ regionalnych kotlarzy nie wyklu-
cza³o istnienia pozostaj¹cych w ich cieniu „kowali miedzi” ukrytych w miejskich
cechach kowalskich, tak pojawienie siê czy wzrost znaczenia tych drugich nie
musia³o eliminowaæ sprzysiê¿eñ pozamiejskich.

Na zakoñczenie dodajmy, i¿ na Œl¹sku jedyn¹ analogiê do zarysowanej powy-
¿ej sytuacji „cechu” kotlarzy w jego XIV-wiecznym kszta³cie znajdujemy w sta-
tusie papierników i jakkolwiek podobieñstwa s¹ tu uderzaj¹ce, niestety odnosz¹
siê one dopiero do XVI w. i kwestii wyrywkowo poznanych. Nieliczni i rozpro-
szeni papiernicy w krajach niemieckojêzycznych pozostawali zasadniczo niezrze-
szeni w miejscach swego osiedlenia, jednak – jak pisa³a Kazimiera Maleczyñska
za literatur¹ tematu – utrzymywali ³¹cznoœæ „nosz¹c¹ niekiedy charakter cecho-
wy; posiadali np. odrêbne s¹downictwo, które jednak jest ma³o znane” i zbierali
siê na konferencjach54. Z treœci uk³adu zawartego w 1539 r. przez mistrzów i cze-
ladników dzia³aj¹cych na ogromnym obszarze rozci¹gaj¹cym siê od Pragi do Kra-
kowa, obejmuj¹cym te¿ miasta œl¹skie i ³u¿yckie, nawet wprost wynika istnienie
ich „cechu”, choæ cytowana badaczka wola³a s¹dziæ, i¿ kry³y siê pod tym pojê-
ciem lokalne bractwa. Taki „miêdzymiastowy cech” papierników utworzyæ te¿
miano w 1546 r. w Polsce55.

DOKUMENT RAJCÓW ŒWIDNICKICH
W SPRAWIE PISMA PRZEDSTAWIONEGO

IM PRZEZ PRZYSIÊG£YCH
MISTRZÓW KOTLARZY

Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu, Akta miasta Œwidnicy, nr 412, k. 19–21:

Allen den die desen brieff sehen adir horen lessen den tuen wir rotman zur Swy-
dnicz kunt daz fur vns komen sint die gesuorn meister der kesseler vs manschin landen
vnd stetem [!] vnd haben vns gewysit eynen brieff der luetit in sulchin wurtin: alle den
die desen brieff sehen adir horen lessen den tuen wir rotluete zu Bresslaw zuwyssin
daz fur vns komen sint – – die gesuorn meister der kesseler vs manschin steten vnd
landen vnd haben vns gewysit eynen brieff der lutit in [?] sulchin wurtin: wir rotluete
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53 Tam¿e, s. 41–42.
54 K. Ma leczyñsk a, Dzieje starego papiernictwa œl¹skiego, Wroc³aw 1961, s. 99.
55 Tam¿e, s. 100.
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zu Strelin, Hanke Rose burgkmeister1, Hannos Stolczil, Kunlin fon der Harte2 vnd
Hannos fon der Harte, bekennen daz fur vns komen sint sechczig// kesseler in der
furgen stat Strelin vnd haben vns gelerin in ere inunge vnd brudirschafft zugeen
vnd en czuhoren, wie daz sie keynen kesseler vndir en vnd bie en loszen wellen
der den landen vnd stetin schedelich vnd vnfromelich, sie zu ersten male daz keyn
kesseler der vff deme lande vmmegeet keyn schedelich wip nach gewynnerynne
mit ein furen sal, auch sal keyn kesseler vngeluet kms [?] furkauffen vnd keyn sal
das hantwerk mit erkerten – – habe denne sin recht vnd brudirschafft mit en ge-
wunnen, auch welch kesseler knecht syme meister adir eyme andirn manne sin ge-
feisse entreit daz eyns firdungs werd ist zu deme wellen, sie mit deme rechtin lo-
szen richtin alzo zu eyme andern diebe, welch meister auch eynen lerknecht zu ein
nymmit zulerin, der sal drie jar en bie ein haldin vnd nicht mynner vnd sal ein auch
syne lerjar nicht mit gelde abekauffin vnd sal auch nicht mer denne eynen haldin;
dornach haben sie dirfaren daz Nyckil Czan3 eynen mantil gestolen habe vnd eyn
messir daz drier grosse wert ist hat her gestolen Hunsiln Vngewyn, Herman Bek
der ist beschuldegit daz her eyn recht furretnisse habe begangen an Hensil Santfe-
ildir fon Bresslaw vnd eyn gerete daz eyns firdungs wert gewest ist, zo ist her auch
beschuldeget daz her eynen mantil gestolen habe, Peter Marsil//wicz ist beschul-
degit daz her eynen cramer vm daz syne ir mort habe, Nycze Burger ist beschul-
degt daz her eynen kessil vnd hechsiln entragen hat daz wol czen scot wert gewest
ist, Kirstan vnd Mertin Punpirler die haben entragen Hensil Spanfeldir gerete bes-
sir denne drie firdunge, Ny Czynnynberg hat entragen Jorgen fon Glogow andirt
halbe marg vnd sin geczew, Cuncze Eulende4 hat entragen drie firdunge vnd vir
grosse Nytschin Thasschener, Arnold Spis zur Beroldstat5 vnd Frenczil sin knecht
haben gestolen eynen kessil zum Czindal6, zo ist auch der selbe Arnold beschulde-
get daz her czwu brawpfannen gestolen habe Kecler zu Wartinberg7 der en beschul-
deget hat, zo hat Pauwil Koppersmeit beschuldegit den furgen Arnold Spis daz her
ein XVII scot grosß entragen hette, zo haben sie gemeynlich beschuldegit Hensil
Prewsin, Nyczin Frolich fon Monstirberg8, Hensil Prewsin wip vnd erin brudir daz
die vmegeen mit falschin pfennygin, zo haben sie beschuldegit Hensil Mo(n)stirberg
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1 Rajca strzeliñski tak¿e w 1383 i 1386 r. (Rep. 135 D 384b, k. 35v–36).
2 W³aœciciel 2 posesji w Strzelinie w 1371 r. (R. Hec k, Stosunki spo³eczne i narodowoœciowe

Strzelina w drugiej po³owie XIV wieku (w œwietle nieznanego spisu podatkowego z roku 1371) (So-
bótka, R. XIX, 1964, z. 1–2, s. 192–193), zapisa³ czynsz dla biednych z ³ana w Starym Mieœcie Strze-
linie (Rep. 135 D 384b, k. 35v, b³êdny zapis de Harla).

3 Nicos Czan w 1381 r. by³ wspó³nabywc¹ domu w Œwidnicy (M. Go l iñ sk i, Wokó³ socjotopo-
grafii póŸnoœredniowiecznej Œwidnicy, cz. 2, Wroc³aw 2000, s. 308), osoby o tym nazwisku mieszka-
³y te¿ we Wroc³awiu w 1370 i 1384 r. (Wroc³awskie ksiêgi szosu z lat 1370–1404, wyd. M. Goliñski,
Wroc³aw 2008, s. 280).

4 Nazwisko spotykane we Wroc³awiu (tam¿e, s. 285).
5 Bierutów (Bernstadt).
6 Prawdopodobnie Wojnowice (Zindel) ko³o Jelcza.
7 Syców (Gr. Wartenberg).
8 Ziêbice (Münsterberg).
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daz der hern Wenczusch fon Donyn9 gestolen habe kopper vnd andir gerete vnd
sie [!] auch betrigt jungfrouwin vnd frouwin, zo haben sie beschuldegt Cuncze
Wyngasse10 daz der eynen mantil gestolen sulle habe vnd auch eynen rok, zo ha-
ben sie beschuldegt Hensil Korber daz der /-Mathis fon Welow-/ eyne kanne vnd
eynen kessil gestolen habe zu Wenyge Glogow11  vs der walkmol, zo haben sie ge-
sagit fon Nyczin – – Koseler12 daz der Mathise fon Welow gestolen habe, zo ha-
ben sie beschuldeget Peter Sarow daz der eyn// – – geczew vnd eyne glutsche ge-
stolen haben [!], zo haben sie besagit Nytschin Reddescher13 vnd fon Nytschen
Eckart14 daz die schelde sint vnd gestolen haben, zo haben sie gesagit fon erbern
Nytschin eyn tisschlach gestolen habe zum Schonenborn15, zo haben sie gesagit
fon Hensil Gilnicz fon Legenicz daz der nvin pfunt koppirs gefelschit habe, zo ha-
ben sie gesagit fon zewbirlich entragen habe Ny Kuckener fon Jauwir eyn schok
vnd drie grosse, Ny Bemen knecht hat entragen zu Zesalsen16 VIII grosß, der sel-
be knecht heyssit Gregor, zo hat Mertin fon Bresin Mertin fon der Nysse entragen
eyn halbe, zo ist beschuldegt Herman Trewgebrot daz her drie firdunge entragen
habe Nyczin Kesseler fon Grossen Glogow17; dese redinge ist zum lecztin gesche-
en vnd gelewbert zu Bresslaw vnd betin euch allen vnd iclichin besundirn zu den
desß brieff sumpt, ap ir der {furgen} knechte keynen gehaben mogit, daz ir kegen
en tuet mit deme gerichte nach deme alz sich daz geborit; gegeben an deme din-
stage nach senti Francisci tage nach Gots gebort tusent drie hundirt jar in deme
seben vnd sebenczigstin jare [6 X 1377], adir an deme sonobunde nach senti Mer-
tins tag ist dese redinge zur Swydnicz gescheen; zum leczstin bewart gelewtbert
daz Nycze Rebinsteyn habe gestollen eynen rok vnd eynen geczew vnd Ny Rod-
stok18 eyn bette vnd lilachin gestolen zu Koltschin19 vnd eyne pfanne zum Tschar-
tirn20 vnd Nycze Reddescher// hat kasten irbrachin, Ny Lenberg hat eyn geczew
entragen vnd Diterich hat auch eyn geczew entragen vnd /-Nycze-/ {Michil} Mor-
re hat eyne pfanne heyssin stelen vnd ist der rechtin diebe eyner vnd Cu(n)cze mit
deme barte hat eynen erintopff vnd kussin gestolen zu Glegaw [!] daz besß ist ge-
west wenne eyn firdung; vnd beten euch allen vnd iclichin besundern zu den dirre
[!] brieff kympt, ap ir der furgen knechten keynen gehaben mogit, daz ir mit den

Mateusz Goliñski

9 Z rycerskiej rodziny von Dohna, w której ³u¿yckiej linii, w odga³êzieniach obecnych w K³odz-
kiem i w ksiêstwie œwidnicko-jaworskim, u¿ywano wspó³czeœnie imienia Wac³aw (T. Ju rek, Obce
rycerstwo na Œl¹sku, do po³owy XIV wieku, Poznañ 1996, s. 214–215).

10 Nazwisko spotykane we Wroc³awiu (Wroc³awskie ksiêgi..., s. 361).
11 G³ogówek (Oberglogau).
12 Nazwisko spotykane we Wroc³awiu (Wroc³awskie ksiêgi..., s. 310).
13 Jw. (tam¿e, s. 333).
14 Nycze Eckehart w 1374 r. mia³ posesjê we Wroc³awiu (tam¿e, K5-1.66).
15 Byæ mo¿e ¯erniki Wroc³awskie (Schönborn).
16 Miejscowoœæ niezidentyfikowana, mo¿e Cieœle (Zessel) ko³o Oleœnicy.
17 G³ogów (Glogau).
18 Oba nazwiska spotykane we Wroc³awiu (Wroc³awskie ksiêgi..., s. 332, 334).
19 Prawdopodobnie Kie³czyn (Költschen) ko³o Dzier¿oniowa.
20 Miejscowoœæ niezidentyfikowana.
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tuet waz sich fon rechte geborit; gegeben an deme sonobunde vnd in deme jare
alzo furgeschreben steet tusent drihundirt adir in achtin vnd sebinczigstin Jare
[1378].

DIE SCHLESISCHE INNUNG DER KESSELSCHMIEDE
UND IHRE „SCHWARZE LISTE”

Der Ausgangspunkt für die vorgelegten Darstellungen ist der Inhalt eines Dokumentes des
Schweidnitzer Rates von 1378 aus dem alten, nicht mehr in Benützung gewesenen Proskriptions-
buch. In diesem Dokument ist ein Transsumpt des Breslauer Gemeinderats vom 6. Oktober 1377
enthalten, ergänzt von einem früheren Schreiben der Ratsherren von Strehlen. Es ist nachgewiesen,
dass eine ganz Polen umfassende Kesselschmiedeorganisation existierte, die sich als „Innung und
Bruderschaft„ bezeichnet hat und von Geschworenen geleitet war. Auf der Versammlung in Strehlen
mit sechzig Kesselschmieden wurden einige Vorschriften angenommen, die das Arbeits- und
Moralniveau der Handwerker heben sollten. Bearbeitet wurde auch eine Proskriptionsliste, auf
der einige zehn Konfrater verschiedener Straftaten schuldig gesprochen worden waren. Eine zweite,
unwesentliche Information, stammend aus einer Glosse im Schweidnitzer Stadtbuch aus dem Jahre
1461, bestätigte das Bestehen der Kesselschmiedeorganisation, die mindestens Niederschlesien
umfasste und der eine Leitung aus vier Personen vorstand.

Vermutliche Ursachen für diese Struktur, die nicht in das herrschende allgemeingültige Schema
der Innungen passte, und von dem lokalen Rat untergeordneten Konfratren einer Stadt übernommen
wurde, waren erstens: ein Mangel an Ansammlung von Kesselsschmieden neben gleichzeitiger
Zerstreuung auf viele Orte; zweitens übte ein Teil sein Gewerbe im Umherziehen aus (wandern
in die Dörfer um geschmiedete kupferne Gefäße zu verkaufen), und im Zusammenhang damit hatten
sie einen gesellschaftlichen Status, der ihnen nicht die Teilnahme an den „normalen„ Innungen
erlaubte. Außerdem bestanden in dieser Innung Sitten, die den entferntesten Teilen Deutschlands
entlehnt worden waren. Es wäre möglich, dass die Schlesische Innung an die Muster der territorialen
und interterritorialen Kesselsschmiedeorganisationen, gestaltet im 14. bis 15. Jhdt., wirkend bis
zum 18. Jhdt. im südwestlichen Teil Deutschlands und in der Schweiz, angeknüpft hat. Jedoch
blieb im Gegensatz zu norddeutschen Genossenschaften der Feudalpatron unbekannt (die Hinweise
auf den Münsterberger Fürsten sind undeutlich zu erkennen). Es ist nicht bekannt, ob diese
Organisation bis in die Neuzeit überdauert hat. Man kann nicht ausschließen, dass der Untergang
der Innung mit einem anderen Prozess zusammentraf, der als „Kupferschmiede” in Quellen in
allgemeinen Schmiedengilden in schlesischen Städten aufscheint (geschehen im vierten Quartal
des 15. Jhdt.).

Œl¹ski cech kotlarzy i jego „czarna lista”
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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.

Sobótka 2009 1
PL ISSN 0037–7511

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

Dorota Malczewska-Pawelec

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-

Œl¹sk i Œl¹zacy w Historii narodu polskiego Adama Naruszewicza

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. Ba r 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.



23

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.
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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 ludz ie  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.

Œl¹sk i Œl¹zacy w Historii narodu polskiego Adama Naruszewicza

¿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.

Dorota Malczewska-Pawelec
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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-

Œl¹sk i Œl¹zacy w Historii narodu polskiego Adama Naruszewicza

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.

Œl¹sk i Œl¹zacy w Historii narodu polskiego Adama Naruszewicza

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.



49

Sobótka 2009 1
PL ISSN 0037–7511

ROMUALD M. £UCZYÑSKI
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REZYDENCJONALNEJ NA DOLNYM ŒL¥SKU
CZÊŒÆ 2: NADZIEJE NA ZAGOSPODAROWANIE

KSI¥¯A W LATACH 1955–1965

Zbli¿aj¹ca siê odwil¿ w Polsce w po³owie lat 50. minionego stulecia nie odmie-
ni³a sytuacji zamku. Nic siê bowiem nie zmieni³o w stosunku w³adz do zabytko-
wych pa³aców, szczególnie na ziemiach zachodnich i pó³nocnych. W pocz¹tkach
1956 r. pojawi³a siê szansa na znalezienie u¿ytkownika ca³ego zamku. Przedsta-
wiciele Huty im. Lenina zwrócili siê do wojewódzkiego konserwatora zabytków
we Wroc³awiu z proœb¹ o wskazanie obiektów zabytkowych, które nadawa³yby siê
na cele kolonijno-wczasowe dla pracowników huty. Otrzymali dwie propozycje:
pa³ac w Gorzanowie ko³o K³odzka i zamek Ksi¹¿. Przedstawiciele huty i urzêdu
konserwatorskiego odbyli wycieczkê do obu obiektów 17 i 18 I, w której wyniku
wybór pad³ na Ksi¹¿, poniewa¿ gorzanowski pa³ac by³ zanadto zniszczony.

Konserwator wojewódzki przedstawi³ stan zachowania obiektu:
1. Konstrukcje murów i noœne nie wymagaj¹ remontu;
2. Niemal wszystkie pomieszczenia wymagaj¹ czêœciowych uzupe³nieñ stolar-

ki, naprawy tynków i sklepieñ, w niektórych salach sztablatury;
3. W niektórych pomieszczeniach konieczna jest naprawa pod³óg;
4. Uzupe³nienie i kontrola sieci kanalizacyjnej (ok. 20%), sieci centralnego

ogrzewania (ok. 30%), sieci wodno-kanalizacyjnej (ok. 30%), sieci elektrycznej
(ok. 80%);

5. Zasilenie wodno-kanalizacyjne z Wa³brzycha przez podstacje pomp wyma-
ga kontroli, a zasilenie centralnego ogrzewania zainstalowania nowych kot³ów,
pod³¹czenie sieci elektrycznej wymaga kontroli;

6. Dach wymaga naprawy (ok. 10%) oraz prze³o¿enia dachówek (ok. 40%);
7. Do uporz¹dkowania dziedziñca honorowego potrzeba ok. 2500 m3 ziemi

i gruzu;
8. Doprowadzenie do u¿ytkowania tarasów z kwietnikami oraz fontann na nich

nie wymaga wiêkszych nak³adów;
9. Ca³y obiekt, ze wzglêdów bezpieczeñstwa, powinien zostaæ ogrodzony siat-

k¹ (ok. 250 mb.) wzd³u¿ murów.
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Przyjêto równie¿ zasadê zastosowania postulatów konserwatorskich podczas
prac adaptacyjnych. Nale¿a³o wiêc zachowaæ w pierwotnym stanie wszelkie frag-
menty wystroju architektonicznego, rzeŸbiarskiego i malarskiego we wnêtrzach.
Konserwator bêdzie móg³ zgodziæ siê, w miarê mo¿liwoœci, na przeróbki wystroju
wnêtrz pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ narusza³y wartoœci zabytkowej obiektu1.

Informacje te zosta³y zawarte w notatce s³u¿bowej z 19 I, spisanej miêdzy kon-
serwatorem wojewódzkim a przedstawicielami Huty im. Lenina. Nie by³ to jed-
nak dokument obowi¹zuj¹cy prawnie obie strony. Przedstawiciele huty mieli
przed³o¿yæ uzyskany materia³, w tym plany i zapewne fotografie, dyrekcji i Ra-
dzie Kombinatu Zwi¹zku Zawodowego Hutników. Otrzymali termin 25 II 1956 r.,
w którym mieli powiadomiæ o swojej decyzji konserwatora oraz odpowiednie czyn-
niki na szczeblu ministerialnym.

Prawdopodobnie Dzia³ Urz¹dzeñ Socjalnych huty podj¹³ pozytywn¹ decyzjê
i sprawa zosta³a przekazana do decyzji Ministerstwa Hutnictwa. Œwiadczy o tym
pismo Centralnego Zarz¹du Muzeów i Ochrony Zabytków (dalej: CZMiOZ) do Mi-
nisterstwa Hutnictwa, w którym pisano, ¿e „przejêcie zamku przez resort Hutnic-
twa [!], dysponuj¹cego [!] nierównie wiêkszymi funduszami, m.in. na cele socjal-
no-kulturalne swych pracowników, bêdzie aktem donios³ej wagi zarówno ze
wzglêdów gospodarczo-kulturalnych, jak i politycznych, szczególnie wa¿nych na
tamt. terenie”2. Jak widaæ, potencjalnych kontrahentów próbowano zachêciæ, po-
s³uguj¹c siê argumentami natury politycznej. Nie po raz pierwszy zreszt¹ odwo³y-
wano siê do tych argumentów. Niejednokrotnie podkreœlano równie¿ piastowsk¹
przesz³oœæ Ksi¹¿a, a pisz¹c o ostatnich w³aœcicielach, rzadko u¿ywano ich nazwi-
ska (von Hochberg), okreœlaj¹c ich ksi¹¿êtami „Pszczyñskimi”, nie z niemiecka von
Pless. Zwraca te¿ uwagê niepoprawna pisownia przymiotnika wielk¹ liter¹, a prze-
cie¿ oznacza on tytu³ zwi¹zany z obszarem historycznym.

Niestety, 17 V 1956 r. Ministerstwo Hutnictwa przes³a³o pismo do CZMiOZ,
w którym poinformowa³o, ¿e „zabytkowy zespó³ zamkowy w ksiê¿nie k/Wa³brzy-
cha nie mo¿e byæ wykorzystany jako obiekt wczasowo-kolonijny przez Hutê im.
Lenina w Nowej Hucie. W zwi¹zku z powy¿szym Ministerstwo rezygnuje
z w/omawianego obiektu”3. W ten sposób znik³a kolejna szansa dla Ksi¹¿a. Mini-
sterstwo nie poda³o oczywiœcie powodów rezygnacji, ale s¹dziæ mo¿na, ¿e przy-
czyn¹ by³y rozmiary obiektu i koniecznoœæ wielkich nak³adów finansowych, prze-
kraczaj¹cych mo¿liwoœci nawet tak bogatego resortu.

Przez kilka miesiêcy zajmowano siê listem Pandosa Papachrystu z Warszawy,
który we wrzeœniu 1955 r. napisa³ list do redakcji „Trybuny Ludu”, bardzo nega-
tywnie przedstawiaj¹c w nim wielokrotnie wspomnianego w poprzednim artykule
dozorcê Wawrzyczka. Zarzuca³ mu, jak wielu innych, niestosowne, a nawet anty-
polskie treœci w przekazywanej wiedzy o zamku. W maju nastêpnego roku Prezy-

1 Archiwum Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: AMKiDzN), 1007/508, no-
tatka s³u¿bowa z 19 I 1956.

2 Tam¿e, MKiS CZMiOZ do Ministerstwa Hutnictwa, pismo z 27 III 1956.
3 Tam¿e, Ministerstwo Hutnictwa do MKiS CZMiOZ, pismo z 17 V 1956.
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dium PRN we Wroc³awiu wystosowa³o pismo do wspomnianej redakcji. Opowie-
dziano siê w nim przeciwko zwolnieniu Wawrzyczka z pe³nienia obowi¹zków do-
zorcy, „uwa¿aj¹c, ¿e takie posuniêcie mog³oby doprowadziæ do rozpaczy, a nawet
jego œmierci”4. W zwi¹zku z tym przeprowadzono z nim jedynie rozmowê i naka-
zano mu m.in. usuniêcie ze œcian napisów, jakie pozostawiali zwiedzaj¹cy zamek
„turyœci”. To zreszt¹ nie by³a jedyna rozmowa z Wawrzyczkiem, w kwietniu 1956 r.
poinstruowano go bowiem, ¿e ma siê ograniczyæ do podawania zwiedzaj¹cym in-
formacji wed³ug wytycznych, jakie otrzyma³ jeszcze w 1952 r.

Dopiero w 1956 r. zamkiem zainteresowa³o siê PTTK, przy którym powo³ano
Spo³ecznego Opiekuna nad Zamkiem w Ksi¹¿nie z siedzib¹ na miejscu. Zorgani-
zowano wiêc w budynku bramnym (dawnej bibliotece) stacjê turystyczn¹ PTTK5.

W koñcu maja 1956 r. minister kultury i sztuki wystosowa³ dramatyczne pismo
z proœb¹ o pomoc do przewodnicz¹cego Pañstwowej Komisji Planowania Gospo-
darczego (PKPG), w którym zwraca³ uwagê na historyczn¹, kulturaln¹ i materialn¹
wartoœæ zamku, którego pozostawienie w dalszym ci¹gu bez u¿ytkownika „powiêk-
szy sumê strat w gospodarce narodowej”6. Z powodu wysokich kosztów remontu,
przekraczaj¹cych mo¿liwoœci jednego u¿ytkownika, proponowa³ przeznaczenie
zamku na oœrodek wypoczynkowy dla pracowników kilku hut. Poniewa¿ wartoœæ
zamku minister okreœli³ na 80 mln z³, a zniszczenia na oko³o 15% wartoœci, koszt
remontu oszacowa³ na oko³o 12 mln z³. Przy za³o¿eniu, ¿e obiekt znalaz³by siê
w gestii piêciu zak³adów, ka¿dy z nich musia³by wy³o¿yæ po blisko 2,4 mln z³. Mi-
nister zwraca³ tak¿e uwagê na polityczn¹ stronê przedsiêwziêcia, nie precyzuj¹c
jednak, na czym mia³aby ona polegaæ7.

OdpowiedŸ z Departamentu Urz¹dzeñ Kulturalnych i Socjalnych PKPG prak-
tycznie nie wnosi³a niczego nowego. Informowano w niej o tym, ¿e w 1955 r. do-
konano lustracji zabytkowych obiektów na terenie województwa wroc³awskiego,
w tym tak¿e Ksi¹¿a, a sprawozdanie wraz z materia³em fotograficznym przed³o-
¿ono ministrowi. Ten za¿¹da³ okreœlenia wysokoœci nak³adów koniecznych do za-
bezpieczenia i ewentualnej odbudowy obiektu. Stwierdzono równie¿, ¿e poszuki-
wania ewentualnych u¿ytkowników nie dawa³y dotychczas pozytywnych rezultatów
ze wzglêdu na wysokie koszty adaptacji8.

Do pisma do³¹czono opis techniczny zamku, którego fragmenty warto zacyto-
waæ, dla przedstawienia stanu zachowania widzianego z perspektywy in¿yniera
z Pracowni Konserwacji Zabytków we Wroc³awiu.

„Budynek nr 1 – zamek . . .  Stan murów ogólnie dobry. Stropy nad poddaszem
oraz ostatnim piêtrem drewniane. Uleg³y one w wiêkszym procencie przegniciu,
a nawet zawaleniu na skutek braku zabezpieczenia przed deszczem. Nad ni¿szymi

4 Tam¿e, PWRN do redakcji „Trybuny Ludu”, pismo z 25 V 1956.
5 Tam¿e.
6 Tam¿e, MKiS do Przewodnicz¹cego PKPG, pismo z 30 V 1956.
7 Tam¿e.
8 Tam¿e, Wicedyrektor Departamentu Urz¹dzeñ Kulturalnych i Socjalnych PKPG H. Dankow-

ski do z-cy przewodnicz¹cego PKPG F. Blinowskiego, pismo z 10 VII 1956.
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kondygnacjami stropy nie wykazuj¹ zniszczeñ . . .  Konstrukcja dachowa na sku-
tek braku pokrycia dachowego w niektórych miejscach przegni³a, ogólny procent
zniszczenia okreœla siê na oko³o 30% ca³oœci konstrukcji dachowej oraz 50% po-
krycia dachowego dachówk¹ . . .  Stolarka tak drzwiowa jak i okienna z drzewa
twardego. W wiêkszoœci brak skrzyde³ okiennych i drzwiowych. W istniej¹cych
skrzyd³ach okiennych brak szyb. Ogólny procent zniszczenia okreœla siê na 60%.
Tynki zniszczone na skutek zacieków i dewastacji. Procent zniszczenia wynosi 50%.
Ok³adziny œcian tak drewniane jak i p³ytkowe zniszczone w oko³o 8% . . .  Ogólny
procent zniszczenia wszystkich posadzek okreœla siê na oko³o 60%. Instalacja elek-
tryczna zniszczona w 100%. Instalacja wod-kan., CO i gaz. zniszczona w du¿ym
stopniu. Brak kot³ów C.O. Ogólny procent zniszczenia okreœla siê na oko³o 55%”9.

Widaæ tu pewne ró¿nice w porównaniu ze stanem zachowania przedstawionym
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w pocz¹tkach 1956 r. Tam zniszcze-
nia dachów zamku okreœlono na oko³o 30%, tutaj na znacznie mniej, ale podobnie
wygl¹da³o zniszczenie pokrycia dachowego. Widaæ wiêc z tego, ¿e wczeœniejsze
prace zabezpieczaj¹ce niewiele da³y. W przypadku sieci kanalizacyjnej, c.o. i wod-
no-kanalizacyjnej straty okreœlano na 20–30%, a wiêc zdecydowanie mniej ni¿
w nowszym opracowaniu. Tak¿e zniszczenie sieci elektrycznej okreœlono w po-
cz¹tkach 1956 r. na oko³o 20% mniej.

Zdewastowane by³y równie¿ oficyny oraz budynek dawnej biblioteki. W jed-
nej z oficyn i bibliotece stropy na obu poziomach zniszczone by³y w 100%, a po-
krycia dachu w 50%. Drugi budynek oficyny, poniewa¿ s³u¿y³ koloniom dzieciê-
cym, zosta³ czêœciowo, ale powierzchownie odbudowany, w zwi¹zku z tym tak¿e
wymaga³ kapitalnego remontu.

Do opisu technicznego do³¹czono równie¿ informacjê o mo¿liwoœci u¿ytkowa-
nia kompleksu zamkowego. Stwierdzono w niej, ¿e istnieje mo¿liwoœæ zakwatero-
wania w nim oko³o 800 osób, poza tym dostateczna liczba pomieszczeñ pozwala
przeznaczyæ je na ró¿ne cele, m.in. spo³eczne i reprezentacyjne. Przedstawiono
nawet konkretne przeznaczenie lub instytucje, które mog³yby siê znaleŸæ w Ksi¹-
¿u. By³y to: dom wypoczynkowy i dom pracy twórczej zwi¹zków zawodowych
lub twórczych, sanatorium lub dom wczasowy, dom starców, inwalidów itp., szko-
³y zawodowe z internatami lub instytuty i uczelnie specjalne (np. górnicze), insty-
tut filmowy, a nawet czêœæ atelier filmowego.

W przypadku adaptacji na atelier sugerowano mo¿liwoœæ budowy hal zdjêcio-
wych na terenie parku. Wiêkszoœæ z tych pomys³ów proponowano ju¿ wczeœniej,
natomiast bardzo dobrze siê sta³o, ¿e nie dosz³o do za³o¿enia instytutu filmowego,
bo nie bardzo wiadomo, w jakim miejscu mog³yby powstaæ hale zdjêciowe, mo¿e
w parku, kosztem drzew albo na ³¹kach, s³u¿¹cych miejscowej stadninie koni.

W po³owie lipca 1956 r. po raz pierwszy pojawi³a siê kwestia umieszczenia pe³-
nego remontu zamku w 5-letnim Planie Inwestycyjnym. Aby do tego mog³o dojœæ,

Romuald M. £uczyñski

9 Tam¿e, Opis techniczny do orientacyjnej wyceny robót remontowych zamku Ksiê¿no ko³o Wa³-
brzycha.
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Pracownie Konserwacji Zabytków we Wroc³awiu podjê³y siê opracowania do 30 VI
orientacyjnego kosztorysu pe³nego remontu10.

Tymczasem w koñcu lipca Albert Bebel, zastêpca przewodnicz¹cego Prezydium
PRN w Wa³brzychu, wystosowa³ dramatyczny list do ministra kultury i sztuki,
w którym opisa³ sytuacjê Ksi¹¿a, jego dzieje, stan zachowania i mo¿liwoœci adap-
tacji. Proponowa³ m.in. zorganizowanie resortowego sanatorium dla górników cho-
rych na pylicê lub sanatorium przeciwgruŸliczego, wzorcowego domu dziecka dla
sierot, umieszczenie w zamku bli¿ej nieokreœlonego rolniczego zak³adu naukowo-
-badawczego. Propozycje te mog¹ wprawdzie budziæ ró¿ne w¹tpliwoœci, na pew-
no jednak wynika³y one z chêci ratowania obiektu za wszelk¹ cenê. Poniewa¿
A. Bebel nie otrzyma³ odpowiedzi, miesi¹c póŸniej kolejny list wystosowa³ Bole-
s³aw Str¹k, przewodnicz¹cy Prezydium, powo³uj¹c siê na osobist¹ rozmowê tele-
foniczn¹ z wiceministrem Stanis³awem Piotrowskim, który obieca³ zainteresowaæ
spraw¹ kilka ministerstw i instytucji na szczeblu centralnym. Mowa by³a o Mini-
sterstwie Kultury i Sztuki (MKiS), Ministerstwie Górnictwa, Ministerstwie Hut-
nictwa, Centralnej Radzie Zwi¹zków Zawodowych (CRZZ), PTTK, których przed-
stawiciele mieli siê spotkaæ w sprawie zamku w pocz¹tkach sierpnia. Do koñca
miesi¹ca spotkanie takie siê nie odby³o, co w s³usznym odczuciu autora listu by³o
lekcewa¿eniem sprawy11.

OdpowiedŸ pe³na frazesów nadesz³a kilkanaœcie dni póŸniej. Wiceminister dziê-
kowa³ za „pe³ne zrozumienia . . .  stanowisko w sprawie ochrony zabytków na Dol-
nym Œl¹sku i za pozytywne ustosunkowanie siê do przysz³ych losów omawianego
zabytku”. Pisa³ te¿, ¿e prowadzone s¹ rozmowy z Ministerstwem Zdrowia w spra-
wie umieszczenia w zamku sanatorium lub innej instytucji s³u¿by zdrowia, a tak¿e
z CRZZ w sprawie przekazania zamku na oœrodek wczasowy. Informowa³ równie¿,
¿e na bie¿¹cy rok z bud¿etu wojewódzkiego konserwatora zabytków przeznaczo-
no 40 tys. z³ na naprawê dachu i inne drobne prace12.

Ciekawe jest, ¿e ci¹gle mo¿na natkn¹æ siê na pisma informuj¹ce o naprawach
dachu, a ten wci¹¿ jest dziurawy i przecieka. Nieco œwiat³a na sprawê bie¿¹cych
remontów mo¿e rzuciæ pismo Prokuratury Wojewódzkiej we Wroc³awiu do
CZMiOZ. Poinformowano w nim mianowicie, ¿e na pocz¹tku drugiego pó³rocza
1955 r. MKiS przyzna³o 10 tys. z³ na najpilniejsze prace zabezpieczaj¹ce w zamku.
Pieni¹dze te przekazano architektowi powiatowemu w Wa³brzychu, ale wykorzy-
stano póŸn¹ jesieni¹ jedynie 7 tys. z³, a pozosta³a czêœæ kredytu przepad³a. Za to
kupiono 5 m3 desek z rozbiórki oraz 2 tys. sztuk ceg³y rozbiórkowej, niewykorzy-
stanej zreszt¹ przez wiele miesiêcy, niezabezpieczonej, le¿¹cej na wolnym powie-
trzu. Prokuratura podejrzewa³a, ¿e pozosta³¹ czêœæ kredytu przyw³aszczy³ sobie ar-
chitekt powiatowy13.

Ksi¹¿ w latach 1945–1965. Przyk³ad polityki w³adz...

10 Tam¿e, MKiS CZMiOZ do redakcji „Trybuny Ludu”, pismo z 17 VII 1956.
11 Tam¿e, Prezydium PRN w Wa³brzychu do MKiS, pismo z 31 VII 1956; Prezydium PRN w Wa³-

brzychu do MKiS, pismo z 29 VIII 1956.
12 Tam¿e, MKiS do Prezydium PRN w Wa³brzychu, pismo z 11 IX 1956.
13 Tam¿e, Prokuratura Wojewódzka we Wroc³awiu do MKiS CZMiOZ, pismo z 24 IX 1956.
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Nawet prasa centralna nie szczêdzi³a gorzkich s³ów prawnym opiekunom zamku,
drukuj¹c m.in. dramatyczne listy czytelników. Fragmenty jednego z nich mo¿na
przytoczyæ tytu³em przyk³adu: „...zamek ksi¹¿¹t piastowskich w Ksi¹¿u k. Wa³-
brzycha jest obiektem sta³ej dewastacji dokonywanej przez turystów, wycieczko-
wiczów i zwyczajnych szabrowników. Ci ostatni uczynili z niego obiekt dostar-
czaj¹cy surowca Centrali z³omu. Ofiar¹ szabrowników pad³y ju¿ miedziane daszki
na wykuszach, miedziane rynny, a nawet linka piorunochronowa (te¿ miedziana).
Zrabowano tak¿e figurkê z br¹zu – ozdobê fontanny, któr¹ tak¿e zniszczono. Te-
raz wandale przyst¹pili do rozbijania murów. Do znajduj¹cej siê bowiem na IV piê-
trze kuchni doprowadza³o wodê urz¹dzenie z rur o³owianych. Szabrownicy rozbi-
jaj¹c mur zdobywaj¹ wiêc cenny metal. Niszczenie zamku odbywa siê ci¹gle.
Ministerstwo Kultury sprawuj¹ce teoretycznie opiekê nad zamkiem zatrudni³o
wprawdzie dozorcê, ale nie jest on w stanie upilnowaæ 20 wejœæ prowadz¹cych do
zamku”14. Przedstawiony tu obraz pokrywa siê doskonale z tym, co wyczytaæ mo¿na
z zachowanej dokumentacji.

We wrzeœniu przeprowadzono w Ksi¹¿u wizjê lokaln¹, w której uczestniczyli
wiceminister pracy i opieki spo³ecznej, Kazimierz Barcikowski, i prof. Ignacy T³o-
czek z MKiS. Towarzyszyli im przewodnicz¹cy PRN w Wa³brzychu i tamtejszy
architekt powiatowy. Celem spotkania by³a mo¿liwoœæ umieszczenia w zamku ja-
kiegoœ zak³adu podleg³ego Ministerstwu Pracy i Opieki Spo³ecznej (MPiOS). Na
miejscu okaza³o siê, ¿e obiekt jest za du¿y, aby go przeznaczyæ na cele lecznic-
twa. Rzucono wiêc luŸn¹ propozycjê, aby na najwy¿szych kondygnacjach umie-
œciæ dom pracy twórczej dla emerytów lub czynnych pracowników zwi¹zanych
z resortem kultury i sztuki, a wiêc literatów, plastyków itp. Dolna kondygnacja mia-
³aby zostaæ przeznaczona na cele turystyczne i wystawowe15.

W tym samym czasie MKiS stwierdzi³o, ¿e w 1956 r. przeznaczy 40 tys. z³ na
zabezpieczenie wejœæ do zamku, aby uniemo¿liwiæ dostêp szabrowników. Ponad-
to w 1957 r. przeka¿e 70 tys. z³ na sporz¹dzenie czêœciowej inwentaryzacji oraz
200 tys. z³ na zabezpieczenie dachu. Natomiast prezydium PRN w Wa³brzychu zo-
bowi¹za³o siê do zatrudnienia drugiego dozorcy, który dodatkowo zajmowa³by siê
pracami remontowo-budowlanymi16.

Jesieni¹ 1956 r. okaza³o siê, ¿e MPiOS nie uwzglêdni³o w swoim projekcie planu
inwestycyjnego na 1957 r. œrodków na zagospodarowanie zamku, na co liczy³o
MKiS. W tej sytuacji Departament Urz¹dzeñ Kulturalnych i Socjalnych PKPG za-
proponowa³, aby sprawê Ksi¹¿a przekazaæ specjalnej Komisji Sejmowo-Rz¹dowej
do zbadania niszczej¹cych zabytków w Polsce. Komisja taka mia³a byæ powo³ana
na posiedzeniu Sejmowej Komisji Oœwiaty, Kultury i Sztuki, zgodnie z wnioskiem
zg³oszonym 15 X17.

Romuald M. £uczyñski

14 Z.¯., Do redaktora „¯ycia”. Zabytek na z³om (¯ycie Warszawy, 15 IX 1956).
15 AMKiDzN, 1007/508, MKiS do PKPG, pismo z 5 X 1956.
16 Tam¿e.
17 Tam¿e, PKPG do MKiS, pismo z 20 X 1956.
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Tymczasem na 2 XI 1956 r. zaplanowano spotkanie w MKiS u prof. I. T³oczka
w sprawie przejêcia zamku przez Fundusz Wczasów Pracowniczych (FWP) z prze-
znaczeniem na oœrodek wczasowy dla goœci zagranicznych. Spotkanie siê nie odby-
³o, bo g³ówny zainteresowany nie otrzyma³ na czas zaproszenia. W póŸniejszym
czasie przes³ano do FWP orientacyjny kosztorys remontu zamku, ale i ten poten-
cjalny u¿ytkownik wycofa³ siê.

Nadziej¹ dla w³adz powiatowych w Wa³brzychu sta³o siê powo³anie przez Pre-
zesa Rady Ministrów Komisji Rz¹dowej ds. Odbudowy i Ochrony Zabytków.
Wiosn¹ 1957 r. wystosowano wiêc obszerne pismo do Prezydium Rady Ministrów,
w którym du¿o miejsca poœwiêcono dziejom zamku, w wielu miejscach mijaj¹c siê
z prawd¹ historyczn¹ lub przedstawiaj¹c nieco naci¹gane fakty. Pisano wiêc w li-
œcie do najwy¿szych w³adz, ¿e „ludnoœæ autochtoniczna polska tych ziem widzia³a
w tym przepiêknym zabytku synonim polskoœci i widomy dowód praw ludu pol-
skiego do ziem po³o¿onych nad Odr¹ i Nys¹ £u¿yck¹” oraz ¿e „zamek Ksi¹¿, naj-
dro¿sza pami¹tka Œlêzan [!] i Opolan wzniesiony rêkami tych plemion, nie znala-
z³a nale¿ytego dotychczas zrozumienia”18. To stylistyka typowa dla tamtego okresu
w odniesieniu do miejsca, o którym mowa. Trudno powiedzieæ, na ile autorzy pi-
sma wierzyli w to, co pisali, ale by³y to zwroty i okreœlenia poprawne politycznie,
takie, które mog³y jedynie pomóc w rozwi¹zaniu sprawy Ksi¹¿a.

Pismo nie przynios³o ¿adnego rozstrzygniêcia i sprawa zamku nadal sta³a
w martwym punkcie. W 1957 r. prowadzono bardzo obszern¹ korespondencjê na
ró¿nych szczeblach, dotycz¹c¹ prac remontowych i ich odbioru. Wynajdowano nie-
prawid³owoœci w zawieranych umowach, nie odbierano robót, bo czêœæ prac by³a
wykonana Ÿle, przekraczano kompetencje, naruszano obowi¹zuj¹ce przepisy pra-
wa budowlanego i finansowo-rachunkowego.

Niestety, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zachowa³y
siê dokumenty od po³owy 1957 r. do po³owy roku 1960. Jedynie z notatki sporz¹-
dzonej w innej sprawie w lipcu 1961 r. dowiadujemy siê, ¿e w 1959 r. planowano
przekazaæ zamek Ministerstwu Oœwiaty na centralny oœrodek szkoleniowy. W no-
tatce tej znajduje siê tak¿e informacja o tym, ¿e równie¿ „Orbis” stara³ siê o za-
mek z przeznaczeniem na hotel turystyczny dla goœci zagranicznych (Polonii)19.

Wojewódzki Komitet Turystyki we Wroc³awiu w wykazie obiektów zabytkowych
przeznaczonych na cele turystyczne, ale, co interesuj¹ce, negatywnie ocenionych
przez Komitet dla Spraw Turystyki, proponowa³ rozwa¿enie mo¿liwoœci ulokowa-
nia w zamku Centralnego Domu Turysty w po³¹czeniu z oœrodkiem szkolenia prze-
wodników, stworzenia domu wczasowego dla dzieci z zagranicy lub dobrze wypo-
sa¿onej bazy noclegowej dla wycieczek zagranicznych. Argumentem za ostatni¹
propozycj¹ by³ brak takiej bazy na Dolnym Œl¹sku, co utrudnia³o organizacjê wy-
cieczek np. dla Polonii. Przewidywany koszt remontu okreœlono na 20 mln z³20.
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18 Tam¿e, Prezydium PRN do Prezydium Rady Ministrów, pismo z 8 IV 1957.
19 Tam¿e, MKiS, Notatka w sprawie zamku „KSI¥¯” k/Wa³brzycha w wojew. wroc³. z 24 VII 1961.
20 Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu (dalej: APWr.), PWRN we Wroc³awiu IX/113, Wykaz

obiektów zabytkowych do aktywizacji na cele turystyczno-wypoczynkowe.
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W 1960 r. Urz¹d Rady Ministrów powo³a³ specjalny zespó³ do zbadania mo¿liwo-
œci zagospodarowania zamku. W sprawozdaniu zaproponowano przekazanie go
Zwi¹zkowi Nauczycielstwa Polskiego na dom rencistów nauczycieli, po³¹czony
z oœrodkiem szkoleniowym lub kursowym, albo urz¹dzenie w Ksi¹¿u oœrodka wy-
poczynkowo-szkoleniowego dla pracowników rad narodowych21.

Od 3 do 26 X 1960 r. przeprowadzono badania lochów zamkowych i korytarzy
podziemnych, wykutych podczas wojny, w celu stwierdzenia, czy nie s¹ zamino-
wane lub czy nie znajduj¹ siê w nich pomieszczenia z dzie³ami sztuki. W pracach
tych pod kierownictwem W³adys³awa Steczka z wa³brzyskiej Okrêgowej Stacji
Ratownictwa Górniczego bra³o udzia³ 30 osób: ratownicy z Centralnej i Okrêgo-
wej Stacji Ratownictwa Górniczego, saperzy Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego, pra-
cownicy Wojewódzkiej Komendy MO we Wroc³awiu oraz Prezydiów PRN i MRN
w Wa³brzychu22.

W roku 1960 pojawi³ siê kolejny pomys³ na zagospodarowanie zamku. Otó¿
5 VIII w Departamencie Inwestycji Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
odby³a siê konferencja dotycz¹ca zaadaptowania obiektu na cele lecznictwa uzdro-
wiskowego, a konkretnie sanatorium dla astmatycznych dzieci. By³a ju¿ nawet zgo-
da ministra kultury i sztuki na przekazanie zamku w zarz¹d i u¿ytkowanie Przed-
siêbiorstwu Pañstwowemu „Uzdrowisko Szczawno”. Nowy u¿ytkownik mia³
przej¹æ obowi¹zek sfinansowania prac remontowo-budowlanych niezbêdnych do
doprowadzenia obiektu do stanu pe³nej u¿ywalnoœci23.

Niestety, mimo decyzji podjêtej na najwy¿szym pañstwowym szczeblu, bezpar-
tyjny minister zdrowia prof. Rajmund Barañski poprosi³ ministra kultury i sztuki
o wstrzymanie decyzji o przekazaniu zamku na rzecz „Uzdrowiska Szczawno” do
czasu powrotu z urlopu wypoczynkowego wiceministra A. Pacho. W tym czasie
(24 VIII 1960 r.) do Ksi¹¿a uda³a siê 4-osobowa komisja rzeczoznawców Biura
Projektów S³u¿by Zdrowia, która przedstawi³a opiniê na temat zasadnoœci i eko-
nomicznoœci przejêcia zamku na cele wczeœniej wspomniane. Komisja stwierdzi-
³a, ¿e adaptacja obiektu na cele sanatorium dla dzieci chorych na astmê jest nie-
mo¿liwa z nastêpuj¹cych powodów: po³o¿enie zamku i otaczaj¹cych go przepaœci
stanowi niebezpieczeñstwo dla dzieci, zabytkowy charakter obiektu nie pozwala
na dokonywanie unowoczeœnieñ i koniecznych, radykalnych zmian, znakomita
wiêkszoœæ pomieszczeñ jest nieprzydatna do celów sanatoryjnych, a z tego wyni-
ka niemo¿noœæ przystosowania ich na cele lecznicze.

To powody natury technicznej. Istotne by³y równie¿ koszty, jakie nale¿a³oby
ponieœæ, aby dostosowaæ zamek do celów sanatoryjnych. Komisja oceni³a je wstêp-
nie i bardzo szacunkowo na oko³o 120–140 mln z³. Stwierdzi³a jednoczeœnie, ¿e
dobrym rozwi¹zaniem by³oby przekazanie zamku PAN i ulokowanie w nim oœrodka
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21 AMKiDzN, 1007/508, Notatka s³u¿bowa w sprawie mo¿liwoœci zagospodarowania Zamku [!]
Ksi¹¿ w powiecie Wa³brzyskim [!] woj. wroc³awskie, grudzieñ 1963.

22 R. Po l l ak , Eksmisja Bia³ej Damy (Magazyn Tygodniowy Gazety Robotniczej, nr 46, 12–13
XI 1960).

23 AMKiDzN, 1007/508, MKiS do Centralnego Zarz¹du Uzdrowisk, pismo z 9 VIII 1960; MKiS
do Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej, pismo z 9 IX 1960.
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szkoleniowego z czêœci¹ internatow¹, ale w budynkach na przedzamczu. Ewentu-
alnie móg³by siê tam znaleŸæ instytut naukowy, ale taki, który nie wymaga spe-
cjalnych pomieszczeñ i urz¹dzeñ24.

W zwi¹zku z przedstawion¹ opini¹ wiceminister A. Pacho w piœmie do mini-
stra kultury i sztuki stwierdzi³, ¿e nie tylko koszty adaptacji by³yby wielkie, ale
tak¿e eksploatacja przekracza³aby przewidziane normy. Z tego powodu uzna³, ¿e
przejêcie zamku przez s³u¿bê zdrowia nie by³oby zasadne25.

Autorzy pisma tak¿e i teraz wskazywali na mo¿liwoœci zagospodarowania zam-
ku. Tym razem, obok proponowanego ju¿ wczeœniej kilkakrotnie domu wczaso-
wego czy umieszczenia wielu ró¿nych szkó³ wa³brzyskich, pojawi³ siê zupe³nie
nowy pomys³. Mia³oby siê wiêc w zamku znaleŸæ Archiwum Ziemi Œl¹skiej dla
województw: katowickiego, opolskiego, wroc³awskiego i zielonogórskiego. Pro-
pozycja taka wysz³a od Sekcji Mi³oœników Zabytków Ziemi Wa³brzyskiej, powo-
³anej do pomocy w staraniach o znalezienie gospodarza dla Ksi¹¿a26.

Kolejna notatka prasowa, opublikowana w „Trybunie Ludu” latem 1961 r. pt.
Nie ma pana na 400 pokojach, doprowadzi³a do tego, ¿e zamkiem zainteresowa³y
siê najwa¿niejsze osoby w pañstwie – wicepremier Piotr Jaroszewicz i Szef Urzê-
du Rady Ministrów wiceminister Janusz Wieczorek. Zarz¹d Muzeów i Ochrony
Zabytków27 wys³a³ do wiceministra kultury i sztuki Kazimierza Rusinka szacun-
kowe koszty remontu, opis techniczny zamku, plan, fotografiê i notatkê. Po zapo-
znaniu siê z ni¹ wicepremier i minister stwierdzili, ¿e najbardziej realna jest kon-
cepcja przejêcia ca³ego obiektu przez Ministerstwo Górnictwa i Energetyki.
Nale¿a³o wiêc wed³ug nich zaproponowaæ ministerstwu spotkanie w tej sprawie.
Gdyby jednak ten resort zawiód³, nale¿a³o skontaktowaæ siê z Ministerstwem Oœwia-
ty i Ministerstwem Zdrowia i Opieki Spo³ecznej. Ta wersja by³a ju¿ jednak wczeœ-
niej rozpatrywana – bezskutecznie. W rzeczonej notatce nie ma ani s³owa o resor-
cie górnictwa. Dowiadujemy siê natomiast, ¿e w po³owie lipca 1961 r. trwa³y
rozmowy w sprawie przejêcia zamku w Ksi¹¿u (zamiast pa³acu Schaffgotschów
w Cieplicach Œl¹skich) przez ZHP, a decyzja w tej sprawie nale¿a³a do wicepre-
miera Nowaka28.

Od 1956 r. œrednio co dwa lata prowadzono prace zabezpieczaj¹ce w celu utrzy-
mania odpowiedniego stanu technicznego obiektu. Roboty konserwatorskie prze-
biega³y z ró¿nym natê¿eniem, ale raczej z mizernym skutkiem. Do 1960 r. wyda-
no na zabezpieczenie obiektu z kredytów konserwatorskich oko³o 1,4 mln z³,
przeznaczaj¹c je na naprawê wszystkich dachów i rynien, zamkniêto równie¿ nie-
które otwory zewnêtrzne29.
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24 Tam¿e, Zamek w Ksi¹¿u ko³o Wa³brzycha [Opinia ekspertów], z 24 VIII 1960.
25 Tam¿e, Minister zdrowia do ministra kultury i sztuki, pismo z 16 IX 1960.
26 Tam¿e, Prezydium PRN do Prezydium Rady Ministrów, pismo z 8 IV 1957.
27 Na pocz¹tku lat 60. zmieniono Centralny Zarz¹d Muzeów i Ochrony Zabytków na Zarz¹d Mu-

zeów i Ochrony Zabytków.
28 AMKiDzN, 1007/508, MKiS, Notatka w sprawie zamku „KSI¥¯” k/Wa³brzycha w wojew.

wroc³. z 24 VII 1961.
29 Tam¿e.
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Pisz¹c o zabezpieczaniu zamku, przez wiele lat nie zwracano uwagi na g³êboki
wykop na dziedziñcu paradnym, usytuowany przed g³ównym wejœciem. Czasem
jedynie wspominano o nim, nie dostrzegaj¹c niebezpieczeñstwa, jakie grozi³o zwie-
dzaj¹cym, których chroni³ jedynie dziurawy, drewniany p³ot.

Wykop (sztolnia) przed zamkiem to elipsa o d³ugoœci oko³o 23 m i szerokoœci
oko³o 18 m, g³êbokoœci blisko 18 m. Œciany sztolni, opadaj¹ce pod ostrym k¹tem
w kierunku dna, wykuto w skale. Dopiero w 1962 r. wydano opiniê dotycz¹c¹ kon-
cepcji jej zabezpieczenia, a w³aœciwie likwidacji, aby umo¿liwiæ wygodne dojœcie
do zamku i odpowiedni dojazd. W grê wchodzi³y dwie mo¿liwoœci: zasypanie lub
przykrycie otworu. Wed³ug autora opinii, in¿. Czes³awa Szindlera, zasypanie by-
³oby bardzo drogie i czasoch³onne, nale¿a³oby bowiem u¿yæ a¿ 26 300 m3 ziemi.
Poza tym zniszczeniu uleg³by obiekt mog¹cy w przysz³oœci stanowiæ atrakcjê tu-
rystyczn¹. Nie bez znaczenia by³ równie¿ fakt, ¿e dojœcie do podziemi zamku ze
sztolni mog³oby równie¿ okazaæ siê kiedyœ przydatne. W tej sytuacji zapropono-
wano przykrycie otworu, najlepiej konstrukcj¹ ¿elbetow¹, prefabrykowan¹, z po-
zostawieniem otworu rewizyjnego po³¹czonego drabink¹ z dnem sztolni30.

Zupe³nie inaczej sprawa wygl¹da³a z punktu widzenia Wojewódzkiej Rady
Konserwatorskiej we Wroc³awiu. Na jej posiedzeniu 19 XI 1962 r. stwierdzono,
¿e na rok 1963 przewiduje siê uporz¹dkowanie dojœcia do zamku, a „ogromny dó³
wykuty w skale przez Niemców przed zamkiem Ksi¹¿ zostanie zlikwidowany przez
zasypanie, a nie przez przykrycie ¿elbetowe konstrukcj¹ kryj¹c¹, poniewa¿ zasy-
panie do³u jest tañsze”. Wojewódzki konserwator zabytków uzna³ bowiem eksper-
tyzê MKiS, na której podstawie proponowano przykrycie otworu, za nierealn¹.
Okazuje siê przy okazji, ¿e ze strony MKiS by³a równie¿ koncepcja urz¹dzenia
w przesklepionym otworze... kawiarni31.

Dopiero w grudniu 1963 r. wiceminister J. Wieczorek wystosowa³ pismo do prof.
dr. Kazimierza Secomskiego, zastêpcy przewodnicz¹cego Komisji Planowania przy
Radzie Ministrów. Pisa³ w nim, ¿e zamek, w dalszym ci¹gu bez u¿ytkownika, wy-
maga pilnych robót zabezpieczaj¹cych i konserwatorskich na du¿¹ skalê. Szacun-
kowa kwota potrzebna do doprowadzenia zamku do stanu u¿ywalnoœci wzros³a ju¿
do 30–40 mln z³ i, jak od pocz¹tku, by³ to podstawowy powód, dla którego Ksi¹¿
nie móg³ znaleŸæ u¿ytkownika. Przerasta³o to mo¿liwoœci finansowe nawet najwiêk-
szych potentatów przemys³owych. Znacznie proœciej i bezpieczniej by³o wzi¹æ
obiekty mniejsze, niewymagaj¹ce wielkich funduszy na remonty. Kwatera G³ów-
na ZHP pocz¹tkowo zgodzi³a siê na przejêcie zamku zamiast pa³acu w Cieplicach
Œl., ale postawi³a warunek: doprowadzenie go do porz¹dku. W tej sytuacji zapro-
ponowano KG ZHP inne, mniejsze obiekty. Tak¿e G³ówny Komitet Kultury Fi-
zycznej i Turystyki (GKKFiT) odmówi³ objêcia zamku z powodów finansowych.
Wed³ug J. Wieczorka mo¿liwoœci zagospodarowania pogorszy³y siê, poniewa¿
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30  Tam¿e, Cz. Sz ind l e r, Opinia na temat koncepcji przekrycia sztolni przed wejœciem g³ów-
nym do zamku Ksi¹¿ w Ksiê¿nie ko³o Wa³brzycha w województwie wroc³awskim, Warszawa 1962.

31 APWr., IX/114, Prezydium WRN we Wroc³awiu, Protokó³ z III (VII) posiedzenia Rady Kon-
serwatorskiej... 19 listopada 1962 r., protoko³y z sesji Woj. Rady Konserwatorskiej 1957–1963.
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w gospodarce narodowej wprowadzono daleko posuniête oszczêdnoœci. Zwraca³
jednak uwagê, ¿e pozostawienie zamku w tym stanie by³oby uszczupleniem ma-
j¹tku narodowego „z równoczesnym dopuszczeniem do dalszej dewastacji wa¿ne-
go zabytku kultury polskiej [!] w tym rejonie ziem odzyskanych”32. W ostatniej
czêœci pisma prosi³ prof. K. Secomskiego o wyra¿enie opinii i przedstawienie spo-
sobu dalszego postêpowania. Jak z tego widaæ, stylistyka pisma niewiele ró¿ni siê
od tych z poprzednich lat. Podobnie jak propozycje zawarte w ostatnim zdaniu,
gdzie J. Wieczorek twierdzi, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem by³oby znalezienie jed-
nego u¿ytkownika, np. FWP, PTTK, PP „Orbis”, Huta im. Lenina, Zjednoczenie
Przemys³u Wêglowego33. Takie sugestie podawano wczeœniej ju¿ wielokrotnie i nic
z tego nie wynika³o, oprócz przep³ywu pism miêdzy instytucjami, teraz ju¿ na naj-
wy¿szym szczeblu.

Na pismo wiceministra J. Wieczorka wys³ano odpowiedŸ do MKiS w formie
obszernej notatki s³u¿bowej z 1963 r., która potwierdzi³a rozeznanie dokonane
trzy lata wczeœniej przez komisjê z Biura Projektów S³u¿by Zdrowia. W czêœci
pierwszej zawiera ona ogólny opis zamku i jego po³o¿enia, w czêœci drugiej opis
techniczny, w którym podano m.in. zniszczenia i konieczne prace remontowe
w zamku, dwóch oficynach i budynku bramnym. Czêœæ trzecia dotyczy zagospo-
darowania obiektu i rozpoczyna siê od selekcji negatywnej. Stwierdzono wiêc,
¿e nie nadaje siê na cele opieki spo³ecznej. Zak³adu psychiatrycznego nie powinno
siê tam lokowaæ, bo jest ju¿ stosunkowo gêsta ich sieæ na terenie województwa
wroc³awskiego. Na zak³ad odwykowy kubatura jest zbyt du¿a, nie gwarantuj¹c
pe³nego wykorzystania obiektu. Zak³ad geriatryczny nie powinien siê tam mie-
œciæ, poniewa¿ rodziny chorych z odleg³ych stron kraju nie mog³yby ich odwie-
dzaæ. Na zak³ad przeciwgruŸliczy zamek siê nie nadaje z powodu zbyt grubych
murów, nie gwarantuj¹cych odpowiedniego mikroklimatu. W przypadku szko³y
pielêgniarskiej utrudnieniem by³aby znaczna odleg³oœæ od bazy szpitalnej, a dla
magazynu farmaceutycznego lub sprzêtu medycznego przeszkod¹ by³by brak
bocznicy kolejowej.

W 1963 r. GKKFiT, wykonuj¹c zalecenia zespo³u z 1960 r., zorganizowa³ na
terenie zamku stacjê turystyczn¹ na 15 ³ó¿ek. Tak¿e w 1963 r. GKKFiT podj¹³
uchwa³ê o adaptacji budynku bramnego na schronisko turystyczne z 60 miejscami
noclegowymi, uruchomieniu punktu gastronomicznego oraz sprzeda¿y pami¹tek.
W schronisku mia³ byæ zatrudniony przewodnik do oprowadzania wycieczek,
których ci¹gle przybywa³o do Ksi¹¿a wiele. Wed³ug szacunków rocznie zwiedza-
³o zamek oko³o 200–250 tys. osób34. Byæ mo¿e liczby te by³y oko³o dziesiêcio-
krotnie mniejsze, wed³ug innego Ÿród³a bowiem zwiedzaj¹cych mia³o byæ oko³o
20–30 tys. rocznie, co wynika³o z wp³ywów za bilety wstêpu, pobieranych przez
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32 AMKiDzN, 1007/508, Szef Urzêdu RM do Z-cy Przewodnicz¹cego Komisji Planowania przy
RM, pismo z 9 XII 1963.

33 Tam¿e.
34 Tam¿e, Notatka s³u¿bowa w sprawie mo¿liwoœci zagospodarowania Zamku [!] Ksi¹¿ w powie-

cie Wa³brzyskim [!] woj. wroc³awskie, grudzieñ 1963.
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Oddzia³ PTTK w Wa³brzychu35. Wszystkie koszty adaptacji na cele turystyczne
mia³y byæ pokryte z funduszy GKKFiT. Niezale¿nie od przedstawionych planów,
w dniach 16–21 XII 1963 r. Zespó³ Urz¹dzeñ Kulturalnych i Socjalnych Komisji
Planowania przeprowadzi³ rozmowy w sprawie przejêcia zamku z ró¿nymi insty-
tucjami. By³y wœród nich: Ministerstwo Przemys³u Ciê¿kiego, Huta im. Lenina,
Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, GKKFiT, Dyrekcja FWP, Komenda G³ów-
na ZHP, MKiS oraz Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego woj. wro-
c³awskiego.

Przedstawiciele Ministerstwa Przemys³u Ciê¿kiego i Ministerstwa Górnictwa
i Energetyki stwierdzili, ¿e nie bêd¹ prowadziæ rozmów, poniewa¿ sprawa jest im
doskonale znana i nie s¹ zainteresowani. Dyrekcja FWP tak¿e odrzuci³a ofertê,
stwierdzaj¹c, ¿e obiekt nie nadaje siê na cele wczasowe, wzglêdy techniczne nie
pozwalaj¹ bowiem na przebudowê sal na pokoje z liczb¹ ³ó¿ek nie wiêksz¹ ni¿ 4–5.
GKKFiT nie widzia³ wiêkszych mo¿liwoœci zagospodarowania ponad to, co wy-
kona³ i zaplanowa³. Przedstawiciel Huty im. Lenina uwarunkowa³ dalsze rozmo-
wy od przydzielenia odpowiedniego limitu inwestycyjnego. ZHP nie móg³by siê
podj¹æ remontu i eksploatacji ca³ego zamku z powodów finansowych, natomiast
otwarta mog³aby byæ sprawa przejêcia jedynie czêœci obiektu36.

Poniewa¿ rozmowy nie da³y spodziewanego rezultatu, we wnioskach notatki
s³u¿bowej stwierdzono, ¿e uk³ad funkcjonalny zamku pozwala na zagospodaro-
wanie przez ró¿nych u¿ytkowników, zarówno w uk³adzie pionowym, jak i pozio-
mym, i etapowe zagospodarowanie. Najw³aœciwsze jednak by³oby zainteresowa-
nie obiektem instytucji zwi¹zanych z m³odzie¿¹, a wiêc Ministerstwa Oœwiaty,
Ministerstwa Szkolnictwa Wy¿szego, ZMS, ZMW, ZHP. Ostatecznie zapropono-
wano, aby dalsze prowadzenie spraw zwi¹zanych z zagospodarowaniem zamku po-
wierzyæ ministrowi kultury i sztuki, jako cz³onkowi Rady Ministrów, z urzêdu od-
powiedzialnemu za konserwacjê i zagospodarowanie obiektów zabytkowych37.

Spraw¹ zaj¹³ siê Departament Ekonomiczny MKiS, który wystosowa³ pismo do
wiceministra kultury i sztuki Z. Garsteckiego, praktycznie wycofuj¹c siê z wziêcia
odpowiedzialnoœci za Ksi¹¿. Do wniosków wspomnianej notatki s³u¿bowej pro-
ponowano dopisaæ expressis verbis, ¿e œrodki na kapitalne remonty w bud¿ecie
MKiS zostan¹ zwiêkszone do 3 mln z³. Stwierdzono ponadto, ¿e znalezienie sta³e-
go u¿ytkownika ca³oœci obiektu, z powodu ograniczeñ finansowych na cele socjal-
no-kulturalne, jest niewykonalne. W tej sytuacji „Minister Kultury i Sztuki nie po-
winien przyj¹æ na siebie zobowi¹zania dalszego prowadzenia sprawy wykorzystania
»Zamku Ksi¹¿«. Przekracza to mo¿liwoœci jednego resortu”38.

W tym samym czasie Zarz¹d Muzeów i Ochrony Zabytków (ZMiOZ), w zwi¹z-
ku z zapowiedzianym na 10 II 1964 r. posiedzeniem Prezydium Komisji Planowa-
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35 Tam¿e, Koncepcja zagospodarowania zamku „Ksi¹¿” k/Wa³brzycha, 19 X 1964.
36 Tam¿e, Notatka s³u¿bowa w sprawie mo¿liwoœci zagospodarowania Zamku [!] Ksi¹¿ w powie-
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37 Tam¿e.
38 Tam¿e, MKiS Departament Ekonomiczny, Notatka dla Obywatela Ministra Z. Garsteckiego,

z 7 II 1964.
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nia przy Radzie Ministrów, gdzie mia³a byæ poruszona m.in. sprawa Ksi¹¿a, przed-
stawi³ swoj¹ koncepcjê turystycznego zagospodarowania obiektu. Do czasu zna-
lezienia sta³ego u¿ytkownika nale¿y powo³aæ Zarz¹d Zamku, który zaj¹³by siê tu-
rystycznym administrowaniem i eksploatacj¹ obiektu, nie krócej jednak ni¿ przez
4 lata. Najlepiej by³oby, gdyby taki zarz¹d powo³a³ wa³brzyski Oddzia³ PTTK, który
ma nie tylko doœwiadczenie w prowadzeniu obs³ugi ruchu turystycznego, ale rów-
nie¿ dzia³aczy zwi¹zanych z zamkiem. Zarz¹d Zamku powinien byæ jednostk¹ go-
spodarcz¹ z w³asnym bud¿etem i planem finansowo-rzeczowym. Propozycja ta zo-
sta³a zaakceptowana w po³owie stycznia po rozmowach, jakie przeprowadzili
przedstawiciele Prezydium PRN w Wa³brzychu i dzia³acze PTTK, oraz konsulto-
wana z wojewódzkim konserwatorem zabytków39.

Wed³ug projektu sk³ad administracji zamku mia³by wygl¹daæ nastêpuj¹co: 1. Ku-
stosz (zarz¹dca); 2. Intendent (ksiêgowy); 3. Dwóch sta³ych dozorców, z których
jeden móg³by zostaæ przeszkolony do oprowadzania wycieczek; 4. Pracownik po-
mocniczy (gospodarczy); 5. Sta³y przewodnik zatrudniony na ca³y rok; 6. Prze-
wodnicy sezonowi, dzia³aj¹cy w okresie najwiêkszego ruchu turystycznego.

Aby zamek przyci¹ga³ turystów i sta³ siê bardziej atrakcyjny, nale¿a³o zadbaæ
o odpowiednie urz¹dzenia turystyczne: 1. Lokal administracji; 2. Schronisko tu-
rystyczne bez kuchni i jadalni; 3. Bufet z gor¹cymi potrawami, czynny w godz.
7.00–21.00; 4. Kiosk z pami¹tkami i wydawnictwami; 5. Parking strze¿ony;
6. Punkt pocztowy z okolicznoœciowym datownikiem; 7. Tablice informacyjne.

Doprowadzeniem do porz¹dku i zabezpieczeniem ca³ego zespo³u zamkowego
wraz z przygotowaniem go do zwiedzania i sfinansowaniem prac z kredytów kon-
serwatorskich mia³ siê zaj¹æ wojewódzki konserwator zabytków. Zasypanie nie-
bezpiecznego wykopu przed wejœciem do zamku, ci¹gle zagra¿aj¹cego turystom,
mia³o siê znaleŸæ w gestii Prezydium PRN w Wa³brzychu. Wa³brzyski Oddzia³
PTTK powinien zaj¹æ siê organizacj¹ schroniska, bufetu i punktu obs³ugi turystów
w budynku bramnym, w oparciu o fundusze w³asne i GKKFiT. Z Funduszu Tury-
styki i Wypoczynku GKKFiT powinny byæ sfinansowane kioski oraz urz¹dzenie
strze¿onego parkingu i dojazdów. Przy pomocy MKiS wa³brzyski Oddzia³ PTTK
powinien wydaæ pami¹tki i materia³y popularyzuj¹ce40.

Jak wspomniano wczeœniej, 10 II 1964 r. odby³o siê posiedzenie Prezydium Ko-
misji Planowania przy Radzie Ministrów pod przewodnictwem Stefana Jêdrychow-
skiego. Poniewa¿ w programie by³o m.in. „Zagospodarowanie obiektu zabytko-
wego »Zamek Ksi¹¿«”, na posiedzenie zaproszono: wiceministra Z. Garsteckiego,
przewodnicz¹cego Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wroc³awiu Bronis³awa
Ostapczuka, jego zastêpcê Zdzis³awa Karsta, cz³onka Prezydium WRN we Wro-
c³awiu Wilimowskiego, dyrektora ZMiOZ Mieczys³awa Ptaœnika, in¿. F. Kancle-
rza z MKiS oraz dyrektora Deutschmana i wicedyrektora Zespo³u Urz¹dzeñ So-
cjalnych i Kulturalnych Komisji Planowania RM J. Mansfelda.
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39 Tam¿e, MKiS ZMiOZ, Projekt turystycznego zagospodarowania zabytkowego zamku „KSI¥¯”
w woj. wroc³., z 7 II 1964.

40 Tam¿e.
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Decyzje podjêto na podstawie wyników badañ rzeczoznawców i wniosków
z nich wynikaj¹cych oraz po wymianie pogl¹dów. Prezydium Komisji zajê³o sta-
nowisko wnosz¹ce niewiele wiêcej do problemu Ksi¹¿a. Stwierdzono bowiem, ¿e
obiekt nale¿y przeznaczyæ na cele turystyczne, ale czêœæ zamkowo-pa³acowa po-
winna byæ zagospodarowana na potrzeby kulturalne. Trudno powiedzieæ, co rozu-
miano przez „obiekt”, a co przez „czêœæ zamkowo-pa³acow¹”. Byæ mo¿e w pierw-
szym wypadku chodzi³o o oficyny i budynek bramny, a w drugim o w³aœciwy
budynek zamku.

Dalej ustalono, ¿e funkcjê g³ównego inwestora odbudowy powinien obj¹æ
GKKFiT, jednak œciœle wspó³pracuj¹c z MKiS. Oba te resorty w ci¹gu 6 miesiêcy
powinny opracowaæ szczegó³owy program zagospodarowania zamku, bior¹c pod
uwagê etapow¹ koncepcjê odbudowy. Uznano, ¿e termin wykonania odbudowy
powinien zamkn¹æ siê w nastêpnej piêciolatce, która zaplanowana by³a na lata
1966–1970, z mo¿liwoœci¹ jego skrócenia. Do realizacji planów zaproponowano
powo³anie w ramach GKKFiT specjalnego przedsiêbiorstwa, które objê³oby pie-
czê nad odbudow¹, a w przysz³oœci zajê³o siê eksploatacj¹ zamku.

Poruszono oczywiœcie tak¿e sprawê finansowania odbudowy. Wed³ug szacun-
ków potrzebowano na ten cel oko³o 40 mln z³, które powinny znaleŸæ siê w planie
inwestycyjnym najbli¿szej piêciolatki. Poza tym nale¿a³o wzi¹æ pod uwagê pozy-
skanie œrodków ze Spo³ecznego Funduszu Odbudowy Stolicy oraz wynikaj¹cych
z uchwa³y Rady Ministrów nr 418 z 8 XII 1960 r.41 Bronis³aw Ostapczuk oœwiad-
czy³ tak¿e, i¿ prezydium WRN we Wroc³awiu przeznaczy ka¿dego roku 2 mln z³.
Dodatkowo w planie na 1965 r. nale¿a³oby przewidzieæ 5 mln z³ na opracowanie do-
kumentacji i prace zabezpieczaj¹ce42. Zgodnie z ustaleniami, jakie zapad³y wczeœniej,
Przewodnicz¹cy GKKFiT zarz¹dzeniem nr 57 z 15 VI 1964 r. zleci³ zadanie odbu-
dowy Ksi¹¿a Zarz¹dowi Inwestycji Hoteli Turystycznych43.

 W tym samym mniej wiêcej czasie poruszano sprawê Ksi¹¿a na posiedzeniu
Wojewódzkiej Rady Ochrony Dóbr Kultury we Wroc³awiu. Dr Mieczys³aw Zlat44

proponowa³ stworzenie etatu pe³nomocnika ds. odbudowy Ksi¹¿a, powo³uj¹c siê
na casus Krasiczyna, co przynios³o doskona³e wyniki. Profesor Bohdan Guerquin45

zaproponowa³ natomiast powo³anie, w miejsce pe³nomocnika, wieloosobowej ko-
misji. Miros³aw Przy³êcki w podsumowaniu posiedzenia stwierdzi³, ¿e ma zostaæ
powo³any Zarz¹d Odbudowy Zamku Ksi¹¿ oraz specjalny oddzia³ wykonawstwa46.
Jak wiadomo, ¿adna z tych propozycji nie zosta³a zrealizowana.

Romuald M. £uczyñski

41 Uchwa³a Rady Ministrów nr 418 z 8 XII 1960 r. o zasadach wykorzystania obiektów zabytko-
wych na cele u¿ytkowe (Monitor Polski z 1961 r., Nr I, poz. 6).

42 AMKiDzN, 1007/508, Protokó³ nr 21 z posiedzenia Prezydium Komisji Planowania przy Ra-
dzie Ministrów z dnia 10 II 1964.

43 Tam¿e, Przewodnicz¹cy GKKFiT do Przewodnicz¹cego Komisji Planowania przy RM, pismo
z 15 II 1965.

44 Mieczys³aw Zlat (ur. 1927), historyk sztuki, obecnie emerytowany profesor Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego.

45 Bohdan Guerquin (1904–1979), historyk architektury, profesor Politechniki Wroc³awskiej.
46 APWr., PWRN Wroc³aw IX/112, Protokó³ z V (IX) posiedzenia Wojewódzkiej Rady Ochrony

Dóbr Kultury we Wroc³awiu w dniu 18 III 1964.
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Wkrótce ZMiOZ opracowa³ wstêpne wytyczne do projektu zagospodarowania
turystyczno-kulturalnego zamku oraz powo³a³ zespó³ roboczy do opracowania w³a-
œciwego programu zagospodarowania turystycznego zamku. W jego sk³ad weszli:
naczelnik Wydzia³u Ogólnego ZMiOZ mgr Stanis³aw Bujas, starszy inspektor mgr
Tomasz Jurasz, naczelnik Wydzia³u Zabytków Architektury i Urbanistyki mgr in¿.
architekt Feliks Kanclerz, Dyrektor Departamentu Zagospodarowania Turystycz-
nego GKKFiT dr Olaf Rogalewski oraz starszy inspektor Departamentu Zagospo-
darowania Turystycznego GKKFiT mgr in¿. Mi³osz Wêc³awski. Nieco póŸniej do-
³¹czy³ do zespo³u dyrektor Zarz¹du Inwestycji Hoteli Turystycznych w Warszawie
mgr Edward Ptaszyñski47.

Zapewne w zwi¹zku z powy¿szymi ustaleniami „Express Wieczorny” doniós³
w krótkiej notatce o tym, ¿e Ksi¹¿ zostanie przeznaczony na cele turystyki zagra-
nicznej i bêdzie „noclegiem, punktem wy¿ywienia i konserwacji samochodów”.
Liczono szczególnie na turystów skandynawskich, którzy udaj¹c siê nad Morze
Œródziemne, mogli korzystaæ z uruchomionego 2 IV 1964 r. promu. Wed³ug auto-
ra notatki w zamku planowano zorganizowaæ muzeum obrazuj¹ce dzieje zamków
piastowskich na ziemiach zachodnich48.

W po³owie roku 1964 in¿. F. Ptaszyñski opracowa³ wytyczne konserwatorskie,
które mia³y byæ wykorzystane we wspó³pracy miêdzy resortami turystyki i kultu-
ry. Zespó³ zamkowy przeznaczono do kompleksowego zagospodarowania tury-
stycznego z uwzglêdnieniem potrzeb turystyki pobytowej odpoczynkowej, maso-
wej turystyki tranzytowej oraz masowych imprez okolicznoœciowych.

Zak³adano zagospodarowanie g³ównego korpusu zamku, przedzamcza i tarasów
oraz parku, amfiteatru i tzw. starego zamku Ksi¹¿, po raz pierwszy wspominanego
w dokumentacji (tu warto wspomnieæ, ¿e w 1959 r. przyznano na jego zabezpie-
czenie 100 tys. z³, ale zosta³ skreœlony z planu jako ma³o wartoœciowy obiekt,
a ewentualny zakres robót by³by bardzo du¿y)49. Trzy ostatnie obiekty powinny zo-
staæ przeznaczone dla masowej turystyki oraz na teren rekreacyjny dla ludnoœci
Wa³brzycha i okolic. Z tego wzglêdu na obszarze parku powinny siê znaleŸæ m.in.
parkingi, kioski spo¿ywcze, pola namiotowe, tereny do gier sportowych, organi-
zacji imprez i widowisk masowych oraz punkty sanitarne.

Zespó³ zamkowy mia³by byæ zagospodarowany w dwóch etapach. Pierwszy
obj¹³by przedzamcze, tarasy i park, z tym ¿e g³ówny zamek móg³by zostaæ w³¹-
czony do zwiedzania do czasu podjêcia w nim kompleksowych prac remontowo-
-adaptacyjnych. Nale¿a³oby tak¿e udostêpniæ wie¿ê jako punkt widokowy oraz jed-
n¹ salê, w której prowadzone by³yby prelekcje dla wycieczek. Drugi etap obj¹³by
remont g³ównego zamku, przeznaczonego na cele turystyczno-hotelowe o mo¿li-
wie wysokim standardzie. Oprócz czêœci hotelowej powinny siê w nim znaleŸæ:

Ksi¹¿ w latach 1945–1965. Przyk³ad polityki w³adz...

47 AMKiDzN, 1007/508, MKiS ZMiOZ do wiceministra kultury i sztuki, pismo z 30 V 1964;
GKKFiT do wiceministra kultury i sztuki, pismo z 29 VI 1964.

48 Zabytkowy zamek w Ksi¹¿u przeznaczony na cele turystyki zagranicznej (Express Wieczorny,
1964, nr 84 z 8 IV 1964).

49 APWr., PWRN we Wroc³awiu IX/118, Sprawozdanie z realizacji robót konserwatorskich na
terenie woj. wroc³awskiego objêtych planem na rok 1959.
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muzeum regionalne (2–3 sale przy Sali Maksymiliana), restauracja z kawiarni¹, sala
kinowa i ewentualnie widowiskowa, œwietlica i biblioteka z czytelni¹, sala gier oraz
pomieszczenia administracyjne.

Autor opracowania nie zapomnia³ o podziemiach, które powinny byæ w³¹czone
do trasy turystycznej prowadz¹cej po zamku. Proponowa³ nawet urz¹dzenie kawiar-
ni lub innego miejsca odpoczynku w jednym z ¿elbetowych pomieszczeñ50. Za-
nim jednak rozpocz¹³by siê remont g³ównego korpusu zamku, nale¿a³oby wyko-
naæ odpowiednie badania i studia obiektu, niezbêdne do uzyskania wiedzy o jego
dziejach51.

Oficjalne pisma nadal kr¹¿y³y miêdzy najwy¿szymi instytucjami w pañstwie.
Powielano propozycje zagospodarowania Ksi¹¿a, tworzono zespo³y ekspertów,
zbiera³y siê komisje, a tymczasem zamek niszcza³. Latem 1964 r. mgr in¿. arch.
Miros³aw Przy³êcki52, ówczesny wojewódzki konserwator zabytków we Wroc³a-
wiu, dokona³ inspekcji, a jej wyniki przes³a³ do Prezydium PRN oraz do wiado-
moœci MKiS. Pisa³, ¿e „opieka nad zamkiem jest wysoce niewystarczaj¹ca. M.in.
na skutek opadów atmosferycznych nast¹pi³o ponowne zalanie wielu sal zamku
w tym m.in. sali balowej [Maksymiliana] z freskami Schefflera. Woda dosta³a siê
w olbrzymich iloœciach g³ównie poprzez otwarte w³azy kominowe, oraz otwory
okienne, a tak¿e z tarasu wewnêtrznego z powodu zatkania kratki nad œciekiem
i poprzez rynny. Stwierdzi³em równie¿ nowe »rysunki« i podpisy na œcianach po-
mieszczeñ III kondygnacji”53. Wojewódzki konserwator zapytywa³ w piœmie tak-
¿e o to, na czym polega opieka sprawowana przez dozorców i kto jest odpowie-
dzialny za kontrolê urz¹dzeñ odp³ywowych, szczelnoœci pokrycia, zabezpieczenie
obiektu przed dostêpem chuliganów i wandali itp.

W paŸdzierniku 1964 r. Zarz¹d Inwestycji Hoteli Turystycznych w Warszawie
opracowa³ obszern¹ koncepcjê zagospodarowania zamku, który ci¹gle pozostawa³
w gestii Prezydium PRN w Wa³brzychu, a z jego upowa¿nienia wa³brzyski Od-
dzia³ PTTK pobiera³ op³aty za zwiedzanie w wysokoœci 1–2 z³. Pieni¹dze uzyska-
ne z biletów pozostawa³y do dyspozycji Prezydium PRN. W tym czasie trzy star-
sze osoby, ka¿da z nich zatrudniona na ½  etatu, sprawowa³y dozór nad zamkiem
i parkiem. Bior¹c pod uwagê wiek dozorców i rozleg³oœæ obiektu, by³o to niewy-
starczaj¹ce54.

Nowa koncepcja zagospodarowania uzupe³nia nieco przedstawione wczeœniej
„Wytyczne konserwatorskie...” F. Kanclerza. Podnosi kwestiê braku wody do k¹-

Romuald M. £uczyñski

50 AMKiDzN, 1007/508, F. Kanc le r z, Wytyczne konserwatorskie do za³o¿eñ turystycznego za-
gospodarowania zabytkowego zespo³u zamku KSI¥¯ w wojew. wroc³.

51 W 1962 r. Janina Eysymontt opracowa³a studium historyczno-architektoniczne zamku Ksi¹¿,
w którym znalaz³a siê bogata dokumentacja ikonograficzna. Brak w niej by³o jednak dok³adnych po-
miarów i rozwarstwieñ architektonicznych.

52 Prof. dr hab. Miros³aw Przy³êcki by³ w latach 1958–1973 g³ównym wojewódzkim konserwa-
torem zabytków we Wroc³awiu.

53 AMKiDzN, 1007/508, Wojewódzki konserwator zabytków do Prezydium PRN we Wroc³awiu,
pismo z 17 VIII 1964.

54 Tam¿e, Koncepcja zagospodarowania zamku „Ksi¹¿” k/Wa³brzycha, 19 X 1964.
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pieli, ale proponuje jednoczeœnie zaadaptowanie na basen k¹pielowy basenu prze-
ciwpo¿arowego, znajduj¹cego siê w pobli¿u budynku bramnego. Wspomina rów-
nie¿ o koniecznoœci budowy 1–2 szaletów na wschód od zespo³u zamkowego. Nie-
wiele nowego wnios³a koncepcja Zarz¹du Inwestycji Hoteli Turystycznych. 12 XII
1964 r. odby³a siê kolejna konferencja w sprawie zagospodarowania zamku, po³¹-
czona z wizj¹ lokaln¹, w której uczestniczy³o kilkunastu przedstawicieli ró¿nych
instytucji, od Komisji Planowania przy RM poczynaj¹c, na cz³onkach Komitetu
Powiatowego PZPR w Wa³brzychu koñcz¹c. Ustalono m.in., ¿e PBP „Orbis” do-
kona analizy mo¿liwoœci w³¹czenia zamku do programu wycieczek zagranicznych
i ewentualnoœci wykorzystania go na potrzeby turystyki zagranicznej. ZG PTTK
zbada szanse w³¹czenia zamku do programu wycieczek krajowych i wykorzysta-
nia go na schronisko turystyczne, a Polskie Towarzystwo Schronisk M³odzie¿o-
wych przeanalizuje mo¿liwoœæ w³¹czenia obiektu do programu wycieczek szkol-
nych i ulokowania w nim m³odzie¿owego schroniska wycieczkowego55.

W 1965 r. naprawiono dachy, dziêki czemu nie grozi³o ju¿ zalewanie wnêtrz
zamku. Z kredytów konserwatorskich przeprowadzono konserwacjê sztukaterii,
plafonu i fasety w Sali Maksymiliana, przeznaczaj¹c na to 473 tys. z³56.

Niestety, na piœmie z 2 VII 1965 r. Prezydium WRN we Wroc³awiu do Zarz¹du
Inwestycji Hoteli Turystycznych w Warszawie koñczy siê dokumentacja zachowana
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wczeœniej prowadzono za-
pewne jakieœ kolejne rozmowy na temat turystycznego zagospodarowania, wiosn¹
w prasie ogólnopolskiej pojawi³a siê bowiem notatka o tym, ¿e „wed³ug ostatnich
projektów gospodarzy województwa wroc³awskiego – historyczny zamek w Ksi¹-
¿u ma byæ adaptowany na szko³ê hotelarsk¹ [o czym wczeœniej nie by³o mowy]
i hotel turystyczny”57.

Jak widaæ z przedstawionych dokumentów, przez niemal 30 lat w³adze, ani te-
renowe, ani centralne, nie potrafi³y uporaæ siê z problemem zamku Ksi¹¿. Nie po-
mog³o zainteresowanie najwy¿szych w³adz pañstwowych. Nieskuteczne okaza³y
siê próby zainteresowania zamkiem najwiêkszych, a zatem najbogatszych, zak³a-
dów przemys³owych. Konieczne nak³ady finansowe i wielkoœæ obiektu przerasta-
³y mo¿liwoœci ka¿dej instytucji, która przymierza³a siê do przejêcia Ksi¹¿a.

Dopiero od lat 70. rozpoczêto powoln¹ odbudowê zamku i przystosowanie go
do bezpiecznego i kontrolowanego zwiedzania. Okres ten bêdzie przedmiotem
osobnego artyku³u.

55 Tam¿e, Notatka z wizji lokalnej w zamku „Ksi¹¿” oraz konferencji w sprawie zagospodarowa-
nia zamku – odbytej w dniu 12 XII 1964 r. w Wa³brzychu.

56 Tam¿e, Prezydium WRN we Wroc³awiu do Zarz¹du Inwestycji Hoteli Turystycznych w War-
szawie, pismo z 2 VII 1965.

57 S, Hotel w wielkim pa³acu (7 Dni w Polsce, nr 14, 4 IV 1965).
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SCHLOSS FÜRSTENSTEIN IN DEN JAHREN 1945–1965.
BEISPIEL EINER POLITIK DER MOCHTHABER
GEGENÜBER DER RESIDENZARCHITEKTUR.

TEIL 2. HOFFNUNGEN AUF EINE VERWALTUNG
FÜR DAS SCHLOSS FÜRSTENSTEIN

Während der ersten zehn Nachkriegsjahre waren alle Versuche einen Verwalter für das Schloss
Fürstenstein (Ksi¹¿) zu bekommen misslungen. Die nächste Dekade änderte gar nichts, obwohl
Versuche auch durch leitende staatliche und parteiliche Kreise unternommen wurden. Schon am
Anfang des Jahres 1955 bestand eine Chance auf Übernahme durch die Eisenhütte namens Lenin.
Nach ein paar Monate dauernden Gesprächen verzichtete der Hüttengigant auf seine Pläne. Auch
die Hilfe der Staatlichen Kommission für Wirtschaftliche Planung (Pañstwowa Komisja Planowania
Gospodarczego) war erfolglos. Die Suche nach zukünftigen, potentiellen Verwaltern lief weiter,
dies waren: Zentraler Rat der Gewerkschaft (Centralna Rada Zwi¹zków Zawodowych), Polnischer
Verein Tourismus-Landeskunde (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze), Ministerium
für Arbeit und soziale Fürsorge (Ministerstwo Pracy i Opieki Spo³ecznej), Ministerium für
Gesundheit (Ministerstwo Zdrowia), Ministerium für Bergbau und Energetik (Ministerstwo
Górnictwa i Energetyki), Polnischer Verband der Pfadfinderbewegung (Zwi¹zek Harcerstwa
Polskiego). Immer wieder endeten alle Versuche im Sand. Im Jahre 1963 richtete das Hauptkomitee
für Leibeskultur und Touristik (G³ówny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki) im Schloss eine…
touristische Pension für 15 Plätze ein. Diese Unternehmung war leider nicht auf Dauer. Im darauf
folgenden Jahr stellte die Hauptverwaltung des Investitionen Touristischen Hotels (Zarz¹d
Inwestycji Hoteli Turystycznych) in Warschau eine Konzeption für die Bewirtschaftung und
Bearbeitung des Schlosses auf. Warum gleich danach wieder zurückgezogen wurde, ist schwer
zu beurteilen, weil die ganze Dokumentation vom Ministerium für Kultur und National Erbe im
Juli 1965 beendet wurde.

Faktisch erst seit 1956 werden ständig Sanierungsarbeiten unterschiedlicher Anstrengung
durchgeführt, jedoch mit geringen Erfolgen. Besonderes Augenmerk galt den Dächern und
Fenstern.

Romuald M. £uczyñski
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GRA¯YNA TRZASKOWSKA

NAJNOWSZE NABYTKI
ARCHIWUM PAÑSTWOWEGO WE WROC£AWIU

Charakterystyczne dla ostatnich kilku lat zjawisko przejmowania w szybkim
tempie materia³ów archiwalnych do zasobu Archiwum Pañstwowego we Wroc³a-
wiu, ciesz¹ce zapewne wielu badaczy, nie sprzyja jednak dobremu rozpoznaniu
zasobów, zw³aszcza zawartej w nich problematyki. Dokumenty te niew¹tpliwie
mog¹ wzbogaciæ istniej¹cy stan wiedzy. Dlatego niniejsze opracowanie, omawia-
j¹ce wybrane Ÿród³a archiwalne, nale¿y uznaæ za zbiór wskazówek pomocnych
w zawi³ych badaniach archiwalnych.

W ci¹gu ostatnich piêciu lat (2003–2007) powojenny zasób archiwalny, zgro-
madzony w Oddziale III wroc³awskiego archiwum, powiêkszy³ siê o ponad 67 tys.
jednostek archiwalnych (dalej: j.a.), co stanowi 770 mb. Z roku na rok liczba ta
systematyczne wzrasta. W samym tylko 2007 r. przejêto 29,5 tys. j.a., tj. oko³o 350
mb1. Tendencja ta wynika m.in. z zachodz¹cych wspó³czeœnie zmian w³asnoœcio-
wych.

Akta przejmowane do zasobu AP we Wroc³awiu po raz pierwszy rejestrowane
s¹ jako nowe zespo³y archiwalne. Jeœli natomiast materia³y danej jednostki organi-
zacyjnej trafi³y do zasobu AP we Wroc³awiu ju¿ wczeœniej, do³¹czane s¹ do w³a-
œciwych zespo³ów jako dop³ywy.

Informacje o nabytkach gromadzone s¹ w elektronicznej bazie danych SEZAM
(spis zespo³ów archiwalnych), udostêpnianej u¿ytkownikom w pracowni naukowej
AP we Wroc³awiu oraz na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañ-
stwowych w Warszawie2. Najproœciej poszukiwane dane mo¿na odnaleŸæ poprzez
folder „Raporty – Ksiêga nabytków”. Natomiast szczegó³y dotycz¹ce zawartoœci prze-
jêtych archiwaliów przybli¿aj¹ dostêpne w archiwum pomoce ewidencyjne omawia-
nych zespo³ów – inwentarze archiwalne b¹dŸ spisy zdawczo-odbiorcze. Mniej zaa-
wansowani u¿ytkownicy zasobu archiwalnego mog¹ skorzystaæ równie¿ z pomocy
pracowników oddzia³u ewidencji, informacji i udostêpniania materia³ów archiwal-
nych tego¿ archiwum.

Sobótka 2009 1
PL ISSN 0037–7511

1 Por.: Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu (dalej: APWr.), Sprawozdania roczne Oddzia³u III
Archiwum Pañstwowego we Wroc³awiu za lata 2003–2007.

2 Zob.: www.archiwa.gov.pl.
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Inspiracj¹ do podjêcia tematu by³y prowadzone obecnie prace nad przewodni-
kiem archiwalnym po zasobie powojennym AP we Wroc³awiu. Przejête w ostat-
nim czasie nabytki i bogactwo ich treœci sk³oni³y autorkê do przedstawienia tego
zagadnienia. Akta te stanowi¹ bowiem doskona³¹ bazê Ÿród³ow¹ do opracowania
ka¿dej dziedziny ¿ycia spo³eczno-gospodarczego na Dolnym Œl¹sku w latach
1945–2007. Zg³êbienie tych kwestii bywa szczególnie trudne, nie tylko ze wzglê-
du na istniej¹ce luki Ÿród³owe, ale równie¿ ze wzglêdu na nadmiar archiwaliów.
Masowoœæ powojennych akt powoduje, ¿e informacje dotycz¹ce wybranego tematu
s¹ przewa¿nie rozproszone w ró¿nych zespo³ach archiwalnych. Dotarcie do nich
wymaga specjalistycznej wiedzy i ¿mudnych poszukiwañ archiwalnych. Wœród
cennych nabytków znajduj¹ siê syntetyczne opracowania dotycz¹ce ogólnego roz-
woju Dolnego Œl¹ska, w tym równie¿ dobrze ju¿ opracowanego okresu lat 40.

W pracy skupiono siê na kilku zagadnieniach, a mianowicie: sprawach ogól-
nych (badania monograficzne), problemach gospodarczych, sprawach wojskowych
i ochrony granic pañstwowych, ochronie zdrowia, sprawach koœcielnych oraz kwe-
stiach szkolnictwa i kultury.

Nasilaj¹ca siê w ostatnich latach tendencja do lepszego poznania przesz³oœci
w³asnego regionu stwarza du¿e zapotrzebowanie na opracowania monograficzne,
zw³aszcza wœród przedstawicieli lokalnych w³adz. Zainteresowania te skupiaj¹ siê
na historii miast, gmin, powiatów, okrêgów przemys³owych b¹dŸ instytucji takich
jak stowarzyszenia, szko³y, przedsiêbiorstwa przemys³owe itp. Przy badaniach tego
rodzaju z pewnoœci¹ warto siêgn¹æ po akta dotycz¹ce spraw ogólnoadministracyj-
nych. W ostatnim okresie du¿¹ ich grupê przejêto z Dolnoœl¹skiego Urzêdu Woje-
wódzkiego we Wroc³awiu. Do³¹czono je do kilku zespo³ów archiwalnych, g³ów-
nie Urzêdu Wojewódzkiego Wroc³awskiego (UWW) 1945–1950 i Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej (PWRN) we Wroc³awiu 1950–1973. Akta te
w znaczny sposób uzupe³niaj¹ istniej¹c¹ lukê Ÿród³ow¹. S¹ tu zarz¹dzenia Pe³no-
mocnika Rz¹du RP na Okrêg Administracyjny Dolnego Œl¹ska z 1946 r. (1 j.a.),
zarz¹dzenia wojewody wroc³awskiego z lat 1946–1950 (5 j.a.) oraz protoko³y
z konferencji naczelników wydzia³ów UWW z lat 1947–1948 (2 j.a.)3. Ponadto do
zespo³u PWRN we Wroc³awiu do³¹czono du¿y zbiór uchwa³ (80 j.a.), zarz¹dzeñ
PWRN (9 j.a.) i protoko³ów z posiedzeñ tego¿ Prezydium (8 j.a.). Kolejnym inte-
resuj¹cym nabytkiem do³¹czonym do zespo³u Urzêdu Wojewódzkiego we Wroc³a-
wiu jest dwutomowa kronika Dolnego Œl¹ska, obejmuj¹ca lata 1945–19754. Opra-
cowana zosta³a przez dwóch by³ych pracowników tego¿ urzêdu w oparciu o szerok¹
bazê Ÿród³ow¹, m.in. normatywy Urzêdu Wojewódzkiego oraz akta Wojewódzkiej
i Miejskiej Rady Narodowej we Wroc³awiu. Ka¿dy rok udokumentowany jest ró¿-
norodnymi faktami. Obszerna problematyka dotyczy takich spraw, jak: budownic-
two, handel, odbudowa, administracja, oœwiata, plany gospodarcze, przemys³, rol-
nictwo, rady narodowe, sprawy spo³eczne, uroczystoœci, wybory, w³adze centralne,

3 APWr., Urz¹d Wojewódzki Wroc³awski 1945–1950 (dalej: UWW), I Wydzia³ Ogólny, sygn. 2/
1–8.

4 APWr., Urz¹d Wojewódzki we Wroc³awiu (1958–1972) 1973–1975, sygn.15/1–2.
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zatrudnienie, zdrowie, konferencje oraz narady. Kronika posiada te¿ indeks rze-
czowy, sporz¹dzony odrêbnie dla ka¿dego roku, u³atwiaj¹cy odszukanie informa-
cji w ramach wymienionych wy¿ej dzia³ów.

Wiele mo¿liwoœci badawczych kryj¹ akta odnosz¹ce siê do regionalnego pla-
nowania przestrzennego na Dolnym Œl¹sku z lat 1948–1973. Interesuj¹ce s¹ zw³a-
szcza dwie teczki Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego UWW5. Jed-
na z nich zawiera wstêpn¹ koncepcjê planu zagospodarowania Dolnego Œl¹ska
z 1948 r., druga zaœ referaty dotycz¹ce problemów zagospodarowania Odry w la-
tach 40. XX w. oraz uwagi na temat stanu rzeki w okresie przedwojennym. Bez
w¹tpienia Ÿród³em zas³uguj¹cym na zainteresowanie badaczy regionalistów s¹ akta
Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego PWRN we Wroc³awiu z lat
1951–1973 (166 j.a., w tym 11 map)6. Przynosz¹ one wiele danych na temat Dol-
nego Œl¹ska – warunków naturalnych, ogólnego rozwoju gospodarczego, zaludnie-
nia, gospodarki wodnej, transportu, zagospodarowania turystycznego regionów
górskich itp. Na przyk³ad jednostka zatytu³owana „Charakterystyka województwa
wroc³awskiego. Opracowanie graficzne” z 1954 r. przedstawia w formie graficz-
nej warunki naturalne i stan gospodarki regionu, tj. ukszta³towanie terenu, rozmie-
szczenie surowców mineralnych, rodzaj i rozmieszczenie gleb, gêstoœæ zaludnie-
nia, strukturê zatrudnienia ludnoœci, rozmieszczenie przemys³u, us³ug, uzdrowisk,
miast, osiedli, szkó³ i wiele innych7. W aktach Komisji Planowania Gospodarcze-
go PWRN odnajdziemy równie¿ opracowania problemowe dotycz¹ce wybranych
dziedzin, np. przemys³u, transportu (w tym lotnictwa sanitarnego), turystyki (rów-
nie¿ analizê przedwojennej i powojennej bazy uzdrowiskowej) oraz sprawy go-
spodarki wodnej itp. Wœród wymienionych uwagê zwracaj¹ akta zwi¹zane z roz-
wojem Legnicko-G³ogowskiego Okrêgu Miedziowego, Dolnoœl¹skiego Zag³êbia
Wêglowego – Okrêg Wa³brzyski i Zag³êbia Turoszowskiego. S¹ to m.in. wspólne
opracowania rz¹dów PRL, NRD i ÈSSR w sprawie perspektyw gospodarczych tych
rejonów przemys³owych, ponadto protoko³y z konferencji rz¹dowych. Natomiast
zainteresowani histori¹ lotnictwa na Dolnym Œl¹sku znajd¹ w aktach KPG wykaz
l¹dowisk na terenie województwa wroc³awskiego, informacjê o us³ugach lotniczych
i lotnictwie sanitarnym w latach 60.8 Zagadnienia te poszerza nowo przejêta dwu-
tomowa monografia Zespo³u Lotnictwa Sanitarnego, opracowana z okazji jego 20-
-lecia, do³¹czona obecnie do akt Wydzia³u Zdrowia i Opieki Spo³ecznej PWRN
we Wroc³awiu9. Dalsze materia³y, w tym informacje i analizy odnosz¹ce siê do roz-
woju Makroregionu Po³udniowo-Zachodniego Polski po 1975 r., zgromadzono
w aktach Komisji Planowania przy Radzie Ministrów Zespó³ Planowania Regio-

5 APWr., UWW, Wydzia³ XVIII Regionalna Dyrekcja Planowania Przestrzennego 1948, sygn.
1/1–2.

6 APWr., Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wroc³awiu 1950–1973 (dalej: PWRN),
Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego, sygn. 1/1–166.

7 Tam¿e, sygn. 1/1.
8 Tam¿e, sygn. 1/18.
9 Tam¿e, Wydzia³ Zdrowia i Opieki Spo³ecznej (dalej: Wydz. Zdr. i Op. Spo³.), sygn. 5/29–30.
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nalnego z siedzib¹ we Wroc³awiu. Dokumenty te s¹ Ÿród³em wiedzy na temat dol-
noœl¹skich okrêgów gospodarczych: Turoszowskiego, Wa³brzyskiego, Legnicko-
-G³ogowskiego, obszaru jeleniogórskiego, aglomeracji wroc³awskiej, dorzecza Odry
w latach 1975–1989 itp.10

Omówion¹ wy¿ej problematykê wzbogacaj¹ niew¹tpliwie przejête ostatnio ma-
teria³y kartograficzne z lat 60. i 70., do³¹czone do Wydzia³u Budownictwa, Urba-
nistyki i Architektury PWRN we Wroc³awiu. S¹ to m.in. mapy sytuacyjno-wyso-
koœciowe w skali 1:50 tys. ró¿nych miejscowoœci dolnoœl¹skich z lat 1949–1950,
przekazane do PWRN we Wroc³awiu przez Sztab Generalny Wojska Polskiego, oraz
plany zagospodarowania przestrzennego, rysy historyczne, wnioski konserwator-
skie oraz opinie fizjograficzne miast i wsi, studium rozmieszczenia zabytków
w powiatach, szczegó³owe mapy geologiczne Sudetów, mapy administracyjne po-
wiatów itp.11

Przechodz¹c z kolei do omówienia problematyki gospodarczej, nale¿y zazna-
czyæ, ¿e jest ona reprezentowana w bardzo licznych Ÿród³ach archiwalnych. Przede
wszystkim nale¿y wymieniæ tu akta wytworzone przez przedsiêbiorstwa przemy-
s³owe. Archiwalia zgromadzone przez zak³ady pracy s¹ bogate i ró¿norodne. Obok
akt organizacyjnych w zespo³ach tych wystêpuje dokumentacja techniczna i kar-
tograficzna oraz archiwalia nietypowe w postaci kronik z dzia³alnoœci przedsiê-
biorstw, wycinków prasowych, albumów fotograficznych, jubileuszowych mono-
grafii przedsiêbiorstw, gazet zak³adowych, folderów i druków okolicznoœciowych12.
Coraz czêœciej dzia³alnoœæ instytucji dokumentowana jest te¿ na taœmach filmo-
wych, które nastêpnie trafiaj¹ do zasobu AP we Wroc³awiu13.

Ostatnio AP przejê³o akta du¿ych i wiod¹cych na Dolnym Œl¹sku przedsiê-
biorstw, jak: Zak³ady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych „Dolmel” we Wroc³awiu
1946–1992 (643 j.a.), Fabryka Maszyn Budowlanych „Fadroma” we Wroc³awiu
1954–1999 (458 j.a.), Fabryka Maszyn Rolniczych „Archimedes” we Wroc³awiu
1946–1982 (699 j.a.), Zak³ady Zmechanizowanego Sprzêtu Domowego „Polar” we
Wroc³awiu 1952–1998 (905 j.a.), Pañstwowa Fabryka Wagonów „Pafawag” we
Wroc³awiu 1945–1998 (1070 j.a.), Browary Dolnoœl¹skie „Piast” S.A. we Wro-
c³awiu 1945–1994 (5627 j.a.), Nadodrzañskie Zak³ady Przemys³u Organicznego
„Rokita” w Brzegu Dolnym (10 005 j.a.), Jelczañskie Zak³ady Samochodowe
w Jelczu-Laskowicach 1955–1989 (433 j.a.) i inne. Nale¿y podkreœliæ, ¿e niektóre
z wymienionych tu zak³adów mia³y swój wk³ad nie tylko w rozwój gospodarczy
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10 APWr., Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Zespó³ Planowania Regionalnego z sie-
dzib¹ we Wroc³awiu 1975–1989, sygn. 1/1–76.

11 APWr., PWRN, Wydzia³ Budownictwa Urbanistyki i Architektury, sygn. 1/1–209, 2/1–166.
12 APWr., Nadodrzañskie Zak³ady Przemys³u Organicznego „Rokita” w Brzegu Dolnym 1947–

–2002 (dalej: „Rokita”), sygn. 312–324; Fabryka Maszyn Rolniczych „Archimedes” we Wroc³awiu
1946–1982 (dalej: „Archimedes”), sygn. 1/190–199; Zak³ady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych „Do-
lmel” we Wroc³awiu 1946–1992 (dalej: „Dolmel”), sygn. 2/439–459; Pañstwowa Fabryka Wagonów
„Pafawag” we Wroc³awiu 1945–1998, sygn. 2/521–579.

13 APWr., Centralny Oœrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego Poltegor we
Wroc³awiu 1968–1993, sygn.11/1–9; „Dolmel”, sygn. 2/458.
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regionu, ale swoj¹ obecnoœæ zaznaczy³y równie¿ poprzez realizacjê innych funk-
cji. Na przyk³ad Nadodrzañskie Zak³ady „Rokita” w Brzegu Dolnym spe³nia³y
wa¿n¹ funkcjê miastotwórcz¹, buduj¹c w Brzegu Dolnym osiedle Wawrzyñ
(1947–1948) oraz oœrodek sportów wodnych i wspieraj¹c miejscow¹ dzia³alnoœæ
kulturaln¹14.

Wœród archiwaliów przekazywanych przez przedsiêbiorstwa przemys³owe co-
raz czêœciej pojawiaj¹ siê tak¿e akta osobowe pracowników, zatrudnionych tam
w latach 40. i 50. (w tym równie¿ dokumentacja pracowników niemieckich z lat
1945–1946). Jest to ta czêœæ dokumentacji osobowej, która po ekspertyzie archi-
walnej, przeprowadzanej po 50 latach, trafia do zasobów archiwów pañstwowych.
Przy tym przestrzegana jest zasada, ¿e wieczystemu przechowywaniu podlegaj¹
akta pracowników instytucji szczególnie wa¿nych dla rozwoju spo³eczno-gospo-
darczego Dolnego Œl¹ska. Najczêœciej s¹ to bardzo liczne zbiory archiwalne, które
w zasadzie nie s¹ brakowane. Akta te obrazuj¹ m.in. specyficzny „pionierski” okres
naszego regionu. Dokumentacja ta kryje barwne ¿yciorysy wielu osób, ich ankie-
ty personalne oraz ró¿nego rodzaju za³¹czniki. Materia³y te to nieocenione Ÿród³o
informacji do badañ nad problemami spo³eczno-ekonomicznymi Dolnego Œl¹ska
w powojennej Polsce15.

Zagadnienia gospodarcze mo¿na znaleŸæ równie¿ w przejêtym w 2007 r. zespole
akt Centrali Banku Zachodniego we Wroc³awiu. Cenne materia³y zgromadzono
w Biurze Analiz i Prognoz tej jednostki. Zawieraj¹ analizy i prognozy makro- i mi-
kroekonomiczne, w tym: informacje o sytuacji spo³eczno-gospodarczej wojewódz-
twa wroc³awskiego i innych regionów, analizy handlu zagranicznego Polski, wy-
niki badañ regionalnych terenów przygranicznych, programy restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiêbiorstw Makroregionu Po³udniowo-Zachodniego, sprawy in-
tegracji Polski z Uni¹ Europejsk¹, ponadto ró¿ne opracowania problemowe, np.
dotycz¹ce dochodów ludnoœci oraz popytu konsumpcyjnego, kondycji ekonomicz-
nej gospodarstw domowych wed³ug grup spo³eczno-ekonomicznych itp. £¹cznie
s¹ to 42 j.a. z lat 1993–1999, stanowi¹ce doskona³y materia³ badawczy s³u¿¹cy do
poznania historii gospodarczej Dolnego Œl¹ska oraz po³udniowo-zachodnich tere-
nów Polski16.

Kolejna problematyka odzwierciedlona w najnowszych nabytkach AP we Wro-
c³awiu to sprawy wojskowe oraz kwestie regulacji i ochrony granic pañstwowych.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e temat ten pojawi³ siê w aktach po raz pierwszy w tak szero-
kim zakresie. Wynika to st¹d, ¿e do archiwum trafiaj¹ coraz czêœciej akta, które
w przesz³oœci stanowi³y zasób niejawny, a obecnie po zniesieniu klauzuli niejawno-
œci materia³y te zosta³y udostêpnione na ogólnych zasadach. Omawiane zagadnienia
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14 APWr., „Rokita”, sygn. 662.
15 APWr., Browary Dolnoœl¹skie „Piast” S.A. we Wroc³awiu 1945–1954, 4951 j.a. akt osobowych;

Pañstwowy Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ Wojewódzki we Wroc³awiu 1945–1955, 1166
j.a. akt osobowych; Nadodrzañskie Zak³ady „Rokita” w Brzegu Dolnym 1945–1956, 4985 j.a. akt
osobowych.

16 APWr., Bank Zachodni Centrala we Wroc³awiu 1989–2001, sygn. 697–738.
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zawarte s¹ w 10 j.a. Urzêdu Spraw Wewnêtrznych PWRN we Wroc³awiu z lat
1950–196117. Zawieraj¹ one sprawy regulacji granicy polsko-czechos³owackiej
w obrêbie województwa wroc³awskiego. Wœród tych archiwaliów s¹ takie dokumenty
jak: protoko³y dotycz¹ce wymiany odcinków granicznych sporz¹dzone w jêzyku pol-
skim i czeskim, opisy przebiegu granicy pañstwowej pomiêdzy PRL a ÈSSR w la-
tach 50., ponadto mapy i szkice z wyznaczeniem linii granicznej oraz koresponden-
cja w tych sprawach. Kwestie ochrony granic Polski zawarte s¹ w sprawozdaniach
z ochrony granic PRL z 1955 r.18

Dla Dolnego Œl¹ska wa¿ne zagadnienie stanowi¹ sprawy zwi¹zane z obronno-
œci¹ kraju. Wymienione problemy odnajdziemy równie¿ w aktach Urzêdu Spraw
Wewnêtrznych PWRN we Wroc³awiu. Umo¿liwiaj¹ one odtworzenie lokalizacji
obiektów wojskowych na Dolnym Œl¹sku, które podlega³y MON oraz WOP. Za-
wieraj¹ m.in. sprawy wyw³aszczeñ na cele wojskowe w latach 50. i 60. Odnajdzie-
my tam dokumenty zwi¹zane z nabywaniem i wyw³aszczaniem nieruchomoœci,
w tym równie¿ pod budowê lotniska na Strachowicach we Wroc³awiu. Zachowa³y
siê protoko³y przekazania nieruchomoœci, orzeczenia o ograniczeniu praw w³asno-
œciowych i o odszkodowaniach, kopie map katastralnych, zezwolenia na nabycie
nieruchomoœci na potrzeby wojska, zaœwiadczenia lokalizacyjne, protoko³y zdaw-
czo-odbiorcze przejêcia nieruchomoœci, koszty i wyceny obiektów oraz korespon-
dencja w tych sprawach19.

W USW PWRN we Wroc³awiu zgromadzono te¿ akta Wojewódzkiego Komi-
tetu Obrony. Dotycz¹ one spraw obronnoœci Dolnego Œl¹ska w latach 70. S¹ tu
zarz¹dzenia, uchwa³y, regulaminy, informacje i protoko³y z posiedzeñ WKO, oce-
ny pracy jednostek MO, plany æwiczeñ jednostek samoobrony, dolnoœl¹skie plany
rozœrodkowania (ró¿ne miejscowoœci) oraz plan ochrony dóbr kultury, metryki
obiektów fortyfikacyjnych (twierdze, schrony i szczeliny przeciwlotnicze) – 2 j.a.20

Wœród wymienionych archiwaliów znajdziemy szkice twierdzy k³odzkiej (wymiary,
przydatnoœci obiektu, w³aœciciel gruntów itp.). Zainteresowani ciekawostkami Dol-
nego Œl¹ska odnajd¹ w dokumentach USW PWRN we Wroc³awiu opisy technicz-
ne obiektów podziemnych po³o¿onych w okolicach Walimia w Górach Sowich21.
Ponadto jedna teczka zawiera ewidencjê budowli ochronnych województwa wro-
c³awskiego w latach 1970–1975. Zosta³a ona przejêta do zespo³u akt Urzêdu Wo-
jewództwa Wroc³awskiego i Miasta Wroc³awia we Wroc³awiu22.

Tematyka wojskowa pojawi³a siê ostatnio równie¿ w aktach przedsiêbiorstw
przemys³owych. Dotyczy ona zagadnieñ zwi¹zanych z przemys³em zbrojeniowym.
We Wroc³awiu jednym z zak³adów pracuj¹cych w okresie PRL na potrzeby tego

Gra¿yna Trzaskowska

17 APWr., PWRN, XVIII Wydzia³ Spraw Wewnêtrznych, sygn. 7/1–10.
18 Tam¿e, sygn. 7/73.
19 Tam¿e, sygn. 7/55–72.
20 Tam¿e, sygn. 7/83–105.
21 Tam¿e, sygn. 7/79.
22 Urz¹d Województwa Wroc³awskiego i Miasta Wroc³awia we Wroc³awiu (1970) 1975–1976 (da-

lej: Urz. Woj. Wroc³. i M. Wroc³.), sygn. 6/1.
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przemys³u by³a Fabryka Maszyn Rolniczych „Archimedes”, produkuj¹ca moŸdzie-
rze. Praca ta odbywa³a siê w ramach wyodrêbnionego wydzia³u, poza podstawo-
w¹ dzia³alnoœci¹ fabryki. W zachowanych aktach z lat 50. i 60. znajduj¹ siê plany
i umowy dostaw uzbrojenia, protoko³y komisji zak³adowej w sprawie zabezpie-
czenia produkcji moŸdzierzy i jej opisy, harmonogramy i sprawozdania GUS
z wykonania zadañ produkcyjnych, protoko³y dotycz¹ce przekazania dokumenta-
cji technicznej moŸdzierzy, sprawozdania z badañ, karty wyrobów, notatki i kore-
spondencja itp.23

Du¿a grupa nowo przejêtych Ÿróde³ dotyczy spraw ochrony zdrowia. W 2006 r.
Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki we Wroc³awiu przekaza³ 25 j.a. Wydzia³u Zdro-
wia Urzêdu Wojewódzkiego Wroc³awskiego z lat 1948–1950. Zawieraj¹ one pro-
toko³y zdawczo-odbiorcze przejêcia przez gminy lub samorz¹dowe zwi¹zki tery-
torialne szpitali, które stanowi³y w³asnoœæ fundacji i kongregacji koœcielnych24.
Ponadto zachowa³o siê 9 teczek protoko³ów zdawczo-odbiorczych przekazania
szpitali i sanatoriów na rzecz ró¿nych podmiotów w latach 1950–1972. Materia³y
te do³¹czono do Wydzia³u Zdrowia i Opieki Spo³ecznej PWRN we Wroc³awiu25.
Pozostaj¹c przy aktach dotycz¹cych dzia³alnoœci s³u¿by zdrowia, nale¿y wspomnieæ
o nowych nabytkach Specjalistycznego Szpitala im. Ludwika Rydygiera we Wro-
c³awiu z lat 1941–1956. W okresie II wojny œwiatowej szpital ten by³ prowadzony
przez zgromadzenie ss. boromeuszek do czasu ich wyjazdu do Niemiec w maju
1946 r. Od wrzeœnia 1939 r. w placówce tej funkcjonowa³ szpital wojskowy. Wspo-
mniane nabytki to ksiêgi przyjêæ pacjentów oraz skorowidze pacjentów z lat
1941–1956. Ogó³em przejêto 56 j.a., w tym 4 z lat 1941–1946. Zawieraj¹ one dane
o pacjentach niemieckiego lazaretu. Od maja 1946 r. ewidencja szpitalna by³a pro-
wadzona przez administracjê polsk¹. W ksiêgach zapisano nastêpuj¹ce informa-
cje: imiê i nazwisko pacjenta, datê i miejsce urodzenia, wyznanie, zawód, datê przy-
jêcia do szpitala oraz datê wypisu ze szpitala, nazwê choroby, ewentualnie datê
i godzinê zgonu, nazwê instytucji lub osoby pokrywaj¹cej koszty leczenia26.

PokaŸn¹ grupê Ÿróde³, zawieraj¹c¹ równie¿ now¹ tematykê, stanowi¹ akta Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej miasta Wroc³awia. W zespole tym zachowa³y siê
materia³y z przebiegu epidemii ospy prawdziwej we Wroc³awiu w 1963 r. Dotych-
czasowe Ÿród³a na ten temat by³y szcz¹tkowe. Natomiast przejête dokumenty umo¿-
liwiaj¹ odtworzenie ogólnego przebiegu akcji zwalczania ospy, ujawniaj¹ okolicz-
noœci podejmowanych decyzji w zakresie metod i œrodków s³u¿¹cych do pokonania
epidemii. Pokazuj¹ funkcjonowanie szpitali ospowych i izolatoriów – placówek
specyficznych dla okresu zagro¿enia epidemiologicznego. S¹ to zarz¹dzenia, wy-
tyczne, instrukcje dotycz¹ce metod zwalczania ospy, w tym organizacji szczepieñ
przeciwospowych i kwarantanny, regulaminy izolatoriów i szpitali ospowych –
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23 APWr., „Archimedes”, sygn. 2/249–310.
24 APWr., UWW, Wydzia³ Zdrowia, sygn. 3/1–25.
25 APWr., PWRN, Wydz. Zdr. i Op. Spo³., sygn. 5/1–9.
26 APWr., Specjalistyczny Szpital im. Ludwika Rydygiera we Wroc³awiu (1941–1944) 1945–1956,

sygn. 1/1–56.
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w Szczodrem w powiecie oleœnickim, na Psim Polu we Wroc³awiu i w Prz¹œniku
w powiecie legnickim, protoko³y z narad roboczych i konferencji kierownictwa akcji
przeciwospowej, informacje i raporty dzienne z zachorowañ na ospê, karty ewi-
dencyjne pacjentów, sprawy dezynfekcji, korespondencja, notatki itp.27

Stosunkowo ma³o nowo przejêtych archiwaliów dotyczy spraw koœcielnych.
Kilka takich teczek z lat 1972–1983 wzbogaci³o ostatnio zespó³ Urzêdu Wojewódz-
twa Wroc³awskiego i Miasta Wroc³awia we Wroc³awiu. Jedna j.a. zwi¹zana jest
z wizyt¹ papiesk¹ we Wroc³awiu w 1983 r. Zawiera plany, protoko³y z narad lo-
kalnych w³adz oraz korespondencjê. Inne akta gromadz¹ wykaz budownictwa sa-
kralnego na Dolnym Œl¹sku (3 j.a.), wykaz kaplic i kapelanów zatrudnionych
w s³u¿bie zdrowia (1 j.a.) oraz korespondencjê w sprawach Wy¿szego Seminarium
Duchownego we Wroc³awiu i w Bagnie (2 j.a.)28.

Na zakoñczenie nieco uwagi nale¿y poœwiêciæ omówieniu Ÿróde³ archiwalnych
z zakresu szkolnictwa i kultury. Pierwsze z nich najliczniej wystêpuj¹ w aktach
Kuratorium Okrêgu Szkolnego PWRN we Wroc³awiu z lat 1952–1973 oraz w ak-
tach Kuratorium Okrêgu Szkolnego Urzêdu Wojewódzkiego we Wroc³awiu z lat
1975–1981. Razem wymienione archiwalia licz¹ oko³o 1800 j.a. Przedstawiaj¹ one
ró¿norodne zagadnienia, m.in. informacje o sieci szkó³ na Dolnym Œl¹sku w la-
tach 60. (w tym wykaz szkó³ we Wroc³awiu i w województwie wroc³awskim oraz
sprawy likwidacji szkó³), kwestie nauczania dzieci i m³odzie¿y (analizy pracy szkó³,
sprawozdania i protoko³y z wizytacji szkó³ podstawowych, liceów ró¿nego typu,
informacje o realizacji wytycznych Ministerstwa Oœwiaty i Wychowania w spra-
wie pracy szkó³ i placówek oœwiatowych w okresie stanu wojennego), informacje
o wypoczynku dzieci i m³odzie¿y itp. Kolejne zagadnienie odzwierciedlone w ak-
tach szkolnych to problemy m³odzie¿y trudnej. Do tych spraw zachowa³y siê in-
formacje Kuratorium Oœwiaty i Wychowania o przebiegu prac nad zapobieganiem
przestêpczoœci wœród m³odzie¿y oraz dotycz¹ce zadañ w zakresie opieki nad dzieæ-
mi i m³odzie¿¹ sprawiaj¹c¹ trudnoœci wychowawcze itp.29

Je¿eli chodzi o Ÿród³a archiwalne do tematu kultury, to niew¹tpliwie bardzo in-
teresuj¹ce materia³y zawiera nowo przejêty zespó³ akt Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej we Wroc³awiu z lat 1947–1989. Liczy on 624 j.a., w których
odzwierciedlono dzia³alnoœæ tej biblioteki we Wroc³awiu oraz podlegaj¹cych jej
bibliotek publicznych na Dolnym Œl¹sku. Akta zawieraj¹ sprawozdania z organi-
zacji sieci bibliotek w województwie wroc³awskim, kronikê dzia³alnoœci Powszech-
nej Biblioteki Publicznej we Wroc³awiu z lat 1946–1950, roczne sprawozdania
z dzia³alnoœci bibliotek w poszczególnych miastach Dolnego Œl¹ska (57 j.a.), spra-
wozdania i analizy w zakresie czytelnictwa (w tym w bibliotekach uzdrowisko-
wych i szpitalnych), analizy dotycz¹ce poczytnoœci ksi¹¿ek itp. Liczne archiwalia

Gra¿yna Trzaskowska

27 APWr., Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna miasta Wroc³awia 1959–1975, sygn.
45–72.

28 APWr., Urz. Woj. Wroc³. i M. Wroc³., sygn. 3/73–79.
29 APWr., PWRN, XVII Kuratorium Okrêgu Szkolnego 1952–1973, sygn. 2/1–579; Urz. Woj.

Wroc³. i M. Wroc³., Kuratorium Oœwiaty i Wychowania 1975–1981, sygn. 4/1–928.
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odnosz¹ siê do ksiêgozbioru zgromadzonego w omawianej placówce. S¹ to ksiêgi
inwentarzowe z lat 1947–1974, równie¿ ksiêgi ubytków z lat 1948–1970 (oko³o
60 j.a.). Kolejna grupa akt tej¿e biblioteki dotyczy spraw popularyzacji zbiorów
bibliotecznych i czytelnictwa. Zgromadzono tu materia³y z realizacji konkursów
i turniejów czytelniczych, np. „S³awne Polki” (20 j.a.), oraz z obchodów imprez
(„Dni Ksi¹¿ki i Prasy”). Odnajdziemy tu ró¿ne opracowania monograficzne, jak:
„Lublin wczoraj i dziœ”, „Moje wspomnienia O³awa” oraz referaty, w³asne opra-
cowania problemowe i materia³y metodyczne biblioteki30.

Przedstawione powy¿ej uwagi o przejêtych ostatnio przez AP we Wroc³awiu
nabytkach sygnalizuj¹ jedynie ogromne mo¿liwoœci badawcze, ukryte w materia-
³ach Ÿród³owych z okresu powojennego, które znajduj¹ siê we wroc³awskim ar-
chiwum. Z uznaniem nale¿y podkreœliæ, ¿e akta te wnosz¹ znaczny wk³ad w stan
wiedzy historycznej o Dolnym Œl¹sku.

30 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wroc³awiu 1947–1989, sygn. 1/1–624.
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Marek Bura k, Halina Okó l ska, FRIEDHÖFE DES ALTEN BRESLAUS, Muzeum Architek-
tury we Wroc³awiu, Wroc³aw 2007, ss. 336.

Imponuj¹ca publikacja Haliny Okólskiej i Marka Buraka stanowi owoc wielu lat badañ. Auto-
rzy starali siê w niej udokumentowaæ wszystkie znane cmentarze na terenie obecnego Wroc³awia.
Opis poszczególnych nekropolii zosta³ uporz¹dkowany wed³ug jednolitego schematu w nastêpuj¹-
cych punktach: okres istnienia, architektoniczna infrastruktura cmentarna, zachowane nagrobki i epi-
tafia, historia cmentarza, krótkie biogramy najwa¿niejszych osób na nich pochowanych oraz wykaz
wykorzystanych archiwaliów i publikacji. Sam fakt, ¿e Autorzy w ten sposób opracowali 119 cmen-
tarzy, œwiadczy o tym, ¿e mamy do czynienia z ksi¹¿k¹ o znaczeniu prze³omowym dla historii Wro-
c³awia. Odt¹d wszystkie badania i rozwa¿ania dotycz¹ce poruszonych w niej tematów maj¹ bardzo
dogodny punkt wyjœcia. W tej warstwie zauwa¿y siê tylko dwie niekonsekwencje: dziwiæ musi po
pierwsze fakt, ¿e Autorzy w ogóle nie wykorzystali ksi¹g pogrzebowych i zgonów, które zawieraj¹
czêsto wa¿ne informacje na temat historii odpowiednich nekropolii. Druga polega na pewnym bra-
ku konsekwencji w jej konstrukcji – po bloku cmentarzy konfesji chrzeœcijañskich nastêpuj¹ cmen-
tarze komunalne, potem wojskowe, a na koñcu cmentarze ¿ydowskie, które te¿ s¹ przecie¿ nekropo-
liami wyznaniowymi i jako takie znalaz³yby siê lepiej w pierwszym bloku.

Jedn¹ z wielkich zalet publikacji jest jej wyborna szata graficzna. Zw³aszcza du¿a liczba repro-
dukowanych planów i projektów umo¿liwia czêœciow¹ kontrolê atrybucji Autorów. Niestety tu tra-
fiamy na drug¹, nie najlepsz¹, by nie rzec: wrêcz wyj¹tkowo z³¹ stronê opracowania. Wyjdzie bo-
wiem na jaw, ¿e niebywa³a wrêcz liczba atrybucji, grubo ponad 50%, nie odpowiada prawdzie, co
musi w przysz³oœci – ze wzglêdu na wagê publikacji – doprowadziæ do daleko id¹cego chaosu
w historii architektury miasta XIX i XX w. Nieporozumienia wynikaj¹ przede wszystkim z dwóch
powodów: po pierwsze z problemów przy odczytaniu czêsto trudno czytelnych podpisów, a po dru-
gie kompletnej nieznajomoœci zwyczajów organizacyjnych w administracji urzêdów budowlanych
Wroc³awia w okresie niemieckim, która notabene nie mo¿e za bardzo dziwiæ, skoro do dziœ œrodo-
wisko wroc³awskie nie dopracowa³o siê monografii tej kluczowej instytucji dla ruchu budowlanego
miasta.

Przechodz¹c do konkretnych przyk³adów, warto podnieœæ, ¿e autor domu przedpogrzebowego
cmentarza œw. œw. Jakuba i Krzysztofa na Psim Polu nazywa³ siê Bunke, a nie Benke (s. 44), autor
systemu wodoci¹gowego na Nowym Cmentarzu œw. Maurycego Ruppelt, a nie Ruppeli (s. 73), au-
tor projektu ogrodzenia cmentarza przy ul. Strzegomskiej przypuszczalnie F.A. Primer, a na pewno
nie F. Ch. Rimer (s. 124), autor projektów kaplicy i ogrodzenia Nowego Cmentarza œw. Marii Mag-
daleny R. Bias, a nie Locke (s. 165), autor zaœ koncepcji wbudowania dwóch pieców w kaplicy po-
grzebowej Wielkiego Cmentarza wed³ug bardzo wyraŸniej pieczêci Paul Kanold, a nie P. Kanekl
(s. 212). Choæ te pomy³ki s¹ z pozoru niewinne, uniemo¿liwiaj¹ w czasach techniki komputerowej
prawid³ow¹ identyfikacjê prawdziwych twórców konkretnych obiektów, co w omówionej publika-
cji udowodni niejaki R. Kanaul (s. 55), pod którym to nazwiskiem jako autora projektu kiosku kwia-
towego dla cmentarza œw. Wawrzyñca przy ul. Bujwida ukryto wroc³awskiego budowniczego Ru-
dolfa Gallanta, którego 6 lat po z³o¿eniu projektu w dniu 17 IV 1929 r. pochowano w³aœnie na tym
cmentarzu. Zupe³nie nieuzasadnione w tym miejscu jest tak¿e cytowanie ostatniej prolongaty ze-
zwolenia na budowê tego obiektu z 4 XI 1944 r., a nie chocia¿by pierwszej z 14 V 1929 r., lub, co
by³oby najrozs¹dniej, wy¿ej cytowanej daty powstania projektu. Gallant najwyraŸniej nale¿y do pe-
chowców omówionej publikacji, gdy¿ tak¿e jego sygnowany projekt sali przedpogrzebowej na cmen-



78 Artyku³y recenzyjne i recenzje

tarzu œw. Miko³aja z 8 III 1897 r. Autorzy przypisuj¹ nie jemu, lecz tajemniczemu panu Locke, który
notabene nie nazywa³ siê Locke, lecz Focke (s. 87). Tak¿e drugi przypisany mu przez Autorów pro-
jekt, tym razem kaplicy na Nowym Cmentarzu œw. Bernardyna, nie powsta³ na jego desce kreœlar-
skiej, lecz przedsiêbiorcy budowlanego Wolframa, co niezbicie dokumentuje dopiska „geprüft”
(„sprawdzony przez”) przy nazwisku Fockego (s. 134). Równie¿ niejakiego „K. Hoppe”, który po-
noæ wykona³ w 1938 r. projekty dla ogrodzenia cmentarza 11 000 Dziewic przy ul. Kamieñskiego
(s. 146) i dwa lata wczeœniej dla schronisk dla kobiet i mê¿czyzn (a nie „budynków gospodarczych”,
jak chc¹ Autorzy!) na Nowym Cmentarzu Salwatora i œw. Jana, szuka³oby siê wœród ówczesnych
budowniczych Wroc³awia nadaremnie, albowiem pod tym okreœleniem naprawdê kryje siê mistrz
budowlany Heinrich Poppe, którego zak³ad mieœci³ siê wówczas przy ul. S³owiañskiej 40 (s. 176).
Tak¿e inwestorka Anna Taube, poœwiadczona jako dziedziczka (Erbsassin), któr¹ Autorzy konfabu-
lowali na niejakiego „E. Taube”, nies³usznie dost¹pi³a zaszczytu autorstwa nagrobka (a nie krypty,
jak g³osi podpis!) na cmentarzu staroluterañskim, albowiem z sygnatury wynika, ¿e prawdziwym
twórc¹ wizji nagrobka by³ mistrz murarski D. Gasde z ul. Borowskiej 57c (s. 199). Z kolei autor
projektu kaplicy na cmentarzu w G¹dowie uleg³ rozdwojeniu, gdy¿ podpis „Carl Loewer gen. Lan-
ger” („Carl Loewer zwany Langer”) nie oznacza, ¿e „Carl Loewer z biura architektonicznego Carla
Langera” opracowa³ propozycjê tej budowli (s. 257 i n.), lecz to, i¿ pan Carl Loewer z jakiœ wzglê-
dów wola³ zamiast swego prawdziwego nazwiska u¿ywaæ nazwiska „Langer”.

Z drugiej strony Autorzy okreœlaj¹ kilka projektów dla wroc³awskiej gminy ¿ydowskiej jako prace
jednego z braci Paula i Richarda Ehrlichów, pomimo i¿ podpisy okreœlaj¹ je jako ich wspólny doro-
bek (s. 300, 305 i n.). Prawdziwemu twórcy, mistrzowi murarskiemu J. Schüllmannowi, którego zna-
my te¿ jako autora i w³aœciciela dwóch kamienic przy ul. Œwidnickiej z 1861 r.1, nale¿y oddaæ pro-
jekt domu grabarza na Nowym Cmentarzu gminy ewangelicko-reformowanej, gdy¿ Carl Heinrich
Studt, któremu Autorzy ksi¹¿ki przypisuj¹ to dzie³o, by³ wed³ug adnotacji na planie „Für das Pres-
byterium der Hofkirche i. A. Studt Baurath a. D.”, czyli „Za prezbiteriat koœcio³a dworskiego z upo-
wa¿nienia Studt, radca budowlany w stanie spoczynku” (s. 195), tylko nadzorc¹ inwestycji. Inter-
pretacja ta nie zostawia nawet cienia w¹tpliwoœci co do rzeczywistej sytuacji. Na tej samej zasadzie
tak¿e urzêdnik miejskiego urzêdu budowlanego Robert Mende, który podpisa³ plany z upowa¿nie-
nia tej instytucji, nie by³ ani autorem kaplicy Gierthów (s. 236), ani domu mieszkalnego (s. 237) na
cmentarzu komunalnym przy ul. Grabiszyñskiej, a asystent budowlany Berghauer nie by³ twórc¹ pla-
nu, lecz kierownikiem budowy sieci kanalizacyjnej domu administracji cmentarza komunalnego na
Osobowicach (s. 245), J. Piechota zaœ nie stworzy³ projektu, lecz by³ tylko autorem rysunku inwen-
taryzacyjnego nagrobka Rosalie Ehrlich na cmentarzu ¿ydowskim przy ul. Gwarnej (s. 293).

Kolejnym uchybieniem Autorów w tej warstwie ksi¹¿ki jest grzech zaniechania. W wielu wy-
padkach nie podaj¹ autorów poszczególnych dzie³, choæ projekty zamieszczone jako ilustracje s¹
sygnowane. St¹d mo¿na stwierdziæ, ¿e dom grabarza na cmentarzu œw. Barbary by³ dzie³em mistrza
ciesielskiego Carla Schlicka (s. 124), któremu miasto zawdziêcza³o m.in. tak¿e projekt k¹pieliska
przy ul. Ksiêcia Witolda2  i trybunê na starym torze wyœcigów konnych przy Parku Szczytnickim3.
Twórc¹ odwzorowanego na s. 297 projektu nagrobka (nie krypty, jak chc¹ Autorzy!) by³ znany z wielu
innych realizacji wroc³awski rzeŸbiarz Antonio Rossi. Koncepcja nagrobka i krypty rodziny Gude-
rów na cmentarzu w Kar³owicach (s. 250) z kolei powsta³a w pracowni znanej spó³ki architektów
Max Straßburg i Hanns Schlicht. W tym przypadku pominiêcie twórców projektu jest szczególnie
godne ubolewania, poniewa¿ wspomniane dzie³o zrobi³o na wspó³czesnych wielkie wra¿enie i zo-
sta³o opisane w œl¹skiej prasie kulturalnej4.

Tak¿e w sprawach redakcyjnych Autorzy nie zawsze mieli szczêœliw¹ rêkê. Pewn¹ konsternacjê
mo¿e wywo³aæ np. fakt, ¿e przy zdjêciach zrezygnowano z dopiski, i¿ data przytoczona w podpisie

1 M. Z w i e r z, Dzieje ulicy Œwidnickiej (Ulica Œwidnicka, Wroc³aw 1995, s. 22); autorka u¿ywa
formy nazwiska Schallmann.

2 I. B iñkowsk a, Wroc³awskie zak³ady k¹pielowe oraz poprzedzaj¹ce je dziewiêtnastowieczne
³aŸnie i k¹pieliska (Architektura Wroc³awia, t. IV, pod red. J. Rozpêdowskiego, Wroc³aw 1998, s. 286).

3 H. Klameck i, Tory wyœcigów konnych (Encyklopedia Wroc³awia, Wroc³aw 2000, s. 855).
4 Schlesien, t. IV: 1910/1911, s. 610.
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okreœla czas powstania fotografii, a nie, jak mo¿na by w pierwszej chwili przypuszczaæ, samego obiek-
tu. St¹d podpisy jak np.: „Pomnik ku czci poleg³ych w pierwszej wojnie œwiatowej ¿o³nierzy, 2007”
(s. 259) lub „Epitafium Christopha Rindfleischa, przed 1934” (s. 137) wygl¹daj¹ nieco dziwnie. Zwo-
lenników ekspresjonizmu wroc³awskiego na pewno zgorszy fakt, ¿e najs³awniejszy jego przedsta-
wiciel, Otto Mueller, zosta³ przez Autorów zdegradowany do roli tuzinkowego „Müllera” (s. 240),
a opisanie kaplicy na cmentarzu komunalnym na Osobowicach jako „manierystyczny, otynkowany
budynek o konstrukcji ¿elbetowej” (s. 242) brzmi tak absurdalnie, ¿e mo¿na nawet bez konsultacji
przypuszczaæ, i¿ Autorzy chcieli czytelnikom przekazaæ, i¿ omawiany budynek nale¿y do szczyto-
wych osi¹gniêæ wroc³awskiego modernizmu.

Czasem trudno siê oprzeæ wra¿eniu, ¿e Autorzy byli ju¿ zmêczeni przekazaniem ogromu mate-
ria³u przez nich uzbieranego, traktuj¹c go w warstwie faktograficznej wyraŸnie po macoszemu.
W szczególnoœci obserwuje siê nadu¿ycie pewnych ma³o konkretnych i wprowadzaj¹cych czytelni-
ka w b³¹d okreœleñ. I tak, lepsza by³aby konkretna informacja, ¿e projekt zamieszczony na s. 212
przedstawia propozycjê umieszczenia dwóch pieców w kaplicy na Wielkim Cmentarzu bez narusza-
nia tektoniki budowli, a nie jej bli¿ej nieokreœlonej „modernizacji”. O nies³usznym okreœleniu schro-
nisk dla mê¿czyzn i kobiet na Nowym Cmentarzu Salwatora i œw. Jana jako „budynki gospodarcze”
by³a ju¿ mowa. Tak¿e beztroskie u¿ywanie wyrazu „krypta” na okreœlenie nagrobków lub odwrot-
nie (przyk³adowo s. 216) nie przyczynia siê do jasnoœci i przejrzystoœci stworzonego przez Autorów
obrazu wroc³awskich nekropolii.

Powszechnie wiadomo, ¿e w powojennej toponomastyce wroc³awskiej dosz³o do niejednego znie-
kszta³cenia przekazu historycznego. Doœæ wspomnieæ o „awansie” wschodniej pierzei rynkowej ze
„Strony Zielonej Rury” w czasach niemieckich na „Stronê Zielonej Trzciny” obecnie. Dlatego te¿
kolejne legendy etymologiczno-toponomastyczne w dzie³ach naukowych nie s¹ elementem po¿¹da-
nym. W³aœnie tak¹ lansuj¹ jednak Autorzy, objaœniaj¹c czytelnikom, ¿e okreœlenie Kräuter Kirche
pochodzi st¹d, ¿e koœció³ sta³ pierwotnie na „polach poroœniêtymi zio³ami” (s. 167). Wobec takiej
próby objaœnienia nazwy nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e wspomniana parafia sk³ada³a siê z tzw.
Kräuterdörfer, czyli z tych terenów, na których uprawiano warzywa dla Wroc³awia. Ich mieszkañ-
cy, zwani Kräuterer, co najlepiej t³umaczyæ s³owem „badylarze”, ró¿nili siê na tyle obyczajem i ubio-
rem od pozosta³ych obywateli miasta i okolicy, i¿ wzbudzili nawet ciekawoœæ najbardziej popular-
nego grafika wroc³awskiego z pocz¹tku XIX w., Friedricha Gottloba Endlera, który w 1801 r. stworzy³
ich podobiznê5. Poniewa¿ w Ÿród³ach zazwyczaj spotykamy siê z okreœleniem Kräuterer-, a nie
Kräuter-Kirche, nie ma ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e koœció³ nie nazywa³ siê „zielny”, jak chce cytowana
na zawo³anie wymyœlona etymologia, lecz „koœcio³em badylarzy”.

Ostatnim problemem wystêpuj¹cym w omawianej ksi¹¿ce jest jakoœæ przek³adu na jêzyk nie-
miecki6. Trudno w³aœciwie poj¹æ, dlaczego monumentalna publikacja dotycz¹ca jednego z najwa¿-
niejszych tematów z dziejów miasta, którego naukowcy utrzymuj¹ œcis³e kontakty ze swoimi kole-
gami z Niemiec, Austrii czy Szwajcarii, obni¿a swoj¹ jakoœæ i znaczenie przez nie najlepszy przek³ad.
A przecie¿ mog³aby staæ siê reklam¹ jego wspó³czesnego stylu ¿ycia i poziomu intelektualnego.
Abstrahuj¹c od b³êdów gramatycznych, syntaktycznych i wyraŸnych nieporozumieñ co do zakresu
stosownej terminologii niemieckiej, których nie ma sensu w tym miejscu wyliczaæ, nale¿y jednak
stwierdzaæ, ¿e taktyka translacyjna polegaj¹ca na u¿ywaniu niewystêpuj¹cych w jêzyku niemieckim
wyrazów polskich, lub na dos³ownym ich przek³adzie nie tylko uniemo¿liwia prawid³owe zrozu-
mienie stwierdzeñ Autorów przez czytelnika niemieckiego, lecz czasem doprowadza do sytuacji wrêcz
humorystycznych. U¿ywanie okreœlenia Karawanenbestattung (s. 285) wobec faktu, ¿e w jêzyku nie-
mieckim nie ma s³owa „karawan” w znaczeniu wozu pogrzebowego, poczciwemu czytelnikowi tej
wersji jêzykowej mo¿e wy³¹cznie nasun¹æ skojarzenia z krain¹ dzielnego Had¿ija Halifa Omara, przy-
jaciela Karola Maya, z którym transport na miejsce ostatniego (lub przedostatniego) spoczynku po
wroc³awskich wertepach naprawdê nie ma du¿o wspólnego. Czytaj¹c okreœlenie „Landesamt für

5 Encyklopedia Wroc³awia, s. 794.
6 Równoczeœnie z wersj¹ niemieck¹ ukaza³a siê wersja polska tej ksi¹¿ki pt. Cmentarze dawne-

go Wroc³awia, Wroc³aw 2008, ss. 336 + mapa: Cmentarze dawnego Wroc³awia na tle planu miasta
z 2007 roku.
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Schutz der altertümlichen Denkmäler in Breslau” (s. 240), zapewne ¿aden Niemiec nie dojdzie do
wniosku, i¿ chodzi w tym miejscu o instytucjê chroni¹c¹ dziedzictwo archeologiczne. Wyra¿enie
„sklepienie ko³yskowe” (t³umacz¹c z powrotem na jêzyk polski) u¿yte przez translatora te¿ raczej
nawet fachowcom nic nie mówi, a za to, przeczytawszy informacjê, ¿e na cmentarzu na Kozanowie
znajdowa³ siê „Wirtschaftslokal für den Gärtner” (s. 254), mo¿na podejrzewaæ, i¿ miejscowy ogrod-
nik mia³ na nekropolii swoj¹ prywatn¹ gospodê.

Podsumowuj¹c powy¿sze uwagi, nale¿y stwierdzaæ, ¿e monografia cmentarzy wroc³awskich pióra
Haliny Okólskiej i Marka Buraka ma wyj¹tkowo dwoisty charakter. Wybitnemu osi¹gniêciu, którym
jest bez w¹tpienia pierwsze monograficzne opracowanie historii wszystkich znanych cmentarzy wro-
c³awskich, towarzyszy bardzo niebezpieczny chaos w okreœleniu autorów infrastruktury architekto-
nicznej i rzeŸbiarskiej nekropolii. Niestety, nie pozostaje w zwi¹zku z tym nic innego, jak najusil-
niej przestrzegaæ przed powtórzeniem stwierdzeñ zawartych w tej czêœci w przysz³ych pracach.

Rainer Sachs

OdpowiedŸ na recenzjê Rainera Sachsa ksi¹¿ki Marka Buraka i Haliny Okólskiej FRIEDHÖFE
DES ALTEN BRESLAUS, wydanej przez Muzeum Architektury we Wroc³awiu w 2007 r.

Napisan¹ przez Rainera Sachsa, krytyczn¹ w wydŸwiêku, recenzjê niemieckiej edycji ksi¹¿ki
o wroc³awskich cmentarzach nale¿y uznaæ za bardzo korzystn¹ dla spo³ecznego jej odbioru. S¹ to
bowiem rozwa¿ania kompetentnego badacza ukazuj¹ce uchybienia, które mo¿na usprawiedliwiæ je-
dynie, jak to uj¹³ Autor recenzji, „ogromem materia³u uzbieranego przez Autorów” i wynikaj¹cego
z tego faktu skomplikowanego procesu korekty pracy o wielu warstwach tematycznych podanych
w dwóch wersjach jêzykowych. Z drugiej jednak strony w tekœcie Rainera Sachsa mo¿na równie¿
znaleŸæ wyj¹tkowo subiektywne uwagi i os¹dy, które mog¹ i powinny stanowiæ podstawê polemiki
lub wyjaœnieñ.

Przewa¿aj¹ca czêœæ przytoczonych w recenzji b³êdów dotyczy nieprawid³owego odczytania na-
zwisk, które w wiêkszoœci przypadków stanowi¹ jednorazowo u¿yty element podpisu pod ilustracj¹
i nie wystêpuj¹ w tekœcie g³ównym. Nie podejmuj¹c obrony ewidentnych nieœcis³oœci czy te¿ po-
my³ek, muszê jednak zwróciæ uwagê na przewrotnoœæ stwierdzenia o ich 50-procentowym udziale
w okreœlaniu atrybucji budowli przedstawianych w ksi¹¿ce. B³êdy, które zosta³y przywo³ane w re-
cenzji, zasadniczo wysycaj¹ bowiem tê – jak to uj¹³ R. Sachs – „wyj¹tkowo z³¹ stronê opracowa-
nia”. I – jeœli ju¿ pos³ugiwaæ siê przekazem arytmetycznym – osi¹gaj¹ w zale¿noœci od przyjêtej
podstawy obliczeñ co najwy¿ej wartoœæ 4%.

Powy¿sze uwagi z pewnoœci¹ nie dotycz¹ problemu Carla Langera, który prowadzi³ prace na
cmentarzu w KuŸnikach jako przedstawiciel firmy Carla Loewera. Ze sformu³owanego odrêcznego
podpisu „Carl Loewer gen. Langer” i treœci widniej¹cej poni¿ej pieczêci wynika bowiem, ¿e C. Langer
aprobowa³ (gen. = genehmigt) projekt kaplicy jako kierownik budowy w imieniu C. Loewera, który
by³ w³aœcicielem (na pieczêci jest napis „Inh.: Carl Loewer”) zak³adu przy Berliner Chaussee 127.
Diametralnie inne od zaproponowanych w ksi¹¿ce wnioski przedstawione przez R. Sachsa daj¹ œwia-
dectwo, jak dalece ró¿ne mog¹ byæ interpretacje tego samego zapisu.

Powa¿niejszym problemem badawczym jest udzia³ braci Paula i Richarda Ehrlichów w projek-
towaniu dwóch cmentarzy ¿ydowskich istniej¹cych do dziœ przy ul. Lotniczej i ul. Œlê¿nej. W tym
pierwszym przypadku projekty (s. 302–306) sygnowane s¹ jako wspólne dzie³o braci Ehrlichów.
O fakcie tym œwiadczy jednak jedynie podpis wykonany jedn¹ rêk¹, zapewne Paula Ehrlicha. Jest
on ró¿ny od odrêcznych sygnatur spotykanych w projektach dotycz¹cych cmentarza ¿ydowskiego
przy ul. Œlê¿nej i nale¿¹cych do Richarda Ehrlicha. Autorstwo wszystkich projektów cmentarza przy
ul. Lotniczej przypisujemy Paulowi Ehrlichowi na podstawie faktu, ¿e to on by³ osobiœcie odpowie-
dzialny za wizjê i nastêpnie realizacjê elementów architektury tej nekropolii (zob. œwietnie udoku-
mentowany Ÿród³owo artyku³ Leszka Zi¹tkowskiego1). Przy okazji, gdyby próbowaæ przypisywaæ

1 L. Z i¹ tkowsk i, Powstanie cmentarza ¿ydowskiego przy ulicy Lotniczej we Wroc³awiu (So-
bótka, R. LII, 1997, nr 1–2, s. 1–13).
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realizacjê cmentarnych obiektów nekropolii przy ul. Œlê¿nej jedynie na podstawie projektów budow-
lanych, nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e autorem wiêkszoœci z nich jest dzia³aj¹cy samodzielnie Richard Ehr-
lich. To on sygnowa³ bowiem, zachowane w Archiwum Budowlanym miasta Wroc³awia, projekty
istotne z punktu widzenia XX-wiecznej zabudowy nekropolii przy ul. Œlê¿nej – równie¿ ten poka-
zany na s. 300 recenzowanej ksi¹¿ki. Problem wspólnego dzia³ania braci Ehrlichów na polu wro-
c³awskiej architektury na pewno wymaga podjêcia bardziej szczegó³owych badañ. Ich stan obecny
pokazuje wyj¹tkowo ogólnie sformu³owane has³o w ostatniej edycji Encyklopedii Wroc³awia.

Johannowi Robertowi Mendemu, autorowi za³o¿enia przestrzennego czêœci II cmentarza Grabi-
szyñskiego, oprócz projektu kaplicy Gierthów (autorstwo przyjête w literaturze) przypisaliœmy tak-
¿e realizacjê domu administracji cmentarza, bior¹c pod uwagê jego zas³ugi w kolejnych etapach po-
wstawania czêœci II cmentarza komunalnego. Nie ma bowiem przes³anek œwiadcz¹cych o tym, by
J.R. Mende w 1880 r. nie móg³ zaprojektowaæ inkryminowanego domu w nowej czêœci cmentarza
na Grabiszynie. I wcale nie przeszkadza w tym fakt, ¿e J.R. Mende z³o¿y³ podpis pod w³asnorêcznie
napisan¹ opini¹ jako wysoki funkcjonariusz wroc³awskiego urzêdu budowlanego – miejski radca
budowlany. Trzynaœcie lat wczeœniej uk³ad przestrzenny i zabudowê starszej, I czêœci grabiszyñskiej
nekropolii, projektowa³ Carl Johann Christian Zimmermann2, w latach 1864–1871 pe³ni¹cy, podob-
nie jak Mende, funkcjê miejskiego radcy budowlanego. Udzia³ wymienionych architektów w proce-
sie organizowania du¿ych nekropolii komunalnych œwiadczyæ mo¿e o priorytetowej roli, jak¹ od-
grywa³a realizacja miejskich pól pochówkowych w pracach wroc³awskiego magistratu.

Na marginesie powy¿szych wywodów nie zgadzam siê z tez¹ o tym, ¿e wykazujemy „komplet-
n¹ [choæ usprawiedliwion¹ brakiem odpowiedniej monografii] nieznajomoœæ zwyczajów orga-
nizacyjnych w administracji urzêdów budowlanych Wroc³awia w okresie niemieckim”. Zapewniam,
¿e po przejrzeniu kilku tysiêcy projektów przechowywanych we wroc³awskim Archiwum Budowla-
nym, dotycz¹cych zreszt¹ nie tylko tematyki cmentarnej, mo¿na zupe³nie dobrze poruszaæ siê w do-
kumentacyjnych realiach dzia³aj¹cego przed 1945 r. wroc³awskiego urzêdu budowlanego. Mo¿na siê
tak¿e myliæ.

W ksi¹¿ce Friedhöfe des Alten Breslaus wykorzystano informacje wynikaj¹ce z analizy znacz-
nej liczby Ÿróde³ archiwalnych. Wœród nich by³y równie¿ ksiêgi zmar³ych oraz ksiêgi cmentarne.
Obie te kategorie archiwaliów zachowa³y siê jednak w stanie szcz¹tkowym, pozbawione ci¹g³oœci
chronologicznej. Omawiane Ÿród³a (te, do których uda³o nam siê dotrzeæ) nie wnios³y nic do za³o-
¿onego, wyjaœnionego we wstêpie ksi¹¿ki, schematu pracy i nie zosta³y wobec tego w niej wyko-
rzystane. Warto w tym miejscu podkreœliæ, ¿e ksi¹¿ka o wroc³awskich cmentarzach nie pretenduje
do miana s³ownika biograficznego (bo omówione powy¿ej materia³y archiwalne dobrze by siê spraw-
dzi³y przy opracowywaniu tego rodzaju publikacji). Nie jest te¿ rozpraw¹ o architekturze cmentar-
nej, co wydaje siê sugerowaæ recenzja pióra R. Sachsa. Napisaliœmy bowiem ksi¹¿kê, której – jak
wyjaœniamy we wstêpie – „zadaniem jest opisanie dziejów wroc³awskich nekropolii, ich powstawa-
nia i funkcjonowania do 1945 roku”. A zatem jest to pozycja, w której g³ówny akcent po³o¿ony jest
na lokalizacjê i chronologiê. Elementy ma³ej i du¿ej architektury s¹ wprowadzone do opisu ze wzglêdu
na ich sukcesywne pojawianie siê na terenach cmentarnych. Budowle te, bêd¹c niejako „wyposa¿e-
niem”, stanowi³y o indywidualnym charakterze cmentarza i ten fakt, z punktu widzenia chronologii
zdarzeñ, by³ dla nas najistotniejszy. W treœci ogólnej przewa¿a zatem raczej datacja ni¿ kwestie przy-
pisywania autorstwa wznoszonych obiektów cmentarnych.

Z powy¿ej zasygnalizowanych powodów autorzy nie mieli zamiaru pope³niaæ „grzechu zanie-
chania” w kwestii przypisywania autorstwa cmentarnym budowlom. Tych odniesieñ po prostu mia-
³o nie byæ. Wra¿enie „zaniechania” mo¿na jednak niestety odnieœæ przy lekturze niemieckiej wersji
ksi¹¿ki, której treœæ zosta³a tu¿ przed oddaniem do druku wzbogacona o atrybucyjne rozwiniêcie
niektórych podpisów pod ilustracjami prezentuj¹cymi projekty architektoniczne. Jak widaæ, co mu-
szê z ¿alem skonstatowaæ, poœpiech nie jest – na pewno w takich przypadkach – zalecany.

W ksi¹¿ce Friedhöfe des Alten Breslaus opracowano 120 miejsc pochówkowych, bior¹c pod
uwagê równie¿ te ukryte w podrozdzia³ach dotycz¹cych cmentarzy administrowanych przez parafie

2 D.D. P iku l sk a, Carl Johann Christian Zimmermann (1831–1911). Architekt w s³u¿bie mia-
sta, Wroc³aw 2005, s. 22.
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Zbawiciela oraz œw. Maurycego. Uk³ad ksi¹¿ki i kolejnoœæ prezentowanych grup cmentarzy wynika
z chronologii powstawania nekropolii na terenie Wroc³awia. Genezy wspó³czesnych cmentarzy na-
le¿y bowiem szukaæ w chrzeœcijañskich (od po³owy XI w. rzymskokatolickich) cmentarzach przy-
koœcielnych, z których czêœæ w okresie reformacji przejê³y parafie ewangelickie. Cmentarze komu-
nalne (w tym wojskowe) s¹ efektem przekszta³ceñ nekropolii chrzeœcijañskich i s³u¿y³y wszystkim
wroc³awianom (tak¿e niewierz¹cym) z wyj¹tkiem przedstawicieli gminy mozaistycznej, którzy byli
chowani na terenie ¿ydowskich cmentarzy wyznaniowych. I choæ w XIX w. nekropolie te nawi¹za-
³y form¹ do chrzeœcijañskich pól grzebalnych, to jednak zachowa³y swoj¹ specyfikê zarówno pod
wzglêdem wygl¹du, jak i znaczenia religijnego. Dlatego te¿ opisaliœmy je w osobnym rozdziale, po
zakoñczeniu omawiania ci¹gu cmentarzy chrzeœcijañskich i komunalnych, które dominowa³y w pej-
za¿u miasta.

W kwestiach zwi¹zanych z jakoœci¹ t³umaczenia zarzuty nie powinny odnosiæ siê do autorów,
którzy przecie¿ napisali pracê o wroc³awskich cmentarzach w jêzyku polskim. W tym fragmencie
recenzji R. Sachs pos¹dza nas jednak o „lansowanie” na ³amach ksi¹¿ki okreœlenia „koœció³ zielny,
zielarzy”. Autorzy – maj¹c œwiadomoœæ ogrodniczego charakteru Przedmieœcia Œwidnickiego – je-
dynie powielili miano doœæ czêsto stosowane w literaturze niemieckiej i polskiej. W polskim t³uma-
czeniu nazwy „Kräuterkirche” za najodpowiedniejsze uznaliœmy u¿ycie okreœlenia „koœció³ zielny”.
Jest ono bardziej osadzone w polskiej kulturze (np. Matka Boska Zielna) ni¿ proponowana przez
R. Sachsa nazwa „koœció³ badylarzy”.

Moim zdaniem du¿¹ przesad¹ (choæ z drugiej strony komplementuj¹c¹ znaczenie ksi¹¿ki) jest
przypisywanie pracy Friedhöfe des Alten Breslaus roli przewodnika po wroc³awskiej architekturze
cmentarnej. Jak ju¿ wspomniano, nacisk po³o¿ono na zupe³nie inne aspekty funkcjonowania nekro-
polii, a o architekturze najwiêcej opowiadaj¹ ilustracje. Wiêkszoœæ wykazanych, niepoprawnie od-
czytanych, nazwisk okreœla realizatorów obiektów architektonicznych przedstawionych na ilustra-
cjach. Przewa¿aj¹c¹ czêœæ tych osób mo¿na zakwalifikowaæ raczej do szerzej niezbadanej grupy
rzemieœlników o znaczeniu lokalnym ni¿ do krêgu wybitnych przedstawicieli swojego fachu. Za-
pewne znajd¹ oni swoje skromne notki w publikacji Lexikon der bildenden Künstler und Kunsthan-
dwerker Schlesiens bis 1945 przygotowywanej od lat przez R. Sachsa. I byæ mo¿e nie by³oby w re-
cenzowanej pracy pomy³ek, gdyby leksykon ten szerzej funkcjonowa³, tak jak to ma miejsce
w przypadku dzie³a Ulricha Thieme i Felixa Beckera.

W konkluzji nale¿y stwierdziæ, ¿e rozwa¿ania Rainera Sachsa stanowi¹ jedynie œwiadectwo ko-
niecznoœci opracowania sprostowania, które z pewnoœci¹ poprawi jakoœæ merytoryczn¹ ksi¹¿ki. Nie
bêdzie to jednak zbyt rozbudowana errata.

I jeszcze jedno: widoczna w stylu narracji, zrozumia³a dla mnie irytacja wra¿liwego czytelnika,
zamieni³a recenzjê w tekst nasycony niepotrzebnymi z³oœliwoœciami i wywodami o charakterze men-
torskim. Du¿ym nietaktem jest przywo³ywanie bohatera podrzêdnej literatury do ironicznego pod-
kreœlenia donios³oœci pope³nionego b³êdu. Szkoda.

Postscriptum
Nie odnosz¹c siê ju¿ do s³ów sk¹din¹d s³usznej krytyki dotycz¹cej t³umaczenia na jêzyk nie-

miecki i do nieprawid³owoœci znalezionych przez R. Sachsa w tekœcie niemieckiej edycji, nale¿y
podkreœliæ, ¿e polskie wydanie jest pozbawione prawie wszystkich wykazanych w recenzji b³êdów.
Do pierwotnej, autorskiej, polskiej wersji tekstu nie wprowadzono bowiem ¿adnych zmian. Znane
autorom, bardzo nieliczne, nieprawid³owoœci w polskiej edycji Cmentarzy dawnego Wroc³awia
z pewnoœci¹ równie¿ zostan¹ sprostowane errat¹.

Marek Burak

Piotr S t e f an i ak, DZIEJE MNISZEK DOMINIKAÑSKICH W KRAJACH S£OWIAÑSKICH,
Kraków–Racibórz 2007, ss. 377, 3 nlb. (mapa).

Nak³adem Wydawnictwa i Agencji Informacyjnej WAW. Grzegorz Wawoczny, Racibórz, w 2007 r.
ukaza³a siê ksi¹¿ka P. Stefaniaka Dzieje mniszek dominikañskich w krajach s³owiañskich. Autor jest
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m³odym historykiem i dziennikarzem. Publikuje na ³amach prasy katolickiej w Polsce, S³owacji i na
Wêgrzech prace z zakresu dziejów monastycyzmu i hagiografii, g³ównie dominikañskiej. Z t¹ tema-
tyk¹ wi¹¿e siê równie¿ prezentowana ksi¹¿ka.

Okazj¹ do jej wydania s¹ obchody 800. rocznicy za³o¿enia pierwszego klasztoru dominikanek
w Notre Dame de Prouilhe pod Fanjeaux ko³o Carcasonne. Klasztor powsta³ na 10 lat przed zatwier-
dzeniem regu³y zakonu przez papiestwo. Dobr¹ okazj¹ do jej wydania mo¿e byæ równie¿ 770. rocz-
nica powstania pierwszego klasztoru dominikanek w Studenicach w S³owenii (1237 r.).

Ksi¹¿ka jest pierwsz¹ tego typu prezentacj¹ dziejów klasztorów dominikanek na obszarze Euro-
py Œrodkowej, na terenie krajów s³owiañskich, jak podaje Autor, który wy³¹cza tym samym z krêgu
swych zainteresowañ klasztory zlokalizowane na Wêgrzech (14) i w Rumunii.

Pracê rozpoczyna tekst „Listu do ca³ego Zakonu og³aszaj¹cy Rok Jubileuszowy z okazji 800.
rocznicy za³o¿enia pierwszej wspólnoty mniszek kontemplacyjnych” autorstwa brata Carlosa A. Az-
piroz Costa OP, genera³a zakonu dominikanów.

W krótkim wprowadzeniu czytelnik dowiaduje siê, jaki by³ motyw napisania pracy, otrzymuje
krótki zarys dziejów zakonu ze szczególnym uwzglêdnieniem roli œw. Dominika, a nastêpnie zarys
dziejów zakonu dominikanek, g³ównie w Europie Zachodniej.

Kolejna czêœæ ksi¹¿ki to dzieje klasztorów mniszek dominikañskich w krajach s³owiañskich, czyli
w Polsce, Czechach, Chorwacji, S³owenii, S³owacji i na Litwie w latach 1237–2000. Wielka szko-
da, ¿e Autor nie umieœci³ klasztorów wêgierskich i rumuñskich, a zamiast tego otrzymaliœmy dzieje
tych zgromadzeñ na Litwie, Bia³orusi i Ukrainie. Ksi¹¿ka mog³aby nosiæ tytu³ nawi¹zuj¹cy do kra-
jów Europy Œrodkowej, wschodni¹ granicê mog³aby dla Autora stanowiæ linia Narew–Bug, bez umie-
szczania tu klasztorów litewskich.

Rozdzia³ o klasztorach dominikañskich w prezentowanych krajach omawia mechanizmy powsta-
wania tych cenobiów. Autor przedstawi³ ten proces chronologicznie, omawiaj¹c ich zak³adanie
w poszczególnych wiekach, a tabele obrazuj¹ liczbê klasztorów zak³adanych w tych krajach w da-
nym okresie.

Zasadnicz¹ czêœci¹ ksi¹¿ki s¹ opisy dziejów 43 klasztorów. Z tej liczby 11 powsta³o w Czechach,
tyle samo na ziemiach obecnej Polski, 8 w Chorwacji, 6 na ziemiach wschodniej Rzeczypospolitej
(³¹cznie Litwa, Bia³oruœ i Ukraina), 4 w S³owenii, a 3 w S³owacji. Obecnie 3 klasztory przetrwa³y
w Polsce, 2 w Czechach i po jednym na Litwie i w S³owacji.

W krótkich notach Autor zaznajomi³ nas z dziejami tych klasztorów, od ich fundacji po likwida-
cjê, czy to na drodze sekularyzacji, czy innej. Proces ten by³ zawsze dla zakonnic (i zakonników)
olbrzymim prze¿yciem i dramatem. Wiele danych otrzymujemy o losach zakonnic po ich wypêdze-
niu z dotychczasowego miejsca zamieszkania i modlitwy. W wiêkszoœci by³y to sytuacje tragiczne.

Ka¿d¹ notê poprzedza dobrze ukazany proces za³o¿enia klasztoru. By³ on, jak zawsze, d³ugo-
trwa³y, najczêœciej koñcz¹cy siê wydaniem dokumentu fundacyjnego. By³ to dokument fundacyjny,
nie list erekcyjny, jak Autor okreœla taki dokument wydany dla klasztoru w Marenbergu (s. 127).
Wa¿ne jest równie¿, ¿e otrzymujemy wszelkie znane nazwy danego klasztoru, w jêzyku ³aciñskim,
w jêzyku kraju, w którym zosta³ za³o¿ony, w niemieckim, a nawet w polskim, chocia¿ mo¿na w¹t-
piæ, aby takiej nazwy zgromadzenia te (w krajach poza Polsk¹) u¿ywa³y.

Fundatorami klasztorów byli m.in. panuj¹cy. Byli oni przez wiele lat dobrodziejami klasztorów.
Wœród nich by³ i król czeski Wac³aw II (1278–1305), równie¿ jako król polski. W literaturze histo-
rycznej i w Ÿród³ach nie wystêpuje on jednak z przydomkiem Pobo¿ny (s. 103). Nie jest te¿ znany
margrabia Moraw Jašt (s. 103). Chodzi o margrabiego Jošta (lub te¿ Jodoka, tak wystêpuje on na
s. 163, choæ jest to niew¹tpliwie ta sama osoba). Dobroczyñca tych klasztorów, Ferdynand I, król
Czech i Wêgier od 1526 r., by³ cesarzem od 1556 r. (zm. w 1564 r.), tymczasem Autor kilkakrotnie
mianuje go cesarzem przed cesarsk¹ koronacj¹, która nast¹pi³a dopiero po œmierci jego ojca, cesa-
rza Karola V, w 1556 r. (por. na s. 131, 175). Ten¿e Karol V na s. 133 mylnie zosta³ okreœlony jako
cesarz Karol II.

Wobec ciê¿kiej sytuacji, np. w czasie wojen z husytami, mniszki szuka³y schronienia w innych
klasztorach. Tak wiêc dominikanki z Hradca Kralowe schroni³y siê przed nimi w klasztorze cyste-
rek w Sezenicach (nie Sezamice, s. 147).
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Choæ jest to w sumie to samo, to rz¹dców diecezji we W³oc³awku okreœla siê jako biskupów
kujawskich, nie zaœ w³oc³awskich, jak podaje Autor w wypadku biskupa £ukasza Górki (s. 155).

Pocz¹tek klasztoru w Ninie, za³o¿onego w 1241 r. na terenie Chorwacji, wi¹¿emy z uchodŸcami
z wêgierskiego Veszprém. Zadecydowa³a o tym przegrana nad rzek¹ Sajó 11 IV (nie lutego) 1241 r.
Znana jest te¿ data likwidacji tego klasztoru, któr¹ Autor okreœla na lata 1501–1502.

Jeœli chodzi o uposa¿enie klasztorów dominikanek, zwraca uwagê fakt, ¿e wiele z nich posiada-
³o znaczne dobra terytorialne. Takie by³o te¿ uposa¿enie klasztoru dominikanek œw. Katarzyny we
Wroc³awiu. Sprostowaæ nale¿y myln¹ identyfikacjê miejscowoœci. Klasztor otrzyma³ wiêc Zaj¹cz-
ków ko³o Trzebnicy, nie Hasnów (s. 181). W dokumencie wystêpuje nazwa Hasnow, czyli Haase-
nau, obecnie Zaj¹czków. Wieœ Wiezensteyn to obecnie Pustków Wilczkowski, w powiecie wroc³aw-
skim. W dokumencie z 14 VI 1302 r. mamy okreœlenie Pustcowo, nunc Stein alias Wiesensteyn.
Wed³ug dokumentu z 28 I 1312 r. Boles³aw III Rozrzutny ksi¹¿ê legnicki uwolni³ od s³u¿b prawa
ksi¹¿êcego dobra dominikanek Steyn alias Jescowicz, czyli znowu chodzi o Pustków Wilczkowski.
A wiêc jako podstawa uposa¿enia znalaz³y siê wsie Zaj¹czków i Pustków. W okresie póŸniejszym
mniszki otrzyma³y jeszcze dochody ze Strzelnik ko³o Brzegu (Jägernsdorf, s. 183). Dowoln¹ inter-
pretacj¹ Autora jest te¿ nazwa folwarku Tudrów pod O³aw¹. Taka nazwa obecnie nie funkcjonuje.
Mniszki otrzyma³y od ksiêcia Boles³awa III folwark zwany Thudrow, przed II wojn¹ okreœlany po
niemiecku jako Theuderau. Nazwa polska tego folwarku, który mo¿e jest czêœci¹ miasta O³awy, obec-
nie nie wystêpuje. Podobnie ko³o Brzegu znana jest wieœ Ma³ujowice, nie zaœ Molwica (dowolny
przek³ad niemieckiej nazwy Mollwitz), a pod Wroc³awiem po³o¿ony jest Smardzów (w ¿adnym wy-
padku zaœ Smortsch).

W literaturze historycznej nie jest znana postaæ ksiêcia wroc³awskiego Bolka Rozrzutnego, cho-
dzi o Boles³awa III Rozrzutnego, ksiêcia wroc³awskiego, potem legnickiego (por. K. J a s iñ sk i , Ro-
dowód Piastów œl¹skich). Wobec arcybiskupa gnieŸnieñskiego Henryka Kietlicza nie u¿ywamy nu-
meracji Henryk I.

Autor opar³ siê na szerokiej bazie Ÿród³owej. Wœród Ÿróde³ wymienionych jako w³asnoœæ Archi-
wum Pañstwowego we Wroc³awiu podany zosta³ zespó³ „Rep. 58 od 270 do 1740. Dominikanerin-
nen zu St. Katherina, t. 1 i 2”. Chodzi o dobrze zachowany zespó³ dokumentów dawnego klasztoru
dominikanek. Zachowane s¹ w nim dokumenty od 1279 do 1743 r. w liczbie 1740 jednostek (w chwili
spisywania dwutomowego repertorium). Obecnie posiadamy 1755 dokumentów do dziejów klasztoru.

Natomiast AP posiada jeszcze dokumenty drugiego œl¹skiego klasztoru dominikanek w Racibo-
rzu, o których to dokumentach Autor nie pisa³ (s. 366). Z chwil¹ przejmowania dokumentów do ar-
chiwum wroc³awskiego by³o ich 181 z okresu od 1291 do 1809 r., obecnie posiadamy 71 dokumen-
tów z lat 1295–1809. W czasie dzia³añ wojennych zaginê³y dokumenty ksiêcia Przemka raciborskiego
z 1291 r. oraz partia dokumentów z lat 1301–1541 (ponad 100 dokumentów). AP nie posiada nato-
miast Scriptores rerum Silesiae. Nie jest znane takie wydawnictwo, chodzi zapewne o wydawnic-
two Scriptores rerum Silesiacarum, wyd. F.W. Sommersberg, t. I–III, Leipzig 1729–1732.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e Autor wykorzysta³ archiwalia z wielu archiwów krajowych i zagranicz-
nych. Bardzo bogata jest tak¿e literatura tematu. Niezrozumia³e dla mnie s¹ pozycje zawarte w dziale
Varia, które nale¿a³o zamieœciæ wœród opracowañ.

Prezentowane wydawnictwo zaopatrzono w mapy i liczne zdjêcia, dokumentuj¹ce z³o¿on¹ hi-
storiê dominikanek w œrodkowej Europie.

Mimo dostrze¿onych nielicznych usterek, prezentowana ksi¹¿ka zas³uguje na du¿¹ uwagê czy-
telników.

Roman Stelmach

Andrzej J u r e c z k o, HENRYK III BIA£Y. KSI¥¯Ê WROC£AWSKI (1247–1266), Kraków
2007, ss. 215.

Nak³adem wydawnictwa „Avalon” z Krakowa w ostatnich czasach ukazuje siê wiele pozycji bio-
graficznych poœwiêconych ksi¹¿êtom europejskim, ¿eby wymieniæ przyk³adowo prace poœwiêcone
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Œwiêtope³kowi Wielkiemu morawskiemu, Przemys³owi II wielkopolskiemu, Boles³awowi II czeskie-
mu. Jedn¹ z nich jest recenzowana praca Andrzeja Jureczki, pracownika Katedry Historii Œred-
niowiecznej Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Wprawdzie pierwsze wydanie tej ksi¹¿ki ukaza-
³o siê w 1986 r., to jednak, wbrew zdaniu Autora, na skutek znacznego przyrostu literatury dotycz¹cej
omawianego okresu, wiele opinii wyra¿onych przez Autora winno ulec zmianie. Wznowienie ksi¹¿-
ki po 20 latach nie zwalnia Autora przynajmniej z zaprezentowania w bibliografii g³ównych wy-
dawnictw Ÿród³owych i pozycji naukowych dotycz¹cych omawianej postaci.

A. Jureczko s³usznie zauwa¿a, ¿e postaæ Henryka III Bia³ego, ksiêcia œl¹skiego, jest ma³o zna-
na, w porównaniu np. z panuj¹cym ówczeœnie Boles³awem II Rogatk¹, ksiêciem legnickim. Mia³a
temu zaradziæ prezentowana ksi¹¿ka. Sk³ada siê ona ze wstêpu, wykazu skrótów, piêciu rozdzia³ów
merytorycznych, zakoñczenia, wykazu Ÿróde³ i literatury (który wbrew spisowi treœci jest prezento-
wany na s. 181–203, a nie po s. 6 i ponownie na s. 181–203, zob. spis treœci na s. 215). Ksi¹¿kê
koñczy wykaz osób, tzn. postaci wystêpuj¹cych w pracy, oraz cytowanych przez A. Jureczkê auto-
rów. Nie zamieszczono natomiast indeksu geograficznego.

Wœród prezentowanych wydawnictw Ÿród³owych brak jest podstawowych dla badanego okresu.
Mam na myœli przede wszystkim tom III Schlesisches Urkundenbuch pod redakcj¹ W. Irganga, który
ukaza³ siê w 1984 r., a który zawiera œl¹skie dokumenty z lat 1251–1266, a wiêc z okresu panowa-
nia Henryka III. W tym zestawie budzi natomiast zdziwienie umieszczenie Kodeksu dyplomatycz-
nego Œl¹ska, tomu III, pod red. K. Maleczyñskiego, zawieraj¹cego dokumenty do 1227 r.

Wœród wydawnictw poœwiêconych tej barwnej epoce Autor pomin¹³ prace m.in.: A. Pobóg-Le-
nartowicz (poœwiêcon¹ œl¹skim klasztorom kanoników regularnych), A. Barciaka (i ostatnio N. Miki
na temat zwi¹zków œl¹sko-czeskich w po³owie XIII w.), M. Cetwiñskiego (dotycz¹c¹ analizowanej
wielekroæ Ksiêgi henrykowskiej), T. Jurka (o rycerstwie œl¹skim). Kancelarii Henryka III poœwiêco-
na jest praca W. Irganga, a kancelarii i dokumentom ksiêcia Boles³awa II Rogatki praca A. Wa³ków-
skiego z 1991 r. Znawc¹ œl¹skiego uczonego Witelona by³ natomiast zmar³y ostatnio Jerzy Burchardt.

Autor opar³ siê w wielu miejscach na pracach J. Mularczyka, i polemika z nim, zreszt¹ w wielu
miejscach uzasadniona, zdominowa³a treœæ pierwszych dwóch rozdzia³ów: „Na drodze do politycz-
nego rozbicia Œl¹ska” i „Œl¹sk pod rz¹dami synów Henryka Pobo¿nego”. W obu rozdzia³ach zbyt
du¿o miejsca poœwiêcono dziejom Œl¹ska w pierwszej po³owie XIII w. S¹ to w gruncie rzeczy wia-
domoœci podrêcznikowe. Brak tutaj natomiast wywodu genealogicznego Henryka III Bia³ego, cze-
mu Autor poœwiêci³ miejsce jedynie w przyp. 1 na s. 15. Jest to zbyt ma³o, wobec informacji zapre-
zentowanych w tomie I Rodowodu Piastów œl¹skich K. Jasiñskiego. Wa¿ne dla czytelnika by³oby
zaprezentowanie wyników badañ na temat daty urodzin ksiêcia, jego ma³¿eñstw oraz daty i okolicz-
noœci œmierci i wreszcie miejsca jego pochówku.

Dyskusyjne mo¿e byæ umieszczanie w ksi¹¿ce obok polskich nazw miejscowoœci ich odpowied-
ników w jêzyku niemieckim (np. s. 33). Nazwy niemieckie nie odpowiadaj¹ tym, jakie obowi¹zy-
wa³y przed 1933 r. lub po reformie nazewnictwa w póŸniejszych latach. Autor zaprezentowa³, jak
mniemam, nazwy miejscowoœci zaczerpniête z orygina³ów dokumentów, ale to nale¿a³o zaznaczyæ.
Podstawowe wydawnictwo, jakim jest S³ownik nazw geograficznych Polski zachodniej i pó³nocnej
S. Rosponda, nie znalaz³o siê te¿ w wykazie literatury.

Dla ukazania podzia³ów politycznych na Œl¹sku podstawowe znaczenie ma wieloczêœciowe opra-
cowanie K. Orzechowskiego, zamieszczone w kolejnych rocznikach „Studiów z Dziejów Œl¹ska
Opolskiego”.

Rezultatem niewykorzystania tomu III Schlesisches Urkundenbuch W. Irganga by³o nadmierne
cytowanie przez Autora regestów œl¹skich, opracowanych w ramach Kodeksu dyplomatycznego Œl¹ska
przez C. Grünhagena, w drugiej po³owie XIX w. Nie muszê udowadniaæ, ¿e dla badañ podstawowe
znaczenie ma zaprezentowanie pe³nego tekstu dokumentu, a nie jego streszczenia.

Szpital œw. El¿biety zosta³ ufundowany we Wroc³awiu przez ksi¹¿¹t Henryka III i jego brata
W³adys³awa 26 II 1253 r. (a nie 1255 r., s. 73). Dokument zosta³ opublikowany przez W. Irganga,
w tomie III jego kodeksu. Fundacja tego szpitala by³a jedn¹ z najznaczniejszych na ówczesnym Œl¹-
sku. Omawiaj¹c dokumenty ksi¹¿êce, Autor wymienia jako ich uczestnika lub odbiorcê legata pa-
pieskiego Opizo, biskupa Mezano. Dokumenty podaj¹ imiê tego legata w formie „Opizo”, a nie „Obi-
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zo”. By³ wys³annikiem papie¿a Aleksandra IV (1254–1261), a nie Innocentego IV, który zmar³ 7 XII
1254 r.

W omawianym okresie do wiêkszego znaczenia doszed³ Mroczko z Pogorzeli, kasztelan Ryczy-
ny. Dzia³alnoœæ Mroczka (nie Mroczki) przypada na okres od 1251 do 1253 r. W tym roku wyst¹pi³
po raz ostatni jako œwiadek w dokumentach Henryka III (SU III, nr 105). B³êdem jest datowanie
pobytu ksiêcia na dworze króla Przemys³a Ottokara 5 I 1239 r. Jeœli Autor mia³ na myœli Przemys³a
Ottokara I, to ten zmar³ 15 XII 1230 r., natomiast Przemys³ Ottokar II panowa³ od 1253 r.

Wnikliwe badania Anny Pobóg-Lenartowicz dowiod³y, ¿e w klasztorze Najœwiêtszej Marii Pan-
ny na Piasku we Wroc³awiu przebywali przedstawiciele zakonu kanoników regularnych (nie zaœ au-
gustianów, jak podaje Autor na s. 99). Ci ostatni przybyli do wroc³awskiego koœcio³a i klasztoru œw.
Doroty, œw. Stanis³awa i œw. Wac³awa w po³owie XIV w. Autor zamiennie u¿ywa dla tego samego
zakonu obu nazw (raz jako kanonicy regularni, nastêpnie jako augustianie, jak na s. 100). Doku-
ment z 8 V 1260 r. ksi¹¿¹t Henryka III i W³adys³awa dla kanoników jest dokumentem autentycz-
nym, zachowanym w oryginale i w kilku kopiach, dlatego dziwi uwaga Autora wyra¿ona w przyp.
86 na tej samej stronie, o jego uznaniu przez Luchsa za nieporozumienie.

Rozdzia³ IV, o gospodarczej dzia³alnoœci ksiêcia, nale¿y do najciekawszych partii ksi¹¿ki.
W póŸniejszym transumpcie zachowa³a siê jedynie informacja o lokowaniu na prawie niemieckim
wsi Warzyñ (nie w formie Warzyn, jak na s. 133, Wahren) w dniu 24 XII 1261 r. Warzyñ jest obec-
nie czêœci¹ miasta Brzeg Dolny. Autor wspomina o lokowaniu Po³czyna, co uznaæ musimy za prze-
jêzyczenie, chodzi bezspornie o Wo³czyn na Œl¹sku, a nie pomorski Po³czyn. Przy opisie dziejów
lokacji i rozwoju miasta Wroc³awia brakuje odwo³ania siê do dorobku naukowego M. M³ynarskiej-
-Kaletynowej.

W rozdziale V, poœwiêconym urzêdom, kancelarii i otoczeniu ksiêcia Autor nie odnosi siê
do jednej z podstawowych prac J. Mularczyka poœwiêconej temu zagadnieniu, W³adzy ksi¹¿êcej na
Œl¹sku w XIII w. (Wroc³aw 1984 r.), ujêtej zreszt¹ w bibliografii tematu. Na s. 158 mowa jest o ¯up-
czym z Raczyc, czytelnik nie dowiaduje siê, czy chodzi³o o takiego urzêdnika, czy o osobê o takim
imieniu.

Matka ksiêcia, Anna, wyda³a samodzielnie tylko jeden dokument, w 1242 r. Mowa w nim o nada-
niu joannitom nowego koœcio³a w Strzegomiu (SU II, nr 239). Orygina³ dokumentu zachowany jest
w Narodowym Archiwum w Pradze.

Na dworze Henryka IV Prawego kierownikiem kancelarii by³, wzorem czeskim, protonotariusz.
Dyskusyjne jest na tym dworze stanowisko kanclerza, którym by³ Bernard z Kamenz (por. badania
W. Irganga).

Przy omawianiu kancelarii ksi¹¿êcej Autor nie siêgn¹³ do zachowanych dokumentów Henryka III.
Przedstawi³ je w pracy poœwiêconej temu tematowi wspominany przeze mnie W. Irgang, wydawca
dwóch tomów kodeksu dyplomatycznego, zawieraj¹cego te dokumenty. Dokumenty Henryka III za-
chowane s¹ w Narodowym Archiwum w Pradze, a przede wszystkim w archiwach wroc³awskich –
Archidiecezjalnym (zebrane w katalogu dokumentów W. Urbana) i w Pañstwowym (katalog doku-
mentów R. Stelmacha). Tymczasem w Archiwum Pañstwowym zachowa³o siê ich 32, skierowanych
do ró¿nych odbiorców – m.in. do klasztorów (w Lubi¹¿u, Trzebnicy, kanoników regularnych, klary-
sek i premonstratensów œw. Wincentego we Wroc³awiu), szpitali (œw. Ducha i œw. El¿biety we Wro-
c³awiu) i koœcio³ów (w Sadlnie), miast (¯migród) i do odbiorców prywatnych. W tej kancelarii (ale
i w pozosta³ych) dokumenty w tym czasie sporz¹dzano, a nie wygotowywano. Nieadekwatny jest tu
termin wygotowywanie dokumentów (za badaniami K. Maleczyñskiego). O kancelarii Henryka IV
Prawego pisa³ równie¿ W. Irgang.

Wspomniany scolaris nie musia³ byæ nauczycielem w szkole ksi¹¿êcej, móg³ uczyæ te¿ w szko-
³ach parafialnych, których by³o wiêcej na XIII-wiecznym Œl¹sku.

Na ten ciekawy okres w dziejach Œl¹ska wypadaj¹ pocz¹tki kultu œw. Jadwigi, ¿ony Henryka I
Brodatego, zmar³ej w 1243 r., a kanonizowanej w 1267 r. Dla tej ziemi kult ten odgrywa³ du¿o wiêksz¹
rolê ni¿ wspomniany jedynie przez Autora kult œw. Stanis³awa, kanonizowanego w 1253 r .

Roman Stelmach
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DAS LEOBSCHÜTZER RECHTSBUCH. Bearbeitet und eingeleitet von Gunhild Roth, hrsg.
von Winfried Irgang (Quellen zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas, 5), Marburg 2006,
ss. XIV, 552.

Ten imponuj¹cych rozmiarów i atrakcyjny z edytorskiego punktu widzenia tom jest zwieñczeniem
wieloletniego przedsiêwziêcia wydawniczego, realizowanego pod auspicjami Instytutu im. Herdera
w Marburgu i z finansowym wsparciem Deutsche Forschungsgemeinschaft. Jego celem by³o udostêp-
nienie pe³nego tekstu jednej z odmian niemieckiego prawa miejskiego – prawa g³ubczyckiego, doœæ
szeroko rozpowszechnionego w œredniowieczu na Górnym Œl¹sku i pó³nocnych Morawach. Podstaw¹
wydania mia³y staæ siê czarno-bia³e reprodukcje s³ynnego kodeksu prawa g³ubczyckiego z 1421 r., prze-
chowywane w Instytucie Herdera w Marburgu. Reprodukcje, sam kodeks bowiem uchodzi³ od II woj-
ny œwiatowej za zaginiony. Ju¿ po podjêciu prac, dziêki niezwyk³emu zbiegowi okolicznoœci, wiosn¹
2002 r. odnalaz³ siê ów uznany za zaginiony oryginalny kodeks prawa g³ubczyckiego. Jego w³aœcicie-
lem okaza³a siê prywatna Fundacja Barbary Piaseckiej-Johnson, która zdeponowa³a zabytek w Archi-
wum Pañstwowym w Opolu (Akta Miasta G³ubczyc, sygn. 208; dalej: L), udostêpniaj¹c go zarazem
do badañ naukowych. Podjête wczeœniej prace edytorskie mo¿na by³o zatem zweryfikowaæ i konty-
nuowaæ ju¿ z odwo³aniem do orygina³u. Przeprowadzi³a je Gunhild Roth, Wydawczyni z du¿ym do-
œwiadczeniem, znana m.in. z nowoczesnej edycji niemieckiej wersji XV-wiecznej kroniki Wroc³a-
wia Piotra Eschenloera1. Redaktorem ca³ego przedsiêwziêcia z ramienia Instytutu im. Herdera by³
Winfried Irgang, niezwykle zas³u¿ony edytor Ÿróde³ œl¹skich.

Wydanie kodeksu L sk³ada siê z trzech zasadniczych czêœci: obszernego wstêpu (s. 1–114), al-
bumu (s. 115–146) i tekstu Ÿród³owego (s. 147–470). Wstêp, przedstawiaj¹cy wyniki krytyki erudy-
cyjnej Ÿród³a, zosta³ podzielony na osiem logicznie uporz¹dkowanych rozdzia³ów. Najpierw zosta³
pokrótce scharakteryzowany stan badañ nad g³ubczyckim prawem miejskim, zw³aszcza jego Ÿród³ami,
wœród których najwa¿niejsze miejsca zajmuj¹ dokument z 1 IX 1275 r. zatwierdzaj¹cy to prawo,
wystawiony przez Przemys³a Otokara II, oraz wydawany kodeks L. W dalszym ci¹gu zosta³a ukaza-
na historia prawa g³ubczyckiego, którego pocz¹tki siêgaj¹ panowania albo Przemys³a Otokara I, albo
Wac³awa I. Podkreœlone zosta³o znaczenie G³ubczyc jako oœrodka nadaj¹cego pouczenia prawne in-
nym miejscowoœciom, które przyjê³y prawo g³ubczyckie (co najmniej 15 miast, oprócz tego liczne
wsie), jakkolwiek ci¹gle bez odpowiedzi pozostaj¹ pytania, kiedy i sk¹d G³ubczyce otrzyma³y swo-
je prawo.

Z kolei G. Roth przesz³a do omówienia samego kodeksu L z 1421 r. U jego genezy widzia³a
jakiœ starszy kodeks (b¹dŸ przynajmniej zbiór luŸnych sk³adek), zawieraj¹cy taki sam zestaw tekstów,
natomiast jako motyw zamówienia reprezentacyjnego kodeksu L wskazywa³a chêæ posiadania ze-
branego w jednym miejscu kompletu praw miejskich wobec domniemanego zu¿ycia (równie¿ do-
mniemanego) wczeœniejszego zbioru. Sformu³owa³a te¿ hipotezê, ¿e powstanie kodeksu L mog³o
pozostawaæ w zwi¹zku z niepewnoœci¹ czasów husyckich, w kolofonie bowiem wymienieni s¹ wprost
heretici. Trudno siê z t¹ propozycj¹ zgodziæ, tym bardziej ¿e wspomniana wzmianka mówi o herety-
kach w Czechach („Tunc temporis fuerunt heretici in Bohemia”), bez powi¹zania ze Œl¹skiem b¹dŸ
Morawami, a te sta³y siê obiektem wypraw husyckich w póŸniejszym czasie. Zreszt¹ nasuwa siê py-
tanie, czy w obliczu zagro¿enia husyckiego podejmowano by decyzjê o wydatkowaniu znacznej sumy
na reprezentacyjny kodeks, jak to sugeruje G. Roth. Byæ mo¿e po prostu chodzi³o o to, by oœrodek
miejski, w którym znajdowa³ siê s¹d zwierzchni (Oberhof) prawa g³ubczyckiego, posiada³ adekwat-
ny do swej rangi spis praw.

Szczegó³owo zosta³a zaprezentowana zawartoœæ kodeksu L. Obejmuje on t³umaczenie dokumen-
tów Przemys³a Otokara II – nadaj¹cego prawo g³ubczyckie (Handfeste, z 1275 r.) oraz nadaj¹cego
miastu las Tropowicz (z 1265 r.). Wydawczyni porówna³a teksty orygina³ów ³aciñskich z wersj¹ nie-
mieck¹, okreœlaj¹c t³umaczenie (mo¿e Miko³aja Brevis, tj. w postaci spolonizowanej Krótkiego, pi-
sarza ca³ego kodeksu) jako kompetentne. G³ówn¹ czêœæ kodeksu stanowi w³aœciwe prawo g³ubczyckie

1 P. Eschenloer, Geschichte der Stadt Breslau, oprac. i wstêp G. Roth, t. I: Chronik bis 1466;
t. II: Chronik ab 1467 (Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, 29, 1–2), Münster–New
York–München–Berlin 2003.
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(Leobschützer Willkürrecht), podzielone na dwie ksiêgi. Próba znalezienia odpowiedzi na historyczno-
prawne pytanie o Ÿród³a tych tekstów nie przynios³a w³aœciwie pozytywnych efektów. O wiele prostsza
jest sprawa prawa miœnieñskiego (Meißner Rechtsbuch), do³¹czonego jako ostatnia czêœæ sk³adowa
do kodeksu prawa g³ubczyckiego. Nale¿a³o je stosowaæ w sytuacjach, kiedy brakowa³o odpowied-
nich regulacji w prawie g³ubczyckim (por. s. 207). Prawo miœnieñskie to jedna z odmian prawa nie-
mieckiego, szeroko w œredniowieczu stosowana na Œl¹sku. Odwo³ywa³o siê ono, czêsto dos³ownie,
do Zwierciad³a saskiego, prawa magdeburskiego, prawa miejskiego Goslaru i Zwickau. Zastanawiaj¹c
siê nad celowoœci¹ po³¹czenia w kodeksie L wszystkich tych tekstów, G. Roth wskazywa³a na ros-
n¹ce zapotrzebowanie na szczegó³owe regulacje prawne wraz z rozwojem ¿ycia miejskiego i poja-
wianiem siê w nim nowych problemów, których nie sposób by³o przewidzieæ w momencie powsta-
nia miasta. Na zakoñczenie tej czêœci sporo uwagi poœwiêci³a G. Roth problemowi jêzyka tekstów
kodeksu L. Okreœli³a go jako wschodnio-œrednio-niemiecki (Ostmitteldeutsch), z wyraŸnymi wp³y-
wami œrednio-wysoko-niemieckimi (Mittelhochdeutsch) w sferze grafii.

Nastêpna czêœæ wstêpu zosta³a poœwiêcona przedstawieniu tradycji rêkopiœmiennej. Zawiera ona
opisy trzech kodeksów prawa g³ubczyckiego – poza wydawanym L to kodeksy stanowi¹ce w³asnoœæ
Dolnosaskiej Biblioteki Pañstwowej i Uniwersyteckiej w Getyndze (sygn. Ms. Jurid. 549, XVIII-
-wieczny odpis oryginalnego kodeksu) oraz Archiwum Pañstwowego we Wroc³awiu (sygn. Rep. 135
D 366 ab, XVI-wieczny odpis z dodatkiem g³ównie innych tekstów prawniczych). Opisy s¹ bardzo
szczegó³owe, zarówno jeœli chodzi o stronê zewnêtrzn¹ kodeksów, jak równie¿ charakterystykê za-
wartoœci. W tym drugim przypadku warto zwróciæ uwagê na bardzo obszerne incipity i eksplicity
przytaczane z wiernym zachowaniem osobliwoœci ortograficznych orygina³ów.

Nastêpnie G. Roth przeprowadzi³a skrupulatne badania zwi¹zane z identyfikacj¹ pisarza kode-
ksu L, który przedstawi³ siê w kolofonie jako „Nicolaus Brevis kathedralis Cracoviensis”. Próba od-
nalezienia go wœród studentów Uniwersytetu Krakowskiego nie przynios³a jednoznacznych rezulta-
tów, albowiem uniwersyteckie Ÿród³a krakowskie czterokrotnie w latach 1408–1431 odnotowuj¹
Miko³ajów z G³ubczyc (milcz¹co przyjêto za³o¿enie, ¿e musia³ pochodziæ z tego miasta). Nie wy-
korzysta³a wprawdzie Wydawczyni najnowszego wydania metryki uczelni krakowskiej2, jednak i tam
nie znajdziemy jednoznacznej wskazówki co do identyfikacji Miko³aja, co najwy¿ej sugestiê, ¿e je-
den z tych Miko³ajów, Nicolaus Johannis de Lubschicz, by³ to¿samy z Nicolausem de Leubschicz,
immatrykulowanym w 1417 r. na Uniwersytecie Wiedeñskim3. Warto uzupe³niæ wywody G. Roth
na temat katedralisów (zawodowych kopistów), odwo³uj¹ce siê do jeszcze XIX-wiecznych studiów
Wilhelma Wattenbacha, o wyniki badañ Edwarda Potkowskiego. Co istotne, Miko³aj Brevis sta³ siê
jednym z wa¿niejszych przedstawicieli tej profesji, aktywnych w pierwszych dziesiêcioleciach XV w.,
których E. Potkowski prezentowa³4. Zauwa¿my, ¿e ten badacz nie okaza³ siê tak ostro¿ny jak G. Roth,
kiedy opowiedzia³ siê za identycznoœci¹ Miko³aja immatrykulowanego w 1408 r. z tym, który (do-
piero) w 1422 r. osi¹gn¹³ stopieñ magistra artium, i uto¿sami³ go z Miko³ajem Brevis. Nie wdaj¹c
siê w dyskusjê nad zasadnoœci¹ tej hipotezy, nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e jest ona poparta szerszymi
obserwacjami karier i wykszta³cenia katedralisów, poczynionymi przez E. Potkowskiego. Warto po-
nadto dodaæ, ¿e oprócz dwóch wymienionych przez G. Roth kodeksów sporz¹dzonych przez Miko-

2 Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508. Biblioteka Jagielloñska rkp. 258, wyd.
A. G¹siorowski, T. Jurek, I. Skierska przy wspó³pracy R. Grzesika, t. I: Tekst, t. II: Indeksy, Kraków
2004.

3 Ibidem, t. II, s. 146.
4 E. Po tkowsk i, Ksi¹¿ka rêkopiœmienna w kulturze Polski œredniowiecznej, Warszawa 1984,

s. 100–107; Miko³aj Brevis wzmiankowany na s. 54, 101, 102; t en¿ e, Produkcja ksi¹¿ki rêkopiœmien-
nej w Polsce XV stulecia (Z badañ nad polskimi ksiêgozbiorami historycznymi. Ksi¹¿ka rêkopiœmien-
na XV-XVIII w., Warszawa 1980, s. 9–67); t en¿ e, Katedralisi gdañscy. Z dziejów ksi¹¿ki w Gdañsku
XV w. (Discernere vera ac falsa. Prace ofiarowane Józefowi Szymañskiemu w szeœædziesi¹t¹ rocznicê
urodzin (Annales Universitatis Mariae Curie-Sk³odowska, 14), Lublin 1992, s. 209–219). Dwie ostatnie
prace zosta³y w przeredagowanej postaci opublikowane pt. Zawodowi wytwórcy ksi¹¿ki – katedralisi
w miastach polskich i pruskich (t en¿e, Ksi¹¿ka i pismo w œredniowieczu. Studia z dziejów kultury
piœmiennej i komunikacji spo³ecznej, Pu³tusk 2006, s. 119–144) – ze wzglêdu na czas wydania G. Roth
nie mog³a jednak znaæ tej pracy.
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³aja Brevis, skopiowa³ on w 1417 r. jeszcze jeden msza³, dzisiaj przechowywany w Bibliotece Kapi-
tulnej we Wroc³awiu (sygn. 48n), a pochodz¹cy z biblioteki koœcio³a parafialnego œw. Jakuba w Ny-
sie5.

Interesuj¹ca z punktu widzenia œl¹skiej sztuki iluminatorskiej jest kolejna czêœæ wstêpu, przed-
stawiaj¹ca informacje na temat iluminatora kodeksu prawa g³ubczyckiego, Jana z ¯ytawy, oraz
wszystkich znanych dzie³, które ozdobi³ on sam (9 kodeksów) b¹dŸ pochodzi³y z jego „szko³y” czy
warsztatu (8 kodeksów). Znalaz³a siê tu ponadto szczegó³owa charakterystyka zdobieñ kodeksu wraz
z indeksem motywów wystêpuj¹cych w rêkopisach iluminowanych przez Jana z ¯ytawy. Na uwagê
zas³uguje analiza funkcji przekopiowanych do kodeksu L pieczêci, które by³y przywieszone do do-
kumentów. W œlad za Ruth Schmidt-Wiegand uzna³a Wydawczyni, ¿e legitymizowa³y one ca³y ko-
deks. Przy omawianiu zdobieñ zosta³ przedstawiony ciekawy eksperyment zrekonstruowania kolo-
rów iluminacji na podstawie reprodukcji czarno-bia³ych. Podj¹³ siê jej jeszcze przed odnalezieniem
orygina³u Krzysztof Izdebski, artysta fotografik z Gdañska. Przy zastosowaniu metod komputero-
wych uda³o mu siê odtworzyæ pierwotne kolory zdobieñ kodeksu. Uzyskane przez niego wyniki
mo¿na by³o porównaæ z oryginalnymi kolorami. Okaza³o siê, ¿e zgodnoœæ zrekonstruowanych barw
z oryginalnymi jest doœæ wysoka. Nieliczne dostrze¿one ró¿nice pozwalaj¹ na udoskonalenie zasto-
sowanej metody komputerowej. W ten sposób zdobyte tu doœwiadczenia bêdzie mo¿na wykorzystaæ
w badaniach zabytków znanych tylko z czarno-bia³ych fotografii.

G. Roth przyjrza³a siê uwa¿nie tekstowi prawa miœnieñskiego, które w L zajmuje najwiêcej miej-
sca (byæ mo¿e by³oby w³aœciwiej zaj¹æ siê t¹ problematyk¹ ju¿ wczeœniej, w czêœci, w której oma-
wiana by³a zawartoœæ kodeksu). Prawo miœnieñskie w tej wersji nale¿y do tzw. grupy œl¹skiej. Prze-
kaz z L jest zbli¿ony do rêkopisu Biblioteki Ksiêcia Augusta w Wolfenbüttel (sygn. Cod. Guelf. 47.2.
Aug. fol., z 1446 r.), jednej z podstaw XIX-wiecznego wydania Hermanna Ortloffa. Wyniki badañ
G. Roth nad przekazami prawa miœnieñskiego wskazuj¹ ponadto na bezpoœredni¹ zale¿noœæ L od
kodeksu Powiatowego Archiwum Pañstwowego w O³omuñcu (sygn. Archiv mìsta Knihy 167).

Ostatni¹ czêœæ obszernego wstêpu stanowi szczegó³owy opis zasad edycji. Wydawczyni zwraca
w nim uwagê zw³aszcza na sposób oddania grafii oryginalnych kodeksów. Jednoczeœnie precyzyj-
nie okreœla zakres w³asnych ingerencji i sposób ich zaznaczania. Ponadto przedstawia zasady kola-
cjonowania przekazów rêkopiœmiennych, inne w przypadku oryginalnych tekstów prawa g³ubczyc-
kiego, a inne, uproszczone w przypadku prawa miœnieñskiego.

Na album sk³ada siê 31 tablic. Dokumentuj¹ one proces rekonstruowania oryginalnych kolorów
kodeksu L na podstawie czarno-bia³ych reprodukcji. Ponadto znajduj¹ siê tu równie¿ tablice wybra-
nych, na ogó³ bogaciej zdobionych kart tego kodeksu. Albumu dope³niaj¹ podobizny kilku rêkopi-
sów iluminowanych przez Jana z ¯ytawy. Mo¿na by sobie ¿yczyæ, by podpisy do poszczególnych
tablic nie ogranicza³y siê tylko do wskazania fotografowanego obiektu, Autora fotografii i daty jej
wykonania, lecz zawiera³y tak¿e elementy komentarza rzeczowego, uzasadniaj¹ce celowoœæ zamie-
szczenia poszczególnych reprodukcji.

Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ omawianego wydawnictwa jest oczywiœcie krytyczna edycja tekstów ko-
deksu L. Nale¿y podkreœliæ najwy¿szy poziom edytorski, zarówno w warstwie rekonstrukcji tekstu,
jak i w komentarzu. Ten ostatni ³¹czy elementy krytyki tekstu i objaœnienia rzeczowe. Przypisy teks-
towe i rzeczowe otrzyma³y jednolit¹ numeracjê liczbow¹, odrêbn¹ w ramach poszczególnych stron.
Komentarz jest precyzyjny i jednoznaczny. Wyjœciem naprzeciw potrzebom badaczy jest zamieszcze-
nie w za³¹czniku wydañ orygina³ów dokumentów, których wersje niemieckie znajduj¹ siê w kode-
ksie L, a tak¿e znanego z przestarza³ej edycji dokumentu ksiêcia opawskiego Miko³aja II z 1325 r.,
identycznego z pierwszymi trzema akapitami g³ubczyckiego prawa miejskiego, chocia¿ przeznaczo-
nego – oprócz G³ubczyc – równie¿ dla Opawy, Krnova i Bruntálu. Dope³niaj¹ edycji: rozbudowane
konkordancje paragrafów w cz¹stkowych edycjach tekstów prawa g³ubczyckiego w zestawieniu
z omawianym wydaniem, wykazy skrótów, wykorzystanych Ÿróde³, literatury i rêkopisów, indeksy
geograficzny, osobowy, rzeczowy (odrêbnie dla wstêpu i tekstu prawa g³ubczyckiego, jednak bez

5 W. U r b a n, Rêkopisy liturgiczne Biblioteki Kapitulnej we Wroc³awiu (Archiwa, Biblioteki
i Muzea Koœcielne, 6, 1963, s. 182–183); zob. te¿: Po tkowsk i, Zawodowi wytwórcy…, s. 120.
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prawa miœnieñskiego, które oczekuje na samodzielne wydanie krytyczne, tak w wersji ogólnej, jak
te¿ „œl¹skiej”).

Badacze historii prawa niemieckiego, historycy ksi¹¿ki i sztuki czy te¿ historycy Œl¹ska i Mo-
raw, dziêki staraniom Instytutu Herdera w Marburgu i wysi³kom Wydawczyni G. Ruth, otrzymali
do swych badañ bardzo wa¿ne Ÿród³o, wzbogacaj¹ce istotnie zestaw tekstów wersji prawa niemiec-
kiego dostêpnych w edycjach krytycznych. Cel postawiony wydaniu, tj. udostêpnienie miêdzynaro-
dowemu krêgowi badaczy poprawnej naukowo i kompletnej edycji tekstów prawa g³ubczyckiego,
zosta³ nie tylko osi¹gniêty, ale – co nale¿y podkreœliæ – zrealizowany w sposób wzorcowy.

Wojciech Mrozowicz

Mieczys³aw Morka, SZTUKA DWORU ZYGMUNTA I STAREGO. TREŒCI POLITYCZNE
I PROPAGANDOWE, Warszawa 2006, ss. 674, il. 326.

Sztuka zwi¹zana z blisko pó³wiekow¹ aktywnoœci¹ polityczn¹ najm³odszego spoœród korono-
wanych synów Kazimierza Jagielloñczyka nigdy w ci¹gu minionego wieku nie przesta³a byæ tema-
tem o¿ywionych badañ i dyskusji. Wynika to zarówno z estetycznego powabu ówczesnych dokonañ
artystycznych, o których ka¿dy polski obywatel uczy siê od najm³odszych lat szkolnej edukacji, jak
te¿ ze znaczeniowej rangi powsta³ych wówczas dzie³, wi¹¿¹cych siê z wa¿nymi przeobra¿eniami
ideologii i realnego kszta³tu pañstwa polskiego. Dorobek tych badañ jest imponuj¹cy i... onieœmie-
laj¹cy. Ju¿ choæby z racji tego, ¿e powsta³a rozprawa podsumowuj¹ca tak rozleg³y obszar naukowej
refleksji, nale¿y wyraziæ uznanie dla jej Autora, Mieczys³awa Morki, wieloletniego pracownika In-
stytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Podtytu³ ksi¹¿ki wyraŸnie ukierunkowuje czytelnika na aspekt
ideowy dzie³, pozostawiaj¹c na uboczu eksplorowan¹ przez lata, a dziœ pozostaj¹c¹ w defensywie
problematykê formaln¹. Takie ukierunkowanie swoich badañ Autor wyrazi³ zreszt¹ expressis verbis
na s. 49. To poniek¹d signum temporis – klimat ideowy wspó³czesnej Europy wymusza wszech-
ogarniaj¹c¹ potrzebê reinterpretacji przesz³oœci, napisania historii Europy z innym roz³o¿eniem ak-
centów, dania sankcji pod jej postulowany kszta³t. Recenzowana ksi¹¿ka wpisuje siê w taki meta-
dyskurs i jeœli o tym wspominam, to czyniê tak dlatego, ¿e rzadko mamy okazjê zapoznaæ siê z takimi
pracami w jêzyku polskim, a przynajmniej pisanymi przez polskich historyków sztuki i dotycz¹cy-
mi tzw. sztuki dawnej, w którym to obszarze metodologiczny konserwatyzm i bezw³adne porusza-
nie siê w intelektualnych koleinach sta³y siê cnot¹ sam¹ w sobie, czêsto tak¿e gwarancj¹ szybkiego
awansu naukowego.

Jakkolwiek bardzo obszerna, ksi¹¿ka Mieczys³awa Morki posiada klarowny uk³ad treœci. Po ob-
szernej czêœci wstêpnej (s. 13–52), podejmuj¹cej zagadnienie miejsca sztuki w ideologii i propa-
gandzie czy reprezentacji w³adzy, a tak¿e przybli¿aj¹cej kontekst historyczny i spo³eczny omawia-
nych zjawisk, przedstawiono „Wawelsk¹ rezydencjê panuj¹cego” (s. 53–200). Odrêbn¹ czêœæ
poœwiêcono Kaplicy Zygmuntowskiej (s. 201–298), po czym w rozdziale „Rex iustus – w³adca ide-
alny” (s. 299–380 omówiono literaturê panegiryczn¹, falerystykê, grafikê portretow¹ oraz – rzecz
rzadko spotykana u polskich historyków sztuki, a z racji pomyœlnoœci realizacji obranego tematu godna
wyró¿nienia – numizmatykê. Omawianie poszczególnych kategorii dzie³ uzupe³niaj¹ w tej czêœci
rozwa¿ania na temat religijnoœci w³adcy i jego otoczenia. Kolejny rozdzia³ „Ród Jagiellonów”
(s. 381–462) poœwiêcony jest artystycznym przejawom budowania przez Zygmunta pomników ro-
dowej chwa³y. Tak¿e tu badacz wykroczy³ poza tradycyjnie pojmowan¹ sferê badañ historii sztuki,
siêgaj¹c po Ÿród³a sfragistyczne i numizmatyczne. Szczególnie interesuj¹ce s¹ obszerne passusy na
temat roli kultu œw. Stanis³awa, a tak¿e wywody poœwiêcone roli heraldyki i genealogii w budowa-
niu autorytetu dynastii – dzia³ania wa¿nego z racji nieustannej konfrontacji nie tylko z ostentacj¹
w³adzy cesarskiej (np. s. 98–113, 190–197, 486–488), ale i nasilaj¹c¹ siê ofensyw¹ w³adców Mo-
skwy, buduj¹cych swój presti¿ kosztem Jagiellonów. Pracê zamyka obszerne zakoñczenie
(s. 463–538), a dope³niaj¹ j¹: aneksy Ÿród³owe (s. 539–548), „Summary” (s. 549–580), bibliografia
(s. 581–625) i indeks osobowy (s. 626–662) oraz spis ilustracji (s. 663–674). Rejestruj¹c uk³ad i treœæ
pracy, nale¿y wszak¿e wyraziæ zdziwienie, ¿e nie w pe³ni ujawnia je podany na pocz¹tku ksi¹¿ki
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spis treœci. Zawarto w nim bowiem jedynie tytu³y g³ównych rozdzia³ów, pomijaj¹c natomiast szereg
(bodaj kilkadziesi¹t) podrozdzia³ów, które w pracy wszak¿e realnie istniej¹.

Ksi¹¿ka jest bardzo bogato ilustrowana, czêsto barwnymi i znakomitej jakoœci fotografiami – to
niew¹tpliwie jej walor. Kwesti¹ dyskusyjn¹ jest natomiast zasadnoœæ tak rozleg³ych pasa¿y na koñ-
cu i pocz¹tku ksi¹¿ki (s. 5–12, 508–538!) na temat tego, jakie w czasie jej bardzo d³ugiego pisania
i z kim Autor prowadzi³ batalie (M. Morka jest demaskatorem prawdziwej wartoœci tzw. kolekcji
Porczyñskich – jednego z najwiêkszych skandali w kulturze polskiej ostatnich dekad). Wielostroni-
cowe uwagi na temat obecnej sytuacji spo³eczno-politycznej i kondycji pañstwa polskiego oraz au-
tobiograficzne ustêpy o takich gabarytach (³¹cznie blisko 40 stron) wydaj¹ siê zbyteczne. Miejscem
na nie s¹ blogi, a w³aœciw¹ form¹ – eseistyka, na któr¹ miejsce zawsze siê znajdzie; wstêpy i zakoñ-
czenia naukowych rozpraw nie powinny byæ obci¹¿ane takim balastem.

Trudno, nie pisz¹c recenzji-rzeki rozlanej na kilkanaœcie stron, odnieœæ siê do ca³ego bogactwa
treœci ksi¹¿ki Mieczys³awa Morki. Mo¿na ogólnie stwierdziæ, ¿e badacz, w przeciwieñstwie do wie-
lu poprzedników, nie uleg³ pokusie adorowania w³adcy, którego aktywnoœci poœwiêci³ okaza³¹ ksi¹¿kê
i wiele lat przepe³nionego badaniami ¿ycia. W ocenach poczynañ króla, tak¿e tych politycznych,
badacz zachowuje krytycyzm (np. s. 467, 486, 505), bywa nawet srogi (s. 422, 475), ale gdy trzeba,
komplementuje Jagiellona (np. s. 506). Pomocne w ocenach jest, jak siê zdaje, nieustanne konfron-
towanie dokonañ polskich z tymi, jakie rodzi³y siê w krêgu w³adców Francji, Niderlandów, W³och,
a przede wszystkim Habsburgów zasiadaj¹cych na coraz liczniejszych tronach. Erudycja M. Morki,
znana z jego licznych dawniejszych prac, okazuje siê tu nies³ychanie owocna. Poszukiwanie inspi-
racji dla fundacji króla polskiego w tym krêgu, w Wiedniu zw³aszcza, jest uzasadnione z wielu po-
wodów: Habsburgowie to w koñcu g³ówny polityczny rywal, ale te¿ – warto o tym wci¹¿ pamiêtaæ
– bliska rodzina króla, w którego ¿y³ach p³ynê³a habsburska krew (przez matkê El¿bietê Rakuszan-
kê by³ krewnym Maksymiliana I, Ferdynanda I i Karola V). Dlatego wyjaœnianie i ocena poczynañ
Zygmunta uwypuklaj¹ce sprawy pañstwa i dynastii nie w pe³ni chyba oddaj¹ motywy decyzji króla,
którego M. Morka – chwilami (np. s. 422) odnieœæ mo¿na takie wra¿enie – trochê na si³ê chce usta-
wiæ w oczach czytelnika w roli wroga Domu Austriackiego. Celu jednak nie osi¹ga i, œwiadom tego,
w konkluzji na s. 507 zmuszony jest przyznaæ, ¿e „Kluczowym zagadnieniem za jego panowania
by³o popieranie, lub aktywne wspieranie, zazwyczaj za pieni¹dze, panuj¹cych w innych krajach Habs-
burgów”. A przecie¿ tyle¿ uwagi poœwiêci³ Autor wojnom z Moskw¹, najazdom tatarskim i mo³-
dawskim oraz zagro¿eniu tureckiemu. Czy w tej sytuacji Habsburgowie naprawdê byli a¿ tak nie-
bezpieczni? Czy polityka kreowania wrogów ze wszystkich stron by³aby korzystniejsza? Czy
wyra¿ona w ostatnim zdaniu rozprawy (s. 507) obawa, ¿e prohabsburska polityka Zygmunta nie s³u-
¿y³a Rzeczpospolitej, nie stoi w konflikcie z diagnoz¹, poczynion¹ przez M. Morkê na s. 504–505:
„Umiej¹cy nowoczeœnie gospodarowaæ Niemcy, ¯ydzi i W³osi zamiast staæ siê wzorem, byli dla wiêk-
szoœci Polaków z³ymi przyk³adami nadmiernego bogacenia siê. Zacofanie i prymitywizm staæ siê
mia³y nie tylko gwarantem szlacheckiej »wolnoœci«, ale i politycznych sukcesów”. Mo¿e zatem umie-
j¹cy lepiej rz¹dziæ Habsburgowie byliby lepsz¹ alternatyw¹ dla Jagiellonów?

Wracaj¹c do porzuconego w¹tku, trzeba nadmieniæ, ¿e by³oby nieprawdziwe stwierdzenie, ¿e
czynnik rodzinny (genealogiczny czy nawet genetyczny, jak go okreœla M. Morka na s. 505) zosta³
pominiêty. Wydaje siê, ¿e troszkê siê zagubi³, tak samo jak inny komponent kondycji emocjonalnej
ka¿dego cz³owieka – eschatologiczny. W dobie reformacji i polaryzacji chrzeœcijañskich dróg do
zbawienia ta kwestia winna zyskaæ wiêcej miejsca. Trochê zabrak³o mi w tej pracy tak¿e wyraŸniej-
szego rozwarstwienia w³adcy (jako jednoosobowej instytucji pañstwa) i pañstwa (jako czynnika ze-
wnêtrznego wobec w³adcy, niezale¿nie od ideowych i faktycznych koincydencji zak³ócaj¹cych tak¹
stratygrafiê), co nie znaczy, ¿e taka optyka zniknê³a z kart ksi¹¿ki (np. s. 58, 84, 117). Ta moja oce-
na wynika zapewne z preferowanego przeze mnie œciœlejszego konfrontowania sfery ideologii w³a-
dzy z uwarunkowaniami prawnymi, które to doœwiadczenie badawcze wynios³em g³ównie z obco-
wania z historiografi¹ czesk¹. Jeœli tu o tym piszê, to dlatego, ¿e tak¿e dla interpretacji zjawisk
artystycznych z krêgu Zygmunta I historyczny kontekst czeski (i wêgierski) jest bardzo istotny. W tym
obszarze bowiem, pod przemo¿nym wp³ywem brata W³adys³awa Jagielloñczyka, formowa³a siê oso-
bowoœæ polityczna przysz³ego wieloletniego króla Polski, a wczeœniej ksiêcia g³ogowskiego i opaw-
skiego oraz starosty generalnego Œl¹ska i wójta Górnych £u¿yc. Jeden z przyk³adów – tak¿e w Pra-



92 Artyku³y recenzyjne i recenzje

dze móg³ królewicz ogl¹daæ konny pomnik króla – Jerzego z Podiebradów1, co rzecz jasna nie wy-
klucza inspiracji p³yn¹cych z dalszych obszarów Europy (s. 171–176).

Pisz¹c o tym wczesnym okresie rz¹dów Zygmunta, M. Morka przywróci³ w³aœciw¹ miarê roz-
chwianej ocenie przekazów mówi¹cych o zakupie przez ksiêcia od W³ocha picturae edificia (s. 178)
– w istocie rycin lub rysunków, wedut, ale nie projektów (niska kwota zap³aty – 2 floreny)2. Byæ
mo¿e w Czechach widzia³ te¿ Zygmunt inspiracjê dla wawelskiej serii portretów w³adców europej-
skich, o których M. Morka pisze na s. 89–113. Chodzi o wystrój malarski sali zamku na Hradcza-
nach z czasów cesarza Karola IV, zmodyfikowany w dobie W³adys³awa Jagielloñczyka3 – wnêtrze
to Zygmunt bez w¹tpienia zna³. Rozwa¿aj¹c zaœ wyra¿on¹ przez te i inne dzie³a (np. kwestia korony
zamkniêtej) ideê równoœci w³adzy króla Polski w³adzy cesarza, warto pamiêtaæ o podnoszonej
w literaturze sprawie przejêcia przez Zygmunta praw suwerena nad Prusami Ksi¹¿êcymi4. To by³
lub móg³ byæ bodziec prawny sk³aniaj¹cy do refleksji nad relacj¹ obu tronów.

Osobist¹ satysfakcjê przynosi pisz¹cemu te s³owa ta czêœæ rozprawy, w której M. Morka doszu-
kuje siê odniesieñ rezydencji wawelskiej do wyobra¿eñ o templum Salomonis (s. 292–298). Tropi¹c
podobne zjawiska na ówczesnym Œl¹sku5 i nara¿aj¹c siê na krytykê wynikaj¹c¹ z nieznajomoœci za-
gadnienia6, znajdujê tu niejako sojusznika. Kwestia nie wydaje siê wszak¿e wyczerpana – frapuj¹ce
od lat póŸnogotycko-renesansowe portale wawelskie, dla których wykazywano ostatnio po³udnio-
woniemieck¹ genezê artystyczn¹7, czekaj¹ na analizê nakierowan¹ na zagadnienie okreœlenia cha-
rakteru zmaterializowanych tu poszukiwañ form wyrazowych dla „biblijnej scenerii”, jak¹ stanowiæ
mia³a rezydencja. Innymi s³owy – portale tego typu, podobnie jak wiele innych form póŸnogotyc-
kich, postrzegaæ mo¿na jako przejaw sprzê¿enia form zrodzonych w dobie intensywnego kontaktu

1 M. Bar t lová, Vlastní cestou. Výtvarné umìní ve službách vlodaøské reprezentace Jiøího z Podì-
brad a èeských stavù v dobì Jagellonské (Lesk královkého majestátu ve støedovìku. Pocta Prof. PhDr.
Františku Kavkovi, CSc. K nedožitým 85. narozeninám, pod red. L. Bobkovej, M. Holi, Praha–Litomyšl
2005, s. 244–245).

2 Podobne stanowisko wyrazi³em nieco wczeœniej – B. Czechowic z, Ksi¹¿êcy mecenat arty-
styczny na Œl¹sku u schy³ku œredniowiecza, Warszawa 2005, s. 33.

3 Z obfitej i niewolnej od kontrowersji literatury: M. B lahová, Rezidence a propaganda. Pražský
hrad za vlády Karla IV (Korunní zemì v dìjinách èeského státu III. Rezidence a sprábní sídla. Sborník
pøíspìvkù z mezinárodního kolokvia konaného ve dnech 29.–31. bøezna 2006 v Clam-Gallasovì palácí
v Praze, wyd. L. Bobková, J. Konvièná, [Praha 2007] (= Opera Facultas philosophicae Universitatis
Carolinae Pragensis, 4), s. 49–59).

4 B. Miodoñska, Korona zamkniêta w przekazach ikonograficznych z czasów Zygmunta I. (Uwa-
gi w zwi¹zku z rozpraw¹ Aleksandra Gieysztora „Non Habemus caesarem nisi regem”. Korona zamk-
niêta królów polskich w koñcu XV i w w. XVI. Muzeum i Twórca. Studia z historii sztuki i kultury ku
czci prof. dr Stanis³awa Lorentza, Warszawa 1969, s. 277–292, Biuletyn Historii Sztuki, 32, 1970,
s. 14); przywo³uj¹c ten jeden tekst, odwo³ujê siê zarazem do publikacji A. Gieysztora zawartej w ty-
tule pracy B. Miodoñskiej. Wi¹¿¹ce s¹ tu te¿ konkluzje R. Kunke l a, Fundacje Aleksandra Jagiel-
loñczyka w Wilnie i Krakowie (Sztuka oko³o 1500. Materia³y Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
Gdañsk, listopad 1996, Warszawa 1997, s. 138).

5 M.in.: B. Czechowic z, Artystyczne refleksy œl¹skich pielgrzymek do Jerozolimy oko³o 1500
roku (Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Œwiêtej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Œl¹sku, pod red.
J. Lubos-Kozie³, J. Gorzelika, J. Filipczyk, A. Lipnickiego, Wroc³aw 2005 (Acta Universitatis Wrati-
slaviensis, No 2846, Historia Sztuki, 22, s. 267–281); t en¿e, Dwie drogi? Fryderyk II legnicko-brzeski
i Karol I ziêbicko-oleœnicki oraz ich siedziby w Legnicy i Z¹bkowicach Œl¹skich (Szkice Legnickie,
28, 2007, s. 23–54); t e n ¿ e, Legnickie osie pamiêci i kody dostêpu. Szkic o kulturze duchowej
i umys³owej miasta (Tradycje nauki legnickiej. Konferencja naukowa z okazji 480. rocznicy za³o¿enia
uniwersytetu w Legnicy 12 paŸdziernika 2006 r., pod red. S. D¹browskiego, Legnica 2007, s. 45–64).

6 Np. P. Wiszewsk i, rec.: B. Czechowicz, Ksi¹¿êcy mecenat artystyczny na Œl¹sku u schy³ku
œredniowiecza, Warszawa 2005, Wydawnictwo DiG, s. 727 (Kwartalnik Historyczny, 2007, 4,
s. 122–126); por.: B. Czechowicz, OdpowiedŸ na recenzjê mojej ksi¹¿ki „Ksi¹¿êcy mecenat arty-
styczny na Œl¹sku u schy³ku œredniowiecza” autorstwa Przemys³awa Wiszewskiego (tam¿e, w druku).

7 M. Z la t, Geneza gotycko-renesansowych portali zamku na Wawelu (Rocznik Historii Sztuki,
30, 2005, s. 85–108).
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Europejczyków z Terra Sancta (modus póŸnogotycki) z tymi, które – jako renesansowe – przywo-
³ywa³y nie tylko ducha sztuki Rzymu pierwszych imperatorów, lecz tak¿e klimat (ikonosferê) cza-
sów Chrystusa i aposto³ów. To jednak odrêbne zagadnienie, wi¹¿¹ce siê z prób¹ dokonywanej
w ostatnich latach redefinicji sztuki renesansowej jako takiej8 i zas³uguj¹ce na dalsze badania. Jeœli
o tym piszê w kontekœcie ksi¹¿ki M. Morki, to dlatego, ¿e Wawel Zygmunta I jawi siê tu jako zna-
cz¹cy punkt na kulturowej mapie XVI-wiecznej Europy, i to nie tylko z racji urody dzie³, jakie za
spraw¹ Zygmunta Starego powsta³y lub zosta³y sprowadzone, ale tak¿e ich intelektualnego wyrafi-
nowania wyra¿onego w znacznym stopniu poprzez formê.

Poszukuj¹c mo¿liwych inspiracji dla królewskiego programu naœladowania Salomona (i Dawi-
da), wskazywaæ trzeba nie tylko odleg³e analogie hiszpañskie. Podobne idee – ³¹czenia kreowanej
rezydencji z kodem jerozolimskim – materializowa³y siê od pierwszych lat XVI w. w Czechach9,
zapewne na Œl¹sku10, a poza tym pamiêtaæ trzeba o wspomnieniu Jerozolimy zapisanym w progra-
mie warowni malborskiej11, która po 1525 r. sta³a siê jedn¹ z rezydencji Zygmunta. Kwestia, czy
kod ten wyra¿a³y formy œredniowieczne (gotyckie) czy nowo¿ytne (renesansowe), ma przy tym dla
samego przes³ania znaczenie drugorzêdne.

Lektura ksi¹¿ki sk³ania do pytania, dlaczego jej Autor unika w odniesieniu do analizowanej sfe-
ry aktywnoœci króla i jego dworu s³owa „mecenat”. Dyskusje zwi¹zane ze znaczeniem tego terminu
chyba zniechêci³y do u¿ywania go, ale trwanie w tym stanie – jeœli s³usznie diagnozujê motywy ter-
minologicznych wyborów M. Morki – skazuje nasz jêzyk na utratê s³owa, które nie powinno staæ
siê ju¿ tylko w³asnoœci¹ œrodowiska prawniczego. S¹dzê, ¿e pojêciom „mecenat” i „mecenas” nale-
¿y przywróciæ znaczenie niejako uniwersalne, takie, jakim ciesz¹ siê terminy „sztuka” czy „arty-
sta”, niezale¿nie od tego, czy mówi siê o epoce antycznej, œredniowiecznej czy wspó³czesnej.

Kilka stwierdzeñ wymaga korekty lub dope³nienia. Prowadzona przez Fryderyka II przebudowa
zamku brzeskiego zaczê³a siê w czwartej dekadzie XVI w. (data 1532 na fasadzie, portale z 1536 r.,
informacja o trwaj¹cej budowie w testamencie ksiêcia z 1539 r.)12, a nie dopiero w 1544 r. (s. 82).
Sprawy sukcesji w Czechach w XV w. nie by³y tak jasne, jak je przedstawi³ M. Morka (s. 111). De
iure wa¿noœæ zachowywa³a bulla sycylijska (z prawem Czechów do elekcji króla) i ustanowienia
Karola IV oraz uk³ady sukcesyjne; rzecz w tym, ¿e prawa te nie by³y jednolite dla wszystkich kra-
jów Korony Czeskiej, m.in. st¹d dwuw³adza w latach 1469–1490. S³oneczna alegoryka w³adcy (o niej
na s. 140–141), jakkolwiek powszechna, szczególnie objawi³a siê w sztuce gloryfikuj¹cej cesarza
Zygmunta13, co te¿ mog³o inspirowaæ jego potomka na polskim tronie.

Mieczys³aw Morka œwiadom by³ tego, ¿e licz¹ca ponad 1000 pozycji bibliografia nie jest pe³na
i ¿e ³atwo bêdzie wskazaæ braki. Uzupe³niaj¹c j¹ w ograniczonym zakresie, upomnê siê o intelektu-
alnie wysmakowan¹, a trochê zapomnian¹ ksi¹¿kê Mieczys³awa Gêbarowicza o pocz¹tkach malar-
stwa historycznego w Polsce14, ponadto wa¿ny dla tematu artyku³ Mieczys³awa Zlata15 (frekwencja
imienia Mieczys³aw w tym zdaniu to dzie³o przypadku) oraz interesuj¹cy artyku³ Roberta Kunkela
o mecenacie Aleksandra Jagielloñczyka16.

8 Por. inspiruj¹c¹ ksi¹¿kê J. T räge ra, Renaissance und Religion. Die Kunst des Glaubens im
Zeitalter Raphaels, München 2000.

9 P. H lávaèe k, Nový Jeruzalém? Spirituální rozmìr kadaòské rezidence Jana Hasištejnského
z Lobkovicz (†1517) (Dvory a rezidence ve støedovìku, wyd. D. Dvoøáèková-Malá, Praha 2006, Me-
diaevalia Historica Bohemica, Supplementum, 1, s. 237–272).

10 Zob. prace w przyp. 5.
11 S. Sk ib iñsk i, Kaplica na Zamku Wysokim w Malborku, Poznañ 1982.
12 Ostatnio o tym Czechowic z, Ksi¹¿êcy mecenat..., s. 212–217.
13 Por. studia w tomie Sigismund rex et imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Lu-

xemburg 1387–1437. Ausstellungskatalog. Budapest< Szépmuvészeti Múzeum, 18. März– 18. Juni
2006, Luxemburg, Musée national d’histoire et d’art, 13. Juli– 15. October 2006, wyd. I. Tacács, [Bu-
dapest–Luxemburg 2006].

14 M. G ê b a r o w i c z, Pocz¹tki malarstwa historycznego w Polsce, Studia z Historii Sztuki, 34,
Wroc³aw 1981.

15 M. Zla t, O zwi¹zkach ze Œl¹skiem dwóch budowniczych królewskich XVI wieku (Roczniki Sztuki
Œl¹skiej, 17, 1999, s. 125–129).

16 Kunke l, op. cit.
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Podsumowuj¹c tê recenzjê, warto jeszcze zwróciæ uwagê na dwie sprawy. Ksi¹¿kê cechuje zna-
komite wywa¿enie miêdzy rozpoznaniem Ÿróde³ stricte historycznych oraz artystycznych; miêdzy
pokor¹ i dociekliwoœci¹ wobec przekazu werbalnego lub obrazowego a odwag¹ w formu³owaniu
hipotez i interpretacji. Ujmuje szczeroœæ Autora, który – niczym postmodernistyczny architekt – nie
kryje szkieletu swych konstrukcji myœlowych, nie unika te¿ konstrukcji alternatywnych. Œmia³o podej-
muje tak¿e dyskusjê, czyni¹c to zdecydowanie, acz taktownie. Zatem nie tylko treœæ, ale i forma
wypowiedzi, która – jak to widaæ na stronach wielu periodyków – coraz czêœciej musi ustêpowaæ
przed naporem wulgaryzacji jêzyka naukowego, stanowi kolejn¹ niezaprzeczaln¹ wartoœæ ksi¹¿ki
Mieczys³awa Morki. Ta praca powinna znaleŸæ uznanie ze strony pañstwowego mecenatu nad nau-
k¹ i doczekaæ siê wydania w którymœ z jêzyków zachodnioeuropejskich. Wpisuje siê w bowiem
w dyskurs o charakterze szerszym ni¿ polski i jako taka winna byæ œrodkiem do promocji myœli na-
ukowej rodem znad Wis³y.

Bogus³aw Czechowicz

Tadeusz Ko t ³owsk i, NIEMCY 1890–1945. DZIEJE PAÑSTWA I SPO£ECZEÑSTWA, Kra-
ków 2008, wyd. Avion, ss. 338.

Kot³owski jest Autorem sporej ju¿ liczby prac na temat historii Niemiec. Tym razem wybra³ okres
od upadku Bismarcka do œmierci Hitlera. Wyzyska³ niektóre Ÿród³a drukowane i obszern¹ literaturê;
ta ostatnia jest tak liczna, ¿e w ¿adnym wypadku nie by³o mo¿liwe wykorzystanie jej w ca³oœci. Mo¿na
najwy¿ej wskazaæ kilka pozycji, które doda³yby nowy materia³. Na przyk³ad obszerna praca Nip-
perdeya daje znakomit¹ panoramê Niemiec wilhelmiñskich. Autor siêgn¹³ do opracowania Winkle-
ra o Republice Weimarskiej, ale  D³uga droga na Zachód (t³um. polskie wysz³o w 2007 r.) przynosi
pewne nowe zagadnienia, w czêœci nawet dyskusyjne. Brakuje niektórych prac Brachera, wa¿nych
dla wyt³umaczenia przyczyn upadku Republiki Weimarskiej. Z prac Ryszki za najwa¿niejsz¹ uzna³-
bym Pañstwo stanu wyj¹tkowego. Mimo tych dodatków zasiêg wyzyskania literatury nale¿y uznaæ
za siln¹ stronê ksi¹¿ki.

Podzia³ na okresy jest jasny: rz¹dy wilhelmiñskie, I wojna œwiatowa, Republika Weimarska,
z podzia³em na pozycjê miêdzynarodow¹ Niemiec i sprawy wewnêtrzne, rz¹dy hitlerowskie do
1939 r., II wojna œwiatowa z podzia³em na budowê imperium, politykê okupacyjn¹ i marsz ku klê-
sce. Charakterystyczne jest, ¿e Autor proporcjonalnie wiele miejsca poœwiêci³ obu wojnom, zw³a-
szcza drugiej (obie zajmuj¹ mniej wiêcej po³owê ca³ego tekstu, w tym druga 1/3, choæ dodaæ nale-
¿y, ¿e spory urywek poœwiêcony jest polityce okupacyjnej). Narracja jest dok³adna, jak na objêtoœæ
ca³ej ksi¹¿ki, pojawia siê wiele szczegó³ów nie zawsze uwzglêdnianych przez innych autorów. Au-
tor wymienia mnóstwo jednostek wojskowych, grupy armii czy dywizje, podaj¹c nazwiska setek
dowódców, ca³a zreszt¹ praca zawiera zdecydowanie bogaty materia³; je¿eli wspomnê o niektórych
pominiêciach, to przewa¿nie chodzi o sprawy dyskusyjne. Zreszt¹ w recenzji chodzi tak¿e o zwrócenie
uwagi na s³absze strony pracy.

Pierwszy rozdzia³ ma charakter szkicowy, sporo miejsca zajmuje przedstawienie rozwoju go-
spodarczego i spo³ecznego Rzeszy. Autor zaczyna od krytyki Bismarcka. Jego upadek mia³ zakoñ-
czyæ uprawianie polityki „w stylu przedrewolucyjnym” (s. 7). Jednak Kissinger nazwa³ ¿elaznego
kanclerza „bia³ym rewolucjonist¹”, a termin ten uznali niektórzy historycy. Co prawda dotyczy³o to
raczej pocz¹tkowego okresu rz¹du, ale i on potrafi³ groziæ „poruszeniem Acherontu” . Kulturkampf
wyzyska³ dla realnych korzyœci (np. wzrost wp³ywów pañstwa w szkolnictwie, urzêdy stanu cywil-
nego), a przegrani byli g³ównie libera³owie, którym pozostawiono tylko paragraf o jezuitach (do
1917 r.). Tak¿e politykê zagraniczn¹, w której Bismarck uchodzi³ za mistrza, Autor traktuje lekce-
wa¿¹co, pisz¹c, ¿e by³o to tylko odsuwanie niebezpieczeñstwa znalezienia sojuszników przez Fran-
cjê. Warto jednak porównaæ dyplomacjê Bismarcka z tym, co robili nastêpcy, sam Autor okreœla po-
litykê wilhelmiñsk¹ jako irracjonaln¹ (s. 27). Koronnym przyk³adem skutecznoœci polityki Bismarcka
by³o dyplomatyczne przygotowywanie wojen. Stary kanclerz zapewni³ Niemcom siln¹ pozycjê, nie-
kiedy okreœlan¹ jako pó³hegemonialn¹, zarazem zaœ podkreœla³, ¿e Niemcy s¹ „saturowane”. We-
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hler stara³ siê os³abiæ stwierdzenie, ¿e kanclerz by³ niechêtny, czy nawet wrogi polityce kolonialnej
(„moja Afryka jest w Europie”), bo przecie¿ za jego czasów Rzesza uzyska³a znacznie wiêcej posiad-
³oœci kolonialnych ni¿ za Wilhelma. Tylko ¿e wtedy mo¿na by³o je zdobywaæ bez wywo³ywania kon-
fliktów miêdzy mocarstwami.

System uk³adów i poœrednich porozumieñ pozostawiony przez Bismarcka by³ z³o¿ony, niekiedy
zawiera³ wewnêtrzne sprzecznoœci, ale nastêpcy zredukowali go jedynie do sojuszu z Austro-Wê-
grami. Nawet Trójprzymierze utrzymywa³o siê realnie dot¹d, gdy w Rzymie rz¹dzi³ gor¹cy wielbi-
ciel Bismarcka Crispi. Po pierwszym uk³adzie W³och z Francj¹ Bülow stwierdzi³ lekcewa¿¹co, ¿e
dobry m¹¿ godzi siê na jedn¹ turê w walce z innym partnerem. Dyplomacja niemiecka nie umia³a
dochodziæ do rozwi¹zañ kompromisowych, odrzucaj¹c kilka podobnych prób angielskich. Tymcza-
sem Entente Cordiale francusko-brytyjska czy uk³ad angielsko-rosyjski polega³y na kompromiso-
wym rozwi¹zywaniu nie raz g³êbokich ró¿nic. Porozumienia te okazywa³y siê trwalsze od pozornie
znacznie precyzyjniejszego okreœlenia stosunków w ramach Trójprzymierza. Ta polityka zrywania
z pañstwami, które znajdowa³y siê uprzednio w bardziej czy mniej okreœlonej strefie wp³ywów Rzeszy,
dotyczy³a nie tylko mocarstw, ale i pañstw œrednich, jak Hiszpania czy Rumunia. W tej drodze do
osamotnienia strat nie rekompensowa³a Turcja, gdy¿ tylko zaostrza³a stosunki z Wielk¹ Brytani¹,
ale dla wzmocnienia jej pozycji na Morzu Czarnym trzeba by³o w czasie wojny fikcyjnie sprzedaæ
potê¿ne pancerniki „Göben” i „Breslau”. Publicystyka niemiecka oskar¿a³a Edwarda VII o monto-
wanie okr¹¿enia Niemiec, a dyplomacja niemiecka u³atwia³a mu to zadanie. Z przekonania, ¿e nie-
mo¿liwe jest porozumienie rosyjskiego niedŸwiedzia z brytyjskim wielorybem, pojawi³o siê zasko-
czenie przyst¹pieniem Anglii do wojny, gdy Bethmann-Hollweg skar¿y³ siê, ¿e chodzi³o o œwistek
papieru i g³ównym has³em sta³y siê s³owa „Gott strafe England”.

Bardziej mo¿na zarzuciæ Bismarckowi, ¿e demoralizowa³ spo³eczeñstwo, czyni¹c z obywateli
poddanych, ale w jeszcze wiêkszym stopniu wyst¹pi³o to w erze wilhelmiñskiej, co podkreœli³
H. Mann w Der Untertan.

Rozumiem, ¿e d¹¿enie do skrócenia tekstu spowodowa³o pewne nieœcis³oœci, np. w 1894 r. po-
wsta³ Der Verein zur Förderung des Deutschtums In den Ostmarken, dopiero kilka lat póŸniej zmie-
niaj¹c nazwê na Ostmarken Verein (s. 24). Gorzej, ¿e brak informacji o podziale lewicy mieszczañ-
skiej na Freisinnige Volkspartei (to na jej czele sta³ Eugen Richter) i Freisinnige Vereinigung,
a nastêpnie zjednoczenie w 1910 r. w Fortschritspartei. O narodowych libera³ach najpierw Autor pi-
sze, ¿e grupowali inteligencjê i sfery finansowe oraz przemys³owe (s. 19). PóŸniej partia ta okreœla-
na jest jako przedstawicielka wielkiej bur¿uazji (s. 25). W rzeczywistoœci tak¹ reprezentantk¹ wiel-
kiego kapita³u by³a Partia Rzeszy (Reichspartei, „kleine aber mächtige Partei”) z takimi osobami
jak Stumm-Halberg, Krupp czy Kardorff. Zlewanie siê junkrów z wielk¹ bur¿uazj¹ (s. 16), gdy cho-
dzi o sprawy polityczne, nie by³o takie proste. Za Capriviego inna by³a odpowiedŸ obu grup na py-
tanie – eksportowaæ ludzi czy towary; w 1909 r. chodzi³o o to, kto ma p³aciæ za zbrojenia. Junkrzy
nie byli entuzjastami budowy floty, bo mog³o to zmniejszaæ iloœæ pieniêdzy na armiê, w której s³u-
¿yli oni i ich synowie. Wspólne g³osowanie w wielu wypadkach przez trzy partie (w³aœciwie cztery,
bo Autor pomin¹³ fakt istnienia dwu partii konserwatywnych) nie tworzy³o jeszcze koalicji (s. 25);
zw³aszcza miêdzy narodowymi libera³ami i Centrum istnia³o wiele nieporozumieñ. Straty socjali-
stów w wyborach w 1907 r. w mniejszym stopniu wynika³y z geografii wyborczej (s. 25), bo ona
oddzia³ywa³a przy ka¿dych wyborach, ni¿ z g³osowania w wyborach œciœlejszych przeciwko socja-
listom. Blok Bülowa z jednej strony okreœlano jako „zbratanie konserwatywno-liberalne”, z drugiej
mia³ charakter nacjonalistyczny, co wyrazi³o siê w „próbie ogniowej” bloku w uchwaleniu ustawy
o zwi¹zkach i zebraniach z jej paragrafem jêzykowym. Dymisja Bülowa wynika³a nie tylko z odrzu-
cenia projektu reformy podatkowej, a w niej podatku spadkowego, ale tak¿e z niechêci cesarza do
kanclerza, który nie broni³ w³adcy przed powszechnymi atakami w parlamencie spowodowanymi
nies³ychanie niezrêcznym wywiadem w „Daily Telegraph”. Bethmann-Hollweg do 1914 r. dwukrotnie
znalaz³ siê w podobnej sytuacji, a nadal pozostawa³ kanclerzem.

Okres z³agodzenia rz¹dów za Capriviego skoñczy³ siê rych³o po jego dymisji nie tylko dlatego,
¿e powstawa³y organizacje nacjonalistyczne. W ci¹gu nastêpnych lat (do 1899 r.) próbowano paro-
krotnie wprowadziæ ustawy nadzwyczajne, od „ma³ej ustawy antysocjalistycznej” do ustawy „wiê-
ziennej”. Próby te nie znalaz³y poparcia w parlamencie m.in. dlatego, ¿e w pocz¹tkach rewizjoni-
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zmu w socjaldemokracji (zjazd we Wroc³awiu, g³ówne prace Bernsteina) doszukiwano siê „linie-
nia” (Mauserung) socjalizmu.

Gdy mowa o okresie napiêæ przed wojn¹, Autor wspomnia³ o kryzysie aneksyjnym, ale dobrze
by³oby nadmieniæ o „kotle ba³kañskim”, tym bardziej ¿e II wojna ba³kañska zdecydowa³a o przy-
st¹pieniu Bu³garii do wojny po stronie pañstw centralnych wbrew tradycyjnej przyjaŸni z Rosj¹;
w ogóle wa¿ne by³o, ¿e po klêsce na Dalekim Wschodzie Rosja wróci³a do polityki ba³kañskiej, co
z natury rzeczy nasili³o konflikt z Austro-Wêgrami, a wiêc i z Niemcami, które w dodatku swoj¹
polityk¹ na Dalekim Wschodzie narazi³y siê tak¿e Japonii.

Siêgaj¹c ju¿ do bezpoœredniego wybuchu wojny, niezrêczne jest sformu³owanie, ¿e Serbia „zde-
cydowanie odrzuci³a” ultimatum austriackie; przyjê³a niemal wszystkie ¿¹dania z wyj¹tkiem pro-
wadzenia dochodzeñ w sprawie morderstwa w Sarajewie przez organy austriackie na jej terytorium,
co zagra¿a³o suwerennoœci. Niektórzy politycy s¹dzili, ¿e nowy konflikt uda siê tak¿e rozwi¹zaæ,
ale Austria zamierza³a wewnêtrzny kryzys pañstwa zniwelowaæ przez „skok naprzód”, a posiada³a
carte blanche niemieck¹.

Gdy chodzi o kolejnoœæ wypowiadania wojny, ze wzglêdu na plan Schlieffena nale¿a³o szybko
rozpocz¹æ dzia³ania bojowe przeciw Francji, która mia³a zostaæ pokonana w ci¹gu 42 dni. Korzyst-
ne by³oby opóŸniaæ wojnê z Rosj¹, w której zreszt¹ mobilizacja w rozleg³ym kraju ze s³ab¹ sieci¹
komunikacyjn¹ opóŸnia³a mo¿liwoœæ rozpoczêcia walki. Niemniej Bethmann-Hollweg stwierdzi³, ¿e
bez wojny z caratem nie zyska poparcia socjalistów, a g³oszono „pokój wewnêtrzny” (Burgfrieden).
Dlatego tak¿e Rosji wypowiedziano szybko wojnê.

Przebieg wojny, jak wspomniano, przedstawiony jest bardzo dok³adnie, wyj¹tkiem jest tylko la-
psus, ¿e w 1916 r. Amerykanie po raz pierwszy u¿yli czo³gów (s. 45), przecie¿ USA nie by³y wtedy
jeszcze w stanie wojny z Niemcami, mo¿e chodzi o produkcjê czo³gów, choæ zdaje mi siê, ¿e czo³gi
zaczêli pierwsi produkowaæ i u¿ywaæ Brytyjczycy.

Autor s³usznie podkreœli³, ¿e niemal do koñca wojny przewagê mia³ broni¹cy siê nad atakuj¹-
cym, ¿e cech¹ charakterystyczn¹ dzia³añ wojennych by³y wobec tego walki pozycyjne, przy czym
front niejednokrotnie trwa³ w miejscu przez d³ugie okresy. W najwiêkszym stopniu wystêpowa³o to
na froncie zachodnim, ale podobna tendencja pojawia³a siê i na innych frontach. Autor podkreœla,
¿e przewag¹ Niemiec by³o centralne po³o¿enie, u³atwiaj¹ce przenoszenie jednostek wojskowych
z jednego frontu na drugi, podczas gdy aliantom zachodnim trudno by³o uzyskaæ wspó³pracê woj-
skow¹ z Rosj¹, zw³aszcza gdy nie uda³o siê przebiæ przez cieœniny tureckie.

Niemniej na skutek wojny pozycyjnej czêœciej wa¿niejsze by³o zadanie zniszczenia si³ przeciw-
ników ni¿ zdobycie nowych terenów (has³em niemieckim w czasie niezmiernie krwawych walk
o Verdun by³o „zniszczyæ tê armiê jedynaków”). Taki charakter wojny przy jej przed³u¿aniu siê po-
wodowa³, ¿e sta³a siê ona walk¹ o wyczerpanie, przy czym izolacja Niemiec od reszty œwiata coraz
bardziej pogarsza³a ich sytuacjê.

Wydaje mi siê, ¿e Autor w zbyt ma³ym stopniu przedstawi³ stosunki wewnêtrzne w Rzeszy, a tak¿e
politykê okupacyjn¹ na zajêtych obszarach. I tak dla przyk³adu stosukowo niewielkie rezultaty bom-
bardowañ (zaczyna³y siê one od prymitywnych form) wp³ywa³y poœrednio na politykê niemieck¹
wobec ziem okupowanych. Poniewa¿ potê¿ny przemys³ niemiecki wystarcza³ na potrzeby wojny,
demontowano, niszczono lub wywo¿ono urz¹dzenia przemys³owe, tak¿e pod k¹tem widzenia po-
wojennej konkurencji. Przed³u¿aj¹ca siê wojna powodowa³a rabunkow¹ dzia³alnoœæ wobec rolnic-
twa tych terenów, starano siê jak najwiêcej ¿ywnoœci wywieŸæ do Rzeszy i dla wojska. Robotnikom
sezonowym w 1914 r. nie pozwolono na powrót do domów, póŸniej próbowano werbowaæ bezro-
botnych, a nawet na drodze ³apanek zdobywaæ pracowników do zak³adów w Niemczech.

Wojna na wyczerpanie spowodowa³a szczególn¹ politykê surowcow¹, która rozpoczê³a siê wczeœ-
niej i przechodzi³a znaczn¹ ewolucjê. Racjonowanie ¿ywnoœci czy tekstyliów prowadzi³o do ogra-
niczania przydzia³ów, zarazem zastêpowania produktów os³awionymi erzacami. Najgorzej wygl¹-
da³a sytuacja w miastach, a ograniczeniami dotkniêta zosta³a szczególnie inteligencja. Niekiedy,
zw³aszcza na pocz¹tku wojny, podejmowano kroki fa³szywe, jak s³ynny „mord œwiñ” na pocz¹tku
1915 r. PóŸniej mo¿na by³o mówiæ o zorganizowanym g³odzie, przy czym jego nasilenie zale¿a³o
od wielkoœci ka¿dorocznych zbiorów, ale tak¿e od systemu podzia³u. Stawa³ siê on g³ówn¹ przyczy-
n¹ wielu wyst¹pieñ, szczególnie od 1917 r. Nawet po zajêciu ogromnych po³aci Rosji, sk¹d starano
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siê wywieŸæ brakuj¹ce surowce i ¿ywnoœæ, sytuacja daleka by³a od normalizacji, a niekiedy docho-
dzi³o do takich faktów, ¿e w Wiedniu zatrzymywano transport ¿ywnoœci z Ukrainy dla Niemiec, bo
stolica Austrii tak¿e g³odowa³a. Stosunkowo lepiej wygl¹da³a polityka finansowania wojny. Aby
unikn¹æ podwy¿szania podatków, rozpisywano kilkakrotnie po¿yczki wojenne, które w pierwszych
latach przynosi³y doœæ ³atwo powa¿ne sumy, natomiast póŸniej trzeba by³o du¿ych nacisków, aby
sk³oniæ liczniejsze grupy spo³eczeñstwa do brania w tym udzia³u.

Brakuje wzmianki o przesuniêciach w systemie w³adzy, chodzi zaœ g³ównie o powa¿ny wzrost
kompetencji organów wojskowych. Konkretnie o rolê odgrywan¹ przez zastêpczych naczelnych do-
wódców korpusów armii, przy czym sytuacjê komplikowa³ fakt, ¿e podzia³ na rejony wojskowe nie
by³ identyczny z podzia³em administracyjnym. Dochodzi³o do tego, ¿e po jednej z uchwa³ parla-
mentu przedstawiciel w³adz ostrzeg³, ¿e ma ona znaczenie wy³¹cznie teoretyczne, gdy¿ wprowadze-
nie w ¿ycie nie bêdzie mo¿liwe wobec stanowiska dowódców wojskowych.

W parlamencie w ci¹gu wojny zaczê³a powstawaæ wiêkszoœæ z³o¿ona z socjalistów, centrow-
ców i postêpowców, w jakimœ stopniu jakby daleka zapowied¿ koalicji weimarskiej. Jednoczeœnie
od koñca 1914 r. rozpocz¹³ siê proces wyodrêbniania siê lewicy socjalistycznej; Autor wspomina
o utworzeniu USPD (s. 50), ale ju¿ wczeœniej poprzedzi³a j¹ Socjaldemokratyczna Wspólnota (Sozial-
demokratische Gemeinschaft), przy tym jej sk³ad (a póŸniej USPD) by³ z³o¿ony. Autor pisze
o pacyfistach, wrogoœæ wobec wojny rzeczywiœcie dominowa³a, ale tylko czêœæ d¹¿y³a do rewolu-
cji. Wymienia równie¿ rezolucjê parlamentu o pokoju bez aneksji i odszkodowañ, ograniczaj¹c jej
znaczenie (s. 50), sytuacja by³a jednak bardziej z³o¿ona. Pominiêta w pracy ustawa o OjczyŸnianej
S³u¿bie Pomocniczej (Vaterländischer Hilfsdienst) z koñca 1916 r. wprowadza³a obowi¹zek pracy
na rzecz ojczyzny, ale zarazem uznanie w tym roli zwi¹zków zawodowych. Dla nich trzeba by³o
przeprowadziæ w ustawie zmiany o zwi¹zkach i zebraniach, czego kanclerz dokona³ okóln¹ drog¹
w 1917 r. Wiêkszoœci parlamentu to jednak nie zadowoli³o, pojawi³y siê ¿¹dania demokracji przez
zasadê rz¹dów parlamentarnych. Takich wniosków kanclerz nie podda³ nawet w dyskusji na forum
parlamentu, niemniej gdy w koñcu 1917 r. powsta³ rz¹d z kanclerzem centrowcem Hertlingiem
i wicekanclerzem postêpowcem Payerem na czele, socjaliœci potraktowali go jako realizacjê zasady
rz¹dów parlamentarnych. Autor oceni³ to negatywnie (s. 56), z jednej strony nie podaj¹c genezy ta-
kiego stanowiska socjalistów, z drugiej maj¹c w czêœci racjê, gdy¿ pañstwem rz¹dzi³o w rzeczywi-
stoœci III dowództwo Hindenburga i Ludendorffa. Rz¹d Hertlinga by³ tylko precedensem zapowiada-
j¹cym rz¹dy parlamentarne, ale by³ to jednak fakt doœæ istotny.

Jaka by³aby realizowana zasada pokoju bez aneksji i kontrybucji, to kwestia teoretyczna. Og³o-
szenie deklaracji parlamentu wywo³a³o skrajn¹ reakcjê przeciwników, zwolenników Pokoju Niemiec-
kiego (Deutscher Frieden). Wiadomo od dawna (prace Franza Fischera), ¿e tak¿e Bethmann-Holl-
weg i inni politycy w momencie rozpoczynania wojny planowali aneksjê, ale ze wzglêdu na to, ¿e
powtarzano, i¿ wojna ma charakter obronny, istnia³ zakaz publikowania czegokolwiek na temat ce-
lów wojny. Zakaz ten zniesiono w 1916 r. Je¿eli w 1914 r. program aneksji zawiera³ g³ównie ograni-
czone zdobycze na Zachodzie, to przebieg wojny spowodowa³ powstanie projektów nieporównanie
szerszych aneksji, tym razem przede wszystkim na Wschodzie. U³atwia³o to og³oszenie aktu 5 XI,
który w opinii rz¹dz¹cych za³atwia³ sprawê polsk¹, a wiêc nie wchodzi³o w grê bezpoœrednie w³¹-
czenie do Rzeszy licznych grup ludnoœci polskiej, z któr¹ miano i dot¹d wiele k³opotów.

Nie ma w pracy wzmianki o znanej sprawie reformy ordynacji wyborczej do Sejmu pruskiego,
któr¹ obiecywa³ przeprowadziæ po wojnie nawet cesarz (podobne reformy projektowano ju¿ w cza-
sie wojny w innych pañstwach niemieckich, ale pomija je wielu historyków). Przyk³ady te uzasad-
niaj¹ stwierdzenie, ¿e sprawy wewnêtrzne w czasie I wojny zajmuj¹ w ksi¹¿ce ma³o miejsca.

Podzia³ dziejów Republiki Weimarskiej na czêœæ poœwiêcon¹ jej pozycji miêdzynarodowej i na
stosunki wewnêtrzne ma swoje dobre, ale i ujemne skutki. Umo¿liwi³o to niezwykle dok³adne przed-
stawienie kwestii reparacji (choæ Autor pomin¹³ ostatni plan Younga, mo¿e dlatego, ¿e na dobr¹ spra-
wê nie wszed³ on w ¿ycie; szkoda tak¿e, ¿e nie ma wzmianki o tak g³oœnym fragmencie stosunków
z Francj¹ jak spotkanie Stresemanna z Briandem w Thoiry). Z drugiej strony jednak rozdzielenie
wypadków z 1923 r. odbiera wiele z dramatyzmu tego kryzysu w Niemczech. S¹ tak¿e pewne po-
wtórzenia (np. dwukrotnie wspomina siê o usuniêciu Blomberga i Fritzscha, s. 145 i 168).
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Wiêksze w¹tpliwoœci budzi fragment o sprawie maj¹tków rodzin ksi¹¿êcych (s. 112). Nie wiem,
na czym opar³ siê Autor, pisz¹c, ¿e referendum przewidywa³o odszkodowanie, a maj¹tki wróci³y do
rodzin ksi¹¿êcych. Opar³em siê na raczej wiarygodnym kalendarzu historycznym (Das deutsche
Reich von 1918 bis heute, wyd. Cuno Horkenbach, Berlin ok. 1930; w tytule wspomina siê o popar-
ciu rz¹dów Rzeszy, parlamentarzystów, dziennikarzy, partii, korporacji i zwi¹zków; liczne wzmian-
ki znajduj¹ siê w tekœcie pod rokiem 1926, pojedyncze – pod 1928 i 1929). Ca³¹ kwestiê zapocz¹t-
kowa³o sk³adanie przez te rodziny skarg do s¹dów niemieckich i perspektywa p³acenia wysokich
odszkodowañ. Partie komunistyczna i socjalistyczna wyst¹pi³y wówczas z projektem og³oszenia re-
ferendum w sprawie wyw³aszczenia w³aœcicieli bez odszkodowania, uzyskuj¹c poparcie ponad 11 mln
obywateli, natomiast rz¹d i parlament potêpi³y ten krok. W referendum wziê³a udzia³ podana przez
Autora liczba ponad 15 mln osób maj¹cych prawo wyborcze, ale nie mia³o ono walorów prawnych,
poniewa¿ wed³ug konstytucji g³osowaæ musia³aby co najmniej po³owa uprawnionych, tzn. minimum
20 mln. W rezultacie ca³¹ sprawê musia³y za³atwiæ rz¹d i parlament. Wybór by³ wiêc miêdzy wy-
w³aszczeniem bez odszkodowania oraz zawarciem porozumienia, które na pewno kosztowa³oby mniej
ni¿ wyroki s¹dowe. G³osuj¹cy przeciw wyw³aszczeniu w czêœci brali udzia³ w bezskutecznym refe-
rendum, a kierowali siê sprzecznoœci¹ tego kroku z konstytucj¹ i ze stanowiskiem s¹dów. Debaty
parlamentarne trwa³y d³ugo ze wzglêdu na opór socjalistów i szukanie kompromisu. Jeszcze w 1926 r.
jednak zawarto uk³ad z rodzin¹ Hohenzollernów, a w 1928 r. z innymi rodzinami ksi¹¿êcymi. W latach
1928–1929 dosz³o do kilku spraw s¹dowych wygrywanych z regu³y przez skar¿¹ce rodziny, a chodzi³o
o wysokoœæ odszkodowañ. P³atnoœci, w sumie bardzo wysokie, realizowane by³y przez renty opro-
centowane 8%, wy¿sze, gdy w grê wchodzi³y tak¿e ziemie orne.

Fakty wspó³pracy komunistów i hitlerowców (s. 120 i 127), wobec ci¹gle toczonych walk ulicz-
nych, by³y rzeczywiœcie incydentalne, jak je okreœla Autor, ale wa¿niejsze by³o to, ¿e obie partie
d¹¿y³y do likwidacji demokracji w Niemczech. Komuniœci brali nawet pod uwagê zdobycie w³adzy
przez Hitlera, ale przewidywali, ¿e wówczas wybuchnie rewolucja i sami obejm¹ rz¹dy.

Podobnie jak w wypadku I wojny œwiatowej, i druga przedstawiona jest niezmiernie dok³adnie.
Niemniej niektóre fragmenty pracy nasuwaj¹ pewne uwagi.

Dyskusyjna jest kwestia skutecznoœci bombardowañ, zarówno niemieckich w 1940 r., jak
i póŸniejszych alianckich (s. 241). Jest to problem z³o¿ony i mo¿na stwierdziæ, ¿e by³ to szczyt, ale
i kryzys bombardowania terrorystycznego; bywa³y takie naloty, w których wiêcej ginê³o lotników
alianckich ni¿ ludzi na ziemi. W czasie bombardowania Anglii w 1940 r. przejœcie od ataków na
lotniska i cele podobne do nalotów terrorystycznych oceniane jest nieraz jako b³¹d. Ogólnie mo¿na
stwierdziæ, ¿e bombardowanie nie wywiera³o decyduj¹cego wp³ywu na zdolnoœci produkcyjne prze-
ciwnika, a zarazem, jak to okreœli³ jeden z historyków brytyjskich, ludzie okazywali siê bardziej od-
porni ni¿ mury. Mo¿na by tu dodaæ, ¿e Niemcy pierwsi wyprodukowali samolot o napêdzie odrzu-
towym, ale by³ to tylko myœliwiec, a Hitler ¿¹da³ bombowców, aby realizowaæ Vergeltung. Jeszcze
w 1945 r. eskadra odrzutowców wykaza³a swoj¹ przewagê nad samolotami alianckimi, ale wówczas
na sukcesy by³o za póŸno.

Formu³a bezwarunkowej kapitulacji (s. 271) rzeczywiœcie przed³u¿a³a wojnê, ale wynika³a z do-
œwiadczenia I wojny œwiatowej, gdy po niej w Niemczech panowa³o przekonanie, ¿e nie zosta³y po-
bite militarnie.

Dyskusyjne jest stanowisko Stalina w sprawie niemieckiej (s. 298 i 304). W 1942 r. mówi³, ¿e
nie walczy z pañstwem, tylko z re¿imem hitlerowskim. W grudniu 1944 r. komisja pod przewodnic-
twem Mo³otowa przygotowa³a plan rozbicia Niemiec na piêæ pañstw, o czym nie powiadomiono na-
wet komunistów niemieckich (tak twierdzi Badstübner). Dopiero kilka tygodni póŸniej Stalin opo-
wiedzia³ siê przeciw podzia³owi Rzeszy.

Wa¿ny jest urywek o wczeœniejszej genezie Endlösung (s. 254), wprawdzie Autor operuje prze-
kazami, w których jest mowa o emigracji, ale ostatnio, a wiêc po ukazaniu siê ksi¹¿ki, odnaleziono
plany budowy Auschwitz wskazuj¹ce na projektowane wczeœniej pomieszczenia masowego mordo-
wania ludzi, co potwierdza stanowisko Autora.

Motywacja wypowiedzenia wojny USA przez Hitlera nie jest przekonuj¹ca (s. 226), ale w ogóle
trudno j¹ uzasadniæ. Pañstwa Sojuszu Trzech nie by³y wobec siebie lojalne, Hitler nie myœla³ o za-
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spokojeniu ¿¹dañ w³oskich w 1940 r. Mussolini bez wiedzy Hitlera uderzy³ na Grecjê, a Japonia we
wrzeœniu 1941 r. podpisa³a uk³ad z ZSRR, sygnalizuj¹c, ¿e jej ekspansja pójdzie w innym kierunku.

Sprawa wykorzystania w pracy jeñców sowieckich (s. 238) rozwi¹zywana by³a paradoksalnie,
stosunkowo mniej wystêpowa³o to w pocz¹tkowej fazie wojny, gdy z ich ogromnej liczby wiele ty-
siêcy umiera³o na skutek warunków niewoli, a wiêcej, gdy liczba ich zmala³a.

Dobrze przedstawiony jest obraz systemu hitlerowskiego (s. 334 i n.), z tym ¿e wykonywanie
nieograniczonej w³adzy Führera mo¿na uznaæ za dyskusyjne (por. E. Petersohn, The Limits of Hi-
tler’s Power).

Pomijam tutaj drobne niedok³adnoœci, np. Wroc³aw nie broni³ siê do koñca wojny, lecz do 6 V
(s. 303); podaj¹c nazwy obcojêzyczne (s. 304), lepiej daæ angielskie, bo to nazwa oficjalna, a nie
niemieckie.

Autor zakoñczy³ ksi¹¿kê, nie zajmuj¹c siê konferencj¹ w Poczdamie, o tyle uznajê to za dysku-
syjne, ¿e konferencja ta oznacza³a bardziej zakoñczenie wojny ni¿ przygotowanie pokoju.

Niestety zawiod³a w ksi¹¿ce korekta. Trudno mi sporz¹dziæ pe³n¹ erratê i ograniczê siê tylko do
pewnej liczby przyk³adów. I tak np. raz jest poprawnie Stumm-Halberg, a raz Stumm-Holberg (s. 25);
zawsze jest Hohenlohe-Schillingfürst zamiast Schillingsfürst; czasem chodzi o nazwy geograficzne;
i tak Gotha zosta³a zamieniona na Gotê, Wo³chow na Wo³ochow, Teltow na Tetow; czasem usterki
zmieniaj¹ treœæ, przecie¿ Bekennende Kirche mia³ charakter opozycyjny, a nie dyspozycyjny. W in-
deksie brakuje kanclerza Georga Hertlinga, a jest on na s. 56. Nie jestem pewny, czy to jedyny taki
wypadek. To drobiazgi, ale œwiadcz¹ o braku ostatecznego wykoñczenia ksi¹¿ki.

Adam Galos

Kamil Kacpe r sk i, SYSTEM WYBORCZY DO SEJMU I SENATU U PROGU II RZECZY-
POSPOLITEJ, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, ss. 296.

W ostatnich latach polskie ¿ycie polityczne wzbogacane jest o nies³ychanie wa¿ny element, które-
go – niestety – zabrak³o u progu transformacji ustrojowej Polski. Elementem tym jest rozwijaj¹ca
siê dyskusja nad prawem wyborczym, szczególnie w kontekœcie jego znaczenia dla sprawnego dzia-
³ania pañstwa polskiego. W jej ramach nie brakuje odwo³añ i odniesieñ do sporów, polemik i roz-
wi¹zañ wystêpuj¹cych u progu niepodleg³ej Polski. Niezbêdn¹ wiêc rzecz¹ jest uwa¿ne przeanali-
zowanie polskich koncepcji i doœwiadczeñ zarówno z okresu poprzedzaj¹cego powstanie niepodleg³ej
Polski, jak i z czasu jej realnego odtwarzania. Wydana przez Wydawnictwo Sejmowe w Warszawie
praca Kamila Kacperskiego, politologa w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
w Pu³tusku, w znacznym stopniu tej potrzebie odpowiada, wype³niaj¹c przy tym istotne luki w na-
szej historiografii.

Praca sk³ada siê ze wstêpu, trzech merytorycznych rozdzia³ów i zakoñczenia. Rozdzia³ pierw-
szy Autor rozpoczyna od zaskakuj¹cego twierdzenia, widniej¹cego na s. 15: „Opanowanie terenów
Królestwa Polskiego przez pañstwa centralne w 1915 r. zakoñczy³o ponadstuletni okres podzia³u te-
rytorium Rzeczypospolitej pomiêdzy zaborców”. Wszak pañstwa centralne nie zajê³y wówczas ca-
³ego obszaru Polski przedrozbiorowej ani te¿ nie zlikwidowa³y w 1915 r. podzia³u terytorium Pol-
ski, polityczny i administracyjny podzia³ ziem polskich pomiêdzy zaborców utrzyma³ siê tak¿e
w latach nastêpnych.

Zasadniczo pierwszy rozdzia³ pracy poœwiêcony zosta³ tworzeniu prawa wyborczego w okresie
po wydaniu aktu 5 XI. W pierwszej czêœci tego rozdzia³u Autor przedstawi³ twórczy dorobek Ko-
misji Sejmowo-Konstytucyjnej Tymczasowej Rady Stanu. W stosunkowo szybkim czasie przygoto-
wa³a ona i w koñcu lipca 1917 r. przed³o¿y³a projekt konstytucji pañstwa polskiego, zawieraj¹cy
istotne ustalenia dotycz¹ce prawa wyborczego do przysz³ego parlamentu. W myœl projektu mia³ on
byæ dwuizbowy, a obie izby – Senat i Izba Poselska – mia³y byæ wybierane wed³ug ró¿nych zasad.
Na podstawie wskazanych w projekcie konstytucji ogólnych zasad wyborczych podkomisja sejmo-
wa, w której istotn¹ rolê odegrali profesorowie Józef Buzek, Józef Siemieñski i Zygmunt Cybichow-
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ski, opracowa³a projekt ordynacji wyborczej do Sejmu. Przyjêto go 6 III 1918 r. Sk³ada³ siê z dwóch
czêœci: ordynacji wyborczej do Izby Poselskiej i ordynacji wyborczej do Senatu. Autor szczegó³o-
wo omówi³ ustalenia obu ordynacji, detalicznie przedstawi³ przyjête przepisy i procedury wy³ania-
nia obu izb.

W drugiej czêœci pierwszego rozdzia³u omówiono prace nad ordynacj¹ wyborcz¹ w okresie od
maja do paŸdziernika 1918 r. Prowadzono je pod patronatem Rady Regencyjnej. Autor omówi³ tu
poczynania rz¹du J.K. Steczkowskiego, który w maju 1918 r. przyj¹³ kolejny projekt ordynacji wy-
borczej do Sejmu. Wskaza³, ¿e tylko w pewnym stopniu projekt ów zmienia³ zapisy projektu Komi-
sji Sejmowo-Konstytucyjnej. Latem 1918 r. nowy projekt by³ przedmiotem obrad Rady Stanu i po-
wo³anej w niej Komisji Sejmowej. Autor zwróci³ uwagê, ¿e jej prace nie zakoñczy³y siê
wypracowaniem nowych rozwi¹zañ ustrojowych. W tym stanie rzeczy dzie³o Komisji Sejmowo-Kon-
stytucyjnej kontynuowa³ profesor J. Siemieñski. Trafnie zauwa¿y³ K. Kacperski, ¿e przygotowany
przez niego projekt pod wzglêdem merytorycznym by³ „w przewa¿aj¹cej czêœci kopi¹ rozwi¹zañ
przyjêtych przez KS-K i znowelizowanych przez rz¹d J.K. Steczkowskiego” (s. 68). Jak zreszt¹ wspo-
mina³ sam J. Siemieñski, przerobi³ on dotychczasowy projekt ordynacji – dotycz¹cy wyborów Izby
Poselskiej i Senatu – na projekt do jednoizbowej konstytuanty. Obok projektów powsta³ych niejako
pod patronatem Rady Regencyjnej opracowano tak¿e inny projekt ordynacji wyborczej. Przygoto-
wa³a go Komisja Administracyjna Biura Pracy Spo³ecznej (BPS). Dotyczy³ wy³onienia tylko Izby
Poselskiej. W odró¿nieniu od projektów Komisji Sejmowo-Konstytucyjnej i przygotowywanych pod
auspicjami Rady Regencyjnej, które proponowa³y przeprowadzenie wyborów do Izby Poselskiej
w okrêgach trójmandatowych, projekt BPS postulowa³ wprowadzenie w Polsce wyborów w pe³ni
proporcjonalnych, przeprowadzonych w okrêgach wielomandatowych i nierównych, licz¹cych od
3 do 19 mandatów. Autor wskaza³ na wystêpowanie tak¿e innych ró¿nic pomiêdzy projektem BPS
a dwoma projektami wczeœniejszymi. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e projekt KA BPS nie by³ te¿ jedy-
nym projektem ordynacji wyborczej, w którego opracowaniu uczestniczyli wspó³pracownicy BPS.

Owe cztery projekty, omówione przez K. Kacperskiego, nie wyczerpuj¹ bowiem liczby projek-
tów, które poprzedzi³y przyjêcie ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego w dniu 28 XI 1918 r.
Wydaje siê, ¿e Autor nie dostrzeg³ istnienia jeszcze jednego projektu, który powsta³ w koñcu paŸ-
dziernika 1918 r. By³ dzie³em tzw. zespo³u ministra Zygmunta Chrzanowskiego, w którego sk³ad
poza Z. Chrzanowskim (ministrem spraw wewnêtrznych w rz¹dzie J. Œwie¿yñskiego) wchodzili tak¿e
ludzie zwi¹zani z Biurem Pracy Spo³ecznej – W³odzimierz Wakar i Mieczys³aw Niedzia³kowski;
nie jest jednak wykluczone, ¿e do prac nad tym projektem ordynacji zostali w³¹czeni – jak wskazuje
M. Niedzia³kowski – tak¿e S. H³asko, H. Ko³odziejski czy T. Szturm de Sztrem. Projekt zespo³u
Z. Chrzanowskiego nosi tytu³ Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego i dostêpny jest w eks-
plorowanych przez Autora w Archiwum Akt Nowych aktach Gabinetu Cywilnego Rady Regencyj-
nej.

Projekt zespo³u Z. Chrzanowskiego powinien byæ uwzglêdniony w omawianej pracy z dwóch
zasadniczych powodów. Po pierwsze, chocia¿ powsta³ na podstawie projektu Komisji Administra-
cyjnej BPS, to jednak nie by³ z nim identyczny i ró¿ni³ siê te¿ od póŸniejszej ordynacji wyborczej
do Sejmu Ustawodawczego. Jako projekt usytuowany pomiêdzy projektem KA BPS a ordynacj¹
wyborcz¹ do SU powinien byæ przedstawiony, by w pe³ny sposób ods³oniæ etapy dochodzenia do
ordynacji wyborczej, na podstawie której wybrano Sejm Ustawodawczy. By³ bowiem projekt ze-
spo³u Z. Chrzanowskiego wyraŸnym gestem narodowej demokracji, która w imiê tworzenia rz¹du
ogólnonarodowego gotowa by³a wprowadziæ w Polsce postulowany przez ugrupowania lewicowe
koncept wyborów proporcjonalnych. Po drugie – nieuwzglêdnienie projektu zespo³u Z. Chrzanow-
skiego poci¹gnê³o za sob¹ wystêpowanie szeregu – jak siê wydaje – pomy³ek interpretacyjnych od-
nosz¹cych siê do projektu KA BPS i dalszych prac nad ordynacj¹ wyborcz¹ do SU:

– Autor pisze na s. 60–61, ¿e nie jest znany dok³adny termin rozpoczêcia i zakoñczenia prac nad
projektem KA BPS, oraz wskazuje, ¿e nast¹pi³o to przed 25 X 1918 r. Tymczasem mo¿na inaczej
spojrzeæ na pocz¹tek i zakoñczenie prac BPS nad projektem ordynacji. Je¿eli chodzi o termin roz-
poczêcia tych prac, to mo¿na powiedzieæ, ¿e ju¿ w po³owie maja 1918 r. dyrektor Biura Prac Spo-
³ecznych, W³odzimierz Wakar, zwraca³ siê do Komisji Przejœciowej o przes³anie nowego projektu
ordynacji wyborczej do sejmu. Chodzi³o o projekt wypracowany przez gabinet J.K. Steczkowskie-
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go. Wydaje siê, ¿e mo¿na te¿ wskazaæ koñcow¹ datê opracowania przez KA BPS autorskiego pro-
jektu ordynacji. Otó¿ projekt KA BPS ukaza³ siê drukiem. Nosi³ tytu³ Ordynacja wyborcza do Izby
Poselskiej. Projekt Komisji Administracyjnej Biura Pracy Spo³ecznej. W stopce redakcyjnej znajdu-
je siê m.in. data druku 2 VIII 1918 r., która wydaje siê wskazywaæ, ¿e projekt ten powstawa³ w czerw-
cu i lipcu 1918 r. By³ wyraŸnie negatywn¹ reakcj¹ œrodowisk lewicowych na projekt ordynacji wnie-
siony przez gabinet J.K. Steczkowskiego pod obrady Rady Stanu. Ów krytycyzm potwierdza równie¿
zachowanie przedstawicieli lewicy w Radzie Stanu. Na to, ¿e projekt BPS by³ odpowiedzi¹ na pro-
pozycjê rz¹dow¹, wskazuje te¿ sam tytu³ projektu KA BPS. Nie by³o w nim wzmianki, ¿e chodzi
o ordynacjê do konstytuanty, lecz do ni¿szej izby (Izby Poselskiej) parlamentu dwuizbowego, jaki
proponowa³y KS-K i rz¹d J.K. Steczkowskiego. Podana przez K. Kacperskiego informacja, ¿e pra-
ce nad projektem ordynacji zakoñczy³y siê przed 25 X 1918 r., mo¿e byæ poprawna, ale nie w od-
niesieniu do dokumentu pt. Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej. Projekt Komisji Administracyj-
nej Biura Pracy Spo³ecznej, lecz do dokumentu nosz¹cego tytu³ Ordynacja wyborcza do Sejmu
Ustawodawczego, który rzeczywiœcie powsta³ w koñcu paŸdziernika 1918 r. i by³ efektem pracy tzw.
zespo³u Z. Chrzanowskiego;

– Podsumowuj¹c aktywnoœæ rz¹du J. Œwie¿yñskiego, pisze Autor na s. 69, i¿ nie wiadomo, czy
rz¹d ten przyj¹³ któryœ z omówionych przez niego projektów ordynacji. Twierdzenie to odnosi siê
do projektów prof. J. Siemieñskiego i KA BPS. W rzeczywistoœci gabinet J. Œwie¿yñskiego nie zaj-
mowa³ siê ¿adnym z tych projektów. By³ wprawdzie rz¹dem powo³anym przez Radê Regencyjn¹,
ale zarazem maj¹cym aspiracjê stania siê rz¹dem ogólnonarodowym. Wymaga³o to podwa¿enia roli
samej Rady Regencyjnej, a w ramach tego jej propozycji ustrojowych, jak¹ by³ m.in. projekt ordy-
nacji przygotowany przez J. Siemieñskiego, referendarza Rady Regencyjnej. Gabinet J. Œwie¿yñ-
skiego nie zajmowa³ siê te¿ projektem KA BPS, bo mia³ w³asny projekt, opracowany przez zespó³
Z. Chrzanowskiego (przy wspó³pracy BPS) i bêd¹cy wa¿nym elementem strategii tworzenia rz¹du
ogólnonarodowego. Projekt ten zosta³ wydrukowany – jak wskazuje na to podana na ostatniej stro-
nie informacja – 31 X 1918 r. Rada Ministrów dyskutowa³a nad tym w³aœnie projektem w dniu 2 XI
1918 r. Projektu nie przyjê³a. Postanowi³a jednak¿e, by minister Z. Chrzanowski przedstawi³ ów pro-
jekt komisji z³o¿onej z przedstawicieli wszystkich stronnictw celem przedyskutowania go i przed-
stawienia swoich uwag Radzie Ministrów;

– W zwi¹zku z powy¿szymi uwagami trudno te¿ akceptowaæ podane na s. 77 twierdzenie, ¿e
podstaw¹ projektu ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego opracowanego przez rz¹d J. Mo-
raczewskiego by³ projekt KA BPS. Podstaw¹ wyjœciow¹ ordynacji wyborczej, wed³ug której prze-
prowadzono wybory do Sejmu Ustawodawczego, by³ zarówno projekt KA BPS, jak i projekt zespo-
³u Z. Chrzanowskiego. Wynika to z porównania wszystkich trzech tekstów ordynacji. Ordynacja
przygotowana przez rz¹d J. Moraczewskiego nie tylko powiela³a rozwi¹zania zawarte w projekcie
KA BPS, ale korzysta³a tak¿e z rozwi¹zañ wystêpuj¹cych w projekcie zespo³u Z. Chrzanowskiego,
bêd¹cych zarazem innymi, ni¿ przewidywa³ to projekt KA BPS. Na przyk³ad w ordynacji wybor-
czej do SU z 28 XI 1918 r. prawo zg³aszania list w okrêgach wyborczych mia³a grupa 50 obywateli.
By³o to zgodne z projektem zespo³u Z. Chrzanowskiego, ale odmienne od projektu KA BPS, który
zak³ada³, ¿e prawo to bêdzie mia³a grupa 100 wyborców. Z dwóch projektów, które by³y podstaw¹
ordynacji wypracowanej przez rz¹d J. Moraczewskiego, wiêksze znaczenie mia³ projekt KA BPS;
mo¿na zgodziæ siê z Autorem pracy, ¿e ten w³aœnie projekt, wypracowany przez œrodowiska lewico-
we, mia³ decyduj¹ce znaczenie dla procesu tworzenia prawa wyborczego w Polsce (s. 61).

Rozdzia³ drugi pracy poœwiêcony zosta³ ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Zo-
sta³a ona wydana 28 XI 1918 r. w formie dekretu Tymczasowego Naczelnika Pañstwa Józefa Pi³-
sudskiego. W dostrzegalnej pierwszej czêœci rozdzia³u Autor omówi³ prace przygotowawcze pro-
wadzone przez rz¹d J. Moraczewskiego. Obszernie i detalicznie przedstawi³ poszczególne przepisy
i postanowienia ordynacji. W czêœci drugiej dokona³ z kolei uwa¿nej analizy przebiegu wyborów
do Sejmu Ustawodawczego, przeprowadzonych 26 I 1919 r.

W rozdziale trzecim da siê zauwa¿yæ istnienie trzech czêœci. W jego czêœci pierwszej K. Kac-
perski omówi³ prace przygotowawcze dotycz¹ce kolejnej ordynacji wyborczej do polskiego parla-
mentu. Wskaza³ tu na uregulowania konstytucji marcowej z 1921 r. w zakresie prawa wyborczego,
przedstawi³ przebieg trudnej dyskusji zarówno w Radzie Ministrów, jak i w Sejmie Ustawodawczym
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nad zasadniczymi postanowieniami nowej ordynacji wyborczej. W drugiej czêœci rozdzia³u szcze-
gó³owo zaprezentowa³ zasady wy³aniania Sejmu i Senatu RP w myœl postanowieñ ordynacji wybor-
czej z 28 VII 1922 r. Czêœæ trzecia tego rozdzia³u jest uwa¿n¹ analiz¹ przebiegu i wyników wybo-
rów do obu izb parlamentu przeprowadzonych w 1922 r.

Chocia¿ praca zredagowana jest bardzo starannie, Autor nie unikn¹³ drobnych pomy³ek. I tak na
s. 19 podaje, ¿e cz³onkiem Komisji Sejmowo-Konstytucyjnej TRS by³ ksi¹dz Z. Lubomirski, pod-
czas gdy realnie chodzi³o tu o ksiêcia Zdzis³awa Lubomirskiego, który zosta³ te¿ przewodnicz¹cym
podkomisji sejmowej, przygotowuj¹cej ordynacjê wyborcz¹ do Sejmu. Z kolei na str. 110 w przyp.
133 w odniesieniu do wyborów do Sejmu Ustawodawczego Autor napisa³, ¿e w wyborach uzupe³-
niaj¹cych we Lwowie mandat uzyska³ „A. Ernest”. NajwyraŸniej chodzi tu o osobê wybitnego dzia-
³acza narodowej demokracji w Galicji – Ernesta (imiê) Adama (nazwisko), który by³ pos³em na Sejm
Ustawodawczy. Dopuszczalny by³by wiêc zapis: „E. Adam”.

Wskazane usterki i mankamenty nie zmieniaj¹ ogólnie pozytywnego obrazu ksi¹¿ki. Autor na-
pisa³ j¹ na podstawie bogatego materia³u Ÿród³owego, wykorzystuj¹c zasoby archiwalne, publikato-
ry urzêdowe, sprawozdania stenograficzne i prasê polsk¹, a wrêcz imponuj¹cy jest wyzyskany przez
niego zbiór dawniejszych i nowszych opracowañ. Nie ograniczy³ pracy do prezentacji rozwi¹zañ
formalno-prawnych. Wzbogaci³ j¹ o odnosz¹ce siê do tych rozwi¹zañ rozliczne uwagi polemiczne,
formu³owane przez niego samego i inne osoby, czyni¹c z pracy materia³ refleksyjny. Praca Kamila
Kacperskiego zatytu³owana System wyborczy do Sejmu i Senatu u progu II Rzeczypospolitej jest opra-
cowaniem wartoœciowym, nie tylko potrzebnym do badania dziejów Polski w XX w., lecz równie¿
przydatnym do tworzenia prawa wyborczego w dniu dzisiejszym.

Zdzis³aw Ilski

PRÁCE A STUDIE MUZEA BESKYD. SPOLEÈENSKÉ VÌDY, 18, 2007, ss. 230, il. cz.-b.
i kolor.

Wydawany przez Muzeum Beskidów (Muzeum Beskyd) we Frydku-Mistku (Frýdku-Místku)
periodyk opatrzony numerem 18 przynosi szereg cennych prac o znaczeniu daleko wykraczaj¹cym
poza zagadnienia pogranicza górnoœl¹sko-morawskiego. Otwiera go monografia koœcio³a w Skalicy
autorstwa Pavlíny Berskiej i Davida Pindura (Historický a stavební vývoj kostela sv. Martina ve Skalici
do poloviny 19. století, s. 1–23). Ta, wzniesiona w pierwszej po³owie XVII w. i powiêkszona przed
po³ow¹ XIX w., wiejska budowla przedstawiona zosta³a w oparciu o dog³êbn¹ kwerendê Ÿród³ow¹.
Autorzy pokusili siê o ukazanie œwi¹tyni na szerszym tle architektury sakralnej tej czêœci Œl¹ska.
Na obszar Moraw przenosi tekst Jana Štìpána Obora na Hukvaldech ve druhé polovinì 16. století
aneb oslavenec má 440 let (s. 24–39), dotycz¹cy area³u ³owieckiego biskupów o³omunieckich obok
zamku Hukvaldy sprzed blisko czterech i pó³ wieku. Artyku³ uzupe³nia tekst ordynacji ³owieckiej
dóbr biskupich. W kolejnym artykule Zámek kontra fara – spor o lubenskou fundaci v 17. století
(s. 40–53) D. Pindur przedstawi³ konflikt pana feudalnego z proboszczem o dochody we wsi Lubno
(obecnie czêœæ miasta Frýdlant nad Ostravicí) – epizod zwi¹zany z akcj¹ rekatolicyzacyjn¹ po woj-
nie trzydziestoletniej. Autor nieco uwagi poœwiêci³ najdawniejszym dziejom wsi, w której u schy³ku
XIII w. ksi¹¿ê opolski W³adys³aw usi³owa³ za³o¿yæ klasztor premonstrateñski. Kolejne przyczynki
Petra Maršálka (K historii nové budovy Mìstského úøadu ve Frýdlantì nad Ostravicí, s. 54–78), Li-
bora Martinka (K recepci osobnosti a díla Óndry £ysohorského na Tìšínsku a Horním Slezsku,
s. 79–91 – niefortunny tytu³, albowiem Œl¹sk Cieszyñski jest czêœci¹ Œl¹ska Górnego), Tomaša Adam-
ca („...naš mily tatièku Otèe vlasti” (Oslavy 80. narozenin T. G. Masaryka na Místecku), s. 92–99)
i Marka Weissbroda (Barokní okna frýdeckého zámku, s. 100–106) mog¹ na Dolnym Œl¹sku budziæ
jedynie zazdroœæ stopniem wnikniêcia w subregionaln¹ problematykê badawcz¹, skoro np. we Wro-
c³awiu brak jest nawet porz¹dnego i regularnie wydawanego periodyku naukowego ukierunkowa-
nego na problematykê miasta, nie mówi¹c o podobnych niedostatkach w dziesi¹tkach innych, po-
mniejszych oœrodków, takich jak Brzeg, Oleœnica, Ziêbice czy Nysa.
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O wartoœci recenzowanego numeru decyduj¹ trzy kolejne artyku³y, dwa pierwsze autorstwa Ra-
dima Ježa i trzeci przygotowany przez Jana Al Saheba. Pierwszy z badaczy odnalaz³ w praskim ar-
chiwum i opublikowa³ z krytycznym komentarzem najstarszy, jak siê okazuje, znany nam urbarz
œl¹ski (Urbaø tìšínské komory a svatební smlouva knížete Václava II. s Annou Braniborsko-Ans-
bašskou z roku 1518, s. 107–136). Urbarz z 1518 r. dotyczy czêœci ksiêstwa cieszyñskiego i powsta³
w zwi¹zku ze œlubem syna ksiêcia Kazimierza II z siostr¹ margrabiego brandenburskiego Jerzego
Pobo¿ngo von Hohenzollern-Ansbach. Autor opublikowa³ te¿ kilka dokumentów zwi¹zanych z tym
wydarzeniem i samym urbarzem. S¹ to Ÿród³a wa¿ne dlatego, ¿e rzucaj¹ nowe œwiat³o na powi¹za-
nia rodzinne miêdzy œl¹skim Domem Piastowskim a Hohenzollernami, ale tak¿e na szereg zawi³o-
œci ówczesnej dyplomacji zwi¹zanych z polityk¹ Jagiellonów czy sukcesj¹ opolsko-raciborsk¹ po
Walentym Garbatym i Janie Dobrym. žród³a te pozwalaj¹ te¿ na korekty starszych ustaleñ genealo-
gicznych (kwestia nagrobka Piastówny cieszyñskiej w Pardubicach). Sam urbarz przynosi wa¿ne in-
formacje dotycz¹ce genezy Jab³onkowa (s. 128). T³umaczy te¿ chyba, dlaczego dwa okaza³e gotyc-
kie koœcio³y w rejonie Cieszyna powsta³y w Goleszowie i Puñcowie – by³y to po prostu, obok
podskoczowskiego Miêdzyœwiecia, najwiêksze i najzasobniejsze wsie w okolicy (s. 126), pod wzglê-
dem demograficznym (Puñców i Miêdzyœwieæ) przewy¿szaj¹ce nawet miasteczko Jab³onków. Pod-
leg³oœæ Puñcowa ksiêciu (potwierdzona tak¿e przez póŸniejsze urbarze – za informacjê tê dziêkujê
Panu Prof. Dr. hab. Idziemu Panicowi) przes¹dza frapuj¹c¹ kwestiê fundatora tutejszego póŸnogo-
tyckiego koœcio³a. A jest to koœció³ niezwyk³y na tle architektury sakralnej Górnego Œl¹ska, którego
genez¹ artystyczn¹ zajmowano siê od blisko wieku, a dla którego najbli¿sz¹ analogi¹ jest wroc³aw-
ska œwi¹tynia na Muchoborze Wielkim.

Drugi tekst R. Ježa – Tìšínský kníže Fridrich Kazimír a Vratislav z Pernštejna (vzájemné vztahy
s edicí korespondence z let 1564–1571), s. 137–175 – dotyczy ¿ywo ostatnio dyskutowanej kwestii
powi¹zañ miêdzy ksi¹¿êtami cieszyñskimi a potê¿nym morawsko-czeskim rodem magnackim, w tym
przypadku g³ównie kwestii maj¹tkowych1. Opublikowane listy odnosz¹ siê do d³ugów ksiêcia cie-
szyñskiego i próby pozbycia siê ich poprzez sprzeda¿ czêœci posiadanego terytorium. Przewijaj¹ siê
tu jednak tak¿e ró¿ne inne tematy, w tym œmieræ ¿ony ksiêcia, Katarzyny z Piastów legnicko-brze-
skich, w 1569 r. i próba ponownego o¿enku z majêtn¹ Bibersteinówn¹.

Praca J. Al Saheba Urbariální sumáø lenního statku Místek z roku 1583 (s. 176–193) to z kolei
opatrzona obszernym komentarzem edycja spisu dochodów biskupa o³omunieckiego z tego moraw-
skiego miasta i okolic. Numer zamyka opracowany przez Petra Juøáka spis artyku³ów publikowa-
nych na ³amach „Prác a Studii Muzea Beskyd” od pocz¹tku istnienia periodyku, tj. od 1977 r.
(s. 194–225).

Wszystkie artyku³y zaopatrzone zosta³y w streszczenie w jêzykach niemieckim i angielskim. Wie-
le z nich wzbogacaj¹ ilustracje, przewa¿nie czarno-bia³e – niestety, nie najlepszej jakoœci (szczegól-
nie razi to w przypadku starych map i wedut, które mo¿e nie powinny byæ a¿ tak pomniejszone, jak
na s. 31 czy 176), sporadycznie – kolorowe, w tym przypadku gwarantuj¹ce czytelnoœæ przekazu.
Zawarte w numerze 18. prace œl¹skich i morawskich historyków zawieraj¹ce edycje urbarzy stawia-
j¹ w obliczu pytania, dlaczego podjête przed laty przez Romana Hecka i Józefa Leszczyñskiego dzie³o
wydania urbarzy œl¹skich z XVI w. nie znalaz³o kontynuacji2, mimo ¿e stosowny materia³ we wro-
c³awskim Archiwum Pañstwowym, choæ nie tak liczny jak w archiwach na terenie Republiki Cze-
skiej, jest w rzeczonym zakresie naprawdê imponuj¹cy (szczególnie cenny i zasobny w informacje
jest urbarz w³adztwa po Janie Dobrym z 1534 r.). Skorzystaliby na nim badacze wielu dyscyplin.

Bogus³aw Czechowicz

1 Na ten temat np.: P. Vore l, Problemy finansowe i rodzinne ksi¹¿¹t cieszyñskich w po³owie XVI
wieku (Historia u Piastów, Piastowie w historii. Z okazji trzechsetlecia œmierci ostatniej z rodu, ksiê¿nej
Karoliny, pod red. B. Czechowicza, w druku); zob. tak¿e: M. Vaøek a, Jan z Pernštejna 1561–1597.
Hospodáøský úpadek Pernštejnù, Èeské Budìjovice 2008.

2 Urbarze dóbr zamkowych opolsko-raciborskich z lat 1566 i 1567, wyd. R. Heck, J. Leszczyñ-
ski, Wroc³aw 1956 (Urbarze œl¹skie, t. I).
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SPRAWOZDANIE Z VIII KATOWICKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
PT. „W 40-LECIE POWSTANIA UNIWERSYTETU ŒL¥SKIEGO

– SZKOLNICTWO I NAUKA NA GÓRNYM ŒL¥SKU”, KATOWICE, 17–19 IX 2008 R.

Tegoroczna, ósma ju¿ katowicka konferencja mia³a charakter uroczysty i zwi¹zana by³a z ob-
chodami 40-lecia istnienia Uniwersytetu Œl¹skiego. Trzydniowa, tym razem, sesja naukowa zosta³a
zorganizowana przy wspó³pracy w³adz uczelni, Muzeum Historii Katowic, Komisji Historycznej PAN
Oddzia³ w Katowicach oraz PTH Oddzia³ w Katowicach. Honorowy patronat nad ni¹ objêli JM Rektor
Uniwersytetu Œl¹skiego prof. dr hab. Janusz Janeczek, Rektor Elekt Uniwersytetu Œl¹skiego prof.
dr hab. Wies³aw Banyœ oraz Prezydent Miasta Katowic Piotr Uszok. Zgodnie z za³o¿eniami organi-
zatorów konferencja zosta³a podzielona na trzy czêœci tematyczne: pierwsza dotyczy³a dziejów Uni-
wersytetu Œl¹skiego, druga szkolnictwa na Górnym Œl¹sku, ostatnia zaœ historii oœwiaty w Katowi-
cach.

Sesjê uroczyœcie otworzy³ Rektor Uniwersytetu Œl¹skiego prof. Wies³aw Banyœ, który przywita³
licznie zebranych goœci, referentów i publicznoœæ. Pierwszy referat zosta³ wyg³oszony przez prof.
Henryka Samsonowicza (Warszawa) i dotyczy³ idei uniwersytetu w Europie epoki œredniowiecza
i nowo¿ytnoœci. Prof. Maciej Salamon (Kraków) przedstawi³ okolicznoœci powstania Uniwersytetu
Œl¹skiego. Autor podkreœli³, i¿ prace nad projektem powo³ania tej placówki naukowej trwa³y od okresu
miêdzywojennego, szybszego zaœ tempa nabra³y dopiero w drugiej po³owie lat 60. Nastêpnie g³os
zabra³ prof. Rudolf žáèek (Opawa), który omówi³ nowe zadania i wyzwania, przed którymi stanê³y
dwa uniwersytety œl¹skie – w Katowicach i Opawie – w obliczu integracji europejskiej. Referent
wspomnia³ o wielu podobieñstwach w dziejach obydwu uczelni. Kolejnym referentem by³ prof. Ta-
deusz S³awek (Katowice), który w swoim wyst¹pieniu mówi³ o miejscu Uniwersytetu Œl¹skiego
w przestrzeni miejskiej. Okreœli³ uczelniê jako powiernika miejsca, w którym siê znajduje. Referat
prof. Ewy Chojeckiej (Bielsko-Bia³a) dotyczy³ kwestii atmosfery istniej¹cej wokó³ œrodowiska nau-
kowego Uniwersytetu Œl¹skiego. Ze wzglêdu na czasy, w których uczelnia ta powsta³a, zdaniem re-
ferentki uwa¿ana jest wci¹¿ za „czerwon¹”. Nastêpnym referentem by³ prof. Milan Myška (Ostra-
wa), który zaprezentowa³ wspó³pracê Uniwersytetu Œl¹skiego z ostrawsk¹ Wy¿sz¹ Szko³¹
Pedagogiczn¹ przemianowan¹ nastêpnie w Uniwersytet Ostrawski. Referent pokrótce nakreœli³ hi-
storiê oœrodka ostrawskiego i wymieni³ najwa¿niejsze, wspólne projekty badawcze obydwu uczelni.
Ostatnim referentem w pierwszym dniu obrad by³ prof. Marek Szczepañski (Katowice), który przed-
stawi³ tezy odnosz¹ce siê do misji i celów spo³ecznych Uniwersytetu Œl¹skiego we wspó³czesnych
czasach.

Drugi dzieñ obrad rozpocz¹³ referat prof. Zbigniewa Hermana (Katowice). Dotyczy³ on historii
Oddzia³u Katowickiego PAN. Referent podkreœla³ podstawowe cele PAN na Górnym Œl¹sku. Refe-
rat wyg³oszony przez prof. Edwarda Potkowskiego (Warszawa) dotyczy³ kwestii rozwoju szkolnic-
twa w wiekach œrednich i wczesnonowo¿ytnych. Referent scharakteryzowa³ oœrodki szkolne tam-
tych epok, wymieni³ ich najwa¿niejsze cechy. Nastêpnym referentem by³ prof. Stanis³aw Grzybowski
(Kraków). Jego wyst¹pienie mia³o charakter wspomnieñ dotycz¹cych wielkich badaczy, takich jak
np. Karol Estreicher. Autor podkreœla³, i¿ wszyscy oni wymagali od swoich uczniów samodzielnego
i krytycznego spojrzenia. Kolejne wyst¹pienie zosta³o przygotowane przez prof. Roœcis³awa ¯ereli-
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ka (Wroc³aw) i dotyczy³o znaczenia szkolnictwa wroc³awskiego w kszta³ceniu elit intelektualnych
Górnego Œl¹ska. Ks. bp prof. Jan Kopiec (Opole) poruszy³ kwestie dotycz¹ce studiów teologicznych
osób pochodz¹cych z Górnego Œl¹ska we Wroc³awiu od XVI do pocz¹tków XX w. Prof. Antoni Bar-
ciak (Katowice) przedstawi³ problem pocz¹tków szkolnictwa na Górnym Œl¹sku, podkreœlaj¹c bar-
dzo sk¹pe podstawy Ÿród³owe do tej problematyki. Dr Bogumi³a Burda (Zielona Góra) przybli¿y³a
sylwetkê reformatora szkolnictwa elementarnego na Œl¹sku Jana Ignacego Felbigera, dziêki którego
staraniom w 1765 r. zosta³a wprowadzona reforma dziel¹ca szkolnictwo elementarne na wiejskie
i miejskie, opracowano podrêczniki dla uczniów i przewodniki metodyczne dla nauczycieli. Referat
dr. hab. Sylwestra Fretacza (Katowice) dotyczy³ pocz¹tku procesu powstawania szkolnictwa wy¿szego
na Górnym Œl¹sku. Autor omówi³ pierwsze górnoœl¹skie szko³y wy¿sze, które powsta³y jeszcze
w koñcu XIX w., oraz te powsta³e w autonomicznym województwie œl¹skim. Nastêpny referat zo-
sta³ wyg³oszony przez dr hab. Barbarê Szczypkê-Gwiazdê (Katowice) i dotyczy³ architektury po-
wsta³ych w latach 60. i 70. XX w. budynków Uniwersytetu Œl¹skiego. Referat wyg³oszony przez dr
hab. Irmê Kozinê (Katowice) przybli¿y³ s³uchaczom kwestie zwi¹zane z zasadami tzw. inteligent-
nego budownictwa, maj¹cymi zastosowanie w nowych gmachach Uniwersytetu Œl¹skiego. Referentka
wyliczy³a liczne ich zalety, takie jak: funkcjonalnoœæ, oszczêdnoœæ materia³ów i energii. Dr Jerzy
Gorzelik (Katowice) omówi³ kwestie zwi¹zane z zastosowaniem tzw. stylu ok. 1800 w architekturze
budynków uniwersyteckich w Katowicach. Na przyk³adzie gmachu Wydzia³u Chemii i Fizyki przy
ul. Szkolnej i Wydzia³u Biologii i Ochrony Œrodowiska przy ul. Jagielloñskiej omówione zosta³y
najwa¿niejsze cechy tego nurtu. Kolejny referent dr Ryszard Nakonieczny (Gliwice) na przyk³adzie
gmachu Akademii Muzycznej w Katowicach ukaza³ mo¿liwoœci harmonijnego wspó³istnienia archi-
tektury dawnej ze wspó³czesn¹. Referent przy u¿yciu prezentacji multimedialnej pokaza³ model neo-
gotyckiego budynku szko³y wraz z jej postmodernistyczn¹ dobudówk¹.

Trzeci dzieñ obrad otwar³ referat prof. Jerzego Wyrozumskiego (Kraków), który przedstawi³ sta-
nowisko Polskiej Akademii Umiejêtnoœci wobec Œl¹ska w okresie miêdzywojennym. Dr Jacek Sie-
bel (Katowice) omówi³ znaczenie urzêdu rektora w ¿yciu spo³ecznym parafii bogucickiej w XVII
i XVIII w. w œwietle przekazów ksi¹g parafialnych. Nastêpny referat zosta³ wyg³oszony przez dr
Halinê Duda³ê (Katowice) i dotyczy³ dziejów szkolnictwa ¿ydowskiego w drugiej po³owie XIX w.
Referat dr Joanny Lusek (Bytom) dotyczy³ zagadnienia szkolnictwa wyznaniowego na terenie Ka-
towic od czasów powstania pierwszej szko³y w 1827 r. do 1939 r. Autorka podkreœli³a, i¿ rozwój
szkó³ wyznaniowych zosta³ wyraŸnie zachwiany w okresie Kulturkampfu, kiedy to zaczêto zastêpo-
waæ je szko³ami wielowyznaniowymi. Dr Janusz Go³aszewski (Wroc³aw) w swoim wyst¹pieniu
omówi³ kwestiê dziejów gimnazjum realnego w Katowicach od pocz¹tku istnienia szko³y a¿ do
1922 r., które to gimnazjum by³o jedn¹ z najwiêkszych i najnowoczeœniejszych szkó³ w okolicy. Ko-
lejnym referentem by³ dr Zdzis³aw Jedynak (Katowice), który przedstawi³ dzieje wielowyznanio-
wego gimnazjum klasycznego w Katowicach od pocz¹tku istnienia a¿ do 1922 r. Powsta³o ono
w 1871 r. z inicjatywy Richarda Holtzego. Z uwagi na wysokie czesne jego uczniami mog³y byæ
tylko osoby dobrze sytuowane finansowo. Nastêpnym referentem by³a dr Julia Dziwoki (Katowi-
ce), która przedstawi³a tematykê zwi¹zan¹ ze stowarzyszeniami nauczycieli w Katowicach w okre-
sie miêdzywojennym. Stowarzyszenia te ró¿ni³y siê miêdzy sob¹ najczêœciej pod wzglêdem wyzna-
niowym i politycznym, a do najwa¿niejszych z nich nale¿a³y: Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego,
Stowarzyszenie Chrzeœcijañsko-Narodowe Nauczycielstwa Szkó³ Powszechnych, Towarzystwo Na-
uczycieli Szkó³ Œrednich i Wy¿szych. Referat dr hab. Anny Nadgórskiej-Glimos (Katowice) doty-
czy³ szkolnictwa œl¹skiego na tle ogólnopolskim w okresie miêdzywojennym. Na terenie autono-
micznego województwa œl¹skiego zapisy konwencji genewskiej gwarantowa³y rozwój szkolnictwa
wyznaniowego i mniejszoœciowego. Referentka podkreœli³a wyraŸn¹ niechêæ Œl¹zaków do nauczy-
cieli pochodz¹cych z innych rejonów Polski. Dr Andrzej Drogoñ (Katowice) wymieni³ w swoim wy-
st¹pieniu spo³eczne i polityczne czynniki, które mia³y udzia³ w procesie powstawania szkolnictwa
wy¿szego w Katowicach w okresie miêdzywojennym i po II wojnie œwiatowej.

Kolejny referat zosta³ wyg³oszony przez dr. hab. Zygmunta WoŸniczkê (Katowice) i dotyczy³
indoktrynacji ideologicznej szkolnictwa katowickiego w latach 50. ubieg³ego wieku. Do g³ównych
przejawów tego zjawiska referent zaliczy³: niszczenie polskich struktur szkolnictwa miêdzywojen-
nego, wymiany kadr dyrektorów, zmuszanie nauczycieli do wstêpowania w szeregi partyjne, orga-
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nizowanie kó³ek samokszta³ceniowych na wzór radziecki. Kwestiê ideologizacji szkolnictwa œrednie-
go w Katowicach w okresie stalinowskim podj¹³ w swoim referacie dr Maciej Fic (Katowice). Za
g³ówne przejawy ich sowietyzacji uwa¿a on: likwidacjê niezale¿nych organizacji, tworzenie nowych
na wzór radzieckich, reformy programowe, apele poranne oraz czyny spo³eczne. Nastêpnym refe-
rentem by³a dr Joanna Januszewska-Jurkiewicz (Katowice), która ukaza³a powojenne dzieje harcer-
stwa polskiego na terenie Katowic. W latach 70. i 80. XX w. organizacja ta sta³a siê g³ównym
narzêdziem ideologizacji m³odzie¿y. Dr Beata Urbanowicz (Czêstochowa) w swoim referacie za-
prezentowa³a kwestiê obecnoœci problematyki Katowic w podrêcznikach szkolnych od czasów dwu-
dziestolecia miêdzywojennego a¿ do 1989 r. W podrêcznikach przedwojennych problematyka œl¹-
ska pojawia siê bardzo rzadko. W okresie Polski Ludowej temat Katowic pojawia siê w kontekœcie
powstañ œl¹skich i przemian gospodarczych doby Edwarda Gierka. Sesjê zamkn¹³ referat wyg³oszo-
ny przez dr. Tomasza Kurpierza (Katowice), który dotyczy³ wyst¹pieñ studenckich na uczelniach
katowickich w latach 80. XX w.

Referatom jak co roku towarzyszy³a o¿ywiona dyskusja. Najwiêcej kontrowersji wzbudzi³y kwe-
stie wychowania na Górnym Œl¹sku w aspekcie wielokulturowoœci i zró¿nicowania religijnego re-
gionu. Podczas dyskusji podkreœlano równie¿ procesy ideologizacji w dobie Polski Ludowej i ich
wp³ywy na œwiadomoœæ mieszkañców. Referaty zostan¹ opublikowane w corocznym wydawnictwie
pokonferencyjnym.

Aga ta  Bry ³ka

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ ZORGANIZOWANEJ
Z OKAZJI JUBILEUSZU 750-LECIA PRZYBYCIA ZAKONU
BRACI MNIEJSZYCH DO BYTOMIA, BYTOM, 2 X 2008 R.

Konferencja pt. „Bracia mniejsi w Bytomiu na przestrzeni wieków 1258–2008” odby³a siê
w gmachu Muzeum Górnoœl¹skiego w Bytomiu. Zosta³a ona zorganizowana przy wspó³pracy tego¿
Muzeum z klasztorem braci mniejszych w Bytomiu z okazji 750-lecia przybycia zakonników do tego
miasta. Honorowy patronat nad konferencj¹ objêli biskup ordynariusz diecezji gliwickiej Jan Wie-
czorek, o. minister prowincjalny Ezdrasz Biesok oraz Prezydent Miasta Bytomia Piotr Koj.

Sesjê otworzy³ gwardian bytomskiego klasztoru o. Rafa³ Kogut OFM, który przywita³ referen-
tów i zgromadzon¹ na sali publicznoœæ. Nastêpnie g³os zabra³ wspó³organizator konferencji prof.
Antoni Barciak, który w krótkim wyst¹pieniu zwróci³ uwagê na rolê zakonu braci mniejszych w hi-
storii miasta. Na konferencji wyg³oszono piêæ referatów.

Pierwszym referentem by³ o. prof. Sebastian Jasiñski OFM (Opole), który przedstawi³ pocz¹tki
ruchu franciszkañskiego, przybli¿aj¹c przy tym sylwetkê œw. Franciszka. Wskaza³ równie¿ na czyn-
niki i wydarzenia z ¿ycia przysz³ego œwiêtego, które zadecydowa³y o jego powo³aniu.

Prof. Jan Drabina (Kraków) ukaza³ miasto w czasie przybycia do niego franciszkanów, jak rów-
nie¿ dokona³ przegl¹du jego dziejów w okresie œredniowiecza, formu³uj¹c przy tym szereg pytañ
badawczych.

Nastêpny referat, wyg³oszony przez ks. bp. prof. Jana Kopca (Opole), przyniós³ dodatkowy kwe-
stionariusz pytañ badawczych odnosz¹cych siê do najstarszych dziejów Bytomia. W wyst¹pieniu
referent stara³ siê ukazaæ dzia³alnoœæ bytomskich franciszkanów a¿ do pocz¹tków XVI w.

Z kolei prof. Antoni Barciak (Katowice) przybli¿y³ ksiêgê brack¹ powsta³¹ w miejscowym za-
konie franciszkanów, której pocz¹tki siêgaj¹ koñca XVII w. Referent podda³ szczegó³owej analizie
zawartoœæ tego niezwykle cennego Ÿród³a historycznego, na podstawie którego stara³ siê ukazaæ rolê
i oddzia³ywanie klasztoru.

Dr Zbigniew Jedynak (Katowice) zaprezentowa³ nieznane dot¹d Ÿród³a przechowywane w Ar-
chiwum Pañstwowym w Katowicach odnosz¹ce siê do dziejów bytomskiego klasztoru. S¹ to g³ów-
nie Ÿród³a powsta³e w czasach nowo¿ytnych. W sposób zasadniczy wzbogacaj¹ one nasz¹ wiedzê
o przesz³oœci bytomskiego klasztoru.
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Konferencji towarzyszy³a o¿ywiona dyskusja, podczas której poruszono wiele fundamentalnych
kwestii zwi¹zanych z histori¹ zarówno zakonu franciszkañskiego, jak i samego miasta. Zabieraj¹cy
g³os podkreœlali koniecznoœæ badañ nad wci¹¿ jeszcze ma³o rozpoznanymi dziejami klasztoru by-
tomskiego oraz miasta. Zwrócono uwagê na deficyt Ÿróde³ historycznych odnosz¹cych siê do tej pro-
blematyki. Wskazano na szczególnie dotkliwe luki w wiedzy o przesz³oœci miasta i klasztoru, a tak-
¿e s³abe jak dot¹d wykorzystanie istniej¹cych Ÿróde³ (np. przechowywanych w archiwach koœcielnych
Krakowa), które mog³yby wzbogaciæ nasz¹ wiedzê o dziejach miasta i klasztoru.

Sesja osi¹gnê³a swój cel, zwracaj¹c uwagê badaczy na wiele fundamentalnych, lecz nie bêd¹-
cych jeszcze obiektem badañ kwestii dotycz¹cych dziejów Bytomia i klasztoru braci mniejszych.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie zosta³y wyg³oszone wszystkie zapowiedziane referaty. Mia³y one dotyczyæ
problemu reformy bernardyñskiej na Górnym Œl¹sku oraz pocz¹tków fundacji franciszkañskiej
w Bytomiu. Mamy jednak nadziejê, i¿ znajd¹ siê one w wydawnictwie pokonferencyjnym. Organi-
zatorzy zapewnili bowiem, i¿ wszystkie umieszczone w programie referaty zostan¹ opublikowane.

Tomasz  Szuber t

MIÊDZYNARODOWA SESJA NAUKOWA „ROK 1918 – M£ODA EUROPA”
ZORGANIZOWANA W TARNOWIE W 90. ROCZNICÊ

ODZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI, 9 X 2008 R.

Niewiele jest miejscowoœci w Polsce, które maj¹ tak prê¿ne centrum, jak Muzeum Okrêgowe
w Tarnowie. Nie przypadkiem dyrektor Adam Bartosz, uznany w Polsce i za granic¹ badacz Ro-
mów, zorganizowa³ wspólnie z Prezydentem Miasta Tarnowa Ryszardem Œciga³¹ miêdzynarodow¹
sesjê naukow¹. Mia³a ona do spe³nienia kilka celów. Najwa¿niejszym by³o uœwiadomienie, ¿e Tar-
nów przed 90 laty jako pierwszy odzyska³ niepodleg³oœæ w odradzaj¹cej siê Polsce; innym by³o uka-
zanie Tarnowa jako miasta otwartego na najnowsze zdobycze nauki.

Goœci przywita³ A. Bartosz, gdy¿ to g³ównie dziêki jego staraniom przyjechali historycy z kilku
pañstw. Z kolei prezydent miasta nie potrafi³ ukryæ dumy z pierwszeñstwa Tarnowa w 1918 r. Me-
rytorycznie o fakcie tym upewni³ s³uchaczy pierwszy prelegent, tarnowianin Kazimierz Bañburski.

Drugi mówca, wiceprzewodnicz¹cy PTH, Andrzej Chwalba, zastanawia³ siê, czy dualistyczna
monarchia musia³a upaœæ. Jak udowadnia³, gdyby nie Wielka Wojna, pañstwo ck mia³o szanse prze-
trwaæ. W jakiej formie? – trudno powiedzieæ. Prelegent wykaza³ 10 „powa¿nych powodów”, dla
których monarchia mog³a przed czerwcem 1914 r. spokojnie zasypiaæ, a których po wojnie zabrak³o.

Kolejnym mówc¹ by³ wybitny historyk i literat wêgierski, specjalista spraw polsko-wêgierskich
XIX w. i zarazem wielki mi³oœnik Polski, István Kovács. Objaœni³ on s³uchaczom, ¿e w tytule jego
referatu: „Kraj, który sam ze sob¹ graniczy”, chodzi o Wêgry, które ze swoich historycznych granic
po I wojnie œwiatowej skurczy³y siê do 1/3. Kovács, ukazuj¹c ogrom przegranej wêgierskiego naro-
du, nie omieszka³ nawi¹zaæ do jednej z najwiêkszych postaci swojej nacji, Lajosza Kossutha, który
w 1867 r. w tzw. liœcie Cassandry pisa³ do Ferenca Deáka o ryzyku pogrzebania Wêgier pod ruinami
Austrii.

Rektor uniwersytetu w Opawie (Slezská Univerzita), Rudolf žáèek, przeprowadzi³ dog³êbn¹ ana-
lizê sytuacji Czechów w momencie upadku dualistycznej monarchii. Oœ mowy stanowi³y dwie wy-
powiedzi Františka Palackiego: „Gdyby nie by³o Austrii, musielibyœmy j¹ powo³aæ” (1848) oraz „By-
liœmy przed Austri¹ i bêdziemy po niej” (1865). žáèek, nie ukrywaj¹c spraw dra¿liwych (m.in. kwestia
Œl¹ska Cieszyñskiego), ukaza³, w jak ciê¿kich warunkach tworzy³o siê od koñca 1918 r. nowe pañ-
stwo czechos³owackie.

Kolejny mówca, wybitny historyk s³owacki z uniwersytetu w Prešovie, Peter Švorc, nakreœli³
problemy S³owaków podczas tworzenia siê nowego pañstwa czechos³owackiego. Problemy te to
przede wszystkim podejœcie do Wielkich Wêgier, które do koñca nie chcia³y zrezygnowaæ ze swo-
ich dawnych, wielowiekowych posiad³oœci. Ukazanie nowego pañstwa czechos³owackiego okiem
bêd¹cych w mniejszoœci Wêgrów, Niemców i ¯ydów da³o w rezultacie ciekawy wyk³ad.
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Myko³a £ytwyn ze Lwowa przybli¿y³ pocz¹tki dzia³alnoœci Zachodnioukraiñskiej Republiki
Ludowej, szczególnie w ujêciu prób porozumienia z odrodzonym pañstwem polskim. Jak stwier-
dzi³, po zakoñczeniu I wojny œwiatowej powsta³y dziesi¹tki polskich i ukraiñskich pomników, które
w wiêkszoœci zosta³y zniszczone przez w³adze totalitarne po II wojnie œwiatowej. Obecnie czêœæ wspo-
mnianych miejsc pamiêci zosta³a odbudowana, a regularne polsko-ukraiñskie konferencje i semina-
ria naukowe likwiduj¹ bia³e plamy naszej wspólnej historii.

Ostatnim mówc¹ by³ niezale¿ny historyk Tomasz Szubert z Wiednia. Przybli¿y³ on s³uchaczom
najnowsze zdobycze austriackiej literatury dotycz¹ce starañ pokojowych ostatniego cesarza i króla
Karola I (IV) von Österreich. Osoba m³odego cesarza dla badaczy austriackich jest szczególnie wa¿na
z dwóch wzglêdów: z tytu³u og³oszenia go w 2004 r. przez papie¿a Jana Paw³a II b³ogos³awionym
Koœcio³a katolickiego oraz dlatego, ¿e by³ to ostatni w³adca monarchii naddunajskiej. Referat ten
nawi¹zywa³ do myœli przewodniej A. Chwalby, czy ck monarchia mia³a szanse uratowaæ siê z po¿o-
gi wojennej.

W przerwie urz¹dzona zosta³a konferencja prasowa, na której eksponowano przede wszystkim
fakt, ¿e Tarnów jako pierwsze miasto odzyska³ niepodleg³oœæ. Specjalnie na okolicznoœæ konferen-
cji wydano materia³y przedsesyjne, przy czym w najbli¿szym czasie przewidywany jest druk refera-
tów rozszerzonych o aparat naukowy. Z has³em „Miasto Tarnów Pierwsze Niepodleg³e 1918–2008”
wydrukowano tak¿e efektown¹ kartê pocztow¹, na której go³¹bek pokoju rozœwietla piêkny ratusz
tarnowski.

 Inicjatywa tarnowska spotka³a siê z pe³nym uznaniem licznie zgromadzonej publicznoœci w naj-
piêkniejszej sali miasta (Lustrzanej). W porównaniu do innych oœrodków ma³opolskich, oczywiœcie
z pominiêciem Krakowa, Tarnów wykaza³ siê wielk¹ inicjatyw¹, udowodni³, ¿e potrafi spojrzeæ na
historiê, omijaj¹c regionalne podzia³y.

Wojc iech  M r o z o w i c z

PROMOCJA NOWEJ SYNTEZY DZIEJÓW ŒL¥SKA
(WROC£AW, 26 X 2008 R.)

26 X 2008 r. w murach Centrum im. Willy Brandta na Uniwersytecie Wroc³awskim odby³a siê
uroczysta promocja ksi¹¿ki Arno Herziga poœwiêconej dziejom Œl¹ska pt. Schlesien. Das Land und
seine Geschichte in Bildern, Texten und Dokumenten1. Organizatorzy, Centrum im. Willy Brandta
i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroc³awskiego, wybrali dla promocji formê dyskusji panelo-
wej. Wziêli w niej udzia³: autor ksi¹¿ki, wspó³pracuj¹cy z nim w jej powstawaniu Ma³gorzata i Krzy-
sztof Ruchniewiczowie, prof. prof. Marek Czapliñski i Roœcis³aw ¯erelik jako dyskutanci-paneliœci,
a tak¿e grupa osób zainteresowanych przesz³oœci¹ Œl¹ska. Spotkanie prowadzi³ prof. Marek Zybura.

Zagajaj¹c dyskusjê, M. Zybura zwróci³ uwagê na wielkie znaczenie historii we wspó³czesnym
dyskursie politycznym. Mówi³ wrêcz o jego „rozhistoryzowaniu”, przenosz¹cym siê ze sfer polityki
na szerokie krêgi spo³eczne, szczególnie zainteresowane histori¹ regionaln¹. W³aœnie z histori¹ re-
gionaln¹ zwi¹zany jest hamburski historyk A. Herzig, od lat wspó³pracuj¹cy z wroc³awskim œrodo-
wiskiem naukowym w badaniach nad dziejami Œl¹ska i ziemi k³odzkiej. Zosta³ nawet przez nie uho-
norowany w 2007 r. okolicznoœciowym tomem studiów z okazji 70. rocznicy urodzin2. M. Zybura
przedstawi³ pokrótce sylwetkê A. Herziga i jego zainteresowania naukowe, zwracaj¹c szczególn¹
uwagê na ich œl¹skie aspekty.

Z kolei w obszernej wypowiedzi A. Herzig scharakteryzowa³ historiografiê dotycz¹c¹ Œl¹ska
w Niemczech, wystawiaj¹c raczej negatywn¹ ocenê jej dotychczasowego dorobku. Podkreœli³ jed-
noczeœnie zmarginalizowanie niemieckich badañ z tego zakresu. Na tym tle ukaza³ nowe opracowa-

1 A. Herz i g, Schlesien. Das Land und seine Geschichte in Bildern, Texten und Dokumenten.
Mit einem Beitrag von Ma³gorzata und Krzysztof Ruchniewicz, [Hamburg 2008], ss. 255.

2 Z Gorzanowa w œwiat szeroki… Studia i materia³y ofiarowane Profesorowi Arno Herzigowi
w 70-lecie urodzin, pod red. K. Ruchniewicza i M. Zybury, Wroc³aw 2007.
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nie historii Œl¹ska swojego autorstwa. Wyszed³ od wymogów, które narzuca³a konwencja serii3: po-
pularne ujêcie oraz bogata szata ilustracyjna. Przedstawiaj¹c pokrótce koncepcjê ksi¹¿ki, A. Herzig
podkreœli³ znacz¹ce w niej uwypuklenie problematyki spo³ecznej (zw³aszcza spraw mieszczañstwa
oraz ¯ydów) i wyznaniowej, które tak intensywnie bada³ przez ca³e swoje naukowe ¿ycie. Wiele
uwagi poœwiêci³ te¿ ilustracjom, które z za³o¿enia mia³y korespondowaæ z tekstem g³ównym, a ob-
szerne podpisy pod nimi mia³y ten tekst uzupe³niaæ. Za wy³om w dotychczasowej praktyce pisania
historii Œl¹ska uzna³ fakt wspó³pracy z polskimi historykami, M. i K. Ruchniewiczami, którzy
w promowanej ksi¹¿ce opracowali fragment dotycz¹cy dziejów Œl¹ska od 1945 r.

Nastêpny mówca, M. Czapliñski, przeprowadzi³ krótk¹ charakterystykê polskiej historiografii
dotycz¹cej Œl¹ska. Za wa¿ne jej osi¹gniêcia uzna³ wydane w ostatnich latach syntezy pod jego w³asn¹
redakcj¹ oraz pod redakcj¹ Wojciecha Wrzesiñskiego4. Nawi¹zuj¹c do problemu wspó³pracy histo-
ryków polskich i niemieckich w opracowywaniu historii Œl¹ska, wskaza³ – jego zdaniem negatyw-
ny – przyk³ad wydanego niedawno tomu pod redakcj¹ Joachima Bahlckego5, do którego zaproszo-
no autorów polskich (trzech) dopiero wtedy, gdy nie znaleziono do niektórych problemów autorów
niemieckich. Nastêpnie M. Czapliñski przedstawi³ w³asn¹ ocenê nowej ksi¹¿ki A. Herziga, dostrze-
gaj¹c w niej szereg mankamentów, do których nale¿¹ m.in.: s³abe odzwierciedlenie losów Górno-
œl¹zaków, z niewymienieniem wojewody Micha³a Gra¿yñskiego w³¹cznie, kontrastuj¹cy z brakami
dotycz¹cymi Górnego Œl¹ska „nadmiar” problematyki ¿ydowskiej, brak informacji o polskich ro-
botnikach przymusowych. W ogólnej ocenie M. Czapliñskiego lektura nowej historii Œl¹ska wy-
wo³uje u polskiego czytelnika niedosyt.

Do wypowiedzi M. Czapliñskiego nawi¹za³ R. ¯erelik, który poszerzy³ charakterystykê doko-
nañ polskiej historiografii dotycz¹cej przesz³oœci, przypominaj¹c dawne syntezy opracowane pod
auspicjami Polskiej Akademii Umiejêtnoœci i Polskiej Akademii Nauk. Nawi¹zuj¹c do badañ nie-
mieckich, zarysowa³ ciekaw¹ paralelê w zajmowaniu siê przesz³oœci¹ w³asnych regionów przez wy-
pêdzonych ze Œl¹ska i z dawnych polskich kresów wschodnich. Patrz¹c z perspektywy polskiej przez
ten pryzmat na historiografiê niemieck¹ dotycz¹c¹ Œl¹ska, ³atwiej zrozumieæ jej zaanga¿owanie emo-
cjonalne, czêsto krytykowane przez polskich historyków. Nastêpnie R. ¯erelik stwierdzi³, ¿e mimo
postêpu badañ, ci¹gle dostrzegalne s¹ w historiografii œl¹skiej deficyty, z których chyba najistot-
niejsze s¹ braki dla póŸnego œredniowiecza. Wi¹¿e siê to z deficytem wydawnictw Ÿród³owych dla
tego okresu. Jak bardzo mog¹ one wp³yn¹æ na postêp badañ, pokazuje przyk³ad XIII w., dla którego
wydano kodeks dyplomatyczny obejmuj¹cy wszystkie znane dokumenty6.

K. Ruchniewicz spojrza³ z szerszej perspektywy na problem wspó³pracy œrodowisk historycz-
nych w Niemczech i w Polsce, podkreœlaj¹c zw³aszcza jej brak przy opracowywaniu ujêæ syntetycz-
nych. Decyzja jego i jego ma³¿onki o przyst¹pieniu do pisania nowej historii Œl¹ska wspólnie
z A. Herzigiem zosta³a poprzedzona wieloletni¹ ju¿ wspó³prac¹ z historykiem niemieckim. Byæ mo¿e
dziêki zdobytym doœwiadczeniom otworzy siê droga do dalszych tego rodzaju przedsiêwziêæ histo-
riograficznych.

Do wypowiedzi poprzedników odniós³ siê A. Herzig. Dziêkuj¹c im za refleksje, nie zgodzi³ siê
jednak z ocen¹ przedstawion¹ przez M. Czapliñskiego, odnosz¹c¹ siê do problematyki górnoœl¹skiej
i spraw robotników przymusowych. Tych problemów w swojej historii nie móg³ przecie¿ pomin¹æ,
jednak z uwagi na syntetyczny charakter opracowania nie by³ w stanie poœwiêciæ im wiêcej uwagi.
Do swojego wczeœniejszego g³osu nawi¹za³ te¿ M. Czapliñski, który prosi³, by nie traktowaæ jego
krytycznych uwag jako przekreœlaj¹cych wartoœæ ksi¹¿ki A. Herziga, posiada ona bowiem równie¿
swoje liczne dobre strony.
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3 Seriê wyró¿nia podtytu³: Das Land und seine Geschichte in Bildern, Texten und Dokumenten.
Do tej pory ukaza³y siê tomy dotycz¹ce Dolnej Saksonii i Szlezwika-Holsztynu.

4 Historia Œl¹ska, pod red. M. Czapliñskiego, Wroc³aw 2002; Dolny Œl¹sk. Monografia histo-
ryczna, pod red. W. Wrzesiñskiego, Wroc³aw 2006.

5 Historische Schlesienforschung. Methoden, Themen und Perspektiven zwischen traditioneller
Landesgeschichtsschreibung und moderner Kulturwissenschaft, wyd. J. Bahlcke (Neue Forschungen
zur schlesischen Geschichte, 11), Köln–Weimar–Wien 2005.

6 Schlesisches Urkundenbuch, t. I–VI, wyd. H. Appelt, W. Irgang, Wien 1971–1998.
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W dalszym ci¹gu wywi¹za³a siê dyskusja, w której pojawi³ siê problem odzwierciedlenia w no-
wym opracowaniu historii Œl¹ska procesu jego ukszta³towania siê jako regionu z rozwiniêt¹ to¿sa-
moœci¹ regionaln¹ jego mieszkañców, stanowi¹c¹ g³ówny wyró¿nik ich samoidentyfikacji (W. Mro-
zowicz, M. Ruchniewicz). W odpowiedzi A. Herzig wskaza³, ¿e kszta³towaniu siê œl¹skiej to¿samoœci
regionalnej poœwiêci³ szczególn¹ uwagê, podkreœlaj¹c symboliczn¹ rolê niektórych wybitnych po-
staci i wydarzeñ historycznych (przede wszystkim œw. Jadwigi oraz bitwy legnickiej). Podobnie trak-
towa³ wybitne osi¹gniêcia, zw³aszcza kulturalne, Œl¹zaków, uznaj¹c, ¿e one równie¿ przyczyniaj¹
siê do uœwiadomienia sobie w³asnej odrêbnoœci i wartoœci zarazem. Koñcz¹c, A. Herzig wyra¿a³
nadziejê na dobr¹ wspó³pracê œrodowisk historycznych w Niemczech i Polsce w przysz³oœci, cho-
cia¿ dostrzeg³ tutaj powa¿n¹ przeszkodê w postaci znajomoœci jêzyków niemieckiego w Polsce i pol-
skiego w Niemczech. Pod tym wzglêdem zdecydowanie korzystniej wypadaj¹ historycy polscy.

Promocja ksi¹¿ki A. Herziga, której kilka egzemplarzy kr¹¿y³o pomiêdzy uczestnikami spotka-
nia, sta³a siê okazj¹ nie tylko do przedstawienia jej mocnych i s³abszych – zdaniem niektórych dys-
kutantów – stron, lecz równie¿ do interesuj¹cej wymiany pogl¹dów na temat stanu historiografii œl¹-
skiej u progu XXI w. oraz wskazania pewnych perspektyw jej rozwoju. Najwiêksz¹ jej nadziej¹ zdaje
siê œciœlejsza wspó³praca historyków polskich i niemieckich, wykraczaj¹ca poza wspólne inicjaty-
wy badañ szczegó³owych w kierunku tworzenia wspólnych syntetycznych obrazów przesz³oœci Œl¹-
ska.

Aga ta  Bry ³ka

SPRAWOZDANIE Z XII MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
Z CYKLU „KULTURA EUROPY ŒRODKOWEJ” PT. „KORZENIE

WIELOKULTUROWOŒCI ŒL¥SKA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLÊDNIENIEM
ŒL¥SKA GÓRNEGO”, ZABRZE, 13–14 XI 2008 R.

Dwunasta z cyklu corocznych konferencji zabrzañskich dotyczy³a wielokulturowoœci regionu
œl¹skiego, zw³aszcza zaœ Górnego Œl¹ska. Konferencja zosta³a zorganizowana przez Komisjê Histo-
ryczn¹ PAN, PTH oraz Urz¹d Miejski w Zabrzu.

Tematyka konferencji koncentrowa³a siê wokó³ dwóch g³ównych zagadnieñ: Œl¹ska jako tygla
ró¿nych wp³ywów oraz Œl¹ska i Œl¹zaków w dziejach i historiografii. Nowym elementem ostatniej
konferencji zabrzañskiej by³a rozpoczynaj¹ca j¹ dyskusja panelowa, która dotyczy³a tematu prze-
wodniego, czyli wielokulturowoœci Œl¹ska. Poprzedza³y j¹ trzy referaty. Prof. Marek Cetwiñski (Czê-
stochowa) przybli¿y³ kwestiê stosunku autora Ksiêgi henrykowskiej do przedstawicieli ró¿nych na-
rodów i kultur, podkreœlaj¹c fakt szybkiej aklimatyzacji przybyszów na Œl¹sku, którzy przyjmowali
nowe zwyczaje, wchodzili w zwi¹zki ma³¿eñskie z autochtonami i pe³nili znacz¹ce funkcje na dwo-
rach ksi¹¿¹t œl¹skich. Prof. Jan Miodek (Wroc³aw) przedstawi³ problem pochodzenia gwar œl¹skich,
które wywiód³ od jêzyka staropolskiego jeszcze z okresu œredniowiecza. Prof. Antoni Barciak (Ka-
towice) podkreœla³ znaczenie badañ nad histori¹ i kultur¹ Œl¹ska, zw³aszcza Górnego, który znajdu-
je siê na marginesie œwiadomoœci przeciêtnego Polaka. Podkreœli³ przy tym, ¿e przesz³oœæ Œl¹ska
staje siê problemem miêdzynarodowym i zajmuj¹ siê nim badacze z Polski, Niemiec i Czech. Po-
nadto wstêpem do wspomnianej dyskusji panelowej by³y krótkie wyst¹pienia czterech badaczy re-
prezentuj¹cych ró¿ne œrodowiska naukowe. Prof. S³awomir Gawlas (Warszawa) przedstawi³ problem
pojêcia wielokulturowoœci. Prof. Edward Potkowski (Warszawa) stwierdzi³, i¿ wielokulturowoœæ Œl¹-
ska ukszta³towa³a siê w wyniku wêdrówek szkolnych, kontaktów dynastycznych, podró¿y dostojni-
ków koœcielnych. Prof. Krystyna Heska-Kwaœniewicz (Katowice), zajmuj¹c siê wspó³czesn¹ litera-
tur¹ œl¹sk¹, podkreœli³a rolê trzech œl¹skich symboli: Góry Œw. Anny, Beskidu Œl¹skiego i rzeki Odry,
przedstawianych w tej¿e literaturze. Prof. Drabina wskaza³ na zagadnienie roli Górnego Œl¹ska
w œl¹skich i polskich dziejach. W dyskusji, która rozwinê³a siê po wspominanych wy¿ej wyst¹pie-
niach, wskazywano na koniecznoœæ badania Œl¹ska w aspekcie jego zwi¹zku z Czechami, a tak¿e
z Polsk¹. Podkreœlano równie¿ rolê tej ziemi w dziejach naszego kraju.
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Referat wyg³oszony przez prof. S³awomira Gawlasa (Warszawa) rozpocz¹³ zasadnicz¹ czêœæ kon-
ferencji i dotyczy³ tworzenia siê stereotypów narodowoœciowych u mieszkañców Œl¹ska w okresie
póŸnego œredniowiecza, a wiêc w czasach, w których dominowa³y wyraŸnie nastroje zagro¿enia
wojennego i niepokoje spo³eczne zwi¹zane z niezadowoleniem z aktualnego porz¹dku publicznego.
Kolejnym referentem by³a prof. Marie Bláhová (Praga), która przedstawi³a kwestiê póŸnoœrednio-
wiecznych wp³ywów historiografii czeskiej na kulturê historyczn¹ Œl¹ska. Referat przygotowany przez
prof. Lenkê Bobkov¹ (Praga) dotyczy³ kontaktów kulturalnych Pragi ze Œl¹skiem za panowania Ka-
rola IV i jego nastêpców. Ks. dr hab. Franciszek Wolnik (Opole) omówi³ znaczenie zakonu cyster-
sów dla rozwoju kultury umys³owej i gospodarki Œl¹ska, dowodz¹c, ¿e przyczynili siê oni do pod-
niesienia poziomu rolnictwa na tym terenie. Referat dr Beaty Gaj (Opole) dotyczy³ wystêpowania
jêzyka ³aciñskiego na Œl¹sku a¿ do koñca XVIII w. Zdaniem referentki jego u¿ywanie ³¹czy³o Œl¹-
zaków wszystkich narodowoœci. Nastêpnym referentem by³ ks. dr hab. Erwin Mateja (Opole), który
przybli¿y³ kwestiê obcych wp³ywów na kulty œwiêtych wystêpuj¹cych w œl¹skich kalendarzach li-
turgicznych. Referat wyg³oszony przez dr. hab. Remigiusza Poœpiecha (Opole) dotyczy³ przejawów
wielokulturowoœci w œl¹skich Ÿród³ach muzycznych, która jego zdaniem polega³a na wydawaniu dwu-
jêzycznych zbiorów pieœni koœcielnych dla osób duchownych i œwieckich. Kolejnym referentem by³
dr hab. Janusz Spyra (Cieszyn), który poruszy³ kwestie zwi¹zane z obecnoœci¹ na Œl¹sku przedsta-
wicieli narodowoœci w³oskiej w XVII i XVIII w., reprezentuj¹cych ró¿ne zawody i grupy spo³eczne.
Ostatnim referentem w pierwszym dniu obrad by³ dr Bogus³aw Czechowicz (Wroc³aw), który uka-
za³ problem wzajemnego przenikania siê wp³ywów artystycznych miêdzy Ma³opolsk¹ a Œl¹skiem.

Drugi dzieñ obrad rozpocz¹³ referat prof. Wojciecha Iwañczaka (Kielce), który przedstawi³ opis
Œl¹ska i jego mieszkañców zamieszczony w Historii czeskiej Eneasza Sylwiusza Piccolominiego.
Tematem wyst¹pienia ks. prof. Józefa Budniaka (Katowice) by³ problem wielokulturowoœci Zaolzia
jako terenu pogranicza. Nastêpnym referentem by³ dr Wojciech Jaworski (Sosnowiec), który omówi³
proces kszta³towania siê ¿ydowskiego ¿ycia kulturalnego i oœwiaty po II wojnie œwiatowej na Gór-
nym Œl¹sku. Referat dr. hab. Zygmunta WoŸniczki dotyczy³ umacniania siê wp³ywów komunistycz-
nych na Œl¹sku po 1945 r. Autor podzieli³ ten proces na dwa okresy: radziecki, podczas którego pla-
nowano utworzenie ze Œl¹ska nowej niemieckiej republiki socjalistycznej, oraz polski, w czasie
którego do g³osu dosz³y nastroje antyniemieckie i nacjonalistyczne. Prof. Christoph Augustynowicz
(Wiedeñ) omówi³ miejsce Œl¹ska w historiografii austriackiej w ostatnim dziesiêcioleciu, koncen-
truj¹c siê na najwa¿niejszej, zdaniem autora, publikacji, jak¹ jest historia Austro-Wêgier napisana
przez Thomasa Neigebauera. Kolejnym referentem by³a prof. Krystyna Kossakowska-Jarosz (Opo-
le), która przedstawi³a archetyp Górnoœl¹zaczki. Wœród najwa¿niejszych jej cech autorka wymieni-
³a: pracowitoœæ, oszczêdnoœæ i religijnoœæ. Referat wyg³oszony przez prof. Konrada Fuchsa (Mo-
guncja) dotyczy³ struktury i liczebnoœci grup spo³ecznych i zawodowych na XIX-wiecznym Górnym
Œl¹sku. Referent dowodzi³, ¿e w tym¿e czasie wœród ludnoœci ch³opskiej i robotniczej zaczê³a siê
kszta³towaæ œwiadomoœæ narodowa. Nastêpnym referentem by³ prof. Jan Têgowski (Toruñ), który
zwróci³ uwagê na ma³¿eñstwo ksiê¿niczki mazowieckiej Ma³gorzaty, przedstawicielki dynastii pia-
stowskiej, z ksiêciem oleœnickim Konradem. Ks. prof. Kazimierz Dola (Opole) omówi³ dzieje kszta³-
towania siê „Wielkiego Zabrza” na styku dwóch diecezji: krakowskiej i wroc³awskiej. Referat wy-
g³oszony przez dr. Bernarda Linka (Opole) dotyczy³ obrazu modernizacji spo³eczeñstwa na Górnym
Œl¹sku w drugiej po³owie XIX w. na przyk³adzie dzielnicy Zabrza, Biskupic. Za przejawy postêpu
autor uwa¿a: zbudowanie osiedli patronackich niedaleko zak³adów przemys³owych, dwóch stacji ko-
lejowych s³u¿¹cych do transportu pasa¿erskiego oraz pojawienie siê oœwietlenia ulicznego. Kolejny
referat zosta³ wyg³oszony przez dr. Zdzis³awa Jedynaka (Katowice) i odniós³ siê do dziejów rodziny
Wilczków, w³aœcicieli Zabrza. Przedstawione zosta³y ich zas³ugi dla rozbudowy i industrializacji ich
posiad³oœci. Prof. Ivan Hlaváèek (Praga) przedstawi³ problem rezydencji królewskich w czasach
Luksemburgów. Zwróci³ uwagê na rolê rezydencji jako centrum administracyjnego regionu. Ostat-
nie wyst¹pienie tej sesji zosta³o przygotowane przez doc. Aleša Záøickiego i mgr. Jiøego Junga (Opa-
wa). Dotyczy³o ono budownictwa pracowniczego przy zak³adach przêdzalniczych nale¿¹cych do
ksiêcia Karla Maxa Lichnowskiego.

Konferencji towarzyszy³a o¿ywiona dyskusja, podczas której poruszono wiele fundamentalnych
kwestii. Do najwa¿niejszych z nich nale¿a³y rozwa¿ania na temat kwestii wielokulturowoœci. W czasie
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dyskusji zastanawiano siê nad mo¿liwoœciami symbiozy kultur. Dyskutowano równie¿ nad istnie-
niem jedynego, istniej¹cego stereotypu Œl¹zaczki. Konferencja na pewno przyczyni³a siê do przy-
bli¿enia szerokiemu gronu s³uchaczy bogatej i wielow¹tkowej problematyki zwi¹zanej z kultur¹ po-
granicza œl¹skiego. Materia³y pokonferencyjne zostan¹ opublikowane w najbli¿szym czasie.

A leksandra  Rusnak

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. „KARDYNA£ BOLES£AW
KOMINEK – PREKURSOR POJEDNANIA POLSKO-NIEMIECKIEGO”,

WROC£AW, 4 XII 2008 R.

W 2008 r. Oœrodek „Pamiêæ i Przysz³oœæ” – instytucja kultury zajmuj¹ca siê upowszechnianiem
powojennej historii Wroc³awia i regionu – zorganizowa³ szereg projektów zwi¹zanych z dzia³alno-
œci¹ Kardyna³a Boles³awa Kominka i dzie³em jego ¿ycia – Orêdziem biskupów polskich do bisku-
pów niemieckich, sygnowanym 18 XI 1965 r. przez 34 biskupów, w którym pad³y znamienne s³owa:
„W tym jak najbardziej chrzeœcijañskim, ale i bardzo ludzkim duchu, wyci¹gamy do Was, siedz¹-
cych tu, na ³awach koñcz¹cego siê Soboru, nasze rêce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie.
A jeœli Wy, niemieccy biskupi i Ojcowie Soboru, po bratersku wyci¹gniête rêce ujmiecie, to wtedy
dopiero bêdziemy mogli ze spokojnym sumieniem obchodziæ nasze Millenium w sposób jak najbar-
dziej chrzeœcijañski”. Jednym z nich by³a konferencja naukowa zorganizowana we Wroc³awiu 4 XII
2008 r. w Auli Papieskiego Wydzia³u Teologicznego, a do udzia³u w niej zostali zaproszeni przed-
stawiciele wielu œrodowisk naukowych, m.in. z Uniwersytetu Wroc³awskiego, Papieskiego Wydzia-
³u Teologicznego we Wroc³awiu, PAN z Warszawy i Berlina, Instytutu Pamiêci Narodowej czy Uni-
wersytetu Opolskiego.

Otwarcia dokona³ gospodarz miejsca konferencji, rektor PWT we Wroc³awiu, ks. prof. Walde-
mar Irek, który przywita³ wszystkich goœci i prelegentów. Nastêpnie Marek Mutor – dyrektor Oœrodka
„Pamiêæ i Przysz³oœæ” – przedstawi³ g³ówne za³o¿enia projektów dotycz¹cych sylwetki Kardyna³a
Boles³awa Kominka. Poprosi³ równie¿ o g³os obecnego na sali konsula generalnego Republiki Fe-
deralnej Niemiec, dr. Helmuta Schöpsa, który opowiedzia³ o zawi³ej drodze prowadz¹cej do pojed-
nania polsko-niemieckiego.

Konferencja podzielona zosta³a na trzy czêœci. W sk³ad pierwszej wchodzi³y referaty zarysowu-
j¹ce sylwetkê metropolity wroc³awskiego. Ks. prof. Jan Krucina, bliski wspó³pracownik Kardyna³a
Kominka, ukaza³ postaæ swego prze³o¿onego jako osoby, która mia³a du¿e zrozumienie dla tragedii,
jakiej doœwiadczyli Niemcy po II wojnie œwiatowej, jak mocno sta³a na gruncie polskiej racji stanu.
Kardyna³ uwa¿a³, ¿e Polska musi siê przebiæ do Europy w³aœnie przez pojednanie z Niemcami.
Ks. Krucina wskazywa³ na zwi¹zek miêdzy dzia³aniami Kardyna³a Kominka a procesem zbli¿enia
miêdzy Polsk¹ a Niemcami, które ukoronowane zosta³o podczas mszy pojednania w Krzy¿owej
w 1990 r. W drugim referacie prof. Grzegorz Strauchold z Uniwersytetu Wroc³awskiego podkreœla³
znaczenie wp³ywu pogranicza kulturowego, na którym wychowywa³ siê przysz³y metropolita wro-
c³awski, na ukszta³towanie kardyna³a jako dojrza³ego mê¿a stanu. Autor przedstawi³ okolicznoœci
towarzysz¹ce integracji Œl¹ska z Polsk¹ w okresie miêdzywojennym i powojennym. W kolejnym
referacie bp prof. Jan Kopiec przedstawi³ dzia³ania Boles³awa Kominka jako administratora apo-
stolskiego w Opolu w latach 1945–1951. Ukaza³ podstawowe wyzwania, które sta³y przed admini-
stratorami apostolskimi na ziemiach zachodnich, czyli odbudowê zniszczonych koœcio³ów i integra-
cjê spo³eczeñstwa miejscowego z ludnoœci¹ nap³ywaj¹c¹ ze Wschodu.

Referaty przedstawione w drugiej czêœci konferencji dotyczy³y okolicznoœci towarzysz¹cych
wymianie listów miêdzy episkopatami Polski i Niemiec. W zastêpstwie dr. Jana ¯aryna (BEP, IPN
Warszawa) dr £ukasz Kamiñski przedstawi³ g³ówne kwestie zwi¹zane z dzia³aniami, jakie podej-
mowa³ po wojnie episkopat Polski na drodze do pojednania z Niemcami. Nastêpnie prof. Piotr Ma-
dajczyk (PAN Warszawa) przedstawi³ zawi³e okolicznoœci, w których nast¹pi³a wymiana listów miê-
dzy episkopatami Polski i Niemiec. Szczególne znaczenie mia³ tu kontekst miêdzynarodowy, czyli
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nieunormowana po wojnie kwestia granicy zachodniej oraz fakt istnienia dwóch pañstw niemiec-
kich. Dr Robert ¯urek (Centrum Badañ Historycznych PAN, Berlin) przedstawi³ referat na temat
odpowiedzi biskupów niemieckich. Autor przedstawi³ przyczyny, które wp³ynê³y na stonowan¹ re-
akcjê niemieckiego episkopatu na polsk¹ inicjatywê. Wed³ug niego episkopat niemiecki obawia³ siê
powa¿nych reperkusji ze strony wiernych, szczególnie wysiedlonych Niemców, w przypadku bar-
dziej radykalnej odpowiedzi, w postaci chocia¿by uznania granicy na Odrze i Nysie. Dr £ukasz Ka-
miñski (Uniwersytet Wroc³awski, BEP, IPN Warszawa) przedstawi³ dzia³ania w³adz komunistycz-
nych w Polsce, które chcia³y wykorzystaæ orêdzie do os³abienia episkopatu z prymasem Wyszyñskim
na czele. Prelegent przedstawi³ g³ówne wytyczne, przygotowywane przez Urz¹d do Spraw Wyznañ,
na temat kampanii propagandowej skierowanej przeciwko orêdziu, realizowanej g³ównie przez pra-
sê. Opisa³ równie¿ reakcjê spo³eczeñstwa na orêdzie, któr¹ mo¿na by³o obserwowaæ podczas ob-
chodów millenijnych.

W ostatniej czêœci konferencji zosta³y zaprezentowane cztery referaty. Dr Stanis³aw Bogacze-
wicz (IPN Wroc³aw) podkreœli³ niesprzyjaj¹ce okolicznoœci, w jakich dzia³a³ autor orêdzia. Prele-
gent przedstawi³ w swoim referacie metody dzia³añ pañstwa komunistycznego, które programowo
walczy³o z Koœcio³em katolickim, stosowane przeciwko Kardyna³owi Kominkowi. Przedstawi³ do-
kumenty, które œwiadczy³y, ¿e ksi¹dz Kominek ju¿ od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci, jako admini-
strator apostolski w Opolu, a¿ do œmierci we Wroc³awiu by³ nieustannie inwigilowany, rozpracowy-
wany i zwalczany przez organy pañstwa komunistycznego. Nastêpnie ks. prof. Józef Pater (PWT
Wroc³aw) przedstawi³ sylwetki wspó³pracowników Kardyna³a Boles³awa Kominka. Autor ukaza³
relacjê miêdzy Kardyna³em a pracownikami kurii, w tym sufraganami, kanclerzami i innymi oraz
osobistymi sekretarzami i kapelanami. Joanna Giel (Uniwersytet Wroc³awski) omówi³a reakcjê pra-
sy wschodnioniemieckiej na orêdzie. Autorka podda³a analizie szeœæ najbardziej opiniotwórczych
czasopism w NRD. Wskaza³a, ¿e najczêœciej przedrukowywano artyku³y z re¿imowej prasy polskiej
oraz wypowiedzi przedstawicieli polskich w³adz, nie poddaj¹c ich ¿adnej krytyce. Kolejny prele-
gent, Piotr Sroka (Uniwersytet Wroc³awski), przedstawi³ wyniki uzyskane podczas projektu Oœrod-
ka „Pamiêæ i Przysz³oœæ”, w ramach którego zosta³y zebrane relacje kleryków seminarium wroc³aw-
skiego, którzy byli wyœwiêcani przez biskupa Boles³awa Kominka. Autor podda³ analizie mo¿liwoœæ
wykorzystania tego rodzaju Ÿród³a. Szczególn¹ uwagê zwróci³ na relacje dotycz¹ce reakcji klery-
ków wroc³awskich na orêdzie do biskupów niemieckich. W ostatnim referacie Wojciech Kucharski
(Uniwersytet Wroc³awski) przedstawi³ najwa¿niejsze Ÿród³a zwi¹zane z kulisami powstania orêdzia.
Wskaza³, ¿e orygina³ orêdzia znajduje siê w Historisches Archiv des Erzbistums Köln. Przedstawi³,
zachowane w formie fotokopii w Archiwum Akt Nowych, materia³y, które powsta³y przy okazji pi-
sania orêdzia, a które pozwalaj¹ uœciœliæ okolicznoœci temu towarzysz¹ce. Zaprezentowa³ równie¿
materia³y przechowywane w IPN we Wroc³awiu, które powsta³y podczas inwigilacji arcybiskupa
Boles³awa Kominka w Rzymie w ostatnich miesi¹cach soboru.

Konferencji towarzyszy³a ciekawa dyskusja na temat okolicznoœci powstania orêdzia, w której
obok historyków wypowiadali siê œwiadkowie tamtych czasów.
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