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WOJCIECH KUNICKI
Wroc aw

KOMES L SKI PIOTR W OSTOWIC (PETER WLAST) I SOBÓTKA.
UWAGI O ROLI L Y W NIEMIECKIEJ LITERATURZE

KO CA XVIII STULECIA

Ma o która posta  historyczna skupia na sobie tak wielkie zainteresowanie hi-
storyków polskich i niemieckich jak Piotr W ostowic, zwany w dawniejszej hi-
storiografii niemieckiej Peter Wlast. W a ciwie jego losy oraz opowie ci o nich
stanowi  cz  niemieckiego mitu piastowskiego, tak istotnego dla autokreacji habs-
burskich w XVII w., istotnego tak e dla polityki Hohenzollernów: nie na darmo
Fryderyk II pos ugiwa  si  argumentami historyczno-dynastycznymi przy swoich
podbojach l skich, co jego apologeci, zwi zani tak e ze l , skrz tnie podkre-
lali, w czaj c ca e niemal dzieje tej dynastii, a tak e si gaj ce Mieszka I jej po-

cz tki, w ci g historyczny maj cy stanowi  apologi  energicznego w adcy Prus1.
Mo na sobie zatem zada  pytanie, czy intensywnie prezentowany w czasach no-
wo ytnych (od XVIII w.) mit Piotra W ostowica jest w a nie cz ci  tego mitu,
czy te  mo e stanowi w obr bie pami ci komunikacyjnej mit odr bny, polemicz-
ny wobec propagandowych alegorii Hohenzollernów.

Literatura (zw aszcza popularna) reaguje z pewnym opó nieniem, cho  z dru-
giej strony aktualizuj co na wydarzenia historyczne i polityczne. Czy to przypa-
dek, e mit Piotra W ostowica pojawi  si  w dwóch dzie ach napisanych w nie-
wielkim odst pie czasowym, a mianowicie w „historycznym obrazie” Peter der
Daene (Piotr Du czyk) Franza Alexandra von Kleista2, wydanym w 1791 r. w ber-
li skim wydawnictwie Viewega, oraz w zdialogizowanej do  obszernej powie ci
Peter und Maria, która ukaza a si  w wydawnictwie Frommanna w Sulechowie
w 1793 r.? Franz Alexander von Kleist by  krewnym Ewalda von Kleista i tak e
wielkiego Heinricha von Kleista, z ca ej trójki jednak najmniej uzdolniony, cho
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1 Zob. W. Kunick i, Iter Sabothicum oder der aufgeklärte Zotten-Berg. Zu den Prägungen des
Zobtenberg-Bildes im Buch von Gottfried Heinrich Burghart (1736), w: „Über allen Gipfeln...”. Berg-
motive in der deutschsprachigen Literatur des 18. bis 21. Jahrhunderts, hrsg. von E. Bia ek und
J. Pacholski, Dresden / Wroc aw 2008, s. 327–345, gdzie pisa em o szkolnym dramacie tego  Burg-
harta po wi conym Mieszkowi I.

2 Pozycja dost pna w wersji pdf w internecie na stronie po wi conej rodzinie von Kleist: http://
www.v-kleist.com/. Adres sztuki: http://www.google.com/books?id=aW0HAAAAQAAJ&hl=de.



274

literacko do  sprawny. Urodzony 24 XII 1769 r., by  porucznikiem w Królewskim
Pruskim Pu ku Piechoty ksi cia Brunszwiku w Halberstadt. Tam te  zawar  bli sz
znajomo  z pisarzem i, jak by my dzi  powiedzieli, animatorem ycia kulturalne-
go Johannem Wilhelmem Ludwigiem Gleimem (1719–1803). Jego twórczo  ce-
chuje przywi zanie do form literackich wypracowanych w o wieceniu (poematy
w stylu Wielanda – Hohe Aussichten der Liebe an Minona, 1789), pisywa  te  (praw-
dziwe lub fikcjonalne) opisy podró y (Aufgeklärt-sentimentalistische Fantasien auf
einer Reise nach Prag, 1792). Jako pruski patriota sporz dzi  tak e prac  o zale-
tach pruskiej armii (Über die eigenthimlichen Vollkommenheiten des preußischen
Heeres, 1791). Kleist zmar  w 1797 r.3 Drugi z naszych bohaterów nazywa si  Karl
August Wilhelm Ludewig Vangerow. By  pastorem w Z otoryi, pod koniec ycia radc
konsystorialnym w Legnicy. Urodzony w Strasburgu w Uckermark 11 III 1768 r.,
zmar  w 1810 r. Jako zwolennik neologii (racjonalistycznej teologii) napisa  Die
allgemeine Menschenreligion (Leipzig, Züllichau und Freystadt 1804). Na amach
„Schlesische Provinzial-Blätter” opublikowa  Briefe über einige wichtige Ge-
genstände (1810, Stück 10, s. 356–362, 285–288), by  teoretykiem szkolnictwa
zawodowego (Über die Bildung der Jugend für Industrie..., Hirschberg 1810). Jego
anonimowo u Frommanna w Sulechowie opublikowana powie  Peter und Maria
nie zdoby a przychylno ci krytyki, bo jej zdoby  nie mog a. Krytycy zarzucali jej
rozwlek o  i styl niedopasowany rzekomo do dawnych „barbarzy skich czasów”4.
W zwi zku z tymi dwiema publikacjami postawi em sobie szereg pyta : o inten-
cje autorów, ich odniesienia do rzeczywisto ci historycznej (pami tajmy, e ksi -
ka Kleista zosta a napisana po wybuchu rewolucji francuskiej, natomiast powie
Vangerowa w przededniu II rozbioru Polski), o ukryte polemiki, o l  jako „miej-
sce pami ci”, w ko cu o form  zwi zania z konkretnymi tradycjami literackimi.

Zaczn  zatem od odniesie  g bszych – do przesz o ci redniowiecznego l ska,
potem przejd  do minionej tera niejszo ci l ska pofryderycja skiego. Zarówno Bran-
denburczyk, jak i l zak wiedz  do  du o o redniowiecznych zwi zkach dziejów l -
ska z dziejami Polski, korzystali najprawdopodobniej z jednego ród a, mianowicie
z Briefe über Breslau (1781), opublikowanych przez historiografa Samuela Benjami-
na Klosego. W obydwu dzie ach Piotr W ostowic jest Du czykiem (u obydwu litera-
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3 A. Tanze r, „Mein theurer zweiter Kleist”: Franz Alexander von Kleist (1769–1797) – Leben
und Werk; mit einer umfassenden Bibliographie der Primär- und Sekundärliteratur und einer kriti-
schen Beschreibung der Autographen, Oldenburg 1998.

4 „Das schwache Interesse, das No. 2 etwa noch hat, kommt fast ganz auf Rechnung des histori-
schen Stoffes von dem sich der Vf. in der Hauptsache wenig entfernt hat. Grobe Fehler und Ungereimt-
heiten fallen ihm nicht zur Last, auf Schönheiten aber kann er auch nicht stolz seyn. Des langwey-
ligen Geschwätzes ist viel zu viel, was mit drey Worten gesagt werden konnte und musste, ist oft
durch eine seitenlange Scene verwässert, und zum Unglück ist der Dialog überdies höchst steif.
Künstliche, verwickelte Perioden sind im Gesprächsstil durchaus fehlerhaft, doppelt unleidlich aber
da, wo Personen, aus einer rohen Vorwelt und aus den uncultivierteren Gegenden redend eingeführt
werden: z. B. »Aber sage nur, warum Christine alle nacht, womit sie (kaum wirst du dies läugnen)
ihren kaiserlichen Vater beherrscht, anwendet, um die Verbindung mit unserm Sohn von Jahr zu Jahr
zu fristen«? Gleich üble Wirkung thut der so häufig bis zum Spielenden und Tändelnden bildliche,
allegorische und metaphernreiche Ausdruck” – „Allgemeine Literatur Zeitung” nr 9, 1793.
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tów nie chodzi tu tylko o teori  du skiego – germa skiego – pochodzenia pierwszych
Piastów, ale te  – lub przede wszystkim – o motywacj  awanturniczej akcji), jednak
von Kleist jest jakby bardziej wiadomy „germa sko ci” swojego bohatera. O ile u Van-
gerowa pewn  (ciemn ) rol  odgrywa „Opat z Góry Sobotniej” (Der Abt vom Zobten-
berg), o tyle u Kleista ów „opat”, tym razem jako posta  do  bezbarwnie pozytywna,
jest opatem z ma opolskiej miejscowo ci Skrzyn (Der Abt von Skrzyn). Mo na za o-
y , e von Kleist nie chcia  szokowa  swoich, g ównie berli skich, czytelników eg-

zotycznym opatem z Zobtenbergu. Z drugiej strony wiedzia  on za Klosem, e istnia o
dwóch Piotrów W ostowiców: jeden z nich, Peter von Skrzyn, by  tym w a ciwym (ger-
ma skim), natomiast drugi by  tym niew a ciwym (polskim autochtonicznym). Zgo-
dnie z prawd  historyczn  Klosego zdecydowa  si  zatem na Piotra Du czyka, st d
jego opat winien pochodzi  stamt d, sk d pochodzi  jego pan, czyli „von Skrzyn”.

Chc c wyja ni  natomiast minion  tera niejszo  obydwu tekstów, nale y uczy-
ni  pewn  dygresj  wst pn . Jako s uga Kaliope mog  poni szymi uwagami nara-
zi  si  Mistrzom Klio – moim czcigodnym Kolegom Historykom, jednak ryzyku-
j c s uszny zarzut braku stosownych kompetencji i korzystaj c z poetyckiej
swobody, chcia bym w kilku zdaniach spuentowa  trwaj ce ponad 200 lat zainte-
resowanie postaci  l skiego mo now adcy w polskiej i niemieckiej historiografii,
które ka e komesowi odgrywa  rozmaite role w realizacji rozmaitych celów poli-
tycznych, naukowych, wiatopogl dowych, czyni c go tym samym swoistym „miej-
scem pami ci” w obr bie wyobra e  o l sku. Faktem jest, e Piotr W ostowic
popiera  polityk  Boles awa III, dysponowa  strategicznymi miejscami we Wro-
c awiu (przeprawa na O bin, Wyspa Piaskowa), w 1145 r. zosta  o lepiony przez
W adys awa II, by umrze  – po odzyskaniu dóbr przez on  Mari  i syna wi to-
s awa, w 1153 r. Z pewno ci  ufundowa  opactwo w. Wincentego na O binie (tam
te  znajdowa  si  jego grób). Jego potomkowie dodawali sobie prawdopodobnie
dopiero 200 lat po jego mierci przydomek Dunin (z czego zrobiono Du czyka)5.
Du a ilo  okre le  typu „prawdopodobnie” zwi zana jest z do  niepewnym sta-
tusem dokumentów mówi cych o dzia alno ci Piotra W ostowica: przypuszcza si ,
e dziesi tki lat po jego mierci wykorzystywano te „fa szywki” do walki o wp y-

wy mi dzy wspólnotami klasztornymi: augustianami a benedyktynami. Ale nie tylko
swoista walka zakonów mia a decyduj ce o rozmaito ci „dyskursów” znaczenie.
Tak e kwestia, kto podarowa  augustianom teren w Górce i na l y, pozostaje do
dzi  nie tyle sporna, ile warunkowana rozmaitymi interesami. Zwolennicy tezy
o darowi nie W ostowica obstaj  przy autonomii maj tku ko cielnego6, zwolennicy
tezy o darowi nie ksi cej obstaj  przy prymacie w asno ci ksi cej (od XVIII w.

Komes l ski Piotr W ostowic (Peter Wlast) i Sobótka. Uwagi o roli l y...

5 Dla Hermanna Uhtenwoldta by a to w 1940 r. oczywisto  potwierdzaj ca prawid owe, tzn. nor-
dyczne pochodzenie Petera Wlasta (H. Uhtenwoldt, Peter Wlast, Graf von Breslau. Ein Wikinger
auf ostdeutschem Boden, Breslau 1940), z czym polemizuje oczywi cie np. W. Semkowic z w: Góra
Sobótka i jej zabytki polskie, Pozna  / Wroc aw 1949.

6 Zobacz dyskusj  tego zagadnienia w: W. K o r t a, Tajemnice góry l y, Katowice 1988,
s. 307–315. Oczywi cie samo to zagadnienie wydaje si  nierozstrzygalne, natomiast interesuj ce by-
oby przyjrzenie si , z jakimi „opcjami” zwi zani byli historycy reprezentuj cy jedn  lub drug  po-

staw . Za darowizn  ksi c  opowiadaj  si  raczej historycy niemieccy o opcji „pa stwowej”, za
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do dzi  czytaj: pa stwowej)7. Najmniej punktów spornych pojawia si  w odniesie-
niu do problemu, dlaczego Piotr W ostowic popad  w nie ask  i zosta  o lepiony.
I znów istnieje teoria, e nie chcia  popiera  W adys awa II, ale jego braci, usi u-
j c wzmocni  znaczenie „autochtonicznego” mo now adztwa w walce z (no w a-
nie: zgermanizowanym lub polonofilskim) ksi ciem. Zwi zek W ostowica z „lu-

dem” ka e go postrzega  jako swoistego bojownika o prawa mas pracuj cych, albo
te  o prawa ludu podeptane przez mo now adców feudalnych – w zale no ci od
czasu, kontekstu, perspektywy polskiej lub niemieckiej. Peter Wlast (Piotr W o-
stowic?) daje si  zatem wykorzystywa  rozmaicie, jest rodzajem skumulowanego
rezerwuaru znacze , zatem miejscem pami ci, które ujawnia nie tyle jeden sens,
ile ich wielo , oddaj c tym samym (podobnie jak Góra Sobotnia) wieloperspek-
tywiczno  l skich dziejów od czasów najdawniejszych do dzi . Pomin  tu mo -
liwo  istnienia wielu ró nych Piotrów W ostów, nast pnie Piotra W ostowica,
wielu on rozmaitych (francuskiej Marii lub ruskiej Marii itd.).

Nie wdaj c si  zatem w dyskusje o pierwsze stwie, starsze stwie, pochodze-
niu fundacji itd., skupi  si  na kilku aspektach widocznych w dzie kach Kleista
i Vangerowa, które odnosi y si  nie do (pó niejszego zreszt ) sporu historyków, ale
do bardzo aktualnych w pa stwie pruskim dyskusji. Z wieloperspektywicznych
znacze  miejsca pami ci o nazwie Peter Wlast (lub Piotr W ost czy Piotr W osto-
wic) wybior  te, które osadzone s  w a nie w brandenbursko- l skiej rzeczywi-
sto ci lat 90. XVIII w., a które daj  si  odczyta  z analizowanych przeze mnie teks-
tów. W obydwu tekstach dostrzec mo na siln  konstelacj  postaci, gdzie sylwetce
legendarnego i dobrego ksi cia Boleslausa (Boles awa) przeciwstawiony jest jego
s aby, chwiejny, ulegaj cy wp ywom kobiety syn, ksi  Uladislaus (W adys aw).
Ten syn nie jest w stanie zawrze  pokoju ze swoimi bra mi, pod egany przez on
prze do wojny, a zatem jest swoist  karykatur  swojego wielkiego ojca. O ile
u Vangerowa Boleslaus jest bohaterem pierwszej cz ci powie ci, o tyle u Kleista
wyst puje ju  w roli wielkiego antenata, tworz cego takie normy post powania,
które decyduj  o sukcesie ludzkim i politycznym. Mo na zatem stwierdzi , e obaj
autorzy szkicuj  katalog cnót dobrego w adcy, a zasadnicz  cnot  jest, jak e mog-
o by  inaczej w o wieconym wieku XVIII, cz owiecze stwo:

Gdy  przywilejem w adcy jest
Przez czyny wznios e cz owiecze stwa,
Przez dum , m drze i szlachetnie

Pozyska  mi o  swego ludu8.

Wojciech Kunicki

darowizn  W asta oczywi cie historycy zwi zani z opcj  „ko cieln ” i polscy. Adolf Moepert, histo-
ryk Ko cio a, opowiadaj cy si  za darowizn  W osta, by  np. zwi zany z katolickim wydawnictwem
Franke we Wroc awiu, gdzie opublikowa  prac  Peter Wlast und die Stiftung des Augustinerklosters
auf dem Zobten (1939).

7 Np. H. Uhtenwold t, Peter Wlast, der Siling (Zobten) und Breslau, w: Beiträge zur Geschichte
der Stadt Breslau, H. 2, Breslau 1936, s. 32 n.

8 „Eines Fürsten Vorrecht ist, / durch Taten hoher Menschenfreundlichkeit, / durch Edelmuth,
die Liebe seines Volkes / mit Sorgfalt sich und Weisheit zu erwerben” (Kleist, 48).
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Uladislaus nie jest do tego cz owiecze stwa zdolny, gdy , jak sam podkre li ,
„Ksi ta – tak e oni s  lud mi”. Fakt, e w adcy s  tak e lud mi, jest puent  dra-
matu Gottholda Ephraima Lessinga Emilia Galotti, gdzie sformu owano jeszcze
dodatkow  cech  dzia a  z ego w adcy: maj  ajdaków za przyjació . W sytuacji,
gdy w adcy strac  zaufanie poddanych na skutek uczynków godnych moralnego
pot pienia, musz  ponie  konsekwencje swoich negatywnych czynów:

Ksi  czu  musi, gdy zuchwa a duma

Grzesznie zag usza cz owiecze stwo9.

Tak e u Vangerowa kategoria cz owiecze stwa odgrywa donios  rol  w syl-
wetce Boleslausa. Gdy zamierza zdradzi  przyjacielowi Wolfowi von Wofsbergo-
wi swoj  tajemnic , e Maria, podopieczna ruskiego ksi cia Wladaridesa, jest jego
nie lubn  córk , odwo uje si  do kategorii cz owiecze stwa: „Stoj  jako s aby cz ek
przed wami”10. W adcy zdaj  sobie spraw  z konsekwencji swoich czynów: „U steru
rz dów zale y cz sto od dwóch minut szcz cie przysz ych stuleci”11, dlatego dys-
kurs w adzy zajmuje – podobnie jak u Lessinga – centralne miejsce w tek cie. Jako
e najdobitniejsz  oznak  „cz owiecze stwa” jest tak e nami tno , st d zdolno

jej opanowania za pomoc  rozumu i prawdziwej mi o ci jest kwesti  zasadnicz
dla mo liwo ci humanizacji w adzy. Bohaterowie pozytywni, jak Boleslaus, Ma-
ria czy Peter, dysponuj  tak  umiej tno ci , bohaterowie negatywni, jak Tobias,
Wladarides czy Christine, ona Uladislausa, s  niewolnikami swoich nami tno ci,
które wed ug Vangerowa zawsze  towarzysz  dzy w adzy.

Podobnie jest u Kleista: rycerz Dobeis (odpowiednik Tobiasa u Vangerowa)
kocha Mari  (córk  u Vangerowa Boles awa, u Kleista Petera Wlasta). Pragn c zre-
alizowa  swoje niecne plany (to znaczy zaspokoi  dze), musi Tobias/Dobeis
doprowadzi  Wlasta do upadku. Czyni to za pomoc  ksi niczki Christiny, ony
ksi cia Uladislausa, nawi zuj c z ni  romans. Oczywi cie, e Christine czy Tobias/
Dobeis nale  do innego ni  Peter Wlast i jego ona/córka porz dku etycznego:
„Pozór, co o lepiaj c ka dy czyn otacza, jest cz sto – niemal zawsze miar  jego
wa no ci”, twierdzi u Kleista Dobeis12, przedstawiaj c kwesti  moralno ci nie jako
pos usze stwo absolutnym normom, ale jako spraw  okazjonalnej medializacji:

Gdy  cnota ludzka blaskiem jeno jest,

By o lepia  g upca13.

Podsumujmy tymczasowo. W obydwu tekstach chodzi w pierwszej linii o ka-
talog cnót w adczych. Zasadniczym problemem ksi cia jest konieczno  pogodze-

Komes l ski Piotr W ostowic (Peter Wlast) i Sobótka. Uwagi o roli l y...

9 „Der Fürst muß fühlen, wenn sein kühner Stolz / Die Menschheit frevelnd niederdrückt”
(Kleist, 230).

10 „Als ein schwacher Mensch stehe ich vor Euch” (Vangerow, 38).
11 „Am Ruder der Regierung hängt oft von zwei Minuten das Glück kommender Jahrhunderte

ab” (Vangerow, 72).
12 „Der Schein, der blendend jede Tat umgibt, ist oft – fast immer Maßstab ihres Wertes” (Kleist,

125).
13 „Denn Menschentugend / ist ein Schimmer, nur den Toren zu verblenden” (Kleist, 126).
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nia w asnych (ludzkich) nami tno ci z dobrem wynikaj cym z powszechnych, uni-
wersalnych i zawsze obowi zuj cych zasad moralnych. Nieokie znana nami tno
oraz przekonanie, e „moralno ” jest wzgl dna i zmedializowana, prowadz  do
destrukcji w adcy i cz owieka.

W tym miejscu jednak rozchodz  si  drogi Kleista i Vangerowa. O ile Vange-
row prowadzi swoj  inscenizacj  do punktu kulminacyjnego, którym jest realiza-
cja z ych zamiarów Tobiasa i Christine wobec Petera Wlasta, uznawanego za prze-
szkod  w realizacji ich planów, o tyle Dobeis w dramacie Kleista musi liczy  si
z innymi jeszcze przeszkodami w realizacji swoich planów, a mianowicie z ludem:

Kocha go plebs nikczemny, czci go
Najwi ksz  sztuk  b dzie temu sprosta ,
Gdy  wierzcie, plebs jest labiryntem,
W którym si  atwo polityka gubi.
Jego mniemanie – twór cudaczny bardzo
Z prawdy i k amstwa ulepiony
Widzi te  ostrzej ni  najwi kszy m drzec
Przenika welon dla niego utkany.

Napawa l kiem, gdy cierpliwie znosi14.

Dobeis stara si  zatem w inscenizacji Kleista zrealizowa  kilka celów: zaspo-
koi  nami tno ci, zaspokoi  w asne polityczne cele poprzez rozbudzenie ambicji
ksi cia, któr  rozpala z kolei Christine, a przede wszystkim o upadek trybuna lu-
dowego, którym jest Peter, podaj cy ich dworsk  i amoraln  wizj  w adzy w w t-
pliwo , a to za spraw  przywi zania do sta ych norm moralnych i do „ludu”. Nic
zatem dziwnego, e ksi na przedstawia swojemu ma onkowi Petera jako cz o-
wieka, który za pomoc  ludu pragnie zagarn  w adz  (Kleist, 133). W krytycz-
nym momencie, kiedy Peter zostaje ranny (u Vangerowa w oko, u Kleista zdo a
poturbowany wyrwa  si  oprawcom i uciec), narz dziem wymierzaj cym w imi
cz owiecze stwa „sprawiedliwo ” jest nie „lud”, ale zi  Wlasta, ksi  Jaxa, który
zmusza W adys awa do zrozumienia, i  w upadku zanika godno  ksi ca, a po-
zostaje tylko substancja ludzka, podlegaj ca karze:

Teraz, o ksi , runie czarodziejska ciana, któr
Pró ny przepych w m kach wzniós  strzeli cie.
Rwie si  te  obr cz wykuta dum  w adcy
Cz ek wobec cz eka, stajemy przed sob

I bez purpury, co cz sto ha b  skrywa15.

Wojciech Kunicki

14 „Er wird vom niederen Volk geliebt, geehrt, / die größte Kunst bleibt, dieß zu hintergehn: /
denn glaubt, der Pöbel ist ein Labyrinth, / in dem sich leicht die Politik verirrt, / sein Urtheil ist ein
wundersam Gebilde, / mit Wahrheit und Verblendung untermischt. / Er sieht oft schärfer als der stol-
ze Weise, / durchblickt den Schleyer, den man ihm gewoben, / und ist zu fürchten, wenn er ruhig
duldet” (Kleist, 126).

15 „Jetzt, Herzog, stürzt die Zauberwand zusammen, / die eitle Pracht so mühsam aufgethürmt; /
es springt das Band, das Fürstenstolz geschmiedet, / Mensch gegen Mensch, so stehn wir beyde hier,
/ entblößt von Purpur, der oft Schande deckt” (Kleist, 256).
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Dyskurs rewolucyjny (ujawniony w alegorii gniewu ludu) zostaje zatem z agodzo-
ny, zneutralizowany, mo na powiedzie . Rewolucja nie wybucha, natomiast kar  ma
ponie  w adca, który b dzie s dzony jako cz owiek, bez atrybutów swojej w adzy.

I to jest dla Kleista centralny punkt problematyki rewolucyjnej. Rewolucja jest
rezultatem strukturalnych zaniedba , wynikaj cych z nami tno ci i dzy w adzy;
jej opanowanie jako ywio u nie jest kwesti  przemocy, ale przede wszystkim do-
brego i rozumnego w adcy. Tego w adcy oczywi cie brak, gdy  W adys aw nie jest
w stanie panowa  nawet nad sob , natomiast Peter zostaje jednak w ostatniej sce-
nie sztuki otruty. Jakie  zatem mo na znale  wyj cie? Gdzie poszukiwa  tego do-
brego w adcy, który móg by odwróci  gro b  nie przemoc , ale dobroci ?

Zawie my na chwil  to pytanie i zwró my si  ku jeszcze jednemu aspektowi
obu tekstów: mianowicie zale no ci w adcy od politycznych ambicji zmys owej
kobiety, która na dodatek zachowuje si  jak „metresa”, zdradzaj c w asnego m a.
Dotykamy tu bardzo specyficznego w 1791 r. aspektu polityki pruskiej, zwi zane-
go z postaci  Fryderyka Wilhelma II, który zosta  nast pc  swojego wielkiego po-
przednika Fryderyka II. W adca ten, po okresie pocz tkowym, kiedy to w Berlinie
dominowa a rado  z powodu mierci nielubianego Starego Fryca, szybko sta  si
przedmiotem powszechnej krytyki, a to za spraw  metresy, Wilhelminy Enke (b d
Encke), której opinia publiczna sk onna by a przypisywa  niewiarygodnie wielki
wp yw na polityk  pa stwa. W obydwu dzie ach – u Kleista i u Vangerowa – ksi -

 W adys aw ukazany jest jako cz owiek chwiejny, którego dobre impulsy niszczy
z a Christine. Ksi  Jaxa rozpoznaje ten negatywny wp yw i ujawnia jego stra-
szliwe skutki:

Nie macie w asnej woli.
Niewiasta sku a was mijowym jadem kajdan.
W jej onie wasza moc jest pogrzebana, –
Wam zostawiaj c jeno nik y cie !
Subtelnie askota a wasza dum ,
Oszustwem si  jej pozbawiaj c.
Wam odgrywa a jako kameleon
Mi o , podczas gdy oszustka wra a

Na cudzej piersi rozkosz  dysza a16.

Ten monolog Jaxy skupia mniej wi cej wszystkie zarzuty, jakie pruska opinia
publiczna stawia a Wilhelminie Enke. Peter, ofiara „ein Raub der niederen Boshe-
it einer Buhlerin” (262), koncentruje w sobie jako o f i a ra  podskórnie toczone dys-
kusje wokó  Wilheminy Enke, w której, zw aszcza po wydarzeniach rewolucji fran-
cuskiej, upatrywano jedn  z przyczyn nieskutecznej i gro nej polityki króla. Dlatego

16 „Ihr habt nicht eigenen Willen. / Ein Weib schlug Euch mit Schlangenlist in Fesseln; / in ihrem
Schooß liegt Eure Macht vergraben, – / und Euch blieb nur ein schimmerndes Phantom! / Sie schme-
ichelte mit Feinheit Eurem Stolze, / indeß sie ihm um seine Kraft betrog. / sie spiegelte chamäleonisch
schön / Euch Liebe vor, indeß die Heuchlerinn / an eines andern Brust wollüstig schwelgte” (Kleist,
260).

Komes l ski Piotr W ostowic (Peter Wlast) i Sobótka. Uwagi o roli l y...
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Jaxa/Kleist wzywa ksi cia W adys awa/Fryderyka Wilhelma II, aby ten sta  si
w ko cu m czyzn  i wzi  ber o w swoje r ce:

Znów m em si  sta cie
I we cie ber o w swoje r ce,
Przez Boga wam to niegdy  dane,
By sta  si  w adc  swojemu ludowi,
M nym, nie sprzedajnym przez r ce niewie cie.

Zacznijcie znów i pi knie swoje panowanie17.

Dokonajmy kolejnego podsumowania: liczne nici dyskursu, które nacieraj  na
siebie w dziele tych (nie)literatów, maj  po pierwsze charakter normatywny. Roz-
wa ania o stosunku rozumu i zmys owo ci, projekcje dotycz ce obrazu idealnego
w adcy pozwalaj  spojrze  na dzie ko von Kleista jako na przyczynek do wa kie-
go tematu: rewolucja i o wiecony absolutyzm. Rewolucji mo na wówczas zapo-
biec, kiedy w adca post powa  b dzie w zgodzie najpierw z powszechnymi zasa-
dami etycznymi, a potem z „ludem”. Oprócz ogólnych w tków o charakterze
etycznym odnale  mo na aspekt specyficzny dla pruskiej polityki w XVIII w.,
mianowicie kwestie rzekomych zale no ci rozstrzygni  politycznych od woli na-
mi tnej i zmys owej kobiety. Oczywi cie obydwaj pisarze pos u yli si  kostiumem
historycznym, z których jeden (Kleist) prawdopodobnie zainspirowa  drugiego (Van-
gerowa). Kostium ów ujawnia, ale jednocze nie maskuje: oczywi cie z a ona W a-
dys awa – Christine nie mog a raczej stanowi  tak wyra nej aluzji do pierwszej,
a tym bardziej do drugiej ma onki Fryderyka Wilhelma II18. Natomiast pewien
szczegó  edytorski mo e zdradza  intencje autora (Kleista) i wydawcy. Spójrzmy
na frontyspis edycji „historycznego obrazu” Kleista: czy  pi kna pani przedstawiona
bez jakiegokolwiek alegorycznego komentarza (czytelnik zreszt  móg by oczekiwa
motywu zwi zanego z m sk  postaci  Petera Wlasta, jak na frontyspisie powie ci
Vangerowa) nie mog a kojarzy  si  ówczesnym czytelnikom z pi kn  Wilhelmin
Enke? Najistotniejsze przes anie „historycznego obrazu” Kleista konstytuuje abstrak-
cyjny i z biegiem akcji konkre tyzu j cy  s i  nakaz  e tyczny  (opanowa-
n ie  nami tno c i  i  zgoda  z  ludem) ,  kon ieczny  do  t ego ,  aby  za e -
gna  g ro b  p rzysz e j  r ewoluc j i. T  cnot  uciele nia Boleslaus, ale przede
wszystkim jego „namiestnik” Peter Wlast oraz tego  zi  Jaxa. W tle – odnosz c
dramat i powie  do realiów historii Prus – widnieje pot na posta  wielkiego Fry-
deryka: „Jak e zdumiewa by si  Fryderyk, gdyby st pa  teraz po wiecie? Jak e
by si  cieszy , gdyby ujrza  ten naród – naród b d cy jego ukochanym dzieckiem
[chodzi o Francj  – W. K.] – jak staje si  z g ow  d c  do niebios wzorcem dla

Wojciech Kunicki

17 „Seyd wieder Mann und nehmt / das Zepter wieder, das Euch Gott gegeben, / selbst Euer Volk
mit Mannheit zu beherrschen, / und es nicht Weiberhänden zu verkaufen. / Fangt groß und schön die
neue Herrschaft an” (Kleist, 264).

18 Chocia  kto wie. Gdy król dowiedzia  si  o romansie swojej pierwszej ony El biety Krysty-
ny, rozwiód  si  z ni  18 IV 1769 r. i wygna  j  do Kostrzyna. Fryderyk II kaza  mu jeszcze w tym
samym roku po lubi  ksi n  Fryderyk  Luiz  von Hessen-Darmstadt. Zob. B. Meie r, Friedrich Wi-
lhelm II. König von Preußen (Biografie), Regensburg 2007.
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innych narodów, jak on sam by  wzorem dla innych w adców? – Niewielu królów
mo e na ladowa  wzorzec Fryderyka, niewiele narodów Francj . Na ladowa  wiel-
ko  bez sprawdzonej si y jest niebezpieczne; nieszcz liwi na ladowcy niszcz
wi cej przez cnot  ni  li despoci swoimi na ogami; mieni ce si  pi kno ci orygi-
nalne staj  si  w kopiach karykaturami; w asna droga jest zawsze drog  najlepsz .
Dlatego niem drze post puj  w adcy, którzy zawojowa  pragn  Francj , aby za-
bezpieczy  swoje trony. Ci, którzy próbuj  zd awi  ducha narodów, utwierdzi  sw
wszechmoc. L k zapowiada niebezpiecze stwo, kto si  l ka, ten ju  przegra . Fry-
deryk z pewno ci  nie u y by swoich broni, aby ujarzmi  Francj . On kocha  i ceni
wolno , poniewa  uszlachetnia ona cz owieka. Wokó  niego mogli zgin  wszy-
scy królowie, mog y zapa  si  wszystkie trony; nic go nie by o w stanie poruszy .
Jego tron chroni y sp rawied l iwo  i  m i o  ludu ;  nad  n im m dro
dz ie r y a  sw  ta rcz ”19.

Vangerow inscenizuje histori  nieco odmiennie. Podobnie jak Kleist20, nawi -
zuje on do Lessinga, i to nie tylko do Emilii Galotti, ale tak e do Natana M drca.
Peter zostaje o lepiony tylko na jedno oko, przy czym oprócz zmys owej ksi nej
Christine równie  „Opat z Soboty” (Abt von Zobten) odgrywa negatywn  rol . On
w a nie oczernia przed w adc  swojego dobrodzieja, od którego otrzyma  dobra
klasztorne (Peter dosta  je wcze niej od króla). Ten e opat winien na ko cu po-
wie ci otru  Petera, do czego jednak nie dochodzi, gdy  gn biony wyrzutami su-
mienia, pope nia w jego obecno ci samobójstwo wypijaj c „przygotowan  wedle
przepisu rzymskiego” trucizn . Sam Wlast przechodzi na stron  braci ksi cia
i wygrywa dla nich bitwy. Po wyp dzeniu Uladislausa z Wroc awia yje jeszcze
kilka lat w swojej ojczy nie, ciesz c si  odniesionym sukcesem i spokojem. Je-
szcze wyra niej ni  u Kleista zostaje zarysowana opozycja dawnego, sprawiedli-
wego ksi cia Boleslausa III wobec jego s abego charakterologicznie syna. Peter
Wlast jest stra nikiem warto ci „dawnego ksi cia”. Wida  w tych konstelacjach
narracyjnych p o  p i e r w s z e  dyskurs antykatolicki, skoncentrowany w postaci
zmys owego (po daj cego Marii – ony Wlasta) i podst pnego Opata z Soboty
(Abt von Zobten). Ten impuls antykatolicki (obecny tak e u Kleista, cho  w in-
nych jego utworach) nie musi zreszt  kierowa  si  wy cznie przeciwko papiestwu,
ale mo e by  tak e aluzj  do zale no ci Fryderyka Wilhelma II od stowarzyszenia
ró okrzy owców. Po  drugie  wyra na jest tak e wskazówka dotycz ca zale no-
ci w adcy od zmys owej kobiety: jest to – podobnie jak u von Kleista – odniesie-

nie do roli, jak  pruska opinia publiczna przypisywa a Wilhelminie Enke. Po  t rze -
cie jednak – i to wydaje mi si  punktem decyduj cym dla odczytania tego utworu

Komes l ski Piotr W ostowic (Peter Wlast) i Sobótka. Uwagi o roli l y...

19 F.A. von Kle i s t, Fantasien auf einer Reise nach Prag, Dresden 1792. Tekst tak e w Internecie:
http://www.kleist.org/familie/fa_reise.htm.

20 To nawi zanie Kleista widz  w trzech sferach: po pierwsze dramat napisany jest pi ciozg os-
kowym jambem, podobnie jak Natan. Po drugie powtarza si  pewna konstelacja zdarze , których ce-
lem jest rozpoznanie zaginionych krewnych (Pustelnik Anton okazuje si  bratem Petera Wlasta). Po
trzecie sztuka, podobnie jak Natan, nie rekonstruuje fragmentu dziejów, ale inscenizuje powszechne
warto ci etyczne, które s  warunkiem sprawowania dobrych rz dów. Konstelacja Saladyn–Natan od-
powiada do pewnego stopnia konstelacji Boleslaus III–Peter Wlast.
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w 1793 r. – posta  Petera Wlasta jest symbolem namiestnika, który jest nosicielem
nadziei m odej inteligencji l skiej jako uciele nienie dawnego, fryderycja skiego adu.
Chodzi oczywi cie o ministra pe nomocnego na l sku Heinricha George’a von Hoy-
ma. Cz onkowie za o onego w 1789 r. zwi zku Ewergetów (organizacji o charakterze
maso skim) Christian Jacob Salice Contessa, Joseph Kausch i Joseph Zerboni postrze-
gali pocz tkowo w Hoymie sprawiedliwego namiestnika. Drogi ich i Hoyma drastycznie
si  rozesz y w 1796 r., kiedy na skutek podejrze  i pos dze  korupcyjnych formu o-
wanych przez nich pod adresem tego w a nie ministra, osadzony zosta  w twierdzy Jo-
seph Zerboni. Mo liwo  powi zania postaci Petera Wlasta z Hoymem wynika te
z faktu, e sulechowski wydawca powie ci Carl Friedrich Ernst Frommann by  tak e
cz onkiem Zwi zku Ewergetów, na skutek czego musia  opu ci  l sk i przenie  si
do Jeny, gdzie w 1799 r. za o y  renomowane wydawnictwo.

I na koniec tych z konieczno ci skrótowych rozwa a  kilka uwag na temat kre-
acji w obydwu omawianych dzie ach l ska i Góry Sobotniej, a zatem obszaru,
który w tradycji tak ci le zwi zany jest z Piotrem W ostowicem. O ile u Kleista
Wroc aw wspominany jest kilkana cie razy jako miejsce akcji, o tyle nazwa Góry
Sobotniej (Zobtenberg) w ogóle nie pada. Opat, który nie powinien pochodzi
z ma opolskiego Skrzynia, ale z opactwa na Górze Sobotniej, jest postaci  neutraln .
Nie wspomniano ani zamku, ani opactwa augustianów, ani te  góreckiej czy so-
bóckiej prepozytury. Góra Sobotnia pojawia si  jednak, ukryta do  g boko
w strukturze tekstu – jako miejsce przyjemne (locus amoenus) i nie sposób jej po-
myli  ze wspomnianymi na s. 182 dzikimi i skalistymi Karkonoszami.

Siedzieli my samotnie na go ej skale,
Która tak cz sto was wabi na szczyt,
By rozkoszowa  si  pi knym widokiem,
Gdy  dolina otwieraj ca si  w dali,
Odra p yn ca u jej stóp, a w tle ponury

Las górski, dusze zachwytem rozpalaj 21.

Góra, konkretnie jej szczyt i kraina z jego perspektywy ogl dana, s  miejscami
skupienia, spokoju, rado ci i pe ni. Jako przestrze  natury kontrastuj  ze liskim
parkietem fa szywego blichtru dworskiego, trwaj  te  w opozycji do nieujarzmio-
nej natury le nych i skalistych ost pów Gór Olbrzymich. S  miejscem symbolicz-
nej koncentracji elementów topograficznych l ska (st d Odra, która wszak w rze-
czywisto ci nie „p ynie u jej stóp”, ale chodzi o imaginowan  geografi ). Podobny
opis Góry Sobotniej ma warto  topiczn , utrwalon  przez opublikowane anoni-
mowo w 1788 r. dzie ko Samuela Gottlieba Bürdego Der Zobtenberg22.

Wojciech Kunicki

21 „Wir saßen einsam auf dem nackten Felsen, / der Euch so oft nach seinem Gipfel lockt, / die
schöne Aussicht zu genießen, denn / das weite Thal, das jenseits sich eröfnet, / die Oder, die an sei-
nem Fuße strömt, / im Hintergrund das düstre Waldgebirge, / durchglühen hier die Seele mit Entzücken.
(Kleist, 152).

22 Anonim [S.G. Bürd e], Der Zobtenberg, nach der Natur gezeichnet und beschrieben, Breslau
1788. Pozycja dost pna tak e w Internecie: http://books.google.de/books?id=5ADAAAAcAAJ&dq=
Bürde,+Zobtenberg&printsec=frontcover&source=bl&ots=ZX38vim.
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Nieco inaczej kreowana jest Góra Sobotnia u Vangerowa. Peter Wlast otrzy-
muje j  od ksi cia Boleslausa, on z kolei daruje j  opactwu jakiego  nieokre lone-
go bli ej zakonu, buduj c na jej szczycie zamek. Vangerow, jak wida , jest zwo-
lennikiem nadania pierwotnie ksi cego, dopiero t  ksi c  darowizn  przekazuje
nielubianemu przez z otoryjskiego autora Ko cio owi. Informuj c o tym, uczyni
autor powie ci Gór  miejscem wygnania (i ukrycia) ojca Petera Wlasta – Wilhel-
ma, który uciek  z Danii wraz ze skarbem pa stwowym (jednak nie na skutek w as-
nej chciwo ci, ale knowa  Tobiasa). „Piotr posiada  wówczas Gór  Sobotni  (która
w tamtych czasach nosi a nazw  Góry Ksi cej) oraz poblisk  okolic . Zamek
po o ony na szczycie przeznaczy  na mieszkanie starca”23.

Jednak narrator nie pozostaje w „zamierzch ych czasach”, ale konstruuje wia-
domie obraz góry z perspektywy wspó czesnego „ojczy nianego czytelnika”, który
w druj c w ród reliktów przesz o ci, rozmy la  winien o przemijaniu wszelkiej
ziemskiej wielko ci, o nie miertelno ci i o grobie: „Dzi  na tej górze stoi kaplica,
gdzie co roku, w dzie  Nawiedzenia Marii pielgrzymuj  pobo ni p tnicy. Nieje-
den z nich wchodzi g biej w zaro la za kaplic , gdzie na wysokiej skale wida
jeszcze resztki dawnego zamku górskiego. Ch tnie przebywa tu w drowiec pogr -
ony w g bokiej zadumie, aby zbudzi  obrazy pradawnych czasów, by westchn

nad przemijalno ci  wszelkiej ziemskiej wielko ci, by pomy le  o nie miertelno-
ci i o grobie”24.

Konstrukcja osi historycznej dzi -jutro ma ukaza  nie tylko dystans dziel cy
dzisiejszy, o wiecony wiek od dawnych, „barbarzy skich” jeszcze czasów, ale tak e
ukaza  zmieniaj ce si  funkcje Góry: o ile dawniej  poro ni ta by a g stym la-
sem, gdzie schronienie móg  znale  cz owiek n kany wyrzutami sumienia, o ile
zatem zas an ia a  krajobraz, o tyle „dzi ” (tzn. w minionej przesz o ci XVIII w.)
u jawnia  ona jego pi kno (lieblich) i yzno  (fruchtbar)25. O ile dawnie j  sta
tam zamek, którego ruiny mo na jeszcze rozpozna , o tyle dz i  stoi tam kaplica.
St d „patriotyczny czytelnik” (vaterländischer Leser) winien w obliczu kaplicy
i ruin wspomnie  „morderc  Wilhelma” – du skiego ojca Petera Wlasta. Góra
zostaje, za spraw  konstrukcji kontinuum czasowego i za spraw  wiadomej fik-
cji, ukonstytuowana jako „miejsce pami ci”, nie tyle o rzeczywistych zasz o ciach
historycznych, ile o powszechnie obowi zuj cej normie: nie zabijaj. Fikcjonaliza-
cji dope nia inny jeszcze chwyt autora. Otó  w przypisie podaje on tre  tablicy
po wi conej Peterowi Wlastowi: „Odnajdziemy w tej kaplicy barwn  tablic , na
której odmalowano Piotra Du czyka i Mari . Nad nimi znajduje si  napis, na pa-
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23 „Peter besaß damals den Zobtenberg, (welcher in jenen Zeiten den Namen Fürstenberg führte),
nebst der umherliegenden Gegend. Das Schloß, welches auf dem Gipfel desselben lag, ward dem Greise
zur Wohnung bestimmt” (Vangerow, 93).

24 „Heut zu Tage steht auf diesem Berge eine Kapelle, wohin jährlich am Tage der Heimsuchung
Mariä fromme Pilger wallfahrten. Mancher von ihnen dringt dann wohl tiefer in das Gebüsch hinter
der Kapelle, wo auf einem hohen Felsen noch die Ueberreste des alten Bergschlosses zu sehen sind.
Gern weilet der Wanderer tiefsinnig hier, um die Bilder grauer Vorzeit zu wekken, über die Hinfälligkeit
aller irdischen Größe zu seufzen, und an die Unsterblichkeit zu denken und Grab” (Vangerow, 93).

25 Vangerow, 94.
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mi tk  bohatera, który nast pnie podarowa  Gór  augustianom. Ten napis nazywa
naszego Petera Wlasta, nazwisko, jakie cz sto nosi . Mari  nazwano ksi n  z Fran-
cji. Jednak inni podaj , e mia a inn  ojczyzn . To w a nie upowa nia nas tym bar-
dziej do fikcji, na jak  pozwolili my sobie opowiadaj c te histori . – Ów napis po-
chodzi zreszt  z roku 1702”26.

Jest bardzo prawdopodobne, e Vangerow widzia  na pocz tku lat 90. XVIII w.
w ko ció ku wspomnian  tablic 27. Móg  o niej tak e przeczyta  w dwu promi-
nentnych ród ach: w ksi ce Gottfrieda Heinricha Burgharta Iter Sabothicum28 albo
w leksykonie Zedlera, gdzie has u Zobten po wi cono zadziwiaj co du o miejsca29.
Nie zdumiewa tak e, przy ca ym rzekomo antykatolickim afekcie, e Wlast dopie-
ro pó niej (po opisywanych przez Vangerowa „wydarzeniach”) ufundowa  opac-
two augustianów, gdy  rzekomy afekt antykatolicki kierowa  si , jak widzieli my,
raczej przeciwko podejrzanej pobo no ci króla pruskiego, natomiast nie przeciw
prostym odczuciom „ojczy nianego czytelnika”. Poza tym Vangerow w „odwiecz-
nym” sporze o pierwsze stwo darowizny opowiada si , jak wspomnieli my, po stro-
nie rzeczników „teorii ksi cej”.

Tu wypada zawiesi  g os, dodaj c, e literackie dzieje Petera Wlasta lub Piotra
W ostowica wcale nie sko czy y si  wraz z publikacj  tekstów Vangerowa i von
Kleista. Mo na nawet powiedzie , e si  dopiero rozpocz y, zaspokajaj c jednak
odmienne potrzeby ni  dwa utwory pó noo wieceniowych autorów. W latach 50.
XIX w. pan zamku góreckiego Arthur baron von Lüttwitz (1846–1876) odnalaz
w ród ksi ek swojego zmar ego w 1837 r. dziadka, prezydenta rejencji wroc aw-
skiej Ernsta barona von Lüttwitza auf Gorkau (1776–1837), pewn  ksi k , która
ze wzgl du na „patriotyczn  tre ” natchn a go do napisania dramatu, a jako e
jego zdrowie zosta o nadwer one udzia em w wojnach z Austri  i Francj , zmar ,
nie uko czywszy dzie ka. Jego ojciec Wilhelm baron von Lüttwitz (1809–1892)
odnalaz  manuskrypt w ród wierszy syna, doko czy  dzie ko, które ukaza o si  dru-

Wojciech Kunicki

26 „Man findet in dieser Kapelle eine bunte Tafel, auf welcher Peter der Däne und Maria abge-
mahlt sind. Darüber befindet sich eine Inschrift, zum Andenken des Helden, der in der Folge diesen
Berg einem Augustinerstift schenkte. Die Inschrift nennt unseren Peter, Wlast, ein Name, den er oft
führt. Maria wird eine Fürstin aus Frankreich genannt. Allein andre geben ihr Vaterland anders an.
Dies scheint uns um so mehr zu der Dichtung zu berechtigen, die wir uns bei dieser Geschichte er-
laubt haben. – Jene Inschrift ist übrigens vom Jahr 1702” (Vangerow, 93).

27 Interesuj ca jest te  jego rzekoma „omy ka” – nigdzie nie jest napisane, e tablica pochodzi a
z 1702 r., z tego roku natomiast pochodzi  ko ció ek, który dla Vangerowa musia  ju  sta  na szczy-
cie w redniowieczu, a nie dopiero od 1702 r. jako fundacja opata Johannesa Sieverta. Jednak w a-
nie tablica – istniej ca lub tylko po wiadczona w ród ach – ma uwiarygodnia  lub „usprawiedli-

wia ” opowiedzian  fikcj .
28 G.H. Burghar t, Iter Sabothicum. Das ist Ausführliche Beschreibung einiger An. 1733 un die

folgenden Jahre Auf den Zobthen-Berg gethanen Reisen / Wodurch sowohl Die natürliche als Histo-
rische Beschaffenheit Dieses In Schlesien so bekannten und Berühmten Berges Der Welt vor Augen
geleget wird. Mit Kupfern, Breßlau und Leipzig 1736, s. 57–58: „Petrus Wlast / Ein Graf aus Denne-
marck / Maria / Seine Gemahlin eine Fürstin aus / Franckreich / haben ihr Schloss allhier auf dem
damahls Fürsten- anjetzo Zottenberg, genannt, mit den bey und umliegenden Güttern denen Geistli-
chen Dom-Herren S. Augustini zu einer ewigen Wohnung gestiftet Ao 1168”.

29 J.H. Zed le r, Universal-Lexicon, Bd. 63, 1750, Sp. 635–655; http://www.zedler-lexicon.de.
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kiem w 1891 r. w wydawnictwie A. Scheschonki w Sobótce. Utworem, który za-
inspirowa  Arthura von Lüttwitza, by a omawiana tu ksi ka Peter und Maria. Dra-
mat w pi ciu aktach wydany zosta  jako swojego rodzaju literaryzacja atrakcji tu-
rystycznej, jak  w coraz to wi kszym stopniu stawa a si  l a, gdy  dochód z jego
sprzeda y mia  by  przeznaczony dla Zobtengebirsgverein30. Jeszcze inne aspekty
uaktualniania dziejów Piotra W ostowica ujawnia sztuka pisarza ojczy nianego ze

widnicy Theo Johannesa Manna Graf Peter. Schlesiens Statthalter. Ein Spiel am
Zobten aus dem 12. Jahrhundert, wydana w widnickim wydawnictwie L. Heege
w 1920 r. Ta sztuka, przeznaczona dla teatrów amatorskich organizuj cych w la-
tach 20. XX w. tzw. Schlesierspiele w dawnym kamienio omie Blüchera w Górce,
gdzie mie ci  si  amfiteatr, inaczej odnosi a si  do swoich rzeczywisto ci ni  dwa
szkicowo przedstawione i s usznie zapomniane dzie ka z ko ca XVIII w. Tym na-
tomiast, co zamierza em wydoby  z pami ci, by a kwestia: co móg  wspomina
edukowany cz owiek ko ca XVIII w. spogl daj cy na gór  l  i znaj cy w przy-
bli eniu dzieje l skiego mo now adcy.

Komes l ski Piotr W ostowic (Peter Wlast) i Sobótka. Uwagi o roli l y...

30 A. Freiherr von Lü t twi t z, Peter Wlast. Dramatische Dichtung in 5. Acten, Zobten am Berge
[1891].


