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OD REDAKCJI
Badania nad historią szkolnictwa na Śląsku, mimo niewątpliwych osiągnięć,
począwszy od monumentalnych dzieł poświęconych średniowiecznemu i wczesnonowożytnemu szkolnictwu wrocławskiemu oraz złotoryjskiemu pióra Gustava
Baucha, po wydane w ostatnim czasie opracowania Christine Absmeier o reformach stanowych szkół śląskich w XVI w. czy Marzeny Bogus o przeszłości pedagogicznej Śląska Cieszyńskiego, pokazują szerokie możliwości badawcze tej
problematyki. Ciągle też stanowią atrakcyjne wyzwanie dla historyków. Z tych
powodów Redakcja „Sobótki” zwróciła się do badaczy przeszłości szkolnictwa,
zapraszając ich do współpracy. Na zaproszenie odpowiedziało grono historyków
z Polski i z Czech. Pierwsze wyniki ich studiów są udostępniane w oddawanym
właśnie do rąk Czytelników numerze.
W prezentowanych artykułach zostały podjęte wybrane zagadnienia śląskiego
szkolnictwa w szerokim ujęciu czasowym, od drugiej połowy XVI w. po współczesność. Najstarszych czasów dotyczy artykuł poświęcony protestanckiemu gimnazjum humanistycznemu w Brzegu, powstałemu w 1569 r. z inicjatywy księcia
legnicko-brzeskiego Jerzego II. Martin Holý dowodzi w nim, że mecenat książęcy zapewnił gimnazjum wysoki poziom nauczania i ten wzgląd – obok konfesji
– skłaniał młodzież szlachecką z ziem czeskich do kształcenia się w Brzegu. Dwa
następne artykuły zostały poświęcone sławnym męskim gimnazjom wrocławskim,
przy czym Agnieszka Gryglewska omawia przesłanki ideologiczne i nurty artystyczne z przełomu XIX i XX w. uwidocznione w architekturze nowego gmachu
Gimnazjum św. Elżbiety, zbudowanego w 1903 r. Natomiast Maria Zwierz, pisząc
o środowiskowym oddziaływaniu w latach 1825–1945 Szkoły Obywatelskiej na
Międzymurzu, wiąże jej proﬁl dydaktyczny i wychowawczy z etosem wrocławskiego majętnego i wykształconego mieszczaństwa. Również dwa artykuły dotyczą szkolnictwa mniejszościowego. Grażyna Pańko analizuje zakres zawodowego
przygotowania dziewcząt w Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Końskiej do 1938
r. i odnosi go do ogółu problemów szkolnictwa zawodowego tworzonego przez
ludność polską zamieszkałą na Zaolziu. Natomiast dla Barbary Techmańskiej
utworzenie szkoły w 1955 r. i późniejsze dzieje IV Liceum Ogólnokształcącego
w Legnicy stanowią punkt wyjścia do zasygnalizowania sprawy nauczania języka
ukraińskiego w Polsce po II wojnie światowej. Dopełnieniem tych studiów jest artykuł recenzyjny M. Bogus, w którym – obok prezentacji ciekawej pracy Petra Ka-
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dleca – został podjęty ważny problem metodologiczny związany z możliwościami
wykorzystania metody reprezentatywnej w badaniach nad historią szkolnictwa.
Redakcja zamierza kontynuować publikację materiałów dotyczących tej interesującej problematyki historii szkolnictwa na Śląsku, podtrzymując tym samym
swoje zaproszenie do współpracy.
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MARTIN HOLÝ
(Praha)

VZDĚLANOSTNÍ MECENÁT JIŘÍHO II.
LEHNICKO-BŘEŽSKÉHO, GYMNÁZIUM V BŘEHU
A ŠLECHTA Z ČESKÝCH ZEMÍ V 16. A RANÉM 17. STOLETÍ*
I.

Slezsko přináležející od vrcholného středověku až do válek o rakouské dědictví
po smrti Karla VI. (1711–1740) k českému státu hrálo v jeho kulturních a vzdělanostních dějinách 16. a raného 17. století klíčovou úlohu. Tu je možné spatřovat
kromě jiných rovin například ve významném podílu slezských latinských škol při
formování politických i společenských elit Čech a Moravy v průběhu jejich výchovy a vzdělávání. Mezi nejvyhledávanější vzdělávací instituce ze strany šlechty patřilo přitom gymnázium v Břehu. A právě na ně se zaměří předkládaný příspěvek.
Přestože dlouholetá tradice ve výzkumu vzdělanostních dějin Slezska přinesla od 19. století řadu cenných plodů,1 zůstávalo takové téma dlouhou dobu spíše
stranou zájmu historiograﬁe. V menší míře upozornily na význam břežského gym* Tato studie byla připravena v rámci výzkumného projektu Vzdělanostní mecenát v zemích
České koruny v raném novověku (Grantová agentura ČR; P405/12/P422).
1 Srov. alespoň monografie: Carl Friedrich Schönwälder, Johannes Julius Guttmann, Geschichte des königlichen Gymnasiums zu Brieg, Breslau 1869; Ludwig Sturm, Valentin Trotzendorf
und die Lateinische Schule zu Goldberg, Goldberg 1888; Gustav Bauch, Geschichte des Breslauer
Schulwesens in der Zeit der Reformation, Breslau 1911; idem, Valentin Trotzendorf und die Goldberger Schule, Berlin 1921; Arno Lubos, Valentin Trozendorf. Ein Bild aus der schlesischen Kulturgeschichte, Ulm 1962; Robert Seidel, Späthumanismus in Schlesien. Caspar Dornau (1577–1631).
Leben und Werk, Tübingen 1994; Alfred Michler, Valentin Trotzendorf – nauczyciel Śląska, Złotoryja
1996; Claudia A. Zonta, Schlesische Studenten an italienischen Universitäten. Eine prosopographische Studie zur frühneuzeitlichen Bildungsgeschichte, Köln–Weimar–Wien 2004; Śląska republika
uczonych / Schlesische Gelehrtenrepublik / Slezská vědecká obec, I–II, edd. Marek Hałub, Anna
Mańko-Matysiak, Wrocław 2004–2006; Bogumiła Burda, Szkolnictwo średnie na Dolnym Śląsku
w okresie wczesnonowożytnym (1526–1740), Zielona Góra 2007; Christine Absmeier, Schul- und
Bildungsgeschichte, [v:] Historische Schlesienforschung. Methoden, Themen und Perspektiven
zwischen traditioneller Landesgeschichtsschreibung und moderner Kulturwissenschaft, hrsg. von
Joachim Bahlcke, Köln–Weimar–Wien 2005, s. 543–563; eadem, Das schlesische Schulwesen im
Jahrhundert der Reformation. Ständische Bildungsreformen im Geiste Philipp Melanchthons, Stuttgart 2011. Další studie srov. též dále.
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názia pro české země teprve nedávno publikované příspěvky, v nichž byla však
tato otázka pouze jednou z mnoha zkoumaných.2 Samostatné pozornosti se jí tedy
dosud nedostalo.
K výzkumu dějin břežského gymnázia a jeho úlohy ve výchovném a vzdělávacím procesu šlechty z českých zemí jsou použitelné prameny různého druhu. Jde
jak o prameny úřední povahy (úřední korespondence, školní a církevní řády apod.)
či ego-dokumenty (např. deníky různého druhu, štambuchy, korespondence), tak
také o prameny literární (školské disputace šlechtických studentů či dalších osob,
příležitostná humanistická literatura apod.).3 Při studiu řady aspektů zkoumané
problematiky jsou též využitelná některá biograﬁcká, encyklopedická či vlastivědná
díla, jež vznikla ještě v raném novověku a která reﬂektují řadu aspektů námi sledované problematiky. Některá z nich byla vydána tiskem, jiná zůstala v rukopise.4
Téma samotné evokuje řadu otázek. Tak např. Jaké byly okolnosti založení břežského gymnázia? Co vedlo šlechtice z českých zemí k jeho návštěvě? Jaké faktory
zde hrály roli? Byla důležitější geograﬁcká poloha, pověst této školy, více či méně
intenzivně pěstované styky některých z jejich představitelů (rektorů, konrektorů
i dalších učitelů) s českým či moravským prostředím nebo ještě další okolnosti?
Poskytovala srovnatelné vzdělání jako další slezská gymnázia, latinské školy
v českých zemích nebo naopak jejich obdoby ležící v Horní Lužici či za hranicemi
České koruny? Jak se studium v Břehu projevilo na dalším curriculum educationis
jeho někdejších absolventů? Právě zodpovězení těchto i některých dalších otázek
bude úkolem předkládané studie.
II.

Ačkoli slezské latinské školství má již středověké kořeny, došlo v období po
přijetí reformace k jeho dalšímu výraznému rozvoji. Důvodům tohoto procesu stejně jako i jemu samotnému se zde věnovat nemůžeme, učinili jsme tak ostatně již
jinde.5 Nejmarkantnější byl přitom rozvoj partikulárních škol v Dolním Slezsku.6
Pouze pro část z nich (Břeh, Bytom nad Odrou, Goldberk, Vratislav [sv. Alžběta,
2 Martin Holý, Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na
prahu novověku (1500–1620), Praha 2010, zvláště s. 224–229; idem, Partikulární školství v Dolním
Slezsku a nobilita z českých zemí v 16. a v prvních desetiletích 17. století, „Slezský sborník“, 108,
2010, č. 3–4, s. 167–186, zde zejména s. 174–178.
3 Na jednotlivé z těchto pramenů bude odkázáno až níže.
4 Ioachim Cureus, Newe Cronica des Hertzogthums Ober und Nieder Schlesien..., Eisleben
1601; Johannes Henricus Cunradi, Silesia togata, sive Silesiorum doctrina et virtutibus clarissimorum elogia…, Lignicii 1706; Johann Christian Kundmann, Academiae et scholae Germaniae,
praecipue ducatus Silesiae…, Breslau 1741; Friedrich Bernhard Wernher, Topographia oder Prodromus delineati Silesiae Ducatus…, s. l. 1755 (rks; Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu [dále:
BU Wrocław], Sign. R 551). Další podobná díla budou uvedena až dále.
5 Martin Holý, Vliv luterské reformace na rozvoj partikulárního školství ve vedlejších zemích
České koruny v 16. století, [v:] Korunní země IV. Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny
české ve 14.–17. století, edd. Lenka Bobková, Jana Konvičná, s. 535–550 (zde i další odkazy).
6 Latinským školství ve Slezsku se s určitou výjimkou prací Bogumily Burdy a Christiny Absmeier
(viz pozn. 1) dosud nejpodrobněji zabýval J.Ch. Kundmann (viz pozn. 4). Srov. též Holý, Zrození
renesančního kavalíra, s. 217–238; idem, Partikulární školství v Dolním Slezsku, s. 167–186.
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Máří Magdalena]) máme však doklady o studiích české a moravské šlechty. Nemusí to být dáno ani tak jejím nezájmem o vzdělávací instituce ostatní, jako spíš
stavem dochování pramenů, zejména pak neexistencí evidenčních pramenů pro
drtivou většinu dolnoslezských škol sledované doby.7
Nejvíce dokladů studií šlechty z českých zemí máme pro zkoumané období pro
akademické gymnázium v Břehu založené na konci 60. let 16. století, tedy v době,
kdy sídelní město (lehnicko-)břežských knížat zaznamenalo všeobecný kulturní,
hospodářský i stavební rozmach: stavba renesančního knížecího sídla, nové radnice,
městského opevnění atd. Tradice latinského školství v Břehu byla však již mnohem
starší a sahala do vrcholného středověku. Ve 13. století zde vznikla městská škola
a nejpozději ve století 14. také škola katedrální. Obě byly pak za Fridricha II. Lehnického (vládl 1499–1547), který se ve 20. letech 16. století přiklonil k luterství,
sloučeny v jednu latinskou školu.8
K založení akademického gymnázia (v soudobé terminologii označovaného
nejčastěji jako gymnasium illustre Bregense), tedy vyšší latinské školy s pokročilou výukou nejen tradičních předmětů sedmera svobodných umění, ale také další
látky (k výuce viz podrobněji dále), přistoupil však po vzoru proslulé goldberské
„scholae ducalis“ stejně jako i gymnázia sv. Alžběty ve Vratislavi teprve Fridrichův
syn Jiří II. Břežský (vládl 1547–1586; viz obr. 1).9 Pro jeho materiální zabezpečení
mohl přitom využít prostředků ve 20. letech sekularizované kapituly sv. Hedviky,
při níž se také dříve nacházela zmíněná katedrální škola.10

7 Přestože si zřejmě všechny významnější dolnoslezské latinské školy vedly evidenci svých žáků,
dochovala se do dnešních dnů ze sledované doby pouze jedna matrika, a to školy u Máří Magdaleny
ve Vratislavi. Bohužel obsahuje udáje teprve od roku 1617. Srov. Liber scholae Mariae Magdalenae…, Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dále: APW), Akta miasta Wrocławia, Sign. P 141,1.
Pro některé další latinské školy je však možné využít suplementárních pramenů, jež zčásti mají
i evidenční charakter. K tomu viz alespoň Holý, Zrození renesančního kavalíra, s. 236, 237.
8 K dějinám břežského gymnázia srov. vedle prací citovaných v pozn. 1 a 2 hlavně Kundmann,
Academiae et scholae Germaniae, s. 457–468; Johann Gotfried Weinschenk, Historische Nachricht
von der Stiftung und den Schicksalen des königlichen Gymnasii Illustris zu Brieg wie auch von dessen
Rectoribus und Professoribus, bey den Andenken der vor zweyhundert Jahren geschehenen Grundlegung desselben abgefasset…, Brieg 1764; Schönwälder, Guttmann, Geschichte des königlichen
Gymnasiums zu Brieg; Helena Więcek, Z dziejów Gimnazjum Piastowskiego w Brzegu, „Kwartalnik
Opolski“, 3, 1957, s. 28–43; Ludwik To p o r o w s k i, Z dziejów „Gymnasium illustre“ w Brzegu
w końcu XVI w., „Szkice Brzeskie“, 1, 1981, s. 74–82; Ewa Pietrzak, Das Brieger Gymnasium
und seine Rektoren in den Jahren 1604–1633, Wrocław 1989 (Acta Universitatis Wratislaviensis
No 88), s. 29–46.
9 K Jiřímu Břežskému srov. alespoň Zygmunt Boras, Książęta Piastowscy Śląska, Katowice
1978, s. 396–431; Gerda Eichbaum, Georg II. Herzog von Brieg, Breslau 1934 (Schlesische Lebensbilder 4), s. 59–68; Absmeier, Das schlesische Schulwesen im Jahrhundert der Reformation,
passim. Viz též pozn. 11.
10 Ke goldberskému i alžbětinskému gymnáziu srov. alespoň Kundmann, Academiae et scholae Germaniae, s. 20–86, 431–446 a passim; Bauch, Geschichte des Breslauer Schulwesens in der
Zeit der Reformation; Sturm, Valentin Trotzendorf und die Lateinische Schule zu Goldberg; Alfred
Oesterheld, Die Pyramide von Goldberg. Ein Beitrag zur schlesischen Rolle in der Pädagogik,
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Obr. 1. Jiří II. Lehnicko-Břežský.
Fot. Martin Holý

Martin Holý

Obr. 2. Budova gymnázia v Břehu. Fot. Martin Holý

Konfesijně lutersky orientované gymnázium – za Jiřího syna Jáchyma Fridricha
(1586–1602) umírněně luterské, za Jana Kristiána (1609–1639) dokonce blízské
kalvinismu – dostalo do vínku také novostavbu rozsáhlé renesanční školní budovy
navržené italským architektem Jacobem Barem (1510–1575), která i přes pohromy
posledních tří století (zejména za válek o slezské dědictví ve 40. letech 18. věku),
kdy byla opakovaně přestavována, stojí dodnes (srov. obr. 2). Dokončena byla po
takřka šesti letech na den sv. Vavřince 10. srpna 1569. Tehdy mohlo být gymnázium také za účasti mnoha pozvaných osob nejen z řad místních měšťanů, slezské
šlechty či knížat (festivity se vedle samotného zakladatele školy Jiřího II. zůčastnili
mj. jeho synové Jáchym Fridrich a Jan Jiří Lehnicko-Břežští, dále Mořic Sasko-Lauenburský, jeho sestra, kněžna těšínská) slavnostně otevřeno.11
Přestože pro břežskou školu není dochována matriku (její novější část vzniklá zřejmě roku 1604 existovala ještě v 19. století a zanikla pravděpodobně až za
druhé světové války),12 jiných pramenů je k dispozici poměrně značné množství,
„Jahrbuch der Friedrich-Wilhelms Universität zu Breslau“, 4, 1959, s. 142–151; Teresa Bogacz,
Złotoryja w dziejach szkolnictwa śląskiego XVI–XVIII wieku, [v:] Dzieje Złotoryi, ed. Ryszard Gładkiewicz, Złotoryja–Wrocław 1997, s. 88–95; Holý, Zrození renesančního kavalíra, s. 218–223,
233–238; idem, Partikulární školství v Dolním Slezsku, s. 169–173, 181–184; Absmeier, Das
schlesische Schulwesen im Jahrhundert der Reformation, zejména s. 100–128, 162–190.
11 O slavnostech spjatých s otevřením gymnázia (10. 8. 1569) pojednali Weinschenk, Historische Nachricht von der Stiftung und den Schicksalen des königlichen Gymnasii Illustris zu Brieg,
s. 16–19; Schönwälder, Guttmann, Geschichte des königlichen Gymnasiums zu Brieg, s. 33–36.
Ke vzdělanostnímu mecenátu Jiřího II. srov. Christine Absmeier, Herzog Georg II. von Brieg. Ein
Bild von einem Mäzen. Funktion und Nutzen frühneuzeitlichen Bildungsmäzenatentums am Beispiel
eines schlesischen Renaissancefürsten, [v:] Bildungsmäzenatentum. Privates Handeln – Bürgersinn
– kulturelle Kompetenz seit der Frühen Neuzeit, hrsg. von Jonas Flöter, Christian Ritzi, Köln–Weimar–Wien 2007, s. 107–123.
12 Tak např. C.F. Schönwälder a J.J. Guttmann ještě udávají: „Die Matrikel, welche von 1604 an
erhalten ist“. Srov. iidem, Geschichte des königlichen Gymnasiums zu Brieg, s. VII. Po této matrice
stejně jako i jejích starších obdobách jsem bohužel dosud bezvýsledně pátral na různých místech.
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jak normativních (tedy školních řádů)13 či literárních, tak také některých pramenů osobní povahy. Díky nim si můžeme nejen učinit poměrně dobrou představu
o výuce na břežském gymnáziu, ale především jsme schopni identiﬁkovat alespoň
některé jeho žáky z řad nobility z českých zemí.
Již v 80. letech 16. století studovali v Břehu Hanuš Vilém, Bartoloměj, Alexandr
Jošt a Rudolf, pozůstalí synové po moravském zemském hejtmanu Hanušovi Haugvicovi z Biskupic. Podle jeho kšaftu ze 13. července 1580 neměli být tito chlapci
„na žádné jiné učení ani k žádnému jinému dvoru … dávány než tu, kdež by svatá
římská religie bez přerušení držána a zachována byla“. Původně skutečně začali
studovat v katolické škole (u brněnských jezuitů), ale jeden z jejich poručníků,
nekatolík Václav Haugvic z Biskupic, je pak v rozporu se zněním otcovy závěti
poslal právě na gymnázium v Břehu. S tím sice souhlasil další poručník chlapců,
člen Jednoty bratrské Matyáš Žalkovský ze Žalkovic, ale proti se postavil olomoucký biskup Stanislav Pavlovský z Pavlovic (†1598) a 16. ledna 1586 žádal o zásah
dalšího kšaftem ustanoveného poručníka Haugvicových dětí, Viléma z Rožmberka
(1535–1592).14
Jak celá věc dopadla a jak dlouho bratři v Břehu studovali, ovšem bohužel není
známo. Stejně tak nemáme zprávy o tom, zda během této etapy výchovy a vzdělávání měli vlastního preceptora, či nikoli. Jisté je pouze to, že Bartoloměje (respektive
Jana Bartoloměje) a Alexandra Jošta nalezneme v roce 1592 na katolické univerzitě
v Ingolstadtu, což by nasvědčovalo tomu, že u nich nakonec znovu zvítězila katolická
forma výchovy a vzdělávání.15
Dalším z doložených břežských studentů byl od podzimu 1594 přibližně jeden
rok člen moravského panského stavu Jan z Vartemberka, který předtím studoval
v Jihlavě a ve Znojmě. K jeho břežským spolužákům patřili tehdy (za rektora Melchiora Tilesia) Zdeněk Brtnický z Valdštejna,16 Jindřich Zahrádecký ze Zahrádek
13 Počáteční školní řád břežského gymnázia neznáme. Znám je teprve ten z roku 1581: Petrus
Sickius, Illustris scholae Bregensis Constitutiones in duas partes digestae, quarum prior doctrinae
posterior disciplinae rationem complectitur…, Vratislaviae 1581 (BU Wrocław, Sign. 443.153). Srov.
také jeho neúplnou edici in Die evangelischen Schulordnungen des sechszehnten Jahrhunderts, hrsg.
von Reinhold Vornbaum, Gütersloh 1860, s. 297–345 a také německý extrakt u Georg Mertz, Das
Schulwesen der deutschen Reformation im 16. Jahrhundert, Heidelberg 1902, s. 607–618. K Sickiově
pedagogice a břežské školské tradici viz také Schönwälder, Guttmann, Geschichte des königlichen
Gymnasiums zu Brieg, s. 61–64, 71, 118–120.
14 Jesuité olomoučtí za protireformace. Akta a listiny z let 1558–1619 I, ed. Bohumil Navrátil,
Brno 1916, s. 501 (citát ibidem). K Vilémovi z Rožmberka srov. nejnověji Jaroslav Pánek, Vilém
z Rožmberka. Politik smíru, Praha 2011.
15 Karel Hrdina, Studenti z českých zemí na vysokých školách v cizině, „Věstník České akademie
věd a umění“, 28–29, 1919–1920, s. 50.
16 Strávil v Břehu takřka 2 roky (červen 1594 – květen 1596). Později studoval ještě ve Štrasburku
(do června 1599), načež absolvoval kavalírskou cestu (Francie, Anglie, Nizozemí, Švýcarsko, Itálie).
O jeho studiích poskytuje informace jeho latinský deník: Zdeněk Brtnický z Valdštejna, Ephemeris seu Diarium, id est annotatio rerum, actionum et studiorum (k jeho studiu v Břehu velmi stručně
na fol. 7, podrobněji se rozepsal pouze o svém Valedictio na jaře 1596; k tomu je dodnes dochován
pozoruhodný latinský tisk: Valedictio qua ... Ioachimum Fridericum ducem Silesiae Lignicensem et
Bregensem ... salutavit suo suique generosi sodalitii nomine, discedens ex illustri schola Bregensi

10

Martin Holý

a Jiří Zikmund Prakšický ze Zástřizl a dále Pavel Volkard a Veikhard svobodní páni
z Auersperga. Všichni tito urozenci studovali předtím pospolu již v Jihlavě17.
Z dochovaných latinských deníků českého vzdělance Matyáše Borbonia z Borbenheimu (1566–1629),18 který s nimi pobýval v Břehu od podzimu 1594 po dobu
jednoho roku, máme informace o jejich ubytování i o soukromém studiu, které
doplňovalo výuku na akademickém gymnáziu. Chlapci bydleli v konviktu, jenž
si zřídil ve svém domě U černého orla císařský celní úředník Josia Rottermelius,
a vedle školské výuky je všechny ještě učili a zkoušeli Adam Ropal z Ryfmberka
a Borbonius.19
Do roku 1595 studoval na břežské škole a absolvoval i soukromou výuku svého
preceptora a břežského rodáka Jana Paludia20 též Václav ml. Morkovský ze Zástřizl. O vzdělání tohoto sirotka se pečlivě staral jeho poručník Václav st. Morkovský
ze Zástřizl spolu se známým moravským bratrským magnátem a intelektuálem Karlem st. ze Žerotína.21 Jak dokládají jednotlivé zápisy ve štambuchu Zdeňka Brtnického z Valdštejna z let 1595–1596 studovala v té době ve Břehu i celá řada dalších
urozenců z českých zemí. Jednalo se jak o vyšší, tak také o nižší šlechtu.22
Tradice vzdělávání se šlechty z českých zemí ve Břehu pokračovala však i nadále. Tak například na přelomu 16. a 17. století zde studoval pravděpodobně Petr
ml. Sedlnický z Choltic, který pak ve studiích dokumentovaných mimo jiné v jeho
dochovaném štambuchu (Obr. 3) pokračoval na Viadrině ve Frankfurtu nad Odrou,

generosus baron, dn. Zdenco Brtnicensis Waldsteinius, dominus ... Additum est responsum Illustrissimi
principis nomine datum. Anno 1596 Mense Majo, Lignicii s.d., užit exemplář NK ČR Praha, sign.
10 F 95, přívazek č. 10). Srov. též Josef Hejnic, Jan Martínek, Rukověť humanistického básnictví
v Čechách a na Moravě (dále: RHB) V, Praha 1982, s. 438; Petr Maťa, Svět české aristokracie, Praha
2004, s. 326.
17 Ke všem těmto šlechticům srov. i s dalšími odkazy Dva deníky dra. Matyáše Borbonia, ed.
Max Dvořák, Praha 1896, s. 102; Gustav Gellner, Životopis lékaře Borbonia a výklad jeho deníků,
Praha 1938, s. 10; Holý, Zrození renesančního kavalíra, s. 141–143.
18 Viz předchozí poznámka. K Borboniovi srov. také RHB I, 218–222; Martin Holý, Ve službách
šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500–1620), Praha 2011, s. 58–80, 139, 140.
19 Gellner, Životopis lékaře Borbonia, s. 10. K Adamu Ropalovi, 1592–1602 vychovateli Zdeňka Brtnického z Valdštejna, srov. alespoň RHB IV, s. 346, 347 a Holý, Ve službách šlechty, s. 276,
277.
20 Srov. jeho biogram [v:] Holý, Ve službách šlechty, s. 250, 251.
21 August Sedláček, ze Zástřizl, [v:] Ottův slovník naučný (dále: OSN) XXVII, Praha 1908,
s. 465–466; Josef Pilnáček, Staromoravští rodové, Vídeň 1930, za s. 248; Gellner, Životopis lékaře
Borbonia, s. 30, 39, 42–43; RHB V, s. 564. Později studoval ještě v Basileji a Ženevě. Ke Karlovi
ze Žerotína viz alespoň Petr Ritter von Chlumecky, Carl von Zierotin und seine Zeit 1564–1615,
I–II, Brno 1862; Otakar Odložilík, Karel st. ze Žerotína, Praha 1936; Tomáš Knoz, Karel starší ze
Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008.
22 Jmenovitě známe díky uvedenému štambuchu následující šlechtice: z vyšší šlechty Bartoloměje
z Valdštejna, Jana a Theodorika z Kunovic, z nižší šlechty Jana a Adama Zilvára ze Silberštejna, Jiřího Sádovského ze Sloupna a Jana Skrbenského z Hříště. Srov. Österreichische Nationalbibliothek
Wien, Handschriftensammlung, Sign. Cod. Series Nova 2607, pag. 62, 79, 80, 94, 113.
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Obr. 3. Zápis dvou lehnicko-břežských knížat
ve štambuchu Petra Sedlnického z Choltic
(Moravská zemská knihovna v Brné, Sign. RKP 0833.293)

kde se stal studentským rektorem, načež podnikl kavalírskou cestu po západní Evropě, během níž navštívil mimo jiné Francii či Itálii.23
O něco později, ve druhé polovině prvního desetiletí 17. století, studoval na
břežském gymnáziu zase Jan Jiří Cikán ze Slupska na Fryštátě (dnes část obce
Karviná), Dobroslavicích a Zákraví (†1640). Tento syn Jana Ignáce Cikána a Marie
z Redernu,24 který byl podle staršího bádání25 v roce 1605 přijat do čtvrté třídy školy, se později vzdělával ještě ve Štrasburku (před 1614). Na těchto místech – případně
i jinde během své kavalírské cesty po západní Evropě podniknuté s jinými šlechtici
23 Jako rektor pronesl například smuteční řeč ke smrti Jana, syna uvedeného Jakoba Schickfusse: Rector academiae Francofortanae ad Oderam illustris et generosus dominus dn. Petrus Sedlnitzky senior … Ad exequia, quas … dn. M. Iacobus Schickfus … filiolo suo carissimo Ioanni, d. 29.
Julii Anno 1602 nato, 2. Septembris, eiusdem denato honestas parare cupit, Francofurti ad Oderam
1602. K Sedlnickému a jeho studiím viz také jeho štambuch (1602–1604; Moravská zemská knihovna v Brně, Sign. RKP 0833.293), jímž se zabýval již František Hrubý, Moravské památníky z doby
předbělohorské, „Časopis Matice moravské“, 49, 1925, s. 198–202. Srov. i Otakar Odložilík, Jednota
bratrská a reformovaní francouzského jazyka, Philadelphia 1964, s. 68 a RHB V, s. 39.
24 Srov. Bartoloměj Paprocký z Hlohol, Zrcadlo slavného Markrabství moravského, Olomouc
1593 (reprint Ostrava 1993), fol. 326v; Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Universallexicon aller Wissenschaften und Künste (dále: ZEDLER) VI, Halle–Leipzig 1733, Sp. 1982; Cikánové ze
Slupska, [v:] OSN V, s. 367; Pilnáček, Staromoravští rodové, s. 501. K Janu Jiřímu Cikánovi viz
také Zonta, Schlesische Studenten an italienischen Universitäten, s. 197.
25 Weinschenk, Historische Nachricht von der Stiftung und den Schicksalen des königlichen
Gymnasii Illustris zu Brieg, s. 30; Schönwälder, Guttmann, Geschichte des königlichen Gymnasiums zu Brieg, s. 88.
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z rodů Malcánů z Vartemberka26 a Kochtických z Kochtic27 a preceptorem Jakobem
von Bruckem28, či již před ní – získal prý vynikající humanistické vzdělání. I díky
němu se stal příznivcem řady dobových učenců a byl i sám údajně vědecky činný.
Měl spolupracovat na díle Germaniae antiquae libri tres29 německého historika
a geografa Philippa Clüvera (Cluveria, 1580–1622).30
I když dobou po roce 1620 se již systematicky nezabýváme, lze konstatovat, že
vazba zejména moravské šlechty ke gymnáziu ve slezském Břehu se projevovala
v některých případech i po Bílé hoře, a to nejen u nobility, která se musela tehdy
uchýlit do exilu. Jedním ze šlechticů, který za již odlišných politických i náboženských poměrů v českých zemích zamířil na břežskou školu, tehdy již kalvínskou,
byl Karel Bruntálský z Vrbna, roku 1612 narozený vnuk Karla st. ze Žerotína. Po
studiu v Ivančicích a ve Zhořelci se vzdělával v Břehu od roku 1629.31
Analyzujeme-li geograﬁckou, národnostní, sociální a konfesijní skladbu šlechtických studentů břežského gymnázia z českých zemí obecně, přičemž však nesmíme zapomínat na torzovitě dochovanou pramennou základnu, jež může naše závěry
přinejmenším zčásti zkreslovat, lze konstatovat několik základních skutečností:
1. Většina z nich pocházela z Moravy, výrazně méně z Čech, v obou případech
ležely však statky jejich rodičů nezřídka od Břehu poměrně daleko (i 200 a 300
km). Geograﬁcká poloha školy tedy jistě nebyla rozhodujícím faktorem pro její
volbu ze strany české a moravské šlechty. Ostatně podobnou skutečnost lze zjistit

26 Šlo o Jáchyma, Jana Bernarta a Otu Jindřicha, tři syny Jáchyma Malcána z Var temberka
(†1625), slezského šlechtice, který měl však statky i v Čechách, a Evy Popelové z Lobkovic, kteří
předtím studovali mj. ve Zhořelci a Štrasburku. K nim viz alespoň OSN XI, s. 52; OSN XXI, s. 952;
August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého XIV, Praha 1923, s. 104, 302; Karel Hrdina,
Čechové na gymnasiu ve Zhořelci, [v:] Přátelé čsl. starožitností svému učiteli. K šedesátinám J. V.
Šimáka, Příloha ČSPS 38, č. 2–3, Praha 1930, s. 90; Zonta, Schlesische Studenten an italienischen
Universitäten, s. 310; Holý, Zrození renesančního kavalíra, s. 228.
27 Šlo o Ondřeje a Jáchyma Kochtické z Kochtic. Srov. Zon ta, Schlesische Studenten an italienischen Universitäten, s. 287–288; Holý, Zrození renesančního kavalíra, s. 228.
28 K němu viz alespoň Emmy Haertel, Jacob von Bruck-Angermundt, ein vergessener Dichter und
großer Patriot Schlesiens, ZVGS 75, 1941, s. 130–137; Oskar Pusch, Die Breslauer Rats- und Stadtgeschlechter in der Zeit von 1241 bis 1741 I, Dortmund 1986, s. 190; Zonta, Schlesische Studenten
an italienischen Universitäten, s. 183, 197, 287, 288, 310; Jana Hubková, Jacobus á Bruck-Angermundt, ein schlesischer Emblematiker des 17. Jahrhunderts, [v:] Kultur Deutschböhmens 17.–19.
Jh., „Zprávy Společnosti pro dějiny Němců v Čechách“, 2, 2003, s. 7–14; eadem, Slezský emblematik
Jacobus á Bruck-Angermundt a adresáti jeho emblémů z řad protestantské šlechty zemí Koruny české,
„Studia Comeniana et Historica“, 33, 2003, č. 69–70, s. 196–217; Holý, Ve službách šlechty, s. 142,
143.
29 Philippus Cluverius, Germaniae antiquae libri tres, Lugduni Batavorum 1616.
30 Conrad Bursina, Cluverius Philipp, [v:] Allgemeine deutsche Biographie (dále: ADB) 4, Leipzig
1876, s. 353, 354; Joseph Partsch, Philipp Clüver, der Begründer der historischen Länderkunde. Ein
Beitrag zur Geschichte der geographischen Wissenschaft, Wien–Olmütz 1891.
31 Moravská korespondence a akta z let 1620–1636, II, ed. František Hrubý, Brno 1937, s. 252;
Antonín Haas, Karel Bruntálský z Vrbna, Praha 1948, s. 57–67; Seidel, Späthumanismus in Schlesien. Caspar Dornau, s. 33.

Vzdělanostní mecenát Jiřího II. Lehnicko-Břežského, gymnázium v Břehu a šlechta

13

rovněž u jiných latinských gymnázií vyhledávaných jejími příslušníky v zemích
České koruny či v zahraničí, např. v Altdorfu, Brémách, Štrasburku atd.32
2. Z hlediska národnostního najdeme mezi břežskými studenty z českých zemí
v drtivé většině příslušníky českojazyčných rodů. Přestože primárním komunikačním jazykem školy byla podobně jako na všech soudobých latinských školách
i v Břehu latina, mířili šlechtici z Čech a Moravy do Slezska také proto, neboť se
zde v převážně německém jazykovém prostředí mohli naučit i němčinu či se v ní
zdokonalit, a to jak nepřímo ve škole (ve styku s žáky s německým mateřským
jazykem), tak i mimo ni, nezřídka za pomoci vlastních vychovatelů či jiných speciálně najatých učitelů.
3. Většina šlechticů z českých zemí, kteří se zařadili mezi studenty břežské
školy, pocházela z řad vyšší šlechty (Bruntálský z Vrbna, Haugvic z Biskupic,
z Kunovic, Sedlnický z Choltic, z Valdštejna či z Vartemberka), méně pak z nobility nižší (Sádovský ze Sloupna, Skrbenský z Hříště, Zahrádecký ze Zahrádek, ze
Zástřizl, Zilvár ze Silberštejna ad.).
4. Přestože v některých případech nemáme přesné informace o konfesijní příslušnosti šlechtických studentů, zdá se, že významný podíl mezi nimi zaujímali
členové Jednoty bratrské, v českých zemích až do roku 1609 de iure ilegální, přesto
se zvláště na Moravě intenzivně rozvíjející církve.33 Nelze však vyloučit ani to, že
do Břehu přicházeli také šlechtici hlásící se k českému utrakvismu, k luterství či
přímo ke kalvinismu. S výjimkou některých let (např. první poloviny 80. let 16. století) byl postoj vedení břežské školy k náboženské pluralitě studentů (přinejmenším
v rámci jednotlivých protestantských denominací) zřejmě poměrně liberální. To
mohlo být ostatně také jednou z příčin její atraktivity.
Co se jí týče, hrály zde vedle již zmíněných faktorů svou roli také další důvody.
Vedle obecné nadregionální proslulosti gymnázia v Břehu, jehož nespornou vý32 K těmto gymnáziím a jejich vztahům s českými zeměmi srov. alespoň Martin Holý, Johannes
Sturm, das Straßburger Gymnasium (Akademie) und die Böhmischen Länder in der zweiten Hälfte
des 16. Jahrhunderts, [v:] Johannes Sturm (1507–1589). Rhetor, Pädagoge und Diplomat (= Spätmittelalter, Humanismus, Reformation. Studies in the Late Middle Ages, Humanism and the Reformation, hrsg. von Berndt Hamm), hrsg. von Matthieu Arnold, Tübingen 2009, s. 303–319; idem,
Zrození renesančního kavalíra, s. 251–288, 292–296; Markéta Růčková, Das Bremer Gymnasium
illustre bzw. Paedagogium und seine Beziehung zu den Studenten der Brüderunität am Anfang des
17. Jahrhunderts, „Bremisches Jahrbuch“, 89, 2010, s. 93–127; Martin Holý, Der böhmische Adel
und die Akademie in Altdorf, [v:] Akademie und Universität Altdorf. Studien zur Hochschulgeschichte
Nürnbergs, hrsg. von Hanns Christof Brennecke, Dirk Niefanger, Werner Wilhelm Schnabel,
Köln–Weimar–Wien 2011, s. 51–68; idem, La noblesse des pays de la Couronne de Bohême et l’Académie de Strasbourg dans la seconde moitié du seizième et les premières décennies du dix-septième
siècle, [v:] La naissance des académies protestantes (Lausanne, 1537 et Strasbourg, 1538, Genève,
1559) et la diffusion du modèle, ed. Ruxandra Vulcan, Monique Vénuat, v tisku. Ve všech těchto
titulech jsou též odkazy na další literaturu.
33 K této církvi viz alespoň tři základní syntézy jejích dějin: Anton Gindely, Böhmen und Mähren
im Zeitalter der Reformation I. Geschichte der böhmischen Brüder 1–2, Prag 21861–1862; Joseph
Theodor Müller, Geschichte der böhmischen Brüder I–III, Herrnhut 1931; Rudolf Řičan, Dějiny
Jednoty bratrské, Praha 1957.
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hodou bylo též situování v sídelním městě (lehnicko-)břežských knížat,34 zde klíčovou úlohu sehrály jednotlivé osobnosti z řad jeho rektorů, konrektorů či dalších
vyučujících, z nichž mnohé patřily ve své době k vyhledávaným učencům, jako
byli zejména čtyři po sobě jdoucí správci gymnázia: někdejší profesor univerzity
v Královci Petr Sickius35 (†1588), autor školního řádu z roku 1581, dále Laurentius
Cirkler (o něm viz též dále), Melchior Tilesius (1554–1603)36 a konečně autor
spisu New vermehrete Schlesische Chronica37 Jakob Schickfuss (1574–1637).38
Někteří z uvedených vzdělanců přitom pěstovali styky s českými zeměmi dlouhodobě, což k atraktivitě břežské školy také přispělo. Stejně tak byli v kontaktu
s českými zeměmi i někteří z dalších vyučujících gymnázia, např. lector disciplinae sphericae Melchior Gerlach ze Žar (1562–1616), který později působil jako
vychovatel české šlechty ve Vitemberku a měl množství studentů z českých zemí
také později v době vykonávání funkce rektora budyšínské (1592–1602) a později
žitavské latinské školy (1602–1616).39
34 K břežským knížatům pro 16. století srov. alespoň B o r a s, Książęta pias tow scy Śląska,
s. 396–431.
35 Cunradi, Silesia togata, s. 290; Kundmann, Academiae et scholae Germaniae, s. 439; ZEDLER XXXVII, Sp. 939; Weinschenk, Historische Nachricht von der Stiftung und den Schicksalen
des königlichen Gymnasii Illustris zu Brieg, s. 20–21, 54; Schönwälder, Guttmann, Geschichte
des königlichen Gymnasiums zu Brieg, s. 43; Mertz, Das Schulwesen der deutschen Reformation,
s. 143; Paul Tschackert, Sickius Peter, [v:] ADB 34, s. 161.
36 K Tilesiovi a dalším vyučujícím na škole srov. Kundmann, Academiae et scholae Germaniae,
s. 464; ZEDLER XLIII, Sp. 1421; Weinschenk, Historische Nachricht von der Stiftung und den
Schicksalen des königlichen Gymnasii Illustris zu Brieg, s. 24, 55–56; Schönwälder, Guttmann,
Geschichte des königlichen Gymnasiums zu Brieg, s. 50.
37 Jacobus Schickfuss, New vermehrete Schlesische Chronica I–IV, Leipzig 1625. Čtvrtá část
tohoto spisu přináší na s. 71nn. informace i o břežském gymnáziu. Schickfuss je zároveň autorem řady
dalších prací. Soupis dvaceti z nich přináší ZEDLER XXXIV, Sp. 1401–1402.
38 Právě za Schickfussova rektorátu zažilo břežské gymnázium rozkvět. 1607 zdě mělo studovat 503 žáků (99 v primě, 73 v sekundě i v tercii, 64 v kvartě a 194 v kvintě). Kromě Slezanů mezi
nimi byly též urozené i neurozené osoby z Čech, Moravy, Braniborska, rakouských zemí, Uher či
Sedmihradska. Z prvních dvou zemí mělo pocházet 13 žáků. Není bez zajímavosti, že nejvíce Čechů
a Moravanů (9) bylo v nejvyšší třídě, tedy primě. Srov. Cunradi, Silesia togata, s. 264; Kundmann,
Academiae et scholae Germaniae, s. 464–468; ZEDLER XXXIV, Sp. 1399–1402; Weinschenk,
Historische Nachricht von der Stiftung und den Schicksalen des königlichen Gymnasii Illustris zu
Brieg, s. 26–31; Schönwälder, Guttmann, Geschichte des königlichen Gymnasiums zu Brieg,
s. 64–91; Rudolf Schwarze, Schickfuss, Jakob, [v:] ADB 31, s. 175–176; Gottfried Kliesch, Jakob Schickfuss, [v:] Schlesische Lebensbilder. Schlesier des 15. bis 20. Jahrhunderts V, Würzburg
1968, s. 29–40.
39 Schönwälder, Guttmann, Geschichte des königlichen Gymnasiums zu Brieg, s. 52; Samuel Grosser, Lausitzische Merckwürdigkeiten darinnnen von beyden Magrggraffthümern in fünff
unterschiedenen Theilen…, Leipzig–Budissin 1714 (NK ČR Praha, sign. S A 1), zde díl IV, s. 115,
116, 128, 129; ZEDLER X, Sp. 1134; Christian Gottlieb Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Lexicon I–IV,
Leipzig 1750–1751, zde díl II, Sp. 954; Oskar Friedrich, Album des Gymnasiums zu Zittau, Zittau
1886, s. 175, 176; Urkundenbücher der sächsischen Gymnasien I. Quellenbuch zur Geschichte des
Gymnasiums in Zittau I, hrsg. von Theodor Gärtner, Leipzig 1905, s. 85–88; RHB II, s. 211, 212;
Martin Holý, Die Bedeutung der Oberlausitz für die Erziehung und Ausbildung des böhmischen Adels
in der zweiten Hälfte des 16. und am Anfang des 17. Jahrhunderts, „Neues Lausitzisches Magazin.
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Břežské gymnázium nebylo sice pro svou výuku v 16. a raném 17. století ve
střední Evropě tak známé jako například škola v Goldberku, nicméně poskytovalo
bezpochyby kvalitní humanistické vzdělání v pěti třídách (nejnižší kvinta, nejvyšší
prima), nepříliš odlišné od toho, jež bylo možno získat na jiných vyšších latinských
školách, ať již ve vedlejších zemích Koruny české, či jinde. Jmenovaný řád z roku
1581,40 který zřejmě vycházel z více vzorů (například ze dvou školních řádů někdejšího profesora rétoriky a řečtiny na vitemberské univerzitě Petra Vincentia
[1519–1581]41 z let 156642 a 157043 pro gymnázia ve Zhořelci, sv. Alžběty i Máří
Magdaleny ve Vratislavi), svědčí o dobré úrovni školy, stejně jako i další studijní
předpisy, různé učební texty i další pojednání z pozdější doby (Obr. 4).44
Hlavní cíl výuky byla podobně jako i na jiných latinských školách snaha vštípit žákům co nejdokonalejší znalost latiny slovem a písmem. V próze byl přitom
vzorem Cicero, v poezii zejména Vergilius. Latina byla také jediným oﬁciálním
komunikačním jazykem školy, již od kvinty měli žáci zakázáno samovolně užívat
svých mateřských jazyků. Ty však pochopitelně určitou podpůrnou roli (např. při

Neue Folge“, 12, 2009, s. 38–40; idem, Zrození renesančního kavalíra, s. 76, 215–217, 226; idem,
Ve službách šlechty, 99–113, 177, 178.
40 Viz pozn. 13.
41 O něm viz blíže alespoň: Robert Tagmann, Petrus Vincentius, der erste Schuleninspector in
Breslau, Breslau 1857; Mertz, Das Schulwesen der deutschen Reformation, s. 155; Adolf Schimmelpfennig, Vincentius, Petrus, [v:] ADB 39, s. 735, 736; Gustav Bauch, Petrus Vincentius, der Schöpfer
des Görlitzer Gymnasiums und erste Breslauer Schuleninspektor, Mitteilungen der Gesellschaft für
deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte 19, 1909, s. 269–330; Hartmut Freytag, Vincentius (Vietz),
Petrus (Peter), [v:] Biographisches Lexikon für Schleswig-Holstein und Lübeck 11, Neumünster 2000,
s. 362–366); idem, Petrus Vincentius (1519–1581), [v:] Schlesische Lebensbilder VIII, Neustadt an der
Aisch 2004, s. 60–68.
42 Petrus Vincentius, Disciplina et doctrina gymnasii Gorlicensis, Gorlicii 1566 (Staatsbibliothek zu Berlin, sign. Ay 25404). O tomto školním řádu nejnověji pojednal Joachim Bahlcke, Das
Görlitzer „Gymnasium Augustum“: Entwicklung, Struktur und regionale Ausstrahlung einer höheren
Schule im konfessionellen Zeitalter, [v:] Die Oberlausitz im frühneuzeitlichen Mitteleuropa. Beziehungen – Strukturen – Prozesse, hrsg. von idem, Stuttgart 2007, s. 298–300.
43 Der Stadt Breslaw Schul Ordnung…, Vratislaviae 1570 (BU Wrocław, sign. 443.278). V 19.
století byl tento školní řád vydán – Die evangelischen Schulordnungen des sechszehnten Jahrhunderts, s. 184–216. Extrakt z něj pořídil ještě Mertz, Das Schulwesen der deutschen Reformation,
s. 572–574.
44 Srov. alespoň [Jacobus Schickfuss], Praelectionum in suprema Illustris Gymnasii Bregensis
curia noviter institutarum catalogus a rectore et Gymnasii conventu studiosis adolescentibus, publice
Cal. Jan. Anno 1606 propositus, Francofurti cis Oderam 1606 (BU Wrocław, sign. 416.361); Melchior
Laubanus, De disciplina scholastica auspicalis oratio, dicta Bregae … anno novissimae gratiae
CIS ISC XIV. ante diem XV Kl. Quinctiles, Bregae 1614 (Ratsschulbibliothek Zwickau, sign. 5.3.30
/50/; přístupné i na http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN635398621&PHYSID=PHYS_0002). Řada učebnic vydaných pro břežské gymnázium či děl vycházejících z jeho
činnosti se nachází v Univerzitní knihovně ve Vratislavi (viz „Katalog fotograficzny Oddziału Starych Druków“ stejně jak i „Katalog dawnej Biblioteki Gimnazjum Brzeskiego“), stejně jako i v řadě
dalších knihoven, zejména německých (v Berlíně, Drážďanech, Zwickau atd.; viz www.vd16.de
a www.vd17.de).
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Obr. 4. Titulní strana školního řádu pro gymnázium v Břehu z r. 1581
(Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sign. 443.153)

překladech) hrát mohly. Pokud jde o řečtinu, té se žáci učili teprve ve vyšších třídách (sekunda, prima). Cílem bylo především zvládnutí řecké alfabety a gramatiky.
V primě se pak vyučovala také hebrejština45.
Součástí výuky na břežském gymnáziu byly kromě dalších obvyklých předmětů
sedmera svobodných umění (rétorika, dialektika, aritmetika, astronomie, musica
atd.), katechismu, teologie vůbec, jurisprudence (zavedena do výuky podobně jako
v Goldberku) či etiky také různé žákovské deklamace a disputace. Každoročně
museli všichni žáci skládat po jednotlivých třídách hlavní examen.
Kvalita výuky na břežském gymnáziu byla však stejně jako u jiných vzdělávacích institucí dána nejen samotným studijním řádem, ale také možnostmi jeho
uplatnění v praxi: tedy zejména počtem učitelů (který byl zase dán ﬁnanční situací
školy, respektive objemem prostředků, z níž byl její chod průběžně ﬁnancován)
a jejich vzdělanostní úrovní. Ovlivňovala ji také vysoká mobilita rektorů i dalších
vyučujících, a to zejména v prvních desetiletích fungování gymnázia se velmi
rychle střídali.
45 K výuce na břežském gymnáziu srov. vedle samotného Sickiova řádu, dalších studijních
předpisů (viz předchozí poznámka) a prací citovaných v pozn. 13 též Schönwälder, Guttmann,
Geschichte des königlichen Gymnasiums zu Brieg, s. 47, 61–63, 72–74, 106–108; Więcek, Z dziejów
Gimnazjum Piastowskiego w Brzegu, s. 37–39; Burda, Szkolnictwo średnie na Dolnym Śląsku, s. 71,
72, 97, 98; Absmeier, Das schlesische Schulwesen im Jahrhundert der Reformation, s. 201, 202.
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Určitou výhodou břežského gymnázia oproti některým jiným školám – zde jsme
však do značné míry limitováni dochovanými prameny i stavem bádání, neboť to,
že pro některé školy nejsou konvikty dochovány, ještě neznamená, že při nich zřízeny nebyly – byla novostavba velké školní budovy, jež kromě výuky poskytovala
ubytování nejen zdejším vyučujícím, ale také řadě svých (zejména mimobřežských)
žáků, částečně zřejmě i z řad šlechty. Do jaké míry je však urozenci z českých zemí
využívali, není jasné. Informací o jejich ubytování ve Břehu je k dispozici málo.
V některých případech navíc máme zprávy o tom, že bydleli v soukromí některého
ze zdejších měšťanských domů (viz výše).
III.

Na závěr se pokusme zodpovědět některé otázky, které jsme zatím nechali stranou naší pozornosti, např. jaké místo zaujímala studia české a moravské nobility na
břežském knížecím gymnáziu Břehu v celkovém procesu její výchovy a vzdělávání? Lze význam břežského gymnázia pro edukaci šlechty z českých zemí spatřovat
i v dalších rovinách?
Pro šlechtice z českých zemí, jak jsme se snažili na několika příkladech ukázat,
následovalo kratší či delší studium v Břehu většinou po předchozím vzdělávání se
na jiné latinské škole, zpravidla v českých zemích. Pokud máme zprávy o následném edukačním procesu někdejších břežských studentů, většinou odcházeli z Břehu
za dalším vzděláváním na proslulé vyšší latinské školy nebo akademie a univerzity
ve střední či západní Evropě, kde své znalosti dále prohlubovali. Snad nejmarkantnější je to u Zdeňka Brtnického z Valdštejna (1581–1623) či Jana Jiřího Cikána ze
Slupska. Oba studovali po břežské etapě své výchovy a vzdělávání ve Štrasburku;
zřejmě na vyšší součásti zdejší školy.
Část bývalých břežských studentů z řad šlechty z českých zemí nezamířila za
dalším vzděláním do uvedeného říšského města, nýbrž na jiná gymnázia, akademie
či univerzity: do Altdorfu, Basileje aj.46 Při posuzování jejich curricula educationis

46

Ke studiím šlechty z českých zemí ve Štrasburku srov. Holý, Zrození renesančního kavalíra,
s. 259–288. Viz též další odkazy v pozn. 32. Ke kavalírským cestám nobility z Čech a Moravy,
během nichž absolvovala také pobyty na řadě evropských univerzit a jež v některých případech
přímo následovaly po studiu ve Slezsku, srov. alespoň Zdeněk Hojda, „Kavalírské cesty“ v 17.
století a zájem české šlechty o Itálii, [v:] Itálie, Čechy a střední Evropa, Praha 1986, s. 216–239;
idem, Le grandezze d’Italia. Die Kavalierstouren der böhmischen Adeligen, die Kunstbetrachtung
und die Kunstsammlungen im 17. Jahrhundert, [v:] Studien zum Humanismus in den böhmischen
Ländern, Tl. 3, hrsg. von Hans-Bernd Harder, Hans Rothe, Köln 1993, s. 151–160; Petr Maťa,
Svět české aristokracie, Praha 2004, zvláště s. 307–327; Martin Holý, Ausländische Bildungsreisen
böhmischer und mährischer Adeliger an der Schwelle zur Neuzeit, „Historica. Historical Sciences in
the Czech Republic. Series Nova“, 11, 2004, s. 65–90; Jaroslav Pánek, Miloslav Polívka, Die böhmischen Adelsreisen und ihr Wandel vom Mittelalter zur Neuzeit, [v:] Grand Tour. Adeliges Reisen und
europäische Kultur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert, hrsg. von Rainer Babel, Werner Paravicini,
Ostfildern 2005, s. 53–69; Holý, Zrození renesančního kavalíra, s. 347–383 (ve všech případech též
odkazy na další českou i zahraniční literaturu); Jiří Kube š, Náročné dospívání urozených. Kavalírské
cesty české a rakouské šlechty (1620–1750), Pelhřimov 2013.
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narážíme však na jeden problém. Například u Štrasburku totiž nezřídka nevíme, jestli
zde šlechtici z českých zemí studovali na gymnáziu, či na akademii.47
Nepominutelný význam Břehu v procesu vzdělávání šlechty z českých zemí
v době renesance a manýrismu lze spatřovat vedle institucionální roviny také jinde.
Mnozí z českých a moravských šlechticů, kteří ve sledované oblasti nikdy nestudovali, ani déle nepobývali, získávali vzdělání i prostřednictvím soukromých vychovatelů pocházejících z Břehu. Nejvýznačnější z nich byl přitom již zmiňovaný
Laurencius Cirkler, mezi jehož soukromé žáky se v 60.–90. letech 16. století zařadilo
hned několik potomků z předních panských rodů Království českého a Markrabství
moravského.

MARTIN HOLÝ

MECENAT OŚWIATOWY KSIĘCIA LEGNICKO-BRZESKIEGO
JERZEGO II, GIMNAZJUM W BRZEGU A SZLACHTA
Z ZIEM CZESKICH W XVI I NA POCZĄTKU XVII WIEKU
Przedkładane studium opiera się na analizie różnego rodzaju źródeł, zwłaszcza materiałów pochodzenia urzędowego, personalnych i literackich (regulaminy szkolne, korespondencja, dzienniki,
autobiograﬁe, sztambuchy, dysputy uczniowskie, różnego rodzaju humanistyczna literatura okolicznościowa i inne). Z jednej strony stawia sobie ono za cel przedstawienie okoliczności powstania
gimnazjum w Brzegu (powody, które sprawiły, że książę Jerzy II zdecydował się na jego założenie,
podstawy materialne jego funkcjonowania, pomieszczenia szkolne, formy zajęć, obsada personalna
i inne), a z drugiej ukazanie jego związków z ziemiami czeskimi, przy czym prezentacja skupia się na
uczniach z rodzin szlacheckich pochodzących z Czech i Moraw. Autor zastanawia się nie tylko nad
przyczynami, które skłaniały rodziców czy opiekunów do posyłania dzieci na Śląsk, lecz również nad
miejscem, które edukacja w Brzegu zajmowała w zdobywaniu przez nie wykształcenia. Przedstawia
również niektóre aspekty życia codziennego w okresie nauki w Brzegu osób urodzonych na ziemiach
czeskich, np. warunki mieszkaniowe. Podejmuje się ponadto analizy geograﬁcznego, społecznego,
wyznaniowego i narodowego pochodzenia uczniów. Tego rodzaju badania są jednak utrudnione
z powodu fragmentarycznego dochowania źródeł (m.in. matrykuły gimnazjum brzeskiego), stąd ich
wyniki mogą być tylko orientacyjne.
Przełożył Wojciech Mroz ow ic z

47

Holý, Zrození renesančního kavalíra, s. 262.
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MARTIN HOLÝ

THE EDUCATIONAL SPONSORSHIP BY DUKE GEORGE II
OF LEGNICA AND BRZEG, THE SCHOOL IN BRZEG AND THE NOBILITY
OF CZECH LANDS IN THE 16TH AND EARLY 17TH CENTURY
This study is based upon the analysis of various sources, mainly ofﬁcial documents, personal
papers and literary materials (school regulations, letters, student books, autobiographies, diaries,
student debates, various types of literature written for a speciﬁc occasion, etc.). One of the issues
of interest is the description of the circumstances surrounding the creation of the school in Brzeg
(the reasons for which duke George II decided to form said school, the funds enabling it to function,
the facilities, the curriculum, the faculty, etc.). The other issue is the connection the duke had with
Czech lands, although this study concerns mostly the pupils who came from the nobility of Czech and
Moravia. The author considers not only the reasons which led the parents or guardians to send their
children to a school in Silesia, but also how important their schooling in Brzeg was to their overall
education. The author also describes some aspects of the normal, everyday lives of students born in
Czech lands, such as their lodgings, and analyses their geographical, social, religious, and national
origins. These studies are, however difﬁcult due to the fragmentary nature of source materials (such
as the school in Brzeg) thus their results have approximate character only.
Translated by Maciej Zińc z uk

MARTIN HOLÝ

DIE FÖRDERUNG DER SCHULBILDUNG DURCH HERZOG
GEORG II. VON LIEGNITZ-BRIEG, DAS GYMNASIUM ZU BRIEG
UND DER BÖHMISCHE ADEL IM 16. UND ANFANG
DES 17. JAHRHUNDERTS
In der vorgelegten Studie werden verschiedene themenrelevante Quellenarten analysiert, vor allem Materialien amtlichen, personellen und literarischen Ursprungs (Schulordnungen, Briefwechsel,
Tagebücher, Autobiographien, Stammbücher, Schülerdisputationen, unterschiedliches humanistisches
Gelegenheitsschriftgut und anderes). Einerseits hat der Beitrag zum Ziel, die Gründungsumstände
des Brieger Gymnasiums näher zu beleuchten (so die Gründe, die zur Stiftung dieser Schule durch
Herzog Georg II. führten, die materielle Ausstattung, die Schulräume, die Unterrichtsformen, das
Lehrpersonal u. a.). Andererseits bemüht sich der Autor, die Beziehungen dieser Lehranstalt zu den
böhmischen Ländern aufzuzeigen, wobei sich seine Darstellung auf Schüler aus adligen Familien
Böhmens und Mährens konzentriert. Im Beitrag werden auch Überlegungen darüber angestellt, was
die jeweiligen Eltern bzw. Vormünder dazu bewog, die Kinder nach Schlesien zu schicken, und
welchen Platz die Brieger Lehrzeit innerhalb ihrer Gesamtausbildung einnahm. Ebenfalls wird der
Alltag einiger aus Böhmen stammender Schüler während ihrer Ausbildung in Brieg nachgezeichnet,
zum Beispiel ihre Unterbringung). Schließlich wird die geographische, soziale, konfessionelle und
nationale Herkunft der Brieger Gymnasiasten untersucht. Da jedoch solche Untersuchungen wegen
der nur fragmentarisch erhaltenen Quellen (so fehlen etwa die Matrikel des Brieger Gymnasiums) erschwert werden, können die dargebotenen Forschungsergebnisse lediglich zur Orientierung dienen.
Übersetzt von Waldemar K önighaus
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MIĘDZY TRADYCJĄ A NOWOCZESNOŚCIĄ.
ARCHITEKTURA NOWEGO GMACHU
GIMNAZJUM ŚW. ELŻBIETY WE WROCŁAWIU
„To piękny dom [...], solidny, ozdobny, robiący wrażenie, który opływa świeże powietrze i światło słoneczne, dobrodziejstwo dla młodzieży i nauczycieli”1.
Słowa profesora Johannesa Paecha oddają zachwyt, jaki wzbudziła nowa siedziba sławnego miejskiego Gimnazjum św. Elżbiety, przeniesionego 16 X 1903 r.
z posesji „w cieniu kościoła”2 pod tym samym wezwaniem na południe miasta,
do zaplanowanej z rozmachem nowej dzielnicy w pobliżu Teichäckerpark (parku
Pól Stawowych). Gdy oddawano do użytku gimnazjum u zbiegu ulic Jana Władysława Dawida (Arletiusstraße) i Joannitów (Malteserstraße), było ono już częścią
potężnego kompleksu szkolnego3. W tym samym czasie prowadzono prace przy
budowie sąsiednich gmachów zespołu – szkoły ludowej przy ul. Dawida 5–7 (ukończony w kwietniu 1903 r.)4 oraz szkoły średniej dla chłopców przy ul. Joannitów
26–28 (oddany w czerwcu 1903 r.), wokół nich powstawały kamienice czynszowe
i zieleńce. Motywem przewodnim architektury Gimnazjum św. Elżbiety stała się
inspirowana Wulgatą św. Jana (1,5) sentencja „Salve lux post tenebras”5 (il. 1).
1

Johannes Paech, Vorwort, [w:] Beiträge zur Geschichte des Gymnasiums zu St. Elisabet. Festschrift zur Feier der Einweihung des neuen Schulgebäudes, Breslau 1903, s. 1–2. Prof. dr J. Paech
był dyrektorem gimnazjum w latach 1881–1907.
2 „Schatten der Kirche” to propozycja sentencji do umieszczenia w przedsionku szkoły jako
wspomnienia dawnej siedziby przy kościele św. Elżbiety. Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
zespół: Akta miasta Wrocławia, sekcja 21: Budownictwo (dalej: APWr-Akta m. Wr), sygn. 16659;
zob. przyp. 82.
3 Inne publikacje autorki na ten temat: Agnieszka G r y g l e w s k a, Architektura Wrocławia
XIX–XX wieku w twórczości Richarda Plüddemanna, Wrocław 1999; eadem, Symbolika dekoracji
budynków wrocławskich szkół około 1900 roku, [w:] Wrocławskie Szkoły. Historia i architektura,
red. Maria Zw ie rz, Wrocław 2004, s. 205–213; eadem, Gmach dawnego Gimnazjum św. Elżbiety
na Polach Stawowych. Jego architektura jako odbicie tradycji szkoły (w przygotowaniu).
4 Pierwszy budynek zespołu szkół ludowych przy ul. Dawida 5–7 zbudowano z halą gimnastyczną i domem oraz pawilonami przeznaczonymi na ubikacje. Drugi budynek szkoły przy ul. Dawida
9–11, usytuowany na wschód od niego, ukończono w 1909 r.
5 „Witaj światło po ciemności”.
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1. Widok nowego gmachu Gimnazjum św. Elżbiety od strony północnej w 1903 r.,
[za:] Beiträge zur Geschichte des Gymnasiums zu St. Elisabet. Festschrift zur Feier
der Einweihung des neuen Schulgebäudes, Breslau 1903

1. Dzieje Gimnazjum św. Elżbiety
Szkoła paraﬁalna przy kościele św. Elżbiety została założona w 1293 r. W średniowieczu była ośrodkiem nauczania trivium (gramatyki, retoryki i dialektyki).
W czasach reformacji patronat nad nią oraz kościołem św. Elżbiety przejęły władze
miasta. W 1562 r. szkoła została przekształcona w ewangelickie gimnazjum. Status
ten otrzymała jako pierwsza we Wrocławiu i druga na Śląsku6. Program nauczania
i regulamin szkoły w XVI w. oparto na czołowych nurtach pedagogiki renesansowej. Główne przedmioty – łacina, ﬁlozoﬁa i teologia – zostały uzupełnione naukami
przyrodniczymi, historią, matematyką, prawem, etyką oraz muzyką, a w XVII w.
zajęciami teatralnymi. W drugiej połowie XIX w. wprowadzono zajęcia gimnastyczne, „konieczne dla ciała i ducha”7. Oprócz języka greckiego i hebrajskiego
uczono języków nowożytnych, w tym niemieckiego – jako ojczystego8.
6 Drugie gimnazjum po szkole Trotzendorfa (Trotzendorf ’s herzogliche Schule) w Złotoryi
z 1546 r. Erich Wolfgang Hubrich, Die Geschichte der Schule von 1293–1562 und 1562–1862. Entwicklungen der Schule im Rahmen der deutschen und europäischen Kultur- und Bildungsgeschichte,
[w:] Elisabetgymnasium Breslau 1293–1993... unterwegs durch die Jahrhunderte. Gedenkschrift
zum 700jährigen Gründungsjubiläum des Elisabetgymnasiums Breslau, hrsg. von Dietrich Go ihl,
[Sindelfingen] 1993, s. 43–68.
7 Ibidem.
8 Encyklopedia Wrocławia, red. nauk. Jan Harasimowicz, współpr. Włodzimierz Suleja (autor hasła: Kazimierz B o b o w s k i), Wrocław 2000, s. 225–226, 878; H ubrich, Die Geschichte der
Schule.
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Na przełomie XVIII i XIX w. niemiecka pedagogika nadal pozostawała pod
wpływem ideałów humanizmu klasycznego oraz romantyzmu i neohumanizmu
i była zorientowana na ducha kultury greckiej. Mimo zmian w drugiej połowie
XIX w., jakie przyniosła era industrializacji, gdy szkolnictwo stopniowo przyjmowało prymat techniki i nauk przyrodniczych9, sposób kształcenia w gimnazjach
niemieckich wciąż opierał się na nauczaniu „starych” języków i przygotowywał
uczniów do studiów uniwersyteckich10. Gimnazjum, w odróżnieniu od szkół ludowych (Volksschulen), które dostarczały praktycznych umiejętności i przysposabiały do zawodu, było na przełomie XIX i XX w. szkołą elitarną (środowisk
akademickich, biurokratycznych oraz szlachty) i instytucją chrześcijańskiego
wychowania11.
W czasach nowożytnych Gimnazjum św. Elżbiety kierowali wybitni rektorzy
i reformatorzy, jak: humanista – ﬁlozof i poeta Laurentius Corvinus, Johannes
Troger – uczeń Philippa Melanchthona, Andreas Winkler – pierwszy rektor protestancki, Petrus Vinzentius – autor ogólnego regulaminu szkolnego (1570), wzorca
dla innych wrocławskich szkół. Vinzentius popierał swobodę rozwoju osobowości
nauczycieli i uczniów oraz metod pedagogicznych. Nikolaus Steinberg wprowadził
do programu nauki przyrodnicze, Gottlob Krantz – geograﬁę i statystykę w powiązaniu z historią. Johann Caspar Arletius, w czasach reformy szkolnictwa pruskiego
po 1778 r.12, uczynił wrocławskie gimnazjum czołowym centrum w zakresie reform
szkolnictwa. Zgodnie z ideą Fryderyka Wielkiego celem szkół było wtedy „uczynienie młodych ludzi dzielnymi i zręcznymi do służby ojczyźnie i dostarczenie
im do tego potrzebnych umiejętności”13. Philipp Julius Lieberkühn wprowadził
w programie gimnazjum nowatorski, tzw. przedmiotowy system nauczania14.
Jednym z najwybitniejszych rektorów w XIX stuleciu był Karl Rudolf Fickert,
dla którego podstawą programu gimnazjalnego było studiowanie starożytności,
co przekładało się na wszechstronność programu szkoły – od nauczania starych
języków przez matematykę, historię, naukę o ziemi aż po język niemiecki, religię
i gimnastykę15.
Średniowieczna siedziba szkoły znajdowała się na północ od kościoła św. Elżbiety (An der Elisabethkirche 3–5). Po jej wyburzeniu, 29 I 1562 r. ukończono
w tym samym miejscu renesansowy gmach z wysokim dachem i sygnaturką. Liczył
9

Hubrich, Die Geschichte der Schule; w 1859 r. w Prusach wprowadzono szkoły realne I stopnia, w 1882 r. przekształcone w gimnazja realne, oraz szkoły realne II stopnia – od 1877 r. wyższe
szkoły realne, których wychowankowie mogli studiować na kierunkach technicznych i matematyczno-przyrodniczych. G ry g le w s k a, Architektura Wrocławia, s. 138.
10 [L.] K la s e n, Grundriss-Vorbilder von Schulgebäuden, Abth. III, [Leipzig 1884], s. 200.
11 Thomas N ip p erd ey, Deutsche Geschichte 1866–1918, Bd. 1, München 1990, s. 547.
12 Reforma Karla Abrahama von Zedlitza. Hubric h, Die Geschichte der Schule.
13 Ibidem.
14 W latach 1784–1788. W odróżnieniu od systemu klasowego zajęcia z prawie wszystkich przedmiotów (np. z języków) odbywały się w tym samym czasie, co umożliwiało uczniom uczestniczenie
w nich na różnych poziomach. Ibidem.
15 Ibidem.
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tylko pięć izb, w których uczyło się po 150 uczniów, i już 10 lat później okazał się
zbyt mały16. Nowy, trójkondygnacyjny, klasycystyczny budynek powstał na tej
samej posesji dzięki staraniom rektorów C.F. Etzlera i S.G. Reichego. Oddany do
użytku 22 VI 1835 r., w ciągu XIX w. był dwukrotnie rozbudowywany – w 1873 r.
o nowe skrzydło od strony ul. Kiełbaśniczej (Herrenstraße) i Jatek (Große Fleischbänke) oraz w 1882 o dodatkową kondygnację17. Kilkakrotne powiększenie liczby
mieszkańców Wrocławia w końcu XIX w. spowodowało również wzrost liczby
uczniów gimnazjum. Za czasów rektora Fickerta powiększyła się ona czterokrotnie
(do 1815 chłopców) i wkrótce gmach ponownie stał się zbyt mały18.

2. Budowa nowego gmachu na Polach Stawowych
(An den Teichäckern)
2.1. Lokalizacja i przygotowanie inwestycji

Od stuleci narzekano na ciasnotę i mrok we wnętrzach siedziby sławnego
gimnazjum. Upatrywano w tym przyczyny nabytych w trakcie nauki wad wzroku
u 76,1% uczniów klasy Oberprima19. Od stycznia 1891 r. magistrat rozpoczął po
raz ostatni działania w celu poprawienia warunków do nauki w starym gmachu
szkoły, budowanym przez wieki na tej samej, zacienionej przez kościół, ciasnej
działce. Zostały wykonane i przyjęte do realizacji przez magistrat projekty i kosztorysy przebudowy szkoły, polegającej m.in. na powiększeniu okien20. Projektu
jednak nie zrealizowano, ponieważ w 1893 r. magistrat podjął uchwałę o radykalnym rozwiązaniu – przeniesieniu szkoły na południe miasta21. Przybrała ona realny
kształt dopiero trzy lata później22. Brano pod uwagę dwa miejsca – na zakończeniu
ul. Powstańców Śląskich (Kaiser-Wilhelmstraße), na północ od terenu zwanego
Górką Friebego (Friebeberg), i działkę należącą do miasta na Polach Stawowych,
na południe od Dworca Głównego. Przewagą terenu przy ul. Powstańców Śląskich
była lepsza komunikacja z centrum miasta i dogodniejsze położenie, zapewniające
napływ uczniów z już zamieszkanej i szybko rozwijającej się dzielnicy (osiedla
Nowa Wieś i Gajowice, dawniej Neudorf i Gabitz) oraz sąsiedniego Borku (Kleinburg). Pola Stawowe były natomiast określane wtedy jako „pustynna okolica”23.
16

Ibidem.
Ibidem; Dietrich Go ih l, Die Geschichte des Elisabet-Gymnasiums, Teil II: 1862–1945, [w:]
Elisabetgymnasium Breslau 1293–1993, s. 119–135.
18 H u b rich, Die Geschichte der Schule.
19 G o ih l, Die Geschichte. Uczniowie gimnazjum zostali przebadani przez dr. Hermanna Cohna
pod kątem krótkowzroczności w styczniu 1866 r. Carl Schnobel, Das Schulgebäude zu St. Elisabet
in Breslau und seine Geschichte, [w:] Beiträge zur Geschichte, s. 3–32.
20 Koncepcja przebudowy Richarda Plüddemanna. Schnobe l, Das Schulgebäude.
21 Notka w dziale Provinzial-Zeitung, „Breslauer Zeitung”, Jg. 77, nr z 13 II 1896; Günther Baranek, Die Gebäude unserer Schule zwischen 1293–1945, [w:] Elisabetgymnasium Breslau 1293–1993,
s. 34–41.
22 Informacja o posiedzeniu magistratu z 24 I 1896 r. APWr-Akta m. Wr, sygn. 16655.
23 Notka w dziale Provinzial-Zeitung. Większość zabudowy czynszowej osiedla na południe i na
wschód od zespołu szkół powstała w latach 1903–1910.
17

Między tradycją a nowoczesnością. Architektura nowego gmachu Gimnazjum św. Elżbiety

25

Zwarta zabudowa mieszkaniowa najbliższego osiedla od zachodu – Nowej Wsi
– kończyła się na linii ul. Borowskiej (Bohrauerstraße), na północy były tereny
kolejowe, obszar na południe i wschód był zabudowany tylko wzdłuż ul. Glinianej
(Lehmgrubenstraße) i Hubskiej (Hubenstraße). Komunikacja z centrum miasta
była znacznie gorsza (tramwajem konnym i pieszo). Obawiano się więc osłabienia
rangi starej szkoły z powodu braku uczniów. Również uciążliwe sąsiedztwo dwóch
szkół ludowych (istniejącej i planowanej) „wielu profesorów nie ucieszyło”24.
Opinie w prasie wrocławskiej uznawały pomysł budowy szkoły w tym rejonie za
chybiony25. O lokalizacji gimnazjum na Polach Stawowych przesądziły niższe
koszty terenu, który był własnością miasta. Ostateczna decyzja rady miejskiej
z 26 XI 1896 r. o budowie w tym miejscu nowego gmachu gimnazjum pozwoliła
na rozpoczęcie prac projektowych (1897)26.
2.2. Twórcy

Budynek gimnazjum wraz z domem mieszkalnym, halą gimnastyczną i dobudówką sanitariatów powstał w latach 1901–1903 kosztem 600 000 marek27.
Ostateczny kształt jego architektury był efektem współdziałania: autora projektu
– architekta magistrackiego Karla Klimma28, architekta miasta Richarda Plüddemanna29 – jej „duchowego twórcy”30 (podejmował decyzje o szczegółach
realizacji, pod jego kierunkiem powstawał projekt) oraz miejskiego inspektora

24

B ara n ek, Die Gebäude.
W roku 1896 szacowano koszt działki na Polach Stawowych na 170 000 marek, a przy ul.
Powstańców Śląskich – na 220 000 marek. Notka w dziale Provinzial-Zeitung.
26 Projekt wstępny Richarda Plüddemanna i Karla Klimma z 10 V 1897 r. zatwierdzony przez radę
miejską do wykonania następnej fazy projektu 12 VII 1897. Pismo magistratu z 16 IX 1899 r. oraz
opis projektu (Plüddemann, Klimm, 8 VI 1899 r.) w: Druki sprawozdań na posiedzenia rady miejskiej
z 1899 roku, nr 896, s. 547–552, APWr-Akta m. Wr, sygn. 16655. Projekt budowlany ukończono
16 II 1901 r. i uzyskano pozwolenie na budowę w marcu 1901 r. Projekty w Muzeum Architektury
– oddział Archiwum Budowlane miasta Wrocławia (dalej: ABmW), T. 183.
27 Koszty: budynek szkoły bez wyposażenia – 420 540, dom dyrektora – 51 000, hala gimnastyczna i ubikacje – 66 500, wyposażenie budynku i hali ze sprzętem – 54 460 marek. Zob. Druki
sprawozdań.
28 Karl Klimm, 1856–1924, w latach 1892–1924 architekt magistracki we Wrocławiu, kierownik pracowni projektowej budownictwa lądowego przy magistracie. Autor projektów wrocławskich
szkół, m.in. Szkoły Rzemiosł Budowlanych i Wyższej Szkoły Budowy Maszyn (1901–1904), wież
przy ul. Wiśniowej (1904–1905) i na Osobowicach (1902), projektów renowacji ratusza i Piwnicy
Świdnickiej, restauracji w parku Południowym (1898–1899). Gryglewska, Architektura Wrocławia,
passim.
29 Richard Plüddemann, 1846–1910, architekt, miejski radca budowlany do spraw budownictwa
lądowego we Wrocławiu (1885–1908), tajny radca budowlany (1903). Twórczość pod wpływem
Conrada Wilhelma Hasego i Johannesa Otzena. Projekty budynków komunalnych we Wrocławiu:
szkół, hal gimnastycznych, zakładów ochrony zdrowia i opieki społecznej, hal targowych, straży
pożarnej. Ibidem.
30 Notka w dziale Lokales. Breslau, 16. Nov. Die Einweihung des neuen Elisabetans, „Schlesische
Zeitung”, Jg. 162, nr 808 z 17 XI 1903.
25
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budowlanego Juliusa Nathansohna31 (Bauleitung), który kierował inwestycją (był
m.in. odpowiedzialny za: specyﬁkacje robót, przetargi, umowy, rysunki wykonawcze). Z Nathansohnem współpracowali kierownicy budowy (Bauführer), kolejno:
Richard (?) Schor, Georg Ebert, Erich Sommer. Architekci na stanowiskach asystentów budowlanych w administracji budowlanej magistratu: Friedrich Sieburg,
Ernst Güssow i E. Sommer sporządzali sygnowane przez J. Nathansohna rysunki
wykonawcze detali.
R. Plüddemann pozyskał do współpracy przy realizacji gimnazjum wybitnych
wrocławskich artystów. Wykonanie projektu polichromii i witraży w auli oraz dekoracji szablonowych na korytarzach i klatkach schodowych spoczęło w rękach
malarza i graﬁka Hugona Scheinerta32. Malował on osobiście dekoracje auli wraz
z uczniami klasy malarstwa Królewskiej Szkoły Sztuki i Rzemiosła Artystycznego
(Königliche Kunst- und Kunstgewerbeschule). Modele kilku detali rzeźbiarskich
wykonał Richard Schipke33 pod nadzorem prof. Christiana Behrensa34 w jego pracowni przy Śląskim Muzeum Sztuk Pięknych (Schlesisches Provinzial Museum
der bildenden Künste)35.

31

Julius Nathansohn, architekt, do 1891 r. zatrudniony w Królewskiej Dyrekcji Kolei, w latach
1891–1909 miejski inspektor budowlany okręgu wschodniego w miejskiej administracji budowlanej Wrocławia. Od 1905 r. magistracki radca budowlany. Grygle w s ka, Architektura Wrocławia,
s. 135.
32 Hugo Scheinert, 1873–1943, niemiecki malarz i grafik, od 1902 r. nauczyciel rysunku odręcznego i kaligrafii w Królewskiej Szkole Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu. Członek
Künstlerbund Schlesien. Jednocześnie nauczyciel w Miejskiej Szkole Rzemiosła i Przemysłu Artystycznego (Städtische Kunstgewerbe- und Handwerkerschule), gdzie kierował klasą artystycznego szklenia. Hans Poelzig pod kierunkiem Scheinerta zorganizował w roku szkolnym 1904/1905
przedmiot „Rysunek odręczny. Projektowanie ornamentów”. Petra H ö l s c h e r, Die Akademie für
Kunst- und Kunstgewerbe zu Breslau: Wege einer Kunstschule 1791–1932, Kiel 2003, s. 495, przyp.
764; www.enzyklo.de (dostęp: lipiec 2011); APWr-Akta m. Wr, sygn. 16662; http://pl.wikipedia.
org/wiki/Hugo_Scheinert (dostęp: listopad 2013).
33 Richard Schipke, 1874–1833, rzeźbiarz, uczeń Christiana Behrensa (1901–1905), od 1904 r.
profesor w Miejskiej Szkole Rzemiosła i Przemysłu Artystycznego. Autor dekoracji rzeźbiarskiej
Wyższej Szkoły Technicznej (1905–1910), domu Ehrlichów (1905), kościoła św. Jana (1908–1909).
Działał na Śląsku w latach 1901–1915, po I wojnie światowej zajął się rzeźbą portretową. Encyklopedia Wrocławia (autor hasła: Piotr Łu ka s z e w ic z), s. 738; APWr-Akta m. Wr, sygn. 16656.
34 Christian Behrens, 1852–1905, rzeźbiarz. Studia w Dreźnie (m.in. pod kier. E.J. Hähnla)
i Wiedniu w latach 1870–1877. Od 1881 r. praca w Dreźnie, Berlinie, od 1886 we Wrocławiu. Tu
kierował Mistrzowską Pracownią Rzeźby (Meisteratelier für Landschaftsmalerei und Bildhauerei)
przy Śląskim Muzeum Sztuk Pięknych. Zajmował się rzeźbą pomnikową i architektoniczną: rzeźby
na południowej elewacji ratusza (1890–1891), portal budynku Sejmu Śląskiego przy ul. Piłsudskiego 74 (1892). Encyklopedia Wrocławia (autor hasła: Piotr Łukaszewicz), s. 64; http://pl.wikipedia.
org/wiki/Christian_ Behrens (dostęp: listopad 2013).
35 Richard Plüddemann zwrócił się do profesora Behrensa z propozycją wykonania „kilku
elementów znajdujących się na eksponowanym miejscu” (1901). Behrens polecił mu Richarda
Schipkego, który „pod [jego] nadzorem artystycznym” wykonał w glinie model kapitela narożnej
kolumny portyku wejściowego oraz model dla trzech kapiteli kolumn na parterze. APWr-Akta m.
Wr, sygn. 16656.
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Kompleks budynków realizowały głównie wrocławskie ﬁrmy, m.in.: „Preuss &
Podolski” (roboty murarskie), „Heller u. Gebrüder Günther” (roboty ciesielskie)36,
„Fenk & Halfpaap” i „August Saal” (kowalstwo artystyczne), „Heinrich Kuveke”
(stolarka okienna, drzwiowa, panele ścienne), „Gebrüder Huber” (stropy Kleina
i sklepienia Moniera)37. Detale z piaskowca zostały wykonane przez berlińską ﬁrmę
królewskiego i dworskiego mistrza kamieniarskiego Carla Schillinga38.

3. Światło, powietrze, przestrzeń. Architektura nowej siedziby
gimnazjum
Bogata architektura Gimnazjum św. Elżbiety, „wspaniałego szkolnego pałacu”39, musiała sprostać przede wszystkim wymaganiom funkcjonalności, higieny
i ekonomii. Niemieckie przepisy budowlane na przełomie XIX i XX w. traktowały budynek szkoły podobnie jak budynek opieki zdrowotnej. Musiał on mieć
zapewniony dopływ światła i powietrza, być zbudowany w sposób umożliwiający
utrzymanie czystości i porządku40. O tym, jak duże znaczenie miało to dla użytkowników i twórców wrocławskiego gimnazjum, świadczą liczne cytaty z prasy
i wydawnictw okolicznościowych, które ukazały się przy okazji jego inauguracji w 1903 r. Carl Schnobel pisał w księdze pamiątkowej: „nie brakuje światła
w żadnym pomieszczeniu”41. W „Schlesische Zeitung” informowano, że budynek
musiał „spełniać najwyższe wymagania oświetlenia pomieszczeń, przewietrzania
i funkcjonalności”42, i cytowano życzenie R. Plüddemanna: „aby promień Heliosa
igrał w tym domu”43.
3.1. Usytuowanie

Działka, na której stanął kompleks budynków gimnazjum, była ograniczona od
północy ul. Dawida, od zachodu ul. Joannitów. Budynek z salami dydaktycznymi
powstał w jej północno-zachodnim narożniku, zwrócony fasadą w stronę zieleńca
36 W 1903 r. toczyła się w sądzie sprawa przeciwko tej firmie, która zamiast drewna wyłącznie
sosnowego zastosowała również tańsze – świerkowe. Ibidem, sygn. 16671.
37 Ibidem, sygn. 16670.
38 Przetarg na dostawy robót kamieniarskich wygrała firma „Berliner Werkstein-Industrie Friedrichs & Söllinger” z Berlina-Halensee. Firma ta nie wywiązała się z poprzedniej umowy na dostawy na budowę sąsiedniej szkoły ludowej, spowodowała czteromiesięczne opóźnienie budowy,
więc została w przetargu wykreślona. Zlecenie otrzymała firma „Carl Schilling, Königliche Hof-,
Steinmetz-Meister, Berlin”. Posiadała ona kamieniołom w Warcie Bolesławieckiej (Alt Warthau).
Zgodnie z umową modele prostszych elementów wykonywała firma Schillinga, „modele detali
z bogatszymi zdobieniami były wykonywane przez administrację budowlaną”. Wykonaniem modeli,
dopasowaniem wymiarów i ich transportem zajmowała się firma „Simlinger u. Gohde. Atelier für
Bildhauerei. Cement- und Stuck-Arbeiten”. Pojedyncze detale, jak konsole pod wiązarami w auli,
wykonała wrocławska firma „Künzel & Hiller”. Ibidem, sygn. 16667–16668.
39 Schlesien. Der Kommers der Elisabetaner, „Schlesische Zeitung”, Jg. 162, nr 810 z 17 XI
1903.
40 G ry g le w s k a, Architektura Wrocławia, s. 138.
41 S ch n o b e l, Das Schulgebäude.
42 Notka w dziale Lokales. Breslau, 16. Nov.
43 Ibidem.
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przy ul. Dawida. Od wschodu przylegał do posesji teren częściowo zrealizowanego zespołu szkół ludowych, a od południa – plac do gimnastyki i zabaw szkoły
ludowej przy ul. Glinianej 30, której budynek ukończono w 1890 r. Wrocławska
administracja budowlana planowała we wstępnym szkicu takie ustawienie projektowanych budynków, żeby podwórka trzech działek szkolnych przylegały do siebie44.
Ostatecznie teren gimnazjum został wydzielony przez ustawienie na jego granicy
od południa hali gimnastycznej, a od wschodu – domu mieszkalnego i nowego budynku szkoły ludowej. Uzyskano w ten sposób największą możliwą powierzchnię
dziedzińca szkolnego z ogrodem i prawdopodobnie kortem tenisowym45, obliczoną
tak, aby na jednego ucznia przypadało 4,5 m2 powierzchni. Murawa i nasadzenia
na dziedzińcu szkoły zostały ukończone w 1904 r.46
3.2. Plan i program użytkowy

Budynek gimnazjum powstał na planie litery „L”. Krótsze, północne skrzydło,
z głównym wejściem, zbudowano naprzeciwko zieleńca. Miało ono wewnętrzny korytarz obudowany obustronnie klasami. Dochodzące do niego od południa
skrzydło zachodnie powstało przy wąskiej ul. Joannitów (szer. 22 m). Od wschodu
budynek przylegał do szerokiego dziedzińca (50 × 60 m). Takie usytuowanie zapewniało odpowiednią ilość światła dziennego wszystkim wnętrzom dydaktycznym
z wyjątkiem dolnej kondygnacji, od ul. Joannitów. Dlatego od tej strony na każdej
kondygnacji znajdował się obszerny, jasny korytarz (szer. 4,95 m), przeznaczony
do przebywania tam uczniów przy niekorzystnej pogodzie, z miejscem na garderoby47. Od tej strony, na parterze, w miejscu zacienionym, był również pokój konferencyjny dla nauczycieli i sala na zbiory przyrodnicze. Większość klas została
urządzona od strony dziedzińca i od frontu. Aula powstała we wschodniej części
północnego skrzydła.
Program użytkowy dla inwestycji został opracowany przez miejską administrację szkolną pod kierunkiem radcy Ottona Pfundtnera, z udziałem dyrektora
gimnazjum J. Paecha. Układ, wielkość, przeznaczenie i wyposażenie pomieszczeń zyskały akceptację rady miejskiej, Królewskiego Prowincjonalnego Kolegium Szkolnego (Königliche Provinzial-Schul-Collegium) oraz ministra do spraw
wyznań48. W gmachu szkoły powstało: 18 izb lekcyjnych dla 30–50 uczniów,
sala rysunkowa oraz audytorium do zajęć z ﬁzyki i chemii z pomieszczeniami do
przygotowania ćwiczeń (na I piętrze), większa sala rezerwowa przeznaczona do
nauki śpiewu i aula ze sceną śpiewaczą (na II piętrze). Oprócz sal dydaktycznych
urządzono również: pomieszczenie na pomoce naukowe i dwa na zbiory przyrodnicze, pokoje do przygotowania zajęć z rysunku i geograﬁi, pokój dyrektora, pokój
44

Projekt wstępny z 10 V 1897 r. ABmW, TP. 43.
W dokumentacji określono jako kort tenisowy do Lown Tennis, co można rozumieć jako tenis na trawie. Kort miał mieć jednak obramienie z cegły. APWr-Akta m. Wr, sygn. 16664. Kort jest
wzmiankowany w dokumentacji. Nie potwierdzono jego realizacji.
46 Ibidem, sygn. 16671.
47 Druki sprawozdań.
48 Ibidem.
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nauczycielski (konferencyjny). Biblioteka dla nauczycieli powstała na poddaszu.
Przy bocznym, wschodnim wejściu przy bramie znajdował się pokój, w którym
odbywały się odwiedziny rodziców, pokój woźnego szkoły oraz jedyna w budynku
ubikacja. W piwnicach było mieszkanie palacza oraz pomieszczenia techniczne, takie jak: kotłownia, skład węgla, pomieszczenia-czerpnie powietrza przy komorach
grzewczych, przestrzeń na rowery (z 24 boksami)49 i pralnia. Nowoczesne ubikacje
dla uczniów i nauczycieli powstały jako dobudówka przy hali gimnastycznej. Dopiero w 1906 r. przy południowej klatce schodowej, w miejscu pokoju na zbiory
przyrodnicze, urządzono je dla nauczycieli50.
Hala gimnastyczna, o standardowych wymiarach 22,63 × 11,97 m, obok obszernej sali mieściła: pokój na sprzęt sportowy, szatnię i pokój nauczyciela. Planowany w projekcie z 1898 r. od strony ul. Joannitów (przy ubikacjach) budynek
z kuchnią dla ubogich i poczekalnią dla robotników (tzw. Arbeiter-Wartehalle)
na piętrze nigdy nie powstał51. Z pierwotnego zespołu gimnazjum nie zachowała
się do dziś tylko hala gimnastyczna, zastąpiona w latach 70. XX w. budynkiem
o funkcji administracyjno-oświatowej52.
W budynku mieszkalnym, na głównej kondygnacji (I piętrze) oraz użytkowym
poddaszu urządzono mieszkanie dyrektora szkoły prof. Paecha, składające się
z ośmiu pokoi (jadalnia, pokój dzienny, salon, buduar, trzy sypialnie, pokój gościnny), kuchni ze spiżarnią, izby i łazienki. Na parterze znajdowało się mieszkanie
woźnego i pralnia, a obok domu ogród.
3.3. Bryła i elewacje

Malowniczo, asymetrycznie ukształtowaną bryłę gmachu gimnazjum wieńczą
wysokie, czterospadowe dachy, z licznymi szczytami, lukarnami, wieżyczkami
wentylacyjnymi nad kalenicą dachu i z narożną ośmioboczną wieżą. Jej kompozycja, przypominająca średniowieczną, wynika z funkcji, konstrukcji i właściwości
użytego materiału. Była to, oprócz tendencji do upraszczania form historycznych,
zasada tworzenia wrocławskiej architektury komunalnej ok. 1900 r.
Elewacje oblicowano białoszarą cegłą. Proste nadproża, ﬁlary i parapety okien,
obramienia szczytów, gzymsy – elementy budynku niezbędne ze względu na jego
konstrukcję – oraz dekoracyjne płyciny, portyk i portale zostały wykonane z żółtawego piaskowca53. Dekoracje rzeźbiarskie w postaci głębokich reliefów powsta49

Projekt rampy rowerowej na schodach do piwnicy i pomieszczenia na rowery powstał już
w trakcie prac budowlanych (30 VI 1902 r., proj. Nathansohn, rys. Güssow). Ibidem, sygn. 16664.
50 Projekt z maja 1906 r., Stadtbauinspektor H.O. Magistrats-Baurat [Nathansohn?]. Ibidem,
sygn. 16607.
51 Projekt hali gimnastycznej z 12 II 1898 r. ABmW, TP. 34.
52 Budynek przy ul. Dawida 1a jest obecnie użytkowany przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. W zachowanym budynku sanitariatów ma swoją siedzibę Uniwersytet Trzeciego
Wieku.
53 Piaskowiec pochodził z Warty Bolesławieckiej. Jedynie parapety okien piwnicznych oraz łuk
i kolumnę portyku wejściowego z balkonem wykonano z jaśniejszego, lecz bardziej odpornego na
warunki atmosferyczne kamienia z Radkowa (Wünschelburg). APWr-Akta m. Wr, sygn. 16667.
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ły tylko w określonych miejscach, na tle gładkich, ceglanych ścian: na portyku
wejściowym, na bogatych fryzach narożnej wieży i u podstawy szczytów oraz na
dekoracyjnych płycinach na ich zwieńczeniu. Pozostałe budynki zostały wykonane z identycznych materiałów, lecz były skromniej dekorowane. Dachy pokryto
dachówką karpiówką o intensywnym odcieniu czerwieni54.
Na elewacjach udało się ukazać, dzięki wprowadzeniu różnorodnych kształtów
i wielkości okien, usytuowanie różnych typów sal we wnętrzu. Ogromne okna
podzielone kamiennym laskowaniem i zamknięte pełnym łukiem akcentują miejsce auli w budynku. Wszystkie izby lekcyjne mają bez wyjątku okna z prostymi
nadprożami, wąskimi kamiennymi ﬁlarami i są połączone w systemy trójosiowe.
Na kształt okien i wybór konstrukcji stropów wpłynęło obowiązujące zarządzenie
Ministerstwa Handlu, według którego okna miały mieć poziome nadproża i musiały
sięgać aż do stropów. Celem przepisu było uzyskanie jak najlepszego oświetlenia
klas. Służyło temu również wykonanie ﬁlarów międzyokiennych z kamienia, o niedużym przekroju, oraz dobór jak największej wysokości kondygnacji (4,3 m)55.
3.4. Konstrukcje, materiały budowlane, instalacje

Budynki zespołu zostały zbudowane z cegły. W gmachu gimnazjum wykonano
we wszystkich salach ogniotrwałe, ceramiczne stropy Kleina oparte na stalowych
dźwigarach, a w piwnicach – tzw. kapę pruską. Żelbetowymi sklepieniami (Moniera) przykryto: hole (sklepienia krzyżowe na gurtach i kolebkowe z lunetami),
główną klatkę schodową (np. sklepienie typu gwiaździstego) i wieżę (sklepienie
konchowe). Sklepienia holi zostały podparte kolumnami z piaskowca. We wnętrzu
auli o wymiarach rzutu 14,7 × 17,3 m i wysokości 7,7–8,7 m wykonano częściowo
widoczną, „odpowiadającą znaczeniu pomieszczenia”56 drewnianą konstrukcję
wieszarową z dekoracyjnymi ściągami i konsolami. Wieszarową konstrukcją przykryto również wnętrze sali gimnastycznej.
Budynek gimnazjum został wyposażony w nowoczesny system niskociśnieniowego centralnego ogrzewania parowego i wentylacji57. Świeże powietrze było
ogrzewane w komorach grzewczych w piwnicy i po uprzednim oczyszczeniu
z kurzu i sadzy, dzięki specjalnym ﬁltrom, doprowadzane do klas kanałami. Straty
ciepła w izbach lekcyjnych rekompensowały grzejniki. Kanały odprowadzające
powietrze kończyły się na strychu, wentylowanym przez trzy duże wieże-dymniki
ponad kalenicą dachu. Równie interesujący był system wentylacji grawitacyjnej
54

Ibidem.
Wysokość okien budynków szkolnych była określana za pomocą wykresu. Wyznaczał ją skrajny
promień światła padający znad gzymsu lub kalenicy budynku usytuowanego po przeciwległej stronie
ulicy na blaty najgłębiej położonych pod ścianą ławek szkolnych. Ta wrocławska metoda umożliwiała
uzyskanie dobrego oświetlenia wnętrza izby lekcyjnej przy zabudowie ulicowej, dzięki zwiększeniu
wysokości okien i kondygnacji budynku (w granicach 3,7–4,7 m). Por. Baukunde des Architekten,
Bd. 2, Th. 4, Berlin 1900, s. 105–111; Grygle w s ka, Architektura Wrocławia, s. 87.
56 Druki sprawozdań, sygn. 16655.
57 System sprawdzony wcześniej w budynku szkoły ludowej przy ul. Składowej (Magazinstraße),
ukończonej w 1897 r. Ibidem; G ry g lew s ka, Architektura Wrocławia, s. 154.
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sali gimnastycznej. Pod podłogą z drewnianych dyli zachowano pustą przestrzeń
i połączono ją z pionami wentylacyjnymi w ścianach szczytowych, co zapewniło
ruch i wymianę powietrza58.
Z powodu ogromnych kosztów doprowadzenia energii elektrycznej do dzielnicy, w zespole gimnazjum wykonano oświetlenie gazowe. Tylko gabinet do ﬁzyki
został wyposażony w akumulatory ładowane przez elektrownię miejską59. W budynku działał również system zegarów składający się z głównego zegara-matki (od
strony dziedzińca) i zegarów wtórnych (tzw. sympatycznych) wewnątrz gmachu,
sterowanych impulsem elektrycznym60. Elektryﬁkacja budynku nastąpiła dopiero
w 1928 r.61
3.5. Wnętrza

Przestrzenne, wysokie i dobrze oświetlone wnętrza holi, korytarzy, klatek
schodowych oraz auli urządzono z największą dbałością o jakość detalu architektonicznego, wystrój rzeźbiarski i malarski. Idea twórców architektury – dostarczenia uczniom światła i przestrzeni – była odczuwalna już po wejściu do budynku.
Przebudowa wschodniej części frontowego skrzydła i zlikwidowanie bezpośredniego oświetlenia korytarza w 1920 r., a także późniejsze przebudowy (np. „kiosk”
portierni) zatarły ten efekt. Już po wejściu do przedsionka przyjemnie zaskakiwało
światło wpadające do wnętrza dzięki przeszkleniu części stropu. Świetlik był prawdopodobnie dekorowany witrażem z kolorowego szkła katedralnego i opalizującego, projektu H. Scheinerta62. Nie odnaleziono żadnych dokumentów ukazujących
jego ostateczny wygląd. Ideę przestrzennego holu z dekoracyjnym świetlikiem,
z bordiurą w formie secesyjnej plecionki prezentuje rysunek z ok. 1903 r.63 W posadzkę I piętra wstawiono płyty z grubego zbrojonego szkła64.
Konstrukcja krzyżowych i kolebkowych sklepień holi każdej kondygnacji opiera się na ciężkich, kamiennych, romanizujących kolumnach z jasnego, żółtawego
piaskowca. Kształty gurtów sklepień, pilastry i obramienia otworów drzwiowych
zostały delikatnie podkreślone kolorem oraz fakturą podziału na ciosy kamienne.
Wykonano je z tynków szlachetnych typu terranova65, naśladujących piaskowiec.
Drewniane drzwi były pokryte bejcą w dwóch odcieniach („Heinrich Kuveke. Bauu. Möbel-Tischlerei”). Gazowe lampy-kinkiety wykonano w kolorze mosiądzu.
We wnętrzach dominowały barwy naturalnych materiałów – piaskowca, granitu

58

Druki sprawozdań, sygn. 16655.
Ibidem, sygn. 16671.
60 Ibidem, sygn. 16664.
61 G o ih l, Das Geschichte.
62 Projekt z września 1903 r. zachowany w: APWr-Akta m. Wr, sygn. 16661.
63 Ibidem, sygn. 16659. Nie ma potwierdzenia realizacji witraża.
64 Oryginalne szkło zostało wymienione w październiku 2013 r.
65 Typ patentu firmy „Terranova-Industrie”, tynki zrealizowane przez wrocławską firmę „Preuss
& Podolski”. APWr-Akta m. Wr, sygn. 16660. W czasie remontu w roku 2013 relief boniowania
zlikwidowano.
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i posadzek z terrazzo ﬁrmy Vittoria Manarina66, uzupełnione skromną secesyjną
dekoracją malarską. Kolor był wprowadzony w postaci pasów ciemniejszych lamperii, zakończonych fryzem szablonowym w trzech barwach, przedstawiającym
zgeometryzowany secesyjny motyw palmet i wolut. Linią z delikatną stylizowaną
wolutą podkreślono geometrię sklepień krzyżowych. Na środku przęseł sklepień
w holach były namalowane od szablonu rozety. H. Scheinert zaprojektował dla tych
wnętrz dekoracje, wykonał szablony i dobrał kolory, ale prace malarskie według
jego projektu zostały zrealizowane przez mistrza Maxa Hellwiga67. Kute, żelazne
balustrady z dekoracją z wici roślinnej, wraz z latarnią na klatce schodowej, wykonał warsztat Augusta Saala.
Znacznie skromniej, w sposób funkcjonalny i ułatwiający utrzymanie w czystości, zostały urządzone izby lekcyjne. Podłogi w klasach i auli były wykonane
z dębowego parkietu. Lamperie, podobnie jak na korytarzach, pomalowano farbą
olejną. Izby lekcyjne zostały wyposażone w nowoczesne dwuosobowe ławki systemu Rettiga, dopasowane do wzrostu uczniów i składane, co ułatwiało sprzątanie.
Aula szkoły była jednym z najpiękniejszych wnętrz wrocławskiej secesji. Otrzymała bogaty wystrój w postaci dekoracji malarskiej, rzeźbiarskiej i snycerskiej, witraży, organów, portretów i popiersi dawnych rektorów i profesorów68. Jej wnętrze,
zbliżone w rzucie do kwadratu, z mniejszą prostokątną sceną, zostało przykryte
konstrukcją wieszarową („Heller u. Gebrüder Günther”) z widocznymi ozdobnymi
ściągami („Fenk & Halfpaap”). Konstrukcja zadaszenia została podparta kamiennymi konsolami („Künzel & Hiller”). Scenę ujęto w potężną ramę z piaskowca,
dekorowaną po obu stronach zdwojonymi kolumnami („Carl Schilling”).
Na ścianach wokół sali była wykonana okładzina z wysokich drewnianych paneli, zakomponowanych jako oprawa portretów i popiersi rektorów i profesorów.
Ten rodzaj „galerii przodków” miał przypominać o wielowiekowej historii szkoły
i jej randze. Pochodziły one ze zbiorów gimnazjum oraz Biblioteki Miejskiej. Ich
renowację przeprowadził malarz i konserwator ze Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych – Oscar Sitzmann69. Z portretów spoglądali na uczniów rektorzy: A. Winkler
(1525–1569), P. Vinzentius (1569–1578), Elias Major (1631–1669), Martin Hancke
(1688–1709), G. Krantz (1709–1733), Gottlieb Habicht (1757–1761), J.C. Arletius (1761–1784), P.J. Lieberkühn (1784–1788), Ephraim Scheibel (1788–1809),
C.Fr. Etzler (1810–1825), S.G. Reiche (1825–1844), K.R. Fickert (1845–1880) oraz
prof. Pohl (1701–1737), pisarz historyczny i prorektor Karl Mentzel (1809–1825),
prorektor i prof. Kamblÿ (1836–1884)70. Marmurowe popiersia przedstawiały ﬁlozofa i ﬁlologa z Halle Friedricha Augusta Wolfa (dzieło Christiana Friedricha
Tiecka, 1803) oraz profesorów gimnazjum – radcę handlowego Johanna Wilhel66

Ibidem, sygn. 16658.
Ibidem, sygn. 16661, 16662.
68 G o ih l, Das Geschichte.
69 APWr-Akta m. Wr, sygn. 16661.
70 Ibidem, sygn. 16661, 16665; G o i h l, Das Geschichte. W nawiasach zostały podane lata
pracy.
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ma Oelsnera (Christian Daniel Rauch, 1853) i teologa, ﬁlozofa, etnografa Georga
Gustava Fülleborna71 (Joseph Mattersberger, 1804)72.
Polichromie na ścianach auli, zaprojektowane i wykonane przez H. Scheinerta i jego uczniów73, zostały zakomponowane zgodnie z podziałami drewnianych
okładzin ścian, tworząc szeroki, barwny fryz u podstawy stropu. Prace przekazano
„z wolnej ręki” za zgodą rady miejskiej. Rysunki zatwierdził magistrat z uwagą,
że „kolorowy fryz nad panelem, który wydaje się trochę niespokojny, zostanie
w swym działaniu nieco złagodzony”74. Widoczna na fotograﬁach auli z początku
XX w. dekoracja malarska, o kontrastowych barwach, ukazuje formy przypominające stylizowane skrzydła ważek w kilku wariantach oraz abstrakcyjne szablonowe ornamenty, tworzące pionowe pasy. Zaprojektowane przez Scheinerta witraże
powtarzały trudny dziś do rozpoznania motyw przypominający kolorowe skrzydła
owadów.
Na scenie znajdował się pulpit z popiersiem cesarza Wilhelma, a za nim małe
organy z wrocławskiej ﬁrmy Eduarda Wilhelma75. Nad wnętrzem auli i jej sceny
zawieszono dwa ogromne, kute żyrandole w kolorze mosiądzu. Do dziś nie zachowały się: polichromie, witraże, oryginalne boazerie ani żadne elementy wyposażenia auli, która była na początku XX w. we Wrocławiu jednym z nielicznych
i wyróżniających się przykładów integracji sztuk niemieckiej secesji: architektury,
rzeźby i malarstwa.

4. Styl architektury i program dekoracji gmachu gimnazjum
Idea artystycznego wychowania dzieci (Kunsterziehung), propagowana w Niemczech na przełomie XIX i XX w. przez Alfreda Lichtwarka i innych twórców ruchu
ochrony środowiska kulturowego (Heimatschutzbewegung), była realizowana nie
tylko dzięki reformie programów nauczania, lecz także dzięki stworzeniu okazji
do obcowania uczniów ze sztuką w gmachu szkoły76. Dekoracje malarskie i rzeźbiarskie, zdobiące gmachy szkół na początku XX w., miały rozbudzać w dziecku
poczucie piękna i fantazję, zrozumienie dla sztuki i natury77. Do ich wykonania
zachęcano w codziennej i fachowej prasie, podkreślając społeczne znaczenie sztuki,
wierząc, że tam, „gdzie wkracza sztuka, tam rozsiewa szczęście i światło słońca”
71

S c h n o b e l, Das Schulgebäude.
To prawdopodobnie jedyne zachowane popiersie znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego
we Wrocławiu. Dziękuję za informację panu Romualdowi Nowakowi.
73 Dyrektor Królewskiej Szkoły Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Hans Poelzig zgodził się na
zatrudnienie uczniów klasy malarstwa przy wykonaniu dekoracji. APWr-Akta m. Wr, sygn. 16662.
74 Ibidem.
75 Zastosowano prawdopodobnie wodny napęd miechów z wykorzystaniem silnika Peltona. Ibidem, sygn. 16665.
76 [...] S ch ille r, Kunsterziehung und künstlerischer Wandschmuck für die Schulen, „Breslauer
Gemeinde-Blatt”, Jg. 2, 1903, s. 359–364.
77 Idee propagowane na łamach czasopism pedagogicznych i architektonicznych, np. „Das Schulhaus”. Por. Rudolf Cu n o, Die Entwicklung eines Stiles für deutsche Schulhäuser, „Das Schulhaus”,
10, 1907, s. 3–13.
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(1903)78. Tematyka dekoracji miała znaczenie moralizatorskie, wspierała edukację i wychowanie, opowiadała też o przeznaczeniu i przynależności budynków
szkół79. Najbardziej popularnym motywem zdobniczym stały się dekoracje roślinne i zwierzęce. Przedstawienia zwierząt pozwalały ukazać w sposób symboliczny
cechy charakteru uczniów, ich zalety i przywary.
Oprócz prestiżu starej miejskiej instytucji to właśnie czynnik „wychowania
estetycznego”, uwrażliwienia dziecka na piękno zadecydował o wykonaniu wyjątkowo bogatej dekoracji nowej siedziby Gimnazjum św. Elżbiety, wyróżniającej
się wśród współczesnych wrocławskich budynków ﬁnansowanych przez miasto.
Potwierdzają to słowa R. Plüddemanna: „niech panuje [tu] dążenie do wszelkiej
prawdy, dobra i piękna”80. Gmach gimnazjum można porównać pod tym względem
tylko do powstających w tym czasie we Wrocławiu: wzorcowej szkoły ludowej
im. Johanna Heinricha Pestalozziego (1904) oraz Szkoły Rzemiosł Budowlanych
i Wyższej Szkoły Budowy Maszyn (1904).
Styl architektury i tematyka dekoracji nowej siedziby Gimnazjum św. Elżbiety nawiązują do historii dawnej szkoły miejskiej w średniowieczu i gimnazjum
w okresie renesansu, do humanistycznych tradycji instytucji krzewiącej wiarę
i obyczaj chrześcijański, prowadzącej młodych ludzi „z ciemności ku światłu
wiary i nauki”81. Światło jest tu tematem zarówno architektury, jak i jej dekoracji.
Rozumiane jest dosłownie (architektura) i metaforycznie, o czym informuje wchodzących napis „Salve lux post tenebras” w przedsionku szkoły82. Pojęcie światła
łączy w dekoracji symbolikę chrześcijańską oraz antyczną.
Historyzm architektury gmachu ma źródło w XVI-wiecznym renesansie, tzw.
niemieckim lub północnym, który zachował cechy narodowej, gotyckiej architektury (wysokie dachy, wertykalizm podziałów, szkieletową strukturę elewacji).
Asymetryczna bryła, z wysokimi dachami, szczytami i wieżami, której kompozycja
odzwierciedla układ funkcji we wnętrzu, przypomina średniowieczną. Dekoracje
rzeźbiarskie elewacji: na fryzach, płycinach i pinaklach, gdzie w plastycznych
78

S c h iller, Kunsterziehung.
Schulbauprogramm nach dem Entwurfe des Schulbauten-Ausschusses der Hamburgischen
Schulsynode, hrsg. von. Henry Th.M. Me ye r, Georg Volle rs, Hamburg 1904, s. 46–57. Por. Fedor
Lindemann, Das künstlerisch gestaltete Schulhaus, Leipzig 1904, s. 40 ([za:] Jörn-Peter Schmidt- Th o ms e n, Schulen der Kaiserzeit, [w:] Berlin und seine Bauten, Bd. 5C: Schulen, hrsg. von Peter G üttle r, Berlin 1991, s. 37).
80 Einweihung des neuen St. Elisabet-Gymnasiums, „Breslauer General-Anzeiger”, Jg. 16, 1903,
nr 318 z 17 XI 1903.
81 Marek P ie rz c h ała, Humanistyczne inspiracje treści epitafiów doby Odrodzenia w kościele
św. Elżbiety, [w:] Z dziejów wielkomiejskiej fary. Wrocławski kościół św. Elżbiety w świetle historii
i zabytków sztuki, red. Mieczysław Zl at, Wrocław 1996, s. 163–178.
82 Program dekoracji budynku był już konsekwentnie realizowany, kiedy wybrano sentencję
„Salve lux post tenebras” w maju 1903 r., gdy okazało się, że jest korzystne dla tego celu miejsce
na niedużej płycinie w przedsionku szkoły. Pierwsza propozycja radcy Pfundtnera brzmiała: „Cień
kościoła”. Dyrektor Paech obawiał się jej złego przyjęcia i zaproponował: „Niech Pan błogosławi
twemu wejściu i twemu wyjściu” lub z psalmu Dawida (Psalm 127,1, za Lutrem): „Gdzie Pan domu
nie buduje, to na darmo pracują ci, co przy nim budują”. APWr-Akta m. Wr, sygn. 16659.
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zwojach wici roślinnej ukryte są owoce, maski, zwierzęta, symbole przedmiotów
i przedstawienia heraldyczne, to secesyjna interpretacja groteskowo-arabeskowych
motywów renesansu.
Na przełomie XIX i XX w. na fasadach wrocławskich budynków komunalnych,
za pomocą motywów heraldycznych i napisów, informowano o ich przeznaczeniu
i przynależności do miasta. Na zwieńczeniu głównego szczytu fasady gimnazjum
wznosi się ogromny herb Wrocławia w ramie neorenesansowej aediculi. Motywy
z jego pięciu pól odnajdziemy ponadto w trzech innych, eksponowanych miejscach
w budynku: na głowicy krępej narożnej kolumny podtrzymującej portyk wejściowy
(pola herbu między sowami), wykonanej według modelu R. Schipkego, u podstawy kutej żelaznej latarni znajdującej się na górnym spoczniku głównej klatki
schodowej i na kamiennych wspornikach podpierających drewnianą konstrukcję
zadaszenia auli.
Na fasadzie został wykonany napis „Gymnasium zu St. Elisabet” – informacja
o przeznaczeniu budynku. Zgodnie z życzeniem dyrektora Paecha napis brzmiał
identycznie z umieszczonym na elewacji starej siedziby, z zapisem imienia bez litery „h”, gdyż „nową pisownią przeciwstawiłby się [on] tradycji szkoły”83. Projekty
elewacji frontowej z 1901 r. ukazują też niezrealizowaną rzeźbę postaci patronki
szkoły, św. Elżbiety z Turyngii84 w koronie księżniczki, z bukietem róż pod płaszczem, zdobiącą naroże balkonu nad portykiem głównego wejścia, na postumencie
z napisem „Sancta Elisabeta”. Widocznie planowano jeszcze w późniejszych latach
umieszczenie tam ﬁgury patronki szkoły, skoro ponownie jej wizerunek został
przedstawiony w tym miejscu w 1912 r. na graﬁce Hermanna Spätha, malarza
i nauczyciela rysunku w gimnazjum85. Ostatecznie powstała jedynie podstawa
rzeźby świętej – „deptany” pod jej stopami smok z wężowym korpusem, błoniastymi skrzydłami, szponami orła i z ogonem zakończonym głową węża, w sztuce
chrześcijańskiej wyobrażenie błędu i pogaństwa86. Smocze paszcze dostrzegamy
też na kutej balustradzie przy głównym wejściu oraz jako obejmy stalowych ściągów więźby dachowej nad aulą.
Dekoracje na elewacji prezentują również program nauczania w gimnazjum
i wykładane w nim przedmioty. We fryzie obiegającym narożną wieżę, między
rozpostartymi skrzydłami sów, znajdują się symbole: astronomii (luneta), ﬁzyki
83 Było to niezgodne z ortografią obowiązującą wtedy w Austrii i Niemczech. Paech uzasadniał
zapis imienia nowotestamentową pisownią „Elisabet”. Radca Pfundtner został przekonany: „Jeśli
Pan dyrektor Paech chce trwać przy pisowni »Elisabet«, mnie nic do tego. Zostawmy więc napis,
jaki jest! Do wiadomości Plüddemanna”. Ibidem, sygn. 16656. Napis skuty po 1945 r.
84 Rysunek detalu fasady, 24 VI 1901 r., ABmW, TP. 30. Święta Elżbieta Turyńska (Węgierska),
1207–1237, siostrzenica św. Jadwigi Śląskiej, żona landgrafa Turyngii, zajmowała się opieką nad
chorymi i ubogimi.
85 Festschrift zur Feier. Rysunek na stronie tytułowej.
86 Władysław Kopaliński, Słownik symboli, Wrocław 1990, s. 392–393. Smok na konsoli przypomina wiwerna występującego w heraldyce, o podobnej symbolice. Por. Sandra F orty, Znaczenie
symboli, Warszawa 2003, s. 146.
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2. Dekoracja prezentująca program nauczania: portret Sokratesa.
Fot. Agnieszka Gryglewska, 2011

(regulator obrotów Jamesa Watta na kole zębatym), geograﬁi (globus), rysunku
(cyrkiel z ekierką i głowicą jońską)87. Z muzyką i zajęciami teatralnymi związane
są wyrzeźbione na poziomie auli na wschodnim szczycie stylizowane na antyczne
liry o zgeometryzowanej formie oraz maski teatralne starca i młodzieńca. Proﬁl
Sokratesa na zachodniej elewacji może wyrażać idee i metody nauczania w gimnazjum niemieckim, dla którego charakterystyczny był duch naukowej dociekliwości (il. 2).
We wnętrzu budynku i na elewacjach dostrzegamy dziś tylko dwie wykute
w kamieniu łacińskie sentencje – w przedsionku i na elewacji wschodniej (il. 3).
Epikurejskie carpe diem z Pieśni (1, 11, 8) Horacego umieszczono na szczycie
od strony dziedzińca, pod zegarem, wraz z reliefem ukazującym twarz starca, co
w kontekście miejsca, w którym uczniowie spędzali wolny czas, można rozumieć
jako zachętę do korzystania z życia, póki jest się młodym. Drugi ze szczytów górujących nad dziedzińcem wieńczy motyl, również kojarzony z przemijaniem czasu. Inne teksty, tylko planowane lub zrealizowane, ale niezachowane, poznajemy
dzięki dokumentom budowy i tekstom źródłowym. W dokumentacji archiwalnej
zachowały się spisy sentencji łacińskich, greckich i niemieckich uzgodnionych
przez urzędników magistratu, które miały być wykonane we wnętrzach szkoły.
Wybrane przez R. Plüddemanna sentencje o humanistycznym przesłaniu: „Polla
ta deina kouden anthrôpou deinoteron pelei”, „Homo sum, nihil humani a me alie87

Ostatnia, zachodnia płycina, prawie niewidoczna z poziomu ulicy, przedstawia prawdopodobnie
szklaną retortę (?) – symbol chemii.
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3. Sentencja na wschodniej elewacji. Fot. Agnieszka Gryglewska, 2014

num puto”, „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut”88, nigdy nie zostały wyryte na
delikatnych wstęgach na kapitelach kamiennych kolumn w holu na parterze.
W Gimnazjum św. Elżbiety, podobnie jak w innych wrocławskich szkołach
na przełomie XIX i XX w., wykonywano napisy o tematyce dydaktyczno-moralizatorskiej na ścianach izb lekcyjnych i sal gimnastycznych. Spis takich sentencji
zachował się wśród dokumentów archiwalnych, ale nie mamy pewności, które
z nich zostały użyte w szkole, żadna bowiem nie zachowała się do dziś. Wśród
podkreślonych w dokumencie warto przytoczyć hasło ze szwajcarskiego zamku
Wetzikon: „Bewahr’ dein’ Ehr’, hüt’ dich vor Schand’, her ist fürwar dein höchstes
Pfand” (1614)89. W sali gimnastycznej mógł być napis „Im Takte fest, im Tone rein,
soll unser Tun und Singen sein”, a w sali rysunkowej – „Nulla dies sine linea”90.
Zbiór sentencji prof. Paecha zawierał m.in.: „Nil sine magno vita labore dedit
mortalibus”, „Fortes creantur fortibus et bonis”91. O pielęgnowaniu chrześcijań88

„Wiele jest rzeczy strasznych, ale nie ma nic straszniejszego od człowieka” (Sofokles, Antygona, tekst chóru: Oda o człowieku, 332–383); „Człowiekiem jestem, nic, co ludzkie, nie jest mi
obce” (Terencjusz, Heauton timorumenos); „Człowiek niech będzie szlachetny, pomocny i dobry”
(Wolfgang Goethe). 19 III 1902 r. Plüddemann pisał: „Modele oceniłem, poprawiłem i kazałem odlać
w gipsie [...]. Na trzech takich samych kamiennych kapitelach wstęgi mają nieść sentencje”. W tym
samym dokumencie dopisek Plüddemanna z powyższymi sentencjami. APWr-Akta m. Wr, sygn.
16656.
89 „Zachowaj swą cześć, strzeż się przed hańbą. Cześć jest zaprawdę twym najwyższym majątkiem”. Ibidem, sygn. 16660.
90 „Mocny w rytmie, w tonie czysty powinien być nasz czyn i śpiew”, „Żaden dzień bez kreski”.
Ibidem.
91 „Życie niczego nie dało śmiertelnym bez trudu”, „Dzielni rodzą się z dzielnych i zacnych”.
Ibidem.
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skich tradycji gimnazjum przypominała przeniesiona ze starego gmachu tablica
– wykonany z brązu tympanon znad wejścia do renesansowej siedziby z napisem:
„D.O.M.S. Initium Sapientiae Timor Domini Sapientiam vero et Eruditionem Stulti
aspernantur”92. Prawdopodobnie znalazła ona „godne” miejsce w nowej auli wraz
z inną tablicą, marmurową, zawierającą zapis obowiązków uczniów („Disciplinae
scholasticae leges”) – przykład sztuki kaligraﬁi sławnego nauczyciela gimnazjum
i pisarza rady miejskiej Bonaventury Röslera z 1563 r.93
Istotną rolę w dekoracji odegrała również tematyka patriotyczna, po której do
dziś nie pozostał żaden ślad we wnętrzach gmachu. W auli, na ścianie obok sceny,
zawieszono w 1903 r. marmurową tablicę poświęconą uczniom gimnazjum poległym w latach 1870–1871 „Z Bogiem za króla i ojczyznę”94. Tematem niezrealizowanego projektu dekoracji malarskiej, na ścianie głównej klatki schodowej, mógł
być triumf Prus nad Francją w 1871 r.95 W tym samym miejscu, nad najwyższym
spocznikiem klatki schodowej, zawieszono w 1920 r. tablicę upamiętniającą oﬁary
I wojny światowej, a nad nią następnie obraz malarza Georga Cölestina Kika (niezachowany)96. Ukazywał on bohaterów Iliady Homera – Hektora spierającego się
z jasnowidzem Polidamem sprzeciwiającym się napaści na greckie statki. Scenę
komentował grecki heksametr: „Jedna jest wróżba najlepsza – bronić wolności
ojczyzny”97 (Pieśń 12).
Symbolika kamiennych dekoracji ze świata ﬂory i fauny, zarówno na elewacjach, jak i wewnątrz budynku, uzupełniała dydaktyczno-moralizatorski program
sentencji, była związana z procesem nauczania i wychowania uczniów. Dekoracje zawierały też łatwą do odczytania przez uczniów symbolikę, wywodzącą
się z kultury chrześcijańskiej i antycznej. Nad głównym wejściem wyrzeźbiono
ważkę wśród liści i owoców kasztanowca oraz kwiatu i ciernistej gałązki dzikiej
róży – przypominającej o „kwiatach i cierniach szkolnego życia”98. Na kapitelach
zdwojonych kolumn ﬂankujących scenę w auli zachowały się dekoracje ukazujące
z jednej strony raka wyłaniającego się z ostów, a z drugiej pszczołę zbierającą nektar z kwiatu. Przedstawienia te symbolizowały zalety i przywary uczniów, zapewne: powolność, lenistwo oraz pilność, pracowitość, ponownie w kontekście cierni
i kwiatów. Sowę, symbol mądrości i wiedzy, znajdujemy „siedzącą” na książce
92

„Bogu Najlepszemu, Najwyższemu poświęcony. Bojaźń Pańska początkiem mądrości, ale
głupcy odrzucają mądrość i naukę”. Sc hnobe l, Das Schulgebäude; H ubric h, Die Geschichte der
Schule. Prasa z 1903 r. informuje o napisie w auli „Timor dei initium sapientiae”. Prawdopodobnie
chodziło o tę tablicę. Notka w dziale Lokales. Breslau, 16. Nov.; APWr-Akta m. Wr, sygn. 16665.
93 S c h n o b e l, Das Schulgebäude.
94 Tablica z włoskiego marmuru Nembro Bianco, wykonana przez firmę „Künzel & Hiller”.
APWr-Akta m. Wr, sygn. 16665.
95 Nieznanego autora z ok. 1903 r. Ibidem, sygn. 16658.
96 Georg Cölestin Kik, ur. 1878 w Bazanach (Basan) k. Olesna Śl. (Rosenberg) na Śląsku, malarz, liczne wyróżnienia i nagrody w różnych dziedzinach malarstwa (architektura, krajobraz, postać,
zwierzęta); członek Breslauer Künstler-Verein. H öls c he r, Die Akademie, s. 462.
97 „Ein Wahrzeichen nur gilt, das Vaterland zu erretten”. Goihl, Das Geschichte. (Przekład na
język polski – Kazimiera Jeż e w s k a).
98 Schulbauprogramm nach dem Entwurfe, s. 46–57.
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nad oknem domu mieszkalnego dyrektora szkoły, ale też na kapitelach kolumn,
fryzach i pinaklach.
Sowy, lwy, ważka, motyl, pszczoła, rak oraz wiele innych, trudnych do rozpoznania zwierząt, niektórych o uproszczonych kształtach, innych – fantastycznych, to
„galeria” o bogatej symbolice, podobnie jak przedstawiony w budynku świat roślin:
akant, winorośl, ﬁgowiec pospolity, wawrzyn szlachetny, kasztanowiec, dąb, dzika
róża. Na głowicach kamiennych kolumn dźwigających sklepienia holi znajdują się
realistycznie wyrzeźbione liście i owoce drzew klimatu śródziemnomorskiego,
głowy sów oraz młodych lwów. Kolumny są swobodną interpretacją klasycznych
greckich porządków w superpozycji: doryckiego (parter, kapitele według modelu
R. Schipkego, z głowami lwów, wstęgą i motywem plecionki), jońskiego (I piętro,
różne kapitele z liśćmi i owocami: dębu, kasztanowca, wawrzynu szlachetnego
[lauru], platanu [?] i ﬁgowca pospolitego, oraz zgeometryzowane wstęgi i woluty) oraz korynckiego (II piętro, smukłe głowice ze skośnie ustawionymi wolutami
(helices) i sowami uszatymi w miejscu tradycyjnych palmet). Kamienne wsporniki
w auli (z motywem herbu Wrocławia) zostały ozdobione: winoroślą, wawrzynem
oraz kasztanowcem i dębem. Tło dla fryzów na elewacjach wieży stanowią gałązki
wawrzynu i dębu. Na symetrycznych z pozoru fryzach na ozdobnych szczytach,
wśród liści akantu oraz uproszczonych form przypominających liście palmowe,
odnajdujemy winogrona, szyszki chmielowe, lwy, sokoły (?), fantastyczne ptaki
oraz smoki. Wśród licznych pinakli w kształcie szyszek, znajdujących się ponad
szczytami, można odnaleźć również takie z maskami, sowami i lewkami.
Motywy te wpisują się w program dekoracji inspirowany zarówno kulturą antyku, jak i chrześcijańską. Lwy to symbole Boga, władzy, zdrowia, ale też światła
słonecznego, zwycięstwa światła nad ciemnością99, sowa – ptak bogini mądrości
Ateny – oznaczała mądrość i wiedzę100. Figowiec – drzewo i owoc – symbolizowały prawdę, poznanie101, a wawrzyn szlachetny, utożsamiany z mądrością, natchnieniem poetyckim, odwagą, triumfem i chwałą, był atrybutem Apollina – boga
Słońca. Winorośl symbolizuje życie, odrodzenie, szczęście, wesołość (atrybut
Dionizosa), mądrość i światło102.
Wiele dekoracyjnych przedstawień jest związanych z symboliką światła: lew,
motyl, wawrzyn, winorośl, a nawet smok (u gnostyków chrześcijańskich – anioł
świtu, innym razem potwór nocy i ciemności)103. Program dekoracji, związany ze
światłem, nie ma jednoznacznego potwierdzenia w źródłach archiwalnych, lecz
sugeruje go przebieg uroczystej inauguracji szkoły z 16 X 1903 r. i relacje prasowe,
w których powtarzają się imiona bóstw solarnych – Apollina i Heliosa104. Oprawą
99

K o p a liń s k i, Słownik symboli, s. 194–195.
Cesare Ripa, Ikonologia, przeł. Ireneusz Kania, Kraków 1998, s. 152; Kopaliński, Słownik
symboli, s. 396–397.
101 K o p a liń s k i, Słownik symboli, s. 91–93.
102 Ibidem, s. 468–469.
103 Ibidem, s. 396–397.
104 Zob. przyp. 42, 43.
100
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uroczystości, oprócz preludium Georga Riemenschneidera oraz oratorium Juda
Machabeusz Georga Friedricha Händla, był Hymn do Apollina (Horacy) opracowany przez Oscara Fleischera105. Wątki chrześcijańskie i antyczne w muzyce wraz
z oprawą architektoniczną stworzyły w tym momencie dzieło komplementarne.

5. Historia gmachu w latach 1903–1945
Ważne przebudowy budynku gimnazjum nastąpiły w latach 1913–1914 i 1919–
1921. Staraniem dyrektora prof. Franza Wiedemanna w latach 1913–1914 rozbudowano gmach na południe. Nad dachem nowej części powstała nadbudówka
z platformą do obserwacji astronomicznych. Prof. dr Fedor von Stojentin sam
ufundował teleskop106. Dobudowa została wykonana pod kierunkiem inspektora
Fritza Behrendta i prawdopodobnie według jego projektu, z identycznych materiałów i według takich samych zasad kompozycji, jak istniejący gmach, dlatego nie
wyróżnia się w jego bryle. Uzyskano 10 dodatkowych izb lekcyjnych. Na parterze
od strony ul. Joannitów, w miejscu o najmniej korzystnym oświetleniu, urządzono
bibliotekę z czytelnią. Było to jedyne pomieszczenie oświetlone światłem elektrycznym, a nie gazowym107. Konstrukcja regałów, tworzących jednocześnie antresolę, jest skromniejszą wersją tzw. systemu magazynowego, którego wcześniejszy
wrocławski przykład powstał we wnętrzu projektowanej przez R. Plüddemanna
Biblioteki Miejskiej przy ul. Szajnochy 10 (Rossmarkt 7–9) w 1891 r.
Już w 1914 r., w związku z utworzeniem przez dyrektora Wiedemanna oddziału
gimnazjum realnego, była planowana kolejna rozbudowa – skrzydła północnego
w kierunku wschodnim, aż do granicy ogrodu domu dyrektora. Planowano powiększenie auli. Program rozbudowy został uzgodniony w 1915 r., a rada miejska
skierowała projekt zaprezentowany przez architektów Charlota Cabanisa i F. Behrendta do natychmiastowej realizacji, jako „pilnej i niezbędnej”, do ukończenia na
Wielkanoc 1917 r.108 Na drodze tak radykalnej przebudowy stanęły działania wojenne. Zatwierdzony już projekt wstępny nie był kontynuowany. W 1914 r. szkoła
została zajęta przez stacjonujące we Wrocławiu oddziały wojskowe, a kilka jej klas
przeniesiono do budynku dyrekcji kolei państwowych przy ul. Joannitów109. Po
wojnie zmieniono jedynie funkcję pomieszczeń we wschodniej części frontowego skrzydła i przeprowadzono ich adaptację na podstawie projektu F. Behrendta
z 7 I 1919 r., zgodną z wymaganiami gimnazjum realnego. Prace ukończono na
początku 1921 r.110
105

Zur Einweihung des neuen Hauses Arletiusstraße 1, Montag, den. 16. Nov. 1903 [Programm],
[Breslau 1903].
106 Pierwotne plany przewidywały przebudowę do celów obserwatorium starszej wieży przy auli.
Go ih l, Das Geschichte; APWr-Akta m. Wr, sygn. 16610.
107 W starszej części budynku dokonano drobnych zmian, np. pokój dyrektora został przeniesiony
na I piętro, pokój woźnego w pobliże głównego wejścia. APWr-Akta m. Wr, sygn. 16610.
108 Ibidem, sygn. 16611.
109 G o ih l, Das Geschichte.
110 APWr-Akta m. Wr, sygn. 16611.
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Po rozpoczęciu II wojny światowej dziedziniec gimnazjum stał się obozem
kompanii sanitarnej, a hala gimnastyczna składem zboża. W 1941 r. w budynku
szkoły powstał lazaret, a zajęcia przeniesiono do dawnego gimnazjum im. Króla
Wilhelma przy ul. Iwana Pawłowa (Sonnenstraße)111. Zespół budynków dawnego
gimnazjum przetrwał wojnę nieuszkodzony. Obecnie budynki szkoły i domu, jako
własność Uniwersytetu Wrocławskiego, są użytkowane przez Instytuty Pedagogiki i Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Dzieło architekta i rzemieślnika sprzed ponad 100 lat jeszcze dziś zachwyca
swoją jakością. Pod względem dekoracji architektonicznej, malarskiej i rzeźbiarskiej oraz bogactwa jej programu ikonograﬁcznego budynek dawnego gimnazjum
jest jednym z najlepszych przykładów architektury szkół zbudowanych ok. 1900 r.
we Wrocławiu. Dekoracja gmachu nawiązuje do świata antyku, jego symboliki
i ﬁlozoﬁi, form architektonicznych, przyrody śródziemnomorskiej. Tak głęboko
zakorzeniona w tradycji architektura, mieszająca wątki secesji i historyzmu, jest
charakterystyczna dla Wrocławia przełomu XIX i XX w., natomiast jest nietypowa dla głównych ośrodków secesji w Europie, dla których charakterystyczne były
pragnienie nowości i bunt przeciwko kultowi antyku112.

AGNIESZKA GRYGLEWSKA

BETWEEN TRADITION AND MODERNITY. THE ARCHITECTURE
OF THE SAINT ELISABETH SCHOOL BUILDING IN WROCŁAW
This article analyses in detail the architecture of the new building of the St Elisabeth School in
Wrocław (at the corner of J.W. Dawid and Joannitów street, formerly Arletius and Malteserstraße).
Said school, founded in 1923, was moved from a location by the St Elisabeth church to a new place
in 1903. The building was designed by architects Karl Klimm and Richard Plüddemann and built in
the years 1901-1903. Signiﬁcant alteration were made in the years 1913-1914 and 1919-1921.
Even by today’s standards the quality of this building is impressive. It is considered to be one of
the best examples of the Wrocław architecture of the school buildings circa the year 1900, in terms of
decorative architecture, paintings, sculptures and iconography. The building’s decorations refer to the
Greco-Latin civilisation, its symbolism, philosophy, architectural forms and the Mediterranean ﬂora
and fauna. This architecture was deeply rooted in tradition, combining turn of the 20th century and
traditional motifs, this was characteristic for Wrocław of this era, however it is not typical for other
parts of Europe, which sought out new concepts and rebelled against the traditions of the antique.
The school sustained no damage during the World War II. A ﬁeld hospital (lazaretto) was created
on school grounds in 1941. Currently the building belongs to the Wrocław University (it houses the
Pedagogics and Psychology institutes).
Translated by Maciej Zińc z uk
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G o ih l, Das Geschichte.
Mieczysław Wa llis, Secesja, Warszawa 1984, s. 178.
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ZWISCHEN TRADITION UND MODERNE.
DIE ARCHITEKTUR DES NEUEN ELISABET-GYMNASIUMS IN BRESLAU
Im Beitrag wird die Architektur des neuen Gebäudes des Elisabet-Gymnasiums in Breslau (heute an der Kreuzung der ul. J. W. Dawida und ul. Joannitów, ehemals Arletius- und Malteserstraße)
ausführlich besprochen. Dieses im Jahre 1293 gegründete Gymnasium wurde im Jahre 1903 vom
alten Bau an der Elisabethkirche in das in den Jahren 1901–1903 nach Plänen der Architekten Karl
Klimm und Richard Plüddemann neu errichtete Gebäude verlegt. Wichtigere Umbauten sind dann
noch in den Jahren 1913–1914 und 1919–1921 vorgenommen worden.
Die Qualität dieses Bauwerks begeistert bis heute. Aufgrung seiner architektonischen, malerischen und bildhauerischen Dekorationen sowie seines reichen ikonographischen Programms stellt
es eines der besten Beispiele für die Architektur von Schulbauten der Jahrhundertwende in Breslau
dar. Der Gebäudeschmuck knüpft an die Welt der Antike an: an ihre Symbole, ihre Philosophie und
ihre architektonischen Formen sowie an die Mittelmeerﬂora. Eine derart stark in der Tradition verwurzelte Architektur und Vermischung von Motiven des Jugendstils und des Historismus sind für
Breslau an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts charakteristisch. Untypisch sind diese Formen
jedoch für die wichtigsten Zentren des europäischen Jugendstils, die nach Neuerungen suchten und
gegen den Antikenkult opponierten.
1941 wurde im Schulgebäude ein Lazarett eingerichtet, es waren jedoch keine Schäden durch
Kriegseinwirkung zu verzeichnen. Heute gehört das Gebäude zur Universität Breslau (wo das Erziehungswissenschaftliche Institut und das Institut für Psychologie untergebracht sind).
Übersetzt von Waldemar Könighaus
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WROCŁAWSKA SZKOŁA OBYWATELSKA
NA MIĘDZYMURZU W LATACH 1825–1945
Budynek dawnej Szkoły Obywatelskiej na Międzymurzu, usytuowany przy pl.
Teatralnym 6/7 (dawny Zwingerplatz), jest jednym z nielicznych we Wrocławiu
zachowanych przykładów architektury pełniącej funkcje oświatowe, które powstały
na początku XIX w. i zachowały się do czasów nam współczesnych1.
W pierwotnej nazwie tej placówki: Szkoła Obywatelska na Międzymurzu – Bürgerschule am Zwinger, uhonorowano jej fundatorów (obywateli i mieszczan) oraz
miejsce, na którym ostatecznie została wzniesiona (teren dawnego Międzymurza
– niem. am Zwinger). Jednak już w 1836 r. podniesiono ją do rangi wyższej szkoły
realnej (Höhere Realschule), a w 1882 uzyskała status gimnazjum realnego (Realgymnasium am Zwinger). Jej historia, ściśle związana z Wrocławiem, jest świadectwem zarówno prestiżu i wysokiej świadomości części ówczesnych mieszkańców
miasta, jak i ich przekonania o konieczności nowoczesnego, odpowiedniego do
czasów kształcenia dzieci.
Mury tej dobrze prosperującej przez dziesiątki lat szkoły opuściło wielu
uczniów, również późniejsi laureaci Nagrody Nobla: pisarz Gerhart Hauptmann
(nagrodzony w 1912 r.) oraz chemik Friedrich Bergius (nagrodzony w 1931 r. razem z Carlem Boschem). Równie ważny i godny podkreślenia jest fakt, że w budynku tym instytucje edukacyjne o różnych proﬁlach funkcjonowały również po
1945 r.: początkowo był to Zespół Szkół Włókienniczo-Odzieżowych, a w latach
2003–2008 – Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „Asesor”. Jednakże
w ciągu kilku ostatnich lat nastąpiła zmiana i rozpoczęto prace zmierzające do
przebudowy i przekształcenia budynku dawnej szkoły w hotel. Dlatego warto
przypomnieć historię tej interesującej oświatowej placówki, której losy były bardzo
1

We Wrocławiu zachowało się wiele budynków szkół, których cechą charakterystyczną są ceglane, nietynkowane elewacje i malownicze, dekorowane szczytami partie dachów oraz funkcjonalna
dyspozycja wnętrz. Powstały one jednak dużo później, przede wszystkim w latach 1885–1909, gdy
funkcje miejskiego architekta pełnił Richard Plüddemann. Por. Agnieszka Grygle w s ka, Architektura Wrocławia XIX–XX wieku w twórczości Richarda Plüddemanna, Wrocław 1999.
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mocno splecione z nowymi poglądami na temat systemu edukacji, z dynamicznym
rozwojem przemysłu i wzrostem znaczenia wrocławskiego mieszczaństwa.
We Wrocławiu i na Śląsku na fali nowych poglądów oświeceniowych duże
zmiany w szkolnictwie nastąpiły w związku z przyjęciem ustaw z 1763 i 1765 r.2,
wprowadzających ideę powszechnego nauczania (w praktyce zrealizowaną znacznie później) i nowy typ szkoły – szkołę realną (Realschule). Pod względem programu i poziomu nauczania szkoły realne plasowały się między szkołami elementarnymi i gimnazjami typu humanistycznego – nastawione na kształtowanie
umiejętności praktycznych, w związku z rozwojem przemysłu i nowych metod
produkcji, miały za zadanie przygotowywać uczniów do typowych zawodów
mieszczan: kupca, fabrykanta, aptekarza czy urzędnika. Wiele uwagi w ich programach nauczania poświęcano nauce języków nowożytnych, przedmiotom przyrodniczym oraz ścisłym, zwłaszcza chemii. Pierwszą we Wrocławiu szkołę realną
powołała 24 I 1765 r. gmina ewangelicko-reformowana i nazwała ją na cześć króla
Fryderyka II, darczyńcy szkoły – Königliche Friedrichsschule3 (budynek istnieje
do dziś, na tyłach kościoła Opatrzności Bożej, przy ul. Kazimierza Wielkiego).
W 1896 r. szkoła ta została przeniesiona do nowego, okazałego budynku przy ul.
Jedności Narodowej 117 – obecnie siedziba Gimnazjum nr 15. Drugą utworzono
rok później, w Gimnazjum Marii Magdaleny4 (obok kościoła św. Marii Magdaleny,
budynek nie istnieje), by już w roku 1810 ponownie przekształcić ją w gimnazjum
o proﬁlu klasycznym. Dlatego konieczność utworzenia we Wrocławiu nowej szkoły
realnej ponownie stała się istotna.
Jednocześnie już na przełomie XVIII i XIX w. wiele dyskutowano nad typem
szkoły dostosowanej do pełnienia przez jej absolwentów nowych obowiązków
w rozwijającym się społeczeństwie. We Wrocławiu takim forum dyskusji były
łamy czasopisma „Schlesische Provinzialblätter”5. Przedstawiciele kształtującego
się społeczeństwa obywatelskiego, nowej klasy średniej, mieli świadomość, że
gwarancją ich sukcesu „w nowym świecie” jest gruntowne wykształcenie. Pogląd
o wielkim znaczeniu kształcenia, przedstawiany wielokrotnie m.in. na łamach
wspomnianego czasopisma, był także istotny dla światłych mieszczan początku
XIX w., a edukacja urosła do rangi wiary, świeckiej religii6. Duże znaczenie miała
2 Więcej informacji na temat szkolnictwa wrocławskiego znajduje się w publikacjach: Teresa
Ku lak, Historia Wrocławia, t. 2: Od twierdzy fryderycjańskiej do twierdzy hitlerowskiej, Wrocław
2001, s. 74–85, 165–167; Wrocławskie szkoły. Historia i architektura, red. Maria Zwierz, Wrocław
2004.
3 Dzieje powstania i funkcjonowania szkoły opisał Jochann Gottlieb Kunisch, Zur Geschichte
des Königlichen Friedrichs-Gymnasiums, [w:] Zu der am 13ten, 14ten und und 15ten März 1845 stattfindenden Prüfung der Schüler des Königliches Friedrichs-Gymnasiums..., Breslau 1845, s. 4–9.
4 Friedrich Albert Z i m m e r m a n n, Beiträge zur Beschreibung von Schlesien, Breslau 1794,
s. 250–251.
5 Problematyka trwającej wówczas na łamach gazety dyskusji została przedstawiona w publikacji Michaela Rüdigera Gerbera, Die Schlesischen Provinzialblätter 1785–1849, Sigmaringen 1995,
s. 543–596.
6 Szerzej na ten temat pisali: Thomas N ippe rde y, Deutsche Geschichte 1800–1866, München
1983, s. 57–58; Jürgen K o c k a, O historii społecznej Niemiec, przeł. Jerzy K a łą ż ny, Izabela Se ll-
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również idea „kształcenia przez sztukę”, wyrażona jeszcze pod koniec XVIII w.
przez Friedricha Schillera7 i rozpowszechniona wśród nowego niemieckiego mieszczaństwa na początku XIX stulecia. W myśl tej teorii sztuka ma zasadnicze moralne
znaczenie dla godnego życia, a obcowanie z nią na co dzień pomaga w wewnętrznym doskonaleniu.
Nowe poglądy na edukację coraz powszechniej znajdowały uznanie wśród wrocławian, jednak sytuacja gospodarcza i ﬁnansowa miasta, zrujnowanego wojnami
napoleońskimi, nie sprzyjała realizacji tych idei, a jeśli nawet, to z wielkim trudem.
W 1817 r., w celu poprawy systemu oświaty, przy magistracie ukonstytuowała się
komisja, która miała się zająć poprawą funkcjonowania szkół. W styczniu 1824 r.
wybitny wrocławski pedagog i pastor kościoła św. Bernardyna, Gottlieb Ludwig
Rahn, na łamach „Schlesische Provinzialblätter” oceniał sytuację we Wrocławiu
następująco: „komisja na początku miała wiele trudności, bo w szkołach brakowało
dosłownie wszystkiego: lokali klasowych, wyposażenia, mieszkań dla nauczycieli,
pensji dla nauczycieli, ogrzewania i w końcu samych nauczycieli”8. Tym bardziej
godna podziwu była konsekwencja i staranność, z jaką mieszczanie zakładali
szkoły, w których nauczanie w zakresie pisania, czytania i religii było prowadzone
przez jednego lub dwóch nauczycieli. Przepełnione klasy liczyły nawet od 80 do
100 uczniów. Nie lepiej wyglądała sytuacja w szkołach prowadzonych na koszt
miasta, choć liczbę publicznych szkół elementarnych pod koniec 1823 r. oceniano
na 30, a nauką objętych było ponad 4900 dzieci9.
Na ogół szkoły te mieściły się w starych, nieprzystosowanych do prowadzenia
nauki lokalach10. Nieliczne nowo wznoszone, prawie zawsze niewielkie kubaturowo, dwu- lub trójkondygnacyjne, miały klasycystyczne, proste podziały elewacji.
W tej grupie wymienić można szkołę przy kościele św. Krzysztofa (projekt Karla
Studta z 1834 r.) i jeszcze skromniejszą wersję budynku szkolnego przy ul. R. Traugutta oraz przy Wybrzeżu Wyspiańskiego11 (wszystkie one nie zachowały się).
Na tle skromnego i oszczędnego budownictwa oświatowego realizowanego we
Wrocławiu Szkoła Obywatelska na Międzymurzu była obiektem wyjątkowym.
Inicjatorem szerokiej akcji zachęcającej mieszczan do jej budowy był wspomniany
mer, Jacek Serwański, Poznań 1997, s. 267–269; Stanisław Salmonowicz, Prusy. Dzieje państwa
i społeczeństwa, Poznań 1987, s. 290–295; także Agnieszka Za b ł o c k a - K o s, Zrozumieć miasto.
Centrum Wrocławia na drodze ku nowoczesnemu city 1807–1858, Wrocław 2006, s. 162, 168.
7 Taki pogląd Friedrich Schiller wyraził w Listach o estetycznym wychowaniu człowieka (Über
die ästhetische Erziehung des Menschen, 1795). O tej idei, rozpowszechnionej wśród niemieckiego
mieszczaństwa, wspominał także N ip pe rde y, Deutsche Geschichte, s. 57.
8 Tekst ten został opublikowany także w oddzielnym wydaniu książkowym, por. Gottlieb Ludwig
R a h n, Die Breslauer Elementar-Schulen zu Anfange des Jahres 1824, Breslau 1824, s. 8.
9 Dane te podaję za: R ah n, Die Breslauer Elementar-Schulen, s. 13–14.
10 Więcej na ten temat w artykule: Maria Zwierz, Architektura wrocławskich szkół do roku 1881,
[w:] Wrocławskie szkoły, s. 177–179.
11 Wygląd tych szkół znamy z zachowanych projektów architektonicznych, przechowywanych
w Muzeum Architektury we Wrocławiu, Oddział Archiwum Budowlane (dalej: MAWr, OAB), sygn.
TP. 131, 142, 1042.
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już G.L. Rahn. Początkowo miała być wzniesiona jako pokojowy pomnik wdzięczności za zwycięstwo nad armią Napoleona, w związku z odbywającymi się we
Wrocławiu w 1816 r. uroczystościami. Tej treści list 22 I 1816 r. Rahn skierował do
magistratu, proponując powołanie fundacji na rzecz budowy szkoły: „prawdziwie
obywatelskiej, opartej na wzorze z Lipska”12. Władze miasta przychyliły się do
prośby i wśród darczyńców na rzecz budowy znaleźli się oprócz zwykłych obywateli, kupców i stowarzyszeń (np. Musikalischen Verein) przedstawiciele władz
miejskich: nadinspektor budowlany Karl Gottlieb Geissler, nadburmistrz Wrocławia Friedrich A.C. von Kospoth oraz radny miejski Johan Gottlieb Müller13.
Początkowo władze miasta pod budowę szkoły przeznaczyły plac w pobliżu
kościoła św. Krzysztofa (na działce Hummerei 18, obecna ul. Kazimierza Wielkiego). Tam też 1 XI 1817 r. położono kamień węgielny pod budowę14, w obecności
władz miasta i wybitnych osobistości życia kulturalnego: nadburmistrza Wrocławia
F.A.C. von Kospotha, radnego miejskiego i syndyka Donatusa Gottlieba Menzla
(w latach 1833–1838 został nadburmistrzem Wrocławia), miejskiego radcy budowlanego Johanna Friedricha Knorra, wybitnych pedagogów: G.L. Rahna, Johanna
Caspra Friedricha Manso, Michaela Morgenbessera, inspektora budowlanego
Heinricha Ferdinanda Tschecha oraz licznie zgromadzonych mieszczan. Śpiewy
dzieci i przemówienia ważnych osobistości uświetniły wydarzenie. Jednak nie ta
podniosła uroczystość była najważniejsza, lecz treść pergaminowego zwoju, który
podpisali wyżej wymienieni. Intencją komitetu budowy nowej szkoły było bowiem uczczenie pamięci Marcina Lutra i przypadającego wówczas trzechsetlecia
reformacji oraz utworzenie „szkoły obywatelskiej dla dzieci wszystkich chrześcijańskich wyznań tutejszego miasta”15. Najwyraźniej początkowy pomysł szkoły
jako pomnika zwycięstwa nad Napoleonem w związku z przedłużającą się kwestą
nie wydawał się już tak istotny.
1 XI 1817 r., a więc w dniu wmurowania kamienia węgielnego, komitet dysponował kwotą 2110 talarów, w roku 1820 suma ta wzrosła do 6300 talarów16,
12

Robert Lu d w ig, Chronik des Realgymnasiums am Zwinger zu Breslau vom Jahre 1816 bis
1886, Breslau 1886, s. 2. Szkoła Obywatelska w Lipsku została wzniesiona w latach 1796–1804
według projektu miejskiego radcy budowlanego Johanna Friedricha Dauthego. Usytuowana w centralnym punkcie miasta (na Moritzbastei), doskonale widoczna z miejskiej promenady, na początku
XIX w. uznawana była za jeden z najpiękniejszych budynków w Lipsku. Wzorem dla innych szkół
był przede wszystkim realizowany tu nowy program edukacyjny, umożliwiający kształcenie kadr
dla różnorodnych gałęzi przemysłu.
13 Lista darczyńców została zamieszczona w: Caesare Albano Kletke, Zwanzigster Jahresbericht
über die Höhere Bürger- oder Realschule am Zwinger zu Breslau, Breslau 1857, s. 3–4.
14 Opis uroczystości położenia kamienia węgielnego pod budowę szkoły znajduje się w: ibidem,
s. 3–4. Tekst mowy, którą przy tej okazji wygłosił Rahn, został wydany drukiem, por. Gottlieb Ludwig
R a h n, Rede bey der Grundsteinlegung Bürgerschule den 1. Nov. 1817, Breslau, ok. 1817.
15 R ah n, Rede bey der Grundsteinlegung. Na temat powstania szkoły i jej znaczenia w życiu
Wrocławia pisała także Z ab ło ck a-K os, Zrozumieć miasto, s. 162–169.
16 Caesare Albano K le tk e, Jahresbericht über die Realschule am Zwinger zu Breslau, Breslau
1862, s. II.
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jednak nie była wystarczająca, skoro prace budowlane rozpoczęto dopiero w roku
1823, a zakończono w grudniu 1825 r. Jak podawały XIX-wieczne kroniki szkoły,
ostateczny koszt postawienia budynku wyniósł 28 366 talarów17. Jeszcze w trakcie
przedłużającej się zbiórki pieniędzy, na posiedzeniu komitetu 3 V 1821 r., w obecności nadburmistrza von Kospotha i innych przedstawicieli magistratu, ustalono
zmianę lokalizacji szkoły (mimo wcześniejszego wmurowania kamienia węgielnego)18. Wybrano bardziej eksponowane miejsce w mieście, przy pl. Teatralnym
6/7, na części działki po zburzonym szpitalu św. Hieronima19.
Projekt architektoniczny budynku szkoły wykonał miejski inspektor budowlany
H.F. Tschech, przy nadzorze radcy budowlanego Christiana Albrechta Heermanna
(którego podpis widnieje tylko na planszach z rzutami poszczególnych kondygnacji
budynku). Owe rysunki, bardzo starannie wykreślone na czerpanym papierze, zachowały się w zbiorach Muzeum Architektury we Wrocławiu, Oddział Archiwum
Budowlane20. Brakuje w nich pierwszego (z ok. 1820 r.) projektu fasady szkoły,
o której Heermann wspominał, że była „zupełnie prosta”21. Jej kolejna wersja,
przedłożona przez Tschecha w 1823 r., z okazałymi doryckimi pilastrami i belkowaniem, wywołała burzliwą dyskusję, którą ostatecznie przecięła opinia Komisji
do spraw Upiększenia Miasta wskazująca, że budowa szkoły jest wielkim przedsięwzięciem, które „przetrwa wieki”22 i wydatkowanie 2000 talarów ponad przewidziany koszt nie powinno przeszkodzić w realizacji tak szczytnego dzieła. Zmiany
zarówno fasady szkoły na bardziej okazałą, jak i lokalizacji w atrakcyjniejszym
i mocniej eksponowanym w pejzażu miasta punkcie wynikały z usilnych starań
komitetu budowy, władz miasta, a przede wszystkim przedstawicieli mieszczan,
by szkoła stała się czytelnym manifestem nowego mieszczaństwa.
Autor projektu, H.F. Tschech (1785–1831), należy do wybitnych i bardzo interesujących budowniczych Wrocławia. Ten syn pastora z Księginic Małych (Klein
Kniegnitz) k. Sobótki być może uczył się w renomowanej pracowni architektonicznej Gillego w Berlinie23. We Wrocławiu pojawił się ok. 1817 r. Oprócz szkoły
17

L u d w i g, Chronik des Realgymnasiums am Zwinger, s. 5; Günther D i t t r i c h, Gimnazjum
Realne Zwinger we Wrocławiu, [w:] Wrocławskie szkoły, s. 118. Na temat kosztów budowy szkoły
por. także: Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej: APWr), akta miasta Wrocławia, sygn. 24582,
pag. 170 oraz Zab ło c k a-K o s, Zrozumieć miasto, s. 165.
18 K letk e, Jahresbericht, s. 3.
19 W 1821 r. zabudowania średniowiecznego szpitala św. Hieronima usytuowanego przy drugiej
Bramie Świdnickiej wyburzono, a szpital przeniesiono do nowo wzniesionego gmachu przy ul. Krętej (obok szpitala Jedenastu Tysięcy Dziewic), por. Halina Okóls ka, Szpital św. Hieronima, [w:]
Encyklopedia Wrocławia, red. nauk. Jan H a ra s imow ic z, współpr. Włodzimierz Suleja, Wrocław
2006, s. 872.
20 Zachowane projekty o sygn. TP. 148 pochodzą nie tylko z czasu powstania budynku, lecz także
z lat późniejszych (do 1929 r.), gdy prowadzono przebudowy i rozbudowy szkoły.
21 APWr, akta miasta Wrocławia, sygn. 24582, pag. 103–104 oraz Za błoc ka -K os, Zrozumieć
miasto, s. 166.
22 Z a b ło c k a-K o s, Zrozumieć miasto, s. 166.
23 O życiu i twórczości architektonicznej tego interesującego architekta nieco więcej informacji
znajduje się w opracowaniach: Maria Zw ie rz, Zapomniany wrocławski architekt – Heinrich Ferdi-
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Zwinger według jego projektu wzniesiono wodociąg na Tamce (Mathiaskunst)
i dokonano rozbudowy szpitala św. Trójcy przy ul. Świdnickiej (znacznie zmieniony budynek istnieje do dziś, mieści się w nim Bank Gospodarki Żywnościowej,
wejście od strony pl. Teatralnego 3). Przede wszystkim jednak należy podkreślić,
że Tschech uczestniczył w powstaniu tak prestiżowej budowy we Wrocławiu, jak
– istniejące do dziś – Sukiennice24. Do tej pory uważano, że autorem Sukiennic
jest Carl Ferdinand Langhans, jednak coraz więcej przemawia za tym, że udział
Tschecha był tu znaczący. Z Tschechem wiązana jest też przebudowa historycznej
kamienicy w Rynku „Pod Gryfami” (w 1825 r.) oraz projekt nieistniejącego obecnie jego prywatnego domu25 – dużej klasycyzującej kamienicy, która znajdowała
się przy dawnym Königsplatz 1 (pl. Jana Pawła II, budynek nie istnieje, w tym
miejscu znajdował się do niedawna budynek „Cuprum”).
Tschech stosował formy architektoniczne typowe dla środowiska berlińskich
budowniczych wczesnego romantyzmu. Widoczne są wzory zaczerpnięte z berlińskiej Mennicy Heinricha Gentza, wzniesionej w latach 1798–1800, a szczególnie
z wystroju wnętrz zamku w Weimarze (z lat 1801–1803), zaprojektowanego także
przez Gentza26. Znaczenie mogły mieć popularne wówczas wzorniki, np. Ch.F. Becherera czy też Gentza Elementarzeichenwerk, wydany w 1806 r., z wzorami sztuki
doryckiej i jońskiej. Czy Tschech istotnie uczył się w pracowni Gillego – trudno
na obecnym etapie naszej skromnej wiedzy o tym architekcie odpowiedzieć z całą
pewnością. Podobnie jak za wcześnie jeszcze na dogłębną ocenę jego twórczości.
Jednakże na podstawie form architektonicznych wymienionych wyżej obiektów,
co do których jest pewność, że projektował je Tschech, można stwierdzić, że był to
architekt wybitny, nie tylko na wrocławskim gruncie, a wzory szkoły berlińskiej,
które doskonale znał, stosował swobodnie i twórczo. Niestety, najprawdopodobniej
ze względu na chorobę, w latach 1826–1827 został emerytowany i nie prowadził
już działalności projektowej. Zmarł 23 I 1831 r.27, mając zaledwie 46 lat i będąc
u szczytu swoich sił twórczych.
W przeciwieństwie do budynku wrocławskich Sukiennic, na planszy architektonicznej powstałej w 1823 r., przedstawiającej fasadę budynku Szkoły Obywatelskiej Zwinger, znalazł się dopisek wykonany ręką Tschecha o następującej treści:
nand Tschech, [w:] Nie tylko zamki. Szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Rozpędowskiemu w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. Małgorzata Chorowska, Ewa Różycka-Rozpędowska,
Wrocław 2005, s. 369–385; Rudolf S te in, Der Grosse Ring zu Breslau, Breslau 1935, s. 245–246;
Horst G.W. G leis s, Heinrich Ferdinand Tschech und seine Tuchhausgasse, „Der Schlesier”, 40,
1988, 30, s. 8–9; także Z ab ło ck a-K o s, Zrozumieć miasto, s. 162–169.
24 S te in, Der Grosse Ring, s. 245–246.
25 Z w ierz, Zapomniany wrocławski architekt, s. 383–385.
26 Na temat architektury i sztuki ok. 1800 r. w: Deutsche Baukunst um 1800, hrsg von. Reinhard
Weg n e r, Köln–Weimar–Wien 2000, także: Paul Me bes, Um 1800. Architektur und Handwerk im
letzten Jahrhundert ihrer traditionellen Entwicklung, München 21918; Klaus Jan Philipp, Um 1800.
Architekturtheorie und Architekturkritik in Deutschland zwischen 1790 und 1810, Stuttgart–London
1997.
27 S te in, Der Grosse Ring, s. 245.
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H.F. Tschech, projekt elewacji Szkoły Obywatelskiej we Wrocławiu (fasada
w porządku doryckim), 1823 r., Muzeum Architektury we Wrocławiu, sygn. MAt-VI-3982

„Entworfen und gezeichnet durch Tschech”28 (Zaprojektowane i narysowane przez
Tschecha). Tak więc, przynajmniej w tym wypadku, autorstwo Tschecha jest bezsporne, a podpis Heermanna na planszach z rzutami szkoły świadczy o pełnionym
przez niego nadzorze z tytułu urzędu – miejskiego radcy budowlanego.
Tschech zaprojektował gmach szkoły na planie regularnego prostokąta29,
z dwuipółtraktowym – do dziś jeszcze czytelnym – układem wnętrz i ze środkowym korytarzem, z którego obu stron usytuowano klasy. Wnętrza, szerokie
i przestronne, podobnie jak dwie klatki schodowe z „duszą”, zostały umieszczone
w trakcie tylnym i doświetlone oknami. Klasycyzujący, o doskonałych proporcjach
budynek początkowo był trójkondygnacyjny, przykryty dwuspadowym dachem
z dużą lukarną oraz dwoma rzędami półkolistych okienek poddasza. Na osi fasady
znajdował się pseudoryzalit, którego okna – wzdłuż parteru i pierwszego piętra
– ujmowały wielkiego porządku doryckie pilastry. Nad pseudoryzalitem znalazło
się także doryckie belkowanie z tryglifami oraz metopami i powyżej – odmienne
od pozostałych – półkoliście zamknięte okna, nad nimi belkowanie i kostkowy
gzyms wieńczący. Z obu stron pseudoryzalitu były dwa wejścia ujęte wielkiego
porządku kanelowanymi pilastrami. Osie obu wejść akcentowały szerokie okna
z kolumienkami. Nad wysokim cokołem przyziemia znajdował się boniowany par-

28
29

Projekt w zbiorach MAWr, OAB, sygn. 3982 (TP. 148).
Ibidem, sygn. 4374 (TP. 148).
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ter i charakterystyczne dla Tschecha, widoczne m.in. w kamienicy Sukiennice 11,
prostokątne okna, zamknięte cebulastą płyciną otoczoną boniami30.
Przestronne wnętrza rozplanowane zostały bardzo funkcjonalnie31. Z lewej
strony zachodniego wejścia Tschech skumulował pion mieszkalny: na parterze
i drugim piętrze znajdowały się mieszkania dla dwóch nauczycieli, na pierwszym
piętrze – czteropokojowe mieszkanie rektora szkoły z wydzielonym pokojem do
pracy. Pozostałe pomieszczenia przeznaczono na klasy, natomiast znaczną część
najwyższej kondygnacji zajmowała aula szkolna, wyróżniona w środkowej partii
fasady dużymi, półkoliście zamkniętymi oknami.
Bardzo istotne i pełne znaczenia było odwołanie się przez Tschecha w dekoracji
fasady do stylu doryckiego. Ten swoisty „cytat” przywodzi na myśl toczący się
jeszcze wówczas spór o prymat między sztuką rzymską i grecką, który miał podłoże nie tylko estetyczne. Styl dorycki, w przeciwieństwie do sztuki rzymskiej czy
współczesnej kultury dworskiej, jak sądzono, wyrażał cechy ludu prostego i uczciwego, żyjącego blisko natury i niezepsutego późniejszą cywilizacją. Ta architecture parlante, z jej charakterystyczną retoryką i dydaktycznością, odwoływała się
w tym wypadku do cnót obywatelskich. To lekcja wartości cywilizacji antycznej
udzielona obywatelom Wrocławia żyjącym w pierwszych dekadach XIX stulecia.
W Szkole Obywatelskiej, realizującej nowy program nauczania, był to „cytat” jak
najbardziej stosowny.
Od otwarcia szkoły przez prawie 10 lat pomieszczenia wynajmowało Gimnazjum św. Elżbiety. Dopiero gdy 22 VI 1835 r. Elisabethanum przeprowadziło się
do nowo wybudowanego gmachu32 (w pobliżu kościoła św. Elżbiety, budynek
istnieje do dziś), nastąpiło faktyczne powołanie Szkoły na Międzymurzu. Jednak
już w połowie XIX stulecia, w związku z dużym zainteresowaniem wrocławian
i mieszkańców Śląska nowoczesnym kształceniem dzieci, szkoła była przepełniona.
Dlatego w latach 1853–1854, według projektu inspektora budowlanego Rudolpha
Lutza, dokonano nadbudowy trzeciego, dodatkowego piętra33. Wtedy też szkoła
została wyposażona w laboratorium chemiczne34 z nowoczesną aparaturą oraz
dodatkowe pomieszczenia, w tym nową aulę. W czasie trwania rozbudowy zajęcia
szkolne odbywały się w Gimnazjum św. Macieja przy ul. Szewskiej.
W szybkim tempie wzrastająca liczba uczniów spowodowała, że już na początku
XX w. ponownie myślano o budowie nowej szkoły, tym razem poza historycznym
centrum miasta. Ok. 1913 r. dyrektor szkoły Julius Aust wystosował petycję do
władz miasta zatytułowaną: Die am Realgymnasium am Zwinger vorhandenen
30

Z w ierz, Zapomniany wrocławski architekt, s. 371–376.
Na temat architektury i rozplanowania wnętrz szkół w XIX w., układu i wymiarów sal lekcyjnych oraz prawidłowego ich oświetlenia wiele informacji wnosi książka Ludwiga Kla s e na, Grundriß-Vorbilder von Gebäuden aller Art. Handbuch für Baubehörden... Abt. 3: Grundriß-Vorbilder
von Schulgebäuden, Leipzig 1884, s. 161–227.
32 K letk e, Zwanzigster Jahresbericht, s. 5.
33 Projekty przebudowy znajdują się w MAWr, OAB, sygn. 4364 i 4362 (TP. 148).
34 Festschrift zur Feier des 100 jähr. Bestehens des Gymnasiums und Realgymnasiums am Zwinger zu Breslau, Breslau 1936, s. 79.
31
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Übel- und Mißstände, die einen baldigen Neubau dringend notwendig machen35.
Sugerował w niej, że zły stan szkoły i liczne niedogodności istniejące w budynku
powodują konieczność budowy nowego gmachu. Podkreślał, że wzrastający ruch
uliczny koło szkoły: piesi, automobile i tramwaje elektryczne, które naprzeciw
drzwi szkoły mają swój przystanek, powoduje hałas, który znacznie utrudnia naukę
uczniom i pracę nauczycielom. Zwracał też uwagę, że budynek szkoły nie spełniał wówczas nowoczesnych wymagań: zbyt wąskie były klatki schodowe, aula
w czasie uroczystości szkolnych nie mogła pomieścić wszystkich uczniów, zbyt
mała była sala do nauki rysunków oraz złe oświetlenie światłem dziennym w tej
części klas, których okna wychodziły na wewnętrzny dziedziniec36. Z powodu tych
niedogodności lokalowych na początku 1927 r. powstały plany wzniesienia nowego budynku Gimnazjum Realnego Zwinger37. Gmach miał powstać na południu
miasta, w kwartale ulic Wandy i Słowiczej (wówczas Oranienstrasse i Fehrbellinstrasse). Zachowały się rysunki z widokiem nowej szkoły autorstwa Kurta Langera, także Adolfa Radinga i Hansa Scharouna38, utrzymane w duchu modernizmu
i estetyki Neues Bauen. W 1928 r. powstał też projekt przewidujący przebudowę
starego budynku gimnazjum przy pl. Teatralnym na cele biurowe i handlowe39.
Jednak w artykule opublikowanym już w następnym roku Hugo Althoff wymienił
Gimnazjum Zwinger jako przedsięwzięcie, które ze względów ﬁnansowych będzie
musiało zostać wstrzymane, ale – jak pisał – nie zaniechane40.
Ostatecznie jednak ze względów oszczędnościowych pomysł budowy nowego
gmachu upadł deﬁnitywnie. Kryzys 1929 r. zniweczył też kolejny plan, połączenia
Gimnazjum Realnego Zwinger z Gimnazjum św. Elżbiety. Wysoki koszt niezbędnych prac związanych z tym projektem sprawił, że propozycja została odrzucona,
ku radości niezadowolonych z takiego pomysłu rodziców, uczniów i nauczycieli41.
Rok 1934 przyniósł kolejne zmiany. Na wniosek nadburmistrza Wrocławia zlikwidowano Gimnazjum św. Jana przy ul. S. Worcella (dawniej Paradiesstrasse), do
którego uczęszczała głównie młodzież żydowska, i do tej placówki przeniesiono
uczniów ze szkoły przy Zwingerplatz. W 1939 i 1940 r., w związku ze stopniową
35 Czterostronicowa drukowana petycja znajduje się w zbiorach Gabinetu Śląsko-Łużyckiego
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygn. Yn 940.
36 Dodatkowym mankamentem, o którym nie wspomniano w petycji, był fakt, że szkoła nie posiadała sal do ćwiczeń gimnastycznych. Na początku XX w. wiele budynków szkolnych wznoszonych
we Wrocławiu miało już takie sale, a w programach edukacyjnych zajęciom sportowym nadawano
coraz większe znaczenie.
37 Projekt Kurta Langera został przedstawiony i zilustrowany w: idem, Architekturausstellung
des Landesbezirkes Schlesien des B. D. A., „Ostdeutsche Bau-Zeitung”, 1927, 17, s. 98–99.
38 O niezrealizowanych projektach nowej budowy szkoły Zwinger pisała Beate Störtkuhl, Budownictwo szkolne we Wrocławiu w latach 1918–1933, [w:] Wrocławskie szkoły, s. 225.
39 Ów niezrealizowany projekt Hugo Althoffa i Maksa Schirmera znajduje się w: MAWr, OAB,
sygn. 4388 (TP. 148).
40 Hugo A l t h o ff, Das städtische Bauprogramm 1929, „Schlesische Monatshefte”, 1929, 6,
s. 7–9. H. Althoff w latach 1926–1929 odpowiadał we Wrocławiu m.in. również za budowę nowych
szkół, sprawując urząd miejskiego radcy budownictwa.
41 Festschrift zur Feier des 100 jähr., s. 59.
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likwidacją kolejnej szkoły – Gimnazjum im. Króla Wilhelma I, mieszczącego się
przy Sonnenstrasse 22 (obecna ul. Iwana Pawłowa – budynek szkoły nie istnieje),
część uczniów Gimnazjum Zwinger właśnie tam przychodziła na lekcje42. Zmiany
te, tak niekorzystne dla uczniów i nauczycieli, spowodowane były trudną sytuacją
w związku z toczącą się II wojną światową.
W pierwotnym budynku szkoły, przy pl. Teatralnym 6/7, który po 1945 r. częściowo przebudowano (zlikwidowano metopy fryzu, pokryto boniami pierwsze
piętro fasady i zmieniono okna parteru), przez długi czas mieścił się wspomniany
już Zespół Szkół Włókienniczo-Odzieżowych, a od 2003 r. – Dolnośląska Wyższa
Szkoła Służb Publicznych „Asesor”. Mimo zmian i upływu czasu ciągle czytelne są klasycystyczne podziały fasady, przestronne i szerokie wnętrza „w duchu”
Tschecha. Wiosną 2015 r. zakończono gruntowny remont budynku. Przywrócono
dawną dekorację fasady: dodano wschodnie drzwi oraz cebulaste płyciny nad
oknami, jednak nie uniknięto błędów, dobudowując kondygnację poddasza, która
zakłóciła dawny klasycyzujący kształt budynku.
Równie ciekawe jak przemiany kształtu architektonicznego budynku szkoły
były też dzieje tej placówki edukacyjnej, losy uczących tu profesorów i pobierających naukę uczniów oraz realizowane metody i programy dydaktyczne.
Warto dlatego wspomnieć jeszcze o sytuacji związanej z kształtowaniem programu dydaktycznego szkoły Zwinger. Nauka w szkołach powszechnych na początku XIX w. trwała kilka lat, nauczano w nich głównie czytania, pisania, religii
i rachunków, a zatem nie była to wystarczająca podstawa do samodzielnej pracy na
wyższych stanowiskach w przemyśle, handlu i administracji. Także wspominane
już dwie szkoły realne nie dawały pełnego wykształcenia zawodowego. Podobnie
zresztą jak cztery ówczesne humanistyczne gimnazja wrocławskie, które kształciły
przede wszystkim przyszłych studentów, a nie wykwaliﬁkowanych przedstawicieli
różnych zawodów. Z powodu odczuwalnego braku takiej placówki oświatowej
w wielu miastach niemieckich, m.in. w Lipsku, Hamburgu, Dreźnie, Kolonii,
Frankfurcie nad Odrą, zakładano tzw. wyższe szkoły obywatelskie (Höhere Bürgerschule) lub szkoły realne (Realschule). Było zatem tylko kwestią czasu, gdy
i Wrocław – drugie co do wielkości miasto w Prusach, o rozwijającym się handlu,
przemyśle i działalności kulturalnej – umożliwi swoim mieszkańcom zdobycie
odpowiedniego wykształcenia w szkole realnej o wyższym poziomie nauczania.
Wprawdzie budynek nowej Szkoły Obywatelskiej Zwinger we Wrocławiu został
oddany do użytku w 1825 r., ale do nowego obiektu przeniosło się wcześniej na
10 lat Gimnazjum św. Elżbiety, czekające na ukończenie prac przy budowie nowej
siedziby, oraz szkoła elementarna. W tym czasie trwały przygotowania zmierzające do napisania nowego programu nauczania i zapewnienia odpowiedniej kadry
dydaktycznej dla szkoły realnej. W 1830 r. przewodniczący Deputacji Szkolnej
dr Tscheggey, dyrektor Gimnazjum św. Elżbiety dr Samuel Gottfried Reiche oraz
dyrektor Szkoły św. Ducha dr M. Morgenbesser na polecenie władz miasta opraco42

Wspominał o tym w swoim artykule ówczesny uczeń szkoły D ittric h, Gimnazjum, s. 121.
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wali plan organizacji i zajęć nowej placówki, który został zatwierdzony w 1833 r.
przez władze prowincji43. Jak napisał nadburmistrz Wrocławia D.G. Menzel: „taka
szkoła obywatelska powinna być dla tych, którzy wstępują w tzw. życie mieszczańskie bez studiów, a to jako kupiec, artysta, fabrykant, ekonomista, architekt,
leśniczy lub urzędnik”44.
Faktyczną datą uformowania się nowej szkoły był 15 X 1836 r., gdy po wyprowadzeniu się Gimnazjum św. Elżbiety, w Szkole Realnej Zwinger rozpoczęło naukę
216 uczniów. Magistrat wybrał na stanowisko dyrektora tej placówki dr. Caesarego Albana Kletkego – nauczyciela w Gimnazjum św. Elżbiety – pod warunkiem
jednak, że zrezygnuje on ze stanowiska nauczyciela matematyki stosowanej na
Uniwersytecie Wrocławskim. Kletke okazał się człowiekiem o wielkim talencie
organizacyjnym i niewyczerpanej sile twórczej. Prowadził szkołę przez 40 lat!
Program szkoły ulegał wprawdzie pewnym zmianom, jednak niezmiennie duży
nacisk kładziono na naukę takich przedmiotów, jak: matematyka stosowana, ﬁzyka,
chemia, religia, psychologia i logika, rachunki, rysunek odręczny i geometryczny,
śpiew, historia przyrody, geograﬁa, historia oraz języki: oprócz łaciny – niemiecki,
francuski, a w późniejszych latach uczniowie mogli wybrać język angielski lub
język polski45. W ówczesnym systemie szkolnictwa nauka na poziomie gimnazjalnym trwała średnio dziewięć lat i obejmowała sześć klas, których numeracja
była odwrócona w stosunku do dzisiejszej. Naukę zaczynano na poziomie seksty,
następnie była kwinta, kwarta, tercja, sekunda i prima. Realizację najwyższej klasy
(primy) przewidywano na dwa lata, jednak w praktyce opanowanie materiału obowiązującego w klasach niższych także trwało dłużej. Dopiero reforma szkolna z lat
1937–1938 wprowadziła taką numerację klas, jak współcześnie, tzn. klasa I była
klasą najniższą, a VI – najwyższą. Starano się, by wykształcenie w szkole nowego typu było „przesiąknięte duchem naukowym”46, a gimnazja klasyczne i szkoła
realna opierały się na jednakowych fundamentach kultury religijnej, obyczajowej
i duchowej. Dyrektor Kletke uważał, że łacina powinna być nauczana nie tylko
w gimnazjach, ale również w niższych klasach szkoły realnej, gdyż taka wiedza
znajduje zastosowanie w różnych zawodach, czego najlepszym przykładem jest
praca aptekarza47. Popularność szkoły ciągle rosła, nie tylko we Wrocławiu, ale i na
Śląsku oraz w Księstwie Poznańskim, co prowadziło do przepełnienia klas, dlatego
magistrat ustalił ostatecznie, że w klasie nie może być więcej niż 60 uczniów48.
43

Ibidem, s. 118.
Cyt. za: ibidem.
45 Programy nauczania publikowane były w materiałach poświęconych szkole, m.in. w: Ludwi g, Chronik des Realgymnasiums am Zwinger, wspomina o nich również Dittric h, Gimnazjum,
s. 119.
46 D ittrich, Gimnazjum, s. 118. Autor ten, pisząc o programie szkoły Zwinger, miał możliwość
zapoznania się z archiwum szkoły i opisami realizowanych w niej programów nauczania. Archiwum
to znajduje się w Kolonii, w posiadaniu rodziny Gerharda Hampela (zm. w 2003 r.), ucznia szkoły
i przewodniczącego stowarzyszenia jej absolwentów.
47 Ibidem.
48 Ibidem, s. 119.
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Dyrektorowi Kletkemu szczególnie zależało na nauczaniu przedmiotów politechnicznych, chemii i rysunku technicznego. Starał się układać plan zajęć według wymogów życia zawodowego, które po skończeniu szkoły rozpoczną jego
uczniowie, oraz wprowadzać do programu nauczania nowinki pedagogiczne.
W tym celu często podróżował, odwiedzając szkoły w Wiedniu, Berlinie, oglądał
gabinety ﬁzyczne i laboratoria chemiczne, modelarnie49, a swoje spostrzeżenia
wprowadzał w życie przy urządzaniu gabinetów w szkole Zwinger i zbieraniu pomocy naukowych. Gdy w 1876 r. odszedł na emeryturę z powodu choroby oczu,
jego miejsce zajęli kolejno: dr Franz Weffert (1877–1897), prof. dr Robert Ludwig
(1897–1913), prof. dr J. Aust (1913–1924), prof. dr Karl Venatier (1924–1932) oraz
Kurt Krause (1932–1945)50.
Na koniec słów kilka o licznych uczniach, którzy przez dziesięciolecia opuszczali mury szkoły. Było wśród nich wiele znakomitości: wspomniani wcześniej
nobliści, G. Hauptmann, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1912,
i F. Bergius, laureat Nobla w dziedzinie chemii w 1931 r., czy też osoby piastujące
wysokie stanowiska urzędnicze. Daleko poza granicami Wrocławia i Śląska znany
jest też Carl Hauptmann, brat Gerharta, oraz artysta fotograﬁk, członek Akademii
Sztuk Pięknych w Monachium Stefan Moses, który w latach 1937–1943 uczęszczał do Gimnazjum Zwinger. Miłośników historii architektury Wrocławia ucieszy
zapewne fakt, że do szkoły tej uczęszczał również Karl Grosser, znany architekt,
twórca wielu istniejących do dziś budynków we Wrocławiu i na Śląsku, m.in. we
Wrocławiu domu handlowego i hotelu „Monopol”, domu handlowego Paula Schottländera, kilku kamienic i willi, ale również sanatorium w Kowarach, kompleksu
zdrojowego w Świeradowie-Zdroju oraz pałaców w Brynku i Paulinum w Jeleniej
Górze – by wymienić tylko najważniejsze z jego projektów51.
Zachowały się interesujące wspomnienia G. Hauptmanna o jego pobycie we
Wrocławiu oraz o blaskach i cieniach, by nie powiedzieć problemach związanych
z pobieraniem nauki w Szkole Realnej Zwinger. A oto, jak zapamiętał on egzamin wstępny do szkoły: „Po zakończeniu egzaminu w przepełnionym rodzicami
i uczniami pomieszczeniu wywołano moje nazwisko, po czym dyrektor Kletke donośnymi słowy »Marny z ciebie pierwszoklasista!« – ogłosił wszem i wobec przyjęcie mnie do szkoły realnej. Wstydziłem się tej publicznej nagany, która, nawet
jeśli była słuszna, dotyczyła niezawinionych przeze mnie okoliczności, jednocześnie jednak triumfowałem, bo ojcu mogłem powtórzyć jedno słowo: »Przyjęty«!”52.
49

Ibidem, s. 119–120.
Festschrift zur Feier des 100 jähr., s. 6–8.
51 Na temat działalności architektonicznej Karla Grossera powstała praca doktorska Marty
O s t r o w s k i e j, Karl Grosser (1850–1918) śląski architekt epoki późnego historyzmu, promotor:
prof. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego,
w 2014 r. Por. eadem, Welches der beiden stylistischen Uebel das Kleinere sei? Spór o odbudowę
hełmu północnej wieży kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu (1888–1891), Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego „Quart”, 21, 2011, 3, s. 25–43.
52 Gerhart H a u p tma n n, Przygoda mojej młodości, przeł. Małgorzata Słabicka, Wrocław 1998,
s. 147.
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Ogromnym przeżyciem dla młodego Hauptmanna był spektakl w pobliskim Teatrze
Miejskim, w wykonaniu grupy teatralnej księcia von Meiningen. Oto wspomnienia:
„Szkoła realna leżała przy placu Teatralnym, którego otwarta strona wychodziła na
ulicę Świdnicką i stojący tam Teatr Miejski. Pewnego dnia rozeszła się wieść, że
trupa teatralna księcia von Meiningen ma tam przyjechać na gościnne występy. [...]
To było niesamowite, przypominające grom olśnienie. Wszystko stłumiła potem, co
prawda, nijakość dnia powszedniego, ale wrażenia pozostały gdzieś wewnątrz, by
pewnego dnia ożyć i przynieść owoce”53. Pobyt w teatrze na spektaklach znanych
i znakomitych artystów, lektura i nauka we wrocławskiej szkole realnej, późniejszy
udział w życiu kulturalnym – wszystko to zaowocowało w twórczości literackiej
Hauptmanna oraz pomogło mu zdobyć prestiżową Nagrodę Nobla.
Życie młodych braci Hauptmannów, podobnie jak ich kolegów, obﬁtowało
w liczne psikusy i żarty przynależne temu wiekowi. Bystre oczy Gerharta zauważały także mniej godne pochwały sceny z życia dorosłych, m.in. pobliską uliczkę
Menniczą i podwórze za szkołą zwane Szemrańcem, gdzie gromadzili się podejrzani panowie i panie swobodnych obyczajów, w ten „niegodziwy sposób oblegając
czysty przybytek nauki”54. Na koniec tych dowcipnych i ciekawych wspomnień
noblisty warto przytoczyć jego spostrzeżenia dotyczące dyrektora, o którym tak
napisał: „poczciwy dyrektor Kletke”, oraz nauczycieli: „Jak już wspomniałem,
szkoła w tamtym czasie przestała już wywierać na mnie tak przytłaczające wrażenie. Obok nieprzyjemnych pojawili się teraz również inni, niekiedy po prostu
wspaniali nauczyciele, którzy budzili szacunek i sympatię. Doktor Schmidt, niski,
krępy mężczyzna, który jak Jurisch był na wojnie oﬁcerem, wnosił do klasy ciepło
i ożywienie. Wpajał w nas wiarę, że to na naszych barkach spocznie przyszłość
Niemiec i że już teraz musimy czuć się za nie odpowiedzialni. Szacunek, jaki
przez niego przemawiał, budził w nas szacunek dla samych siebie, a nie, jak to
było w wypadku innych nauczycieli, uczucie poniżenia. Jego wykłady były pełne
życia i wciągały”55.
Historia szkoły, jej rozwój i z czasem osiągnięta wysoka ranga w życiu miasta
stanowią jednocześnie ważne ogniwo w dziejach edukacji we Wrocławiu i na Śląsku. Dobrze też świadczą o aspiracjach wrocławskiego mieszczaństwa pierwszej
połowy XIX w. oraz pracującej w mieście, dużej grupie światłych i kompetentnych
nauczycieli, którzy podjęli trud kształcenia kadr nie tylko dla urzędów, lecz także
dla prężnie rozwijającego się we Wrocławiu i na Śląsku przemysłu.
Szczególnie interesująco prezentuje się wrocławska Szkoła na Międzymurzu
w porównaniu z sytuacją szkolnictwa w innych miastach. Bardzo potrzebna w Poznaniu szkoła realna, której myśl utworzenia zarząd miasta wysunął w 1838 r.,
mimo wsparcia Edwarda Raczyńskiego i jego inicjatywy powołania instytucji
o zrównoważonym polsko-niemieckim charakterze, ostatecznie powstała dopiero
53
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w 1853 r.56 Podobnie było w innych miastach polskich w trzech zaborach, a szkoły
realne, jeśli w ogóle tworzono, to dopiero w trzeciej i czwartej ćwierci XIX w.57
Szata architektoniczna budynków edukacyjnych wznoszonych w pierwszej połowie
XIX w. nawiązywała do wzorów klasycystycznych, do źródeł tradycji antycznej,
bardziej greckiej niż rzymskiej, i pojmowania starożytności jako wzoru do naśladowania. Taka koncepcja architektoniczna obowiązywała nie tylko w gimnazjach
humanistycznych, bardzo często bowiem stosowana była przy wznoszeniu szkół
realnych, o bardziej pragmatycznym programie nauczania.
O tym, jak ważne mogły być treści ideowe stojące za realizacjami budynków
publicznych, w tym również szkół, świadczą napięcia wokół budowy nowego
gmachu Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku58. Ta renomowana szkoła funkcjonowała już od 1558 r., jednakże budynek klasztoru, w którym mieściła się
na początku XIX w., popadł w ruinę i nie nadawał się do dalszego prowadzenia
w nim zajęć. Zarząd miasta Gdańska starał się podjąć działania doprowadzające do
wzniesienia nowego gmachu szkoły mimo wielu problemów i ogromu zniszczeń
w mieście po przetoczeniu się wojen napoleońskich. W latach 1803–1834 powstały cztery projekty budowlane autorstwa miejskiego architekta Karla Samuela
Helda, wszystkie utrzymane w szacie klasycyzującej59. Nawiązywały one do charakteru gimnazjum, w którym ideał kształcenia wiązano ze znajomością autorów
starożytnych, studiowanych w oryginalnych językach. Było zatem naturalne, by
w gmachu, w którym wpajano grecko-rzymski ideał wychowania człowieka, zastosować formy klasyczne. W opinii miejscowego środowiska takie rozwiązanie
stylowe podkreślało również rangę budowli. Dodatkowo jeszcze w sytuacji, gdy
w 1793 r., w wyniku drugiego rozbioru, miasto Gdańsk przeszło pod panowanie
pruskie, starania o przywrócenie świetności dawnych tradycji gimnazjalnych mogły mieć – przynajmniej dla części mieszczan – znaczenie patriotyczno-symboliczne60. O szkole myślano także w kontekście reformy oświatowej oraz konieczności
urządzenia nowej biblioteki.
Jednakże wizyta następcy tronu księcia Fryderyka Wilhelma (przyszłego króla
Fryderyka Wilhelma IV) w dniu 13 VI 1834 r., w celu położenia kamienia węgielnego pod rozpoczętą już budowę (gotowe były wówczas fundamenty oraz zarys
murów do wysokości cokołu), spowodowała niespodziewaną interwencję i wstrzy-

56 Zofia Ostrowska-Kębłowska, Architektura i budownictwo w Poznaniu w latach 1790–1880,
Warszawa–Poznań 1982, s. 193, 382.
57 Maciej Gu to w s k i, Architektura szkół średnich w Polsce w okresie zaborów, Białystok 1991
(Rozprawy Naukowe, nr 5).
58 Badania na ten temat prowadzone są na Uniwersytecie Gdańskim, a najnowsze ustalenia w tej
kwestii referuje artykuł Jacka Bielaka, Tradycjonalizm w służbie państwa. Szkice z dziejów nowego
gmachu Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, [w:] Tradycjonalizm i neotradycjonalizm w sztuce XIX i XX wieku na Pomorzu, red. Józef Tarnow s ki, Roman Ne c z yporow s ki, Gdańsk 2012,
s. 87–117.
59 G u to w s k i, Architektura, s. 56–58.
60 Bie la k, Tradycjonalizm, s. 100.
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manie prac budowlanych61. Król wyraził wówczas opinię o nieodpowiednim stylu
gmachu, na który z Berlina przeznaczono 10 000 talarów. Klasycystyczny projekt
Helda zarzucono na rzecz neogotyckiego, wykonanego na zlecenie króla przez
znakomitego berlińskiego architekta Karla Friedricha Schinkla. Projekty Helda nie
mogły liczyć na uznanie Berlina bynajmniej nie ze względów estetycznych lub też
rzekomej niezgodności z gotyckim charakterem gdańskiej architektury, co sugerował Schinkel62. Rozwiązania artystyczne budynku szkoły podporządkowane zostały
bowiem nie tylko kulturalno-edukacyjnym celom, ale przede wszystkim stały się
elementem propagandy służącej polityce pruskiego państwa, a wybór neogotyku
miał znaczenie świadomie kształtowanej identyﬁkacji ze staroniemiecką architekturą północy. Była to silna ingerencja króla i państwa pruskiego w formowanie
nowej tożsamości Gdańska i specyﬁczna forma wykorzystania tradycji i historii
do celów społecznych i politycznych63.
Uroczyste otwarcie nowego gmachu gimnazjum w Gdańsku, po tak długich
staraniach, nastąpiło 3 VIII 1837 r., a ostateczny koszt inwestycji wzrósł do kwoty 51 000 talarów64. Oprócz neogotyckich, ceglanych, nietynkowanych elewacji
zwieńczonych smukłymi ośmiobocznymi wieżyczkami, nawiązującymi do północnoniemieckiego gotyku, również wnętrze szkoły realizowało program państwowy:
ściany auli zdobiły medaliony z głowami antycznych bohaterów, a na suﬁcie oprócz
alegorii geniuszu ludzkiego umieszczone zostały herby Prus i Gdańska65. W ten
sposób edukacja w Gdańsku mocno związana została z państwem pruskim. Dyrektor szkoły, dr Engelhardt, w dniu poświęcenia gmachu Gimnazjum Akademickiego
w księdze pamiątkowej dokonał wpisu o następującej treści: „Godna, a przecież
prosta w sensie materialnym, nasza nordycka budowla, jest dziełem powstałym tu
i teraz, radującym swą wielką sztuką zarówno znawców, jak i laików, stanowiąc
zarazem zapłatę współczesnych budowniczych naszym przodkom, bo z ich budownictwem pięknie harmonizuje”66. W 1837 r., zgodnie z coraz powszechniejszym
wówczas przekonaniem, gotyk stawał się synonimem narodowego niemieckiego
stylu. Na takie preferencje wskazywał wszakże już w 1773 r. Johann Wolfgang
von Goethe, pisząc: „Jakże nam nie oburzać się święty Edwinie, kiedy niemiecki
znawca sztuki, na podstawie opinii zazdrosnych sąsiadów, zapomina o swej wyższości i umniejsza wartość swego dzieła słowem gotyckie, którego nie rozumie.
Oto gotycka architektura, nasza architektura”67.
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Ibidem, s. 104.
Taką opinię wyraził Schinkel w zapiskach z wizyty inspekcyjnej w Prusach Wschodnich w dniu
21 VIII 1834 r.; więcej na ten temat por. B ie la k, Tradycjonalizm, s. 104, 109.
63 Szersze rozważania na ten temat przedstawione zostały w opracowaniu B ie la ka, Tradycjonalizm, s. 87–117.
64 Ibidem, s. 110.
65 Ibidem, s. 110–111.
66 Cyt. za: G u to w s k i, Architektura, s. 57.
67 Cyt. za: ibidem, s. 238; por. także Agnieszka To m a s z e w i c z, Wrocławski dom czynszowy
1808–1918, Wrocław 2003, s. 106–108. Szersze rozważania o początkach neogotyku w architekturze
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Ta pierwsza, romantyczna faza neogotyku trwała w Niemczech do połowy
XIX w., we Wrocławiu budowle w tym stylu powstawały za panowania Fryderyka Wilhelma IV, który objął tron w 1840, a zmarł w 1861 r. Były one symbolem
władzy królewskiej i akceptacją feudalnej organizacji państwa. We Wrocławiu łączyły się z czasem najbardziej napiętych stosunków między miastem a monarchą
w drażliwej kwestii praw dla stanu mieszczańskiego. Gdy wreszcie 15 IX 1841 r.
król wraz z małżonką Elżbietą przybył do Wrocławia, władze uczyniły wszystko, by przyjąć władcę wspaniale i wykazać się wiernością dla tronu68. Na cześć
króla i królewskich gości miasto wydało uroczysty obiad w Ogrodzie Zimowym
Josepha Krolla, a przy ul. Świdnickiej, obok kościoła Bożego Ciała, wzniesiono
tymczasową bramę triumfalną. Dekoracja bramy utrzymana była już jednak w preferowanym przez króla stylu neogotyckim – łuk portalu ozdobiono maswerkami,
pinaklami i żabkami69.
Paradoks sytuacji polegał także na tym, że zarówno owa brama, jak i większość
oﬁcjalnych uroczystości umiejscowionych zostało w pobliżu Szkoły Realnej Zwinger, której szata architektoniczna nawiązywała do klasycyzmu, stylu przez tegoż
króla w tak dramatycznych okolicznościach odrzuconego w Gimnazjum Akademickim w Gdańsku, zaledwie kilka lat wcześniej.
W kontekście skomplikowanych losów gdańskiego Gimnazjum Akademickiego
i stosunkowo późno zrealizowanej wspomnianej szkoły realnej w Poznaniu – tym
ciekawiej rysują się zakończone sukcesem starania wrocławskich mieszczan i obywateli o utworzenie szkoły na Międzymurzu, a okazały i pełen treści ideowych
architektoniczny kształt tego budynku, realizowane nowoczesne metody kształcenia świadczą o wielkim znaczeniu i nadziejach, jakie w tej placówce pokładali
XIX-wieczni, światli wrocławianie.

MARIA ZWIERZ

THE WROCŁAW CITIZEN SCHOOL IN MIĘDZYMURZE
IN THE YEARS 1825-1945
In Wrocław and Silesia at the turn of the 19th century there was a debate about forming a school
capable of preparing its graduates for new responsibilities in a developing, industrial society. Gottlieb Ludwig Rahn, a prominent educator and the pastor of the Saint Bernard church spearheaded the
initiative of creating such a institution. The townspeople of Wrocław helped gather the needed funds.

niemieckiej i wrocławskiej: Agnieszka Grygle w s ka, Wpływ środowiska berlińskiego na architekturę Wrocławia w XIX wieku, [w:] Non solum villae. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi
Stanisławowi Medekszy, red. Jacek K oś c iuk, Wrocław 2010, s. 468–493.
68 K u la k, Historia Wrocławia, s. 176–177.
69 Miedzioryt z 1841 r., przedstawiający triumfalny wjazd Fryderyka Wilhelma IV do Wrocławia
wraz z widokiem wspomnianej bramy, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu,
w Dziale Grafiki Dawnej.
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This building was erected in 1825 at the address Teatralny Square 6/7 and was designed by Heinrich
Ferdinand Tschech. The location of Citizen School (since 1836 Real School and from 1882 onwards
elevated to the status of Gymnasium) in an important part of town as well as its impressive Doric form
accentuated the importance and prestige of the new middle class, who paid for the building.
The school was popular and employed a progressive approach to education, focusing on such
subjects as applied mathematics, chemistry, geography, and modern languages. Caesar Albano Kletke
was an excellent educator and the headmaster of the school for forty years (1836-1876). The graduates
of this school often went on to achieve signiﬁcant positions in industry and administration. Among the
graduates there were also two Nobel Prize winners, Gerhardt Hauptmann and Friedrich Bergius.
After 1945 the building continued to house educational institutions. The year 2008 saw the change
of the educational institution into a prestigious hotel.
Translated by Maciej Zińc z uk

MARIA ZWIERZ

DIE BRESLAUER BÜRGERSCHULE AM ZWINGER
IN DEN JAHREN 1825–1945
An der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert wurde in Breslau und in ganz Schlesien eine Diskussion über die Gründung einer Schule geführt, die ihre Absolventen auf die neuen Pﬂichten innerhalb
der sich entwickelnden industriellen Gesellschaft vorbereiten sollte. Die Initiative zu dieser Breslauer
Gründung ging auf den berühmten Pädagogen und Pastor an St. Bernhardin, Gottlieb Ludwig Rahn,
und das Jahr 1816 zurück. Bei der Spendensammlung für den Bau dieser Schule beteiligten sich auch
Breslauer Bürger. Das Gebäude wurde 1825 am Zwingerplatz (heute Pl. Teatralny 6/7) nach Plänen
Heinrich Ferdinand Tschechs errichtet. Die Lage dieser Bürgerschule (seit 1836 Realschule; 1882
in den Rang eines Gymnasiums erhoben) an einem exponierten Standort und die prachtvollen, im
dorischen Stil gehaltenen Architekturformen unterstrichen das Prestige und die Bedeutung des neuen
Bürgertums, auf dessen Initiative diese Schulgründung zurückging.
In der Schule, die sich einer großen Popularität erfreute, wurden fortschrittliche Erziehungsprogramme realisiert und Nachdruck auf Fächer wie angewandte Mathematik, Chemie, Geographie und
moderne Sprachen gelegt. Ein berühmter Direktor und Pädagoge dieser Schule, der ihr 40 Jahre lang
(1836–1876) vorstand, war Cäsar Albano Kletke. Absolventen des Elisabet-Gymnasiums nahmen
häuﬁg wichtige Posten in der Industrie und in der Verwaltung ein. Unter ihnen waren auch zwei Nobelpreisträger: Gerhart Hauptmann und Friedrich Bergius.
Nach 1945 wurde das Gebäude weiterhin als Schule genutzt. Eine Veränderung erfolgte im Jahre
2008, als der Umbau des ehemaligen Schulgebäudes in ein renommiertes Hotel in Angriff genommen wurde.
Übersetzt von Waldemar K önighaus
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GRAŻYNA PAŃKO
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

ŻEŃSKA SZKOŁA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W KOŃSKIEJ NA TLE POLSKIEGO SZKOLNICTWA
ZAWODOWEGO NA ZAOLZIU (DO 1938 ROKU)
Śląsk Zaolziański lub Zaolzie, jak nazywano w Polsce powiaty czesko-cieszyński i frysztacki, został przyznany arbitralną decyzją Rady Ambasadorów z 28 VII
1920 r. Czechosłowacji1, wbrew postulatom rządu polskiego oraz tymczasowej
umowie, którą 5 XI 1918 r. w Morawskiej Ostrawie zawarła Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego2 i Zemský národni výbor pro Slezsko. Dotyczyła ona podziału
Śląska Cieszyńskiego zgodnie z zasadą etnograﬁczną, uwzględniającą dominację
ludności polskiej we wspomnianych powiatach czesko-cieszyńskim i frysztackim.
Ostateczna decyzja o przebiegu granicy miała należeć do władz centralnych Polski
i Czechosłowacji. Umowa nie objęła położonego również za Olzą powiatu frydeckiego, trzeciego z cieszyńskich powiatów, w nim bowiem dominowała ludność
czeska i niemiecka. Według austriackiego spisu ludności z 1910 r. w powiatach
późniejszego Zaolzia zamieszkiwało 125 598 Polaków, 33 125 Czechów i 22 702
Niemców. Tymczasem przeprowadzony po powojennych zmianach terytorialnych
w Czechosłowacji spis ludności z 15 II 1921 r. wykazał, że na Zaolziu zamieszkiwało 88 556 Czechów, 18 260 Niemców i tylko 69 300 Polaków3. Zdaniem jednak
1 Ówczesne sporne problemy terytorialne wyczerpująco omawia Marek Kazimierz Kamiński,
Konflikt polsko-czeski 1918–1921, Warszawa 2001, s. 246–336.
2 Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego została powołana 19 X 1918 r. na zebraniu przedstawicieli polskich stronnictw politycznych (Związku Śląskich Katolików, Polskiego Związku
Narodowego, Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej) w Domu Polskim w Cieszynie. Jej celem
było przejęcie władzy na Śląsku Cieszyńskim w miejsce dotychczasowej administracji austriackiej
i w imieniu odradzającego się państwa polskiego. Rada Narodowa przejęła władzę 1 XI 1918 r. w zachodniej części księstwa cieszyńskiego, uzyskując poparcie większości gmin powiatów cieszyńskiego
i frysztackiego. W zakresie uprawnień Rady, która miała stać się Radą Województwa Cieszyńskiego,
znalazło się mianowanie urzędników i nauczycieli, zapewnienie aprowizacji i bezpieczeństwa oraz
sprawy oświaty. Szerzej zob. Bogdan C ybuls ki, Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego (1918–
1920). Studium historyczno-prawne, Opole 1980, s. 17–48.
3 Włodzimierz Sw o ra k o w s k i, Polacy na Śląsku za Olzą, Warszawa 1937, s. 68; por. Dariusz
Miszewski, Aktywność polityczna mniejszości polskiej w Czechosłowacji 1920–1938, Toruń 2002,
s. 100, tab. 3.
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Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Morawskiej Ostrawie w rzeczywistości
miało ich tam być ok. 110–120 tys.4 W najnowszych pracach szacuje się ówczesną
liczbę Polaków na Zaolziu na ok. 100 tys.5
W okresie międzywojennym nie zmienił się skład społeczno-zawodowy ludności polskiej, znany z czasów austriackich. Nadal należała ona do najniższych
warstw społecznych, utrzymując się głównie z pracy w kopalniach i hutach oraz
z uprawy roli. Nieliczni Polacy znajdowali zatrudnienie w rzemiośle i handlu, a także stanowili miejscowy personel urzędniczy i nauczycielski. Zaolziańscy Polacy
nie zmierzali do konfrontacji z państwem czechosłowackim, raczej szukali dialogu
i równoprawnego ułożenia stosunków politycznych i ekonomicznych z narodem
czeskim. Jednak ze strony jego władz dominowało dążenie, „aby przywrócić na
łono naszego narodu tych, co zostali popolszczeni i zgermanizowani”6.
Tymczasem polska społeczność od wielu dziesięcioleci wielką troską otaczała
własne szkolnictwo w przekonaniu, że tylko dzięki niemu nadal pozostaną Polakami. Mimo wewnętrznego podziału na katolików (ponad 60%) i członków Kościoła ewangelicko-augsburskiego (ponad 37%) dla rozwoju szkolnictwa wspólnie
powołano w Cieszynie w 1885 r. ponadkonfesyjną Macierz Szkolną Księstwa
Cieszyńskiego, która miała tworzyć i ﬁnansowo wspierać polskie prywatne placówki oświatowe i kulturalne7. Jej przewodniczącym został ks. Ignacy Świeży,
a do najaktywniejszych członków należeli redaktor „Gwiazdki Cieszyńskiej” Paweł Stalmach oraz ks. Józef Londzin, późniejszy prezes Macierzy8. Z zebranych
wśród społeczeństwa składek (na terenie Galicji angażował się w tę akcję pastor
Franciszek Michejda) utworzyła Macierz Szkolna w 1898 r. pierwsze polskie gimnazjum w Cieszynie, które w 1903 r. zostało upaństwowione i odtąd ﬁnansowano
je z budżetu austriackiego. W gromadzeniu funduszy wśród Polaków z trzech zaborów i z emigracji, umożliwiających powstanie gimnazjum, zasłużył się wielce
4 W literaturze naukowej dane o liczebności mniejszości polskiej są zróżnicowane: ok. 150 tys.
podali Tadeusz Lehr-Spławiński, Kazimierz Piwarski, Zygmunt Wojciechowski, Polska–Czechy. Dziesięć wieków sąsiedztwa, Katowice–Wrocław 1947, s. 290. Z kolei premier RP i minister
spraw zagranicznych Ignacy Jan Paderewski w proteście przeciw decyzji Konferencji Ambasadorów
z lipca 1920 r. określił liczbę uświadomionej ludności polskiej na 139 161, por. Archiwum polityczne
I. J. Paderewskiego, oprac. Witold Sta nkie w ic z, Andrzej Pibe r, t. II, Wrocław 1974, s. 442. Był
to wynik spisu powszechnego z 1910 r. uzyskany dla całości czeskiej części Śląska Cieszyńskiego;
zbliżone do niego dane podawane są przez wielu autorów, np. Alina Sz kla rs ka -Lohma nnow a,
Sprawa polskiej mniejszości narodowej w Czechosłowacji, „Zaranie Śląskie”, 1966, 4, s. 585–602;
Józef Chlebowczyk, Nad Olzą. Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX i XX, Katowice 1971, s. 167;
Kazimierz Popiołek, Historia Śląska od pradziejów do 1945 r., Katowice 1972, s. 383; „Gwiazdka
Cieszyńska”, nr 174 z 1920.
5 K a miń s k i, Konflikt polsko-czeski, s. 67.
6 M is ze w s k i, Aktywność polityczna mniejszości polskiej, s. 174.
7 Dan G a w r e c k i et al., Dĕjiny českého Slezska 1700–2000, t. 1, Opava 2003, s. 242–243;
Dariusz Mis z e w s k i, Polacy i Czesi na Śląsku Cieszyńskim w latach 1848–1945, Warszawa 2013,
s. 19–20.
8 Franciszek Brożek, Józef Londzin (1863–1929), [w:] Polski słownik biograficzny [dalej: PSB],
t. 18, Wrocław 1962, s. 538–540.
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warszawski adwokat Antoni Osuchowski9, który przyczynił się też do utworzenia
bursy dla 45 uczniów przybywających do szkoły z całego Śląska Cieszyńskiego.
Jako przewodniczący Centralnego Komitetu dla Śląska, Kaszub i Mazur, powołanego w 1880 r. w Poznaniu (przy współudziale Józefa Ignacego Kraszewskiego,
Alfonsa Parczewskiego i Henryka Sienkiewicza) w celu wydawania prasy i szerzenia działalności oświatowej wśród ludności polskiej na obszarach narodowościowo
mieszanych10, ze szczególnym zaangażowaniem wspierał Osuchowski szkolnictwo
na ziemi cieszyńskiej. Dzięki jego wysiłkom i uzyskanej pomocy w 1904 r. w Cieszynie powstało polskie seminarium nauczycielskie, w 1909 utworzona została
szkoła wydziałowa, umożliwiająca uczniom dalsze kształcenie w gimnazjum,
a później szkoła ludowa (czteroklasowa szkoła powszechna)11. W 1909 r. wspólnie
z galicyjskim Towarzystwem Szkoły Ludowej12 założyła Macierz Szkolna polskie
gimnazjum realne w Orłowej, tworząc ponadto szkoły ludowe oraz ochronki w kilku innych miejscowościach. Również w Orłowej powstała w 1910 r. z inicjatywy
Macierzy uzupełniająca szkoła przemysłowa, a w 1912 r. identyczną placówkę
utworzono w Polskiej Ostrawie. Koszt utrzymywania szkół przez Macierz Szkolną
przed 1913 r. wynosił 140 tys. koron rocznie13. Dla polskiego szkolnictwa trudnym
okresem były lata I wojny światowej, ale dzięki oﬁarności polskiego społeczeństwa i tworzeniu miejscowych komitetów Macierzy Szkolnej udało się założone
szkoły utrzymać, a nawet utworzyć nowe14. W 1917 r. powołano kursy seminaryjne
dla dziewcząt oraz w 1918 r. dwuklasową szkołę handlową w Cieszynie, szkołę
ludową we Frysztacie, a także przedszkola w Orłowej, Zabłociu, Czechowicach
i Frysztacie15.
Po podziale Śląska Cieszyńskiego, w nowym układzie państwowym, Macierz
Szkolna nadal działała po ukonstytuowaniu się jej zarządu 17 V 1921 r.16 Do
1938 r., czyli do włączenia Zaolzia w granice II Rzeczypospolitej, była najliczniejszą organizacją polską, liczącą ponad 8 tys. członków, i utrzymywała polskie
9

Jan H u lew icz, Antoni Osuchowski (1849–1928), [w:] PSB, t. 24, Wrocław 1979, s. 594–

601.
10

Szerzej zob. Alojzy Ta rg, Związki Śląska z Wielkopolską na przełomie XIX i XX w., Opole

1967.
11 Polacy w Czechosłowacji. Zarys informacyjny, oprac. Franciszek Kulis ie w ic z, Nakładem
Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji, Cieszyn 1929, s. 67–69 [dalej: Kulis ie w ic z, Polacy].
12 Utworzone z inicjatywy Adama Asnyka w 100. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1891
r. Towarzystwo Szkoły Ludowej miało na celu wspieranie polskiego szkolnictwa ludowego, głównie
wiejskiego. Zob. Stefan Ignacy M ożdż e ń, Historia wychowania 1795–1918, Kielce 2000, s. 290.
13 K u lis ie w icz, Polacy, s. 69.
14 H u le w icz, Antoni Osuchowski, s. 599 podaje, że pozyskał on na ten cel pieniądze od Polaków w Szwajcarii, gdzie przebywał podczas I wojny światowej. Ludność polska w Cieszyńskiem
wielkim szacunkiem darzyła warszawskiego mecenasa Antoniego Osuchowskiego, nazywając go
„jałmużnikiem polskiej oświaty”. Po śmierci ogłoszono go patronem wielu polskich zaolziańskich
szkół. Być może były to te, do których powstania znacząco się przyczynił.
15 K u lis ie w icz, Polacy, s. 69.
16 Ibidem, s. 70.
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prywatne szkoły na tym terenie i na Morawach17. Wszystkie szkoły były ważne,
ale najbardziej cenione przez ludność polską było jedyne Polskie Prywatne Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Orłowej, które dopiero w 1937 r. uzyskało
prawa publiczne i prawo odbywania egzaminów maturalnych. Polacy utrzymywali
ponadto polskie klasy, prowadzone równolegle z czeskimi, w państwowym Seminarium Nauczycielskim w Ostrawie oraz żeńską Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego
w Końskiej. Ta ostatnia była dokształcającą szkołą typu zawodowego i cieszyła się
świetną opinią nie tylko wśród ludności polskiej. Warto więc przyjrzeć się bliżej tej
placówce, dodając tytułem wyjaśnienia, że ówczesne szkoły zawodowe podzielone
były na żeńskie i męskie.
Plany jej utworzenia powstały w gronie członków Polskiego Towarzystwa
Rolniczego dla Księstwa Cieszyńskiego, które zatwierdził w 1908 r. Sejm Śląski18. Ich realizacji jednak przeszkodził wybuch I wojny światowej, więc utworzono ją dopiero w początku 1919 r., dzięki inicjatywie Rady Narodowej Śląska
Cieszyńskiego. Organizację szkoły przerwało 24 I 1919 r. wkroczenie na sporny
teren powiatów czesko-cieszyńskiego i frysztackiego wojsk czechosłowackich. Po
decyzji Rady Ambasadorów w 1920 r. w sprawie ich państwowej przynależności
do Czechosłowacji, Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego wznowiła pracę dzięki staraniom Towarzystwa Rolniczego w Czeskim Cieszynie i jego prezesa, dr. Józefa
Zaleskiego, jednego z inicjatorów jej utworzenia19. Szkoła mieściła się w zamku
w Końskiej, należącym do miejscowego oddziału Spółki Ziemskiej Cieszyńskiej,
korzystała też z jej budynków gospodarczych i 18 mórg ziemi, oddanej w celu
praktycznej nauki rolnictwa20. Nauka szkolna trwała od początku lutego do końca
listopada, przy szkole istniał też internat. Liczba uczennic wahała się od ośmiu do
38 w roczniku. Do końca roku szkolnego 1937/1938 ukończyło ją 369 dziewcząt.
Zdecydowanie do 1929 r. przeważały wśród nich córki rolników (60,59%)21. Frekwencja uczennic była dobra22.
Grono nauczycielskie stanowiły cztery tzw. nauczycielki stałe i trzech lub
czterech nauczycieli dochodzących. Do roku szkolnego 1934/1935 dyrektorką
szkoły była Helena Dolais, a przedmiotów zawodowych uczyły Gertruda Poloczkówna, Anna Konieczna, Jadwiga Kubaczkówna i Zoﬁa Firlanka, która w latach
1935–1939 przejęła funkcję dyrektorki. Przedmiotów nadobowiązkowych uczyli
nauczyciele polskich szkół ludowych i wydziałowych: Karol Berger z Czeskiego
Cieszyna, Józef Michejda i Edward Pindór oraz lekarze dr Jan Heczko, Antoni
Kubeczka i Tomasz Kotulecki. Wiedzę o ustawodawstwie rolnym prowadził Jan
17 Od 1934 r. pomoc uzyskiwano od Światowego Związku Polaków z Zagranicy (Światpol) – zob.
Mis z e w s k i, Aktywność polityczna mniejszości polskiej, s. 247–248.
18 Kazimierz Ja w o rs k i, Żeńska Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Końskiej, „Kalendarz Śląski”, 37, 2001, Czeski Cieszyn 2000, s. 179–183.
19 K u lis ie w icz, Polacy, s. 58–59.
20 Ibidem, s. 60; J a w o rs k i, Żeńska Szkoła, s. 180.
21 „Poseł Ewangelicki”, nr 48 z 1929, s. 3–4.
22 Sprawozdanie Macierzy Szkolnej za rok 1933, s. 31.
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Branny, sekretarz Towarzystwa Rolniczego w Końskiej23. Na początku lat 20.
nauczycielki nie posiadały kwaliﬁkacji wymaganych od uczących w szkołach
wydziałowych. Wyjątkiem była Ewa Górniakówna24. Tylko niektóre z nich miały wykształcenie wyższe i do takich należała absolwentka tej szkoły Bronisława
Jasiówna, która pracowała w niej od 1 X 1935 r. Ukończyła ona dwuletnie studia
w Wyższej Szkole Gospodarczej i Wyższej Szkole Ogrodniczo-Winiarskiej w Chrudimiu oraz w Państwowym Instytucie Hodowli Drobiu w Litomierzycach25. Do
grona nauczycielskiego należała też Helena Szczepańska26.
Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Końskiej była odpowiednio wyposażona
w pomoce dydaktyczne. Wiadomo, że w dobrze utrzymanym gabinecie przyrodniczym znajdowały się preparaty do anatomii i zoologii oraz tablice i obrazy zwierząt i roślin27. Zadaniem tej placówki było przygotowanie 16-letnich dziewcząt,
które ukończyły szkołę ludową (odpowiednik obecnej szkoły podstawowej), do
prowadzenia gospodarstwa domowego i rolnego. Początkowo szkoła korzystała
z doﬁnansowania państwa czechosłowackiego. W 1923 r. roczna subwencja Ministerstwa Szkolnictwa wynosiła 7 tys. kcz., w kolejnych lata zmniejszała się, a od
roku szkolnego 1927/1928 szkołę utrzymywała Macierz Szkolna, jednakże Spółka
Ziemska nadal nieodpłatnie udostępniała zabudowania wraz z przyległym do nich
areałem ziemi ornej28. Rozwiązanie trudności ﬁnansowych mogło nastąpić po
uzyskaniu przez szkołę praw publicznych i takie starania w sejmie praskim podejmowali na przełomie lat 20. i 30. polscy posłowie: Emanuel Chabot, Józef Buzek,
Leon Wolf i Karol Śliwka. W 1936 r., wśród 21 postulatów złożonych w sprawach
szkolnictwa i oświaty w Sejmie Krajowym w Opawie przez posła polskiego Karola Jungę, wiceprezesa Związku Śląskich Katolików, znalazło się również żądanie
upaństwowienia wspomnianej szkoły i wypłacania pensji nauczycielkom przez
władze czeskie29. Wystąpienie Jungi okazało się skuteczne, ponieważ utrzymanie
szkoły przejął w 1936 r. budżet państwowy. Otrzymała też szkoła prawa publiczne,
23

Sprawozdania Macierzy Szkolnej za rok 1928, s. 34; za rok 1929, s. 41; za rok 1930, s. 41; za
rok 1931, s. 47; za rok 1932, s. 44; za rok 1933, s. 31; za rok 1934, s. 72; za rok 1935, s. 32; za rok
1937, s. 31.
24 Archiv Federalního Ministerstva Zahraničnich Věci Praha (dalej: AFMZVP) II, s. kr. 234,
l. 168336, Korespondencja Ministerstwa Rolnictwa do MSZ z 11 IX 1923 r.
25 Nasze żeńskie szkolnictwo zawodowe, oprac. Wanda Wójcik, Klub Nauczycieli Emerytów
w Czeskim Cieszynie, maszynopis nr 393 oraz życiorys B. Jasiówny, ibidem, nr 24.
26 Helena Szc z e p ań s k a, Praca w Szkole Gospodyń Wiejskich w Końskiej, Klub Nauczycieli
Emerytów w Czeskim Cieszynie, maszynopis, s. 1–3; Sprawozdanie Macierzy Szkolnej za rok 1933,
s. 32.
27 Z wędrówki po Śląsku, „Gazeta Kresowa”, nr 43 z 1928, s. 2.
28 AFMZVP II, s. kr. 234, l. 168336, Pismo Ministerstwa Rolnictwa do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych z 11 XI 1923 r. Wzmianki o kwestiach finansowania szkoły można znaleźć także
w prasie zaolziańskiej, podaje je np. „Gazeta Kresowa”, nr 47 z 1927, s. 5; „Polska Zachodnia”, nr
251 z 1928, s. 4, oraz w Sprawozdaniach Macierzy Szkolnej z 1927 r.
29 „Dziennik Polski”, nr 14 z 1934, s. 2; nr 198, s. 1; nr 199, s. 1; „Poseł Ewangelicki”, nr 26
z 1934, s. 3; „Sprawy Narodowościowe”, nr 4–5 z 1936, s. 520–526.
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tzn. uznanie świadectw szkolnych przez władze państwowe30. Zasadniczo jednak
polityka władz czechosłowackich niechętna była szkołom mniejszościowym.
Zmierzała bowiem do asymilacji narodowej młodego pokolenia Polaków w szkołach czeskich, nowocześnie budowanych i dobrze wyposażonych, stosując często
wobec ich rodziców różnorodne naciski i środki przymusu. Najczęstsze wśród
nich było przenoszenie służbowe w inne części Czechosłowacji oraz zagrożenie
utratą zatrudnienia31.
Warto przyjrzeć się programowi nauczania szkoły w Końskiej, której uczennice, po ukończeniu szkoły ludowej, poszerzały w niej wiedzę z języka polskiego,
geograﬁi i historii oraz z wychowania społecznego. Wśród przedmiotów teoretycznych znalazły się też rachunki i rachunkowość gospodarcza, przyroda – rozbudowana o mineralogię, botanikę, zoologię i higienę, a także chemia i ﬁzyka. Uczennice
zdobywały wiedzę z zakresu technologii żywienia, ogrodnictwa, warzywnictwa,
sadownictwa, kwiaciarstwa, uprawy roli, hodowli, mleczarstwa, towaroznawstwa
i prowadzenia gospodarstwa domowego. Szczegółowy plan nauczania pozwala
stwierdzić, że szkoła w Końskiej przygotowywała dziewczęta do pełnienia szeroko
pojętych obowiązków gospodyni, żony i matki32.
Umieszczenie w planie zajęć z etyki i wychowania społecznego (40 godzin, po
jednej tygodniowo) zapewniało uczennicom podstawową wiedzę o zasadach moralnych i złożonym świecie ludzkiej psychiki, a także o czynnikach życia społecznego
i wartości pracy – w tym społecznej. Dziewczęta poznawały zasady savoir-vivre’u,
które miały dać im ogładę towarzyską i pomóc sprostać obowiązkom pani domu,
ułatwić ponadto kształtowanie własnej osobowości. Z kolei wykłady z pedagogiki
(80 godzin, po dwie tygodniowo), poświęcone zasadom i metodom wychowywania
dzieci, w tym sposobom kształtowania ich charakteru, przygotować miały uczennice do roli matki lub opiekunki. Uczennice poznawały zasady higieny na odrębnych
lekcjach (40 godzin, po jednej tygodniowo), a treści nauczania dotyczyły też podstaw anatomii i ﬁzjologii człowieka. Uczono je rozpoznawać objawy niektórych
chorób (z wenerycznymi włącznie) i sposoby ochrony zdrowia oraz udzielania
w nagłych wypadkach pierwszej pomocy. Uzyskiwały też wiedzę o oddziaływaniu najbardziej niezbędnych leków. Na zajęciach z ustawodawstwa (40 godzin, po
jednej tygodniowo) zapoznawano uczennice z podstawowymi prawami i obowiązkami obywatelskimi. Lekcje te dawały im wiedzę o różnych formach ustrojowych,
o organach państwa, urzędach i instytucjach, o funkcjonowaniu urzędu gminnego,
o stosunkach własności oraz o ustawodawstwie dotyczącym kobiet i dzieci. Widać
więc wyraźnie, że zajęcia przygotowywały je do dorosłego życia.
Ważną rolę miały odgrywać lekcje języka polskiego (80 godzin, po dwie tygodniowo), które utrwalały podstawy gramatyki i pogłębiały znajomość literatury
30

J a w o rs k i, Żeńska Szkoła, s. 179.
M is z e w s k i, Aktywność polityczna mniejszości polskiej, s. 31, 136, 146.
32 Plan naukowy szkoły Gospodyń Wiejskich w Końskiej, Archiwum Akt Nowych, Konsulat Morawska Ostrawa (dalej: AAN KMO), nr 24, k. 4–15; Sprawozdanie Macierzy Szkolnej za rok 1928,
s. 35 i za 1933 r., s. 31–32.
31
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polskiej od jej początków do czasów romantyzmu włącznie. Waleria Chwajol
z Lutyni wspominała, że „Grono nauczycielskie miało bardzo dobre podejście do
uczennic. Zachęcano nas do czytania fachowej literatury i czasopism. W szkole
istniała dosyć bogata biblioteka”33. Lekcje poświęcano także na ćwiczenie poprawnego czytania i prowadzenia korespondencji, w tym urzędowej. Warto zaznaczyć,
że w drugim półroczu 20 godzin, w tym godzinę tygodniowo, przeznaczano na pisanie i wygłaszanie referatów oraz dyskusję o nich. Dostrzec w tym można zamysł
przygotowywania uczennic do działalności społecznej. Bezpośrednio dziewczęta
wykorzystywały nabyte umiejętności na zebraniach Bratniej Pomocy, a także przy
organizowaniu przedstawień i wieczorków dla miejscowej społeczności polskiej.
Zakres lekcji matematyki z elementami rachunkowości obejmował cztery
działania na liczbach całkowitych i ułamkach, znajomość miar i wag, pieniędzy, procentów i kalendarza. Ponadto uczono je obliczania czasu, zysków i strat
w handlu oraz zasad kalkulacji w rolnictwie, włącznie ze sporządzaniem bilansu,
prowadzeniem dziennika inwentarzowego i książki kasowej oraz niezbędnych
wykazów i zapisków w produkcji rolnej. Podczas tych lekcji dziewczęta uczyły
się opracowywania budżetu domowego dla rodziny miejskiej i wiejskiej. Równie
praktyczne były wiadomości uzyskiwane na lekcjach chemii i ﬁzyki oraz podstaw technologii (80 godzin – po trzy godziny tygodniowo w pierwszym półroczu
i po godzinie w drugim). Dziewczęta poznawały właściwości tych pierwiastków
i związków chemicznych, które miały praktyczne zastosowanie w prowadzeniu
gospodarstwa. Dotyczyło to np. wody, białka, węglowodanów i tłuszczów, soli
mineralnych i witamin. Zaznajamiały się również ze składem gleby i nawozów,
zastosowaniem wapnia, techniką wyrobu mydła, produkcją cukru, żelaza, procesem
fermentacji (włącznie z produkcją alkoholi), działaniem alkaloidów. Na lekcjach
ﬁzyki poznawały zastosowanie w gospodarstwie domowym takich wielkości ﬁzycznych, jak siła, praca, bezwładność w prostych urządzeniach (równia pochyła,
dźwignia, waga, wykorzystanie siły odśrodkowej w centryfugach, naczynia połączone) oraz zjawiska dyfuzji i osmozy, a także możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy o źródłach ciepła i o elektryczności. Na lekcjach rolnictwa (60
godzin, po dwie tygodniowo) przekazywano im teoretyczną i praktyczną wiedzę
o hodowli roślin, a na lekcjach ogrodnictwa (40 godzin, po jednej tygodniowo)
o uprawie warzyw i kwiatów, pielęgnowaniu sadów – włącznie ze sposobami przechowywania owoców. Dodajmy, że 100 godzin lekcyjnych służyło teoretycznemu
i praktycznemu omówieniu problemów hodowli zwierząt, przy czym uwzględniano
ich anatomię i ﬁzjologię, zasady racjonalnego karmienia i pielęgnacji oraz najistotniejsze wiadomości z weterynarii. Zasady rozwijania mleczarstwa przekazywane
były uczennicom podczas 40 godzin (po jednej tygodniowo), w tym uczono je
produkcji żywności z mleka.
Ważnym działem nauki w szkole było prowadzenie gospodarstwa domowego
(przeznaczano na to 80 godzin, po dwie tygodniowo). Podczas tych zajęć dziew33

Cyt. za: J aw o rs k i, Żeńska Szkoła, s. 183.
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częta poznawały właściwą organizację pracy domowej, zasady urządzania wnętrz,
sposoby ogrzewania i oświetlania pomieszczeń, utrzymania porządku, w tym wykorzystywane w gospodarstwie domowym niezbędne narzędzia pracy, oraz sposoby przyrządzania pokarmów zgodnie z zasadami technologii żywienia i dietetyki.
Ponadto zaznajamiano je z podstawami kroju i szycia bielizny damskiej, męskiej
i dziecięcej, pościeli i różnego typu odzieży. Edukacji dopełniały lekcje śpiewu (40
godzin, po jednej tygodniowo), w czasie których uczennice poznawały rudymenty
teorii muzyki, uczyły się też pieśni narodowych i ludowych. Wyniki nauczania i zajęć praktycznych, prowadzonych w trzech działach: szycie i przeróbki odzieży, zajęcia w kuchni i nauka o gospodarstwie, co tydzień – w zmieniających się grupach
– sprawdzano poprzez odpowiednio zaplanowane prace w niewielkim gospodarstwie przyszkolnym. Jego inwentarz żywy składał się z dwóch krów, czterech świń,
50 kur, ponadto w jego skład wchodził ogród. Uczennice były odpowiedzialne za
utrzymanie porządku w całym gospodarstwie34. Dbały także o czystość własnej
bielizny i odzieży. Efekty nauczania prezentowały na corocznych wystawach swoich prac ręcznych i osiągnięć gospodarczych, które oglądali nie tylko ich rodzice,
lecz także inni mieszkańcy Zaolzia. Inną prezentacją i jednocześnie sprawdzianem
uzyskanych w tej szkole umiejętności były potrawy i kanapki przygotowywane na
dożynki i festyny organizowane przez Macierz Szkolną35.
W Szkole Gospodyń Wiejskich w Końskiej uczennice poznawały również
praktycznie zasady gospodarowania pieniędzmi poprzez funkcjonującą w niej kasę
oszczędności. Akcję tę, zainicjowaną w 1927 r. przez Towarzystwo Oszczędności
i Zaliczek, prowadzili uczniowie pod opieką nauczycieli. Jej rozwinięciem było
prowadzenie sklepików uczniowskich36. Szkoła podjęła jeszcze jedną akcję przygotowującą uczennice do dorosłego życia, tworząc w niej organizację uczniowską
Bratnia Pomoc, zbierającą fundusze na zapomogi dla biedniejszych uczennic37.
O społecznej funkcji tej szkoły wobec najbliższego otoczenia świadczą organizowane co dwa tygodnie spotkania dla matek, w których uczestniczyły też uczennice
tej szkoły. Celem tych spotkań było propagowanie zasad opieki nad niemowlętami
i małymi dziećmi. Od 1933 r. przy szkole działała bezpłatna „Poradnia dla Matek”,
a jej akcji – upowszechniającej również zasady higieny zdrowotnej – patronowała
Krajowa Rodzina Opiekuńcza38.
Polskie szkoły na Zaolziu starały się utrzymywać więzi z Rzecząpospolitą Polską, m.in. poprzez częste wycieczki szkolne. Rekordy w częstotliwości organizowanych wycieczek do Polski uzyskiwała Szkoła Gospodyń Wiejskich w Końskiej.
Jej uczennice prawie każdego roku uczestniczyły w dwutygodniowej wycieczce,
34

Ibidem; Sprawozdanie Macierzy za rok 1928, s. 35 i za rok 1933, s. 31–32.
Szczepańska, Praca w Szkole Gospodyń Wiejskich, s. 1–3; Sprawozdanie Macierzy Szkolnej
za rok 1933, s. 32.
36 Sprawozdanie Macierzy Szkolnej za rok 1928, s. 35; za rok 1929, s. 35, za rok 1930, s. 45.
37 Sprawozdanie Macierzy Szkolnej za rok 1929, s. 40.
38 S z c z e p ań s k a, Praca w Szkole Gospodyń Wiejskich, s. 3; Sprawozdanie Macierzy Szkolnej
za rok 1937, s. 40.
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w czasie której poznawały zabytki i narodowe pamiątki. Zdobywały też wiedzę
na temat organizacji i pracy polskich szkół rolniczych, np. żeńskiej szkoły o podobnym proﬁlu ze Snopkowa, miejscowości leżącej koło Lwowa39. Tak długie
wyjazdy organizowano w latach 1928–1929, 1931, natomiast w 1933 i 1934 r.
trwały one sześć lub 10 dni. Dziewczęta zwiedzały też województwo warszawskie, Pomorze i Wielkopolskę. Rezultatem wycieczkowych wyjazdów do szkoły
w Snopkowie było powołanie na jej wzór przez absolwentki szkoły w Końskiej
w 1922 r. Związku Absolwentek Końszczanek. Jego celem było przekazywanie
informacji o placówce, jej ﬁnansowe wspieranie i szerzenie wiedzy na tematy gospodarcze. Formą praktycznego promowania szkoły było tworzenie kół gospodyń
wiejskich zakładanych przez absolwentki. Wieloletnią (do 1937 r.) przewodniczącą
Związku Absolwentek Końszczanek była Anna Rucka, po niej funkcję tę przejęła
Ewa Cymorek40.
Warto zaznaczyć, że oprócz szkoły w Końskiej do zajęć rolniczych przygotowywała też Dwuletnia Niższa Utrakwistyczna (polsko-czeska) Zimowa Szkoła
Rolnicza w Czeskim Cieszynie. Finansowały ją władze krajowe i wspierał też
oddział Towarzystwa Rolniczego w tym mieście. Jednak warunki lokalowe szkoły
i poziom nauczania nie były dobre, toteż ludność polska – głosami swoich posłów
(np. K. Jungi) – domagała się oddzielenia klas polskich od czeskich i podwyższenia poziomu nauczania41.
W latach 20. na Zaolziu było siedem ludowych szkół gospodarczych polskich,
które funkcjonowały na podstawie ustawodawstwa czechosłowackiego, a ﬁnansowane były przez Ministerstwo Rolnictwa oraz władze gminne i stowarzyszenia
rolnicze. Ministerstwo wypłacało pensje nauczycielom, a władze lokalne miały
dbać o lokale i „wydatki rzeczowe”. Należy zaznaczyć, że w stosunku do 871
takich szkół czeskich siedem polskich było kroplą w morzu, stanowiąc jedynie
2,17% wszystkich. Nauka w tych szkołach trwała dwa lata, a zajęcia były prowadzone przez pięć miesięcy w roku, w wymiarze 15 godzin w tygodniu. Uczniowie
poznawali w tych szkołach zasady uprawy roślin, podstawy hodowli zwierząt domowych, zasady prowadzenia gospodarstwa domowego, uczyli się gotować oraz
zdobywali wiedzę na temat prowadzenia rachunków gospodarczych. Dziewczęta
uczyły się kroju i szycia oraz zasad higieny42. W roku szkolnym 1933/1934 wspomnianych siedem szkół prowadziło 10 klas, do których uczęszczało 222 uczniów,
pracowało w nich 36 nauczycieli. Według danych Leona Malhomme’a, konsula
RP w Morawskiej Ostrawie, publiczne szkoły tego typu znajdowały się w Błędo-
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Sprawozdania Macierzy Szkolnej za rok 1928, s. 35; za rok 1929, s. 42; za rok 1931, s. 41;
za rok 1932, s. 44; za rok 1933, s. 32; za rok 1934, s. 72 oraz Z Czechosłowacji odwiedzają Polskę,
„Polacy Zagranicą”, nr 5 z 1938, s. 12–15; Kulis ie w ic z, Polacy, s. 60.
40 S w o r a k o w s k i, Polacy na Śląsku, s. 248 oraz Władysław J o s i e k, Działalność związków
młodzieżowych, „Zwrot”, 1976, 12, s. 31–32.
41 K u lis ie w icz, Polacy, s. 58.
42 Ibidem.
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wicach, Nawsiu, Oldrzychowicach, Suchej Górnej, Stonawie, Wędryni i Bystrzycy, przy czym szkoły w Nawsiu i Wędryni były sześcioklasowe, a w Suchej była
szkoła czteroklasowa43. W roku szkolnym 1937/1938 było już 14 takich szkół, ale
najczęściej były one tylko jednoklasowe. Liczba uczniów do nich uczęszczających
wahała się od 18 do 55. Na ogół kierowali nimi nauczyciele szkół podstawowych.
Za jedną z najlepszych polskich szkół tego typu uchodziła placówka w Nawsiu,
kierowana przez Pawła Łaboja44.
Najstarszą szkołą zawodową o charakterze rolniczym była jednak Szkoła Gospodarstwa Domowego w Orłowej, którą powołano przed I wojną światową z inicjatywy oddziału Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie. Reaktywowano ją
w 1927 r. jako placówkę działającą przez pięć miesięcy, ale już w roku następnym
była szkołą jednoroczną. Uczyło się w niej 30 dziewcząt, które wcześniej ukończyły albo cztery klasy gimnazjum, albo trzy klasy szkoły wydziałowej. Celem
tej placówki było także przygotowanie dziewcząt do życia w nowych warunkach
społecznych. Szkoła ta posiadała pomoce oraz pole doświadczalne, które oﬁarowało jej czechosłowackie Ministerstwo Rolnictwa. Jednak brakowało jej polskich
podręczników i fachowych czasopism45.
Program nauczania w Polskiej Szkole Gospodarstwa Domowego w Orłowej był
podobny do programu szkoły w Końskiej. Najpewniej z tego powodu, że od 1935 r.
do wybuchu II wojny światowej dyrektorką szkoły była Helena Dolais-Swinarska,
wcześniej kierująca szkołą w Końskiej46. Uczennice poszerzały wiedzę z języka
polskiego, z rachunków i z nauki o środkach spożywczych, zdobywały też wiedzę
obywatelską, ponadto wiadomości na temat higieny, opieki nad dzieckiem i jego
wychowania, a podczas zajęć praktycznych uczyły się szycia, modniarstwa, gotowania oraz prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym prania i prasowania. Zajęcia te uzupełniała gimnastyka i śpiew. Szkoła w Orłowej mieściła się w budynku
polskiego gimnazjum i była dobrze wyposażona (posiadała np. kuchnię)47. Liczba
uczennic tej szkoły wahała się od 27 do 107, przy czym największy jej rozkwit
przypada na lata 1927/1928–1932/1933. Następny rok szkolny charakteryzował
się spadkiem liczby uczennic, ale już w roku szkolnym 1934/1935 sytuacja się poprawiła. W latach 1927/1928–1937/1938 szkołę ukończyły 764 uczennice. W roku
szkolnym 1934/1935 była to szkoła trzyklasowa, od 1928 r. posiadała prawa publiczne48. Wtedy dyrektorem szkoły był Jan Włosok, profesor polskiego gimnazjum
w Orłowej, a przedmiotów zawodowych uczyły: Walburga Fójcikówna, Fryderyka
Kożusznikówna i Maria Rączkiewiczówna. Przejściowo zatrudnione były także
43

AAN KMO nr 26, Dane statystyczne za rok 1934/1935; nr 27, k. 15.
„Dziennik Polski”, nr 147 z 1937, s. 4.
45 Nasze żeńskie szkolnictwo..., s. 7–8.
46 J a w o rs k i, Żeńska Szkoła, s. 179.
47 Ibidem, s. 59.
48 Sworakowski, Polacy na Śląsku, s. 230; Bronisława Bruner, Opieka nad szkołami polskiemi
zagranicą, Warszawa 1935, s. 24–25; „Gazeta Kresowa”, nr 27 z 1928, s. 4.
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Ernestyna Kikówna, Anna Mazochówna, Sylwia Tribulanka, Maria Kaszkowska
oraz w latach 1930–1932 Anna Karbowska. Przedmioty teoretyczne wykładali
profesorowie z polskiego gimnazjum: Alfred Farny, Józef Niemiec, Gustaw Zielina, Józef Badura (1928/1929 i 1931), Rudolf Folwarczny (od 1930). W szkole
tej uczyli także do 30 VIII 1930 r. Rudolf Pastuszek (z polskiej szkoły ludowej
w Darkowie) i od 1 IX 1930 r. – jako nauczyciel śpiewu – Jan Jeleń ze szkoły wydziałowej w Dolnych Błędowicach49. Kuratorem zarówno szkoły w Końskiej, jak
i Polskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego w Orłowej był Piotr Feliks, dyrektor
Polskiego Prywatnego Gimnazjum w Orłowej, osoba doskonale znająca problemy
szkolne, człowiek-instytucja w tej części Śląska50. Liczbę uczennic uczęszczających do obu wymienionych szkół żeńskich, tzn. Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego
w Końskiej i Polskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego w Orłowej, porównawczo
przedstawia tab. 1. Wynika z niej, że większe powodzenie miała ta druga, co wynikało chyba z jej przedwojennej tradycji i tego, że akcentowała naukę gospodarstwa
domowego, przydatną dla mieszkanek zarówno wsi, jak i miast.
Chłopcy z kolei mieli możliwość zdobywania zawodu w męskiej Szkole Rolniczej w Czeskim Cieszynie. Na początku lat 20. mieściła się ona w Kocobędzu,
a od roku szkolnego 1922/1923 przeniesiono ją do Czeskiego Cieszyna51. Zdecydowaną większość uczniów stanowili Polacy, np. w roku szkolnym 1932/1933
polscy uczniowie stanowili 73,9% (17 spośród 23 uczniów), w następnym roku
Polaków było 18, a Czechów 11. Ponieważ dominowali w niej polscy uczniowie, z konieczności językiem wykładowym był w klasie polskiej język ojczysty
uczniów, ale nie dopuszczano do zatrudnienia w niej polskich nauczycieli. O ich
zatrudnienie apelował w Sejmie Krajowym 21 VI 1933 r. polski poseł K. Junga.
Skutkiem jego wystąpienia było przyrzeczenie czeskiego posła Stanislava Zavadilíka, któremu podlegał ten typ szkolnictwa, oraz referenta Hejnego z Wydziału
Krajowego dotyczące wprowadzenia oﬁcjalnie języka polskiego jako wykładowego
i prowadzenia corocznie: dwóch klas polskich (jednej co dwa lata) i tylko jednej
czeskiej w odstępach dwuletnich oraz zatrudnienia polskich nauczycieli. Z informacji zamieszczonej w piśmie „Ogniwo” wiadomo, że przynajmniej w zakresie
wprowadzenia języka przyrzeczenie zostało spełnione, a świadczy o tym adresowana do rodziców i uczniów informacja o zapisach do tej szkoły52.
Dla młodzieży pragnącej zdobyć zawód rzemieślnika istniała możliwość uczenia się w uzupełniających szkołach przemysłowych. Uczniowie tych szkół mogli
49

Sprawozdania Macierzy Szkolnej za rok 1928, s. 33; za rok 1929, s. 40–41; za rok 1930, s.
40; za rok 1931, s. 45; za rok 1932, s. 42; za rok 1933, s. 30; za rok 1934, s. 70–71; za rok 1935, s.
31–32; za rok 1937, s. 30; za rok 1938, s. 30.
50 Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej: AAN MSZ) w Warszawie,
nr 10570, k. 134–135; Alojzy Dró zd, Piotr Feliks (1883–1941), „Zwrot”, 1967, 3, s. 10–11.
51 Sworakowski, Polacy na Śląsku, s. 228; Bruner, Opieka nad szkołami, s. 26; „Gazeta Kresowa”, nr 42 z 1922, s. 3, nr 48 z 1926, s. 5; „Gwiazdka Cieszyńska”, nr 82 z 1926, s. 4.
52 „Nasz Kraj”, nr 26 z 1933, s. 3 z przemówieniem K. Jungi z 21 VI 1933 r., nr 42, s. 4; Sw or a k o w s k i, Polacy na Śląsku, s. 228; „Ogniwo”, nr 17 z 1936, s. 15–16.
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Tabela 1. Liczba uczennic w Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Końskiej
i Polskiej Szkole Gospodarstwa Domowego w Orłowej (do 1938 r.)

Nazwa szkoły

Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego
w Końskiej (zał. 1919)

Polska Szkoła Gospodarstwa
Domowego w Orłowej
(zał. 1911/1927)

Rok szkolny
1919/1920
24
1920/1921
14
1921/1922
18
1922/1923
9
1923/1924
18
1924/1925
22
1925/1926
15
1926/1927
8
1927/1928
14
1928/1929
22
1929/1930
18
1930/1931
27
1931/1932
12
1932/1933
14
1933/1934
15
1934/1935
24
1935/1936
24
1936/1937
33
1937/1938
38
Razem
369
Źródło: Sprawozdanie Macierzy Szkolnej za rok 1938, s. 86.

–
–
–
–
–
–
–
–
27
29
96
107
70
84
47
66
69
102
67
764

Razem

24
14
18
9
18
22
15
8
41
51
114
134
82
98
62
90
93
135
105
1133

w nich zdobyć umiejętność sporządzania rysunków technicznych, kalkulacji przemysłowej (rachunki dostosowane do potrzeb danej gałęzi rzemiosła), konkretną
wiedzę z księgowości, nauki o wekslach, technologii drewna i metali, towaroznawstwa i mechaniki. Poznawali też wzory korespondencji urzędowej53. Liczba
tych szkół systematycznie zwiększała się w latach 20. – z trzech w roku szkolnym
1919/1920 do 11 w roku 1925/1926 i 12 w roku szkolnym 1928/1929. Od tego
roku liczba szkół nie powiększyła się, pozostając na poziomie 12 – również w roku
szkolnym 1936/1937, ostatnim przed włączeniem Zaolzia w 1938 r. do Polski54.
Niewielkim zmianom ulegała także liczba klas. W 1928 r. było ich 29 (wśród 12
szkół jedna była jednoklasowa, pięć dwuklasowych, sześć trzyklasowych), a w roku
53

Státní archiv Brno, Zemský Uřad (dalej: SAB ZU) B-40-II, k. 4520, l. 44622, Plan naukowy
uzupełniającej szkoły przemysłowej w Nowym Boguminie z 1929 r. oraz Státní okresní archiv Karviná, Okresní uřad Fryštat, nr 1336, k. 507, Statut uzupełniającej szkoły przemysłowej w Orłowej;
K. Ciu ru ś, Polskie uzupełniające szkoły przemysłowe na Śląsku Cieszyńskim (1909–1919), praca
magisterska, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Katowice 1976.
54 AFMZVP III, s. kr. 579, o. 12, l. 28345, Informacje Ministerstwa Szkolnictwa i Oświaty Narodowej dla MSZ oraz k. 549, Dane z lat 30.; Statistická ročenka, Praha 1934, s. 228–229; 1936,
s. 228; 1937, s. 236–237.
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szkolnym 1933/1934, tj. pięć lat później, było tylko 30 (dwie szkoły jednoklasowe,
sześć dwuklasowych, dwie trzyklasowe i dwie pięcioklasowe)55. W szkołach tych
pracowało 55 nauczycieli. Placówki te były koedukacyjne i miały dość wysoką
frekwencję uczniowską – na początku lat 20. było to przeciętnie 88%56. Finansowało je państwo czechosłowackie, pokrywając pensje nauczycieli i 1/3 wydatków
na pomoce naukowe, w tym głównie Ministerstwo Robót Publicznych i Śląski
Fundusz Krajowy, gminne izby handlowe i przemysłowe oraz stowarzyszenia przemysłowców i zaolziańska Macierz Szkolna (zwłaszcza w latach pokryzysowych).
Np. w 1929 r. z łącznej kwoty 103 360 kcz., przeznaczonej na czeskie i polskie
szkoły na Śląsku i Morawach, Polacy dla swoich 11 szkół uzyskali tylko 12 700
kcz. zamiast 13 200, o które zwracali się, władze jednak zapowiedziały zwiększenie dotacji dopiero w roku następnym57. Szkoły te korzystały z bibliotek polskich
szkół ludowych w zakresie przedmiotów ogólnych, natomiast z przedmiotów zawodowych w latach 20. brakowało im modeli i wzorów rysunkowych. Sytuacja
poprawiła się w latach 30. dzięki wydawaniu tych pomocy szkolnych przez Towarzystwo Nauczycieli Uzupełniających Szkół Przemysłowych58.
Jednak liczba uczącej się w nich młodzieży zmniejszała się, głównie ze względu na wielki kryzys ekonomiczny z lat 1929–1935 oraz z tego powodu, że czeskie
szkoły tego typu dawały lepsze możliwości zdobycia ciekawego zawodu59. Tę
tendencję zniżkową w liczebności uczniów uzupełniających szkół przemysłowych
polskich ilustruje tabela 2.
Wiadomości teoretyczne przekazywane w tych szkołach w ciągu ośmiu godzin
zajęć tygodniowo, utrwalane następnie na zajęciach praktycznych, były niezbędne
przy składaniu egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego. Warto podkreślić funkcję wychowawczą tego typu szkół, którą spełniały organizowane dla uczącej się
w nich młodzieży tzw. ogniska przemysłowe. Młodzież poznawała w nich zasady
samokształcenia, ale też ruchu amatorskiego, organizowania sportu i turystyki.
Pogłębiała także swoją orientację w sprawach ideologii politycznej (także socjalistycznej). Młodzi rzemieślnicy stanowili „narybek” dla organizacji działających
na tym terenie – socjalistycznej „Siły”, „Sokoła” i komunistycznej „Fizkultury”60.
Pewne możliwości zdobycia zawodu dawała prywatna szkoła stenograﬁi prowadzona przez Jana Dodoka z Orłowej. Liczba jej uczniów była niewielka, np.
w roku szkolnym 1934/1935 było ich tylko ośmiu61. Warto jednak przypomnieć,
55

K u lis ie w icz, Polacy, s. 56; AAN KMO nr 26, Dane statystyczne za rok 1933/1934.
W.W., Skromne placówki oświatowe, „Oświata”, 1922, 1, s. 16.
57 SAB ZU, k. 4520, l. 42156, Z pisma Urzędu Ziemskiego w Brnie do Kasy Ziemskiej z sierpnia
1929 r.
58 AAN MSZ, nr 12539, Korespondencja Konsulatu w Morawskiej Ostrawie z MSZ z 24 XI 1922,
s. VI; „Gazeta Kresowa”, nr 23 z 1925, s. 2; „Miesięcznik Pedagogiczny”, 1924, 1, s. 6; „Robotnik
Śląski”, nr 42 z 1931, s. 4.
59 Wanda Wó jc ik, Władysław Wójcik, przyjaciel dzieci i młodzieży (dalej: Wójcik, Maszynopis
o ojcu), Klub Nauczycieli Emerytów w Czeskim Cieszynie, maszynopis, s. 252.
60 Ibidem, s. 258; Ciu ru ś, Polskie uzupełniające szkoły przemysłowe.
61 S w o ra k o w s k i, Polacy na Śląsku, s. 230.
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Tabela 2. Liczba uczniów uzupełniających szkół przemysłowych w latach 1935–1938

Szkoła
w miejscowości:
Bystrzyca
Czeski Cieszyn
Frysztat
Karwina
Łazy
Nowy Bogumin
Orłowa
Stonawa
Razem

Rok
założenia
1924
1927
1921
1919
1912
1929
1909
1924

1934/1935 1935/1936
27
78
82
39
28
27
36
20
337

1936/1937

1937/1938

Razem

26
56
47
35
–
21
45
20
250

22
58
42
32
–
9
45
24
232

96
266
228
149
53
77
171
84
1124

21
74
57
43
25
20
45
20
305

Źródło: Sprawozdanie Macierzy Szkolnej za rok 1938, s. 86.

że stenograﬁi, jako przedmiotu nadobowiązkowego, uczyli się również uczniowie
orłowskiego gimnazjum i większości szkół wydziałowych.
Młodzież polska nie miała możliwości przygotowania się do zawodu górnika,
ponieważ władze nie zezwoliły na wznowienie działalności polskiej szkoły górniczej, która przed wojną istniała w Dąbrowej62. Odmowę argumentowano brakiem
wykwaliﬁkowanej kadry polskiej63. Wprawdzie teoretycznie tego zawodu polscy
chłopcy mogli uczyć się w szkole przemysłowej w Karwinie, jednak możliwości
przyjęcia do niej były znikome. Np. w 1938 r. 30% miejsc miało być zarezerwowanych dla Polaków, ale przyjęto ich tylko siedmiu, czyli 17%. Według danych
czeskich w latach 1933/1934–1936/1937 uczyło się w niej łącznie 13 chłopców.
Podobnie sytuacja wyglądała w szkole w Morawskiej Ostrawie64. W 1931 r. „Robotnik Śląski” informował o otwarciu w Łazach szkoły spółdzielczej, w której
miało uczyć się 22 chłopców i sześć dziewcząt. Inicjatorem tego pomysłu było
Centralne Stowarzyszenie Spożywców w Łazach65.
Ważną funkcję edukacyjną spełniały kursy handlowo-kupieckie prowadzone corocznie dla ok. 40 uczniów przez Stanisława Palucha przy uzupełniającej
szkole przemysłowej w Orłowej66. Nauka trwała 10 miesięcy, a uczniowie uzyskiwali przygotowanie z zakresu księgowości, organizacji handlu, dokumentacji
handlowej, uczyli się maszynopisania i stenograﬁi oraz nadobowiązkowo języka
czeskiego i niemieckiego. Młodzież ta uczestniczyła również w przygotowaniu
przedstawień i organizowała turystyczne wycieczki w pobliskie góry67.
62 Działała od 8 XII 1907 r. w budynku polskiej szkoły wydziałowej w tej miejscowości, a jej
organizatorem i dyrektorem był L. Szefer, inżynier górnik i hutnik, asystent Katedry Górnictwa
Politechniki Lwowskiej. W ciągu 13 lat działalności wykształciła 120 absolwentów, w tym 64% pochodziło ze Śląska Cieszyńskiego. Jan Urba ńc z yk, Ludwik Szefer, „Zwrot”, 1974, 10, s. 14–15.
63 W ó jcik, Maszynopis o ojcu, s. 131.
64 „Dziennik Polski”, nr 189 z 1938, s. 1.
65 „Robotnik Śląski”, nr 7 z 1931, s. 3.
66 „Poseł Ewangelicki”, nr 28 z 1922, s. 4; „Dziennik Polski”, nr 109 z 1936, s. 3.
67 W ó j c i k, Maszynopis o ojcu, s. 258; „Gazeta Kresowa”, nr 21 z 1925, s. 2, nr 10 z 1926,
s. 4.
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Do roku szkolnego 1937/1938 dla polskich uczniów nie było na Śląsku Zaolziańskim szkoły handlowej. Przygotowanie do działalności handlowej mogli oni
zdobywać tylko w Polsce – w Szkole Handlowej w Cieszynie, w której do roku
szkolnego 1925/1926 istniała odrębna klasa dla uczniów zza Olzy. Przez 10 powojennych lat zaolziańska grupa stanowiła ok. 63,4% ogółu jej uczniów, a na ich
naukę zgodę wyraziły władze czeskie. O corocznych wynikach egzaminów maturalnych tej młodzieży informowała prasa zaolziańska, podając nazwiska tych,
którzy je złożyli. Nową inicjatywą od roku szkolnego 1937/1938 była odrębna
klasa dla polskiej młodzieży, utworzona przy czeskiej Szkole Handlowej w Orłowej. Rozpoczęło w niej naukę 48 uczniów, w tym 16 dziewcząt. Pracowało w niej
dziewięciu nauczycieli, w tym sześciu Polaków, głównie profesorów z orłowskiego
gimnazjum68. Lukę w zakresie szkolnictwa handlowego wypełniały w pewnym
stopniu szkoły wydziałowe, ponieważ realizowany w nich program nauczania matematyki zawierał również elementy księgowości. Absolwenci klas IV z tych szkół
o rok wcześniej odbywali praktykę rzemieślniczą i handlową69. Projekt utworzenia
polskiej prywatnej szkoły handlowej dla 40 uczniów, wysunięty w 1934 r. przez
Jana Jursę, nie został zrealizowany z powodu trudności ﬁnansowych Macierzy
Szkolnej w dobie światowego kryzysu70.
Przygotowanie do zawodu nauczycielskiego młodzież polska mogła zdobyć
w dwóch polskich klasach prowadzonych równolegle z czeskimi w Seminarium
Nauczycielskim w Śląskiej Ostrawie. Taka możliwość istniała od roku szkolnego
1923/1924, a kandydatów przyjmowano co dwa lata i w latach 20. rocznie w Seminarium było na ogół po 20 uczniów, a w latach 30. więcej, czyli ok. 30–40. Liczba
uczniów w obu klasach wahała się od 32 do 63.
Wśród uczniów przeważali zdecydowanie chłopcy. Liczba absolwentów z tzw.
paralelek polskich w latach 1923/1924–1937/1938 wyniosła 143 osoby, w tym
42 dziewczyny (29,37%)71. Było to sześć kolejnych roczników, a zdecydowana
większość tych polskich uczniów pochodziła ze Śląska i Moraw. Tylko nieliczni
pochodzili z Polski, więc nie posiadali czechosłowackiego obywatelstwa. Bardzo
niewielu z tych uczniów mieszkało w Śląskiej Ostrawie (były roczniki, że takich
osób nie było) i dlatego dla uczniów polskich Macierz Szkolna utrzymywała internat, którym kierowała Gabriela Kunzowa72. W klasach polskich uczyło od sześciu
do siedmiu nauczycieli Polaków. Byli to profesorowie orłowskiego gimnazjum:
Alfred Farny (geograﬁa i przyroda), Rudolf Folwarczny (język polski i pedagogi68 I Sprawozdanie paralelki przy Szkole Handlowej w Orłowej za rok 1937/1938, s. 44–46 oraz
np. „Dziennik Polski”, nr 225 z 1937, s. 1; „Gwiazdka Cieszyńska”, nr 79 z 1937, s. 4; „Gazeta Polska”, nr 273 z 1937, s. 4.
69 Szkoła wydziałowa i życie, „Gazeta Kresowa”, nr 34 z 1929, s. 1–2.
70 AAN KMO, nr 24, k. 321–323, Korespondencja L. Malhomme’a z MSZ. Konsul był przychylny projektowi, który miał być finansowany także przez rząd polski.
71 II vyročni zprava za rok 1926/1927, s. 38.
72 Sprawozdanie Macierzy Szkolnej za rok 1933, s. 17 oraz rozmowa z nauczycielami J. Ondruszem, J. Kumorek-Swaczynową i L. Rykałą.
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39
43
41
53
49
59
54
55
63
64
63
32

1925/1926
1926/1927
1927/1928
1928/1929
1929/1930
1930/1931
1931/1932
1932/1933
1933/1934
1934/1935
1935/1936
1936/1937
1937/1938

35
29
37
35
42
39
41
39
35
39
33
33
17

Chłopcy
17
10
6
6
11
10
18
15
20
24
31
30
15

Dziewczęta
32,69
25,64
13,95
14,63
20,75
20,41
30,51
27,78
36,36
38,1
48,4
47,62
46,88

%
–
39
40
41
51
48
–
49
55
62
61
60
29

Śląsk
i Morawy
–
–
–
–
1
1
–
2
–
1
3
3
3

obczyzna

Miejsce urodzenia

–
1
–
–
–
–
–
3
–
–
1
–
–

Mieszkaniec
Ostrawy
–
39
40
37
52
46
–
52
54
62
63
62
32

Obywatele
czechosłowaccy

–
–
3
4
1
3
–
2
1
1
1
1
–

Obywatele
polscy

Źródło: Obliczenie autorki na podstawie: II vyročni zprava, s. 42–44; III vyročni zprava, s. 35–38; IV vyročni zprava, s. 85–88; V vyročni zprava, s. 40–43; VI vyročni zprava, s. 13–16; VIII vyročni zprava, s. 27–30; IX vyročni zprava, s. 12–15; X vyrocni zprava, s. 13–17;
XI vyročni zprava, s. 13–16; XII vyročni zprava, s. 12–15; XIII vyročni zprava, s. 19–22.

Ogół
uczniów

Rok
szkolny

Tabela 3. Liczba uczniów polskich klas w czeskim Seminarium Nauczycielskim
w Śląskiej Ostrawie w latach 1925/1926–1937/1938
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Tabela 4. Porównanie liczby uczniów rozpoczynających naukę w kl. I
i dochodzących w latach 1927/1928, 1929/1930 i 1933/1934 do ostatniej kl. IV
Liczba uczniów, którzy:
Rok szkolny

rozpoczynali kl. I

doszli do kl. IV

odsetek

1927/1928

25

18

72

1929/1930

40

31

77,5

1933/1934

31

32*

103,2

* W kl. IV doszli trzej uczniowie, dwaj zrezygnowali.

ka), Stanisław Motyka (historia), Józef Niemiec (język polski i pedagogika), Józef
Pitala (matematyka i rysunek geometryczny oraz ﬁzyka), Gustaw Zielina (wychowanie ﬁzyczne) i ks. Paweł Trombik (religia ewangelicka). W drugiej połowie
lat 30. zamiast Stanisława Motyki uczył J. Badura (historia) i Józef Folwarczny
(matematyka) oraz Józef Żuczek (matematyka i ﬁzyka). Etat po zmarłym J. Pitali
przejął Wiktor Burian (przyroda). Do tego grona w latach 20. zaliczyć trzeba też
nauczycieli szkoły ćwiczeń w Śląskiej Ostrawie: Jana Kunza i Marię Słowikową,
od roku szkolnego 1929/1930 M. Słowikową i Teoﬁla Molinka, w 1933/1934
Henryka Bolka i M. Słowikową, a od roku szkolnego 1935/1936 H. Bolka i Teoﬁla Potysza73.
Pochodzenie społeczne uczniów było zbliżone do reprezentowanego przez orłowskich gimnazjalistów.
Przykładowe porównanie liczby uczniów rozpoczynających naukę i dochodzących do kl. IV (absolwenci) w latach 1927/1928, 1929/1930 i 1933/1934 pozwala
stwierdzić, że do matury dochodziło 70–80% uczniów74 (tab. 4).
W podsumowaniu przeprowadzonej powyżej analizy działalności polskich szkół
zawodowych istniejących na Zaolziu po zakończeniu I wojny światowej należy
zaznaczyć, że ujawnia ona niesłychanie skromne możliwości zdobycia w nich zawodu przez młodzież polską żyjącą na zaolziańskim Śląsku, należącym od lipca
1920 r. do Czechosłowacji. Zasadniczo szkoły przygotowujące do zawodu oraz
dokształcające były szkołami prywatnymi, ﬁnansowanymi przez Macierz Szkolną
ze środków pochodzących z oﬁarności ludności polskiej. Porównanie możliwości
uzyskania zawodu przez młodzież czeską i Polaków z terenu Zaolzia wypada zdecydowanie na niekorzyść tych ostatnich i świadczy o faktycznym ich upośledzeniu
w zdobywaniu zawodowego awansu. Ponadto w nielicznych szkołach państwowych młodzież polską uczyło niewielu polskich nauczycieli, mających również
ograniczony dostęp do stanowisk kierowniczych w szkolnictwie.
Warto podkreślić, że nieliczna i niezamożna ludność polska bardzo dbała o swoje polskie szkoły i doceniała zdobywane w nich przygotowanie fachowe oraz ich
73 Na podstawie IV vyročni zprava, s. 56; V vyročni zprava, s. 13; VI vyročni zprava, s. 8;
IX vyročni zprava, s. 5; XI vyročni zprava, s. 3–5; XIII vyročni zprava, s. 6–8.
74 III vyročni zprava, s. 39; V vyročni zprava, s. 31; VI vyročni zprava, s. 32–33; VIII vyročni
zprava, s. 39; IX vyročni zprava, s. 18–19; XII vyročni zprava, s. 26.
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oddziaływanie kulturalne i wychowawcze. Niskie jednakże lub śladowe nakłady
władz czechosłowackich na polskie szkolnictwo stanowiły swego rodzaju narzędzie
społecznej selekcji młodzieży i musiały utrzymywać jej niski status zawodowy
w następnych pokoleniach.
Podsumowując natomiast informacje o działalności dokształcającej żeńskiej
Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Końskiej należy zaznaczyć, że realizowany
w niej program nauczania zapewniał dziewczętom zdobycie zarówno znacznej
wiedzy o gospodarce wiejskiej, jak i umiejętności praktycznych, cennych na wsiach
i w gospodarstwach domowych ogółu ludności polskiej. „Każda absolwentka Szkoły w Końskiej, jak wspominała przywoływana już wcześniej Waleria Chwajol, była
przygotowana do prowadzenia własnego gospodarstwa oraz zapewnienia rodzinie
miłego i spokojnego życia”75. Ważną rolę odgrywało też wychowanie patriotyczne młodych kobiet i wdrażanie ich do pracy społecznej w Związku Absolwentek
Końszczanek oraz w miejscach zamieszkania, gdzie angażowały się w działalność
licznych Kół Gospodyń, z których następnie powstał zaolziański Związek Kół
Gospodyń. W ostatnim przedwojennym roku szkolnym 1938/1939, po włączeniu
Zaolzia w granice Rzeczypospolitej, działalność szkoły ﬁnansowała Śląska Izba
Rolnicza w Katowicach. Po wojnie Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego z Końskiej
przeniesiono do Czeskiego Cieszyna i ulokowano ją w pomieszczeniach dawnej
Polskiej Szkoły Wydziałowej. Zamknięto szkołę w 1951 r., gdyż w warunkach nowego społeczno-politycznego systemu i likwidacji drobnotowarowego rolnictwa
jej program i cele kształcenia okazały się niepotrzebne.

GRAŻYNA PAŃKO

THE FEMALE SCHOOL OF AGRICULTURAL ECONOMICS
IN KONSKÁ IN THE CONTEXT OF VOCATIONAL SCHOOLING
IN TRANS-OLZA SILESIA (UNTIL 1938)
The Polish youth from the Czech part of Cieszyn Silesia had limited possibilities for ﬁnding
a vocation. The Polish private school named in honour of J. Słowacki in Orlová (Orłowa) and the
Polish classes in the Czech Teacher’s College in Silesian Ostrava did not meet those needs. This text
describes the School of Agricultural Learning in Konská (Końska, today a part of the town of Třinec)
and the impact it had on the Polish society in Trans-Olza Silesia. Said school prepared the girls for
running their homes and life in a family both in towns and villages. Aside from practical abilities the
pupils gained general education and strengthened their command of the Polish language. Preparation for social works important for the Polish minority were employed as well as attempts to instil a
patriotic approach. The school maintained ties to Poland, mainly through school trips. The teachers
were the staff of the school in Orlová and Polish department schools.
The girls were also educated in the School for Household in Orlová established prior to World
War I and reformed in 1927. The education for the vocation of a farmer was available in winter schools
for household. There were 14 such schools as of the years 1937-1938. The one in Návsí (Nawsie)
75

J a w o rs k i, Żeńska Szkoła, s. 183.
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was considered to be among the best. Supplementary industrial schools prepared for work in crafts,
in the 1930’s there were twelve of these schools. Education for trade was offered in Trade School in
the Polish part of Cieszyn (until the year 1926) and then (from 1937 onwards) in the Czech Trade
School in Orlová in which there was formed a class for Polish pupils.
Translated by Maciej Zińc z uk

GRAŻYNA PAŃKO

DIE LANDWIRTSCHAFTLICHE MÄDCHENSCHULE
IN KONSKAU VOR DEM HINTERGRUND
DER POLNISCHEN BERUFSBILDUNG IM OLSAGEBIET (BIS 1938)
Die polnische Jugend im tschechischen Teil des Teschener Schlesiens verfügte über begrenzte
Möglichkeiten der Berufsbildung. Das polnische J. Słowacki-Privatgymnasium in Orlau und die
polnischen Klassen im tschechischen Lehrerseminar in Schlesisch-Ostrau konnten deren Bedürfnisse nicht befriedigen. Der vorliegende Text behandelt die Landwirtschaftliche Mädchenschule
in Konskau, darunter ihre Bedeutung für die polnische Gesellschaft im Olsagebiet. Diese Schule
bereitete Mädchen auf die Haushaltsführung und das Familienleben sowohl in der Stadt als auch auf
dem Land vor. Die Schülerinnen erwarben hier, neben praktischen Fertigkeiten, die unentbehrliche
Allgemeinbildung und vertieften ihre Kenntnisse der polnischen Sprache. Es wurde für eine Ausbildung einer patriotischen Haltung und die Vorbereitung auf die soziale Arbeit gesorgt, die für die
polnische Minderheit wichtig war. Die Schule unterhielt Verbindungen nach Polen, vor allem indem
dorthin Schulausﬂüge unternommen wurden. Die Lehrer kamen aus dem Gymnasium in Orlau und
aus polnischen Gebietsschulen.
Mädchen wurden ebenfalls in der Haushaltsschule in Orlau ausgebildet, die vor dem Ersten
Weltkrieg gegründet und 1927 reaktiviert worden war. Den Bauernberuf konnte man in den im
Winter geführten Landwirtschaftsschulen erlernen. Im Schuljahr 1937/38 gab es 14 von ihnen. Zu
den besten wurde die Schule in Nawsy gezählt. Auf die Arbeit im Handwerk bereiteten ergänzende
Industrieschulen vor – in den 1930er Jahren gab es davon zwölf. Die Ausbildungsmöglichkeit für
den Bedarf im Handelssektor boten die Handelsschule in Polnisch Teschen (bis 1925/26) sowie dann
(bis 1937/38) die tschechische Handelsschule in Orlau, an der eine Klasse für polnische Kinder eingerichtet wurde.
Übersetzt von Waldemar K önighaus
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Z DZIEJÓW NAUCZANIA JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
W POLSCE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
(ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROLI
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY)
W 2007 r. minęło półwiecze istnienia legnickiej szkoły z programem nauczania
języka ukraińskiego. Z okazji jej jubileuszu Jarosław Kaczyński, ówczesny prezes
Rady Ministrów RP, przesłał na ręce dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego list
gratulacyjny z życzeniami „dalszego rozwoju szkoły i umacniania jej pozycji jako
miejsca oddziałującego na kulturowe oblicze regionu”. Wyraził też nadzieję, że
„Liceum będzie kontynuowało świetne tradycje ośrodka, w którym przenikają się
kultury polska i ukraińska”1. Dziesięć lat wcześniej, gdy obchodzono 40-lecie liceum, Prezydent Legnicy Ryszard Kurek w okolicznościowym liście stwierdził, że
placówka „służy zacieśnianiu więzi międzyludzkich oraz wzajemnemu przenikaniu
historii, kultury duchowej i obyczajowości dwóch narodów”2. Obie przywołane
tu wypowiedzi podkreślają szczególny charakter IV Liceum Ogólnokształcącego
z ukraińskim językiem nauczania, które jest nie tylko miejscem zdobywania rzetelnej wiedzy dotyczącej języka ukraińskiego, lecz także ośrodkiem pielęgnowania
kultury ukraińskiej oddziałującym na lokalne środowisko. Szkoła odgrywa ponadto
ważną rolę w budowaniu środowiskowego dialogu między młodzieżą polską i ukraińską, ma też udział w tworzeniu postaw wzajemnego zrozumienia i tolerancji.
Lokalizacja szkoły na Dolnym Śląsku nie była przypadkowa, ponieważ na terenie sąsiadujących ze sobą powiatów: górowskiego, wołowskiego, lubińskiego
i legnickiego w 1947 r. osiedlono blisko 1670 rodzin ukraińskich, przybyłych w trybie przymusowym z południowo-wschodniej Polski wskutek prowadzonej przez
oddziały Wojska Polskiego akcji „Wisła”3. Na Dolnym Śląsku były więc podstawy
1

Fragment listu przesłanego przez prezesa Rady Ministrów RP na ręce dyrektora IV LO z okazji
jubileuszu 50-lecia szkoły, dodatek specjalny „Nasze Słowo”, nr 43 z 28 X 2007.
2 Fragment listu przesłanego przez prezydenta Legnicy Ryszarda Kurka z okazji 40-lecia IV LO
w Legnicy, Kronika szkoły z 1997 roku.
3 O przesiedleniach Ukraińców na teren Dolnego Śląska w ramach akcji „Wisła” pisali m.in.:
Piotr Gerent, Prawosławie na Dolnym Śląsku w latach 1945–1989, Toruń 2007, s. 93–105; Jarosław
Sy rn y k, Ludność ukraińska na Dolnym Śląsku (1945–1989), Wrocław 2007, s. 51–59.
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„ludzkie” do tego, aby utworzyć na tym obszarze placówkę oświatową dla dzieci
ukraińskich, jednakże z przyczyn politycznych bezpośrednio po II wojnie światowej nie było takiej możliwości. Dowodziły tego losy szkół ukraińskich powstałych
na przełomie 1944 i 1945 r. na terenie województw rzeszowskiego i lubelskiego4,
które przez władze ludowej Polski zostały zlikwidowane w ciągu 1945 r. Działania
władz komunistycznych zmierzały bowiem do homogenizacji narodowej ludności
i do pełnej polonizacji Ukraińców. Nie mogły więc być tolerowane przedsięwzięcia
oświatowe służące rozwojowi kultury narodowej lub pielęgnowaniu języka ukraińskiego. Odgórne zmiany przyniósł dopiero 1952 r., w postaci kwietniowej uchwały
Biura Politycznego KC PZPR w sprawie uregulowania statusu ludności ukraińskiej
w Polsce5. W nawiązaniu do niej Ministerstwo Oświaty wydało 20 sierpnia zarządzenie regulujące formy i zakres nauczania dzieci ukraińskich w ojczystym języku6. Rok później, 1 VII 1953 r., powiatowe Wydziały Oświaty otrzymały Wytyczne
w sprawie pracy na odcinku grup narodowościowych7, w których sprecyzowano
kwestie organizacyjne. Nauczanie języka ukraińskiego zamierzano organizować
na „wyraźne życzenie rodziców” od drugiej klasy szkoły podstawowej lub mogło
odbywać się w wymiarze trzech godzin tygodniowo w grupach dla co najmniej
10 uczniów8. W poszczególnych miejscowościach lekcje języka ukraińskiego
miały być wprowadzane „po gruntownym zbadaniu zachodzącej w tym zakresie
potrzeby”9. Nowe regulacje prawne na terenie województwa wrocławskiego umożliwiły utworzenie kilkunastu punktów nauczania języka ukraińskiego. W latach
1952–1956 były one jedyną formą zorganizowanego nauczania dzieci ukraińskich
ich ojczystego języka.
Dopiero zmiany polityczne dokonane w Polsce po październikowej odwilży
w 1956 r. spowodowały pewną liberalizację życia politycznego, przy czym w stosunku do Ukraińców i Łemków „rozluźniono bariery administracyjne” nałożone
na nich po akcji „Wisła”10. Doszło przede wszystkim do oﬁcjalnego uznania przez
władze różnorodności etnicznej społeczeństwa polskiego, a „stosowaną wcześniej
politykę przesiedleń i asymilacji zastąpiono polityką ograniczonej działalności
4

Zob. Roman Dro z d, Szkolnictwo ukraińskie w Polsce w latach 1944–1989 – próba periodyzacji, „Rocznik Lubuski”, 2004, t. 30, cz. 1, s. 25–37.
5 S y r n y k, Ludność ukraińska, s. 192; zob. też http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/
r_mowa/strony_pol01/historia02.htm (dostęp: 23 III 2014).
6 S y rn y k, Ludność ukraińska, s. 192.
7 Por. Mieczysław Iwanicki, Ukraińcy, Białorusini, Litwini i Niemcy w Polsce w latach 1918–
1990, Siedlce 1990, s. 77.
8 Jan D u d e k, Szkolnictwo średnie ogólnokształcące dla mniejszości narodowych na Dolnym
Śląsku, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 26, 1971, 1, s. 88.
9 Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej: AP Wrocław), Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej (dalej: PWRN) we Wrocławiu, sygn. XVII/89, k. 49.
10 Marek Barwiński, Ukraińskie i łemkowskie struktury organizacyjne w Polsce w l. 1956–2012,
Łódź 2012 (Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica 12), s. 112, http://
foliags-o.geo.uni.lodz.pl/folia12/Barwinski_Ukrainskie%20i%20lemkowskie%20struktury%20organizacyjne%20w%20Polsce.pdf (dostęp: 23 III 2014).
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społecznej i kulturalnej”11. Zezwolono na utworzenie Towarzystw Społeczno-Kulturalnych mniejszości narodowych. Wprawdzie szybko okazało się, że powstające
organizacje społeczno-kulturalne stały się środkiem do „umocnienia pozycji władzy
komunistycznej wśród mniejszości narodowych, niemniej ich powstanie w znacznym stopniu doprowadziło do rozwoju oświaty i życia kulturalnego ludności niepolskiej”12. Rozwój szkolnictwa ukraińskiego był odtąd uwarunkowany działalnością Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, powstałego podczas
zjazdu założycielskiego w Warszawie w dniach 16–18 VI 1956 r.13 Jego zadaniem
głównym było zachowanie i szerzenie kultury ukraińskiej oraz wspieranie rozwoju
szkolnictwa ukraińskiego i wszelkich inicjatyw oświatowo-kulturalnych społeczności ukraińskiej w Polsce. Politykę oświatową UTSK traktowało priorytetowo,
wpisując początkowo do swego statutu tylko „otaczanie opieką ukraińskich szkół,
kursów języka ukraińskiego, czytelni, bibliotek, zespołów artystycznych”, a później dodając „udział w organizowaniu nauczania języka ukraińskiego w szkołach
jako przedmiotu”14. Towarzystwo formalnie stawało się organizacją, która miała
wspierać władze oświatowe w zakładaniu placówek z językiem ukraińskim, udzielać wsparcia w ich prowadzeniu i nadzorowaniu. Pierwszym wyraźnym efektem
działalności UTSK w obszarze oświaty był wspomniany wzrost liczby punktów
nauczania języka ukraińskiego15. Członkowie UTSK prowadzili „pracę uświadamiającą wśród rodziców”, zachęcając ich do czynienia starań o tworzenie nowych
punktów nauczania. Podejmowali także rozmowy z władzami oświatowymi, aby
zwiększyły stan liczebny punktów nauczania języka ukraińskiego oraz poprawiły
warunki ich funkcjonowania. Ze względu na to, że brakowało pedagogów, którzy
mogli uczyć języka ukraińskiego, UTSK organizowało kursy językowe dla nauczycieli. Towarzystwo podejmowało tę działalność samodzielnie lub poprzez Kuratoria
Okręgów Szkolnych i centralne władze oświatowe16. Ważną funkcję informacyjną spełniały wydawnictwa UTSK, przede wszystkim jego organ prasowy „Nasze
Słowo” oraz corocznie wydawany „Ukraiński Kalendarz”, w których ukazywały
się artykuły na temat szkolnictwa ukraińskiego, jego dydaktycznych sukcesów,
a także jego problemów.
Należy zaznaczyć, że prawne uregulowania z 1953 r. w sprawie nauczania języka ukraińskiego obowiązywały do 4 XII 1956 r., gdy zostały zmodyﬁkowane
11

Ibidem.
Ibidem.
13 UTSK w 1990 r. zmieniło nazwę na Związek Ukraińców w Polsce. Szerzej zob. Jarosław
Sy rn y k, Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956–1990), Wrocław 2008.
14 Id em, Rola UTSK w rozwoju szkolnictwa w języku ukraińskim, www.interklasa.pl/portal/dokumenty/ridna_mowa_pl /index.php?page=rola-utsk-1 (dostęp: 26 IX 2013).
15 Roman D r o zd, Bohdan Halczak, Dzieje Ukraińców w Polsce, Zielona Góra–Słupsk 2010,
s. 170, informują o uruchomieniu w 1953 r. ukrainistyki na Uniwersytecie Warszawskim, aby przygotować kadrę nauczycielską. Podobną rolę odgrywało Studium Nauczycielskie w Szczecinie i do
1969 r. Zaoczny Wydział Filologii Ukraińskiej przy Studium Nauczycielskim w Olsztynie. Zob. też
Sy rn y k, Rola UTSK, cz. 1, s. 3.
16 S y rn y k, Ludność ukraińska, s. 196–197.
12
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okólnikiem Ministerstwa Oświaty17. Zgodnie z nim nauczanie tego języka wprowadzano do takiej szkoły, w której co najmniej siedmioro uczniów w klasach od II
do VII zostało przez rodziców zapisanych na naukę tego przedmiotu. W uzasadnionych przypadkach (kiedy istniała bliska realna perspektywa wzrostu liczby uczniów
lub konieczność zapewnienia ciągłości nauczania) można było prowadzić lekcje
z mniejszą liczbą uczniów. Uwzględniano także możliwość tworzenia zespołów
obejmujących uczniów z różnych poziomów nauczania szkolnego. Zachowano
wymiar trzech godzin zajęć w tygodniu i ustalono, że przedmiot „język ukraiński”
powinien być wymieniony na świadectwie szkolnym, bezpośrednio po wychowaniu ﬁzycznym. Zdecydowano również, że rozkłady materiału lekcyjnego i tematy
zajęć w dziennikach mają być wpisywane po ukraińsku, natomiast pozostała dokumentacja powinna być prowadzona w języku polskim18. Jeżeli nauka odbywała
się w zespole uczniów z różnych klas, to rozkłady materiału nauczania, tematykę
lekcji i hospitacje wpisywano w jednym z dzienników lekcyjnych. Jednakże oceny i frekwencję podawać należało w tych dziennikach lekcyjnych klas, z których
zapisani byli uczniowie. Okólnik z grudnia 1956 r. wielokrotnie był modyﬁkowany kolejnymi ministerialnymi aktami. Pierwszy raz w 1959 r., następnie w 1960,
potem dwukrotnie – w 1981 i 1987 r., po czym w tym peerelowskim kształcie organizacyjnym szkolnictwo ukraińskie funkcjonowało do politycznych przemian
w 1989 r.19 Zmieniała się jednakże państwowa polityka szkolna i formy organizacyjne szkolnictwa od szkoły podstawowej po licealne. Należy tu przypomnieć, że
do 1967 r. licea pracowały w systemie 11-latki. Po wprowadzeniu Ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania, reformie i ukształtowaniu się ośmioklasowej
szkoły podstawowej pierwsza ósma klasa rozpoczęła edukację w roku szkolnym
1966/1967, a czteroletnie liceum wydłużyło naukę szkolną do 12 lat.
Retrospektywnie patrząc, przełomowe dla nauczania języka ukraińskiego w latach PRL były zmiany przeprowadzone w 1956 r., gdyż umożliwiły one na terenie
całego kraju tworzenie punktów nauczania szkolnego. Nie mogło ich zabraknąć
także na obszarze późniejszego Zagłębia Miedziowego, objęły bowiem teren powiatów: legnickiego i lubińskiego, częściowo złotoryjskiego i bolesławieckiego.
W pierwszych dwóch były największe skupiska ludności ukraińskiej. Niektóre
punkty (np. w Jakuszowie) działały bardzo krótko, inne – jak w Kawicach i Legnickim Polu – przez wiele lat i mogły stanowić zaplecze rekrutacyjne dla legnickiego
17 Okólnik Ministerstwa Oświaty nr 30 z 4 XII 1956 r., nr SO 5-645/56, Dziennik Urzędowy
Ministerstwa Oświaty, nr 15 poz. 148.
18 Pismo Ministerstwa Oświaty z dn. 27 XII 1959 r., Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
Oddział w Legnicy (dalej: AP Legnica), Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lubinie (dalej:
PPRN w Lubinie), sygn. 664, b.p.
19 AP Legnica, PPRN w Lubinie, sygn. 665, b.p.: okólnik MO z 12 XII 1959 r. nr SO 4-4816/59).
Nieznaczne modyfikacje w zakresie nauczania nastąpiły także w późniejszych latach, które wprowadzały okólniki Ministerstwa Oświaty z 27 XII 1960 i 23 IX 1981 r. oraz Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania nr 67 z 21 X 1987 r. Zob. też D rozd, Szkolnictwo ukraińskie w Polsce,
s. 25–37.
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liceum. Na terenie Zagłębia najliczniejsze punkty nauczania języka ukraińskiego
funkcjonowały pod koniec lat 50. m.in. w miejscowościach: Bukówna, Gawrony, Gromadka, Kawice, Lasowice, Legnica, Legnickie Pole, Lubin, Michałów,
Moskorzyn, Siedlce, Wądroże Wielkie20. Do 1959 r. trwała wyraźna rozbudowa
szkolnictwa ukraińskiego, ponieważ oprócz liczebnego wzrostu punktów nauczania powstały też pierwsze ukraińskie szkoły podstawowe i średnie. W 1956 r.
przeprowadzono nabór do I klasy Liceum Pedagogicznego w Bartoszycach, a rok
później uruchomiono podobne liceum w Przemyślu i również szkoły podstawowe
w Sągnitach i Białym Borze. W tym okresie powstały też szkoły z ukraińskim językiem nauczania na terenie Dolnego Śląska: podstawowa w Jaroszówce i liceum
w Złotoryi. Szkoła w Jaroszówce formalnie istniała od początku roku szkolnego
1956/1957, ale faktycznie zajęcia szkolne rozpoczęto po 1 I 1957 r.21 W tym samym roku w Złotoryi rozpoczęło działalność, początkowo liczące 22 uczniów22,
pierwsze na Dolnym Śląsku liceum ogólnokształcące z ukraińskim językiem nauczania.
Liceum to miało powstać w Legnicy, lecz brakowało tam pomieszczeń odpowiednich do prowadzenia nauki szkolnej oraz nadających się do zagospodarowania
na internat23. Zdawano sobie bowiem sprawę z tego, że powstanie pierwszej szkoły
średniej z ukraińskim językiem nauczania może spowodować napływ uczniów z innych regionów kraju, stąd pojawiła się potrzeba zorganizowania dla nich internatu.
Pierwszą, ówcześnie VIII klasę z ukraińskim językiem nauczania umiejscowiono
w złotoryjskim Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Limanowskiego 17, kierowanym wtedy przez dyrektora Stanisława Janusa. Opiekę nad klasą powierzono
nauczycielce języka ukraińskiego Marii Pawęckiej (absolwentce Uniwersytetu Jana
20 O rozmieszczeniu szkół i punktów nauki języka ukraińskiego oprócz wspomnianych źródeł
także: Biuletyn Informacji Publicznej Instytut Pamięci Narodowej (dalej: IPN BU), Departament II
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (dalej: MSW II) 7036, Stan ukraińskiego szkolnictwa w latach
szk. 1956/57–1958/59, k. 12; IPN BU, MSW II 7036, Informacje o nauce języka ukraińskiego,
k. 69–70, k. 122–125, k. 152–153.
21 Istniała do 1973 r. O szkole w Jaroszówce: Igor D z ia dyk, Mynułe i suczasne szkoły w Jarosziwci, „Nasze Słowo”, nr 17 z 1972, s. 3; „Nasze Słowo”, nr 40 z 1958; Poczatkowa szkoła w Jarosziwci, „Ukrajinśkij almanach”, 1997, s. 269.
22 Informacje o naborze do szkoły przekazywali przede wszystkim działacze UTSK. Ukazywały
się również ogłoszenia w „Naszym Słowie”. Rekrutacji mieli podlegać uczniowie między 13 a 16
rokiem życia. Przewidywano przyjęcie 40 uczniów. Chętni jedyny egzamin mieli zdać z języka polskiego. Egzaminy odbyły się pod koniec czerwca 1957 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
Zob. „Nasze Słowo”, nr 19 z 1957, s. 6.
23 O problemach w znalezieniu i przyznaniu lokalu dla szkoły ukraińskiej informują pisma Miejskiej Rady Narodowej i Wojewódzkiej Rady Narodowej, AP Legnica, PPRN w Legnicy, sygn. 475,
s. 93–96. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu wskazywało budynki przy ul.
Sejmowej 1 i 2 oraz przy ul. Dzierżyńskiego (obecnie: Korfantego), gdzie mogłaby być zlokalizowana
szkoła ukraińska. Legnickie władze jednak takiej możliwości były przeciwne. Natomiast dyrektor
złotoryjskiego liceum wyraził zgodę na przyjęcie VIII klasy z ukraińskim językiem nauczania, pod
warunkiem doposażenia jej w potrzebne pomoce naukowe, Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN),
Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej: KC PZPR), sygn. 237/XIV/146,
s. 129.
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Kazimierza we Lwowie)24. W kolejnych latach kontynuowano nabór uczniów do
klas IX–XI (w całym cyklu uczyło się wówczas 51 osób).
W wyniku starań działaczy UTSK decyzją kuratorium wrocławskiego klasy
liceum zostały w 1960 r. przeniesione do Legnicy (jako punktu centralnego dla
powiatów mających najwięcej zgłoszeń uczniów na naukę języka ukraińskiego25).
Na łamach „Naszego Słowa” konieczność przeniesienia placówki argumentowano
też brakiem środowiska ukraińskiego w Złotoryi, co ujawniało się we „wrogim stosunku” tamtejszego otoczenia do uczących się języka ukraińskiego26. Nie zgadzał
się z tą opinią dr Jan Dudek, pełniący najpierw funkcję wojewódzkiego wizytatora szkół z niepolskim językiem nauczania, a później dyrektora Oddziału Liceów
Ogólnokształcących w Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu. Według
niego współżycie między młodzieżą polską i ukraińską układało się właściwie,
a organizowane wspólne imprezy i uroczystości szkolne sprzyjały „budowaniu
tolerancji”27.
Nieprzychylny stosunek otoczenia do siebie i szkoły młodzież ukraińska odczuwała również w okresie późniejszym, po ulokowaniu placówki w Legnicy. Wydawać się mogło, że mieszkańcy miasta, którego społeczność nie była jednolita pod
względem narodowościowym, będą tolerancyjni w stosunku do młodych mieszkańców pochodzenia ukraińskiego. Tymczasem jednak, choć nie było informacji
o ekscesach w stosunku do np. Żydów (wyjątek stanowiły wydarzenia po 1968 r.),
a także Niemców czy Greków, młodzież ukraińska wracająca po zajęciach szkolnych do internatu lub spacerująca po mieście (a rozpoznawano ją po noszonych
obowiązkowo wtedy przez uczniów tarczach z numerem szkoły) była atakowana
i obrzucana kamieniami z wyzwiskami: „Ukraińcy, bandyci, won stąd do domu”.
Prośby dyrektora szkoły wysyłane do miejskiego Wydziału Spraw Wewnętrznych
w Legnicy o wzmocnienie patroli milicyjnych pod szkołą oraz o zniesienie nakazu
noszenia tarcz przyniosły pewne efekty, ale też doprowadziły do izolacji młodzieży
ukraińskiej28. Zdarzało się również, że do antyukraińskich wystąpień dochodziło
pod wpływem mediów. Jan Olejnik, jeden z opiekunów internatu, wspominał, że
powybijano w budynku okna i pobito w nim ukraińskich mieszkańców po tym,
jak dzień wcześniej telewizja wyemitowała ﬁlm o mordowaniu Polaków przez
UPA29.
W Legnicy ukraińskiej szkole przyznano budynek przy ul. Chojnowskiej 98,
który wymagał remontu, toteż początkowo zajęcia odbywały się w świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a funkcję internatu spełniała świetlica UTSK. Początki
istnienia szkoły (jeszcze w okresie złotoryjskim, a później legnickim) upłynęły
24

D u d ek, Szkolnictwo średnie ogólnokształcące, s. 91.
Ibidem, s. 90.
26 „Nasze Słowo”, nr 11 z 1958, s. 6; D ude k, Szkolnictwo średnie ogólnokształcące, s. 91.
27 D u d ek, Szkolnictwo średnie ogólnokształcące, s. 91.
28 O tych problemach zob. S y r n y k, Oświata i szkolnictwo, s. 7.
29 Kronika szkolna za 1997 rok.
25

Z dziejów nauczania języka ukraińskiego w Polsce po II wojnie światowej

87

pod znakiem problemów organizacyjnych oraz lokalowych. Stale zmieniała się
liczba uczniów i nauczycieli, zdarzało się również, że naukę pobierały osoby wiekowo „przerośnięte”. Wiadomo też, że bez zgody dyrektora M. Pawęcka przyjęła
w trakcie roku szkolnego 1958/1959 siedmioro uczniów, z których część była już
pełnoletnia30. Wyjątkowo trudne były warunki nauki i mieszkania licealistów w internacie. W kronice szkoły zachowały się informacje o tym, że jego mieszkańcy
spali na materacach, ponieważ brakowało dla nich łóżek, a lekcje – ze względu na
ograniczoną liczbę stolików – odrabiano na kolanach. Pewną poprawę zanotowano
w momencie przeniesienia zajęć do budynku przy ul. Chojnowskiej, co nastąpiło
w styczniu 1961 r.31
Zaznaczyć tu należy, że w Legnicy szkołę ukraińską połączono organizacyjnie
z żydowską, której dyrektorem został Mendel Tanencapf. Samodzielną jednostką
organizacyjną szkoła ukraińska stała się 1 IX 1962 r.32 i wraz z usamodzielnieniem
nadano jej nazwę: IV Liceum Ogólnokształcące. Z aprobatą o tym rozdzieleniu
wypowiedział się wizytator Jan Dudek, gdyż w jego ocenie „Praktyka życiowa wykazała, […] że ułożenie i realizacja jednokierunkowego planu dydaktyczno-wychowawczego dla młodzieży obu szkół, o skrajnie odmiennej psychice i tendencjach
narodowych, natraﬁły na duże trudności”33. Pierwszym dyrektorem IV LO została
nauczycielka matematyki Irena Snihur, do której należało skompletowanie wykwaliﬁkowanej kadry nauczającej, gdyż od tego zależało odpowiednie funkcjonowanie
szkoły34. Sprawą niełatwą okazało się zaopatrzenie szkoły w podstawowe pomoce
szkolne35 oraz zorganizowanie klasopracowni. Władze oświatowe oczekiwały, że
osobna szkoła będzie lepiej funkcjonować pod względem wychowawczym i dydaktycznym36, ale wyniki klasyﬁkacji za III okres nie były zadowalające, gdyż
tylko 56% uczniów nie miało ocen niedostatecznych. Jednak na koniec roku tylko
nieliczna (ok. 15%) grupa uczniów nie otrzymała promocji do następnej klasy.
30 Fakt odkryto po dwóch tygodniach, AP Wrocław, PWRN we Wrocławiu, sygn. XVII/9,
k. 158.
31 Budynek nie zaspokajał wszystkich potrzeb liceum ukraińskiego, ponieważ zlokalizowano
w nim również internat. Trudności w funkcjonowaniu obu placówek potwierdzał D ude k, Szkolnictwo średnie ogólnokształcące, s. 92.
32 Orzeczenie organizacyjne kuratora Stanisława Dąbrowskiego (pismo KOS. I. LO – 14/12/62),
AP Legnica, PPRN w Legnicy, sygn. 988 (Akta IV LO w Legnicy), s. 1.
33 D u d ek, Szkolnictwo średnie ogólnokształcące, s. 91.
34 O problemach kadrowych i lokalowych Irena Snihur opowiada Bogdanowi Rykowi w specjalnym dodatku do „Naszego Słowa”, wydanym z okazji jubileuszu 50-lecia IV LO w Legnicy, zob.
Szkoła jaku mi kochali, „Nasze Słowo”, nr 43 z 28 X 2007.
35 Uwagi dotyczące doposażenia szkoły, jak również uzupełnienia dokumentacji znalazły się we
wnioskach powizytacyjnych (inspekcję przeprowadził kierownik referatu liceów ogólnokształcących
Wydziału Oświaty PRN w Legnicy Józef Ziemniak w dniach 26–29 IX 1962 r., AP Legnica, PPRN
w Legnicy, sygn. 988, s. 19–22).
36 W sprawozdaniu dyrektor LO informuje, że w porównaniu z rokiem szkolnym 1961/1962 większa liczba uczniów uzyskała promocję do następnej klasy. Wyjaśnia, że „lepsze wyniki w nauczaniu
osiągnięto dzięki odpowiednio dobranej kadrze nauczycielskiej, sprawniejszej organizacji pracy
w szkole i realizacji programu nauczania”, AP Legnica, PPRN w Legnicy, sygn. 988, s. 12–22.
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Oceny niedostateczne wychowankowie otrzymywali przede wszystkim z matematyki, języka polskiego, języka ukraińskiego i ﬁzyki. Ten mało zadowalający stan
wyników nauczania utrzymywał się w kolejnych latach37. Oprócz problemów dydaktyczno-organizacyjnych nadal stałą bolączką w latach 60. i 70. były problemy
lokalowe, ponieważ budynek nie był w stanie pomieścić rozrastających się liczbowo klas i mieszkańców internatu38, z którego korzystali uczniowie pochodzący
z odległych części Polski. Wprawdzie najliczniejsza grupa licealistów pochodziła
z województwa wrocławskiego, ale byli też uczniowie z województw: zielonogórskiego, szczecińskiego, koszalińskiego, gdańskiego i olsztyńskiego39. Rok
szkolny 1961/1962 rozpoczęło 97 uczniów, w styczniu 1964 r. było ich 101 i 128
w grudniu40. Analogicznie wzrastała liczba mieszkańców internatu, ponieważ we
wrześniu 1962 r. przebywało w nim 56 uczniów, na początku 1964 już 65 uczniów,
a pod koniec roku mieszkańców było już 76. Część uczniów (26) dojeżdżała do
szkoły, a 13 mieszkało na stancjach prywatnych. Mieszkańcami internatu czasowo
byli też nauczyciele oczekujący na przydział własnego lokum. W latach następnych
problemy mieszkaniowe pogłębiały się, gdyż w roku szkolnym 1978/1979 na 118
uczniów uczęszczających do IV LO aż 92 mieszkało w internacie. Nawet władze
oświatowe dostrzegały skomplikowaną sytuację ukraińskich uczniów, wiedząc, że
„W szkole tej jest zbyt mało pomieszczeń na zajęcia lekcyjne i internat”41. Rozwiązaniem doraźnym z ich strony było przekazanie przez miasto w roku szkolnym
1967/1968 części pomieszczeń w budynku przy pl. A. Zawadzkiego 7a42. Cały budynek udało się przystosować na potrzeby edukacyjne uczniów i nauczycieli IV LO
dopiero po długim (prawie 10-letnim) remoncie. Warto podkreślić, że młodzież
37

Wizytujący szkołę na przełomie 1963 i 1964 r. miejscowy podinspektor szkolny zauważył
wzrost liczby uczniów bez ocen niedostatecznych (o 8%), AP Legnica, PPRN w Legnicy, sygn. 988,
s. 87, 92, 97, 170.
38 Ibidem, sygn. 988, s. 21 i 96; sygn. 924, s. 10.
39 W roku szkolnym 1963/1964 z województwa wrocławskiego pochodziło 54 uczniów, z zielonogórskiego 18, z koszalińskiego 10, z olsztyńskiego 12, z białostockiego sześcioro, ze szczecińskiego troje, z rzeszowskiego dwoje i pojedyncze osoby z lubelskiego, opolskiego i gdańskiego, ibidem, sygn. 924,
s. 17. W roku szkolnym 1969/1970 natomiast na 112 uczniów 54 stanowili mieszkańcy województw:
olsztyńskiego, białostockiego, koszalińskiego itd., www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r_mowa/strony_po102/historia (dostęp: 23 III 2013); ibidem, sygn. 924, s. 1. W 1965 r. z województwa wrocławskiego pochodziły 54 osoby, z zielonogórskiego 12, ze szczecińskiego dwie, z koszalińskiego 14,
z gdańskiego jedna, z olsztyńskiego 21, z białostockiego siedem, z lubelskiego dwie, ibidem, sygn. 988,
s. 151.
40 Mimo wzrastającej liczby uczniów Wydział Oświaty PRN przydzielał „oszczędne” dotacje na
uczniowski fundusz stypendialny, ibidem, sygn. 988, s. 6–7. W roku szkolnym 1962/1963 stypendium
pobierało 20 uczniów, na łączną sumę 50 tys. zł, a rok później 19 uczniów. Średnia wysokość stypendium wynosiła 180 zł na osobę. Legnicki Wydział Oświaty przyznawał też dotacje na wyżywienie,
ibidem, sygn. 924, s. 28.
41 Ibidem, sygn. 924, s. 28.
42 Dzisiaj pl. Klasztorny. Od przeprowadzki liceum do Legnicy działacze UTSK monitowali
u władz oświatowych od szczebla ministerialnego po lokalny o przyznanie szkole nowego lokum,
które pozwoliłoby na odpowiednie funkcjonowanie szkoły, zob. S y r n y k, Ludność ukraińska,
s. 212.

Z dziejów nauczania języka ukraińskiego w Polsce po II wojnie światowej

89

ukraińska, chcąc przyspieszyć remont własnej szkoły, podjęła zobowiązanie „przepracowania w czynie społecznym 1000 roboczogodzin przy uporządkowaniu sal
lekcyjnych”43. O skali ówczesnych trudności świadczy fakt, że władze oświatowe
odłożyły w IV LO początek roku szkolnego 1974/1975 z powodu remontu jego
ogrzewania, umożliwiając uczniom wyjazd i pobyt w domu. Następnie, w wyniku
przedłużającego się remontu oraz nękających młodzież i nauczycieli w okresie jesieni chorób wywołanych zimnem, lekcje odbywano w lokalu zastępczym (SP nr 3)
w godz. 15.00–21.0044. Mimo tych trudności w 1977 r. szkoła i internat otrzymały
za całokształt swojej działalności nagrodę Ministra Kultury45.
Jednocześnie pojawiło się zagrożenie, że placówka zostanie całkowicie zlikwidowana. Pogorszenie położenia IV LO i sytuacji całego szkolnictwa ukraińskiego
miało mieć związek z „odejściem władz od odnowy październikowej” 1956 r.
Związana z rządami I sekretarza PZPR Edwarda Gierka dążność do tworzenia
„jedności moralno-politycznej narodu” skupionego wokół partii, a także wprowadzanie w życie wytycznych przyjętych przez sejm w kwietniu 1973 r. w uchwale
O zadaniach narodu i państwa w wychowaniu młodzieży i jej udziale w budowie
socjalistycznej Polski, spowodowały nawrót do „stosowania administracyjnych metod asymilacyjnych”, znanych wcześniej w polityce narodowościowej państwa46.
Ukraińców starano się „zniechęcać” do przyznawania się do własnej narodowości
oraz do posyłania dzieci na lekcje języka ojczystego. Terenowe władze oświatowe,
realizując politykę państwową, podejmowały różnorodne kroki w celu zmniejszenia liczebności szkół z językiem ukraińskim i punktów jego nauczania w terenie.
W przypadku legnickiego liceum poważnym zagrożeniem dla jego istnienia było
zarządzenie kuratorium wrocławskiego z końca lat 60., za pomocą którego starano się ograniczyć rekrutację młodzieży do IV LO tylko do pochodzącej z terenu
województwa wrocławskiego. Od powstania liceum średni udział procentowy
młodzieży rekrutowanej z terenu tego województwa nie przekraczał 40%47, więc
wspomniana decyzja władz oświatowych wyraźnie ograniczyłaby liczbę chętnych
do pobierania nauki w ukraińskiej szkole i tym samym dałaby podstawy do jej

43 Kronika szkolna z lat 1967–1977. O zaradności i chęci wspierania szkoły przez młodzież
świadczy też przeznaczanie zarobionych podczas wykopek funduszy na zakup strojów dla szkolnych
zespołów artystycznych. Dodatkową pomocą była otrzymana od PGR „Osiek” nagroda pieniężna.
Wspomniany PGR był zakładem opiekuńczym IV LO.
44 AP Legnica, PPRN w Legnicy, sygn. 924, s. 13.
45 Kronika szkolna – rok 1978/1979. Sukcesy odnoszono także na początku lat 90. W roku
szkolnym 1991/1992 IV LO w Legnicy zajęło II miejsce w XV Przeglądzie Dorobku Kulturalnego
internatów województwa legnickiego, Kronika szkolna za rok 1992.
46 Por. D r o zd, Szkolnictwo ukraińskie w Polsce, s. 30.
47 Najniższy współczynnik udziału uczniów województwa wrocławskiego w ogólnej liczbie
w okresie 1957–1970 wyniósł 23,8% i miało to miejsce w roku szkolnym 1960/1961, kolejny „niski
wynik” zanotowano w roku szkolnym 1970/71. Najwyższy wystąpił w roku szkolnym 1959/1960
(66,6%). Zob. S y r n y k, Oświata i szkolnictwo, tab. od 5 do 7 oraz i d e m, Ludność ukraińska,
s. 217.
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zamknięcia48. Zarządzenie to wprawdzie anulowano, jednak pojawił się kolejny
pomysł, aby zlikwidować odrębność organizacyjną szkoły w Legnicy i włączyć ją,
jako klasę z ukraińskim językiem wykładowym, do tamtejszego I Liceum Ogólnokształcącego. Nawet próbowano do tego pomysłu pozyskać „środowisko ukraińskie”49. Sprawa połączenia IV LO z I LO kolejny raz powróciła po utworzeniu
województwa legnickiego w 1975 r.50 W akcję „ratowania” szkoły włączyli się
działacze UTSK, występując z pismami do władz oświatowych i administracyjnych. Także przedstawiciele komitetu rodzicielskiego protestowali przeciwko pomysłom połączenia szkoły ukraińskiej z polskim liceum, tłumacząc, że nie można
łączyć dwóch całkowicie różnych placówek51.
Władze oświatowe niekiedy próbowały dyskredytować liceum, dowodząc, że
Ukraińcy nie czują potrzeby posiadania szkoły średniej. Wskazywano, że rekrutacja do szkoły jest niewielka, przy czym nie brano pod uwagę faktu, że mniejszość ukraińska liczyła w Polsce ok. 180 tys. osób. Brak dużego naboru miał być
dowodem chęci asymilowania się Ukraińców w środowisku polskim52. Oceniając
poziom nauczania w pierwszych latach działalności szkoły, wizytator J. Dudek
wypowiadał się o nim negatywnie, dostrzegał bowiem wśród uczniów „bardzo słabe przygotowanie z języka ukraińskiego”53. Także w następnych latach twierdził,
że poziom nauczania jest niski, i dowodził, że do szkoły dostają się uczniowie,
którzy nie mieliby takiej szansy nauki w polskich liceach54. Dane jednak dotyczące zarówno promocji uczniów, jak i przyjęć na studia wyższe nie potwierdzają
wniosków wizytatora. Ograniczył się on do analizy pierwszych sześciu lat funkcjonowania szkoły, nie uwzględnił też osób kontynuujących edukację w szkołach
pomaturalnych, a w roku szkolnym 1963/1964 było to ponad 30% uczniów55.
Przeczy jego opinii także fakt „udanych startów” uczniów szkoły na olimpiadach
przedmiotowych. Liceum do 1989 r. doczekało się kilku laureatów i uczestników
eliminacji centralnych.
48 Wizytator Jan Dudek w 1971 r. stwierdził, że „IV LO z ukraińskim językiem nauczania staje się
coraz mniej atrakcyjne dla młodzieży ukraińskiej naszego województwa”, por. Dudek, Szkolnictwo
średnie ogólnokształcące, s. 86.
49 Podobno taką zgodę podpisali Andrzej Rabczuk z ZG UTSK i Jan Znicz z „Naszego Słowa”.
Zob. AP Wrocław, KW PZPR we Wrocławiu, sygn. 74/XIV/18, s. 14.
50 S y rn y k, Rola UTSK, cz. 2, s. 8.
51 Id em, Ludność ukraińska, s. 213.
52 D u d ek, Szkolnictwo średnie ogólnokształcące, s. 95.
53 Ibidem, s. 91.
54 Ibidem, s. 92. Początki funkcjonowania szkoły zwykle są trudne. Pierwszą klasę w Złotoryi
zaczynały 22 osoby, liceum ukończyło 10, a egzamin dojrzałości zdało pięć, ale w kolejnych latach
statystyki wyglądały lepiej.
55 Jarosław S y rn y k, Szkolnictwo w języku ukraińskim na Dolnym Śląsku w latach 1952–1989,
„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 50, 1995, 1–2, s. 105. W przeprowadzonych natomiast
badaniach socjologicznych Czesław Kozak wysunął wniosek, że w porównaniu z polskimi rówieśnikami młodzież ukraińska rzadziej czuła potrzebę kontynuowania kształcenia na studiach wyższych.
Zob. Czesław K o za k, Postawy społeczno-moralne młodzieży licealnej, Legnica 1986, s. 100, 123.
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Oprócz braku przychylności władz oświatowych i administracyjnych można
było zaobserwować duże zainteresowanie placówką i pracującymi w niej pedagogami ze strony służb specjalnych. Ich „nadzór” utrudniał funkcjonowanie szkoły
i groził prowokacją, która mogła doprowadzić do jej zamknięcia. Nauczyciele,
a nierzadko i uczniowie, podlegali inwigilacji SB, byli też przedmiotem „specjalnej
opieki” Wydziału Spraw Wewnętrznych Prezydium Miejskiej Rady Narodowej,
a później Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Legnicy. W okresie
PRL-u „zainteresowanie” to nie było niczym wyjątkowym, a pierwszą rozpracowywaną osobą związaną z ukraińską szkołą była M. Pawęcka. Zarzucano jej
organizowanie pomocy materialnej dla uczniów przy użyciu „imperialistycznych
organizacji”, czyli z udziałem United Ukrainian American Relief Commitee56.
Pedagodzy, a zwłaszcza kolejni zarządzający szkołą i internatem, znajdowali się
pod ciągłym nadzorem. Oceniano ich polityczne zaangażowanie i „aktywność partyjną”, a w przypadku szkół z niepolskim językiem nauczania dodatkowo tropiono
prowadzenie jakoby „polityki reakcyjno-nacjonalistycznej”57. Powstałe w toku
inwigilacji charakterystyki niektórych nauczycieli z IV LO zawierają jednostki
archiwalne Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu. Interesujące jest to, że zajmowano się przede wszystkim osobami, które cieszyły się wielkim autorytetem u młodzieży58. W sytuacji gdy wielu wychowanków pochodziło
z odległych od Legnicy miejscowości, szkoła stawała się dla nich drugim domem,
a nauczyciele nierzadko zastępowali w procesie wychowawczym rodziców, stawali
się dla wychowanków mentorami i wzorcami moralnymi.
Część nauczycieli była „rozpracowywana” przez SB59. W postępowaniu wobec Jana Śpiwaka i J. Olejnika zwracano uwagę na to, że organizowali w okresie
wakacji wyjazdy młodzieży ukraińskiej na teren Podkarpacia i przypominali jej,
że są to ich „rodzinne ziemie”. Z kolei I. Snihur zarzucano działania zmierzające
„do zachowania [u młodzieży] poczucia przynależności do narodowości ukraińskiej” poprzez rozwijanie aktywności artystycznej szkoły, która służyła rozwojowi ukraińskiej tożsamości i propagowaniu kultury. Miała ona także wprowadzić
56

K o z a k, Postawy, s. 123.
M.in. inwigilacji podlegał Mendel Tanencapf, dyrektor szkoły żydowskiej w Legnicy (pełniący
zresztą krótko także funkcję dyrektora szkoły ukraińskiej). Zob. Instytut Pamięci Narodowej oddział
we Wrocławiu (dalej: IPN Wrocław), sygn. 022/216, t. 2, s. 4. Por. Zbigniew Osiński, Szkoła obiektem zainteresowania Służby Bezpieczeństwa, [w:] Edukacja 2010, red. Grażyna Pa ńko, Małgorzata
Sk o tn ic k a, Barbara Tec h mań s k a, Wrocław 2011, s. 226–245.
58 Chodzi o Irenę Snihur, Jana Śpiwaka, Michała Bzdela, Jarosławę Szumiłowicz-Kisielewską.
We wspomnieniach uczniów IV LO ich nazwiska pojawiały się najczęściej. Wszyscy ci pedagodzy
z zaangażowaniem wypełniali swoje obowiązki w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej,
jednocześnie czuli także potrzebę dbania o tożsamość i kulturę ukraińską wśród uczniów.
59 SB w Legnicy rozpracowywała w ramach sprawy o kryptonimie „Żurawie” Jana Śpiwaka,
Jana Olejnika, Michała Bzdela (IPN Wrocław, sygn. 0148/756), Bogdana Hnatiuka (ibidem, sygn.
022/355). Dyrektor Irena Snihur była „bohaterką sprawy o kryptonimie »Oksana«, a później kolejnej
o kryptonimie »Modliszka«” (IPN Wrocław, sygn. 022/1214). Zob. też Syrnyk, Ludność ukraińska,
s. 133–138, 213.
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„niepisany” obowiązek posługiwania się w internacie wyłącznie językiem ukraińskim. Kolejny zarzut wobec dyrektorki IV LO dotyczył zatrudniania nauczycieli
o „poglądach nacjonalistycznych” i powiązanych z „reakcyjno-nacjonalistycznym
klerem grecko-katolickim”60. W efekcie prowadzonej przez SB sprawy o kryptonimie „Oksana” I. Snihur straciła w 1977 r. stanowisko dyrektora61. ZG UTSK
bezskutecznie interweniował w Ministerstwie Oświaty i Wychowania (grudzień
1980 r.) w sprawie jej powrotu na zajmowane stanowisko62. Także jego propozycja
powołania na opróżnione stanowisko dyrektora Jarosława Hajdukiewicza nie znalazła zrozumienia u władz oświatowych63. Oczywiste jest, że inwigilacja została
nasilona w okresie stanu wojennego. Wówczas niepewność jutra i obawy, że szkoła
zostanie zlikwidowana, były zdecydowanie największe64.
Władze komunistyczne miały uzasadnione powody, aby odnosić się do nauczycieli „z głęboką niechęcią”. Pośrednio wyjaśnia je autorka monograﬁi o IV LO,
która napisała, że „najbardziej zaangażowani w pracę liceum są nauczyciele narodowości ukraińskiej, których ze szkołą łączy nie tylko obowiązek zawodowy,
lecz głównie silna wieź emocjonalna i poczucie odpowiedzialności przed swoimi
rodakami”65. Szkoły z językiem ukraińskim nie ograniczały się do pracy oświatowej. „Działały przy nich zespoły artystyczne, […] były ważnymi ośrodkami ukraińskiego życia narodowego”66. W liceum w Legnicy ukraińska młodzież mogła
poznać swoją narodową kulturę, ojczysty język. Jej „Rodzice posyłali dzieci często
500 km od domu, na naukę tego, czego sami nie mogli dać dzieciom w domu: ukraińskiej kultury, literatury, historii”67. Legnickie liceum było też szkołą ukraińskiej
świadomości narodowej, a w jego monograﬁi podkreślono, że „W ciągu 50 lat istnienia szkoły, jej mury opuściły całe rodziny, kolejne pokolenia młodzieży, które
obecnie tworzą integralną część inteligencji ukraińskiej nie tylko w Polsce, ale i na
całym świecie”68. W jubileuszowym wydaniu „Naszego Słowa” wychowankowie
przypominali wspólne występy artystyczne i podkreślali, że w trudnych czasach
PRL-u liceum ukształtowało ich charaktery, a zdobyta wiedza i doświadczenie
60

IPN Wrocław, sygn. 022/1214, k. 3.
AP Wrocław, PWRN we Wrocławiu, XVIII/292, s. 25. O tym, że pozbawienie Ireny Snihur
stanowiska dyrektora nastąpiło w drodze prowokacji i było w dużej mierze spowodowane wspieraniem przez nią działalności artystycznej służącej krzewieniu kultury ukraińskiej, piszą m.in. Drozd,
Halczak, Dzieje Ukraińców, s. 172–173.
62 Ibidem.
63 S y rn y k, Rola UTSK, cz. 2, s. 8.
64 Niebezpieczeństwo likwidacji szkoły „przy ówczesnym bezprawiu było całkiem realne” – pisał Jan Ś p iw ak, XXXV-riczczja IV Zahalnooswitnioholiceju w Lihnyci, Legnica 1993 (maszynopis
dostępny w bibliotece Zespołu Szkół nr 4 w Legnicy).
65 Helena Kalitka, Dzieje IV Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy w latach 1957–1995, praca
magisterska napisana pod kierunkiem prof. Hieronima Szczegóły, Zielona Góra 1995, s. 31 (maszynopis dostępny w bibliotece IV LO w Legnicy).
66 D ro z d, H alc z a k, Dzieje Ukraińców, s. 172–173.
67 Dodatek specjalny wydany z okazji 50-lecia IV Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, „Nasze
Słowo”, nr 43 z 28 X 2007.
68 Monografia szkoły 1957–2007, Legnica 2007, s. 30.
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wpłynęły na ich dalsze życie. Legnickie zespoły artystyczne licealistów występowały na terenie całej Polski, m.in. z okazji jubileuszów UTSK oraz podczas świąt
ukraińskich. Prezentowały się także tam, gdzie mieszkała mniejszość ukraińska,
brały udział w ogólnopolskich artystycznych przeglądach i konkursach69. Najbardziej znanym zespołem IV LO był chór „Połonina”, w szkole działały również:
zespół taneczny „Bezimennyj”, orkiestra „Mrija” (licząca ponad 50 osób), zespoły
estradowe „Fijałoczky” i „Strumoczok”, a od 1987 r. „Hroza”70. „Licealne życie
artystyczne” prasa oceniała z wysokim uznaniem. „Niewtajemniczeni dochodzą do
wniosku – odnotowano na łamach wrocławskiego »Słowa Polskiego« – że legnicka
»Czwórka« wcale nie jest liceum ogólnokształcącym, lecz szkołą muzyczną, i nic
dziwnego. Prawie każdy uczeń jest tu członkiem chóru, a co trzecia osoba gra lub
śpiewa w zespołach, bądź tańczy. Szkoła ma spore tradycje w amatorskim ruchu
artystycznym i duży dorobek”71. Po występach uczniów w Krakowie tamtejsze
pisma stwierdziły, że „Ta stuosobowa grupa artystyczna reprezentuje wysoki,
niemal profesjonalny poziom artystyczny. […] Wydaje się wręcz niewiarygodne,
aby młodzież jednej tylko szkoły stworzyła tak doskonały zespół”72. „Rozśpiewana, rozmuzykowana młodzież z Legnicy podbiła serca publiczności precyzyjnym
wykonawstwem, wdziękiem i estradową swobodą”73. Wielu uczniów po amatorskich doświadczeniach szkolnych wybrało przyszłość artystyczną, np. Halina
Ciechowska, Jarosław Wójcik i Anna Kurak zostali artystami operowymi, Jarosław
Lewkiw został dyrygentem chóru „Żurawli” (męski reprezentacyjny chór Związku
Ukraińców w Polsce), Bohdan Drozd jest kompozytorem, a Andrzej Putko choreografem74. Absolwentami „Czwórki” są również liderzy popularnego zespołu
„Lemon” – Igor Herbut i Andrzej Olejnik. W ostatnich latach zespoły artystyczne
IV LO nie są już tak znane, niemniej pozostał w nim nadal artystyczny obszar
działalności pozalekcyjnej.
W 1989 r. w wyniku transformacji ustrojowej i społecznej nastąpiły także
zmiany w oświacie75. Przede wszystkim doszło do demontażu socjalistycznego
systemu oświatowego, a oprócz szkół państwowych pojawiły się prywatne i społeczne. Nowe rozwiązania oświatowe zawarto w ustawie z 7 IX 1991 r. O systemie
oświaty. Szkoły otrzymały dość szeroki zakres autonomii, a dyrektorzy i nauczyciele uzyskali uprawnienia do bardziej elastycznej realizacji programów nauczania oraz tworzenia klas autorskich. Pedagogom pozwolono na swobodny dobór
69

M.in. w Wojewódzkim Przeglądzie Ukraińskich Zespołów Estradowych, Wojewódzkim Domu
Kultury we Wrocławiu na wieczorze folkloru ukraińskiego, Legnica Cantat 1979, Sacrosong 1985,
Dni muzyki cerkiewnej w Hajnówce.
70 S y rn y k, Ukraińskie Towarzystwo, s. 381.
71 Muzyka pomaga w nauce, „Słowo Polskie”, nr z 26 IX 1974.
72 „Echo Krakowa” i „Przekrój”, za Kroniką szkolną z lat 1967–1977.
73 Koncert zespołów UTSK, „Ruch Muzyczny”, nr 18 z 1976.
74 Monografia szkoły, s. 29.
75 Bogusław Ś l i w e r s k i, Remanent reformowania oświaty III RP http://www.eid.edu.pl/archiwum/1999,97/marzec,147/remanent_reformowania_oswiaty_w_iii_rp,824.html (dostęp: 23 III
2015).
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podręczników. Zwiększono też kompetencje dyrektorów i kuratorów. Nastąpiła
decentralizacja oświaty i nałożenie na organy władzy lokalnej obowiązku zakładania i prowadzenia placówek oświatowych. Kolejna zmiana nastąpiła w lipcu
1998 r., gdy resort edukacji wprowadził nowy ustrój szkolny z sześcioletnią szkołą
podstawową, trzyletnim gimnazjum oraz trzyletnimi liceami proﬁlowanymi, a uzyskanie kwaliﬁkacji zawodowych miały umożliwić technika i szkoły zasadnicze.
Dostosowano także system zarządzana i ﬁnansowania oświaty do nowej struktury
państwa: gminy zakładają i „prowadzą” przedszkola i szkoły podstawowe, powiaty otrzymują subwencję uzupełniającą z budżetu państwa na zadania oświatowe
w zakresie m.in. zakładania i prowadzenia szkół i gimnazjów specjalnych, szkół
ponadgimnazjalnych, szkół o proﬁlu artystycznym. Samorządy wojewódzkie natomiast w ramach własnych zadań oświatowych mogą prowadzić szkoły o znaczeniu regionalnym lub ogólnopolskim (np. szkoły baletowe). Wprowadzając zasady
ﬁnansowania oświaty, stworzono pojęcie bonu edukacyjnego i od tego momentu
mówi się, że „pieniądz idzie za uczniem”, ponieważ ministerstwo ustala koszty
kształcenia ucznia na odpowiednim poziomie (uczeń przeliczeniowy).
W zakresie szkolnictwa mniejszościowego pewne zmiany wprowadzono już pod
koniec lat 80., jeszcze przed „rokiem przełomu”. Bezpośrednio po zniesieniu stanu
wojennego działacze ZG UTSK (po 13 grudnia stowarzyszenie miało ograniczone
możliwości działania) podejmowali rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa
Oświaty i Wychowania, zgłaszając oczekiwania w sprawie wydania nowego rozporządzenia dotyczącego zakładania i funkcjonowania punktów nauczania języka
ukraińskiego. Przedstawiciele Towarzystwa zwrócili się również o wsparcie ﬁnansowe dla szkolnictwa ukraińskiego, w tym wydanie nowego elementarza, oraz
rozwiązanie trudnej sytuacji lokalowej legnickiego liceum i o pomoc przy budowie
internatu w Białym Borze76. Pewnym ich osiągnięciem było wydanie przez ministerstwo Rozporządzenia o organizacji nauczania języka ojczystego w szkołach
podstawowych i liceach ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży narodowości
białoruskiej, litewskiej, słowackiej i ukraińskiej. Zakładało ono możliwość tworzenia punktu nauczania języka, gdy taką chęć zadeklarowali rodzice czwórki
dzieci, natomiast przy liczbie co najmniej 20 dzieci można było utworzyć odrębną
klasę z nauczaniem języka mniejszości. Przewidziano naukę języka ojczystego
w punktach w wymiarze trzech godzin tygodniowo oraz cztery godziny w klasach
„mniejszościowych” i w liceach. W szkołach średnich istniała możliwość wprowadzenia w ostatniej klasie zamiast jednej godziny z języka ukraińskiego lekcji
historii narodu ukraińskiego77.
W nowej ustawie z 1991 r. znalazł się zapis stanowiący, że szkoła mniejszościowa publiczna umożliwia podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej oraz religijnej głównie poprzez naukę języka, historii i literatury danej
76 Ta ostatnia inicjatywa została przez ministerstwo dofinansowana, por. Droz d, Szkolnictwo
ukraińskie w Polsce, s. 35.
77 Dziennik Urzędowy MOiW 1987, nr 10 poz. 67.
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grupy narodowej. Na wniosek rodziców nauka języka mogła być prowadzona:
1) w osobnych grupach, oddziałach lub szkołach, 2) w grupach, oddziałach lub
szkołach – z dodatkową nauką języka oraz własnej historii i kultury, 3) w międzyszkolnych zespołach nauczania78. Efektem tego zapisu było Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 III 1992 r. w sprawie organizacji kształcenia umożliwiającego podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
Sami zainteresowani oceniają, że akt ten był wyjątkowo korzystny dla mniejszości
narodowych79. Po raz pierwszy zostały doprecyzowane pojęcia: szkoła z ojczystym
językiem nauczania, szkoła dwujęzyczna, szkoła z dodatkową nauką języka ojczystego itp. Organizacja danego typu kształcenia miała być uzależniona od lokalnych
warunków i możliwości. Także już do przedszkola wprowadzono możliwość nauki
języka ojczystego. Bezpośredni nadzór nad placówkami, w których prowadzono
nauczanie języka mniejszości, przekazano kuratorowi oświaty. Język ojczysty zaliczono do przedmiotów obowiązkowych, co na pewno podnosiło jego rangę i mogło
wpływać na polepszenie jakości nauczania. Nadal zgłoszenie chęci nauki było dobrowolne i dotyczyło konkretnego etapu edukacyjnego. Od 1 I 2003 r. obowiązuje
nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, wydane 3 XII 2002 r.,
w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne
zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup
etnicznych. Jest ono mniej korzystne od poprzedniego. Nie zawiera już bowiem
zapisu umożliwiającego naukę przedszkolną w języku ojczystym, a w szkołach
język mniejszości przestał być przedmiotem obowiązkowym80.
Nowe rozwiązania prawne, brak nacisków administracyjnych („zachęcających
do asymilacji” i determinujących nierzadko wyjazdy za granicę), nieprowadzenie
polityki indoktrynacji oraz zniesienie uniformizacji szkoły na pewno wpłynęły na
wzrost liczebny szkolnictwa ukraińskiego. Między 1989 a 1999 r. liczba uczących
się języka ukraińskiego w międzyszkolnych zespołach nauczania wzrosła prawie
dwuipółkrotnie, a liczba szkół zwiększyła się z czterech placówek do siedmiu81.
W nowej rzeczywistości politycznej zmieniła się też sytuacja legnickiego liceum.
Przede wszystkim w 1993 r. doszło do kolejnej przeprowadzki szkoły do siedziby
przy ul. Pancernej 10 (obecnie ul. Tarasa Szewczenki)82. W nowej lokalizacji szkoła
doczekała się sali gimnastycznej i tam też przeniesiono internat83. Zniknęły pro78

DzU 1991, nr 95 poz. 425.
Marek S y r n y k, Nauczanie języka ukraińskiego w Polsce po roku 1989, „Rocznik Lubuski”,
t. 30, cz. 1 (2004), s. 179.
80 DzU 2002, nr 220 poz. 1853.
81 Marek S y rn y k, Nauczanie języka ukraińskiego w Polsce po roku 1989, www.interklasa.pl/
portal/dokumenty/rmowa/stronypol02/hi... , s. 11–13 (dostęp: 12 IV 2009); idem, Nauczanie języka
ukraińskiego w Polsce po roku 1989, „Rocznik Lubuski”, s. 184.
82 Budynek, który zajmuje szkoła, i internat pochodzą z zasobu po jednostkach Armii Radzieckiej.
83 Internat cały czas istniał przy ul. Chojnowskiej 98. Szkoła została przeniesiona do budynków
zajmowanych długie lata przez jednostki Armii Radzieckiej. Warto wspomnieć, że przed II wojną
światową znajdowało się w nim niemieckie gimnazjum.
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blemy lokalowe, pojawiły się jednak inne. Do 1995 r. legnickie liceum było jedyną
tego typu szkołą w Polsce (klasy ukraińskie w liceach w Przemyślu i Górowie Iławeckim funkcjonowały niedługo), nie miało więc żadnych problemów z naborem
uczniów. Powstanie nowych szkół ukraińskich w rejonach, z których przybywała
znaczna część uczniów do legnickiego liceum, tj. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Białym Borze (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum), Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Górowie Iławieckim (gimnazjum i liceum oraz Technikum
Gastronomiczne), Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przemyślu (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum), Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bartoszycach
(szkoła podstawowa, gimnazjum), a także ukraińskich klas w szkole podstawowej
w Baniach Mazurskich i w gimnazjum w Bielsku Podlaskim, spowodowało, że od
tego momentu rekrutacja uczniów do szkoły legnickiej odbywa się przede wszystkim na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego. Ponieważ szkolnictwo
zostało dotknięte demograﬁcznym niżem, nastąpił też spadek populacji dzieci
ukraińskich. Wspomniany wyżej sposób ﬁnansowania szkół poprzez „bony oświatowe”, kiedy to pieniądze „idą za uczniem”, powoduje, że szkoły mniejszościowe,
z mniejszą liczbą uczniów mogą mieć problemy materialne. Często też dla lokalnych samorządów szkoły takie stają się drogie w utrzymaniu. Możliwe, że lepszym
rozwiązaniem byłoby oddanie tych szkół pod zarząd urzędom marszałkowskim,
posiadającym większe fundusze (tak jest w przypadku szkoły w Górowie), zwłaszcza że zwykle są to szkoły regionalne i ponadregionalne84.
Legnickie liceum dostosowało się do nowej struktury i obecnie – podobnie jak
większość szkół ukraińskich – funkcjonuje jako Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza, w którego skład wchodzi ukraińskie LO nr 4
oraz Gimnazjum nr 1085. Liceum nie straciło swojego ukraińskiego charakteru86,
zajęcia z języka ukraińskiego odbywają się w ramach spotkań pozalekcyjnych87,
ale wśród uczniów szkoły gimnazjalnej i licealnej odnajdujemy już nie tylko przedstawicieli mniejszości ukraińskiej i dzieci z rodzin narodowościowo mieszanych.
Uczęszcza do niej również młodzież polska, doceniająca niewielkie rozmiary szkoły i tym samym nastawienie na indywidualizm nauczania i bardziej komfortowe
warunki pracy i nauki, sprzyjające osiąganiu wysokich wyników zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdziła, że
IV Liceum Ogólnokształcące w Legnicy jest wśród 500 najlepszych liceów w Pol84

Taką sugestię wyraża S yrn y k, Nauczanie języka ukraińskiego, s. 186.
Rekrutacja do gimnazjum sprawiała na początku pewne problemy. W pierwszym roku istnienia Zespołu Szkół do I klasy gimnazjum zgłosiło się dziewięciu kandydatów – siedmiu z Legnicy
i dwóch z odległego Wągrowca. W kolejnym – 11; natomiast w roku szkolnym 2001/2002 nie udało
się utworzyć pierwszej klasy. W następnych latach przeprowadzano udaną rekrutację, choć klasy są
nieliczne, zob. Monografia szkoły oraz strona szkoły: http://zso4legnica.pl.
86 Uczniów obowiązuje podczas uroczystości szkolnych strój galowy, którym jest przyjęty we
wszystkich placówkach oświatowych strój w tonacji biało-czarnej (biało-granatowej), albo ludowy
strój ukraiński.
87 Przy ZSO działa Międzyszkolny Punkt Nauczania Języka Ukraińskiego i Religii dla młodszych
dzieci. Obecnie nauką obejmuje on ok. 50 dzieci.
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sce, sklasyﬁkowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY
2014. Z kolei wyniki egzaminów gimnazjalnych i maturalnych są w Zespole Szkół
wyższe od średniej miasta i województwa. Szkoła uczestniczy w projektach unijnych i międzynarodowych, sprzyjających rozwijaniu zainteresowań oraz zdobywaniu wiedzy i podnoszeniu wyników nauczania, m.in. w programach Fizyka jest
ciekawa, Matematyka – reaktywacja. Współpracuje z uczelniami wyższymi na
Dolnym Śląsku, m.in. oﬁcjalną umowę o współpracy podpisała z Uniwersytetem
Wrocławskim. Dobrze funkcjonuje w niej system wychowawczy, ponieważ w niewielkiej szkole łatwiej radzić sobie z przejawami patologii. Dla wielu uczniów
możliwość nauki języka ukraińskiego stanowi dodatkową atrakcję88. Mimo że
uczniowie obecnie pochodzą przede wszystkim z miejscowego środowiska89, w corocznych rekrutacjach (oprócz wspomnianych przejściowych problemów z gimnazjum) szkole udaje się skompletować minimum jeden, a zwykle dwa oddziały
na każdym poziomie edukacyjnym. Jest ona znana z wprowadzanych innowacji
dydaktycznych i „otwarcia” na każdego ucznia, także z dbałości o wysoki poziom
nauczania i sprawnie funkcjonujący system wychowawczy.
Polscy uczniowie postrzegają IV LO jako atrakcyjną szkołę pozwalającą
rozwijać zainteresowania, poznawać inny język i zwyczaje90, uczącą tolerancji
i zrozumienia. Doceniają, że szkoła stara się wychować „absolwenta, który zna
i szanuje swoje korzenie, a jednocześnie jest przygotowany do życia we współczesnej Europie”91. Ukraińskim uczniom proces wychowawczy nadal daje poczucie
przynależności narodowej, wzmacnia jej postawy patriotyczne, pozwala pogłębiać
znajomość języka ukraińskiego, kultywować zwyczaje i rozwijać kulturę narodową. Obu grupom uczniów proces dydaktyczny, dokumentowany osiągnięciami na
zewnętrznych egzaminach gimnazjalnych i maturalnych, zapewnia wysoki poziom
nauczania i daje szansę kontynuacji nauki na dobrych polskich i zagranicznych
uczelniach.
IV LO jest obecnie jedyną szkołą „mniejszościową” w Legnicy, mimo że stolica Zagłębia Miedziowego po 1945 r. była siedzibą Zespołu Szkół Żydowskich,
a przy polskich szkołach funkcjonowały komplety nauczania języka dla ludności
niemieckiej oraz odrębne klasy dla dzieci greckich i macedońskich. Wszystkie te
narodowościowe grupy szkolne przeszły już do historii, natomiast szkoła z ukraińskim językiem nauczania stanowi nadal ważny element organizacyjny sieci
szkolnictwa legnickiego.
88

Zawsze oprócz języka angielskiego i niemieckiego poznają kolejny. Większość przedmiotów
prowadzonych jest w języku polskim. Tylko język ukraiński, historia i geografia Ukrainy odbywają się
po ukraińsku. IV LO w rankingu na najlepszą szkołę średnią w Legnicy w roku szkolnym 2006/2007
zdobyło trzecią lokatę. Placówka stara się też realizować zapisany w misji szkoły cel: „przygotować
młodego człowieka do życia w zjednoczonej Europie”, Monografia szkoły, s. 30.
89 W latach 2001–2005 pochodzili tylko z województwa dolnośląskiego, Danuta Nikitienko,
Włodzimierz Nikitienko, Szkolnictwo ukraińskie w Legnicy, „Przegląd Zachodni”, nr 3 z 2007,
s. 180.
90 Szkoła prowadzi wymianę uczniowską z placówkami na Ukrainie, Monografia szkoły, s. 29.
91 Ibidem, s. 31.
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THE HISTORY OF TEACHING THE UKRAINIAN LANGUAGE
IN POLAND AFTER WORLD WAR II
(ESPECIALLY THE HIGH SCHOOL NO. 4 IN LEGNICA)
The article concerns the history of the High School no. 4 in Legnica, the oldest of those schools in
Poland with classes in Ukrainian language, as seen from the perspective of development of Ukrainian
education in Poland after the year 1945. Documents that formed the basis for establishing the school
which educated Ukrainians in their native language were analysed. Thanks to said documents the
establishment of elementary school in Jaroszówka and the school in Legnica (initially in Złotoryja)
was possible in 1957.
As of the 1960’s problems with said schools arose, along with the risk of their being shut down.
These institutions were subject to unfriendly local, educational, administration and under scrutiny
by the Security Service (Służba Bezpieczeństwa – SB). The authorities realised that schools with the
Ukrainian language were not limiting their activities to education, they were also important centres
of Ukrainian national awareness and moulded their intelligentsia. The political situation after 1989
and educational reforms removed the restrictions on Ukrainian schools, however it also altered the
situation of the school in Legnica. The nature of the school was altered – it was changed into a School
Complex (which included middle and high school tiers). The school suffered the effects of demographic decline. Its pupils no longer come from all regions of Poland, but mainly from the Lower
Silesian and Lubusz Voivodeship. Even though it remains a centre for maintaining Ukrainian culture
on the local scale, Polish pupils study there as well.
Translated by Maciej Zińc z uk

BARBARA TECHMAŃSKA

ZUR GESCHICHTE DES UKRAINISCHUNTERRICHTS IN POLEN
NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG
(MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER ROLLE
DES IV. ALLGEMEINBILDENDEN LYZEUMS IN LIEGNITZ)
Der Beitrag legt die Geschichte des IV. Allgemeinbildenden Lyzeums in Liegnitz, der am
längsten existierenden Schule mit Ukrainisch als Unterrichtssprache in Polen, aus der Perspektive
der Entwicklung des ukrainischen Schulwesens in Polen nach 1945 vor. Es werden alle rechtlich
relevanten Akten ausgewertet, in dem die juristischen Voraussetzungen einer Schulgründung für die
Ukrainer geschaffen wurden. Erst nach Schaffung dieser rechtlichen Grundlagen konnten 1957 die
Elementarschule in Vorhaus und das hier besprochene Lyzeum in Liegnitz (anfangs in Goldberg)
gegründet werden.
Bereits Anfang der sechziger Jahre kamen Probleme auf, die mit der Tätigkeit dieser Schule verbunden waren und ihre Weiterführung gefährdeten. Beide Einrichtungen unterstanden der Kontrolle
mißgünstiger lokaler Schulbehörden und wurden vom Sicherheitsdienst inﬁltriert. Den Behörden war
klar, daß sich Schulen mit ukrainischer Unterrichtssprache nicht auf die Bildungsarbeit beschränkten, sondern wichtige Zentren des ukrainischen Nationallebens und der Ausbildung der Intelligenz
darstellten. Die politische Realität nach 1989 sowie die Schulreformen beseitigten schließlich die
Arbeitsschwierigkeiten der ukrainischen Schulen, sie veränderten allerdings auch die Stellung der
Liegnitzer Schule. So wurde die Struktur des Lyzeums verändert als es in eine zweigliedrige Gesamtschule (Gymnasium und Lyzeum) umgewandelt wurde. Die Schule bekommt bereits die negativen
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Folgen des demographischen Wandels zu spüren. Ihre Schüler stammen nicht mehr aus ganz Polen,
sondern vor allem aus den Wojewodschaften Niederschlesien und Lebus. Auch wenn es sich bei der
Schule immer noch um ein Zentrum ukrainischer Kultur auf lokaler Ebene handelt, werden hier auch
polnische Schüler ausgebildet.
Übersetzt von Waldemar K önighaus
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ANIOŁ KSIĘSTWA ŻAGAŃSKIEGO W HERBIE
KSIĘCIA WALLENSTEINA I JEGO GENEZA.
PRZYCZYNEK DO HERALDYCZNEJ SYMBOLIKI
KSIĘSTW ŚLĄSKICH
Kiedy Zdeněk Kalista koncypował w przeddzień wybuchu II wojny światowej
swoje dzieło pt. Czesi, którzy tworzyli dzieje świata, naturalnie jeden rozdział
poświęcił w nim także osobie cesarskiego generalissimusa, Albrechta von Wallenstein1. Choć w przypadku większości innych wspomnianych tam osobistości można
prowadzić polemikę na temat ich znaczenia w dziejach powszechnych, włączenia
księcia frydlanckiego do tego grona chyba nikt nie odważyłby się podać w wątpliwość. Ba, wręcz odwrotnie, z dumą można stwierdzić, że Wallenstein był jednym
z najsławniejszych Czechów w dziejach ludzkości nie tylko w okresie od XVI do
XVIII stulecia, w których to ramach chronologicznych zamyka się praca Kalisty,
ale w całej ich rozciągłości. Co więcej, potwierdza to także ciągle utrzymujące się
zainteresowanie, które jego życiu i czynom właściwie od chwili jego zamordowania
poświęciła czeska i niemiecka historiograﬁa i które mierzone liczbą opublikowanych prac można porównać z nielicznymi bibliograﬁami dotyczącymi osób2.
Zastanawia, że tylko niewielkie zainteresowanie wzbudziła dotąd osoba cesarskiego generalissimusa w czeskiej historiograﬁi z punktu widzenia nauk pomocniczych. Istnieje wprawdzie wykaz jego potomstwa (jak wiadomo, Wallenstein nie
pozostawił po sobie męskiego potomka, ale jego krew płynie nadal w potomstwie
1 Zdeněk Kalista, Čechové, kteří tvořili dějiny, Praha 1939, s. 109–118. Do tematu Wallensteina
Kalista powrócił później i przygotował jego obszerną biografię, która została jednak wydana dopiero
po śmierci autora. Por. idem, Valdštejn. Historie odcizení a snu, Praha 2002 (= Velké postavy českých
dějin, sv. 1).
2 Bardzo szczegółowa, kilkutomowa bibliografia Wallensteina ukazała się w drugiej połowie XIX
i na początku XX w. na stronach czasopisma „Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen”. Obszerny, ale tylko wybrany spis literatury znajduje się w wydanym niedawno
reprezentacyjnym katalogu wystawy o Wallensteinie, która odbyła się w dniach od 15 XI 2007 r. do
17 II 2008 r. w miejscu Valdštejnská jízdárna w Pradze. Por. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent
musae?, ed. Eliška F u č ík o v á, Ladislav Čepička, Praha 2007, s. 589–605.
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córki Marii Elżbiety)3, ale w przeciwieństwie do tego zbyt mało uwagi poświęcono szczegółowemu poznaniu jego rodowych korzeni4. Wyzwaniem pozostaje
osoba Wallensteina dla sfragistyków, niezaprzeczalny dług wobec niej mają też
heraldycy. Przemiany herbu generalissimusa próbował już w 1880 r. opracować
Maximilian Gritzner5, który kilka lat później swoje odkrycia ponownie wykorzystał
w encyklopedycznej pracy poświęconej heraldyce książąt niemieckich i włączonej
w ramy ambitnego projektu znanego pod skróconą nazwą Siebmacher6. W tym samym roku inną część, poświęconą śląskiej szlachcie, wydał Conrad Blažek, i także tutaj, uwzględniając terytorialny rozmiar ekspansji Wallensteina, pojawiło się
stosunkowo obszerne hasło7. Prace te głębszego zainteresowania tematem jednak
nie wywołały. W czeskim środowisku heraldyki Wallensteina dotyczyły prace poświęcone książętom żyjącym na naszym obszarze, ale niestety tylko powierzchownie8. Najnowszemu obszernemu studium Jana Locha można natomiast wypomnieć
pewną „rozciągłość” i w rzeczywistości – wbrew nazwie – tylko częściowe, a nie
dostatecznie głębokie skupienie się na kwestiach heraldycznych9.
Jak wiadomo, poza jednolitym księstwem frydlanckim, które Wallenstein świadomie utworzył w północnych i wschodnich Czechach10, generalissimus rządził
jako cesarski wasal także na innych terytoriach, które zostały mu przekazane jako
częściowa zapłata nigdy niespłaconych i przy stanie skarbu państwa praktycznie
niespłacalnych należności od cesarza. Wśród nich znalazło się przede wszystkim
północnoniemieckie księstwo meklemburskie z innymi inkorporowanymi do niego
ziemiami. Zostało ono przekazane Wallensteinowi jako zastaw Rzeszy na początku 1628 r., a rok później cesarz Ferdynand nadał mu je w lenno. Meklemburgia
3

Vladimír P o u z a r, Potomci Albrechta z Valdštejna, „Heraldika a genealogie”, 18, 1985, 2,
s. 101–132.
4 Najobszerniejszy zestaw informacji na ten temat zebrał prawdopodobnie František Dvorský,
Albrecht z Valdštejna. Nové listy do knihy třistaleté paměti, „Časopis Musea království Českého”,
49, 1885, 1, s. 126–141.
5 Maximilian Gritzner, Das Wappen Wallenstein und die ihm verliehenen kaiserlichen Diplome,
[w:] „Vierteljahrsschrift für Heraldik, Sphragistik und Genealogie“, 8, 1880, s. 196–203.
6 Id e m, Die Fürsten des heiligen römischen Reiches deutscher Nation. J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch, Bd. I, Abt. 3, Reihe III, A, Nürnberg 1887, s. 275–276, Taf. 372,
373.
7 Conrad B laž e k, Der abgestorbene Adel der Preussischen Provinz Schlesien, Tl. 1: J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch, Bd. VI, Abt. 8, Nürnberg 1887, s. 117–118, Taf.
85.
8 Jan Žu p an ič, Michal F ia la, František Ste llne r, Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny
české, Praha 2001, s. 285–293, kwestii heraldycznych nie zbadali w zasadzie w ogóle. W kolorowym
załączniku ich książki jest przedstawiony prosty herb księstwa frydlanckiego (Herzogtum Friedland)
z 1624 r. i złożony herb Wallensteina z 1632 r., nie są jednak opisane, a w wypadku drugiego z nich
nie została nawet ogólnie naszkicowana jego geneza.
9 Jan Lo c h, Heraldika a soukromý život Albrechta z Valdštejna a Frýdlantu, „Heraldická ročenka”, 2003–2004, s. 3–72.
10 Bardziej szczegółowo Marek Starý, Frýdlantské vévodství a jeho státoprávní postavení v rámci
České koruny, [w:] Vývoj české ústavnosti v letech 1618–1918, ed. Karel Malý, Ladislav Soukup,
Praha 2006, s. 135–157.
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odgrywała ważną rolę w morskich planach Wallensteina i m.in. dawała mu jako
bezpośredniemu księciu Rzeszy prawo uczestniczenia w posiedzeniu sejmu Rzeszy w kurii książąt. Z prawnego punktu widzenia utrzymanie księstwa było jednak
dość problematyczne i faktycznie skończyło się w 1630 r.11
Poza tym Wallenstein stopniowo nabył także dwa historyczne księstwa w ramach konstytucyjnej całości Korony Czeskiej – we wrześniu 1627 r. cesarz sprzedał
swojemu dowódcy dolnośląskie księstwo żagańskie (Fürstentum Sagan), potem
jednak na początku następnego roku przekazał mu je w lenno i wkrótce podwyższył jego status (na Herzogtum)12. Ostatecznie, po zajęciu Meklemburgii przez
Szwedów, Ferdynand zrekompensował to księciu Albrechtowi przekazaniem mu
kolejnego śląskiego księstwa, mianowicie (wielko)głogowskiego, sąsiadującego
z żagańskim13. Prawdopodobnie powtórnie pojawiła się myśl zaspokojenia rosnących roszczeń Wallensteina (czy raczej ich części) nadaniem Łużyc, ale pozostała
ona tylko w sferze koncepcji14.
Stopniowe rozszerzanie władzy Wallensteina znalazło także swoje odzwierciedlenie w postępujących przemianach jego coraz bardziej skomplikowanego
herbu, obejmującego heraldyczne symbole ziem, którymi w tym czasie rzeczywiście rządził lub do których zgłaszał pretensje. „Oﬁcjalne” blazonowanie tych
wariantów przy tym nie istnieje, ponieważ poprawienie herbu nie jest częścią
poszczególnych przywilejów i innych dokumentów, które towarzyszą awansowi
generalissimusa. Wyjątkiem jest jedynie przywilej, którym Wallensteinowi został
zapożyczony palatynat, przyznane prawo utworzenia majoratu i przede wszystkim
– nadany nowy herb. Miał formę papierowej księgi o 16 kartach i został wydany
11 O meklemburskiej władzy Wallensteina por. przede wszystkim Georg Christian Friedrich
Lisch, Wallensteins Abzug aus Meklenburg im Jahre 1629, „Jahrbücher des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde”, 35, 1870, s. 45–79; idem, Über Wallensteins Regierungsform
in Meklenburg, ibidem, 36, 1871, s. 3–48; Otto Hunziker, Wallenstein als Landesherr insbesondere
als Herzog von Meklenburg, Zürrich 1875; Otto G r o t e f e n d, Meklenburg unter Wallenstein und
die Wiedereroberung des Landes durch die Herzöge, „Jahrbücher des Vereins für mecklenburgische
Geschichte und Alterthumskunde”, 66, 1901, s. 227–284.
12 Podstawową pracą na temat żagańskiej władzy Wallensteina jest do dziś opracowanie Arthura
He in ric h a, Wallenstein als Herzog von Sagan, Breslau 1896. Kilka nowszych refleksji zob. Jerzy
Piotr M a jc h rza k, Wallenstein jako książę Żagania, [w:] Wojna trzydziestoletnia (1618–1648) na
ziemiach nadodrzańskich, red. Kazimierz Ba rtkie w ic z, Zielona Góra 1993, s. 123–131.
13 Niestety tylko minimum informacji o ziemi głogowskiej za panowania Wallensteina podaje
w rzeczywistości studium: Radek Fukala, Albrecht z Valdštejna jako hlohovský kníže a jeho slezské
epizody, [w:] Wielki Głogów. Między blaskiem dziejów i cieniem ruin, red. Bogusław Czechowicz,
Małgorzata Konopnicka, Głogów–Zielona Góra 2010, s. 183–189. Zgodne i odrębne aspekty władzy Wallensteina we wszystkich jego ziemiach próbował zwięźle uchwycić Marek S tarý, Political
and Administrative System of Waldstein’s Lands, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa.
Cracow Studies of Legal and Constitutional History”, 5, 2012, 1, s. 61–69.
14 Por. niesygnowany dokument cesarski z 1628 r. oraz raporty toskańskiego wysłannika w Wiedniu, Nicolasa Sacchetiego, z lat 1632 i 1633. Julius Max Schottky, Wallensteins Privatleben, München 1832, s. 141–143; Hynek K o l lmann, Některé příspěvky ke smlouvě göllersdorfské, uzavřené
v příčině druhého generalátu Valdštýnova, „Český časopis historický”, 1, 1895, s. 364, 367.
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przez wiedeńską cesarską kancelarię 15 IX 1622 r.15, a więc tego samego dnia,
kiedy pozwolono Wallensteinowi i jego potomkom używać nowego przydomka
„z Wallensteina i Frydlantu”16. Nie ulega wątpliwości, że tymi krokami Wallenstein
chciał demonstracyjnie odciąć się od swoich rozgałęzionych krewnych i w stylu
swojego późniejszego dumnego hasła „Invita invidia!” symbolizować (daleki od
zakończenia) osobisty awans. Odpowiada temu także nowo wybrany herb rodowy:
srebrny orzeł, w złotej koronie, w czerwonym polu. Nad tarczą był według cesarskiego przywileju turniejowy hełm z czerwono-srebrnymi labrami, na nim złota
korona królewska, a nad nią w formie klejnotu orzeł z tarczy17. Na taką postać
herbu w żaden sposób nie wpłynęło podwyższenie Wallensteina na księcia Rzeszy
(Reichfürst) (7 IX 1623 r.)18 ani prawdopodobnie kolejne – na księcia Frydlantu
(Herzog von Friedland) (13 VI 1625 r.)19.
Według Jana Locha Wallenstein otrzymał nowy herb 4 I 1627 r.20 Skąd pochodzi
ta informacja, nie jest jednak jasne. W tekście owego cesarskiego dekretu, w którym było tego dnia księstwo frydlanckie (Fürstentum Friedland) podwyższone
(na Herzogtum)21, nie mówi się bowiem w ogóle o symbolice heraldycznej. Co
więcej, nawet pierwotna praca Maximiliana Gritznera nie łączy z tym przywilejem
żadnej konstytutywnej zmiany herbu22. Być może mylące było tu późniejsze hasło
Gritznera w odpowiedniej części Siebmachera, bo choć w tekstowej jego części
także nie ma żadnej wzmianki o nowym herbie, to jednak na tablicach obrazowych
pojawia się jeden z wariantów herbu z napisem „laut Dipl. d.d. Wien 4. Januar,
1627”23. W rzeczywistości kolejne poprawienie herbu w żadnym z dalszych przywilejów, które Ferdynand II nadał swojemu pełnemu sukcesów generalissimusowi,
już się nie pojawia.
Z drugiej strony, zarówno literatura, jak i przede wszystkim konkretny zachowany materiał sfragistyczny jasno dokumentują, że herb Wallensteina przeszedł
po 1622 r. dosyć dynamiczny rozwój. W pierwszej fazie nastąpiło dodanie tarczy
sercowej, na której pojawia się stary herb rodowy Wallensteina: tarcza dzielona
w krzyż, w której pierwszym i czwartym złotym polu znajduje się wspięty niebieski
lew zwrócony do środka, a w drugim i trzecim polu taka sama ﬁgura z odwróco-

15

Státní oblastní archiv (dalej: SOA) Praha, fond Rodinný archiv Valdštejnů, Listiny, sygn. N-6,
nr inw. 19. Dnia 14 I 1623 r. Ferdynand II zatwierdził wspomniane przywileje ponownie z tytułu
czeskiego króla. Ibidem, sygn. N-8, nr inw. 20.
16 Ibidem, sygn. N-5, nr inw. 18.
17 Część odpowiedniego przywileju z nowo nadanym herbem wydał Loch, Heraldika, s. 10.
18 SOA Praha, Rodinný archiv Valdštejnů, Listiny, sygn. N-9, nr inw. 23.
19 Chodzi tutaj o twierdzenie tylko hipotetyczne, dlatego że odpowiedni dekret nie zachował się
i dziś nie mamy do dyspozycji ani jego odpisu, ani edycji.
20 L o ch, Heraldika, s. 14.
21 SOA Praha, Rodinný archiv Valdštejnů, Listiny, sygn. N-18, nr inw. 33; odpis jest dostępny
też w Národní archiv Praha, f. Salbuchy, nr inw. 11, k. 26, fol. 661r–668v.
22 G ritzn er, Das Wappen Wallenstein, s. 198.
23 Idem, Die Fürsten, Taf. 373.
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nymi barwami24. Potem po 1627 r. heraldyczna symbolika księcia frydlanckiego
zaczęła stopniowo odzwierciedlać zmiany w posiadanych przezeń ziemiach i tytulaturze. W związku z tym można to odzwierciedlenie wyjaśnić w jeden sposób.
Wallenstein jako książę Rzeszy czuł się uprawniony zmienić sobie herb sam,
według własnego upodobania i bez wcześniejszej czy późniejszej zgody cesarza.
Z tego samego względu sam zaczął bić monety, a dopiero następnie jego działalność została zatwierdzona odpowiednim przywilejem cesarskim25.
Poza nowo utworzonym księstwem frydlanckim (Herzogtum Friedland) pierwszą tradycyjnie konstytucyjną całością, w której Wallenstein na podstawie cesarskiej decyzji objął władzę, stało się dolnośląskie księstwo żagańskie. Z punktu
widzenia Ferdynanda II, którego zadłużenie wobec generalissimusa gwałtownie
wzrastało, chodziło o ziemię odległą, potencjalnie zagrożoną sąsiedztwem z protestancką Brandenburgią i z Łużycami, które znajdowały się wówczas w posiadaniu saskiego elektora. W przeciwieństwie do tego Wallenstein prawdopodobnie
oceniał Żagań jako obiecujący punkt strategiczny dla przyszłych działań swoich
wojsk na śląskim obszarze, które właściwie przewidywał. Umowa ramowa nie
była więc trudna, chodziło tylko o sprecyzowanie jej warunków. Komisarze śląskiej komory wysłani do Żagania doszli jednak na początku lipca 1627 r. do nie
za bardzo optymistycznych wniosków. Wartość księstwa i wcielonego do niego
majątku Przewóz oszacowali na 170 tys. niemieckich talarów, od nich trzeba było
jednak bezwzględnie odliczyć sumę zastawu 110 tys. talarów26, następnych 20 tys.
talarów stanowiły koszty administracyjne. Według komisarzy poprzez alodizację
lennych majątków możliwe było uzyskanie ok. 30 tys. złotych, ale mimo to ich
zdaniem wartość Żagania nie przekraczała 70 tys. talarów. Jeszcze gorzej brzmiał
raport, który tydzień później przedstawiła wiedeńskiemu dworowi śląska komora.
Żagań z Przewozem wyceniła na 150 850 złotych reńskich i 1 pieniądz, łączna
kwota długów obciążających ten majątek została jednak oszacowana na 340 392
złote i 43 krajcary27.
24

Właśnie taki wariant łączy Gritzner z 1627 r.
Na temat mennictwa Wallensteina bardzo szczegółowo piszą: Adolph M eyer, Albrecht von
Wallenstein (Waldstein) Herzog von Friedland und seine Münzen, Wien 1886; Emanuela N ohe jl o v á, Mincovnictví Albrechta z Valdštejna, „Numismatický časopis československý”, 10, 1934,
s. 28–73. Wallenstein zaczął z pewnością bić monety już w 1626 r. Ferdynand II pozwolił mu jednak
na to dopiero 16 II 1628 r. Odpis odpowiedniego przywileju jest w Národní archiv (dalej: NA) Praha,
fond Valdštejniana, Spisy, k. 43, sygn. F 67/28/2, fol. 72v–80r. Samodzielne bicie monet przez książąt
Rzeszy było już w XVII w. normą, formalnie jednak uprawnienie to jako regale należało ipso iure
tylko do głowy Rzeszy i do elektorów, na inne stany Rzeszy zostało rozszerzone dopiero w 1648 r.
26 Majątek Przewóz miał w rękach Mikołaj von Schellendorf, który przez jakiś czas był jednocześnie starostą całej ziemi żagańskiej. Por. jego tytulaturę: „Erbherr der Herrschafft Priebus,
Röm. Kay. Auch zu Hungern undt Böheimb Königl. Maytt. Rath und vollmechtiger Hauptman deß
Fürstenthumbs Sagan” na dokumentach lennych, które wydał jeszcze w czerwcu 1626 r. Archiwum
Państwowe (dalej: AP) Wrocław, Księstwo Żagańskie, sygn. I, fol. 76r–77v, 85r–86v.
27 Friedrich Christoph Förster, Wallenstein, Herzog zu Mecklenburg, Friedland und Sagan, als
Feldherr und Landesfürst in seinem öffentlichen und Privat-Leben. Eine Biographie, Potsdam 1834,
s. 71–72; H e in rich, Wallenstein als Herzog von Sagan, s. 1–2.
25
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Logicznie rzecz biorąc, można by przypuszczać, że w tej sytuacji do przekazania
Wallensteinowi Żagania nie dojdzie, ponieważ zamiast zmniejszyć dług cesarza
wobec generalissimusa, spowodowałoby to jego powiększenie. Rzeczywistość
była jednak bardziej skomplikowana, zasadniczą część długów (287 134 reńskie
złote, 15 krajcarów i 2 pieniądze) tworzyły bowiem gwarancje, których przedmiotem stały się przede wszystkim miasto Żagań i miejscowy klasztor augustianów28. W każdym razie obie strony opowiadały się za dokończeniem transakcji
i w Wiedniu ostatecznie znaleziono proste i eleganckie rozwiązanie – 1 września
cesarz podpisał umowę kupna, poprzez którą sprzedał frydlanckiemu księciu Żagań
i Przewóz za 125 708 talarów, 12 groszy i 1 pieniądz, a więc za kwotę odpowiadającą mniej więcej wspomnianej szacowanej cenie 150 850 reńskich złotych i 1 pieniądza, w dziedziczne posiadanie. Zastrzegł sobie tylko pobór podatku od beczki,
ceł i powszechnych kontrybucji. Ze wszystkich długów obciążających księstwo
żagańskie został Wallenstein przy tym zwolniony (bez informacji, że sam cesarz
miał zamiar spłacić je kiedykolwiek)29.
Ze względu na to, że oryginalny dokument o sprzedaży Żagania nie zachował
się, o jego treści można przypuszczać tylko hipotetycznie. Friedrich Förster sądził,
że Żagań został Wallensteinowi sprzedany jako wolna własność, Wallenstein jednak życzył sobie być lennikiem cesarza, prawdopodobnie dlatego, że wydawało
mu się to bardziej uczciwe (ehrenvoller). Umowa kupna z 1 IX 1627 r. została
w ten sposób cofnięta (wurde demnach zurückgenommen), a w jej miejsce wydano 2 I 1628 r. dokument lenny30. Przy tym należy podkreślić, że Żagań mógł być
sprzedany tylko jako majątek alodialny, dlatego że chodziło o część Korony Czeskiej i jego lenny stosunek wobec czeskiego króla musiał być powszechnie znany
także w Wiedniu. Prawdopodobne jest raczej, że prawna podstawa kupna nie była
we wrześniu 1627 r. wystarczająco sprecyzowana i że nowy dokument z początku
stycznia miał przyczynić się do większej w tej kwestii pewności prawnej i rozwiać
wszelkie wątpliwości31.
Dnia 15 II 1628 r. cesarz podjął kolejny, nieco kontrowersyjny krok, gdyż podwyższył status księstwa żagańskiego z Fürstentum na Herzogtum32. Celem było
28

H ein rich, Wallenstein als Herzog von Sagan, s. 2.
Warunki sprzedaży są znane z dokumentu cesarza Ferdynanda adresowanego do śląskiej komory, datowanego 3 września, w którym poinformował ją, że Albrechtowi „das Herzogthum Sagan
käuflich überlassen habe”. Förster, Wallenstein, Herzog, s. 73. Dokument cytuje także Tomáš Knoz,
Pobělohorské konfiskace. Moravský průbĕh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty, Brno 2006,
s. 441. Na s. 431 informuje, że majątki Żagań, Nowogród Bobrzański (Naumburg) i Przewóz zostały
przyznane Wallensteinowi już w 1621 r. Twierdzenia tego jednak żadne inne znane fakty nie potwierdzają i najprawdopodobniej doszło tu do pomyłki w datacji (zamiast 1621 r. ma być prawidłowo
1627 r.).
30 F ö rs ter, Wallenstein, Herzog, s. 73–74.
31 Odpisy dokumentu lennego z 2 I 1628 r. są złożone w SOA Praha, Rodinný archiv Valdštejnů, Valdštejniána, sygn. I-F2, nr inw. 2366; drugi egzemplarz: ibidem, Rukopisy, nr inw. 262, nestr.
(załącznik č. 9).
32 Oryginał dekretu jest w SOA Praha, Rodinný archiv Valdštejnů, Listiny, sygn. N-26, nr inw. 41.
Jego regest występuje z błędną datą 16 listopada, przejętą prawdopodobnie z inwentarza do zespo29
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konsekwentne włączanie go do czeskiego lub śląskiego obszaru feudalnej hierarchii
stosowanej w Rzeszy, w której tytuł Herzog był nadrzędny wobec tytułu Fürst.
W XV stuleciu panujący księstwa żagańskiego z rodu Piastów, będąc suwerennymi władcami, podporządkowanymi tylko królowi czeskiemu lennym stosunkiem,
tytułu Herzog używali już powszechnie.
Tego samego dnia cesarz przekazał uroczyście w Pradze Wallensteinowi ziemię żagańską33, a ten w zamian za to złożył mu lenną przysięgę34. Akty prawne
dotyczące ziemi żagańskiej zamyka kolejny dekret cesarza z 1 marca, w którym
pozwolił Albrechtowi rozszerzyć jego rodowy ﬁdeikomis35. Później, 12 X 1628 r.,
śląska komora wystawiła kwit do uiszczenia kwoty zakupu36, aczkolwiek jak wypływa z powyższego, w rzeczywistości Albrecht nie płacił nic gotówką, a wartość
księstwa odliczył sobie tylko od swoich roszczeń.
W zachowanych dokumentach określających pod względem prawnym przejście
ziemi żagańskiej pod władzę Wallensteina nie pojawiła się żadna zmiana o charakterze heraldycznym. W rozszerzonym herbie dowódcy posiadanie tego śląskiego
terytorium oczywiście zostało odzwierciedlone. Akcentowana dotychczas problematyka herbu osobistego Wallensteina zaczyna się od tego momentu przeplatać
z kwestią państwowej symboliki – ze względu na skomplikowany rozwój dziejów
Śląska – czeskiej i polskiej.
Badacz jednak znowu wkracza tu na nieco niepewny grunt. Rozdrobnienie
Śląska znalazło swoje odbicie także w rozdrobnieniu heraldycznej symboliki, która (zwłaszcza po 1526 r.) rozwijała się w poszczególnych księstwach odmiennie
i która do dziś stanowi temat mało opracowany, wymagający dalszych heurystycznych wysiłków37. Poza starszymi badaniami, z których na uwagę zasługuje przede
wszystkim praca Sylwiusza Mikuckiego38, dostępna jest monograﬁa Małgorzaty
Kaganiec39, ta jednak koncentruje się na heraldyce rodowej, a herbów poszczególnych księstw szczegółowo nie analizuje. Zwłaszcza w przypadkach, gdy po-

łu Rodinný archiv Valdštejnů, publikowanego w Documenta Bohemica bellum tricenale illustrantia.
Tomus IV: Der Dänisch-Niederdeutsche Krieg und der Aufstieg Wallensteins 1625–1630, ed. Josef
Ko llman n et al., Praha 1974, s. 277, nr 705.
33 Por. list Hermana von Questenberg, którego fragment opublikował Cyril Stra ka, Albrecht
z Valdštejna a jeho doba na základě korrespondence opata strahovského Kašpara z Questenberka,
Praha 1911 (Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, třída
I., číslo 44), s. 16 (Dnes císař vévodu Friedlandského slavnostním způsobem veřejně uvedl v držení
vévodství Zaháňského ve Slezsku).
34 NA Praha, fond Česká dvorská kancelář, sygn. II A 4, k. 295, nr inw. 638.
35 SOA Praha, Rodinný archiv Valdštejnů, Listiny, sygn. N-27, nr inw. 42.
36 F ö rs ter, Wallenstein, Herzog, s. 74.
37 Milan Hlinomaz, Ke státní a zemské symbolice českého státu v období 1526–1918, „Paginae
historiae”, 3, 1995, s. 180–181.
38 Sylwiusz M i ku ck i, Heraldyka Piastów śląskich do schyłku XIV wieku, [w:] Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, t. 3, red. Władysław S emkow ic z, Kraków 1936,
s. 441–552.
39 Małgorzata K ag an iec, Heraldyka Piastów śląskich 1146–1707, Katowice 1992.
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szczególne księstwa dostały się w ręce innych dynastii panujących niż Piastowie.
Przestrzeń do dalszych badań w tym zakresie otwiera w ostatnim czasie np. studium
Ondřeja Felcmana, ukierunkowane na pochodzenie heraldycznego motywu czerwono-srebrnej szachownicy w herbie Podiebradów, książąt ziębickich, lub w ogóle
w śląskiej heraldyce40. Realizuje ono trzeźwy pogląd Milana Hlinomaza, któremu
najlepszym sposobem uzupełnienia wiedzy wydawało się „odrębne przebadanie
symboliki poszczególnych księstw śląskich”41.
Jaki był więc historyczny rozwój herbu księstwa żagańskiego, powstałego
w 1278 r. przy podziale księstwa głogowskiego między trzech synów ówczesnego
władcy Konrada I († 1273/4)? Biorąc pod uwagę, że jest to pochodna pierwotnego wielkiego Śląska ze stolicą we Wrocławiu, także ziemię żagańską symbolizował początkowo czarny śląski orzeł w złotym polu. W tej postaci żagański herb
pojawia się przez całe średniowiecze, ba, nawet później, w XVI i na początku
XVII w.42 W niektórych przypadkach Piastowie żagańscy kombinowali ten symbol z czerwono-srebrną szachownicą, której pochodzenia można doszukiwać się
w morawskich ambicjach Bolesława legnickiego po wymarciu panującej linii królów czeskich z dynastii Przemyślidów43. Kolejnym symbolem związanym z tym
terytorium jest złoty lew w niebieskim polu, według literatury nadany Żaganiowi
przez cesarza Ferdynanda I w 1559 r.44 Václav Vojtíšek swego czasu napisał, że
prawdopodobnie chodzi o „herb starego pochodzenia, który miał już pierwszy niezależny książę żagański Konrad III († 1304) na swojej pieczęci, dziedzicząc go po
przodkach, książętach głogowskich”45. Pochodzenie tego argumentu jest jednak
niejasne i sprzeczne z dotychczasowym stanem wiedzy, według którego Konrad
(dziś zazwyczaj określany jako Konrad II) używał, tak jak jego przodkowie, niezmienionego herbu wrocławskiego46. Symbol lwa w średniowiecznej heraldyce
Piastów pojawia się wyłącznie w XIII i na początku XIV w., często w kombinacji
z wyobrażeniem orła, tyle że nie w śląskiej linii piastowskiej47.

40 Ondřej Felcman, Piastovská šachovnice v erbu dynastie Poděbradů, [w:] Historia u Piastów.
Piastowie w historii. Z okazji trzechsetlecia śmierci ostatniej z rodu, księżnej Karoliny, red. Bogusław
C ze c h o w icz, Brzeg 2008, s. 145–154.
41 H lin o maz, Ke státní a zemské symbolice českého státu, s. 180.
42 Václav Vo jtíš ek, Naše státní znaky (staré a nynější), Praha 1921, s. 34–35. Opiera się przy
tym na wrocławskiej księdze herbowej z 1577 r. i na pracy Siebmachera wydanej w 1612 r.
43 Kaganiec, Heraldyka Piastów śląskich, s. 56–58. Jej tezy przejmuje i na inne hipotezy zwraca
uwagę F e lc ma n, Piastovská šachovnice, s. 149–150.
44 Vo jtíš e k, Naše státní znaky, s. 34–35; Fe lc ma n, Piastovská šachovnice, s. 148.
45 Vo jtíš e k, Naše státní znaky, s. 34–35.
46 Pojawia się także na jego nagrobku, którego zdjęcie opublikował ostatnio Radek F u k a l a,
Slezsko. Neznámá země Koruny české, Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740, České Budějovice
2007, s. 87. O rzekomej figurze lwa u książąt głogowskich nie wspomina nawet Sylwiusz Mikucki,
Heraldyka Piastów, s. 441–552.
47 Oprócz cytowanych prac Małgorzaty Kaganiec i Sylwiusza Mikuckiego por. m.in. Marian
Ha is ig, Herby dynastyczne Piastów i początki godła państwowego Polski, [w:] Piastowie w dziejach Polski, red. Roman Heck, Wrocław 1975, s. 156–157; Stefan Krzysztof Kuczyński, Pieczęcie

Anioł księstwa żagańskiego w herbie księcia Wallensteina i jego geneza

109

W herbie Wallensteina Żagań jest jednak symbolizowany nie za pośrednictwem
orła, który rzeczywiście pojawia się jeszcze w drugim wydaniu herbarza Siebmachera z 1612 r.48, lecz całkowicie nowej ﬁgury – anioła. Zdaniem Gritznera cesarski
generalissimus w dalszym ciągu używał jako władca Frydlantu i Żagania nowego
frydlanckiego herbu (srebrny orzeł w złotej koronie w czerwonym polu), tarcza
sercowa została jednak przepołowiona i pierwotny herb rodowy Wallensteina został przesunięty na jej lewą połowę. Prawa połowa została podzielona i w górnym
srebrnym polu pojawił się wyrastający, odziany na niebiesko, przepasany złotym
krzyżem złotowłosy anioł bez rąk, z rozpostartymi niebieskimi skrzydłami. Potem,
po uzyskaniu Meklemburgii w 1629 r., w nowo używanym herbie podzielonym
na osiem pól symbol ten pojawił się w górnej części podzielonego drugiego (tj.
lewego górnego) pola. Nieco jednak się zmienił, zwłaszcza pod względem barw:
nadal znajdował się w czerwonym polu, był odziany na złoto i opasany na niebiesko, skrzydła były srebrne i zostały dodane ręce, oparte na biodrach49. Na podstawie Gritznera ukazały się także dalsze prace, włącznie z najnowszym studium
Locha, w którym zmieniła się tylko numeracja pól, a skrzydła anioła są opisane
jako zielone50.
Pochodzenia nowego heraldycznego symbolu księstwa żagańskiego ani jego
początków dotychczasowa literatura nie próbowała identyﬁkować51. Ostatnio
O. Felcman w swoim artykule poświęconym symbolowi szachownicy we wczesnonowożytnej śląskiej heraldyce książęcej zwięźle zaznaczył, że księstwo żagańskie
„prawdopodobnie dopiero w XVII w. zaczęło używać na tarczy anioła”52.
W rzeczywistości jednak pochodzenie tego heraldycznego znaku jest nieco starsze i przy jego szukaniu trzeba powrócić do wspomnianego już wyżej przywileju
cesarza Ferdynanda I z 1559 r. Jego treść jest w dotychczasowej literaturze opisana fragmentarycznie, wzmianki o nim są rozproszone, przypuszczalnie także ze

książąt mazowieckich, Warszawa 1978; Zenon Pie c h, Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993,
zwł. s. 80–81, 95–98, 213–220; Borys Pa s z kie w ic z, Król Otokar i Piastowie: pochodzenie herbu
kujawskiego w świetle monet i pieczęci, [w:] Historia u Piastów. Piastowie w historii, s. 113–126;
Marcin H le b io n ek, Pieczęcie Piastów kujawskich, Inowrocław 2011.
48 Johann S i e bmac h er, New Wapenbuch: Darinnen deß H. Röm. Reichs Teutscher Nation hoher Potentaten Fürsten, Herren, vnd Adelspersonen auch anderer Ständt vnd Stätte Wapen An der
Zahl über 3320. beneben ihren Schilt und Helmkleinoten, mit besonderm Fleiß erkundiget, vnd vff
Kupfferstück zum Druck verfertigt, II. Tl., Taf. 5, http://reader.digitalesammlungen.de/de/fs1/object/
display/bsb10455335_00021.html (dostęp: 27 IX 2013).
49 G ritz n er, Das Wappen Wallenstein, s. 198–200.
50 L o c h, Heraldika, s. 66.
51 Większość prac heraldycznych została poświęcona starszym czasom. Dotyczy to także publikacji z bardzo obiecującym tytułem, mianowicie: Aleksander Fudalej, Pieczęcie księstw głogowskiego
i żagańskiego, Nowa Sól 1973. W zasadzie jest ona poświęcona tylko przywieszonym pieczęciom
woskowym, przy czym najmłodsza książęca pieczęć żagańska pochodzi z pierwszej połowy XV w.
i jest to pieczęć Jana I († 1439).
52 Felcman, Piastovská šachovnice, s. 148.
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względu na fakt, że oryginał tego dokumentu – podobnie jak wiele innych źródeł
– najprawdopodobniej uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej53.
Tekst przywileju jest na szczęście jednak dzisiaj do dyspozycji, a to właśnie
dzięki Wallensteinowi. Niejednokrotnie w historiograﬁi był wyrażany pogląd, że
ten wielki człowiek europejskiej historii nie był tak genialnym dowódcą, jak znakomitym był wojskowym gospodarzem i organizatorem. I to właśnie jego talent
organizacyjny wpłynął także na powstanie dzieła Corpus Privilegiorum Ducatus
Saganensis, które nie było niczym innym jak wykazem wszystkich przywilejów
stanów księstwa żagańskiego, sporządzonym zaraz po tym, jak Wallenstein przejął
owo księstwo dolnośląskie od cesarza. Dla Wallensteina typowe było jednak autorytatywne, wręcz absolutystyczne zachowanie i starodawnym prawom nie przypisywał zbyt wielkiej wagi – wystarczy przypomnieć, że po utworzeniu księstwa
frydlanckiego w 1624 r. na żądanie miejscowej szlachty, domagającej się zachowania dotychczasowych przywilejów, odpowiedział lakonicznym oświadczeniem, że
na swojej ziemi nie zamierza tolerować żadnej „wolnej republiki”54. Motywem do
sporządzenia wspomnianego żagańskiego wykazu było zatem w pierwszej kolejności dokładne zbadanie tego, czym jest ograniczony nowy władca w stosunku do
stanów, a przez to identyﬁkacja przestrzeni dla dowolnej realizacji praw. Z tym że
przyszły rozwój miał być jednoznacznie skierowany na rozszerzanie tej przestrzeni.
Ubocznym efektem wykazu stało się wzmocnienie wagi dokumentów prawnych
w stosunkach majątkowych (zostały w nim uwzględnione również umowy kupna,
dokumenty lenne i inne akty prawne poświadczające posiadanie poszczególnych
dóbr).
Niestety, także Corpus Privilegiorum Ducatus Saganensis nie przetrwał do dziś
bez szwanku. Jeszcze w inwentarzu żagańskiego książęcego archiwum z 1926 lub
1927 r. jest mowa, że między materiałami dotyczącymi stosunków lennych znajdował się ów wykaz złożony z trzech części, przy czym jako czas jego powstania
został wspomniany maj 1628 r. Ta część archiwaliów została już wówczas wydana
do Wrocławia55. Taki sam stan uchwycił także Georg Steller w 1940 r. (nieco niedokładnie mówi o trzech egzemplarzach wykazu)56. W odpowiednim wrocławskim
indeksie jest jednak mowa tylko o dwóch częściach wykazu57, a do dziś zachowała
53 Nie udało się go odnaleźć w czasie badawczego pobytu we Wrocławiu w listopadzie 2012 r.,
sfinansowanego ze środków przeznaczonych na realizację planu instytucjonalnego rozwoju Uniwersytetu Karola.
54 Josef P o l iš en s k ý, Josef K o llm a nn, Valdštejn. Ani císař, ani král, Praha 2001, s. 78.
55 Das Herzogliche Archiv zu Sagan und die Manuskripte der Herzoglichen Lehnsbibliothek, ed.
Erich G ra b er, Breslau 1926, s. 13; Codex diplomaticus Silesiae, Bd. 32: Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens. Kreis Sagan, ed. Erich G ra be r, Breslau 1927, s. 105 (F. 51, nr 4:
„Corpus privilegiorum ducatus Saganensis 3 Bde. (angelegt im Mai 1628 auf Anordnung des Herzogs
Albrecht zu Friedland, enthaltend die Privilegien, Lehn- und Erbbriefe der Prälaten, Herren, Ritter
und Städte)”).
56 Georg S te lle r, Grund- und Gutsherren im Fürstentum Sagan (1400–1940), Sagan 1940, s. 8.
57 AP Wrocław, Zbiór rękopisów archiwalnych, Rep. 135 (mikrofilm 79142), sygn. 41 (Zweite
Hauptabtheilung des Königlich Schlesischen Provinzial Archivs. Fürstenthümer und Herrschaften.
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się wyłącznie jedna niekompletna część, ułożona w zespole zawierającym materiały do dziejów księstwa żagańskiego. Jest to papierowa księga o rozmiarach 21
× 33 cm; z twardych papierowych okładek zachowała się tylko przednia część
z nalepioną ośmiokątną etykietką z napisem „Tomus II.dus Corporis Privilegiorum Ducatus Saganensis” z późniejszym dopiskiem „S902 u. 2 Septb 41”58. Niekompletność nawet tej skromnej pozostałości dawnego wykazu potwierdza fakt,
że chociaż początkowy indeks przywilejów sięga aż do karty 579, księga kończy
się na karcie 294. Zachowała się więc w przybliżeniu tylko jej połowa. Zaginione
są zatem dzisiaj materiały dotyczące wielu dóbr lennych, częściowo na szczęście
znane dzięki pracom już wspomnianego G. Stellera59.
Przypadkowo, właśnie we wstępie do drugiej części, zachowały się na kartach
1–28 ogólne przywileje stanów księstwa żagańskiego (Allgemeine Landes-Privilegia des Fürstenthums Sagan) z lat 1520–1622, a między nimi także przywilej
z 23 VI 1559 r., oznaczony w indeksie jako „Wappen und Siegel Brieff”60.
Adresatami dokumentu są wszystkie stany księstwa. Jako powód jego wydania
w narracji jest wspomniany fakt, że zaraz po tym, jak zakończyła się władza saskiej dynastii Wettynów61, stany nie mogły używać urzędowej i sądowej pieczęci
z herbem saskim. Dlatego też cesarz nadał im nowy heraldyczny symbol: w niebieskim polu złotego wspiętego lwa w koronie z otworzoną paszczą, wysuniętym
czerwonym językiem i z tyłu z podniesionym skręconym (rozwidlonym) ogonem.
To jest herb, o którym już wspominano wyżej. Blazonowanie nowego herbu na
tym się jednak nie kończy. Z tarczy miał wyrastać złotowłosy anioł o dziewczęcej
twarzy, odziany na złoto, przepasany zielonym krzyżem, z rozpostartymi srebrnymi
skrzydłami, dzierżący tarczę gołymi rozłożonymi rękami. Mimo że w przywileju
jest oznaczony jako klejnot, to jednak ze względu na jego położenie bezpośrednio na tarczy (bez hełmu) i sposób połączenia z nią zbliża się do charakteru trzyRep. 37. Fürstenthum Sagan), fol. 3v („Corpus privilegiorum Ducatus Saganensis per principis
Alberti Fridlandiae et Sagani ducis etc. deputatos ad recognitionem privilegiorum commissarios
confectum A. 1628, 2 voll.”).
58 Ibidem, Księstwo Żagańskie, sygn. 1 (dawna sygn. I 7 d).
59 Oprócz wyżej cytowanej publikacji z 1940 r. warto także wspomnieć maszynopis Georga Stellera, Regesten Saganer Lehnbriefe vor 1510, Ukraine (bei Kiew) 1942, przechowywany w Bibliotece
Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Gabinet Śląsko-Łużycki, sygn. 17772 III, i powojenne (emigracyjne)
studium: idem, Lehnsbriefe des Fürstentums Sagan von 1508/1509. Ein Beitrag zur Geschichte des
Saganer Adels, „Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelm-Universität zu Breslau”, 12, 1967,
s. 89–125; idem, Der Adel des Fürstentums Sagan 1440–1714. Urkundliche Beiträge zu seiner Geschichte (Tl. 2), „Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelm-Universität zu Breslau”, 13, 1968,
s. 7–60.
60 AP Wrocław, Księstwo Żagańskie, sygn. 1, fol. 11r–13r. Zob. edycja w załączniku.
61 Saska władza rozpoczyna się od 1472 r., kiedy księstwo kupili od ostatniego żagańskiego Piasta
Jana II bracia Ernest († 1486) i Albrecht († 1500). Skończyła się w 1549 r., kiedy ziemię żagańską
Maurycy saski zamienił z Ferdynandem I na czeskie lenna w Saksonii (Eilenburg, Colditz, Leisnig
i część majątku Schwarzenberg). Na temat tego okresu historii ziemi żagańskiej por. przede wszystkim Arthur H ein rich, Geschichte des Fürstentums Sagan. Tl. 1: Bis zum Ende des sächsischen
Herrschaft im J. 1549, Sagan 1911, s. 171–210.
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macza. Nowo nadany herb miał być stosowany na pieczęci urzędowej stanów
żagańskich („in iren Ampts und Gerichts Sigel”), więc praktycznie jako nowy
herb księstwa. Opis pieczęci miał brzmieć następująco: FERDINANDI CAESARIS ET HUNGARIAE AC BOHEMIAE REGIS ETC. DUCATUUM SGANEN:
NAUMBURGEN: ET PRIBUS MUNUS. Potwierdzenie faktycznego używania
tej pieczęci jest wyzwaniem dla przyszłych badań heraldycznych, co wykracza
poza cel niniejszej pracy.
W każdym razie jest jasne, że właśnie w 1559 r. pojawia się jako element żagańskiego godła ﬁgura anioła, który później stał się jego głównym symbolem.
Warto przy tym zauważyć, że w godle Albrechta von Wallenstein anioł zawsze
pojawia się na tym samym polu ze złotym lwem na niebieskim tle. Gritzner sądził,
że ﬁgura ta reprezentuje śląski majątek Flinsberg (dzisiaj Świeradów-Zdrój), który
miał Wallenstein otrzymać w maju 1628 r. od cesarza jako bezpośrednie hrabstwo
Rzeszy. Odwołuje się przy tym do akt Rzeszy, co na pewno warto by sprawdzić62.
Tymczasem nowsza literatura o żadnym takim hrabstwie nie wspomina i nie pojawia się takie w oﬁcjalnej tytulaturze Wallensteina. Co więcej, nie wydaje się prawdopodobne, aby zostało mu przeznaczone honorowe miejsce w herbie księcia63.
Musiał sobie z tego zdawać sprawę Loch, który ową ﬁgurę połączył z księstwem
Schwerin64. Również jednak mylnie. Po pierwsze, księstwo to powstało poprzez
sekularyzację biskupstwa schwerińskiego dopiero w 1648 r., a między majątkami,
które Wallenstein otrzymał w 1628 r. pod zastaw, a następnie jako lenno, ﬁguruje hrabstwo Schwerin65. Po drugie, hrabstwo schwerińskie ani nawet późniejsze
księstwo schwerińskie nie miały w herbie lwa66. Po trzecie, ﬁgura złotego lwa
w niebieskim polu pojawia się w herbie Wallensteina jeszcze zanim po otrzymaniu Meklemburgii z ziemiami wcielonymi w lenno zaczął on używać tamtejszych
symboli heraldycznych.
W przeciwieństwie do tego bardzo prostym i zapewne poprawnym rozwiązaniem problemu jest połączenie złotego lwa w niebieskim polu z księstwem
żagańskim i ze wspomnianym, wydawanym jako załącznik przywilejem Ferdynanda I z 1559 r. Chociaż w nim pojawia się jednak anioł jako klejnot, Wallenstein
tę ﬁgurę (niewątpliwie atrakcyjną także jako symbol religii katolickiej) przesunął
do górnego pola podzielonej tarczy i w tej formie razem z lwem symbolizowała
jego władzę na ziemi żagańskiej we wszystkich następnych wariantach jego go62 Gritzner, Das Wappen Wallenstein, s. 200–201; idem, Die Fürsten, s. 275 (mowa tu o „Herrschaft Fleinschburg im Herzogthume Schlesien”).
63 Na marginesie można tylko podkreślić, że symbol lwa nie pojawia się nawet we współczesnym
herbie miasta Świeradów-Zdrój.
64 L o ch, Heraldika, s. 66.
65 Por. dokumenty dotyczące zastawu ułożone w SOA Praha, Rodinný archiv Valdštejnů, Listiny,
sygn. N-24, nr inw. 39; ibidem, Valdštejniána, sygn. I-H2, nr inw. 2367.
66 Por. np. Otto Tita n von H efn er, Die Wappen der Souveraine der deutschen Bundesstaaten.
J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch, Bd. I, 1, Abteilung, Nürnberg 1856, s. 33–36,
Taf. 64–71.
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dła. Podobnie w złożonym herbie Lobkowiczów, książąt żagańskich od 1646 r.,
w drugim czerwonym polu jest złoty anioł (później z zielonymi skrzydłami), a pod
nim w czwartym niebieskim polu złoty lew67. Wyzwaniem dla dalszych badań heraldycznych pozostaje przy tym próba sprawdzenia ówczesnego używania barw,
o których literatura wspomina różnie i odmiennie od przywileju z 1559 r.
W każdym razie był to na pewno anioł, który ostatecznie przejął rolę symbolu
księstwa żagańskiego i np. w godle Bironów, którzy uzyskali ziemię żagańską pod
koniec XVIII w., pojawia się już tylko on (tu jako złoty anioł na niebieskim polu),
podczas gdy ﬁgura złotego lwa zniknęła w ciągu dziejów68.
Przeprowadzona analiza stanowi zaledwie wycinek skomplikowanej mozaiki śląskiej heraldyki książęcej, którą w przyszłości trzeba będzie złożyć. Także
z punktu widzenia problematyki dotyczącej Wallensteina chodzi o kwestię marginalną. Z drugiej jednak strony, jeśli udało się przekonująco wykazać, że badania
źródłowe nadal otwierają także w zakresie heraldyki regionalnej szeroką przestrzeń
dla nowych odkryć, umożliwiających rewizję starych, mechanicznie przejmowanych ustaleń literatury, i jeśli wiedza na wybrany temat chociażby trochę się poszerzyła, to cel tego studium został spełniony.

Załącznik
Przywilej Ferdynanda I dla stanów żagańskich z 23 VI 1559 r.
AP Wrocław, zespół Księstwo Żagańskie, sygn. 1
Wir Ferdinand von Gottes Gnaden erwelter Römisch. Kayser, zu allen Zeitten
Merer des Reichs in Germanien, zu Hungern, Beheim, Dalmatien, Croatien und
Schlavonien Künig, Infant in Hispanien, Ertzhertzog zu Österreich, Hertzog zu Burgundi, Marggraue zu Merhern, Hertzog zu Lutzenburg, in Schlesien, zu Brabant, zu
Steier, Kerndten, Crain, Wirtemberg und Teckh, Fürst zu Schwaben, Marggraue zu
Laußnitz, gefürster Graf zu Habspurg, zu Tirol, zu Pﬁerdt, zu Kiburg und zu Görtz,
Landtgraf in Elsas, Marggraf des heiligen Römischen Reichs ob der Enns und zu
Burgau, Herr auf der Windischen Marck, zu Portenau und Salims etc.
Bekennen offenttlich mit disem Brief und thuen kunt allermenniglich. Nachdem
die Hohe und Maiestet kayserlicher und küniglicher Wierde durch ir vollkomen
wesen gleich als die Sonne das Erdt reich aller Menschen Standt und Wierde erleuchtet und ir miltiglicher sy ire Gnad under die iren außtailt , ir mehr di Glori ires
erleuchten kronns erhebt und außgebreit wirdt. Und so Wir dan aus obgedachter
Hohe, darzue Wir durch Schickung des Almechtigen konnen, auch angeborner
Guete und Mildigkeit alzeit genaigt sein aller und ieglicher Unser Underthanen
67

G ritzn er, Die Fürsten, s. 143–145, Taf. 173. Nie łączy on jednak lwa z Żaganiem, lecz ze
służbą wojskową („verliehen wegen der Kriegsverdienste”). Po nim podobnie Stanislav Kasík, Petr
M aš e k, Marie M žy k o v á, Lobkowiczové. Dějiny a genealogie rodu, České Budějovice 2002, s.
12–13.
68 Blažek, Der Abgestorbene Adel, s. 20, Taf. 15.
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und Getreuen Eer, Wierde, Nutz und Pöstes zu furdern und zu betrachten, so ist
doch Unser kayserlich und küniglich Gemuet, Wil mehr bewegt und begierlicher
denen Unser Gnad mitzutailen und zuerzaigen, so mit adennlichen, tugennden und
redlichem verhalten beruembt.
Wan sich dan die wirdigen, wolgebornen, gestrengen, erenuesten und ersamen
N. Prelaten, Herrn, Ritterschafft, Mannschafft und die von Steten Unser Fürstenthumbes Sagan, Naumburg und Priebus, Unserer Hertzogthum Schlesien, welliche
Wir umlangst durch Außwexlung anderer Unserer ansehennlichen Stück unnd
Guetter von weiland lobliches Gedechtnus Hertzog Moritzen, Churfürsten zu Sachsen, an Uns und Unsere Nachkomende, Künige zu Beheim und oberste Hertoge in
Schlesien wiederumb erblichen gebracht, sich nit allain gegen dem Hauß Saxen,
sonder auch gegen Unß i rund alwegen alles underthennigsten gehorsambs erzaigtt,
hinfuro sollichs gegen Uns und Unsern Nachkommenden, Künigen zu Beheim und
obersten Hertzogen in Schlesien woll thuen kunnen, sollen und in Bedennkung diß
auch das ander dadurch zu guetten eerlichen Sachen wesen und leben geraitzt.
Haben Wir mit gueter Vorbetrachtung, wolbedachtem Muet, zeitigen Unserer
Edlen Rate des Künigreichs Beheim vorgehabtem Rat obgenannten Stennden von
Prelaten, Herrn, Ritterschafften, Mannschafften und Stetten Unser Fürstenthumber Sagan, Naumburg und Pribus und allen iren Nachkomen, dieweil sy sich des
Haus Saxen Ambts und Gerichts Sigel von wegen beschehner und obbemelter außwexlung der Fürstenthumber nit mehr gebrauchen mügen, hernach geschriebenne
Clainat als regiender Künig zu Beheim und oberster Hertzog in Schlesien, aus
sondern kayserlichen und küniglichen Gnaden, mitgetailt und von newen gegeben.
Nemlich einen plauen oder lasur Farben Schilt, darinn erscheinnt ainn ganntzer
gelber fürwartz springender Lew, in das Vordte Eck sich kerennd, von seinen natürlichen gilblichten Farben, zum kennen Gericht, mit zuruck aufgevorfnen gewundenen Schwantz, gelfenden Maul und roter außgeschlagner Zunngen, tragendt
auff dem Haubt ein gelbe oder golt Farbe Crone, hinder dem Schilt mit einem
junckfreulichen Angesicht fürwartz steend und biß an die Brust erscheinennd ein
Enngl in einem gulden Klaid einen gulden Ablangen, an der Schaittel zu beyden
Seitten abgetailten krausen Haar, tragend umb den Hals ein silber oder weiß und
leib Farb nach der zwerch abgetailten Schlair, mitt grü[n]em inwertz und außwertz
nach derkennge Lei bund mit weis oder silber Farb schattirten abgeteilten Fligeln,
solliche Flügel von den Axeln über sich biß zu der Höhe des Korpfs einwerts gekrumbt und under sich hinder den Schilt biß zu der Mitte desselben in der Krumbe
auf den Seitten außwertts außgebrait, nach Ort des Posens und der Zier sollichs
Klainats tragend, haltende denselben Schilt über Zwerch an der Höhe baider Ort
und Ende durch aufgestrichen baide Ermel des güldin Klaids sollichs Klainats mit
außgestrackten plossen Armen und Henden alsdan dasselbe Kleinat inn Mitte diß
Unsers kayserlichen und küniglichen Briefs gemalet und mit Farben aigenttlich
außgestriechen.
Geben und verleihen inen sollichs hiemit aus kayserlicher und küniglicher
Macht als regierender Künig zu Beheim unnd oberster Hertzog in Schlesien wis-
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sentlich in Krafft diß Briefs, meinen, setzen und wollen, das berüete Stende, Prelaten, Herrn, Ritterschafft, Manschafft und die Statt Unsers Fürstenthumbs Sagan,
Naumburg und Priebus und alle ire Nachkomen itzo auch nun hinfür zu ewigen
Zeitten die bestimpte Wappen, Klainatt und Schilt in iren Ampts und Gerichts Sigel, wie vor alters, mit einer Umbschrifft FERDINANDI CAESARIS ET HUNGARIAE AC BOHEMIAE REGIS ETC. DUCATUUM SGANEN: NAUMBURGEN:
ET PRIBUS MUNUS gebrauchen, sollen und mügen und das sollich Sigel nun
zu ewigen Zeitten Authenticum und glaubwirdig Gerecht gehalten, auch in allen
Briefen, so darunnder erberlich und awfrecht verfertigt, vollzogen und außgeen,
in der Sachen, wie vor Alters wol herrkomen und gebrawcht, statt geben unnd
glauben sol gehalten werden. Nicht weniger alle alte Brief, so under irem vorigen
und alten Insigl außgangen sein, bei iren Wierden und Krafften bleiben und daran
niemandts geferdt sein.
Gebieten darauf allen und jeden Geistlichen und Welttlichen, Unsern und des
heiligen Römischen Reichs Curfürsten, Fürsten, Prelaten, Grawen, Freien, Herrn,
Rittern, Knechten, Haubtleuten, Landtvogten, Verwesern, Vitzthumben, Vogten,
Pﬂegern, Burggrauen, Ambtleuten, Schultessen, Landtrichtern, Burgermeistern,
Richtern, Rethen, Khundigern der Wappen Perseuanten, Burgern, gemainden und
sonst allen andern des Römischen Reichs, auch anderer Unserer Künigreich, Fürstenthümber und Lande und sonderlich Unsers Künigreich Beheim und desselben
incorporierten und zugethanen Landen Underthanen und Getreuen, in was WierdenStandts oder Wesens die sein, ernstlich und westiglich, mit disem Brief und
wollen, das sie obengenante Stende, Prelaten, Herrn, Ritterschafft, Manschaft und
Stette Unser Fürstenthumber Sagan, Naumburg und Pribus und alle ire Nachkomen an sollichem irem ietzo gegebnen Wappen, Klainat und Schilt zu Fertigung
irer Ambts und Gerichts Hendl, wie vor Alters, nit hindern, noch irren, sonder sie
darbei von unsret wegen handthaben, schützen und schirmen und getreulich bleiben lassen sollen, als lieb ainem jeden sei Unser schwere Ungnad und darzu ain
Peen, nemlich fünffzig Marrkh Lotigs Golts zu vermeiden, die ain jeder, so offt er
freuenlich darwieder thate, Uns halb in Unser kayserliche und künigliche Camer
und dan andern halben Tail gedachten Stenden, Prelaten, Herrn, Ritterschafften,
Manschafften und Stetten Unserer Fürstenthumber Sagan, Naumburg und Pribus
und iren Nachkomen unnachlößlich zu bezalen verfallen sein solle.
Mit Urkundt dies Briefs besiglt mit Unserm kayserlichen anhangendem Insigl,
der geben ist in Unser und des Reichs Stat Augspurg den drei und zwainzigisten
Tag des Monats Junii nach Christi Unsers Seligmachers Geburt funffzehen hundert und im neun und funffzigisten, Unserer Reiche des Römischen im neun und
zwainzigisten und der andern aller im drei und dreissigisten Jaren.
Ferdinand
Jachim de Nova Domo,
S. R. Bohemiae Cancelar.
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KRZYSZTOF FOKT
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego)

„DO TRZECH RAZY SZTUKA?”
Pierwszy tom śląskiego słownika historyczno-geograﬁcznego (Dagmara Adamska,
Agnieszka Latocha, Dominik Nowakowski, Aleksander Paroń, Marcin Siehankiewicz, Robert Sikorski, Słownik wsi śląskich w średniowieczu, t. 1: Powiat lubiński,
Wrocław: Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAiE
PAN, 2014, ss. 308, ill.)
Jak dotąd, dwa razy w nauce polskiej podejmowano nieudane próby wydania słowników
historyczno-geograﬁcznych dla Śląska: najpierw w latach 50. XX w. pod egidą Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego, następnie zaś pod szyldem PAN w ramach
Słownika historyczno-geograﬁcznego ziem polskich w średniowieczu. Obie inicjatywy
zakończyły się ﬁaskiem, w związku z czym Śląsk pozbawiony jest do dziś – w przeciwieństwie do ziem, które w XIV stuleciu weszły w skład odrodzonego Królestwa Polskiego
– słownika historyczno-geograﬁcznego. Stanowi to ogromną przeszkodę dla studiów z zakresu historii i archeologii osadnictwa, antropogeograﬁi, onomastyki, dziejów gospodarki,
a także prozopograﬁi i genealogii oraz – last, but not least – regionalistyki, tak przecież
istotnej na ziemiach do niedawna nieuznawanych przez sporą część mieszkańców za ich
własne dziedzictwo historyczne.
Próbę wypełnienia tej coraz bardziej rażącej luki badawczej podjął zespół młodych
naukowców z wrocławskiego oddziału Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem dr. Dominika Nowakowskiego, tworząc koncepcję
Słownika wsi śląskich w średniowieczu i ubiegając się z powodzeniem o ﬁnansowanie jego
pierwszego tomu przez Narodowe Centrum Nauki. Pod koniec zeszłego roku wrocławski
zespół zaprezentował namacalny efekt swych prac w postaci omawianej tu książki, dotyczącej powiatu lubińskiego1. Publikacja ta obejmuje 308 stron tekstu (ze 139 rycinami), z których 36 zajmuje wstęp (s. 5–40), 19 – wykazy źródeł, cytowanego piśmiennictwa i skrótów
(s. 41–59), dalszych 131 (s. 161–191) – hasła słownikowe w układzie alfabetycznym, a kolejnych 88 (s. 195–282) – barwne tablice. Końcowa partia publikacji zawiera streszczenie
niemieckie (s. 283–287) oraz indeks nazw miejscowych i osobowych (s. 289–308).
Koncepcja Słownika wsi śląskich, choć – jak przyznają sami jego twórcy2 – inspirowana
pomnikową serią wydawaną przez IH PAN, różni się od niej znacznie. Przede wszystkim
1

Ta ostatnia informacja, nie wiedzieć czemu, nie trafiła na okładkę opracowania.
Na s. 6 publikacji. W tym samym miejscu, uzasadniając koncepcję wydawania słownika dla
poszczególnych powiatów, odwołują się oni do podobnych słowników wydawanych w Niemczech,
przy czym dziwi nieco brak powołania się na Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen.
2
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nowy śląski słownik dotyczy wyłącznie wsi, nie obejmując ośrodków miejskich – jednak
wsi sensu largo, czyli całych zespołów osadniczych z siedzibami pańskimi, kościołami,
folwarkami itp. Ponadto, nauczeni doświadczeniem innych wydawnictw tego typu, Autorzy
zrezygnowali z opracowywania całego Śląska w układzie alfabetycznym, dzieląc ten region
na mniejsze partie wedle kryterium terytorialnego. Można oczywiście zastanawiać się, jak
dalece trafny jest wybór akurat współczesnych powiatów jako podstawowych jednostek
podziału słownika na tomy3, jednak sama idea przyjęcia w projekcie bazowego terytorium
mniejszego niż cały Śląsk i jego poszczególne historyczne księstwa dobrze koresponduje
z pragmatyką badań osadniczych, z założenia lokalnych, umożliwiając przeprowadzenie
bardziej sproﬁlowanych kwerend archiwalnych i poszukiwań terenowych, oraz współgra
ze współczesnym systemem ﬁnansowania badań naukowych w Polsce, opartym (nawiasem
mówiąc, niesłusznie) na grantach trzyletnich.
Z początkowej części wstępu do omawianej tu książki, napisanej w sposób treściwy
i lapidarny (s. 5–19), czytelnik dowie się dość dokładnie, po co Autorzy podjęli swą pracę
i w jaki sposób najlepiej korzystać z jej owoców. Dalej (s. 20–27) następuje prezentacja
stanu badań nad osadnictwem na terenie obecnego powiatu lubińskiego, dokonana w sposób zwięzły, lecz bez pozostawiania poza nawiasem żadnych ważnych przedsięwzięć
badawczych i opracowań omawiających dotychczasowe studia na polu historii, geograﬁi,
archeologii i onomastyki. Nieco chaotyczna jest dalsza część wstępu (s. 27–40)4, w której
obok informacji o dziejach politycznych i administracyjnych regionu zamieszczono zarys
dziejów osadnictwa wiejskiego na terenie obecnego powiatu lubińskiego oraz ustępy dotyczące organizacji paraﬁalnej, sieci komunikacyjnej i siedzib pańskich. Zamiast umieszczać
wszystkie te zagadnienia w jednym „zbiorczym” podrozdziale, sensowniej, moim zdaniem, byłoby w osobnych partiach tekstu uwzględnić kwestie polityczno-administracyjne
i stricte osadnicze.
Treść poszczególnych rekordów Słownika wsi śląskich w średniowieczu odbiega znacznie od zawartości haseł Słownika historyczno-geograﬁcznego ziem polskich w średniowieczu oraz pokrewnych mu wydawnictw. Przede wszystkim dane historyczne – pomijając
podawane pod nagłówkiem formy źródłowe nazwy miejscowości i jej przynależność administracyjną (kościelną i świecką) – zostały tu skomasowane w jednym tylko (pierwszym)
punkcie rekordów katalogowych. W punkcie drugim, który najlepiej czytać z pomocą tablic barwnych zamieszczonych w dalszej części książki, zgromadzono szerokie spektrum
danych o charakterze geograﬁcznym, dotyczących rzeźby terenu, hydrograﬁi, pokrywy
glebowej i szaty roślinnej w poszczególnych częściach danej miejscowości, formy układu
siedliska oraz rozmieszczenia poszczególnych elementów krajobrazu. Punkt trzeci zawiera
natomiast dane dotyczące źródeł materialnych (archeologicznych i architektonicznych).
Tak prosty układ niewątpliwie ułatwił Autorom pracę nad słownikiem – można domniemywać, że każdy z punktów pisała po prostu inna osoba, odpowiednio historyk, geograf

3 Może praktyczniejsze byłoby sięgnięcie po podział administracyjny międzywojenny, korespondujący lepiej z granicami dawniejszymi oraz systematyką źródeł (np. późniejszymi tomami Codicis
Diplomatici Silesiae, zawierającymi inwentarze archiwów niepaństwowych, czy też układem akt
miejscowości w spuściźnie dawnego Landesamt für Vorgeschichtliche Denkmalpflege); jest skądinąd
całkiem prawdopodobne, że zanim Słownik obejmie cały Śląsk, także obecny podział administracyjny
stanie się podziałem historycznym.
4 Znalazło to odzwierciedlenie nawet w jej tytule: Średniowieczne osadnictwo wiejskie obecnego
powiatu lubińskiego – słów kilka.
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i archeolog – a z perspektywy czytelnika raczej nie utrudnia, lecz ułatwia on poruszanie
się wewnątrz poszczególnych haseł.
Dane do historycznej części poszczególnych haseł Autorzy pierwszego tomu Słownika
wsi śląskich w średniowieczu zaczerpnęli ze źródeł publikowanych i opracowań opartych na
dziś już nieistniejących rękopisach oraz z archiwaliów zdeponowanych w stolicy Dolnego
Śląska (w Archiwach: Państwowym i Archidiecezjalnym), punktowo jedynie uzupełniając
je kwerendą w legnickim oddziale wrocławskiego Archiwum Państwowego5. Do 1342 r.
odsyłacze prowadzą do edycji źródłowych6; dla późniejszego okresu – co wydaje się słuszne – wprost do archiwaliów. Słuszne i praktyczne są także przyjęte przez Autorów zasady
zapisu imion (formy polskie7) i nazwisk (formy źródłowe8 bądź przyjęte w historiograﬁi9).
Ważnym uzupełnieniem historycznej części wielu haseł są zamieszczane w nich ryciny 22
pieczęci rycerskich. Ilość danych zgromadzonych w punkcie pierwszym poszczególnych
haseł jest rozmaita, jednak w większości przypadków rozbicie go na podpunkty raczej
utrudniłoby, niż ułatwiło korzystanie ze Słownika. Z drugiej strony, przynajmniej w części
haseł – w których punkt ten jest wyjątkowo długi – orientację mogłoby ułatwić zamieszczenie na początku punktu pierwszego jednego bądź kilku zdań zawierających podstawowe
informacje o danej miejscowości (np. dotyczące jej statusu prawnego i własnościowego).
Drugi, geograﬁczny punkt każdego hasła może, a nawet powinien być traktowany jako
opis do zamieszczonego na jednej z 88 tablic szkicu rekonstrukcyjnego danej wsi; koniecznie też należy go czytać z uwzględnieniem zasad jego sporządzania przedstawionych we
wstępie (s. 14–16). Punkt ten jest w każdym haśle bogaty w treść i wprowadza czytelnika
we wszystkie zagadnienia istotne dla poznania uwarunkowań osadniczych poszczególnych
miejscowości. Jedyną kwestią oświetloną niedostatecznie jest zagadnienie form rozmierzenia rozłogów10, co negatywnie rzutuje także na opisy układów siedlisk; z pola widzenia
Autorów Słownika znikł z tego powodu fenomen ważny dla dziejów osadnictwa powiatu

5

Zespołu Akta Miasta Legnicy – z którego Autorzy niewątpliwie skorzystali (por. s. 8–9 książki
i cytowania w poszczególnych hasłach) – brak jednak, zapewne przez niedopatrzenie, w wykazie
wykorzystanych źródeł archiwalnych (s. 41). Nota bene, w spisie skrótów brak także skrótu „bs.”,
oznaczającego brak dającej się zacytować paginacji w danej jednostce archiwalnej.
6 W co najmniej jednym miejscu za edycją powtórzyli Autorzy bez żadnego komentarza bądź
propozycji emendacji odczyt dość wątpliwy (na s. 133 i w indeksie nazwisko Mikołaj Poznanie, recte
może Poznanic); przyznać jednak trzeba, że akurat słownik historyczno-geograficzny niekoniecznie
jest odpowiednim miejscem do wchodzenia w tego rodzaju niuanse.
7 Zastanawia jednak w tym kontekście, dlaczego Bartel Pratz (s. 170) nie został Bartłomiejem,
a imię Bodo nie jest w Słowniku odmieniane wedle reguł obowiązujących w polszczyźnie.
8 Niektóre z nich w indeksie, raczej słusznie, zmodernizowano (Neugebauer zamiast Newgebawer), inne – nie wiedzieć czemu – nie (np. Bretsnyder, czyli zapewne Brettschneider). Na s. 146
jeden z Autorów stworzył natomiast „podwójnie dopełniaczowe” hybrydy (gen. sing. „Konradisa”,
„Smedisa”), odmieniając dodatkowo nazwiska, które jako niepolskie i patronimiczne zarazem powinny we wszystkich kontekstach występować w tej samej, dopełniaczowej formie.
9 Oczywiście usus historiograficzny wciąż pozostawił Autorom szerokie pole manewru, stąd
np. w Słowniku spotkamy bliższe źródłom formy Bußwoy, Schlichting, Thader i Wiesenburg, a nie:
Budziwoj, Szlichtyng, Czader i Wezenborg (odpowiadające spolszczonym wersjom tychże nazwisk
i spotykane w historiografii polskiej).
10 Dziwi to nieco w zestawieniu z wykonaną przez nich obszerną kwerendą; jednocześnie pamiętać należy, że dla większości miejscowości nie rozporządzali Autorzy planami separacyjnymi.
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lubińskiego, jakim są wsie o układzie łańcuchowym (leśno-łanowym)11. Konsekwencją
nieścisłego zastosowania terminologii genetyczno-osadniczej są grube błędy, w rodzaju
„odkrycia” pięciu nawsi w typowej wsi leśno-łanowej (s. 180 s.v. Tymowa)12. Warto też
nadmienić, że ulicówki i owalnice zostały potraktowane przez Autorów jako dwa osobne
typy siedlisk wiejskich13, mimo iż nazwy te to jedynie termini technici określające dwa
podzbiory – niedające się ściśle rozdzielić – jednego typu siedliska wiejskiego14. Pozostaje
żywić nadzieję, że w dalszych tomach słownika kwestia układów siedlisk i rozmierzenia
rozłogów doczeka się bardziej systematycznego i konsekwentnego ujęcia.
W porównaniu z „tradycyjnymi” słownikami historyczno-geograﬁcznymi rozbudowany jest w omawianej tu publikacji punkt poświęcony danym archeologicznym – nie na
tyle jednak, by móc zarzucić mu brak koniecznej w publikacji słownikowej zwięzłości15.
Z uznaniem stwierdzić należy, że mimo krótkiego okresu trwania projektu Autorzy pierwszego tomu Słownika wsi śląskich w średniowieczu znaleźli czas nie tylko na dogłębną
kwerendę biblioteczną (obejmującą m.in. liczne publikowane w prasie teksty Martina
Treblina) i archiwalną, lecz także na prezentację graﬁczną mobiliów oraz fotograﬁczną:
zabytków architektury i tzw. obiektów archeologicznych o własnej formie terenowej16.
Co więcej, podjęli oni trud terenowej weryﬁkacji informacji pochodzących z archiwaliów
archeologicznych, a także reinterpretacji wyników dawniejszych badań, czego najbardziej
spektakularnym przykładem jest przedstawiona w omawianej tu książce nowa periodyzacja i chronologia obiektów archeologicznych odkrytych podczas badań ratowniczych
prowadzonych w 1993 r. w Starym Lubinie17. Warto także zaznaczyć, że Autorzy Słownika
11 Do opisania układu siedlisk użyto siatki pojęciowej sprzed rozprawy Waltera Bernarda (Das
Waldhufendorf in Schlesien: Ein Beitrag zur Siedlungsgeographie Schlesiens, Breslau 1931 (Veröffentlichungen der Schlesischen Gesellschaft für Erdkunde e.V. und des Geographischen Instituts
der Universität Breslau, t. 12; por. szczególnie s. 13–15: o rozumieniu pojęć Reihendorf ‘rzędówka’
i Strassendorf ‘ulicówka’); w związku z powyższym siedliska ewidentnych wsi leśno-łanowych zostały błędnie sklasyfikowane jako ulicówki (Gorzyca, Pieszków, Tymowa, Toszowice) bądź osiedla
o układzie ulicówkowo-owalnicowym (Krzeczyn Wielki, Małomice, Niemstów, Obora, Zwierzyniec),
nawet wtedy, gdy Autorzy trafnie rozpoznali łanowy układ rozłogów (Gorzyca: s. 95; Małomice:
s. 124; Niemstów: s. 130; Szklary Górne: s. 176; Tymowa: s. 180). Nota bene, łanowy układ działek
zdarzało im się „odkryć” także w „klasycznych” wsiach niwowych (por. s. 140, s.v. Osiek).
12 Pomijając już typowo akademickie kwestie, czy wsie leśno-łanowe w ogóle miały nawsie
i czy mogło być w jednej miejscowości więcej niż jedno takowe, warto zwrócić uwagę, że na s. 180
Słownika jako „nawsia” określone zostały obszary normalnych zagród w SE części siedliska, tyle że
mieszczące się między główną drogą a zagumniami.
13 Stąd sformułowania w rodzaju „siedlisko mieszane, ulicówkowo-owalnicowe”.
14 Por. Halina S z u lc, Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce, Wrocław 1995 (Prace Geograficzne PAN, nr 163), s. 43–47.
15 Autor odnośnego punktu doskonale wybrnął z problemu danych AZP, ujmując je w analizach
prezentowanych w poszczególnych hasłach, ale w sposób proporcjonalny do ich faktycznego znaczenia poznawczego.
16 Niemałą część owych ilustracji wykonano specjalnie na potrzeby Słownika; nie brakuje też
w omawianej książce reprodukcji archiwaliów archeologicznych.
17 Jest to krok naprzód względem interpretacji przedstawionej przeze mnie w monografii z 2012 r.,
opartej na datowaniu i periodyzacji zaproponowanych przez prowadzącego odnośne badania; podobnie ocenić należy zamieszczenie w Słowniku rycin zabytków pochodzących ze stanowiska nr
22 w Osieku. Warto także zaznaczyć, że Autorzy Słownika skorygowali także błędy w numeracji
stanowisk, które powtórzyłem we wspomnianej książce za prowadzącymi badania (Bytków, Stary
Lubin).
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zadali sobie trud skartowania wyników badań archeologicznych – co niewątpliwie ułatwiło
ich syntetyczne przedstawienie w hasłach – jednak (jak sądzę, słusznie) zaniechali publikowania dokładnych lokalizacji stanowisk ze względu na rozpowszechnioną w ostatnich
latach plagę rabunkowych poszukiwań prowadzonych przez osoby nieuprawnione. Wobec
sposobu prezentacji w Słowniku materiałów archeologicznych można wysunąć jeden, choć
niebłahy zarzut – nieujednolicone skale rycin zabytków ruchomych i nieruchomych18. Nie
dość dokładny jest także styl cytowania niektórych archiwaliów archeologicznych19.
Wartościowy jest zebrany w pierwszym tomie Słownika materiał onomastyczny, obejmujący kompletne zestawienie form poszczególnych toponimów (na początku każdego
hasła), jak też liczne nazwy polne, zgromadzone dzięki uwzględnieniu przechowywanej
w Herder-Institut w Marburgu tzw. Kartoteki Zobela20. Niestety, brak ﬁlologa w zespole
opracowującym Słownik sprawił, że czytelnik został pozostawiony bez komentarza dotyczącego morfologii, etymologii i przemian nazw miejscowych i terenowych. Co więcej,
osoba znająca jedynie nazwę niemiecką danej miejscowości nie traﬁ do właściwego hasła
w Słowniku ani za pośrednictwem konkordancji nazw miejscowych (bo takiej nie przewidziano), ani indeksu (bo w tym nie uwzględniono niemieckich toponimów). Zarzut ten
– pozornie nie na miejscu 70 lat od przejęcia byłych powiatów lubińskiego i wołowskiego
przez polską administrację – jest o tyle zasadny, że po Słownik wsi śląskich w średniowieczu sięgać będą z pewnością nie tylko regionaliści, świetnie zorientowani, jak nazywały
się poszczególne miejscowości przed 1945 r., lecz także osoby potrzebujące jedynie dowiedzieć się czegoś o wsi, której nazwę znaleźli w starym opracowaniu, rękopisie bądź na
opisanej po niemiecku mapie21.
Istotną część Słownika stanowią barwne tablice, prezentujące rekonstrukcyjne plany 88
miejscowości w skali 1 : 25 000 oraz reprodukowane fragmenty tzw. mapy L.W. Reglera
i urmesstischblattów. Szkice rekonstrukcyjne – każdy opatrzony podziałką skali i legendą – są bardzo czytelne, a zarazem dość dokładne. Rozmieszczenie poziomic co 2,5 m
umożliwia dokładne zorientowanie się w rzeźbie terenu. Każdy ze szkiców stanowi przy
tym istny palimpsest danych zebranych z najstarszych źródeł kartograﬁcznych, z jakich
dało się uzyskać informacje określonego rodzaju, zweryﬁkowanych przez konfrontację ze
18 Gwoli przykładu, zabytki na ryc. 5 przedstawiono w skali ok. 1 : 1,72, na ryc. 9 – 1 : 2,94, a na
ryc. 52 – 1 : 1,85; ilustracje te dałoby się z pewnością bez karkołomnych zabiegów doprowadzić do
skali 1 : 2 lub 1 : 3.
19 Por. tu casus Krzeczyna Małego (s. 114), gdzie powołanie na wyniki badań ratowniczych,
jednak bez wskazania sygnatury jednostki w archiwum DWUOZ czy choćby roku, w którym się one
odbyły, co ułatwiłoby znalezienie sprawozdania w chronologicznie prowadzonym inwentarzu.
20 Zasób danych o nazwach polnych byłby pewnie większy, gdyby dostępna była obecnie spuścizna dawnego Katasteramt Lüben (szczególnie tzw. księgi łanowe, Flurbücher); niestety, Autorzy
Słownika mogli skorzystać jedynie z nielicznych planów separacyjnych zachowanych w zespole
Kartografia Komisji Generalnej w Archiwum Państwowym we Wrocławiu (stanowiącym dla badaczy „ostatnią deskę ratunku”, gdy dla danego obszaru nie istnieje bądź jest niedostępna spuścizna
odpowiedniego urzędu katastralnego).
21 O ile w odniesieniu do powiatu lubińskiego brak odsyłaczy od nazw niemieckich do polskich
nie jest dużym utrudnieniem (średnio przygotowany czytelnik domyśli się, że Gaffron to Gawrony,
a Krischen – Krzeczyn), o tyle zupełnie inaczej będzie w południowych powiatach dolnośląskich,
gdzie wprowadzone w latach 1945–1948 nazewnictwo polskie w zasadzie nie miało do czego nawiązywać i znając jedynie nazwę niemiecką miejscowości, czytelnik spoza regionu zawsze będzie musiał
sprawdzić, jaka jest jej obecna nazwa urzędowa, zanim znajdzie odpowiedni rekord w Słowniku.
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źródłami dokumentowymi i aktowymi22. Wydaje się, że przy dostępnym obecnie zasobie
źródeł wybrana przez Autorów Słownika metoda rekonstrukcji i prezentacji graﬁcznej topograﬁi poszczególnych miejscowości jest optymalna. Przy omawianiu tablic barwnych
należy także pochwalić udostępnienie czytelnikom nie tylko szkiców rekonstrukcyjnych,
lecz także wycinków mapy Reglera i urmesstischblattów, umożliwiających bieżącą weryﬁkację pracy Autorów23.
Na wysoką ocenę zasługuje pierwszy tom Słownika od strony redakcyjnej. Jak na
dzieło na wskroś katalogowe, omawiana tu praca zawiera mało niedociągnięć i przeoczeń
o charakterze redakcyjno-technicznym zarówno w tekście24, jak i w warstwie ilustracyjnej25. Zdarzają się wprawdzie pewne niekonsekwencje26 czy niezręczności stylistyczne27,
jednak nie zaburzają one ogólnego obrazu dzieła, mimo krótkiego terminu realizacji,
całkiem dopracowanego. Z recenzenckiego obowiązku pozwolę sobie odnotować kilka
tylko uchybień, które wkradły się do omawianego tu tomu, a nie są zupełnie nieistotne dla
jego treści. Na s. 68 pod ryc. 12 dotyczącą znalezisk z Bytkowa umieszczono omyłkowo
numer stanowiska na obszarze AZP zamiast numeru w miejscowości. Natomiast na s. 67,
22 Por.

s. 16–18 omawianej publikacji.

23 Często fragmenty te są jednak nieco za bardzo skadrowane i pomniejszone, co nie zawsze uza-

sadnione jest rozległością szkicu rekonstrukcyjnego; tablic, gdzie wystąpiło to zjawisko, naliczyłem
aż 24 (mowa o tych dotyczących: Brodowic, Bytkowa, Chełmka Wołowskiego, Chełma, Dębicy,
Gawronek, Gawronów, Górek, Gwizdanowa, Kalinówki, Kliszowa, Kozic, Księginic, Lasowic, Miłogoszczy, Miroszowic, Olszan, Radoszyc, Radomiłowa, Redlic, Samitz, Sitna, Studzionek i Wysokiego).
24 Na s. 5 pozostawiony zbędny przecinek w wersie 16, na s. 99 kwota 11180 zamiast 1180 grz.,
na s. 113 przeoczone wytłuszczenie pojedynczej litery, na s. 124 dywiz pozostawiony w środku
niepodzielonego wyrazu, na s. 135 niezamknięty nawias z odsyłaczem źródłowym, na s. 163–164
„odnośnie” zamiast „odnośnie do”, na s. 165 brak kropki po frazie „bez nr”, na s. 174 brak przecinka
i skrótu „nr” przy cytowaniu dokumentu z SUb VI. Doliczyłem się także trzech przypadków (dwa
w katalogu, jeden w bibliografii) niepoprawnego (w środku zgłosek) dzielenia wyrazów przy przenoszeniu.
25 Jedynymi uchybieniami w tym zakresie, jakie udało mi się dostrzec, były: nieodrastrowanie
fotografii reprodukowanej na ryc. 10 (s. 65) oraz nieprawidłowe – moim zdaniem – ustawienie fragmentu ceramiki do rysunku na ryc. 90 (mowa o wylewie pucharu z ryc. 90d).
26 Np. oboczne stosowanie określeń archiprezbiteriat (w większości przypadków) i archiprezbiterat (s. 105, 120, 127, 137, 143). Rzadsze są inne przypadki niekonsekwencji, np. równoległe
występowanie sformułowania „pleban miejscowości x” bądź „pleban w miejscowości x” (s. 143);
dalsze przykłady: por. wyżej, w przyp. 9. Konsekwencji nie można za to odmówić Autorom w zakresie
pisowni wielką literą nazw zakonów i zgromadzeń zakonnych, choć zwykle nie występują one pod
nazwami pełnymi, więc powinny być pisane małymi literami.
27 Wydaje się np., że wikariusze kapituły głogowskiej powinni być nazywani wikariuszami, a nie
wikarymi (tak np. na s. 69, 81, 82, 91, 130, 139). Na s. 179 niejaki Stary Goren wystąpił jako „tzw.”;
określenie takie byłoby chyba bardziej na miejscu, gdyby chodziło o rzecz, a nie osobę. Szczególnie
w odniesieniu do statusu i uposażenia fundacji kościelnych dążenie do zwięzłości skłoniło Autorów
do używania skrótów myślowych kosztem precyzji sformułowań (por. s. 70: kościół „przekształcony
w jeden z głogowskich kanonikatów”; s. 82: folwark w Chróstniku „należący do kościoła” – czytelnik
musi domyślać się, że mowa o jego przynależności do uposażenia kościoła parafialnego; s. 86–87,
89, passim: książę „do kościoła włączył lenno kościelne”). W punkcie drugim niektórych haseł (zob.
s. 72, 96, 98, 130, 150, 160) znalazło się także określenie „gospodarstwa pojedyncze” w miejscach,
gdzie – jak można sądzić z częstego skontrastowania go z określeniem „gospodarstwa na planie
zamkniętych czworoboków” – chodziło chyba o gospodarstwa jednobudynkowe.
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w haśle „Buszkowice”, w punkcie 1. – o ile można sądzić z opisu, bo nie sprawdziłem tego
w archiwaliach – upadek lenna (Heimfall) opisano jako „powrót do dawnego właściciela,
czyli biskupa” (tak jakby senior nie zachowywał przez cały czas prawa własności). Bez
żadnego komentarza zamieszczono na s. 180 wzmiankę o odkryciu odcinka brukowanej
drogi w Tymowej, choć podstawy jej datowania na średniowiecze są niedostateczne28.
Mimo wyliczonych wyżej uchybień, w większości przecież małej wagi, zespół pod
wodzą Dominika Nowakowskiego świetnie wywiązał się z postawionego sobie zadania,
tworząc przejrzystą, wewnętrznie spójną, nowoczesną, a do tego naprawdę (nie tylko deklaratywnie) interdyscyplinarną koncepcję słownika prawdziwie historyczno-geograﬁcznego.
Wizja ta doskonale wpisuje się w koncept przedstawiony kilkadziesiąt lat wcześniej przez
Karola Buczka, tyle że odpowiednio szerzej uwzględnia ona dane geograﬁczne i archeologiczne, co było możliwe dzięki zaangażowaniu uznanych specjalistów tych dyscyplin. Co
więcej, nowy śląski słownik dzięki udziałowi w tym projekcie kartografa i dołączeniu doń
barwnych tablic jest zarazem atlasem. Omawiany tu pierwszy tom nowego wydawnictwa
poświadcza nie tylko trafność tak śmiało pomyślanej koncepcji, lecz także kompetencje
Autorów do tworzenia pomnikowego, bądź co bądź, dzieła. Aby się o tym przekonać, wystarczy lektura haseł jego pierwszego, lubińskiego tomu: zwięzłych, treściwych, niewprowadzających czytelnika w wybujały gąszcz podpunktów, skrótów, przypisów, odsyłaczy
i detali mało ważnych29. Pozostaje zatem życzyć Autorom Słownika, ut monumentum aere
perennius exigant, i oczekiwać niecierpliwie kolejnych jego tomów. W końcu do objęcia
tym jakże potrzebnym wydawnictwem pozostało jeszcze 97,2% obszaru Śląska...

***
PRZEMYSŁAW WISZEWSKI
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

KOMUNIKACJA, KTÓRA STWARZA REGION
Uwagi na marginesie pracy Martina Čapskiego, Zrození země. Komunikující společenství pozdně středověkého Slezska, Praha 2013, ss. 220.
Autor recenzowanej pracy bez wątpienia należy do najszerzej znanych i uznanych
badaczy późnośredniowiecznych dziejów Śląska. Jego publikacje, ukazujące się zarówno
w Czechach, jak i w Polsce oraz Niemczech, koncentrowały się dotychczas wokół tematyki

28 W

związku z czym w swojej pracy o osadnictwie wiejskim nie umieściłem tych znalezisk
nawet w zestawieniu dróg datowanych szeroko bądź jedynie potencjalnie sięgających średniowiecza (Krzysztof F o k t, Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie na Dolnym Śląsku w świetle badań
archeologicznych, Kraków 2012, s. 171).
29 Warto np. zaznaczyć, że bez dużej szkody dla przejrzystości tekstu Autorzy mogli spokojnie
wprowadzić skróty dla większej liczby wyrazów często używanych (w rodzaju „ż” ‘żona’, „ks.”
‘książę’, „cz.” ‘część’, „l.d.” ‘lewy dopływ’, „wzg.” ‘wzgórze’ itp.) czy też „odchudzić” geograficzny punkt drugi haseł o informacje dające się wyczytać ze szkiców rekonstrukcyjnych; zrezygnowali
jednak z tego, ułatwiając czytelnikom korzystania ze Słownika.
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Śląska Opawskiego i Śląska Cieszyńskiego1. W ostatnich latach coraz częściej podejmował
jednak tematy ogólnośląskie2. Choć w tym kontekście prezentowana rozprawa stanowi
kontynuację zdradzanych wcześniej przez Autora zainteresowań, to jednak w warstwie
metodologicznej przynosi nowe rozwiązania. Śmiało można powiedzieć, że w zakresie
badań nad dziejami Śląska jest pracą nowatorską. Biorąc pod uwagę tematykę prowadzonych w ostatniej dekadzie rozważań, pozostaje też taką w kontekście środkowoeuropejskich badań mediewistycznych. Nie tylko regionalnych – a to określenie wciąż bywa
traktowane jako umniejszające rangę badań – lecz także tych, których autorzy wskazują
jako horyzont badań wszelkiego typu większe, obejmujące rozleglejsze terytoria średniowieczne społeczności.
Przedmiotem zainteresowania M. Čapskiego było bowiem prześledzenie więzi komunikacyjnych między najważniejszymi aktorami gry politycznej w kręgu społeczeństwa późnośredniowiecznego Nadodrza. Szeroko korzystał przy tym z sięgających ostatnich dekad
XX w. reﬂeksji badaczy próbujących implementować rozważania nad procesem komunikacyjnym do opisu funkcjonowania więzi społecznych, w tym także tych funkcjonujących
w realiach historycznych3. Za pomocą analiz owych więzi komunikacyjnych na Śląsku
chciał uchwycić proces przekształcania się podzielonego na odrębne organizmy polityczne
społeczeństwa w „ziemię”, społeczność posiadającą wspólną reprezentację polityczną (s.
9–10) i podejmującą wspólne działania polityczne (s. 13). Zgodnie z tradycją współczesnej
historiograﬁi czeskiej zjawisko to traktuje jako przekształcenie policentrycznego Nadodrza
XIII–XIV stulecia w Śląsk – tytułowe „narodziny ziemi [śląskiej]” – tj. zjednoczoną wspólnotę polityczną. Łącząc ów proces ściśle z rozciągnięciem dominacji władców czeskich
nad Śląskiem. Zaznaczmy też już w tym miejscu, że cechą charakterystyczną pracy Autora
jest właśnie skupienie uwagi na kwestiach administracyjno-politycznych i świadome podporządkowanie im kwestii ideowych (s. 13–16, 19–21).
Ta specyﬁczna strategia badawcza Autora jest głęboko zakorzeniona w ustaleniach
tradycji historiograﬁcznej, która wyznaczyła horyzont jego reﬂeksji. Wyszedł on od skonstruowania modelu badań nad „sieciami komunikacyjnymi”, ze szczególnym naciskiem na
sieci miejskie, czy może raczej, zgodnie z terminologią używaną przez Autora: na Städtelandschaften (tj. więzi komunikacyjne łączące wszystkie miasta regionu) oraz sieć miejską
(więzi konkretnego miasta z podmiotami zewnętrznymi). W odniesieniu do Śląska Autor
używa obu dopełniających się, ale jednocześnie odmiennych terminów (s. 30–31). Zainspirowały go przede wszystkim analizy średniowiecznych związków politycznych i grup
wpływów jednoczących wybrane ośrodki i regiony – a właściwie: ich miejskie elity – Ce-

1 W tym kontekście należy zwłaszcza odnotować rozprawę: Martin Ča ps ký, Vévoda Přemek
Opavský (1366–1433). Ve službách posledních Lucemburků, Opava 2005, a także drobniejsze prace,
m.in. współautorstwo monografii historycznej Opawy (Opava, red. Karel M ülle r, Rudolf Žáček,
Praha 2005).
2 Pomijając drobniejsze prace, jest współautorem najnowszej czeskiej syntezy dziejów Śląska
(Martin Čap s k y, Dalibor Pr ix, Slezsko v pozdním středověku (until 1490), [w:] Slezsko w dějinách
českého státu, t. 1: Od pravěku do roku 1490, red. Zdeněk Jirásek, Praha 2012, s. 263–272), a ostatnio poświęconego ceremoniom na dworze książąt śląskich artykułu w zbiorze Slavnosti, ceremonie
a rituály pozdního středověku, red. Martin Nodl, František Šma he l, Praha 2014.
3 Zob. Hans Pohl, Die Bedeutung der Kommunikation für Wirtschaft und Gesellschaft, Stuttgart
1989; Rolf Kießling, Kommunikation und Region in der Vormoderne. Eine Einführung, [w:] Kommunikation und Region, hrsg. von Carl A. H offma nn, Rolf K ießling, Konstanz 2001, s. 11–39.

Artykuły recenzyjne i recenzje

125

sarstwa4. Bez wątpienia takie podejście do zagadnienia funkcjonowania wspólnot pogłębia
zakres dotychczasowych reﬂeksji nad dziejami Śląska, które skupiały się na ekonomicznych
– oraz powiązanych z nimi rodzinnych – relacjach wybranych miast (głównie Wrocławia)
w kontekście regionalnym i europejskim5. Dzięki takiemu ukierunkowaniu analiz łatwiej
było uzasadnić zaproponowaną optykę narracji, która skupiała się na politycznych aspektach dynamicznych przemian zachodzących wśród mieszkańców Nadodrza od ok. 1330 r.
do schyłku średniowiecza.
W tym modelu badań uwagę Autora przyciągał zwłaszcza Wrocław. Uznał go za centrum najważniejszej politycznej sieci informacyjnej. Wskazując na pełnienie przez radę
Wrocławia funkcji pośrednika w korespondencji głównych aktorów sceny politycznej
Śląska w połowie XV w., tym argumentował skupienie uwagi właśnie na stołecznym
ośrodku prowincji (s. 43–44). Problem w tym, że badania – co podkreśla sam Autor – jednoznacznie wskazują na dużą samodzielność mniejszych miast wobec hipotetycznego
centrum regionu. Ośrodki te tworzyły własne informacyjne sieci miejskie, nie oglądając
się na teoretycznie najważniejszy ośrodek konkretnego systemu politycznego, lecz współpracując z sąsiadami geograﬁcznymi i politycznymi. Jako postulat badawczy warto zatem
wskazać, by sieć komunikacyjną Wrocławia rekonstruowaną w konkretnym kadrze czasu
porównać z sieciami kreowanymi przez kilka różnej wielkości i funkcji miast śląskich
(tylko w części Autor zrealizował ten postulat – zob. niżej uwagi dotyczące Pszczyny).
Dzięki temu można by uchwycić specyﬁkę obiegu informacji w ramach tutejszego „komunikacyjnego krajobrazu miejskiego”. Zwłaszcza w obliczu znacznej samodzielności
politycznej księstw (szczególnie świdnicko-jaworskiego, co Autor także dostrzega, s. 52),
rywalizacji między ich stolicami a Wrocławiem, a przede wszystkim dynamicznych zmian
funkcji poszczególnych ośrodków w zmiennych konstelacjach politycznych późnośredniowiecznego Śląska. Dodajmy, że jako uzupełnienie reﬂeksji prowadzonej w kontekście
przedsięwzięć i komunikacji politycznych, w badaniach sieci komunikacyjnych warto
podjąć problem aktywności podmiotów na gruncie prawnym. Miasta – niezależnie od ich
wielkości – chętnie szukały u sąsiadów lub w uznanych centrach prawa miejskiego potwierdzenia rozstrzygnięcia spraw spornych, zatwierdzenia kontrowersyjnych wyroków,
ponadto zaaprobowania decyzji dotyczących mieszczan dwóch i więcej ośrodków6. Takie
4

Michael J u c k er, Gesandte, Schreiber, Akten. Politische Kommunikation auf eidgenössischen
Tagsatzungen im Spätmittelalter, Zürich 2003; idem, Kommunikation schäfft Räume. Die spätmittelalterliche Eidgenossenschaft als imaginierter und realer Ort, [w:] Virtuelle Räume. Raumwahrnehmung
und Raumvorstellung im Mittelalter, hrsg. von Elisabeth Va vra, Berlin 2005, s. 13–34; Bernhard
Kr e u tz, Städtebünde und Städtenetz am Mittelarhein im 13. und 14. Jahrhundert, Trier 2005.
5 Zob. Ludwig Petry, Breslau in der schlesischen Städtelandschaft des 16. Jahrhundert, [w:] Die
Stadt an der Schwelle zur Neuzeit, hrsg. von Wilhelm Raus ch, Linz 1980, s. 259–274; Grzegorz
My ś liw s k i, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII–XV wiek). Centrum czy peryferie?,
Wrocław 2009; Mateusz Goliński, Integracja a gospodarka. Śląsk w okresie wczesnonowożytnym,
„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 68, 2013, 2, s. 25–41 (w szerszym kontekście powiązań
gospodarczych całego regionu); idem, Zu den Beziehungen zwischen dem Krakauer und Breslauer
Patriziat im Mittelalter, [w:] Breslau und Krakau im Hohen und Späten Mittelalter: Stadtgestalt
– Wohnraum – Lebensstil, hrsg. von Eduard M ühle, Köln–Weimar–Wien 2014, s. 227–240.
6 Jedynie tytułem przykładu – wyroki rady małego miasteczka podsudeckiego, Świerzawy, zapadające w 1444 r. w sprawie sporu mieszczan ze współmieszkańcem, Bartoszem Guntirem, były
poświadczane przez wójta dziedzicznego i ławę Jawora oraz burmistrza i radę Jeleniej Góry, zob. Die
Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens. Kreis Jauer, bearb. von Erich G raber, Breslau
1930 (= Codex Diplomaticus Silesiae, 35), s. 85, nr 224, 225.
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relacje oznaczały nie tylko zaufanie do elit innych ośrodków, lecz także głęboką wiedzę
o ich pozycji społecznej w kontekście przynajmniej lokalnym i uznanie ich za członków
szerszej wspólnoty osób respektujących te same wartości uwiecznione w przepisach prawa. Wreszcie, cały czas warto pamiętać o ułomnym charakterze dostępnych źródeł. Nawet
w wypadku miasta Wrocławia dane o posłach i poselstwach pochodzą z wybranych lat
XV w., nie układając się w dłuższe serie. Dlatego też trudno na podstawie kilkudziesięciu
wpisów z jednego roku formułować wiążące uogólnienia, nawet jeśli pozwalają one na
sporządzenie interesujących wykresów (s. 49–51).
M. Čapský świadom był trudności w prowadzeniu szczegółowych analiz. Skupił się
więc przede wszystkim na problematyce aktywności politycznej ogarniającej cały region.
Dlatego też starał się – oprócz aktywności Wrocławia – uchwycić funkcjonowanie kilku
potencjalnych centrów, węzłów sieci informacyjnych oplatających Nadodrze: dworów
książęcych, dworu biskupiego, króla Czech i jego przedstawicieli (s. 60–104). Niestety,
Autor w znacznej mierze znów oparł się na dokumentacji wrocławskiej. Niewątpliwie na
przeszkodzie zróżnicowania perspektyw, z których można by było przeprowadzić stosowne
analizy, stanęła skąpa baza źródłowa, która wyraźnie faworyzowała Wrocław (s. 63–64).
Zauważmy jednak, że mimo takiej specyﬁki zachowanego materiału M. Čapský przebadał wybrane przykłady funkcjonowania mniejszych miast jako ośrodków sieci informacji
(przypadek Pszczyny, 1466–1544, s. 65–67). Bardziej kompleksowe wyniki przedstawił
Autor, analizując aktywność komunikacyjną dworów książęcych. Ostatecznie skonstatował,
że u schyłku średniowiecza przyswoiły one sobie możliwości korzystania z komunikacji
– zarówno tej formalnej, pisanej, jak i nieformalnej – jako narzędzia efektywnego wykonywania władzy. Umiejętność wykorzystania dostępu do informacji i posługiwanie się nią
w komunikacji z otoczeniem decydowały o pozycji politycznej władcy na terenie całego
Nadodrza (s. 69–70). I w tym wypadku Autor oparł się na badaniach poszczególnych przypadków. Nie przeprowadził kompleksowej analizy spuścizn dokumentowych władców.
Nawet w wypadku Ludwika II legnicko-brzeskiego, któremu M. Čapský poświęcił więcej
uwagi, a o którego aktywności w zakresie wystawiania dyplomów wiemy stosunkowo dużo,
nie przedstawił analiz obejmujących całość znanego korpusu dokumentów. Posłużył się
jedynie przykładami wskazującymi na zasięg i bazę społeczną umożliwiającą stworzenie
sieci komunikacyjnej księcia (s. 67–68).
Podobne uwagi można odnieść również do autorskich analiz funkcjonowania aparatu
urzędniczego biskupa wrocławskiego. Niemniej jednak należy z całą mocą podkreślić, że
właśnie w zakresie funkcjonowania urzędników biskupich praca M. Čapskiego przynosi wiele nowych ustaleń (przykładowo nakładania się sieci komunikacyjnych biskupiej
i książęcej poprzez występowanie tych samych, najbardziej zaufanych, a jednocześnie stale
pełniących tę funkcję posłów jako reprezentantów biskupich i książęcych jednocześnie,
s. 77). Uderza kompleksowość autorskiego podejścia do funkcjonowania aparatu biskupiego. Chociaż podobnie jak w wypadku dworów książęcych, także tu Autor posłużył się
metodą analizy przypadków. Pozwoliło mu to jednak uchwycić wszechstronną działalność
w zakresie komunikacji ośrodków różnych szczebli – od paraﬁi przez dekanaty po poziom
biskupstwa. Należy podkreślić, że Autor nie kończył swoich analiz wskazaniem kierunków i częstotliwości kontaktów nawiązywanych przez poszczególne podmioty. Zarówno
tu, jak i przy analizach komunikacyjnej sieci miejskiej wrocławskiej starał się przybliżyć
ekonomiczne podstawy funkcjonowania tych zjawisk. Niewątpliwie docenić należy w tym
kontekście próbę uchwycenia kosztów – i tych ekonomicznych, i tych politycznych – związanych z utrzymywaniem szerokiej komunikacji w czasach husyckich przez bp. Konrada
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Oleśnickiego (s. 79–80). Jedną z ciekawszych jest też konstatacja, że choć kapituła katedralna angażowała się w komunikację polityczną, a jej sieć wymiany informacji w początkach XV w. pokrywała całe środkowe Nadodrze (s. 79), to jednak ogólnie biskup w swej
aktywności politycznej nie mógł systemowo opierać się na duchownych wchodzących
w skład regularnych instytucji Kościoła. Musiał liczyć przede wszystkim na swój dwór
i osoby opłacane przez siebie specjalnie w celu realizacji zadań poselskich. A to podnosiło
koszty utrzymywania kontaktów politycznych, a w wypadku bp. Konrada utrudniało mu
prowadzenie szerszych akcji politycznych.
Skomplikowany charakter miasta jako instytucji politycznej, jej wielopoziomowość
znajdująca odbicie w zróżnicowanym modelu komunikacji ze światem zewnętrznym zostały
przez Autora prześledzone – odnotujmy kolejny raz – na przykładzie Wrocławia. Wskazał
on na swoistą profesjonalizację funkcji posła. Oprócz uroczystych poselstw sprawowanych
przez pisarzy miejskich funkcję zapośredniczających komunikację pełnili także posłowie
o niższej pozycji społecznej, przenoszący listy rady. I w ich wypadku dochodziło do podziału na posłów „pieszych” i „konnych”, tych stale opłacanych i tych płatnych tylko na
czas wypełniania misji (s. 87–91). Obok sieci komunikacji radzieckiej funkcjonowały też
inne, których serce biło we Wrocławiu. Bardzo niejednolity charakter miała aktywność
informacyjna – w kontekście przekazu informacji i uczestnictwa w komunikacji politycznej – kupców wrocławskich. Tworzenie przez nich sieci informacyjnych miało charakter
pragmatyczny i czasowy (s. 97–98). Bardziej stabilnym składnikiem miejskiego krajobrazu informacyjnego byli posłowie cechowi. Cechy wysyłały ich nie tylko do rad i cechów
innych miast, ale także do książąt. Interesujące jest, że rada miejska Wrocławia korzystała
z usług cechowych posłów dla podtrzymywania własnej sieci informacji (s. 95). Uderza
to o tyle, że zazwyczaj rada i cechy konkurowały ze sobą w polityce wewnątrzmiejskiej.
Ciekawa byłaby odpowiedź na pytanie, czy z taką konkurencją na gruncie przekazu informacji również spotykamy się we Wrocławiu? Uwagę Autora przykuła jednak – i słusznie
w kontekście tematyki pracy – zmiana o szerszym charakterze w zakresie podtrzymywania
sieci informacji. Zaszła ona w czasie konﬂiktu – otwarta jest kwestią, czy był to „kryzys”
wierności królowi, jak określa to Autor – Wrocławia z Jerzym z Podiebradów. W tym
czasie miasto, które wcześniej występowało jako reprezentant księstwa wrocławskiego
i stosowny charakter sieci podtrzymywało, zmieniło zakres swoich kontaktów. Objęły one
całą Koronę, bo taki też wymiar miał sam konﬂikt. Mniej uwagi poświęcił Autor kwestii
funkcjonowania sieci komunikacyjnych administracji królewskiej na Śląsku. Nie przypadkiem, ta bowiem nie odgrywała w późnym średniowieczu znaczącej roli w regionie.
I tu jednak możemy odnaleźć interesujące reﬂeksje, jak ta o wykorzystywaniu przez króla
posłów czy, szerzej, całych sieci miast, zwłaszcza Wrocławia, do wypełniania własnych
misji politycznych (s. 102).
Wiele uwagi poświęcił Autor zagadnieniu funkcjonowania na Śląsku różnego typu
związków książąt oraz książąt i reprezentantów księstw bezpośrednio podległych królowi
– w rozdziale zatytułowanym Vnitřní a vnější vazby politického prostoru (s. 109–125).
Temat pracy wręcz zachęcałby do bliższego przyjrzenia się tym formom działalności
politycznej mieszkańców Nadodrza. To one bowiem decydowały o budowaniu spójności
społecznej regionu7. Ustalenia Autora w większości pokrywają się z dotychczasowym
7 Zob. Marcin P au k, Ewa Wó łk ie w ic z, Struktury administracyjne Śląska jako czynnik spójności prawnoustrojowej (XII–XV w.), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 67, 2012, 4, s.
53–77.
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stanem badań (czołowa rola biskupa w politycznej społeczności śląskiej czasów husyckich, odrębność księstwa świdnicko-jaworskiego, centralna rola głównych miast Śląska
– Wrocławia, Legnicy, Świdnicy – w konstruowaniu ogólnośląskiej sieci komunikacyjnej
związków książąt). Ale znaleźć można i tu ciekawe propozycje, z pewnością warte dalszego
rozwijania, jak chociażby omówienie nieco zapomnianego bractwa „Orderu Psa Gończego” (s. 120). Choć wiemy o nim niewiele, to jednak związki tego rodzaju, podobnie jak
słabo rozpoznane związki rodzinne, miały charakter partykularny i wspierały powstawanie
politycznych społeczności alternatywnych wobec społeczności „śląskiej”, grupowanych
według kryterium pozycji politycznej lub więzi rodzinnej. To właśnie prześledzenie dynamiki działalności grup zagospodarowujących różne przestrzenie społeczne daje szanse na
uchwycenie procesu formowania się Śląska jako jednostki polityczno-społecznej w kontekście działalności wspólnot niższego rzędu, księstw, lub opartych na innym typie więzi
(stanowe, zawodowe). Ten sposób analizy może uchwycić wielopłaszczyznowość relacji
łączących jeden podmiot z różnego typu grupami o zmiennym, geograﬁcznym horyzoncie
kontroli swoich członków (miasto, weichbild, ziemia, księstwo, region śląski).
Interesujące rezultaty przynosi przeprowadzona przez Autora analiza wrocławskiej
księgi związkowej z lat 1444–1449 (s. 132–139). Należy zwrócić uwagę na podkreślenie
zmiany charakteru śląskiej konfederacji z lat 40. XV stulecia. W stosunku do wcześniejszych związków ogólnośląskich Autor zwrócił uwagę na częstszą współpracę między
książętami i związkami księstw podległych królowi. Wskazał także na rosnące znaczenie
wewnętrznej współpracy między księstwami zależnymi od króla (świdnicko-jaworskie,
wrocławskie), ale też na rolę stolic księstw w procesie komunikacji w obrębie związku
(zjazdy w zaledwie kilku głównych miastach: Świdnica, Jawor, Legnica, Wrocław). Jednocześnie Wrocław wyrastał w tym czasie na właściwe centrum związku ze względu na
przejęcie funkcji dokumentacyjnych i archiwalnych (s. 139–140).
Wydarzenia polityczne po śmierci Władysława Pogrobowca wpłynęły w sposób ambiwalentny na rolę Wrocławia jako centrum politycznego formującej się wspólnoty śląskiej.
Z jednej strony samotna walka miasta przeciw Jerzemu z Podiebradów, wobec braku wsparcia książąt i księstwa świdnickiego, doprowadziła do alienacji Wrocławia w społeczności
ogólnośląskiej. Z drugiej zaś aktywność polityczna i przedstawianie miasta jako reprezentanta Śląska wzmocniły tendencję do uznania Wrocławia za centrum regionu (s. 147).
Budowanie swoistej hegemonii Wrocławia jako centralnego, symbolicznego miejsca Śląska
ułatwiła rezygnacja książąt z szerszej aktywności na tym polu. Jednak ich niechęć do zacieśniania współpracy w perspektywie regionu utrudniała budowanie jakiejkolwiek wspólnoty
„ziemi” – także komunikacyjnej, o co wytrwale zabiegał Wrocław (s. 149–151). Zdaniem
Autora wydarzenia z lat walki z Jerzym z Podiebradów doprowadziły do podziałów i swoistego regresu w organizacji sieci relacji łączących Wrocław i książąt.
Nadodrzańska metropolia wzmocniła swoją pozycję dopiero w wyniku objęcia władzy
nad Śląskiem przez Macieja Korwina. Nawet jeśli u jego boku najważniejszym czynnikiem koordynującym śląską społeczność polityczną został biskup wrocławski, to Wrocław
odgrywał istotną rolę w ramach sieci komunikacyjnej samego króla (s. 153–155). M. Čapský, podążając za wcześniejszą historiograﬁą (zwłaszcza Kazimierzem Orzechowskim),
przyjmuje panowanie Macieja za okres uformowania śląskiej wspólnoty politycznej. Podkreśla rolę relacji komunikacyjnych z wykorzystaniem pisma jako niezastąpionego, choć
nie głównego narzędzia w budowaniu poczucia wspólnoty książąt spotykających się na
zjazdach ogólnośląskich (s. 156). Optymizm tego sądu wymaga jednak bliższej weryﬁkacji
źródłowej, która mogłaby wskazać uwspólnianie treści ideowych, wiązanych z określe-

Artykuły recenzyjne i recenzje

129

niem tożsamości terytorialnej władzy książęcej, poprzez wymianę pism. Treści, których
wcześniej nie było w komunikatach opisujących władzę danej linii Piastów. Ostatecznie
Autor konstatował powstanie Śląska jako regionu (ziemi) w wyniku przede wszystkim
relacji i akcji politycznych książąt śląskich lub biskupa i reprezentantów królów czeskich
(s. 157). Wrocław, który dążył do przejęcia roli lidera w formowaniu wspólnoty śląskiej,
nie był w stanie sprostać konkurencji uprzywilejowanych graczy – książąt i biskupa.
Wreszcie odnotować trzeba niezwykle ciekawą obserwację kończącą pracę: Śląsk
u schyłku XV w. oplatała dobrze funkcjonująca sieć informacji. Jej centrum był dwór królewski. Ale najbardziej intensywna wymiana komunikatów zachodziła między centrami
lokalnymi, wewnątrz regionu – dworami książąt i biskupa, przy znaczącym udziale Wrocławia i starostów księstwa świdnicko-jaworskiego (s. 160). Wskazywałoby to, że Śląsk
w tym czasie rzeczywiście „powstał”, od więzi partykularnych, lokalnych, silniejsze stały
się regionalne. Pamiętajmy jednak, że wnioski te oparte są na dość wyrywkowym materiale źródłowym. Do ich potwierdzenia konieczna byłaby analiza znaczącej części ruchu
informacji w regionie, zwłaszcza zaś na szczeblach niższych niż te, na których znajdowali
się główni aktorzy sceny politycznej. Miejmy nadzieję, że zarówno M. Čapský, jak i osoby
zainspirowane jego badaniami zechcą je kontynuować. Bo przecież – na co wskazywał sam
Autor – region to konstrukt wielowymiarowy i zmienny. Żywy nie tylko dzięki akcjom
politycznym na najwyższych szczeblach władzy, ale także – i tylko wtedy trwały – gdy
były one wspierane przez szersze grupy społeczne.
Nowatorstwo pracy Autora powinno sprawić, że będzie ona szeroko wykorzystywana
jako punkt odniesienia do reﬂeksji nad tworzeniem się wspólnoty regionalnej. Nie tylko
w średniowieczu, bo przecież zaproponowany model sieci komunikacyjnych z powodzeniem można zastosować do każdej epoki. Mimo, a może właśnie przez wzgląd na bardzo
często rodzącą się w trakcie lektury chęć polemiki z Autorem, uznaję tę książkę za jedną
z najważniejszych w ostatnich latach w zakresie badań nad dziejami Śląska. Nie tylko
średniowiecznego.

***
MARZENA BOGUS
(Akademia Jana Długosza w Częstochowie)

O MOŻLIWOŚCIACH I OGRANICZENIACH
METODY REPREZENTATYWNEJ W BADANIACH
NAD HISTORIĄ OŚWIATY
na podstawie książki Petra Kadleca, Střední školy a jejich studenti. K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století,
Ostrava: Filozoﬁcká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013, ss. 430.
Publikacja Petra Kadleca jest pracą potrzebną i ambitną zarówno w skali zamierzenia
badawczego, jak i ujęcia tematu. Autor postawił sobie za cel przebadanie społeczności
uczniów i absolwentów szkół średnich na Morawach i Śląsku Austriackim w drugiej połowie XIX i na początku XX w., sięgając po metody ilościowe i jakościowe umożliwiające
opis i charakterystykę większych grup społecznych. Badania określonych zbiorowości, tak-

130

Artykuły recenzyjne i recenzje

że związanych z działalnością systemów edukacyjnych, nie są oczywiście czymś nowym,
toteż można by wymienić wiele stosownych tytułów. Kadlec próbuje jednak na przykładzie
Moraw i Śląska Austriackiego dokładniej przebadać populację liczącą kilkadziesiąt tysięcy
osób, stosując do tego tzw. metodę reprezentatywną1. Wykorzystując źródła typu urzędowego (ze statystycznymi włącznie), stara się uzyskać odpowiedzi na ważne społecznie i historycznie pytania, związane z przemianą tradycyjnej wspólnoty stanowej w modernizujące
się społeczeństwo budowane na zasadach obywatelskich. Szkołę rozumie Autor nie tylko
jako miejsce pozyskiwania wiedzy obowiązującej w programach nauczania, lecz także jako
instytucję spełniającą ważne funkcje zarówno dla każdej jednostki, jak i całej społeczności,
zgodnie z postulatami Social History of Education. Społeczna funkcja szkół średnich (jako
szczebla pomiędzy szkolnictwem elementarnym a wyższym) stała się szczególnie wyraźna
po reformie uniwersytetów w Niemczech, którą zapoczątkował Wilhelm von Humboldt. Jak
wiadomo, reforma wprowadziła zależność pełnienia ważnych społecznych funkcji i zawodów od legitymowania się wykształceniem wyższym określonego typu. Doprowadziło to do
powstania w rozwiniętych państwach europejskich zintegrowanych sieci szkół, tworzących
celowy system oświatowy. Jak podkreśla P. Kadlec, w porównaniu z innymi państwami
monarchia austriacka (od 1867 r. austro-węgierska) na przełomie XIX i XX w. nie musiała
wstydzić się swojego systemu edukacyjnego, choć jeszcze w połowie XIX stulecia była
zapóźniona w stosunku do Prus. Należy zaznaczyć, że do końca omawianego okresu istniały
jednak wielkie dysproporcje między krajami koronnymi wchodzącymi w skład monarchii.
Będące przedmiotem omawianego studium Morawy oraz tzw. Śląsk Austriacki należały do
najlepiej rozwiniętych pod względem oświaty krajów koronnych (podobnie jak Czechy i np.
Dolna i Górna Austria). Terminem początkowym jest dla P. Kadleca Wiosna Ludów, który
to czas historyczny wiąże się w naddunajskiej monarchii także z reorganizacją szkolnictwa
wszystkich stopni, dyskurs zatrzymuje na wybuchu I wojny światowej.
Części referowanej monograﬁi są ułożone dość nietypowo, praca bowiem zawiera ich
aż 17, w tym siedem rozdziałów zasadniczych (do nich jako pierwszy i drugi Autor zaliczył również wstęp oraz omówienie źródeł i literatury), po których umieszczonych jest
kilka dodatkowych (8–17), w tradycyjnym rozumieniu niebędących rozdziałami (podsumowania, spisy tablic i załączników, bibliograﬁa itd.). Dopiero zatem rozdział trzeci jest
krótkim wprowadzeniem historycznym, analizującym zmiany, jakie zachodziły w „długim
19 stuleciu”, przy czym Autor skupia się na ukazaniu znaczenia, jakie oświata, zwłaszcza
na szczeblach wyższych niż elementarny, miała dla członków zmieniających się europejskich społeczności. Opiera się tu na pracach autorów z kręgu wspomnianej Social History
of Education (m.in. Konrada H. Jarauscha, Fritza Ringera, a jeśli chodzi o szkolnictwo
austriackie, np. Gary’ego B. Cohena), ale także uczonych zajmujących się przemianami
zachodzącymi wewnątrz europejskich społeczeństw. Autorzy ci m.in. postawili pytania
o rzeczywiste szanse, jakie w XIX i XX w. dawała młodym ludziom edukacja, oraz o jej
wpływ na dokonujące się procesy modernizacji, np. kształtowanie się nowych grup społecznych czy rozwój nowoczesnych narodów. Do większości z osiągnięć wymienionych
badaczy Autor nawiąże w dalszej części swojej pracy. W rozdziale czwartym prezentuje
zarys rozwoju szkolnictwa średniego w monarchii austriackiej, począwszy od reform
szkół średnich (na wzór rozwiązań pruskich), zainicjowanych przez hrabiego Leo Thu1 W literaturze przedmiotu na ten model badań można znaleźć określenie „reprezentatywna” lub
„reprezentacyjna”. Zob. Janusz L. Wyw ia ł, Wprowadzenie do metody reprezentacyjnej, Katowice
2010; Janusz S z u ms k i, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995.
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na. Istotą restrukturyzacji było udoskonalenie gimnazjów humanistycznych, będących
podstawowym typem ówczesnej szkoły średniej, z którymi stopniowo zrównywano najpierw szkoły realne, a później inne placówki, stanowiące kombinację obu rodzajów wymienionych szkół (gimnazja realne, realne gimnazja reformowane itd.), w końcu zakłady
dla dziewcząt (licea żeńskie). Uzupełnieniem powyższej charakterystyki są statystyczne
zestawienia, ilustrujące liczebny przyrost szkół w poszczególnych krajach koronnych monarchii (a dokładniej tzw. Cislitawii), w tym uwzględniające liczbę studentów i odnoszące
się do stosunków społecznych i stopnia rozwoju społeczno-ekonomicznego. W kolejnym
rozdziale Autor krótko omawia rozwój szkolnictwa średniego na Morawach i na Śląsku
Austriackim. W roku szkolnym 1913/1914 działało na Morawach 36 gimnazjów i 29 szkół
realnych, a na Śląsku odpowiednio 11 i pięć. Do tego trzy licea żeńskie na Śląsku i siedem
na Morawach. Razem rocznie uczyło się we wszystkich placówkach ok. 25 tys. uczniów,
w zdecydowanej większości chłopców, co pokazuje skalę badanego w książce problemu2.
W rozdziale szóstym, najdłuższym i najważniejszym, P. Kadlec analizuje podstawowe socjokulturowe własności, które można poddać badaniom statystycznym dzięki temu, że były
rejestrowane przez kierownictwo szkół (terytorialne pochodzenie, miejsce zamieszkania
przed podjęciem nauki i w czasie jej trwania, wyznanie, pochodzenie etniczne określane
przez język macierzysty oraz pochodzenie społeczne). Rozdział siódmy to analiza grupy
absolwentów szkół średnich. Książkę, jak wspomniano, uzupełnia kilka dodatkowych partii
tekstu, w których Autor m.in. omawia przyjętą przez siebie metodologię oraz uzasadnia
związane z nią wybory.
Praca P. Kadleca nie jest bowiem „standardowym” historycznym opracowaniem zebranego materiału źródłowego, po to by zaprezentować pewien obraz omawianego zjawiska,
lecz stanowi kombinację historycznych pytań i metod czerpanych częściowo z innych
dyscyplin społecznych. Rozwój systemów oświatowych w czasach masowych procesów
społecznych w XIX stuleciu zazwyczaj prezentowany jest przez pryzmat przemian ustawodawczych, powstawania nowych typów placówek oraz wskazywania na wzrost ich
liczby. Zachodzące zmiany oświatowe przedstawiano najczęściej, podając liczbę szkół
przypadających na km2, liczbę uczniów przypadających na dany zakład i klasę, co z pewnością jest pewnym wskaźnikiem dostępności edukacji oraz stopnia scholaryzacji, ale
mocno ograniczonym. Kadlec postawił sobie ambitniejsze zadanie powiązania analizowanych indykatorów zarówno z istniejącymi podziałami społecznymi, jak i z dokonującym
się procesem modernizacji. Jednym z głównych celów monograﬁi, zgodnie z deklaracją
Autora, jest zbadanie, w jakim stopniu w kreowaniu kolejnych pokoleń wykształconych
ludzi brały udział osoby należące do kręgu szeroko rozumianej inteligencji, swoją pracę
rozumie bowiem jako studium formowania się inteligencji na ziemiach czeskich w drugiej
połowie XIX i na początku XX w. Próbuje więc pokazać na materiale statystycznym różne
skomplikowane, indywidualne i grupowe motywy, jakie składały się na szeroko rozumiane
procesy edukacyjne. Konieczne było do tego stworzenie odpowiedniej bazy danych oraz
sformułowanie pytań badawczych w odniesieniu do źródeł, które to pytania Autor zawarł
w kwestionariuszu. Podstawą do badań były przede wszystkim katalogi szkolne oraz różnego rodzaju źródła uzupełniające, np. drukowane sprawozdania i programy szkolne (s. 25).
Powstała w ten sposób baza zawierająca ok. 7 tys. nazwisk uczniów, którym (jak należy
2 Dodajmy, że przed I wojną światową uczniów szkół średnich nazywano studentami. Taki
zwyczaj językowy do dziś utrzymał się w Republice Czeskiej i tego zwyczaju trzyma się także
P. Kadlec.
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sądzić) przypisane zostały określone, podlegające badaniu cechy statystyczne. Posłużyło to
przede wszystkim do opracowania zawartych w książce tabel, zbierających dane o poszczególnych typach szkół i interesujących Autora zjawiskach, które uszeregował stosownie do
potrzeb. Choć baza jest obszerna, obejmuje jedynie pewien procent populacji interesującej
Autora, to jednak informacje te są umiejętnie konfrontowane z ogólnymi zestawieniami
austriackiej statystyki szkolnej, które można odnaleźć m.in. w poszczególnych zeszytach
„Österreichische Statistik” i które ilustrują paralelne problemy w skali np. poszczególnych
krajów koronnych czy monarchii. Tabel jest dużo, razem 160, co pokazuje ogrom pracy,
jaką P. Kadlec włożył w stworzenie podstawy źródłowej swojego opracowania3. Część tabel
Autor zamieszcza w końcowej partii pracy (15), pełniącej funkcję pewnego rodzaju aneksu do monograﬁi, w której to części pokazuje jednocześnie warsztat i metodyczne kroki,
m.in. uzasadnienie selekcji szkół będących przedmiotem dokładnej analizy. Wyboru bowiem starał się dokonać w taki sposób, aby reprezentowane były poszczególne typy szkół,
różne języki nauczania, regiony geograﬁczne oraz ich odmienne ekonomiczno-społeczne
otoczenie (s. 343). Nie bez znaczenia dla selekcji placówek był również stan zachowania dostępnych źródeł. W efekcie Autor wybrał 12 szkół (siedem gimnazjów, trzy szkoły
realne, jedno realne gimnazjum oraz jedno liceum żeńskie), z czego połowa to placówki
z czeskim, a połowa z niemieckim językiem nauczania (trzy z Ołomuńca, jedna z Přerova,
dwie z Hranic, pięć z Morawskiej Ostrawy i jedna z Opawy).
Skomplikowanym zadaniem było także opracowanie kwestionariusza pytań i problemów badawczych (s. 351), przy czym Autor postarał się o stworzenie pełnego zestawienia
warstw i podwarstw społecznych, z których pochodzili uczniowie, tworząc model stratyﬁkacji społeczeństwa. Według Kadleca model ten można zastosować do populacji na
ziemiach czeskich w omawianym okresie. Biorąc pod uwagę fakt nierówności klasowych
skutkujących różnymi szansami dostępu do szkół, wydaje się to niezbędne. Do poszczególnych warstw stworzonego przez siebie modelu przypisał też występujące w katalogach
szkolnych zajęcia i zawody4, a przy konstruowaniu tegoż opierał się na pracach autorów
czeskich oraz niemieckich, których konkluzje (np. Reinhardta Schürena) dostosowuje do
warunków miejscowych (s. 356).
Dla pracy P. Kadleca ważne są zarówno stawiane pytania, jak i udzielane odpowiedzi,
które zostały oparte na opracowanej bazie danych personalnych. Analizuje interesujące go
zjawiska najczęściej w odstępie 10 lat, korelując je ze spisami ludności przeprowadzanymi
w monarchii. Umożliwia to późniejsze porównywanie z danymi dla całego państwa lub
w ramach poszczególnego kraju koronnego. Scharakteryzowanie osiągniętych wyników
nie jest możliwe nawet w przybliżeniu, należy odesłać czytelnika do samej pracy. Poprzestańmy zatem na zreferowaniu wniosków wynikających z analizy kwestii autorekrutacji
inteligencji (s. 226–232), a więc podejmowania przez dzieci pochodzące z rodzin inteligenckich podobnych zajęć i zawodów. Jak należało się spodziewać, badania P. Kadleca
potwierdziły, że właśnie reprezentanci inteligencji najbardziej zabiegali o wyższe wykształcenie swoich potomków. Należy podkreślić, że u osób należących do tej grupy, ale
o mniejszych dochodach (niżsi urzędnicy, nauczyciele szkół powszechnych), odbywało się
to kosztem wielkich materialnych wyrzeczeń. We wszystkich analizowanych przez Autora
3

Tylko część z nich (48) Autor zamieścił w książce, resztę czytelnik może znaleźć na dołączonej
do publikacji płycie CD.
4 Pełne zestawienie na dołączonej płycie CD. P. Kadlec podzielił je na 26 grup zawodowo-społecznych, przy czym niektóre występują tylko przy Morawskiej Ostrawie (robotnicy i technicy), inne
w Ołomuńcu i Hranicach (wojskowi, ze względu na istniejące tu garnizony).

Artykuły recenzyjne i recenzje

133

typach szkół udział uczniów wywodzących się z inteligencji wzrastał, obserwować można
jednak znaczące różnice partycypacji w zależności od języka wykładowego danej placówki.
Na przykład w szkołach z niemieckim językiem nauczania uczniowie z rodzin inteligenckich stanowili 30–40%, natomiast w czeskich znacznie mniej, bo 20–25%5. Jak pokazuje
Kadlec, różnice między zakładami czeskimi i niemieckimi wynikają przede wszystkim
z faktu, iż w początkowym okresie inteligencja niemiecka była liczniejsza i skupiona głównie w miastach, miała więc do szkół średnich łatwiejszy dostęp. Kształtująca się wówczas
na Morawach inteligencja czeska wywodziła się początkowo głównie z rodzin wiejskich
nauczycieli. Znaczną część tej „arystokracji umysłowej” stanowili również wiejscy księża,
którzy w przeciwieństwie do duchownych ewangelickich i żydowskich (wywodzących się
głównie z rodzin niemieckojęzycznych) nie posiadali potomstwa, więc nie zasilali przychówkiem warstwy ludzi wykształconych. W szkołach średnich udział dzieci pochodzących
z rodzin nauczycieli szkół elementarnych stopniowo malał, wzrastał natomiast potomków
coraz liczniejszej warstwy urzędników. Konstatacje te być może nie są odkrywcze, ale za
to wsparte solidnymi obliczeniami statystycznymi. To jest największą zaletą monograﬁi,
podobnie jak bardzo dobrze skonstruowany formularz pytań badawczych oraz wyjściowy
model społecznej stratyﬁkacji. W efekcie powstała praca, która umiejętnie wykorzystuje
dane statystyczne do pokazania aspiracji i wyborów, jakimi kierowali się uczniowie i absolwenci szkół średnich w niełatwej drodze uzyskiwania pożądanego statusu6.
Uznając ogólnie omawianą monograﬁę za ważny wkład w badania nad dziejami oświaty, nie tylko na omawianym obszarze, należy się zastanowić nad zaletami i granicami
stosowania zaproponowanej przez Autora metody badawczej. Oparcie się na metodzie reprezentatywnych sond jest jak najbardziej zasadne, zwłaszcza w odniesieniu do większych
grup społecznych, ale jedynie przy spełnieniu określonych warunków, przede wszystkim
jednorodności przedmiotu badań oraz poprawności doboru próby7. Autor był świadom tej
zależności, choć rozumie ją przez uwzględnienie w próbie różnych subobszarów składających się na badany region i analizowane zjawisko. Decyzja Autora, aby nie poprzestać na
samych Morawach, jest w pewnym sensie zrozumiała, chciał bowiem uwzględnić placówki
w Morawskiej Ostrawie, mieście położonym na samej granicy Moraw i Śląska (zarówno
Opawskiego, jak i Cieszyńskiego), ponieważ uczniowie tych szkół rekrutowali się z obu
krajów. Jednak w omawianym okresie w przypadku Moraw i Śląska Austriackiego, chociaż
identyczne było obowiązujące ustawodawstwo szkolne, to warunki polityczne i społeczne,
w jakich działały szkoły średnie, już nie. Chodzi zwłaszcza o Śląsk Cieszyński (stanowiący
wschodnią część Śląska Austriackiego), który od reszty analizowanego obszaru odróżnia
struktura wyznaniowa (22–27% protestantów, ok. 2% żydów), etniczna (większość stanowili Polacy, ok. 55%) oraz społeczna, bardziej zróżnicowana, ale zdecydowanie plebejska.
Także sytuacja Żydów w szkołach średnich była tu odmienna. Na Śląsku Cieszyńskim ekonomicznie najsłabszą grupę stanowili katolicy, stąd dzieci tego wyznania było w szkołach
relatywnie najmniej. Najszybciej skorzystali z otwarcia szkół średnich wyznawcy judaizmu,
którzy z konieczności (przez zakaz zajmowania się uprawą roli) byli silniej motywowani
do awansu społecznego poprzez edukację. Już w roku szkolnym 1874/1875 stanowili 30%
5 W Gimnazjum Polskim w Cieszynie w roku 1901 dzieci inteligencji stanowiły 15%, a w 1915
już 36% uczniów.
6 Udawało się to jednak niewielkiej części, ponieważ zaledwie kilkanaście procent uczniów
podejmujących naukę w szkole średniej kończyło ją uzyskaniem matury.
7 Earl Ba b b ie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2007, s. 210.
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wszystkich uczniów miejscowych placówek średnich, jednak w kolejnych latach ich udział
malał. Procent ewangelików w zasadzie odpowiadał ich udziałowi w całości populacji.
Dopiero później stopniowo wzrastała liczba dzieci z rodzin katolickich. Szkoda, że Autor
nie sięgnął po (oparte na szerokiej analizie danych statystycznych) studia Janusza Spyry8.
P. Kadlec stara się w swoich rozważaniach uwzględniać Śląsk Cieszyński, czasami uzupełnia wywody odesłaniem do sytuacji np. w polskich szkołach, jednak za słabo wniknął
w specyﬁkę regionu9, aby odpowiednio zinterpretować wyniki zestawień statystycznych, co
zresztą czasami dotyczy także Śląska Opawskiego10. Jest to zresztą problem ogólniejszego
charakteru, mianowicie odpowiedniej interpretacji „niemych” danych statystycznych. Jak
już była o tym mowa, P. Kadlec sprawił, że cyfry „przemówiły”. Jednak starając się objąć
szerszy obszar badań, zmuszony był przyjąć dla niego pewne wspólne warunki wyjściowe i deﬁnicje, a te nie sprawdzają się w niektórych jego częściach. Znów mowa tu o Śląsku Cieszyńskim, który był regionem zdecydowanie plebejskim, toteż dostępność nauki
w szkołach średnich dla wielu uczniów była ograniczona. Stąd na tym terenie namiastką
„prawdziwych” szkół średnich stały się seminaria nauczycielskie, których ustawodawstwo
austriackie nie zaliczało do szkół średnich, a matura tu uzyskana nie dawała prawa wstępu
na wyższe uczelnie. Autor (s. 14–15) informuje o dyskusjach wśród badaczy, czy absolwentów seminariów zaliczyć do inteligencji, ale sam ostatecznie tego nie czyni, do czego
ma prawo. Jednak na Śląsku Cieszyńskim przed 1914 r. nieprzypadkowo działało aż siedem
seminariów, a rekrutujący się z nich nauczyciele (głównie szkół elementarnych) zaliczali
się do regionalnej inteligencji na równi z nielicznymi profesorami szkół średnich (podobnie
jak duchowieństwo paraﬁalne, także przeważnie plebejskiego rodowodu)11.
Konkludując, próby wprowadzenia do badań nad dziejami oświaty nowych metod,
takich jak zaproponowane przez Petra Kadleca, należy powitać z uznaniem, ale metoda
reprezentatywna sprawdzać się będzie (zgodnie z deﬁnicją) jedynie przy bardziej jednorodnych przedmiotach badawczych, niż to zachodzi w przypadku uczniów szkół średnich
Moraw i Śląska Austriackiego. Bardzo natomiast przydatny, nie tylko w kolejnych badaniach tego typu, może stać się opracowany przez Autora kwestionariusz pytań „do źródeł”
oraz zaproponowany przez niego sposób gromadzenia danych i ich analiza.
8

Janusz S p y ra, Główne kierunki rozwoju szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim w XIX w. i na
początku XX w. w świetle ustawodawstwa i statystyk, [w:] Książka – biblioteka – szkoła w kulturze
Śląska Cieszyńskiego, red. idem, Cieszyn 2001, s. 167–216; idem, Szkolnictwo żydowskie na Śląsku
Cieszyńskim i jego rola w procesie asymilacji miejscowej społeczności żydowskiej (przed 1918), [w:]
ibidem, s. 284–312.
9 Np. błędnie zalicza gimnazjum w Bielsku do „tradycyjnych centrów niemieckiego szkolnictwa
średniego” – powstało ono dopiero w 1871 r. jako gimnazjum niższe, w 1874 r. uzyskało status wyższego. Zastanawia się (s. 100, tab. 4), dlaczego danych dla szkoły realnej w Bielsku za rok szkolny
1869/1870 nie można znaleźć w urzędowych statystykach, a placówka ta dopiero w 1872 r. została
przekształcona w prywatną (ewangelicką) wyższą szkołę realną, od 1877 na etacie państwowym.
10 Na s. 166 Autor pisze o zmniejszaniu się liczby Żydów w szkołach w Opawie, co tłumaczy ich
odpływem do rozwijającej się aglomeracji ostrawskiej. Liczba wyznawców judaizmu w Opawie do
I wojny światowej rosła, a ich niewielkie uczestnictwo w szkołach średnich należy tłumaczyć coraz
silniejszymi przejawami antysemityzmu niemieckich mieszkańców Opawy, zob. Janusz Spyra, Żydzi na Śląsku Austriackim 1742–1918. Od tolerowanych Żydów do żydowskiej gminy wyznaniowej,
Katowice 2005, s. 239, 243, 318–319.
11 Szerzej Marzena Bogus, Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku
XX wieku, Czeski Cieszyn–Częstochowa 2013, s. 177–192.
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Michał Broda, Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014, ss. 233.
W 2014 r. nakładem wydawnictwa Księgarnia Akademicka ukazała się rozprawa
Michała Brody pt. Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku. Jej
Autor, pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, podjął się ciekawego zadania, polegającego na opracowaniu zawartości księgozbioru cystersów w Henrykowie
w czasach średniowiecznych oraz ukazaniu różnych aspektów związanych z historią zarówno tej biblioteki, jak i całego opactwa.
Na recenzowaną monograﬁę składają się trzy rozdziały merytoryczne (poprzedzone
spisem treści, wykazem skrótów i wstępem), zakończenie, bibliograﬁa, wykaz ilustracji,
wkładki z fotograﬁami opraw ksiąg i kartami z poszczególnych utworów, indeks osób oraz
anglojęzyczne streszczenie przeprowadzonych analiz.
We wstępie (s. 9–15) Autor krótko przedstawił cel i metodę pracy oraz jej układ. Uzasadnił też zakres chronologiczny książki. M. Broda początków librarii henrykowskiej
cystersów upatruje już w pierwszej połowie XIII w., kiedy to – w trakcie procesu fundacji
– opactwo otrzymało od klasztoru w Lubiążu pierwsze dzieła. Za terminus ante quem swych
badań przyjął zaś 1500 r. We wstępnych rozważaniach Autor krótko scharakteryzował stan
przekazów źródłowych i badań. Idąc za ustaleniami wcześniejszej literatury przedmiotu
(Krzysztof Migoń, Barbara Bieńkowska)1, M. Broda przypomniał też podstawowe założenie metodologiczne, że w badaniach nad historycznymi bibliotekami najważniejszym
materiałem źródłowym są zachowane książki i księgozbiory oraz ich spisy, katalogi i inwentarze, a także zawarte w księgach najróżniejsze noty, wpisy, kolofony, z których można
wnioskować o proweniencji ksiąg. W celu ukazania najważniejszych aspektów historii
omawianego tu opactwa i jego biblioteki badacz wykorzystał też XV-wieczne oraz nowożytne źródła odnoszące się do dziejów Śląska.
M. Broda ocenia księgozbiór biblioteki cystersów z Henrykowa jako pokaźny. Obecnie
jego zachowane materiały są przechowywane w Oddziale Rękopisów i Oddziale Starych
Druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Na zasób ten składa się 96 jednostek
rękopiśmiennych i 26 inkunabułów. Autor we wstępie zaznaczył, że do naszych czasów nie
dochowały się żadne inwentarze czy katalogi ksiąg. W przypisach umieścił treść not własnościowych i proweniencyjnych zawartych w poddanych analizie tomach. Można z nich
wnioskować o przynależności danej książki do biblioteki opactwa w Henrykowie.
Rozdział I, zatytułowany Zagadnienia wprowadzające (s. 17–54), został podzielony na
cztery mniejsze części. W tych partiach pracy Autor szczegółowo zaprezentował zarówno
stan badań dotyczących biblioteki opactwa cystersów w Henrykowie, jak i literaturę przedmiotu traktującą o poszczególnych jej książkach. Jak się okazuje, historiograﬁa odnosząca
się do różnych aspektów omawianego księgozbioru ma niemałą tradycję – wszak w oczach
badaczy henrykowska biblioteka zainteresowanie wzbudzała już od XIX stulecia. Autor
przytoczył m.in. dotychczasowe ustalenia na jej temat dokonane przez historyków sztuki,
liturgistów czy muzykologów. Niewątpliwie pracę M. Brody cechuje interdyscyplinarne
podejście do badań. W omawianym rozdziale badacz przedstawił również ustawodawstwo i stosunek cystersów do książek i bibliotek. W tej kwestii oparł się m.in. na Regule
1

Krzysztof M ig o ń, Problematyka źródłoznawcza w bibliologii, „Studia o Książce”, 15, 1985,
s. 17; Barbara Bie ń k o w s k a, Kilka uwag i propozycji w sprawie badania księgozbiorów historycznych, ibidem, 14, 1986, s. 8–9.
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św. Benedykta. Z ustawodawstwa stricte cysterskiego czytelnik dowiedzieć się może, iż
w klasztorze winny znajdować się księgi regulujące życie klasztorne (np. Reguła) i dzieła
niezbędne do sprawowania liturgii. Ponadto najstarsze przepisy zakonne rozstrzygały o tym,
które z ksiąg powinny zostać wyodrębnione i przechowywane oddzielnie. Tytułem przykładu można odnotować, że dotyczyło to ksiąg prawniczych Corpus Canonum i Decretum
Gratiani. Ustawodawstwo cysterskie regulowało też kwestie przepisywania i produkcji
książek czy zdobnictwa rękopisów. Ciekawe, że w świetle kodyﬁkacji cysterskich zadaniem
opatów było sporządzanie inwentarzy dzieł przechowywanych w klasztorach. Niestety – jak
zaznaczył Autor we wstępie – takie listy ksiąg do naszych czasów nie zachowały się albo
po prostu nie są znane. Nie ma też żadnych dowodów na to, iż opaci z henrykowskiego
klasztoru w ogóle wywiązywali się z tych obowiązków i prowadzili takie spisy, mimo że
sporządzanie wykazów klasztornego majątku było istotnym elementem twórczości pragmatycznej cystersów. Dowodem na to jest chociażby spisana w skryptorium opactwa słynna
Księga henrykowska, również uwzględniona w badaniach Autora.
Kolejny podrozdział (Średniowieczne księgozbiory cysterskie w Europie Zachodniej,
Polsce i na Śląsku) służy zwięzłemu przedstawieniu bibliotek klasztornych cystersów nie
tylko na terenach Polski czy samego Śląska, lecz także w Europie Zachodniej. Tu jako
przykłady Autor zaprezentował wybrane księgozbiory cystersów we Francji czy Niemczech. W tych kwestiach badacz oparł się na zachodnioeuropejskiej literaturze przedmiotu.
Z przywołanych ustaleń można się dowiedzieć, że cysterskie księgozbiory w Niemczech
były trochę mniejsze pod względem liczby posiadanych książek od średniowiecznych
bibliotek we Francji. Na obszarach Polski i Śląska Autor zaprezentował m.in. biblioteki
klasztorów w Rudach i Lubiążu. Wszystko to umożliwiło mu w pewnym stopniu dokonanie porównania stanu posiadania biblioteki henrykowskiej z innymi księgozbiorami
cysterskimi. Pod tym względem średniowieczne biblioteki cysterskie w Polsce i na Śląsku
były porównywalne z tymi na Zachodzie i liczyły po kilkaset woluminów. W ostatnim
podrozdziale M. Broda zaprezentował pokrótce losy księgozbioru cystersów z Henrykowa
od średniowiecza do sekularyzacji klasztoru (22 XI 1810 r.).
Rozdział II, pt. Charakterystyka biblioteki pod kątem narastania księgozbioru oraz czasu powstania, proweniencji i cech zewnętrznych ksiąg (s. 55–98), został także podzielony
na cztery mniejsze partie. M. Broda skupił się najpierw na zagadnieniu wielkości i rozrostu biblioteki w epoce średniowiecza. Następnie scharakteryzował rękopisy i inkunabuły
z punktu widzenia ich proweniencji, wyróżniając m.in. takie, które traﬁły do Henrykowa
z macierzystego opactwa cystersów w Lubiążu. Zwrócił też uwagę na dzieła, które przypuszczalnie powstawały w henrykowskim skryptorium, poświęcając uwagę zwłaszcza
Księdze henrykowskiej. Autor zarysował kwestie związane z metodami i sposobami nabywania oraz pozyskiwania książek, które pochodziły z produkcji własnego skryptorium,
darowizn, zakupów, wymiany lub sprzedaży dubletów bibliotecznych itd. Przedstawił też
chronologię powstawania zachowanych książek rękopiśmiennych (zdecydowana ich większość pochodzi z XIV–XV w.) i inkunabułów. Nieco uwagi poświęcił Autor zagadnieniom
tegumentologii (oprawy ksiąg). Starał się także – w miarę możliwości – scharakteryzować
wygląd zewnętrzny zachowanych ksiąg, w tym ich iluminacje i pismo. Z ustaleń Autora
wynika, iż henrykowscy cystersi, a być może też cystersi w ogóle, przywiązywali dużą
wagę do walorów estetycznych książki. Wywody M. Brody dokumentują zamieszczone
w monograﬁi wspomniane wkładki z bardzo dobrej jakości reprodukcjami przedstawiającymi pismo, zdobienia i oprawy wybranych rękopisów henrykowskich.
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W ostatnim rozdziale recenzowanej książki (Treść rękopisów i inkunabułów, s. 99–183)
Autor podzielił literaturę zgromadzoną w bibliotece cystersów na 14 działów tematycznych
(Pismo Święte i literatura egzegetyczna; Literatura kaznodziejska i egzempla; Literatura
teologiczna; Ascetyka i mistyka; Filozoﬁa; Hagiograﬁa; Historiograﬁa; Literatura piękna;
Prawo kanoniczne i świeckie; Literatura apologetyczna i polemiczna; Astronomia, matematyka i kalendarze; Medycyna; Słowniki, podręczniki i formularze; Rękopisy liturgiczne).
Z powodu niezachowania się dawnych inwentarzy bibliotecznych próba charakterystyki
treściowej księgozbioru nastręczała Autorowi niemało trudności, jednak osiągnięte rezultaty należy uznać za satysfakcjonujące, a przyjęty przez M. Brodę schemat dobrze charakteryzuje utwory wchodzące w skład księgozbioru henrykowskiego. Taki podział stanowi
jednocześnie układ klasyﬁkacyjny typowy dla bibliotek klasztornych średniowiecza. Autor
zaznaczył, że przy wyodrębnianiu działów tematycznych starał się też stosować schemat
praktyczny, który odpowiada istniejącym współcześnie dziedzinom nauki. Ponadto zaznaczyć trzeba, że M. Broda dla uniknięcia powtórzeń zrezygnował z tworzenia często pojawiającej się w charakterystykach średniowiecznych księgozbiorów klasztornych kategorii
Ojcowie Kościoła (np. w ten dział wpisują się zwykle prace św. Augustyna). W niektórych
przypadkach powtórzeń nie udało się jednak uniknąć. Dotyczy to zwłaszcza dość licznych
kodeksów zawierających pisma o różnej treści, co utrudniało przypisanie ich w całości do
jednego działu tematycznego.
W zakończeniu (s. 185–190) Autor zawarł podsumowanie swoich ustaleń i dokonał
porównania biblioteki domu cystersów w Henrykowie z innymi książnicami na Śląsku,
w Polsce i w Europie Zachodniej – ta szeroka perspektywa jest niewątpliwą zaletą pracy.
W przypadku Polski takie próby porównywania bywały czasem kłopotliwe, nie zawsze
bowiem pozwalały na nie zachowane materiały źródłowe (same księgozbiory, inwentarze
bądź inne spisy biblioteczne). Owocniejsze okazywały się odniesienia do krajów Europy
Zachodniej, gdzie stan zachowania źródeł jest o wiele lepszy. Rekapitulując, pracę M. Brody ocenić trzeba jako dobrą, stanowiącą ważny wkład do badań związanych z kulturą
książki na Śląsku i w Polsce w średniowieczu.
Dominika Malinowska
(Toruń)
Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, oprac. i wyd. Jacek Kowalkowski i Wiesław Nowosad (Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej),
Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 436.
Testamenty należą w ostatnich latach do jednych z najczęściej wykorzystywanych
i analizowanych dokumentów prywatnych z czasów nowożytnych. Zainteresowanie nimi
historyków daje się łatwo zrozumieć, gdy pozna się pełną treść poszczególnych aktów
ostatniej woli. Dokumenty te stwarzają bowiem ogromne możliwości badawcze: z zakresu historii mentalności, obyczajowości, działalności gospodarczej, kultury materialnej,
więzi rodzinnych, kwestii prawnych, biograﬁi i genealogii. To bogactwo przekazywanych
w testamentach informacji znakomicie uświadamiają edycje zbiorów tych dokumentów.
Z uznaniem zatem należy przyjąć kolejne wydawnictwo przedstawiające akty ostatniej woli
przygotowane przez Jacka Kowalkowskiego i Wiesława Nowosada. Wydawcy postawili
sobie bardzo trudne zadanie – zdecydowali się na publikację testamentów szlachty Prus
Królewskich z XVII w. Nie dość, że testamenty to dokumenty rozproszone w źródłach,
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których w dość sporej liczbie można się spodziewać jedynie w obszernych księgach sądowych (grodzkich, miejskich, kościelnych) oraz w archiwach rodzinnych, to w dodatku
zdekompletowane źródła z informacjami o szlachcie Prus Królewskich XVI–XVIII w. są
przechowywane w wielu archiwach i bibliotekach, m.in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Pelplinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu, a także Berlinie.
Książka składa się z obszernego wstępu (s. 9–56), wykazu skrótów (s. 57–62), ułożonych w układzie chronologicznym tekstów 111 testamentów (s. 63–374), wykazu dokumentów nieuwzględnionych w edycji, a odnalezionych podczas kwerendy, które jednak
nie spełniły kryteriów przyjętych przez wydawców (s. 375), słownika wybranych słów
i zwrotów staropolskich pojawiających się w publikowanych testamentach (s. 376–380),
bibliograﬁi (s. 381–391) i indeksu osób, zgromadzeń i miejsc (s. 392–436). We wstępie
wydawcy prezentują obszerny stan badań nad staropolskimi testamentami, ograniczając go,
słusznie, jedynie do opracowań i wydawnictw źródłowych dotyczących aktów ostatniej woli
spisanych przez szlachtę. Jak bogata jest literatura na ten temat, świadczą bardzo obszerne
przypisy wyliczające odnośny dorobek polskiej historiograﬁi (s. 10–13), a przecież – jak
zastrzegają wydawcy – pominięte tu zostały wszystkie opracowania i wydane źródła wymienione skrupulatnie we wstępie do edycji testamentów z województwa sandomierskiego
z czasów staropolskich, która ukazała się osiem lat wcześniej1. Obszerna literatura na temat
testamentów i mnogość wydanych tego typu źródeł (często publikowanych pojedynczo)
ukazują, jak potrzebna dla badań nad epoką staropolską byłaby baza (sukcesywnie uzupełniana) informująca o opublikowanych już aktach ostatniej woli spisanych przez szlachtę,
a także tych pozostających w rękopisie. Następnie wydawcy informują o kryterium, jakie
przyjęli, decydując się na włączenie do edycji poszczególnych dokumentów. Publikowane
testamenty musiały bowiem zostać spisane przez osoby pochodzenia szlacheckiego zamieszkujące w XVII w. trzy pruskie województwa: pomorskie, chełmińskie i malborskie.
Tym samym wydawcy świadomie uznali, że szlachcicem pruskim jest nie ten, który według prawa pruskiego musiał się wylegitymować pochodzeniem pruskim w linii męskiej
od dwóch lub trzech pokoleń, ale każdy należący do szlachty mieszkaniec trzech pruskich
województw. Konsekwentnie jednak wydawcy zrezygnowali z publikowania testamentów
szlachty zamieszkującej inne województwa (choćby przy granicy z Prusami Królewskimi),
które to dokumenty z różnych przyczyn znalazły się w źródłach pruskich.
O tym, jak rozległa kwerenda źródłowa poprzedziła wydanie opisywanego tomu, świadczy poświęcony jej we wstępie odnośny fragment (s. 25–31), a także spis przejrzanych przez
wydawców źródeł rękopiśmiennych w bibliograﬁi (s. 381–383). Niewielka liczba pruskich
źródeł sądowych szlacheckiej proweniencji (z ksiąg ziemskich i grodzkich zachowały się
tylko szczątkowe z województwa malborskiego) kazała wydawcom szukać szlacheckich
testamentów w księgach ławniczych miast pruskich, choć także brakuje ogromnej liczby
ksiąg sądowych dla małych i dużych miast tej części Rzeczypospolitej (choćby księgi ławnicze Gdańska i Torunia zachowały się w szczątkowej liczbie). Kwerendą zatem objęto
archiwa w Bydgoszczy, Gdańsku i Toruniu oraz wrocławskie Ossolineum, gdzie przechowywane są księgi miejskie Kościerzyny. Poszukiwaniami szlacheckich testamentów objęto
również księgi czynności kancelarii biskupów i konsystorskie prowadzone w diecezjach
toruńskiej, pelplińskiej i włocławskiej. Również kwerendą objęto księgi grodzkie graniczą1

Zob. Cui contingit nasci, restat mori. Wybór testamentów staropolskich z województwa sandomierskiego, oprac. Mariusz Lu b c z yńs ki, Jacek Pie la s i Henryk Suc hoja d, Warszawa 2005,
s. 13–17.
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cych z Prusami Królewskimi powiatów leżących w innych województwach: poznańskim,
kaliskim i inowrocławskim. Szlachta z wielorakich powodów często bowiem wpisywała
różnego rodzaju dokumenty (w tym również testamenty) w księgach powiatów okolicznych
względem miejsca swego zamieszkania, stąd kwerenda w księgach grodzkich poza Prusami
Królewskimi wydaje się wskazana. Może świadczyć o tym choćby dokument będący zapewne uzupełnieniem zbioru pruskich testamentów szlacheckich z XVII w. – w 1690 r. jeden ze szlachciców wielkopolskich podał do oblatowania spisany rok wcześniej w Grucznie
obok Świecia w Prusach Królewskich testament Jakuba Boińskiego2. Testament ten znalazł
się w księgach grodzkich powiatu gnieźnieńskiego, który jednak nie graniczył z Prusami
Królewskimi, i archiwalia te nie zostały objęte kwerendą. Takich wypadków może być
zdecydowanie więcej i tylko postulowana baza staropolskich szlacheckich aktów ostatniej
woli z całej Rzeczypospolitej (ewentualnie Korony Polskiej) dałaby rozeznanie, jak wiele
tego typu źródeł z różnych regionów Polski pozostaje w rękopisach. Wydawcy, doskonale
zorientowani w źródłach dotyczących Prus Królewskich z XVII w., zdecydowali się także
na kwerendę w archiwach prywatnych pruskich rodzin szlacheckich lub skoligaconych
z nimi (choćby Radziwiłłów). Tego typu źródła wymagały poszukiwań archiwalnych m.in.
w archiwach w Berlinie, Lwowie, Poznaniu, Warszawie, Wilnie i Wrocławiu.
We wstępie do edycji znalazła się także krótka charakterystyka budowy i treści prezentowanych w źródle testamentów, kolejno: inwokacji dewocyjnej, intytulacji z promulgacją,
arengi, dyspozycji pogrzebowych i legatów, rozporządzenia majątkowego i pożegnania
wraz z ustaleniem egzekutorów. Interesujące i przydatne w kontekście poszukiwania wzorów czy formularzy testamentów z XVII w. wydają się liczbowe zestawienia inwokacji dewocyjnych, cytatów zaczerpniętych z Biblii zawartych w arendze i na początku fragmentów
poświęconych dyspozycji duszy i ciała. Również cenne jest wskazanie przez wydawców
zestawienia wszystkich zgromadzeń zakonnych wspominanych w testamentach wraz z wyróżnieniem tych, które otrzymywały najwięcej i najczęściej zapisów od testatorów.
Edycja testamentów jest dostosowana do wymogów wydawania tekstów staropolskich.
Wydawcy poszli nieco dalej, niż sugeruje to instrukcja wydawnicza (z 1953 r.). Słusznie
bowiem starali się ujednolicać i uwspółcześniać zapisy źródłowe, tak by czynić je bardziej
przystępnymi dla odbiorców. Jedynie przy nazwach własnych (głównie nazwiskach i nazwach miejscowości) starali się wydawcy unikać kategorycznych modernizacji, co daje
możliwość zorientowania się, jakie formy nazwisk czy nazw miejscowości funkcjonowały
w XVII w. Wartościowe przy lekturze pruskich testamentów szlacheckich są liczne przypisy informujące o koligacjach rodzinnych testatorów i osób wymienianych w testamencie, tym cenniejsze, że wraz z odniesieniami do źródeł, często ksiąg grodzkich, ziemskich
czy miejskich, ewentualnie metrykalnych. Z kolei przy nazwach miejscowych można
odnaleźć dzisiejsze ich położenie administracyjne. Wydawcy zadbali także o wyjaśnienie
mniej znanych staropolskich nazw, zwłaszcza związanych ze szlacheckim odzieniem czy
gospodarstwem – choć, zapewne by nie zwiększać objętości przypisów, ograniczyli się do
kilkudziesięciu takich przypisów, ale uznali, że warto na końcu książki ułożyć słowniczek
tego typu wyrazów.
Wśród 111 publikowanych testamentów przeważają te spisane przez przedstawicieli
średniej szlachty – właścicieli ziemskich, jednak niepretendujących do urzędów (chyba
2 Archiwum Państwowe w Poznaniu, Gniezno Gr. 148, k. 50–50v. Testament ten zostanie włączony do przygotowywanej przeze mnie edycji testamentów szlacheckich z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1681–1700.
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że jedynie tych ziemskich w okolicy). Wynika to przede wszystkim ze specyﬁki źródeł,
jakimi posłużyli się wydawcy – księgi grodzkie i ziemskie przynoszą głównie informacje
o szlachcie posesjonatach – oraz struktury majątkowej szlachty w Prusach Królewskich.
Wśród testatorów, których akty ostatniej woli opublikowano w zbiorze, można jednak
znaleźć dość liczną reprezentację senatorów i ich żon (dziewięć dokumentów): Stanisława
Niemojewskiego kasztelana chełmińskiego (nr 15), Dymitra Wejhera kasztelana gdańskiego
(nr 29), Samuela Konarskiego wojewody malborskiego (nr 41), Fabiana Cemy kasztelana
chełmińskiego (nr 44), Zoﬁi z Lubodzieskich, żony secundo voto Łukasza Elzanowskiego
kasztelana chełmińskiego (nr 49), Eufrozyny z Knutów, wdowy po secundo voto Janie
Kosie kasztelanie elbląskim (nr 53), Ewy Konstancji a Bessen, żony Jana Zawadzkiego wojewody parnawskiego (nr 54), Jana Działyńskiego wojewody chełmińskiego (nr 55), Konstancji z Denhoffów, wdowy po Janie Kosie wojewodzie chełmińskim i żony Jana Ignacego
Bąkowskiego wojewody malborskiego (nr 95), a także przedstawicieli możnych lokalnych
elit, choćby rodzin Konopackich (nr 4, 6, 57 i 99) i Jabłonowskich (nr 83 i 100).
Publikacja zasługuje na pełne uznanie. Nie tylko bowiem jest ogromną bazą danych na
temat szlachty Prus Królewskich, ale przede wszystkim stanowi kolejny wkład do zbadania obyczajowości szlacheckiej, dając możliwość wejrzenia w mentalność XVII-wiecznej
szlachty zamieszkującej północ Rzeczypospolitej.
Paweł Klint
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
Joanna Nowosielska-Sobel, Od ziemi rodzinnej ku ojczyźnie ideologicznej. Ruch
ochrony stron ojczystych (Heimatschutz) ze szczególnym uwzględnieniem Śląska (1871–
1933), Wrocław 2013, ss. 771.
Książka jest wynikiem kilkuletnich badań nad aktywnościami i postawami społecznymi
niemieckich Ślązaków związanymi z ruchem o nazwie „ochrona stron ojczystych”. Efektem
postępowania badawczego jest niezwykle obszerna, licząca ponad 700 stron druku książka
pt. Od ziemi rodzinnej ku ojczyźnie ideologicznej. Zamyka się ona w cezurach 1871–1933,
choć w wielu aspektach Autorka sięga także do pierwszych dekad XIX w. Jest to okres dość
długi, a przy tym wewnętrznie zróżnicowany, co pozwala obserwować ewolucję procesów
i wpływ przeprowadzanych w ich ramach zmian na społeczność regionu. Wybór cezur
jest jak najbardziej uzasadniony. Pierwsza dotyczy całkowicie nowej sytuacji: powstania
państwa niemieckiego ze stolicą w Berlinie i zjednoczonego (przynajmniej nominalnie)
narodu. Już tylko ta okoliczność sprawiała, że kwestie emocji narodowych i miejsca w nich
stron rodzinnych (najbliższych, ale też tych większych, będących do niedawna odrębnymi
państwami) oraz ojczyzny narodowej (ideologicznej) nabrały nowych odcieni. Akceptację
wzbudza również data zamykająca narrację. Czytelnik chciałby oczywiście zapoznać się
z rozdziałami opisującymi, jakie przekształcenia nastąpiły pod władzą nazistów, z zapałem
żonglujących pojęciami niemieckiej odrębności, kultu ziemi ojczystej i wykorzystujących je
do umacniania klaustrofobicznego postrzegania świata przez totalnie zjednoczoną niemiecką wspólnotę. Oznaczałoby to jednak wejście w specyﬁczny kontekst historyczny państwa
totalitarnego, nie wspominając już o poszerzeniu i tak ogromnej kwerendy i zwiększeniu
objętości książki. Pozostaje więc mieć nadzieję, że Autorka nie porzuci całkiem tego obszaru badań i być może przygotuje kiedyś ciąg dalszy.
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Podstawa źródłowa pracy jest niezwykle szeroka, co wynika z ujawniania się przejawów
i wpływów wspomnianego ruchu w wielu dziedzinach ówczesnego życia społecznego,
kulturalnego i politycznego. Kwerendą zostały objęte zasoby archiwów państwowych we
Wrocławiu, Legnicy, Opolu i Jeleniej Górze. Szczególnie interesujące dla Autorki były akta
administracji państwowej i samorządowej, a także wybranych innych organizacji i instytucji, m.in. Towarzystwa Karkonoskiego. Zostały też uwzględnione archiwalia pozostałe
po dwóch muzeach wrocławskich, przechowywane w Muzeum Narodowym. Uzupełniający charakter miała kwerenda w Archiwum Federalnym w Berlinie. Autorka zapoznała
się również i wykorzystała obﬁtą literaturę przedmiotu w języku niemieckim i polskim,
bezpośrednio (tej jest mniej) i pośrednio związaną z podjętą tematyką. Imponującej objętości lista bibliograﬁczna, tysiące przypisów potwierdzają zakres kwerendy, choć Autorka
z przesadnym chyba samokrytycyzmem zaznacza we wstępie, iż nie wykorzystała wszystkich możliwych materiałów. Oczywiście można by np. przeprowadzić kwerendę na temat
innych towarzystw lokalnych, które licznie działały w regionie. Nie wydaje się jednak, by
owe niewykorzystane zasoby archiwalne mogły decydująco zaważyć na formułowanych
przez Joannę Nowosielską-Sobel tezach. Zwłaszcza że Autorka dokonała bardzo szerokiej
kwerendy w zasobach prasy codziennej i rozmaitych periodyków, które obﬁcie donosiły
o działalności różnych podmiotów. Lista obejmuje aż 86 tytułów. Analizie poddała również
liczne wydawnictwa okolicznościowe, programy i sprawozdania szkolne, podręczniki oraz
wspomnienia.
Celem pracy jest zbadanie problematyki małych ojczyzn, relacji między tożsamością
z nimi związaną a identyﬁkacją z ojczyzną „najwyższego szczebla”, a także zanalizowanie
działalności rozmaitych organizacji i stowarzyszeń związanych z ideą w określony sposób
pojmowanej „ochrony stron ojczystych”. Badania na ten temat, jak zauważyła Autorka,
są w Niemczech bardzo rozwinięte, ale pomijają – co może zaskakiwać – dawne obszary
wschodnie II Rzeszy i Republiki Weimarskiej. W Polsce natomiast, choć kwestie identyﬁkacji regionalnej i narodowej są stałym punktem programów badawczych, nie dokonano
głębszej analizy tych zagadnień w całym ich kompleksie, mimo że rozmaite ich przejawy
(działalność lokalnych stowarzyszeń, regionalna literatura i prasa, dziedzictwo kultury
materialnej itp.) są badane przez historyków i specjalistów z innych dziedzin. Często też
funkcjonują w literaturze jako swego rodzaju proste, jednostkowe fakty, oderwane zwykle
od siebie, pozbawione właściwego kontekstu, choć były – zdaniem Autorki książki – wykwitami potężnego ruchu ideowego.
Praca została podzielona na 10 rozdziałów w układzie chronologiczno-problemowym.
Mają one bardzo zróżnicowaną zarówno objętość, jak i wewnętrzną strukturę (z wydzielaniem podrozdziałów lub bez nich, a w niektórych wypadkach także części niższego rzędu).
Każdy rozdział zamyka podsumowanie. Zdecydowana większość rozdziałów ma charakter
źródłowy. Zawierają one mnóstwo faktów dotąd nieznanych, a umieszczone w nich ustalenia mają po wielekroć charakter pionierski, co za każdym razem potwierdza trafność
wyboru pola badawczego przez Autorkę. Nawet pobieżne omówienie zawartości każdego
z nich przekracza jednak możliwości recenzji, toteż recenzentka skupi się bardziej na uwagach odnoszących się do konstrukcji pracy. Liczba rozdziałów była zapewne podyktowana
wielopłaszczyznowym funkcjonowaniem ruchu i stosunkowo długą perspektywą czasową
analizy. Wątpliwości recenzentki budzi jednak konstrukcja niewielkich – w porównaniu
z pozostałymi – rozdziałów IV, V i VII. Pierwsze dwa nie mają wewnętrznego podziału,
przez co podkreślenie w spisie treści jedynie ich podsumowań sprawia dziwne wrażenie.
Ponieważ dotyczą powstania Związku Ochrony Stron Ojczystych (rozdział IV) i utworzenia
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jego śląskiego odpowiednika (rozdział V), wydaje się, że mogły zostać połączone, a obecne
rozdziały stałyby się podrozdziałami. Rozdział VII, dotyczący I wojny, wykazuje tylko jeden podrozdział, co ze względu na prawie 40-stronicową objętość rodzi pytanie, czy jednak
zawartych w nim treści nie można było wewnętrznie inaczej podzielić. Autorka popełniła
w nim pewną niekonsekwencję, ponieważ zwykle wydziela płaszczyznę ogólnoniemieckiej
organizacji w osobną część. Tutaj też pisze o niej na 12 stronach, ale jest to niejako poza
wewnętrzną strukturą tego rozdziału. Dopiero bowiem po tych rozważaniach pojawia się
pierwszy podrozdział poświęcony ruchowi na Śląsku. W ocenie recenzentki także wyłonienie skromnego objętościowo rozdziału IX o roli problematyki górnośląskiej we wspomnianym ruchu może być dyskusyjne, choć należy się zgodzić z opinią Autorki, że temat ten
był niezwykle ważny w jego działalności w okresie Republiki Weimarskiej. Recenzentka
zastanawia się również, czy potężny rozdział VIII (ponad 160 stron), w którym poruszane są
zasadniczo dwa kompleksy tematyczne, choć w rozbiciu na aż 12 podrozdziałów (1. rozwój
liczebny, władze, kwestie programu, relacji z innymi stowarzyszeniami oraz 2. działalność
na różnych polach: architektury, upamiętniania wojny, pedagogiki, sztuki kościelnej itd.),
nie mógł być uporządkowany na zasadzie wymienionej powyżej dwutorowości jego treści.
Ostatni, X rozdział Autorka poświęciła formom popularyzacji idei Heimatschutz w wybranych zakresach (Heimatkunde, Heimatspiele, Heimatmuseum, Heimatzeitschriften), co jest
podziałem klarownym i logicznym. Z budową pracy i jej ostateczną obszernością wiąże
się jeszcze kwestia rozdziału I, liczącego ok. 100 stron. Został on poświęcony problemom
tożsamości narodowej na ziemiach niemieckich w XIX i pierwszym trzydziestoleciu XX w.
Nie ulega wątpliwości, że jest to zagadnienie pierwszorzędne nie tylko dla problematyki
dalej analizowanej przez Autorkę, ale także dla odpowiedniego osadzenia innych kwestii
związanych z historią polityczną i społeczną. Autorka dokonała imponującego przeglądu
literatury przedmiotu i literatury źródłowej na ten temat. Zrelacjonowała najważniejsze
dyskusje terminologiczne wokół takich pojęć, jak naród, cywilizacja, kultura, wspólnota.
Przedstawiła zarys rozwoju niemieckiego nacjonalizmu od okresu romantyzmu do III Rzeszy. Rozdział ten zaopatrzyła w potężny zestaw przypisów, częstokroć o charakterze poszerzającym narrację, czy zawierających pokaźne listy bibliograﬁczne. Zacytowała chyba
wszystkie podstawowe stanowiska badaczy w tych kwestiach, dowodząc, że jest to pole
intensywnie uprawiane od wielu dziesięcioleci, także z udziałem polskich naukowców.
Chyląc głowę przed pracowitością i erudycją Autorki, recenzentka zastanawia się jednak,
czy rzeczywiście konieczne było aż tak drobiazgowe zajmowanie się tymi wszystkimi
zagadnieniami. Czy w niektórych przypadkach nie należało poprzestać na odesłaniu do
literatury, a w innych w ogóle zrezygnować z wyjaśniania kwestii skądinąd ciekawych,
jednakże pobocznych, takich jak obszerne informacje w przypisie o ruchu turnerskim czy
biograﬁi F.L. Jahna (s. 63), charakterystyka biedermeieru (s. 72–73) itd. Czy niektóre cytaty
(zwłaszcza z literatury sekundarnej), bardzo zresztą ciekawe i niejednokrotnie atrakcyjne
literacko, nie mogły być jednak pominięte lub skrócone? Oczywiście doznania czytelnicze,
w dodatku subiektywne (recenzentki), nie muszą być punktem orientacyjnym dla autora
pracy naukowej. Jednak konieczność stałego przerywania głównej narracji w celu zapoznawania się z obszernymi przypisami utrudnia lekturę tego rozdziału i trwanie w skupieniu
nad jego najważniejszymi wątkami. Podobnie dzieje się w niektórych innych fragmentach
pracy, kiedy np. pojawia się obszerne wyjaśnienie na temat różnicy między parkiem narodowym a rezerwatem przyrody (s. 283–284). Wydaje się, że bardziej skondensowana narracja
w niektórych partiach książki służyłaby lepszemu uwidocznieniu efektów analitycznych
badań i zaprezentowaniu poglądów w danej sprawie samej Autorki. Oszczędniej powinien
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być także stosowany skrót ibidem, z pewnością dałoby się wielokrotne jego powtarzanie
zastąpić jednorazowym użyciem z podaniem odpowiednich stron. Recenzentka pozwoli
sobie podnieść jeszcze jedną kwestię związaną z warsztatem narracyjnym Autorki. Uczyni
to na przykładzie związanym z jej własną osobą. Otóż wydaje się, że Autorka nadmiernie uwypukliła znaczenie niektórych dokonań badawczych, w tym i recenzentki. W tym
konkretnym przypadku są one jednak dość skromne i dotyczą lokalnego wycinka tej problematyki (Bystrzyca Kłodzka). W opinii recenzentki liczba przywołań w pracy znacznie
przekracza znaczenie tychże ustaleń. Niezrozumiałe jest także unikanie przez J. Nowosielską-Sobel określania samej siebie jako autorki (w tekście określa się wyłącznie jako autor).
A przecież żeńska forma rzeczownika autor jest zadomowiona w polszczyźnie, nie budzi
kontrowersji jak nowsze przykłady językowych feminizacji. By zamknąć kwestie bardziej
techniczne, recenzentka pozwoli sobie jeszcze wyrazić zdziwienie bardzo skromnym streszczeniem w języku niemieckim, w które wyposażono ten tom. Liczy sobie ono jedynie dwie
strony, a jeśli miałoby służyć poinformowaniu odbiorców w Niemczech i wypromowaniu
badań J. Nowosielskiej-Sobel, powinno być zdecydowanie obszerniejsze. Wydaje się, że
przy ogólnej objętości i kosztach druku tej pozycji dodanie jej dwu- czy nawet trzykrotnie
większego streszczenia nie byłoby nierealnym żądaniem.
Autorka postawiła przed sobą zadanie wzbogacenia dość żywego nurtu badań niemieckich nad tymi problemami o bardzo ważną, a pomijaną część dotyczącą Śląska. Niewątpliwie region ten, z racji bogatego krajobrazu kulturowego, pogranicznego charakteru,
rzeszy bardzo aktywnych protagonistów ruchu, jest wdzięcznym obszarem badawczym.
Idea ochrony stron ojczystych padła tu bowiem na bardzo podatny grunt. Autorka książki dowodzi tego w sposób przekonujący i wsparty licznymi argumentami źródłowymi.
Drobiazgowa analiza rozmaitych typów źródeł pozwoliła jej uchwycić nie tylko rozwój
organizacyjny ruchu, jego oddziaływanie na inne stowarzyszenia, ale i rozliczne pola
działalności rozciągające się od prac badawczych, dokumentacyjnych poprzez koncepcyjne (model „ojczystych” domów, ogrodów itp.) aż do konkretnych, materialnych owoców
inicjatyw, które realizowano pod jego kierownictwem lub wpływem. Aktywistów ruchu
interesowały nawet reklamy, które ich zdaniem często oszpecały śląski krajobraz. Pokazanie zasięgu i głębokości oddziaływania idei ochrony stron ojczystych na życie społeczne
wydaje się szczególnie godne podkreślenia. J. Nowosielska-Sobel udowadnia, że była
to zasługa nie tylko samego ruchu, ale także ogólnej atmosfery, oczekiwań i odczuć, jak
również głębokich potrzeb społecznych w tamtych epokach. Można się tylko zastanowić,
czy teza Autorki, że kariera tych idei była „odreagowaniem powszechnej technicyzacji
i unowocześnienia”, jest obowiązująca bez wyjątków. Cóż ta „powszechna technicyzacja
i unowocześnienie” mogłyby znaczyć w rzeczywistości codziennego bytowania peryferyjnych środowisk, obszarów wiejskich i małomiasteczkowych Śląska? Czy była tu ona
rzeczywiście tak mocno odczuwanym bezpośrednim zagrożeniem? Czego by się tu obawiano? Zawsze „miasta, masy, maszyny”, by przywołać znane słowa polskiego awangardzisty? I czy te obawy niezmiennie przewyższały nadzieje wiązane z pewnymi odmianami
owej modernizacji? Czy ta nowoczesność, tak czy inaczej wchodząca w życie wspólnot,
nie mogła też być przedmiotem dumy czy zazdrości (w kontekście bardziej zacofanych
ziem na wschodzie)?
Przypadek śląski Autorka odnosi przy tym – jak najsłuszniej zresztą – do płaszczyzny
ogólnoniemieckiej, stawiając sobie za cel podejście komparatystyczne. Recenzentce zabrakło tu nieco odniesienia do rozwoju ruchu w innych prowincjach wschodnich ówczesnych
Niemiec, co zapewne wynika w dużej części ze stanu badań. Może jednak dałoby się coś
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więcej powiedzieć o podobieństwach i różnicach np. w stosunku do Prus Wschodnich?
Niewątpliwie bowiem czytelnik w trakcie lektury zadaje sobie pytanie o istnienie ewentualnej specyﬁki śląskiej w tej materii. Może także pojawić się pytanie, jak na takie działania,
silnie powiązane z propagowaniem coraz bardziej narodowego (niemieckiego) postrzegania
otoczenia, reagowali przedstawiciele mniejszości polskiej czy żydowskiej.
Książka J. Nowosielskiej-Sobel musi być uznana nie tylko w jej dotychczasowym
dorobku naukowym, ale także na polu badań śląskoznawczych w Polsce i Niemczech za
ważne osiągnięcie. Zastosowane metody, bogactwo wytypowanych zakresów tematycznych można uznać za wzorzec dalszych badań regionalnych nad tym problemem. Nie ulega
również wątpliwości, że Autorka znacząco wzbogaciła badania nad dziejami społecznymi
Śląska. Fenomen ruchu związkowego, który dostrzega przecież wielu badaczy praktykujących lokalną historiograﬁę, zyskuje przez to ważny kontekst ideowy, głębiej tłumaczący widoczne skoncentrowanie aktywności lokalnych na kwestiach szeroko rozumianego
dziedzictwa małych ojczyzn. Było to ważne spoiwo, pozwalające utrzymać na tzw. dole
wysoki poziom jedności nawet w warunkach ostrej skądinąd walki politycznej toczącej się
na innych płaszczyznach. Słusznie jednak zostało podkreślone, że był to nie tylko przejaw
tak potrzebnej tożsamości lokalnej, przywiązania do ziemi rodzinnej, umacniających patriotyzm narodowy, ale i nasilającego się z wolna klaustrofobicznego zamknięcia i podsycanej stale niechęci do szeroko deﬁniowanej obcości i obcych. Są to zjawiska obserwowane
przecież i dziś we wspólnotach konfrontowanych z przejawami globalizacji, imigracją
z innych kręgów kulturowych. Promowanie „swojskości” może mieć zatem również mniej
pozytywne formy, o czym warto pamiętać w okresie nowego zainteresowania powrotem
i kultywowaniem przywiązania do różnych „korzeni”.
Małgorzata Ruchniewicz
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
Mirosław Węcki, Fritz Bracht (1899–1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska
w latach II wojny światowej, Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach, Archiwum Państwowe
w Katowicach, 2014, ss. 534.
Oparta na niewiele wcześniejszej pracy doktorskiej (pisanej pod kierunkiem prof.
Ryszarda Kaczmarka), ale uzupełniona o nowe materiały biograﬁa ważnego dla Śląska
w czasie ostatniej wojny urzędnika nazistowskiego wypełnia istotny brak w literaturze
poświęconej dziejom okupacji niemieckiej ziem polskich. Dotychczas bowiem nikt bliżej
nie zajmował się tą postacią zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Autor zdecydował się
pisać biograﬁę pretekstową, koncentrującą się nie na samym życiorysie, lecz uwzględniającą także środowisko polityczne. Nie ograniczył się do opisu ostatniego etapu życia Fritza
Brachta, ale szeroko też uwzględnił wcześniejszą jego działalność zarówno w Westfalii,
jak i we Wrocławiu (jako zastępcy gauleitera w latach 1935–1939). W ostatnim rozdziale
Autor skupił się na śledztwie prowadzonym po wojnie w celu wyjaśnienia, czy faktycznie
Bracht popełnił samobójstwo w maju 1945 r., czy też uciekł do Ameryki Południowej, jak
głosiła plotka. Wyraźnie też zaznacza, że nie udało się mu, z braku materiałów, nakreślić
sylwetki psychologicznej Brachta.
Imponuje podstawa źródłowa omawianego dzieła. Oprócz bowiem bardzo obszernie
uwzględnionej literatury polskiej i niemieckiej oraz szerokiej kwerendy ówczesnej prasy
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M. Węcki wykorzystał materiały Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwów Państwowych
w Katowicach, Opolu i Wrocławiu, Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Bundesarchiv-Lastenausgleichsarchiv Bayreuth, Stadtarchiv Plettenberg. Dzięki pomocy kolegów udało
mu się sięgnąć też do niektórych materiałów z innych archiwów niemieckich, a także
rosyjskich.
Autor zaczyna, jak można było się spodziewać, od dnia narodzin Brachta na terenie
ówczesnego kraju związkowego Lippe (dziś Nadrenia-Westfalia), później opisuje jego losy
i karierę w NSDAP, aż do 1935 r. Pod względem wykształcenia Bracht nie wyszedł poza
szkołę zawodową, w której zdobył zawód... ogrodnika. Dopiero od 1917 r., zresztą jako
ochotnik, wziął udział w I wojnie światowej na froncie zachodnim. Po wyjściu z niewoli
niełatwo mu było znaleźć pracę w powojennych Niemczech, zmieniał więc miejsce zatrudnienia i musiał przekwaliﬁkować się na ślusarza. Węcki cały czas stara się patrzeć na postać Brachta na tle rozwoju sytuacji w NSDAP w Westfalii. Wyjaśnia specyﬁczne stosunki
w partii na tym terenie i personalne walki o władzę. Zwraca uwagę, że Bracht, podobnie jak
jego dawni koledzy z wojska mający kłopoty z regularnym zatrudnieniem, już 1 IV 1927
r. został nie tylko oﬁcjalnie przyjęty do NSDAP, ale od razu mianowany kierownikiem
grupy partyjnej w małym mieście Plettenberg i zwierzchnikiem tworzonego tam oddziału
SA. Można się zastanawiać, czy tak szerokie, jak to zrobił Autor, omawianie organizacji
i strategii działania NSDAP w Westfalii i Rzeszy w tym czasie było konieczne. Często ma
się wrażenie, że w natłoku tego typu informacji postać głównego bohatera w zasadzie ginie. Jednak ze względu na brak wielu danych personalnych w niektórych miejscach Węcki
zdecydował się na wyciąganie wniosków w sposób pośredni. Już w 1928 r. Bracht został
kierownikiem obwodu NSDAP, co interpretuje się jako wejście do ścisłej elity westfalskiej
partii. Wówczas też poznał ważnego w przyszłości mentora, gauleitera Josefa Wagnera.
Stąd też znajdziemy w biograﬁi sporo informacji również o tym, później ważnym dla Śląska działaczu NSDAP. W wyborach komunalnych jesienią 1929 r. odniósł Bracht sukces,
gdyż zdobył mandat do rady miejskiej Plettenbergu. Warto podkreślić wnikliwość Autora,
który potraﬁł dostrzec spore zróżnicowanie historyczne, ekonomiczne i wyznaniowe terenu
kierowanego przez Bezirksleitera i trudność walki nazistów z socjalistami i komunistami.
I znów czasem odnosi się wrażenie, że postać głównego bohatera na tym bardzo szeroko zarysowanym tle politycznym ginie. Wybory 24 IV 1924 r. przyniosły Brachtowi prawdziwy
sukces, gdyż zdobył mandat do sejmu pruskiego, co dało mu nie tylko dietę poselską, ale
i wolny bilet ułatwiający prowadzenie działalności propagandowej. Nasilały się wówczas
bijatyki z komunistami. Tu właśnie można zwrócić uwagę na sposób wnioskowania Autora,
który nie tylko w tym wypadku posługuje się bardziej domniemaniami niż faktami, pisząc:
„Równie entuzjastycznym członkiem »kompanii« był niewątpliwie Fritz Bracht, który mógł
w ten sposób bardziej wykazać »walory« bojówkarza z SA niż polityka parlamentarnego”
(s. 54). Szeroki opis sytuacji NSDAP, jaka powstała po objęciu władzy przez Hitlera, wykorzystuje Autor do wydobycia znaczenia „kierowników powiatowych”, jaką to funkcję
pełnił właśnie jego bohater do 1935 r. Charakterystyczne, że choć nie podaje żadnych
konkretów ostrego zwalczania przeciwników, to jednak potraﬁ napisać: „Jako kierownik
powiatowy musiał mieć także wpływ na brutalne zwalczanie lewicowej opozycji, bardzo
przecież silnej na podległych mu obszarach” (s. 58). A więc, tak jak poprzednio, domniemanie, a nie dowody! W listopadzie 1933 r. Bracht, jako jeden z najbardziej zasłużonych
„starych działaczy” i faworyt gauleitera Wagnera, został wybrany na posła do Reichstagu.
Jego pozycja jako kierownika politycznego wzrosła zwłaszcza od nowej ustawy „o jedno-
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ści państwa i partii” z grudnia 1933 r., kiedy to zyskał wpływ na mianowanie burmistrzów
i członków rad miejskich czy gminnych.
Jednak największe znaczenie, z punktu widzenia naszego regionu, miał fakt mianowania Brachta 1 V 1935 r. na stanowisko zastępcy gauleitera (czyli Wagnera) we Wrocławiu. Szukając przyczyn nie tak częstego mianowania kierownika powiatowego na tak
wysokie stanowisko, Autor doszukuje się ich w jego stosunkowo wczesnym członkostwie
w NSDAP, w sukcesach, jakie osiągnął w rozwijaniu partii w swoim trudnym dotychczasowym okręgu, oraz w jego przeszłości kombatanckiej (podobnie jak Wagnera) i lojalności
wobec przełożonego. Na Śląsku zadaniem importowanych z zachodu Wagnera i Brachta
było „zaprowadzenie porządku” w regionalnych władzach skompromitowanych zarówno
homoseksualizmem, jak i powiązaniami z lewicową opozycją w partii. Węcki dokładnie
śledzi zmiany personalne przeprowadzone przez Wagnera, przez co odnosi się wrażenie, że
bardziej interesuje go polityka gauleitera niż jego zastępcy. To on w praktyce wypowiedział
wojnę wszelkim przejawom polskości na Śląsku, dla pozoru zasłaniając się organizacją
Bund Deutscher Osten. W praktyce oznaczało to przede wszystkim zmianę nazw miejscowych i nazwisk, a także walkę z nabożeństwami w języku polskim.
Przechodząc do roli F. Brachta jako zastępcy Wagnera, Autor zwraca uwagę, że w teorii
zastępcy mieli odciążać przełożonych od bezpośredniej pracy w terenie, ale wobec pełnienia
przez Wagnera innych ważnych funkcji zarówno w Westfalii, jak i w Berlinie, poważnie
rosła również jego faktyczna rola. Zdaniem Węckiego w praktyce Bracht starał się stworzyć grupę („klikę”) współpracowników, do których mógł mieć pełne zaufanie. Przy okazji
mógł pozbyć się inspektorów, którzy dotychczas rządzili w rejencji opolskiej, lub zmienić
obsadę innych stanowisk w terenie, zwłaszcza tam, gdzie były wątpliwości co do zachowania się ich szefów (np. alkoholizm). Od 1937 r. w związku z objęciem przez Wagnera
innego stanowiska w Berlinie można mówić o prawie samodzielnych rządach Brachta na
Śląsku. Ten ostatni skupił się na rozbudowie szeregów partyjnych, które doszły jeszcze
przed wojną do ponad 5% populacji regionu. Co ciekawe, ten protestant hamował działania zbyt zapalczywych podwładnych niechętnych Kościołowi katolickiemu. Spisywał się
bez zarzutu przy takich okazjach, jak wizyta Hitlera we Wrocławiu czy aneksja Sudetów.
W kwestii narodowej, w pełni identyﬁkując się z tezą o „odwiecznej niemieckości Śląska”,
wydał okólnik sugerujący zmianę nazwisk członków partii na bardziej niemieckie, co miało
być wzorem dla reszty ludności.
Niewątpliwie największą część monograﬁi (blisko 400 stron!) zajmuje opis działalności
F. Brachta na Górnym Śląsku w okresie wojny. Tu przede wszystkim starał się usunąć ślady
polskie oraz rozbudowywać struktury partyjne, z tym że miejscowych Niemców miał grupować na początku w Bund Deutscher Osten. Zgodnie z tym, co już wiadomo z literatury,
najważniejsze stanowiska na okupowanym Śląsku objęli przybysze z Rzeszy. W uroczystościach od 1940 r. coraz wyraźniej jest akcentowana rola Brachta, który w miejsce Wagnera
objął funkcję gauleitera Śląska. Autor dość obszernie omawia kulisy podziału prowincji
śląskiej na dwie odrębne części. Jedną z istotnych przyczyn widzi w rozgrywkach między
przedstawicielami najwyższych władz partyjnych i państwowych, Martinem Bormannem
a Hermannem Göringiem. Do tego rosła pozycja Himmlera, który podobnie jak Bormann,
był niechętny Wagnerowi.
Oﬁcjalnie urząd gauleitera Prowincji Górnośląskiej Bracht objął w 1941 r. Wnikliwie
analizując jego pozycję, Węcki zwraca uwagę, że była ona wyraźnie słabsza niż np. Kocha
czy Forstera, ponadto dużo bardziej zależna od Bormanna i Himmlera. W dodatku Bracht
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nie należał do tych, którzy próbowali samodzielnie kształtować ideologię nazistowską,
a jego wypowiedzi były dostosowane do aktualnych haseł głoszonych przez propagandę.
Szczególnie ważna była na tym kresowym dla niemczyzny terenie postawa narodowa. W tej
kwestii nowy gauleiter, za wzorem Wagnera, uznał ludność rodzimą, posługującą się miejscową gwarą, za propruską i od dawna włączoną do kultury niemieckiej (s. 188). Region
swój natomiast widział jako „niemiecki kraj przyszłości” (s. 189), który powinien zostać
wyrównany pod względem gospodarczym z innymi regionami Niemiec. Zapowiadał jego
promocję. Jednocześnie jednak wzywał do maksymalnej pracy. Oryginalną próbą stworzenia materialnych podstaw pod oddolne inicjatywy niemieckiej działalności kulturalnej
było powołanie do życia Fundacji Górnośląskiej. Do udziału w niej zachęcano zakłady
przemysłowe, urzędy i stowarzyszenia, a przewodniczył jej sam gauleiter. Ufundował nawet
wyjątkowo wysoką Górnośląską Nagrodę Kulturalną i powołał do życia Instytut Badań nad
Górnym Śląskiem. W polityce personalnej trudnym problemem okazały się konﬂikty między reichsdeutschami a volksdeutschami. Bracht wielokrotnie potępiał tego typu przejawy,
z tym że ci ostatni w zasadzie nie obejmowali wyższych funkcji. Węcki sporo pisze o najbliższych współpracownikach Brachta, wyraźnie określając ich odpowiedzialność za różne
aspekty polityki narodowej i gospodarczej. Zwraca uwagę, że sam gauleiter nie aﬁszował
się z „wielkopaństwem”, w przeciwieństwie do innych zarządców wschodnich prowincji.
Jednak odnosi się wrażenie, że nie wszystkie konstatacje Węckiego są oparte na dostatecznych dowodach. Tak np. jest z jego słowami: „Wydaje się, że Bracht cenił sobie współpracę
przedstawicieli wielkiego przemysłu” (s. 265). Argumentów za taką opinią zabrakło. Fakt,
że gauleiter bronił przemysłu górnośląskiego, że marzyło mu się rozwinięcie swego regionu
do pozycji Zagłębia Ruhry i w tym kierunku, wspomagany przez miejscowych przedsiębiorców, tworzył plany gospodarcze (zwłaszcza komunikacyjne) związane z zamierzeniami
wchłonięcia podbitych obszarów ZSRR. Zdarzają się pomyłki, być może wynikające z niedostatecznej precyzji. Nie jest ścisłe (przynajmniej dla omawianego okresu) stwierdzenie
„planowano i rozpoczęto budowę autostrady Wrocław–Katowice–Kraków” (s. 270), gdyż
plany pochodziły jeszcze z okresu wielkiego kryzysu, a budowa prowadzona była przy pomocy tysięcy robotników już w latach 1936–1937. Budownictwo mieszkaniowe natomiast
w praktyce w większości ograniczyło się do planowania na okres powojenny.
Szczególne znaczenie w czasie wojny miała polityka narodowa. Tu Bracht zdecydowanie poparł plany Himmlera zmierzające do wysiedlenia Polaków i ich zastąpienia Niemcami. Na realizatora wysiedleń na Żywiecczyźnie i osiedlania Niemców z Bukowiny wybrał
cieszącego się zaufaniem SS Fritza Arlta. Sam w niewielkim stopniu uczestniczył w tej
akcji, jednak ją nadzorował i wyraźnie pokazywał, że jest nią zainteresowany. W sumie
planował wysiedlenie 1,3 mln „obconarodowych” mieszkańców prowincji (s. 293). Autor
jednak sprzeciwia się poglądowi, jakoby polityka wobec Polaków była łagodniejsza niż
w innych wschodnich okręgach Rzeszy. Można tak mówić jedynie w wypadku rodowitych
Górnoślązaków. O Polakach wypowiadał się rasistowsko i brutalnie, w pełni przyjmując
pogląd, że jest to „element mniej wartościowy”, niezdolny do pracy twórczej i samodzielnego funkcjonowania. Był zdecydowany wysiedlać żydowskich i polskich mieszkańców
prowincji, jednocześnie oszczędzał rdzennych Górnoślązaków, o których losie miała zadecydować akcja Volkslisty. Jeszcze wcześniej nakazał przygotowanie list Polaków. Jednak, jak zauważa Autor, w praktyce działał w sposób bardziej pragmatyczny, wynikający
z potrzeb przemysłu w zakresie siły roboczej. Dopiero w przededniu klęski stalingradzkiej
zgodził się na lepsze racje żywnościowe dla „wydajnych Polaków”.

148

Artykuły recenzyjne i recenzje

Rodzimych Górnoślązaków traktowano natomiast jako ludność niemieckiego pochodzenia, nawet mimo to, że posługiwali się oni gwarą słowiańską. To w ich wypadku
Bracht, wbrew stanowisku Himmlera, zdecydowanie opowiedział się za pozostawieniem
III grupy DVL na terenie prowincji, aby wykorzystać ją w interesie gospodarki niemieckiej (s. 308). Dzięki jego staraniom przyjęto, że będzie można nadawać im obywatelstwo
niemieckie z możliwością odwołania go w ciągu 10 lat. W perspektywie chciał prawnego
i ekonomicznego zrównania położenia tej grupy z Niemcami. Wyraźnie mniej nowego był
Węcki w stanie powiedzieć, gdy chodzi o postawę Brachta wobec terroru. Prawda, że nie
wykorzystywał przysługującego mu prawa łaski. Zagrożenie obozem koncentracyjnym było
ważnym czynnikiem wpisywania się na Volkslistę. Podsumowując, Autor pisze: „Na Brachta spada ogólna odpowiedzialność za całokształt działalności aparatu represji w prowincji
górnośląskiej” (s. 337). Był on współwinny śmierci co najmniej kilku tysięcy osób.
Jednak podobnej, jak w wypadku Górnoślązaków, łagodności nie okazał Bracht
w stosunku do Żydów. Już przed wojną dał się poznać jako zwolennik poglądu, że należy
zwalczać „żydostwo” jako „niszczyciela wszelkiego porządku tego świata” (s. 350). Autor
przyznaje jednak, że gdy chodzi o politykę względem Żydów na Górnym Śląsku, główną
rolę w wykorzystaniu ich do pracy na rzecz Rzeszy odegrały czynniki SS. Jeśli Bracht
zabierał w tej kwestii głos, to przede wszystkim w celu lepszego wykorzystania tej siły
roboczej (s. 369). Brakuje natomiast dokumentów o udziale gauleitera w „uruchamianiu
mechanizmów zagłady” (s. 377), choć niewątpliwie popierał uwolnienie swojej prowincji
od Żydów. Zdaniem Węckiego „tym samym Bracht podpisał się pod zbrodnią ludobójstwa,
której oﬁarą padła ludność zarządzanego przez niego obszaru” (s. 384). Warto dodać, że
Bracht niejednokrotnie był gościem w obozie w Auschwitz i na własne oczy widział mordowanie Żydów w komorach gazowych.
Ostatni duży rozdział poświęcony jest roli gauleitera jako Komisarza Obrony Rzeszy.
Tu ważną cezurą był zawał serca, który wiosną 1944 r. na pewien czas wyłączył oﬁcjalnego
zarządcę Górnego Śląska z procesu decyzyjnego. Potem jednak starał się pokazać swoją
przydatność, choć w okresie „totalnej mobilizacji” do Wehrmachtu starał się wybronić
swoich mieszkańców przed powołaniem do wojska, uzasadniając to pilnymi potrzebami
przemysłu. Intensywnie włączał się w organizację obrony cywilnej. W ostatniej chwili
przed ofensywą radziecką kazał jednak zmobilizować ponad 100 tys. ludzi do budowy
umocnień na granicach Śląska, a potem zaangażował się w organizację Volkssturmu. Warto
dodać, że w przeciwieństwie do innych „wschodnich” gauleiterów (np. Hankego), stosunkowo wcześnie wydał rozkaz ewakuacji. Dalsze jego działania przerwał drugi zawał serca
i zastąpienie go przez Fritza Reckmanna. Bracht został ewakuowany do Kudowy-Zdroju,
gdzie 9 maja popełnił samobójstwo. Autor, szczegółowo analizując wszystkie możliwe
ewentualności, wyraźnie stwierdza, że nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, aby uznać,
że były gauleiter uciekł do Ameryki Południowej. Przy jego ówczesnym stanie zdrowia
byłoby to w zasadzie niemożliwe. W podsumowaniu, choć bardzo często Węcki powołuje
się na brak konkretnych dokumentów, uznaje on: „Tym samym na Brachta spada ogólna
odpowiedzialność za wszelkie zbrodnie popełnione przez niemiecki aparat okupacyjny
w prowincji górnośląskiej” (s. 493).
Co po lekturze tej monograﬁi można powiedzieć? Otóż, że rzadko spotyka się tak wnikliwą analizę wszelkich materiałów i dokumentów, jak w dziele Mirosława Węckiego.
Podobnie w superlatywach należy się wypowiedzieć o jego ostrożności wnioskowania
(o wyjątkach pisałem na początku recenzji). Choć można się spierać, czy potrzebnie poświęcił tyle miejsca „czasom westfalskim” swojego bohatera, zwłaszcza że nie tylko wtedy
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bardzo wiele rozpisuje się o partii nazistowskiej i systemie państwa III Rzeszy, to jednak
trudno ocenić całą prezentowaną powyżej biograﬁę inaczej niż pozytywnie.
Marek Czapliński
(Wrocław)
Richard Hargreaves, Ostatnia twierdza Hitlera – Breslau 1945, przeł. Tomasz Fiedorek, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2014, ss. 544.
Hitler’s Final Fortress – Breslau 1945 Richarda Hargreavesa, brytyjskiego historyka
i dziennikarza, absolwenta Nottingham Trent University, ukazała się w Wielkiej Brytanii
w 2011 r., a drugiego wydania doczekała się tam już w 2013 r. Jesienią 2014 r. książka
wyszła także w Polsce, w bardzo dobrym przekładzie Tomasza Fiedorka, i od razu wywołała duże zainteresowanie u odbiorców. To zainteresowanie nie dziwi, zważywszy, że już
od wielu lat historia Festung Breslau cieszy się w Polsce, a zwłaszcza we Wrocławiu i na
Dolnym Śląsku, dużą popularnością, co przekłada się na liczne artykuły prasowe i audycje
radiowe na ten temat. Rośnie też stale liczba publikacji poświęconych temu zagadnieniu
i ich nakłady. Samych tylko wspomnień ostatnich komendantów Festung Breslau – generałów Hansa von Ahlfena i Hermanna Niehoffa – które po raz pierwszy ukazały się po
polsku w 2008 r., wydano ponad 10 tys. egzemplarzy. To zainteresowanie ukształtowało
się w efekcie splotu dwóch czynników, jakie pojawiły się po 1989 r. w Polsce – ożywienia
zainteresowania „nieradziecką” wersją historii II wojny światowej i prawdziwej eksplozji
poszukiwań pełnej historii Wrocławia i całego Śląska.
Ostatnia twierdza Hitlera – Breslau 1945 R. Hargreavesa nie jest monograﬁą walk
o Festung Breslau toczonych w 1945 r. Jest to książka, którą raczej zaliczyć trzeba do
szerokiego nurtu pisarstwa historycznego, w którym historia stanowi tło i pretekst do
stworzenia pewnej opowieści. I Hargreaves sprawnie taką opowieść napisał. Traktuje
ona o zagładzie i upadku niemieckiego Breslau i niedoli jego mieszkańców i obrońców.
Z tego powodu opowieść Hargreavesa jest bardzo zatomizowana. Składa się z setek relacji i świadectw uczestników tragicznych wydarzeń, które doprowadziły do końca historię
niemieckiej stolicy Dolnego Śląska. Wydarzenia w większej skali są dla Autora Ostatniej
twierdzy Hitlera tylko sceną prezentowanego dramatu. I jest to w równej mierze zaleta
i wada książki brytyjskiego Autora.
Choć książka R. Hargreavesa nie jest stricte pracą naukową, nie znaczy to, że nie ma
w niej tzw. aparatu naukowego oraz że pisząc ją, nie wykonał pracy, którą zwykle wykonuje
historyk tworzący monograﬁę. Autor nie ograniczył się bowiem wyłącznie do dostępnej
mu literatury, lecz sięgnął szerzej do źródeł, dzięki którym mógł nasycić swój tekst nieznanymi lub słabo znanymi szczegółami dotyczącymi walk o Festung Breslau. Warto więc
przyjrzeć się materiałom, z których korzystał Hargreaves, gdyż wiele będą one mówiły na
temat właściwej treści książki.
Autor Ostatniej twierdzy Hitlera korzystał przy jej pisaniu z dokumentów znajdujących
się w Bundesarchiv-Militärarchiv we Fryburgu Bryzgowijskim oraz w The National Archives w Kew w Londynie. Nie dotarł natomiast do żadnych archiwów rosyjskich i polskich,
co natychmiast pozycjonuje napisaną w takich okolicznościach pracę jako wyraźnie jednostronną. Próbował wprawdzie Hargreaves zrekompensować to wykorzystaniem dokumentów drukowanych, ale i tu brak znajomości języka polskiego i rosyjskiego skazywał
go nieuchronnie na edycje wyłącznie anglo- i niemieckojęzyczne. Z tych ostatnich grun-
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townie została wykorzystana monumentalna, wielotomowa praca źródłowa Horsta Gleisa
Breslauer Apokalypse 1945 – Dokumentarchronik vom Todeskampf und Untergang einer
Deutschen Stadt und Festung am Ende des zweiten Weltkrieg i wiele prac o charakterze
wspomnieniowym oraz kronikarskim. Są to niestety niemal wyłącznie prace niemieckich
autorów, a to stanowi więcej niż mankament pracy R. Hargreavesa.
Podobnym problemem jest to, że brytyjski Autor nie wykorzystał prawie wcale prac
polskich historyków traktujących o Festung Breslau. I nie mam tu na myśli wyłącznie prac
powstałych w ostatnich latach, choć tych jest przecież niemało. Autor Ostatniej twierdzy
Hitlera nie dotarł wcale do jedynej dotąd na polskim rynku monograﬁi Upadek Festung
Breslau napisanej w latach 60. przez Karola Joncę i Alfreda Koniecznego. Nie dotarł też
do wielu prac Ryszarda Majewskiego, z którego książek zapoznał się tylko z wydaną po
niemiecku, napisaną wspólnie z Teresą Sozańską Bitwą o Wrocław styczeń–maj 1945 r.
(wyd. pol.: Ossolineum, Wrocław 1975). Ta nieznajomość polskiej literatury nt. Festung
Breslau wyraźnie w pracy Brytyjczyka ujawnia się w wielu miejscach.
Jeśli chodzi o konstrukcję książki, to jest ona prosta i czytelna. Poprzedzający główne rozdziały prolog, w którym opisane jest Święto Sportu Niemieckiego zorganizowane
w Breslau w 1938 r., miał w zamiarze Autora pokazać stopień uwiedzenia przez Hitlera
Niemców – w tym wypadku tych z Breslau, którzy swoim wodzem i jego ideologią byli
wręcz zauroczeni. To ciekawe otwarcie ma pokazywać czytelnikowi, że mieszkańcy miasta,
zanim wojna dotarła do ich domów, byli nie tylko oddani Führerowi, ale również współodpowiedzialni za dopuszczenie do władzy szaleńca, który podpalił Europę i winien był
jednej z największych rzezi w dziejach.
Kolejne rozdziały, od pierwszego do ósmego włącznie, opowiadają o tym, jak jesienią
1944 r. doszło do tego, że wojna zawitała do bram Festung Breslau; jak w obliczu zagrożenia formował się garnizon twierdzy, który następnie wchodził do walki, by trzy długie
miesiące stawiać opór na ulicach ginącego miasta; i wreszcie, jak doszło do kapitulacji
obrońców i jakie były jej bezpośrednie konsekwencje. Ostatnie dwa rozdziały to historia
końca niemieckiego Breslau i początku polskiego Wrocławia. Całość dość sprawnie składa
się na obraz największej tragedii w tysiącletniej historii miasta, może tylko nieco zbyt długa, bo sięgająca do 150 strony, jest część, w której niewiele jest o Festung Breslau, a sporo
o zagadnieniach dość oderwanych od głównego tematu książki. Ale w tej kwestii Autor
piszący opowieść, a nie monograﬁę, miał prawo do własnej wizji konstrukcji pracy.
Nie brak natomiast w książce Hargreavesa potknięć – mniejszych i większych, które nie
są, jak się wydaje, efektem jego nonszalancji, lecz raczej skutkiem tego, że jak sam przyznaje, choć jest z wykształcenia historykiem, to realizuje się jako pisarz historyczny, a nie
naukowiec. Bez wątpienia do powstania części błędów przyczyniła się też skomplikowana
materia militarna, jaką siłą rzeczy musiał zająć się Autor. Mnogość formacji niemieckich
i sowieckich, ich często improwizowany charakter, taktyczny, operacyjny i strategiczny
wymiar toczonych walk, chaos panujący w pękającym niemieckim froncie wschodnim
i wreszcie skala opisywanych działań musiały wpłynąć na nieuniknione błędy. Nie jest ich
na szczęście nazbyt wiele, choć niektóre są poważne.
Niewątpliwie jednym z takich potknięć jest wskazanie na s. 233–234 cofającego
się, według Autora w stronę Breslau, przez wieś Lutynia, „pokiereszowanego oddziału”, określonego jako „resztki 408 Dywizji Piechoty” pod dowództwem gen. mjr. Maxa
Sachsenheimera. Otóż dywizja o tym numerze, jako 408 Dywizja do Zadań Specjalnych,
faktycznie sformowana została w Breslau w 1939 r., ale w 1944 r. jako 408 Dywizja Zapa-
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sowa przeniesiona została do Legnicy, a tylko jej nieliczne elementy pozostały w Breslau.
Dywizja ta nie walczyła w okolicach przyczółka maślickiego i Środy Śląskiej, cofając się
pod naporem wroga przez Lutynię i Leśnicę na Breslau. W rejonie tym walczyły jedynie
resztki 17 Dywizji Piechoty dowodzone faktycznie przez gen. Sachsenheimera, zwane
Kampfgruppe „Sachsenheimer”, i to one, po przełamaniu ich obrony pod Środą Śląską,
nocą z 13 na 14 lutego próbowały przedostać się na południe, gdzie, jak pisze Hargreaves,
„udało się przebić około 800 ludzi”. Nie ma więc wątpliwości, że Autor podał mylny numer jednostki, o której pisał.
Innego rodzaju potknięciem jest nazwanie, np. na s. 241, walczącej w składzie garnizonu Festung Breslau 609 Dywizji do Zadań Specjalnych – 609 Dywizją Piechoty. Pozornie
różnica jest niewielka, ale dla zajmujących się problematyką militarną, zasadnicza. Otóż
Dywizja do Zadań Specjalnych, wbrew nazwie sugerującej jej elitarność, była niepełnowartościową jednostką, a więc znacznie słabszą od etatowej Dywizji Piechoty.
Wskazane wyżej błędy mają charakter raczej potknięć, czego nie da się już powiedzieć
o tym, że na s. 242–243 Hargreaves, pisząc o dowódcy sowieckiej 6 Armii – gen. lejtn.
Władimirze A. Głuzdowskim – stwierdził, że „był uważany za jednego z błyskotliwszych
młodych umysłów wśród dowódców Armii Czerwonej”, co nie znajduje potwierdzenia
w żadnych poważnych opracowaniach. Głuzdowskij, abstrahując od tego, że nie był, jak
sugeruje Autor, „polskiego pochodzenia”, nie był z pewnością dowódcą wybitnym i wskazuje na to nie tylko fakt, że nieudolnie szturmował Breslau przez trzy miesiące 1945 r., lecz
także przebieg jego służby. A był on przed wojną długoletnim oﬁcerem wojsk konwojowych
OGPU, a w czasie wojny, choć pełnił różne funkcje, nie cieszył się zbytnim uznaniem, skoro
w 1944 r. dowodził tak słabymi jednostkami, jak 7 Armia Frontu Karelskiego i 6 Armia
1 Frontu Ukraińskiego. Zwłaszcza ta ostatnia armia, trzykrotnie rozbijana i formowana,
miała opinię związku słabego i nadającego się raczej do obrony.
Sądząc po przypisie znajdującym się na końcu akapitu na s. 243, Autor swą opinię
o „talentach” Głuzdowskiego oparł na niemieckojęzycznej wersji książki Bitwa o Wrocław.
I to jest niestety niepokojące. Praca ta została napisana w 1972 r. i obarczona jest „duchem
epoki” wyrażającym się w przemożnej dominacji „jedynie słusznej ideologii” zaczerpniętej z kraju „wyzwolicieli Wrocławia”. Wystarczy przytoczyć, że jej autorzy o nieudolnym
kandydacie na zdobywcę Festung Breslau pisali wówczas, że „w czasie walk we Wrocławiu
zabłysnął talentem dowódczym dużej miary”. To, że Hargreaves nie umiał krytycznie ocenić tej pochwały i sam komplementował Głuzdowskiego, to błąd poważny, bo świadczący
o jego słabości warsztatowej.
Tę słabość widać zresztą także szczególnie w przypadku ostatnich rozdziałów, traktujących o końcu Breslau i początku Wrocławia. Widać z nich wyraźnie, że Autor znalazł się
pod przemożnym wpływem źródeł niemieckich, natomiast polskich znalazł niewiele i nie
umiał, mimo szczerych chęci, prawidłowo ich zinterpretować. Pełno więc w książce Hargreavesa ubolewań nad niedolą niemieckich breslauerów dotkniętych oblężeniem, gwałtami
i rabunkami sowieckimi, a następnie pozbawionych przez Polaków swej ukochanej, zrujnowanej ojcowizny. I trudno się dziwić brytyjskiemu pisarzowi, że znając język niemiecki
i opierając się na niemieckich źródłach, nie oparł się tragizmowi ich relacji. Szkoda tylko,
że nie umiał się oprzeć, choć próbował, gdy powtarzał za nimi, jak to strasznie Niemcy
ukrzywdzeni zostali po wojnie przez Polaków. Hargreaves wie wprawdzie, że „wojna została rozpętana przez Hitlera”, a powojenne zmiany granic „w największym stopniu dotknęły
właśnie granic Polski”. A nawet ma świadomość tego, że wysiedlenia Niemców po 1945 r.
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były tylko konsekwencją tego, że Polaków w Wielkopolsce już w 1939 r. wysiedlali oni,
dając im „piętnaście minut na spakowanie dobytku”, ale nie umie powstrzymać się przed
powtarzaniem wyczytanych we wspomnieniach i relacjach breslauerów opowieści o polskich okrucieństwach i bezwzględności. To dla polskich czytelników czyni końcową część
książki właściwie nie do przyjęcia.
By nie być gołosłownym, warto przytoczyć kilka takich stwierdzeń, szczególnie rażąco
rozmijających się z prawdą. Np. na s. 424, gdy mowa o objęciu miasta przez namiastkę
polskiej administracji, Hargreaves wieszczy, że „w wielu wypadkach wrocławscy Niemcy
mieli być teraz traktowani podobnie jak wcześniej Niemcy traktowali Polaków w czasie
okupacji”, czym dowodzi, że niestety nie ma zupełnie pojęcia, jak wyglądała pięcioletnia
niemiecka okupacja w Polsce i jak dalece nie przypominała tej znanej mieszkańcom Europy Zachodniej. Nie zna też brytyjski pisarz realiów powojennego Wrocławia, a dokładniej, nie zna ich z polskich relacji i opracowań. Powtarza więc za niemieckimi relacjami,
że za bandytyzm, kradzieże i ogólne bezhołowie odpowiadała polska administracja, która
przecież, zwłaszcza w pierwszym półroczu rządów, niewiele miała do powiedzenia przy
wszechwładnej sowieckiej komendanturze miasta. Ale bezkrytycznie posuwa się nawet
dalej i na s. 431 maluje szczególny obraz polskiej zemsty na pokonanych, gdy pisze: „podczas gdy Niemcy żebrali, kradli lub szukali jedzenia, w polskich sklepach – jak stwierdzano w jednym z raportów – było wszystko, czego dusza zapragnie – mięso, masło, boczek,
jajka, chleb itd.” Gdyby Hargreaves zadał sobie trud poznania polskich relacji i opracowań
o tamtych czasach, to zamiast pełnych sklepów zobaczyłby być może ludzi, którzy po pięciu latach okupacji podnosili z ruin nieznane sobie miasto, otrzymując często tylko miskę
zupy dziennie jako wynagrodzenie.
Wreszcie, by nie mnożyć przykładów nieznajomości realiów powojennego Wrocławia,
przywołam opis ze s. 438–439, na których brytyjski pisarz odmalował obraz strasznych
warunków powojennego więzienia przy ul. Kleczkowskiej. Wynika z niego, że znaczna
część przetrzymywanych tam po 6 V 1945 r. Niemców była ludźmi niewinnymi. Dowodzić tego ma przytoczona, jako jedyna, historia 15-letniego Hubertusa Kindlera skazanego niewinnie na śmierć za sabotaż, którą to karę zamieniono mu na 15 lat ciężkich robót.
I oczywiście nie można twierdzić, że warunki w tym więzieniu były lepsze od opisanych,
ale warto może przypomnieć fakt, że jednym z pierwszych tam osadzonych, ostatecznie
straconym 26 I 1946 r. – jako pierwszy więzień po wojnie skazany prawomocnym wyrokiem sądu – był niejaki Ernst Ludwig Dickmann, kreisleiter NSDAP ze Środy Śląskiej,
odpowiedzialny za wymordowanie w tej miejscowości w styczniu 1945 r. kolumny liczącej
93 więźniów z obozu w Dyhrenfurthcie.
Przy wskazanych błędach i słabościach, widocznych zwłaszcza w końcowej partii
książki, trzeba jednak oddać R. Hargreavesowi, że wykonał on przy pisaniu książki olbrzymią pracę, tym bardziej imponującą, że przed zabraniem się do niej nie był on nigdy
we Wrocławiu i poznawał miasto takim, jakie było ono przed ponad 70 laty. Jak na kogoś,
kto znalazł się w obcym mieście, które tak bardzo zmieniło się w stosunku do tego, które
konało w 1945 r., Brytyjczyk bardzo łatwo odnalazł się w miejscowej topograﬁi i sprawnie
wplótł ją w swą narrację. Nie ma więc współczesny czytelnik zupełnie kłopotu z lokalizacją
opisywanych wydarzeń i ich osadzeniem we współczesnym Wrocławiu. To niewątpliwie,
oprócz sprawnego języka opowieści i masy wykorzystanych do jej zbudowania szczegółów, główne zalety książki, której Autorowi nie brakło sympatii do powojennych, polskich
mieszkańców Wrocławia. Brakło mu natomiast szerszego kontaktu z ich relacjami i pol-
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skimi opracowaniami naukowymi, zwłaszcza tymi powstałymi po 1989 r. To największy
mankament książki, która zapewne zyskałaby dużo lepszą ocenę, gdyby była napisana bez
ostatnich dwóch rozdziałów.
Tomasz Głowiński
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
Jan Ryszard Sielezin, Życie i męczeńska śmierć ks. Józefa Górszczyka (1931–1964),
Jelenia Góra: Wydawnictwo Poligraﬁa AD REM, 2014, ss. 128.
Dr hab. Jan Ryszard Sielezin jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Politologii
Uniwersytetu Wrocławskiego. Naukowo zajmuje się myślą polityczną XIX i XX w., metodologią badań politologiczno-historycznych, stosunkami państwo–Kościół, a w szczególności opozycją polityczną oraz działalnością służb specjalnych. Jest znanym i cenionym
w środowisku naukowym badaczem i nauczycielem akademickim, autorem m.in. 130
artykułów naukowych, 130 popularnonaukowych i 13 książek. Recenzowana publikacja
jest biograﬁą zamordowanego w 1964 r. w czasie pełnienia funkcji liturgicznych ks. Józefa Górszczyka. Biograﬁstyka jako dział humanistyki ma bogatą i długą tradycję. Warto
nadmienić, iż nie jest to pierwsza biograﬁa pióra Autora1. Ten rodzaj pisarstwa wymaga od
autorów znacznej znajomości warsztatu metodologicznego i naukowego. Należy podkreślić, iż gruntowna wiedza Autora, także i w tej dziedzinie (liczne pozycje bibliograﬁczne),
w umiejętny sposób została wykorzystana do poprawnego zrekonstruowania poszczególnych wątków biograﬁcznych recenzowanej książki2 .
Autor publikacji nie miał łatwego zadania. Przede wszystkim dlatego, iż w literaturze
naukowej nie ma opracowań wspomnieniowych i biograﬁi dotyczących tej postaci. W opracowaniach natomiast dotyczących Kościoła katolickiego, jakie powstały w okresie PRL-u,
brakuje jakiejkolwiek wzmianki o zamordowaniu ks. Górszczyka podczas Mszy Świętej.
Po 1989 r. nieliczni autorzy pisali krótkie artykuły wspomnieniowe i okolicznościowe dotyczące jedynie męczeńskiej śmierci duchownego. Morderstwo to, którego motywów nie
zdołano do końca zgłębić i wyjaśnić w czasie śledztwa i postępowania prokuratorskiego,
właściwie do dzisiaj pozostało nierozwikłane. W czasach Polski Ludowej doszło w sumie
do kilkunastu zabójstw skrytobójczych, które miały ewidentne podłoże polityczne. Gwałtowna śmierć podczas celebracji Mszy Świętej była wydarzeniem bez precedensu w powojennej historii Kościoła katolickiego w PRL-u. Księża w Polsce Ludowej byli w latach
80. XX w. mordowani przez tzw. nieznanych sprawców. Kapłani ci byli natomiast celem
działań IV Departamentu MSW, który zajmował się walką z Kościołem katolickim. Casus
ks. Górszczyka tym bardziej zasługuje na szerszą reﬂeksję, że panowała i w zasadzie panuje
do dnia dzisiejszego w prasie i literaturze naukowej bezwzględna zmowa milczenia wokół
tej sprawy. Nic dziwnego, że na tle zbrodni zrodziły się spekulacje zarówno w środowisku,
1

Zob. Jan Ryszard S iele z in, Ks. prałat Antoni Kamiński (1914–1986): człowiek, duchowny,
patriota, Jelenia Góra 2011.
2 Oto tylko niektóre pozycje: idem, Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne, Wrocław 2010. Zob. Janusz Stefaniak (rec.), Jan Ryszard Sielezin, „Badania
źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne”, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, 2013, 14, s. 199–202. Zob. też Jan Ryszard Sielezin, Dokumenty organów bezpieczeństwa
PRL – aspekt źródłoznawczy i metodologiczny, „Biuletyn Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy
Radiotechników Radar”, 2008, 10.
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gdzie się ona zdarzyła, jak i w publicystyce. Jednakże w ostatnich latach jest dostrzegalny
swego rodzaju renesans zainteresowania tą postacią, zwłaszcza kulisami tragicznej śmierci.
Na kanwie tych zainteresowań powstała też recenzowana książka.
Napisanie biograﬁi wymagało zebrania znacznie rozproszonych materiałów źródłowych
i rękopiśmienniczych o ks. Górszczyku. Autor przeprowadził kwerendę przede wszystkim
w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu i Wojewódzkim Archiwum
Państwowym w Jeleniej Górze. W pracy wykorzystał także prasę lokalną ukazującą się na
Dolnym Śląsku oraz w Beskidzie Wyspowym. Ważnym uzupełnieniem są źródła bibliograﬁczne, które pozwoliły osadzić biograﬁę kapłana w szerszym kontekście historycznym
i sytuacyjnym. Znaczącą pomoc w opracowaniu biograﬁi okazał ks. Adam Gul z Pisarzowej, który udostępnił cenne źródła i ikonograﬁę. Autor, mimo trudności obiektywnych,
wykazał wielką staranność, solidność i dociekliwość poznawczą, starając się niczego nie
uronić w doborze i bibliograﬁi, i archiwaliów. Praca ma układ chronologiczny i składa się
ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia, streszczenia (w języku angielskim), bibliograﬁi i indeksu nazwisk. Na uwagę zasługuje znacząca, jak na możliwości obiektywne,
bibliograﬁa, która obejmuje w sumie 117 pozycji. Uzupełnieniem biograﬁi jest wartościowy
aneks źródłowy zawierający wspomnienia i reﬂeksje o ks. Górszczyku osób z nim związanych, w którym uwypuklono niezwykłą osobowość zmarłego i znaczenie jego męczeńskiej
śmierci (s. 115–128).
Rozdział I jest poświęcony środowisku geograﬁcznemu i krótkiej historii Pisarzowej,
najbliższej rodzinie księdza, jego dzieciństwu i edukacji elementarnej. Już sam podtytuł
pracy zasługuje na uwagę. Zamieszczone mapki i materiały ikonograﬁczne osadzają biograﬁę w szerszym kontekście dziejowym. Wciągająca i płynna narracja Autora czyni książkę
przystępną i lekką w czytaniu. W konsekwencji cytowane wątki biograﬁczne, zaczerpnięte
z dostępnych źródeł, skłaniają czytelnika do szerszej reﬂeksji i zadumy. W rozdziale II
omówiono okres nowicjatu, studiów seminaryjnych oraz studia na Wydziale Teologicznym
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To tam właśnie w latach 1957–1959 studiował ks.
Górszczyk. Wydaje się jednak, że warto byłoby zgłębić ten lubelski okres studiów kapłana.
Zwłaszcza dotyczy to materiałów po byłej SB znajdujących się w oddziale lubelskim IPN.
KUL był wówczas postrzegany przez SB „jako reakcyjny ośrodek antykomunistyczny”.
Skromne materiały zebrane przez Autora w archiwum KUL-u (s. 42) nie pozwalają na
bliższe poznanie niejasnych motywów skreślenia Górszczyka z listy studentów w 1959 r.
Autor dociekał przyczyn relegowania go z uczelni, nie wykluczając podłoża politycznego
(s. 44). Zdaniem recenzującego ogromny wpływ na kształcenie i wychowanie studentów
miała wówczas młoda kadra naukowo-dydaktyczna KUL-u. Tymczasem SB w Lublinie
już na początku lat 50. XX w. przystąpiła do niszczenia i represjonowania uczelni. Z kolei
na początku lat 60. istotny wpływ na atmosferę i kondycję tej uczelni miało jej opodatkowanie. Poza tym nie bez znaczenia były rosnące z czasem represje i szykany wobec
„niepokornych” i „wrogich” profesorów. Warto byłoby bliżej zgłębić i te wątki biograﬁi
kapłana3. W rozdziale III, najobszerniejszym, przedstawiono różne okresy pracy dusz3 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie (dalej: AIPN Lub), Sprawozdanie dekanalne za 1948, sygn. 059/7, Rozpracowanie operacyjne obiektu KUL pod szyfrem „Mafia”, k. 144.
Zob. AIPN Lub, Plan miesięczny ramowy przedsięwzięć operacyjnych po linii KUL za 1 II 1951,
k. 135, sygn. 080/3. (Oto niektóre tylko szyfrogramy tajnych współpracowników znajdujących się
zarówno wśród kadry naukowej, jak i studentów: „Jan”, „Roca”, „Grom”, „Ponury”, „Władysław”,
„Paszkowski”, „Hektor”, „Bil”, „Feliks” i „Adam”). Zob. też: AIPN Lub, Tajni współpracownicy na
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pasterskiej kapłana w latach 1962–1964, m.in. w Krakowie, Hebdowej i w kilku innych
paraﬁach Kotliny Jeleniogórskiej. Autor w sposób dociekliwy wskazuje na złożoną osobowość kapłana, jego rozterki duchowe i emocjonalne. Podkreśla duże zdolności teologiczne
i lingwistyczne, jakie wykazywał podczas edukacji i pracy kapłańskiej. Rekonstruuje też
w miarę szczegółowo przebieg morderstwa 10 I 1964 r. Koncentruje zwłaszcza uwagę na
kulisach i niejasnych kontekstach prowadzonego śledztwa. W okresie swojej pracy duszpasterskiej w Cieplicach w 1984 r. kapłan ten był w rozpracowaniu operacyjnym. Zarejestrowany jako ﬁgurant, stał się przedmiotem zainteresowania wrocławskiej SB. Nie był
natomiast współpracownikiem SB, co stanowczo podkreśla Autor książki. Jednakże jego
teczka osobowa została zniszczona w 1984 r. (s. 58). Niewykluczone też, iż niektórzy duchowni czy świeccy mogli donosić na kapłana. Okoliczność ta skłania do smutnej reﬂeksji.
Brak porównywalnych źródeł i dowolność interpretacyjna prowadzą w konsekwencji do
powstania tekstów publicystycznych jednostronnie opisujących męczeńską śmierć kapłana. Autor dywaguje na temat motywów zabójstwa, nie wykluczając podłoża politycznego
(s. 95). Kluczowe źródła zdeponowane obecnie w IPN są niedostępne lub zostały częściowo
wybrakowane już w latach 70., a większość z nich przez Wydział IV MSW w latach 80.
XX w. Dokumenty, które są dostępne dla badaczy, nie wnoszą zbyt wiele i nie pozwalają
rozstrzygnąć podstawowych kwestii badawczych. Należy zaznaczyć, iż nie brakuje i dzisiaj
sceptyków kwestionujących wiarygodność peerelowskiego „dziedzictwa” archiwalnego
(IPN). Zdaniem recenzującego, a zapewne nie tylko jego, badanie tych zasobów wydaje się
konieczne, niezależnie od moralno-etycznych implikacji. Polityczne i ideologiczne ingerencje w obszar badań naukowych, do jakich dochodzi także dzisiaj, nie służą naukowemu
poznaniu i obiektywnej prawdzie. Autor książki pisze, że „wokół zbrodni Maciejowskiej
zapanowała od połowy lat 60. XX w. zmowa milczenia. Władze nie bardzo wiedziały, jak
potraktować tragiczną śmierć młodego kapłana. Również w opracowaniach historyków,
a nawet słownikach biograﬁcznych wydanych w Polsce Ludowej po 1989 r., mimo upadku
komunizmu i zniesienia instytucji cenzury, brak jest wzmianki na ten temat. Postać Józefa
Górszczyka i jego męczeńska śmierć zostały jakby zupełnie wymazane ze świadomości
społecznej. Nie były też obecne w historiograﬁi i ikonograﬁi, jakkolwiek duchowieństwo
i wierni starali się szerzyć kult ojca Górszczyka w różnych miejscowościach na terenie
Polski, ale stale narażeni byli na represje ze strony SB i MO” (s. 91). Dobrze, że Autor
o tych bolesnych i trudnych epizodach przypomina. Należy dodać, że nie są to zjawiska
marginalne bądź tendencje budujące, także w aspekcie omawianych w biograﬁi problemów. Casus zabójstwa przez Jana Sorokę był poważnym problemem dla lokalnych władz,
KUL w latach 1972–1973 („Marcin”, „Zbyszek”, „Julian”, „Hubert”, „Zdzisław”, „Irek”, „Alfred”,
„Krzysztof”, „Julian”, „Paweł”, „Karol”, „Jacek”), sygn. 080/4, k. 142. Zob. AIPN Lub, Protokół
kampanii Kontroli Prasy, Wydział IV WUSW w Lublinie w latach 1984–1989, k. 23–26, sygn. 0188/2.
W tym czasie, pod koniec lat 80., w szczytowym okresie inwigilacji KUL-u przez SB na uczelni miało
być 50 agentów i 39 tajnych współpracowników, w tym 11 samodzielnych pracowników naukowych
i 44 innych pracowników, cztery osoby w senacie uczelni (na ponad 500 zatrudnionych) i dziewięciu
studentów (na ogólną liczbę 4500). (Oto szyfrogramy niektórych tajnych współpracowników: „Henryk”, „Wacław”, „Styka”, „Zawadzki”, „Hiszpan”, „Walerian”, „Stanisław”, „Kazimierz”, „Maria”,
„Docent”). Zob. i por. Grażyna Karolewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Dzieje,
[w:] Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 90 lat istnienia, red. Grzegorz Kramarek, Eugeniusz Ziemann, Lublin 2008, s. 9–39; eadem, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego w okresie międzywojennym, cz. 2: Biogramy, Lublin 1994, s. 55–56.
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a zapewne nie tylko. W toku śledztwa, jak konstatuje Autor, nie wyjaśniono przecież wielu
hipotetycznych wątków. Paradoksalnie stwierdzono u zabójcy „schizofrenię urojeniową”.
Według Autora istnieją poważne wątpliwości, czy zabójcę prawidłowo zdiagnozowano
(s. 93). Nie przeprowadzono żadnych badań laboratoryjnych, skoncentrowano się jedynie
na czynnikach psychologicznych i środowiskowych (s. 94). Jak dywaguje Autor, w krajach „bloku wschodniego” psychiatria była skutecznym narzędziem do walki z opozycją,
a orzeczenia psychiatrów pozwalały m.in. chronić przestępców przed postawieniem ich
przed sądem (s. 94). Czy tak było również w omawianym przypadku? Zdaniem Autora nie
można wykluczyć także tej tezy. Jednakże jest mało prawdopodobne, aby dzisiaj, po tylu
latach, udało się powyższe hipotezy czy wątpliwości wyjaśnić i obiektywnie zbadać. Zasygnalizowany problem bulwersuje tym bardziej, że zabójca kapłana nie poniósł w istocie
żadnej kary, co dodatkowo potwierdzać może trafność konkluzji i tez Autora.
Casus ks. Górszczyka, jak twierdzi Autor w zakończeniu biograﬁi, ma głębszy wymiar
religijny, społeczny, a nawet polityczny. Zgodzić się należy z konkluzją Autora, iż od lat
w świecie i w Polsce prowadzona jest w różny sposób walka z Kościołem katolickim. W tym
kontekście męczeńska śmierć ks. Górszczyka i jego oﬁara złożona na ołtarzu (heroizm cnót)
zasługują, aby w niedalekiej przyszłości wynieść go na ołtarze. Będzie to zależało m.in.
od postawy wiernych i ich zaangażowania w odczytywanie jego świętości, a zwłaszcza od
aprobaty i zezwolenia władz kościelnych na publiczne szerzenie jego kultu. Recenzowana
książka także w jakimś stopniu wychodzi naprzeciw powyższym tendencjom.
Mimo wielkiej staranności i szczegółowości opracowania w tekście znajdują się nieliczne dostrzeżone niedomówienia i drobne potknięcia. Oto niektóre zauważone: jest „przybili”
– winno być: „przybyli” (s. 50); jest „ponowienie” – winno być: „ponownie” (s. 75); jest
„Iwona Doja” – winno być: „Iwona Dojka” (s. 32, 57, 110).
Janusz Stefaniak
(Świdnik)
Dorota Wolniczek, Wrocławianie wobec materialnego dziedzictwa kulturowego miasta. Wokół odbudowy i renowacji historycznego centrum Wrocławia w latach 1984–2004,
Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2012, ss. 241.
Dorota Wolniczek ukończyła dwa fakultety na wydziałach Uniwersytetu Wrocławskiego – Prawa i Administracji oraz Nauk Historycznych i Pedagogicznych (kierunek historia,
specjalność dokumentalistyka konserwatorska). Jest zatem znakomicie zawodowo przygotowana do podjęcia tematyki w istocie interdyscyplinarnej, sięgającej do historii, w tym
do historii architektury. Recenzowana książka stanowi pokłosie dysertacji doktorskiej napisanej pod kierownictwem naukowym znakomitej znawczyni historii najnowszej, także
wrocławskiej, Elżbiety Kaszuby.
W efekcie na początku lata 2012 r. na rynek czytelniczy traﬁła dobrze przemyślana
publikacja naukowa, wyposażona we w pełni profesjonalny warsztat (z wykorzystaniem
archiwaliów i licznych opracowań), a przy tym przystępna w lekturze. Na dodatek zaopatrzona w liczne ilustracje (dobrze podpisane!), mapki, wykresy itp. A także w wyczerpujący
indeks osobowy. We wstępie jasno zostały określone i uzasadnione cezury książki, której
„akcja” rozpoczyna się w połowie lat 80. XX w., gdy we Wrocławiu następował wielki
wzrost zainteresowania wizerunkiem Starego Miasta. Datę końcową stanowi rok 2004,
gdy skutkiem wejścia Polski do Unii Europejskiej przestał obowiązywać powstały jesz-
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cze w czasach komunistycznych Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Wrocławia.
Elementy składowe narracji także zostały klarownie określone. Wykorzystując literaturę przedmiotu narastającą przez półwiecze (ale także najnowsze wydawnictwa),
Autorka w rozdziale I przypomniała odbudowę (a właściwie intensywne zabezpieczanie
resztek zachowanej substancji po tragedii „Festung Breslau”) miasta w latach 1945–1948.
Trzy pionierskie lata zamknęły we Wrocławiu, zwanym wtedy powszechnie stolicą Ziem
Odzyskanych, wielkie imprezy: Wystawa Ziem Odzyskanych i Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. Po trzech trudnych latach polskiego władania morzem
ruin, ale i zarazem po okresie entuzjazmu wrastania w nowy świat i konieczności zabezpieczenia minimum egzystencji dla polskich mieszkańców nastąpił – dokładnie zbadany
i opisany przez wrocławskiego badacza Jakuba Tyszkiewicza – kilkuletni czas rozbiórek
i wywożenia cegieł, przede wszystkich do odbudowywanej Warszawy. Niestety, rozbierano
również obiekty nadające się do odbudowy. Substancja miejska została zatem kolejny raz
wydatnie uszczuplona. Te sprawy, a także wydarzenia z następnych kilku dekad wypełniły
II rozdział książki. Jestem absolutnie daleki od osądu, iż lata po II wojnie światowej, aż
do zmierzchu i upadku komunizmu, były latami ex deﬁnitione straconymi. D. Wolniczek
dowodnie przypomniała, jak po epoce rozbiórek (ale i – w tym samym czasie – odbudowy
bardzo zniszczonego działaniami wojennymi Ostrowa Tumskiego) od połowy lat 50. XX
w. ponownie ruszyła odbudowa miasta. Na miarę ówczesnych możliwości (wszak nie byliśmy Szwajcarią ani arabskim szejkanatem) rekonstruowano zabytki. Jednocześnie, zgodnie
z założeniami ówczesnych władz, stopniowo odchodzono w prozie życia od pierwotnych
funkcji Starego Miasta. Zarówno te wydarzenia, jak i przekształcenia organizacyjne przedsiębiorstw odbudowujących Wrocław wypełniły dużą część wspomnianego rozdziału II.
Jednocześnie uwadze Autorki nie umknęło stopniowe uzupełnianie historycznej zabudowy
zupełnie nowymi obiektami. Często – co widać do dzisiaj – absolutnie niepasującymi do
wyglądu i atmosfery starego centrum. Aczkolwiek, co powtórzę, łatwo obecnie krytycznie
oceniać tamte czasy i decyzje, chociaż „to nie było takie proste…”. Konsekwencje, także
wizualne, powojennych dekad będą miejskich decydentów przyprawiać o ból głowy pewnie przez ładnych parę lat.
Kolejne trzy rozdziały książki stanowią treść zasadniczą publikacji. Rozdział III poświęcony jest wydarzeniom z ostatnich lat chylącego się ku upadkowi tzw. realnego socjalizmu (1984–1989). Pamiętam dobrze, jak od Wrocławia właśnie rozpoczęło się stawianie
tzw. plomb, wypełniających wojenne (i powojenne) wyrwy w zwartej, starej zabudowie.
Kolejnymi wypełnieniami „ubytków” emocjonowało się wielu mieszkańców miasta. Tym
bardziej że architekci dysponowali coraz większą swobodą w kształtowaniu w ten sposób
ogólnego wizerunku obszarów starszej zabudowy. Podkreślę, iż na ogół twórcy plomb
starali się dostosować ich wygląd do najbliższego architektonicznego sąsiedztwa. To
właśnie wówczas, mniej więcej od połowy lat 80. XX w., narastało społeczne zainteresowanie wyglądem miasta – jako zbiorowiska wielkiej liczby obiektów architektonicznych,
a także jako najbliższego sąsiedztwa, które mieszkaniec – nolens volens – miał na co
dzień przed oczami. Słabnący ideologiczny gorset władz politycznych zaczął wyzwalać
ze wzrastającym natężeniem społeczną inicjatywę. Mieszkańcy Wrocławia chcieli kształtować wizerunek miasta, tak by czuli się w nim dobrze. Sprawy te, inicjatywy i struktury
zostały w rozdziale III przez D. Wolniczek szczegółowo (jak na zasobność niezbyt dużego
wydawnictwa) opisane.
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Ostatnie dwa rozdziały zostały poświęcone czasom, które nadeszły po ewolucyjnym
upadku realnego socjalizmu. W rozdziale IV Autorka skupiła się na przełomowych, na
pograniczu epok, latach 1989–1991, gdy wracała gospodarka rynkowa i gdy (od 1990 r.)
rozpoczął funkcjonowanie autentycznie demokratyczny samorząd miejski. Wyzwolona
energia społeczna przekształcała się wówczas (a proces ten nie został wszak jeszcze zakończony) we wzmacniającą się tożsamość lokalną. Jej elementem było – także ewolucyjne
– zmienianie stosunku mieszkańców miasta do pozostałości niemieckiej historii Wrocławia. W efekcie coraz większe poparcie uzyskiwała idea przekształcenia Starego Miasta
w wizytówkę miasta, którego włodarze nie kryli intencji przywrócenia mu prawdziwie
metropolitalnej roli.
W V, ostatnim rozdziale Autorka opisała wydarzenia pierwszych lat już nieco „dojrzałej” demokracji i krzepnącego samorządu miejskiego. Gdy dzięki wysiłkom ówczesnego
prezydenta miasta Bogdana Zdrojewskiego gruntownie wyremontowano nawierzchnię (ale
i instalacje podziemne) wrocławskiego rynku. I gdy wrocławianie upomnieli się (z różnym
skutkiem) o dziesiątki tysięcy zabytkowych obiektów (przedmiotów) wywiezionych – jako
faktyczne łupy wojenne – po wojnie do śródpolskiej „centrali”. W 1997 r. w mieście z gruntownie odnowionym rynkiem odbył się 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny
z udziałem papieża Polaka Jana Pawła II, niestety zaraz potem nadeszła powódź tysiąclecia.
Wówczas to znowuż wyzwoliła się ogromna energia społeczna mieszkańców. Jej wielkim
symbolem jest uratowanie Starego Miasta przed niszczącym potopem przez ochotników,
którzy z autentycznym narażeniem życia udrażniali cieki wodne na Wyspie Piaskowej.
Ostatni fragment tego rozdziału wypełniają przytoczone przez D. Wolniczek wizje przyszłości. Co mogłoby być, ale niekoniecznie… Przyszłość jest dla nas nieodkryta. Wiadomo
natomiast, co już udało się osiągnąć. Dlatego jak najbardziej zasadne są ostatnie zdania
w książce: „Miasto odzyskało należne mu miejsce w regionie, w kraju oraz na arenie międzynarodowej – zaczęło pełnić rolę poważnego i atrakcyjnego partnera. Po latach zaniedbań Wrocław znów zachwyca i jak magnes przyciąga do siebie turystów, biznesmenów,
artystów i ludzi, którzy pragną związać z nim swoją przyszłość” (s. 219).
Niewątpliwie książka D. Wolniczek była potrzebna i bez wątpienia wypełnia ona
– mówiąc profesjonalnie – „lukę badawczą”. Osobiście bardzo zachęcam do jej lektury
wszystkich czytelników zainteresowanych najnowszą historią Wrocławia.
Grzegorz Strauchold
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
„Górnik Polski. Zeszyty Naukowe Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”, Wydawnictwo Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, red. nacz. Jan Jurkiewicz, nr 1,
2007, ss. 174; nr 2, 2008, ss. 226; nr 3, 2009, ss. 296; nr 4, 2010, ss. 378; nr 5, 2011, ss.
336; nr 6, 2012, ss. 366.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (dalej: MGW) to zasłużona placówka muzealna, powstała w 1981 r., zajmująca się gromadzeniem muzealiów technicznych reprezentujących poszczególne działy górnictwa: urabianie, odwadnianie, wentylację, transport,
oświetlenie, miernictwo, łączność, od prostych narzędzi i mechanizmów po skomplikowane
urządzenia poruszane silnikami parowymi i elektrycznymi. Muzeum posiada również bogate zbiory archiwaliów, a także zbiory geologiczne.
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W 2007 r. MGW rozpoczęło wydawanie zeszytów naukowych pt. „Górnik Polski”.
Tematyka publikowanych na ich łamach artykułów jest bardzo zróżnicowana, od zagadnień technicznych przez społeczno-ekonomiczne do kulturalnych. Artykuły pogrupowane
są w pięciu podstawowych działach: Praca – Przemysł – Technika, Kultura i Tradycje,
Historia – Społeczeństwo – Gospodarka, Muzealia i Zabytki oraz Dokumenty – Relacje
– Materiały. Sporadycznie pojawiają się też inne działy, jak np. Ludzie Górnictwa. Od numeru 4 z 2010 r. artykuły są opatrywane streszczeniami angielskimi i niemieckimi. Tytuł
czasopisma nawiązuje do ukazującego się w latach 80. XX w. w tzw. drugim obiegu pisma
Krajowej Komisji Koordynacyjnej Górnictwa NSZZ „Solidarność”, również graﬁczna winietka czasopisma pochodzi z tamtego okresu. W poniższym omówieniu podano informacje
dotyczące jedynie wybranych artykułów, gdyż prezentacja wszystkich jest niemożliwa ze
względu na objętość tekstu.
Numer 1 zawiera osiem artykułów. Połowę objętości tego zeszytu zajmują dwa artykuły
dotyczące zagadnień technicznych. Pierwszy z nich, autorstwa Adama Frużyńskiego, opisuje Zabrze jako centrum górnośląskiego przemysłu koksowniczego. Szczegółowo opisane
są zarówno dzieje zabrskich koksowni, jak również zagadnienia techniczne produkcji. Artykuł jest ilustrowany oryginalnymi rysunkami urządzeń koksowniczych, a wiele podanych
informacji cytowanych jest za źródłami z archiwum MGW oraz Archiwum Państwowym
(dalej: AP) w Katowicach. Drugi artykuł, autorstwa Eufrozyny Piątek, dotyczy udziału
górnictwa w zaopatrzeniu w wodę miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego do 1945 r.
Niedostatek wody na tym terenie jest spowodowany rozwijającą się gwałtownie w XIX w.
eksploatacją podziemnych złóż węgla i rud. By zmniejszyć jej skutki, budowano liczne głębinowe ujęcia wody, niektóre z nich lokowano w wyrobiskach kopalnianych. Również ten
artykuł oparty jest nie tylko na wcześniejszych opracowaniach, ale także na dokumentach
źródłowych z Archiwum Państwowego (dalej: AP) w Katowicach. W artykule zamieszczono też cenny materiał ilustracyjny w postaci fotograﬁi i rysunków technicznych z XIX
i początku XX w. W zeszycie zamieszczono także sześć artykułów o mniejszej objętości,
niekiedy o bardzo ciekawej tematyce, np. Kornelii Dygacz Biedaszyby w publicystyce,
literaturze i sztuce czy Jarosława Listosza Święta Barbara na sztandarach.
W numerze 2 znalazło się 11 artykułów, a najobszerniejszy z nich to druga część artykułu Adama Frużyńskiego o zabrskim koksownictwie. Dwa kolejne artykuły związane
z historią techniki to Eufrozyny Piątek Rozwój metod wiercenia otworów strzałowych
w śląskich kopalniach węgla oraz Stefana Gierlotki Maszyny wyciągowe i ich rozwój od
XVI wieku. W zeszycie znajdziemy też ciekawy artykuł Jacka Okonia Na każdym węgla
listku. O twórczości poetyckiej Józefa Krupińskiego (1930–1998), ponadto artykuł Damiana
Halmera Płaskowyż Głubczycki na mapach Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu,
przynoszący wiele informacji źródłowych, niestety niemal pozbawiony ilustracji. Bogato
ilustrowany jest natomiast artykuł Tadeusza Lostera Drewniany kołowrót pochylniowy
z kopalni „Ferdynand”. Opisano w nim urządzenie z XIX w., odkryte przypadkowo kilkanaście lat temu podczas eksploatacji węgla w kopalni „Katowice”, które po konserwacji
znalazło się w ekspozycji MGW. Opartą na materiałach źródłowych biograﬁę Stanisława
Hermana, twórcy polskich aparatów tlenowych, przedstawił Zenon Szmitke. Również i tu
znalazło się wiele archiwalnych ilustracji.
Numer 3, o wyraźnie większej od poprzednich objętości, liczy 16 artykułów. Jednym
z ważniejszych jest Katastrofa górnicza na szybie Carnall autorstwa Jana Woźniaka. Przypomina on nieco już zapomnianą katastrofę z 1961 r., kiedy wskutek zerwania liny wyciągowej zginęło 14 górników, było również wielu rannych. Omówiono szczegółowo przebieg
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zdarzeń oraz przyczyny katastrofy, zamieszczono także liczne zdjęcia i rysunki techniczne. Ciekawe źródła, jakimi są kalendarze górnicze, omawia Kornelia Dygacz w artykule
Przeglądając kartki z kalendarzy. Bardzo obszerny jest artykuł Jana Jurkiewicza Oszukali
was w piątek czy niedzielę. Protesty załóg górniczych województwa katowickiego w lecie
1988 r., oparty przede wszystkim na materiałach z archiwum IPN oraz ówczesnej prasie
lokalnej. Reforma, której nie było – polskie górnictwo w latach 80. XX wieku to artykuł
Adama Frużyńskiego, w którym porównano zapowiedzi władz w sprawie zreformowania
polskiego górnictwa węglowego z rzeczywistymi działaniami. Podstawą do analizy są
ustawy i inne akty prawne wydane w tym okresie.
W numerze 4 zamieszczono, podobnie jak w poprzednim, 16 artykułów. Znalazła się
w nim trzecia część artykułu Adama Frużyńskiego o zabrskim koksownictwie. Znajdziemy też bogato ilustrowany archiwalnymi rysunkami artykuł Eufrozyny Piątek Systemy
wybierania i urabiania skał w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym w II poł. XVIII wieku.
Jacek Okoń w artykule Górnictwo w twórczości poetyckiej Włodzimierza Żelechowskiego
przypomina zapomnianą dziś twórczość tego związanego ze Śląskiem poety. Obraz ziemi
naszej, czyli o „fedrowaniu śląskiego krajobrazu” to artykuł Jadwigi Pawlas-Kos o pejzażu
industrialnym w twórczości lokalnego środowiska plastycznego w XX w. Artykuł został
zilustrowany reprodukcjami wybranych dzieł, niestety nie w kolorze. W numerze zamieszczono też obszerny i bogato udokumentowany źródłami z archiwum IPN artykuł Jana
Jurkiewicza „Wy róbcie swoje, a my swoje”. Załogi górnicze województwa katowickiego
w drodze do pluralizmu związkowego (wrzesień 1988 – kwiecień 1989). Plany i rysunki
Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, pochodzące z niemieckiego Wyższego Urzędu
Górniczego we Wrocławiu, a znajdujące się w MGW, omówił Adam Frużyński, dołączając
do artykułu liczne reprodukcje. Jan Woźniak w artykule Gierczyński kunszt wodny opisuje
jeden z najciekawszych zabytków w ekspozycji stałej MGW – jedyne zachowane tego
rodzaju drewniane urządzenie od wypompowywania wody z kopalni. Uzupełnieniem są
niezwykle ciekawe ilustracje.
Numer 5, z 2011 r., wydany w 20. rocznicę tragedii w kopalni Wujek, w znacznej części
poświęcony został temu wydarzeniu. Zamieszczono fragment uzasadnienia wyroku Sądu
Okręgowego w Katowicach z 31 V 2007 r. oraz relację córki jednej z oﬁar tych wydarzeń.
Znajdziemy także trzy artykuły dotyczące wydarzeń w kopalni Wujek: Jana Jurkiewicza
„Ciągnąć polski wózek”. Załogi górnicze województwa katowickiego w 1981 r. w okresie
narastającego konﬂiktu władza – „Solidarność”, Zenona Szmitke Godne życie Janka Stawisińskiego i jego matki Janiny oraz Jacka Okonia Internowani z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego wobec tragedii w kopalni „Wujek”. Inną tematyką zajął się Jan Woźniak w artykule
Znaczenie szybu Wilhelmina i jego wentylatorów dla kopalni „Królowa Luiza”. Bogato
ilustrowany archiwalnymi rysunkami, dotyczący nieco zapomnianych problemów artykuł
zyskuje na aktualności, gdy uświadomimy sobie, że wkrótce po jego napisaniu kolejny
fragment kopalni „Królowa Luiza” został przeznaczony do udostępnienia dla turystów.
Numer zamyka kalendarium 30-lecia Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, zestawione przez Adama Frużyńskiego.
Ostatni z nadesłanych zeszytów, numer 6, zawiera 14 artykułów, jak zwykle o zróżnicowanej tematyce. Bardzo obszerny, z licznymi ilustracjami, jest artykuł Jana Woźniaka
Historia Szybu Carnall na tle dziejów Pola Zachód kopalni węgla „Królowa Luiza” w Zabrzu. Jest to kontynuacja tematyki poruszanej przez tego autora w poprzednim numerze.
Z kolei Adam Frużyński w bogato ilustrowanym artykule Rozwój konstrukcji wież szybowych w górnośląskich kopalniach omawia dzieje tych tak bardzo typowych dla krajobrazu
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śląskiego konstrukcji. Rola stanowych modlitewników górniczych wydawanych w latach
1840–1879 na Górnym Śląsku w rozumieniu kultu Świętej Barbary Szafarki Eucharystii
autorstwa Beaty Piechy-von Schagen zawiera omówienie zapomnianych dziś, a niegdyś
bardzo ważnych dla śląskich rodzin wydawnictw. Kolejny artykuł Jana Jurkiewicza, „Dawać węgiel i zarabiać”. Załogi górnicze województwa katowickiego w 1982 roku wobec
rzeczywistości stanu wojennego, przybliża specyﬁkę pierwszych miesięcy stanu wojennego
w regionie górnośląskim. Zenon Szmitke w artykule Znaczenie przemysłu węglowego dla
podziału obszaru plebiscytowego Górnego Śląska przypomina wpływ rozmieszczenia pól
górniczych na podział terenów przemysłowych Górnego Śląska między Polskę i Niemcy.
Drugi w tym numerze artykuł Adama Frużyńskiego to publikacja źródłowych materiałów
na temat kopalni srebra i ołowiu „Fryderyk” w Tarnowskich Górach, zwłaszcza planów
i rysunków pochodzących z niemieckiego Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.
Wiosną 2015 r., już po napisaniu tej recenzji, ukazał się numer 7 czasopisma, datowany
najprawdopodobniej na rok 2013. Wskazuje to na bardzo duże opóźnienie w wydawaniu
czasopisma, co wprawdzie nie wpływa na jego zawartość merytoryczną, ale może zniechęcać autorów spoza MGW do przesyłania do „Górnika Polskiego” ważnych artykułów.
Niemiłym zgrzytem jest pojawienie się w numerach 4, 5 i 6 artykułów Stefana Gierlotki, które są autoplagiatami – powtarzają się obszerne fragmenty tekstu, a także cały
materiał ilustracyjny opublikowane w innym wydawnictwie – nie ma w tym jednak winy
żadnej z redakcji. Autor najprawdopodobniej w tym samym czasie przesłał je zarówno do
„Górnika Polskiego”, jak i do cyklicznego wydawnictwa Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej pt. Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury (gdzie
zostały opublikowane w tomach 3, 4 i 5), nie informując o tym redaktorów.
Wyraźnym mankamentem jest nie najlepsza i do tego zróżnicowana szata graﬁczna
kolejnych zeszytów „Górnika Polskiego”. Wynika to prawdopodobnie z zatrudniania do
składu różnych ﬁrm, jednak nie ma powodów, dla których nie można wykonawcom postawić odpowiednio wysokich wymagań. Wbrew powszechnie przyjętym zasadom typograﬁi
tekst główny jest zazwyczaj złożony innym krojem pisma (arial) niż tekst przypisów (times), ponadto w poszczególnych zeszytach krój i wielkość pisma oraz interlinii znacznie
się różnią. W zeszycie 4 niemal całkowicie zrezygnowano z marginesów górnego i dolnego, co pogorszyło i tak już nie najlepszą czytelność. Jakość druku ilustracji, zwłaszcza
w pierwszych numerach, jest bardzo niska.
Poważnym błędem redakcji czasopisma jest rezygnacja z rozpropagowania go w Internecie (jak głosi powiedzenie, „jeśli czegoś nie ma w Google’u, to znaczy, że nie istnieje”).
Czasopismo nie tylko nie ma strony internetowej, ale nie ma też o nim informacji na stronach Muzeum Górnictwa Węglowego.
Podsumowując, pomimo pewnych mankamentów, „Górnik Polski” jest pożytecznym
wydawnictwem, a zamieszczane w nim artykuły zainteresują osoby zajmujące się zarówno
dziejami Śląska, jak i historią techniki i przemysłu.
Marek J. Battek
(Politechnika Wrocławska)
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SKREŚLENI PRZYWRÓCENI – PODSUMOWANIE PROJEKTU „SKREŚLENI”
Uniwersytet Wrocławski uczcił oﬁary totalitarnej ideologii nazistowskiej III Rzeszy, tj.
osoby, które po 1933 r. zostały pozbawione stopni naukowych uzyskanych na wrocławskiej
uczelni. Zrobił to, choć nie jest prawnym następcą przedwojennego Śląskiego Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma, lecz jedynie depozytariuszem i spadkobiercą jego historii,
nieponoszącym odpowiedzialności za decyzje poprzednika.
Projekt Skreśleni jest zwieńczeniem wieloletnich badań zainicjowanych przez Alfreda Koniecznego i kontynuowanych przez Kaia Kranicha, a dotyczących jednego z najciemniejszych okresów w historii Niemiec i jednocześnie Uniwersytetu we Wrocławiu –
pozbawienia w latach 1933–1945 stopni naukowych wielu osób ze względów politycznych
i rasowych. Projekt został podjęty przez Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich
im. Willy’ego Brandta działające przy Uniwersytecie Wrocławskim, a jego głównym celem
było wydanie oświadczenia potępiającego różne formy dyskryminacji i prześladowań przez
nazistów. Ostatecznie inicjatorami wydania tego oświadczenia stali się rektorzy Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu w Kolonii. Ideę poparły władze miasta i regionu, dlatego
do projektu włączył się Urząd Miejski Wrocławia oraz Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego. Uroczystość w Auli Leopoldyńskiej odbyła się 22 I 2015 r. Towarzyszył jej
koncert Bente Kahan Pieśni z getta w synagodze i wieczorny bankiet wydany przez prezydenta miasta w Ratuszu. Następnego dnia w Oratorium Marianum odbyło się sympozjum
naukowe Skreśleni. Koordynatorem projektu był prof. Krzysztof Ruchniewicz, dyrektor
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta.

I. Projekt Skreśleni – tło historyczne1
Śląski Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma u progu III Rzeszy
Na przełomie 1932 i 1933 r. na niemieckich uczelniach uczyło się blisko 118 tys. studentów. Spośród 54 ośrodków akademickich Wrocław znajdował się na czwartym miejscu,
1

Szerzej zob. Alfred Ko n i e c z n y, Pozbawienie niemieckich Żydów-emigrantów stopni doktorskich Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1938–1942, Wrocław 1994 (Studia nad Faszyzmem
i Zbrodniami Hitlerowskimi XVII), s. 287–321; idem, Pozbawienie Żydów stopni doktorskich na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1940–1941, Wrocław 1967 (Acta Universitatis Wratislaviensis No
63, Prawo 18), s. 123–132; Teresa Kulak, Zmiany w pozycji naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego
na forum Rzeszy w latach trzydziestych, Wrocław 1993 (Studia i Materiały z Dziejów Uniwersytetu
Wrocławskiego, t. 2), s. 43–63; Universitas litterarum Wratislaviensis. Księga pamiątkowa jubileuszu
200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu, red. Jan Harasimowicz, Wrocław
2013.
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zaraz po Berlinie, Lipsku i Dreźnie. Na pięciowydziałowym uniwersytecie, noszącym
od 1911 r. nazwę Śląskiego Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma (Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau) kształciło się ok. 5600 osób, a w Wyższej Szkole
Technicznej (Technische Hochschule) ok. 1500. Warto pamiętać, że już w tym czasie, tj.
od 2 XII 1932 r., na mocy decyzji władz państwowych Uniwersytet działał „w siostrzanej
współpracy i współegzystencji” z Wyższą Szkołą Techniczną, tworząc Uniwersytet Śląski.
Fuzja, choć pod pewnymi względami bardzo korzystna, nie wytrzymała jednak próby czasu
i do rozdzielenia uczelni doszło 2 XII 1937 r., tj. dokładnie pięć lat po ich połączeniu.
Początek lat 30. XX w. był dla wrocławskiego Uniwersytetu sprzyjającym okresem.
Uczelnia mogła poszczycić się światowej klasy uczonymi. Powstawały nowe programy
badawcze i uruchamiano nowe kierunki studiów, co sprawiło, że sukcesywnie, począwszy
od powojennego załamania, wzrastała liczba studentów, zarówno tych przyjeżdżających
z innych miast niemieckich, jak i z zagranicy, np. z Pragi, Budapesztu i Wiednia. To wszystko świadczyło o wzrastającej randze uczelni, która miała ambicje być „latarnią morską
niemieckiego ducha, która błyska sąsiadom po wschodniej stronie i zaprasza do wymiany
duchowych dóbr”.
Przejęcie władzy w Niemczech przez Adolfa Hitlera, które nastąpiło 30 I 1933 r., było
początkiem nowego okresu w dziejach nie tylko Niemiec i Europy, ale także niemieckiego
systemu oświaty. Dla wielu szkół wyższych była to data przełomowa, bo jak się wkrótce
okazało, oznaczała koniec autonomii i początek skrajnego upolitycznienia uczelni. Sukcesywnie wprowadzane w życie nowe ustawy oﬁcjalnie miały na celu „ujednolicenie” Rzeszy, natomiast w rzeczywistości służyły całkowitemu podporządkowaniu społeczeństwa
oraz wszystkich instytucji nowym władzom. Już w lutym 1933 r. w całych Niemczech
odwołani zostali na pewien czas rektorzy, a senaty i rady wydziałów zaczęły funkcjonować
jako „narodowosocjalistyczne rady mężów zaufania”. To był dopiero początek głębokich
i tragicznych w skutkach zmian.
„Brunatna władza” i kryzys na Uniwersytecie
Rządy III Rzeszy rozpoczęły się od rozbijania ze względów politycznych i rasowych
społeczności uczonych. Nastał czas „aryzacji” uczelni i dzielenia społeczności akademickiej na „Aryjczyków”, „nie-Aryjczyków” i „pół-Aryjczyków”. Do szkół wyższych
wprowadzono zasadę wodzostwa – rektorzy byli odtąd führerami uczelni. Ingerowano
w program nauczania oraz tryb rekrutacji, wprowadzając m.in. zasadę numerus clausus,
która ograniczała dostęp do studiów dla osób niearyjskiego pochodzenia do zaledwie 1,5%
kandydatów. Wprowadzono nowe zasady doktoryzowania się i prowadzenia postępowań
habilitacyjnych, zabraniając m.in. nie-Aryjczykom i osobom pozostającym w związku
małżeńskim z żydowskim partnerem habilitowania się.
Sytuacja na wrocławskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma była szczególnie niestabilna ze względu na częste zmiany władz rektorskich. W 1933 r. było aż trzech rektorów
i dopiero ostatni, Gustaw Adolf Waltz, został wybrany na pięć lat, co było ewenementem,
bo zwykle rektorzy sprawowali swoją funkcję przez rok. Waltz miał bardzo ambitne plany.
Planował rozbudowę uczelni i jej dalszy rozwój. Chciał inicjować nowatorskie badania
i powoływać nowe specjalizacje i katedry. Wystąpił także do władz o nadanie uczelni
miana Uniwersytetu Rzeszy (Reichsuniversität). Zamierzonego celu jednak nie osiągnął,
bo jego starania przypadły na okres ogromnego regresu uczelni. Relegowano z niej wielu
uczonych, a nakłady ﬁnansowe były niewielkie, w związku z czym ograniczano zajęcia.
Drastycznie spadała liczba studentów. W roku akademickim 1932/1933 było ich 5600, rok
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później – 5070, w roku 1934/1935 już tylko 4481, a w 1937 r. immatrykulowano zaledwie
2435 osób. Miało to zapewne związek z ustawą z kwietnia 1933 r., która określała prawa
i obowiązki studenta, nakazując mu m.in. bycie oddanym narodowi i państwu i odmawiając praw osoby prywatnej. Niemiecki student musiał odtąd nie tylko się uczyć, lecz także
pracować m.in. na obozach Ochotniczej Służby Pracy, które przygotowywały do służby
wojskowej. Władze Rzeszy wprowadziły ponadto limity naboru na studia, tłumacząc to
tym, iż narodowi nie jest potrzebny bezrobotny proletariat z wyższym wykształceniem.
We Wrocławiu nie było konieczności wprowadzania limitów przyjęć na Uniwersytet, bo
liczba chętnych i tak była mała, mimo różnorodnych i zakrojonych na szeroką skalę prób
przyciągnięcia studentów. W związku z militaryzacją przemysłu preferowane były zawody
inżynieryjne, na czym korzystały szkoły techniczne, takie jak wrocławska Wyższa Szkoła
Techniczna.
Liczba studentów w całej Rzeszy w ciągu pięciu lat zmniejszyła się o blisko 65%,
spadając ze 118 tys. w roku akademickim 1932/1933 do 51 tys. w roku 1938. Ze względu
na czystki polityczne i etniczne spadała też liczba nauczycieli akademickich. Jednym ze
sposobów na uzupełnienie kadry były szybkie mianowania i nominacje, których w latach
1933–1934 na Uniwersytecie przeprowadzono aż 44 (dla porównania: w latach poprzednich zwykle nie przekraczały 7–9 rocznie). Wszystkie te działania i decyzje, podejmowane zarówno na szczeblu państwowym, jak i lokalnym, sprawiły, że w całych Niemczech
nastąpiła dewaluacja wykształcenia uniwersyteckiego.
„Ujednolicanie” Rzeszy i „aryzacja” środowiska akademickiego
Polityka nazistowska od samego początku nastawiona była na dyskryminowanie ludności żydowskiej. Antysemickie hasła już na przełomie lat 20. i 30. głoszone były m.in. przez
członków Narodowosocjalistycznego Związku Studentów Niemieckich (NSDStB). Wnioskowano o „ławkowe getto” dla kolegów żydowskiego pochodzenia, atakowano profesorów, nocami palono „niesłuszne książki”. We Wrocławiu takie „ognisko” na pl. Zamkowym
poprzedzone było przemarszem przez miasto kilku tysięcy „żołnierzy Hitlera” z zapalonymi
pochodniami. Do podobnych wydarzeń w ramach „akcji przeciwko antyniemieckiemu duchowi” dochodziło we wszystkich uniwersyteckich miastach Niemiec, m.in. w Kolonii.
Celem wprowadzanych już od początku 1933 r. ustaw i zarządzeń było przygotowanie
programu „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Pierwszym etapem „oczyszczania” Rzeszy, w tym środowisk akademickich, było usunięcie z uczelni nie-Aryjczyków oraz
pozbawienie ich możliwości awansu społecznego. Pozbywano się też osób niewygodnych
ze względów politycznych. Nakazywała to ustawa z kwietnia 1933 r. dotycząca odbudowy
zawodowej służby urzędniczej. Zgodnie z jej zapisami z pracy we wszystkich służbach
cywilnych zwalniano osoby niearyjskiego pochodzenia oraz takie, które mogły stanowić
zagrożenie dla narodowego socjalizmu.
We Wrocławiu najsilniejsze działania antysemickie nastąpiły w kwietniu i maju 1933 r.
Z Uniwersytetu relegowano wszystkich nie-Aryjczyków i przeciwników politycznych. Nie
oszczędzano nawet bardzo zasłużonych pracowników, takich jak były rektor prof. Richard
Schott – założyciel Instytutu Europy Wschodniej. Pół-Aryjczyków zostawiano pod warunkiem, że byli fachowcami „wysokiej próby” lub mieli zasługi dla państwa, jednak odsuwano
ich od zajęć dydaktycznych. W sumie do 1941 r. z wrocławskiego Uniwersytetu usunięto
ponad 60 profesorów i docentów żydowskiego pochodzenia, promowanych na tej uczelni
w latach 1898–1932. Najbardziej ucierpiał Wydział Prawa, tracąc blisko 30 doktorów, oraz
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Wydział Medyczny, z którego usunięto 22 doktorów medycyny i 7 doktorów stomatologów.
Ze względu na zwolnienia niektóre jednostki przestawały istnieć.
Uproszczona procedura relegowania pracownika z uczelni polegała na przymusowym
przeniesieniu go na wcześniejszą emeryturę bez podania przyczyny. Tak postąpiono np.
z 43-letnim wówczas prof. Siegfriedem Fischerem (1891–1966), psychiatrą, który naukowo
pracował na Uniwersytecie, a oprócz tego prowadził praktykę lekarską w uniwersyteckim
szpitalu psychiatrycznym, współpracując m.in. z Aloisem Alzheimerem. Ze względu na
swoje pochodzenie Fischer został w 1934 r. zmuszony do przejścia na emeryturę. Rok
później udało mu się wyjechać do Panamy, a potem do USA, gdzie został do końca życia,
pracując w klinice psychiatrycznej w San Francisco i wykładając na Uniwersytecie Kalifornijskim i w Nowym Jorku.
W atmosferze wszechobecnej nagonki antysemickiej wielu Żydów decydowało się
na emigrację z Niemiec. Szacuje się, że do 1938 r. uczelnie niemieckie opuściło aż 3120
profesorów, docentów oraz innych nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.
Było to blisko 40% ogółu zatrudnionych na uczelniach. Największe straty poniosły nauki
medyczne, które utraciły blisko 42% pracowników, oraz nauki humanistyczne (43%). Nauki
przyrodnicze i techniczne utraciły ponad jedną trzecią uczonych. Ci spośród samodzielnych
pracowników naukowych, którzy zostali, na mocy ustawy z 11 X 1933 r. zobowiązani byli
do przynależności do Narodowosocjalistycznego Związku Wykładowców (NS Dozentenschaft), mającego charakter związku zawodowego.
Bez domu, majątku, obywatelstwa i doktoratu
Na emigrację decydowały się nie tylko osoby żydowskiego pochodzenia i nie tylko
pracownicy szkół wyższych, lecz także osoby niezwiązane z uczelniami: przemysłowcy,
lekarze, prawnicy, właściciele ﬁrm itd. Wszyscy oni, zgodnie z ustawą z 14 VII 1933 r.,
pozbawiani byli obywatelstwa niemieckiego, gdyż w przekonaniu ustawodawców swoim
zachowaniem działali na szkodę Niemiec i naruszali tym samym obowiązek wierności
wobec Rzeszy i narodu. Następstwem utraty obywatelstwa była m.in. konﬁskata majątku.
Decydującą rolę odgrywało tu gestapo, które – pozostając we współpracy z Głównym
Urzędem Bezpieczeństwa i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rzeszy – rekwirowało
cały majątek oraz blokowało konta bankowe i wierzytelności.
Od lipca 1934 r. stosowano zasadę, według której w każdym przypadku odebrania
niemieckiego obywatelstwa oraz w sytuacji, gdy „posiadacz tytułu swym zachowaniem
okazał się niegodny noszenia niemieckiej godności akademickiej”, daną osobę pozbawiano
stopni naukowych. Władze Rzeszy bardzo dobrze zdawały sobie sprawę z tego, jak ważny był wówczas stopień naukowy. Świadczył on o przynależności do wyższej warstwy
społecznej i szczególnie dla osób żydowskiego pochodzenia był przepustką do świata
niemieckiej inteligencji. Warto pamiętać, na co zwraca uwagę prof. Alfred Konieczny,
że na oﬁcjalnych listach deportacyjnych do obozów zagłady można spotkać nazwiska
poprzedzone stopniem doktorskim. W transportach z Wrocławia i całego Dolnego Śląska
nazwiska blisko 70 Żydów doktorów, w tym wielu wypromowanych na Uniwersytecie we
Wrocławiu, odnaleziono w dziewięciu transportach. Przeraża fakt, że władze nazistowskie,
umieszczając na listach transportowych do obozów śmierci przed nazwiskiem stopnie naukowe, uznawały, że dana osoba jest jeszcze godna miana doktora nauk, ale nie jest już
godna dalszego życia.
Przepisy wykonawcze dotyczące odbierania stopni i tytułów naukowych musiały znaleźć się w regulaminach promocyjnych wszystkich niemieckich uczelni. Ministerstwo
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Spraw Wewnętrznych Rzeszy informowało Ministerstwo Nauki o wszystkich przypadkach
pozbawienia obywatelstwa osób przebywających poza granicami kraju, a posiadających
stopień doktora. Informacje te przekazywano następnie na odpowiednie uczelnie, by te
podjęły działania i rozpoczęły procedurę odebrania doktoratu. Początkowo uczelniane komisje mogły przyjmować wyjaśnienia osób, wobec których trwało postępowanie, jednak
już w 1936 r. tego nie czyniono. Nie domagano się zwrotu dyplomu, gdyż i tak w większości przypadków byłoby to niemożliwe. Zainteresowanym nie dostarczano decyzji, gdyż
władze Rzeszy uważały, że wystarczy publikacja w „Deutscher Reichsanzeiger” – specjalnym organie prasowym publikującym listy osób pozbawionych obywatelstwa. Jak można
się domyślać, chodziło o dodatkową stygmatyzację przez podanie decyzji do publicznej
wiadomości. Do czasu wybuchu wojny w 1939 r. takich list, obejmujących zwykle ponad
100–150 nazwisk, ogłoszono 119. Do lutego 1942 r., czyli do czasu, gdy Żydzi mogli legalnie emigrować z Niemiec, list ogłoszono w sumie 250.
Poszukiwanie „skreślonych”
Wszystkie decyzje uczelnianych komisji wpisywane były do specjalnych rejestrów osób
pozbawionych stopni naukowych. Rejestr prowadzony na wrocławskim Uniwersytecie im.
Fryderyka Wilhelma zaginął lub został zniszczony. Na podstawie częściowo zachowanych
dokumentów zaczął go odtwarzać już w latach 60. XX w. prof. A. Konieczny. Wynikiem
wieloletnich poszukiwań i licznych kwerend archiwalnych były dwa artykuły, w których
Konieczny podał listy ponad 260 osób pochodzenia żydowskiego, które na Uniwersytecie
we Wrocławiu otrzymały stopień doktora i utraciły go w wyniku antysemickiej polityki
III Rzeszy. Ostatnio tematem tym zajmował się też w swojej książce pt. Anpassung im
Nationalsozialismus Kai Kranich.
Dzięki badaniom Koniecznego i Kranicha udało się ustalić listę ponad 260 osób, którym Śląski Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma w Breslau odebrał stopnie naukowe,
co w większości przypadków (ponad 200) było następstwem pozbawienia niemieckiego
obywatelstwa na skutek emigracji. Odbieranie stopni naukowych w przeważającej większości dotyczyło osób żydowskiego pochodzenia i obejmowało głównie mężczyzn, choć na
uniwersyteckiej liście pojawiają się też kobiety. Wiadomo, że odtworzony przez Koniecznego i uzupełniony przez Kranicha rejestr nie jest kompletny, gdyż w archiwach brakuje
dokumentacji dotyczącej osób, wobec których przypuszczalnie tego typu postępowanie
również musiało się toczyć.
Przywracanie pamięci
W Niemczech temat odbierania stopni i tytułów naukowych był przedmiotem wielu
debat, które rozgorzały dopiero pod koniec lat 90. XX w. Na większości uczelni, gdzie
ten proceder miał miejsce, w ostatnich latach podjęto uchwały, które potępiały takie zachowanie.
Prof. Stanisław Kulczyński, pierwszy powojenny rektor wrocławskiej Alma Mater,
niejednokrotnie powtarzał, że „jesteśmy materialnymi spadkobiercami ruin niemieckiego
Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, a duchowymi spadkobiercami kresowej kultury
lwowskiej”. Pogodzenie się z zastaną we Wrocławiu trudną i skomplikowaną historią tej
uczelni przyszło z czasem. Choć tego, co działo się na wrocławskim Uniwersytecie przed
1945 r., nie można uznać wprost za historię dzisiejszego Uniwersytetu Wrocławskiego,
bo nie istnieje ciągłość prawna pomiędzy Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität zu
Breslau a UWr, to jednak ta ciemna i haniebna karta historii jest dziedzictwem, z którym
największa wrocławska uczelnia musiała się kiedyś zmierzyć.
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II. Relacja z uroczystości (22 I 2015 r.)
i sympozjum naukowego (23 I 2015 r.)
Główna uroczystość uczczenia oﬁar totalitarnej ideologii nazistowskiej III Rzeszy
– osób, które po 1933 r. zostały pozbawione stopni naukowych uzyskanych na wrocławskiej
uczelni – odbyła się 22 I 2015 r. w Auli Leopoldyńskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.
Wśród gości obecni byli m.in. marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, konsul generalna Niemiec we Wrocławiu
Elizabeth Wolbers, delegacja z Niemiec z rektorem Uniwersytetu w Kolonii prof. Axelem
Freimuthem na czele. Władze Uniwersytetu Wrocławskiego reprezentował rektor Marek
Bojarski oraz prorektor ds. badań naukowych i kontaktów z zagranicą Adam Jezierski.
Gośćmi honorowymi byli potomkowie pozbawionych stopni doktorskich niemieckich
lekarzy żydowskiego pochodzenia – prof. Gideon Greif, izraelski historyk specjalizujący
się w tematyce Holocaustu, który na uroczystości do Wrocławia przybył wraz z matką,
Beatrice Danziger-Greif. Obecni byli przedstawiciele wielu instytucji kultury, sztuki i nauki, a także organizacji żydowskich.
Na uroczystość składały się przemówienia inicjatorów i partnerów projektu Skreśleni,
którego najważniejszą częścią było wydanie oświadczenia potępiającego nazistowski proceder pozbawiania stopni naukowych osób m.in. żydowskiego pochodzenia.
Marszałek C. Przybylski podkreślał, że Dolny Śląsk to region zmian – gospodarczych,
społecznych, ale przede wszystkim historycznych. Zaznaczył, że wobec minionych zdarzeń
i ludzi, którzy w nich ucierpieli, nie możemy pozostać obojętnymi.
Prezydent R. Dutkiewicz wyraził przekonanie, że jeśli chce się przedstawiać Wrocław
jako miasto akademickie, to należy pamiętać o XX-wiecznych systemach totalitarnych,
które zhańbiły ideę universitas. Zaznaczył, że opowiadając dumną historię miasta, należy
pokazywać wielowiekową spuściznę naukową i kulturalną, przy jednoczesnym zwracaniu
uwagi na jego wielowyznaniową przeszłość, potrzebę ciągłego dialogu, tolerancji oraz szacunku dla różnych idei i przekonań. Prezydent podkreślił, że projekt Skreśleni ma ogromne
znaczenie polityczne, a ponadto pogłębił on dialog polsko-niemiecki, stając się kolejnym
pomostem budowanym w dobrej sprawie.
E. Wolbers, konsul generalna Niemiec we Wrocławiu, wyraziła nadzieję, że ta uniwersytecka uroczystość – szczególnie dla Niemców – będzie przestrogą i zobowiązaniem
do tego, by być czujnym wobec wszelkich przejawów niesprawiedliwości, dyskryminacji
i prześladowań. Pani konsul podziękowała władzom obu uczelni oraz miasta i regionu za
tak cenną inicjatywę rehabilitacji niemieckich uczonych.
Rektor Uniwersytetu w Kolonii, prof. A. Freimuth, przedstawił w skrócie wydarzenia,
jakie miały miejsce na jego uczelni w latach 1933–1945, o sytuacji zaś na Uniwersytecie
we Wrocławiu opowiadał prof. M. Bojarski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.
Tę część uroczystości zakończyło wzruszające wystąpienie prof. G. Greifa, wnuka pokrzywdzonych lekarzy. Przemawiając w imieniu rodzin wszystkich „skreślonych”, opowiedział historię swoich dziadków i wyraźnie podkreślał, że ten dzień jest dniem zwycięstwa
sprawiedliwości i wartości moralnych, a porażką zła. „Dzisiejsza uroczystość ma rangę nie
tylko symboliczną. Jest aktem restytucji, aktem zadośćuczynienia, aktem wynagrodzenia
i sprawiedliwości. Dopuszczono się bezprawia, które musi teraz wszystkimi dostępnymi
środkami zostać naprawione” – zaznaczył i za podjęcie takiej inicjatywy wyraził wdzięczność w imieniu swoim, swojej rodziny i wszystkich niemieckich lekarzy żydowskiego
pochodzenia, których pozbawiono stopni naukowych zdobytych na Śląskim Uniwersytecie
im. Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu.
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Druga część uroczystości rozpoczęła się od przedstawienia sylwetek wybranych osób,
którym w latach 1933–1945 Śląski Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu
odebrał stopnie naukowe. Biogramy osób odczytali doktoranci UWr.
W gronie osób, które zdecydowały się lub były zmuszone do emigracji, a mogły poszczycić się posiadaniem stopnia naukowego, był prof. Artur Guttman (1881–1948), chemik specjalizujący się w badaniach nad cementem. Po uzyskaniu doktoratu we Wrocławiu
wyjechał najpierw do Hamburga, a potem do Düsseldorfu, gdzie rozpoczął prace mające
na celu dostosowanie parametrów cementu do niemieckich norm budowlanych. Udało mu
się to, po czym został uznany za najważniejszego specjalistę i uczonego w tej dziedzinie
i nadano mu tytuł honorowego profesora Wyższej Szkoły Technicznej w Aachen. W 1933 r.
ze względu na żydowskie pochodzenie stracił prawo do nauczania, potem stracił także
pracę i mieszkanie, a dwa tygodnie przed wybuchem wojny wyemigrował wraz z rodziną
do Wielkiej Brytanii. W 1941 r. pozbawiono go niemieckiego obywatelstwa, czego następstwem było odebranie stopnia doktora nauk humanistycznych uzyskanego we Wrocławiu.
Zmarł na emigracji, a do Niemiec powróciły jego żona i córka.
Paul Tillich (1886–1965), doktor ﬁlozoﬁi uznawany za jednego z najbardziej wpływowych protestanckich myślicieli XX w., był religijnym socjalistą jawnie krytykującym
politykę nazistów, za co stracił posadę na uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. Po
tym, jak wyemigrował do USA i otrzymał amerykańskie obywatelstwo, władze III Rzeszy
pozbawiły go obywatelstwa niemieckiego, a Uniwersytet we Wrocławiu – stopnia doktora. Nie przeszkadzało mu to jednak w podjęciu pracy na stanowisku profesora najpierw
na Uniwersytecie Harvarda, a potem w Chicago.
Abraham Albert Kahlberg (1883–1966) po zrobieniu na wrocławskim Uniwersytecie
doktoratu z ﬁlozoﬁi został rabinem w Halle an der Saale. Podczas tzw. kryształowej nocy
aresztowano go i umieszczono w obozie w Buchenwaldzie. Został z niego zwolniony,
ale musiał niezwłocznie opuścić Niemcy i wyjechać do Szwecji. Odebrano mu prawa
obywatelskie oraz prawo do używania stopnia naukowego. Do Niemiec powrócił dopiero
w 1962 r. i osiadł w Hamburgu.
Pochodzący z Wrocławia i tu studiujący Otto Landsberg (1865–1942), matematyk, kilka
lat po obronie doktoratu przeniósł się do Magdeburga, gdzie najpierw był dyrektorem urzędu statystycznego, a potem zawodowym radcą miejskim i zastępcą burmistrza. W uznaniu
jego zasług i dorobku naukowego nadano mu godność profesora. Po dojściu nazistów do
władzy najpierw stracił pracę, a potem wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Spotkał go taki
sam los jak pozostałych Żydów emigrantów. Pozbawiony obywatelstwa i stopnia doktora,
zmarł na emigracji jeszcze w czasie wojny.
Hugo Steinthal (1893–1961) po uzyskaniu na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma
we Wrocławiu stopnia doktora ﬁlozoﬁi nie angażował się w dalszą pracę naukową, tylko
poświęcił się pracy na rzecz swojej gminy żydowskiej, w której został rabinem. Chcąc
chronić rodzinę, wyjechał w 1935 r. do Francji. Jego również spotkało to, co pozostałych
emigrantów żydowskiego pochodzenia, mimo to po wojnie wrócił do rodzinnego Saarbrücken i pracował jako księgarz.
Elfriede i Karl Danzigerowie byli lekarzami, których do emigracji z Niemiec zmusiło
żydowskie pochodzenie. Elfriede (1894–1976) studiowała we Wrocławiu medycynę i tu
zrobiła doktorat. Została pediatrą i w Brzegu prowadziła własną praktykę lekarską, będąc wówczas jedną z nielicznych kobiet lekarzy. W Brzegu poznała swojego przyszłego
męża Karla, lekarza internistę i orzecznika miejscowej kasy chorych, który stopień doktora uzyskał na wrocławskim Uniwersytecie w 1913 r. Po dojściu nazistów do władzy
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E. i K. Danzigerowie stracili prawo do wykonywania zawodu. Korzystając ze specjalnego
statusu Górnego Śląska, przenieśli się do rodzinnego miasta Karla, tj. do Zabrza. Tam,
dzięki przepisom regulującym ochronę mniejszości narodowych, mogli nadal prowadzić
praktykę lekarską. W listopadzie 1938 r. podczas tzw. kryształowej nocy K. Danziger został aresztowany i wywieziony do obozu w Buchenwaldzie. O uwolnienie męża Elfriede
walczyła nawet w głównej siedzibie gestapo w Berlinie. Po kilku miesiącach Danziger
wyszedł z obozu, był już jednak – jak wspomina jedna z jego córek – zupełnie innym
człowiekiem, smutnym i pogrążonym w depresji. Danzigerom udało się wyemigrować do
Palestyny, a wyjazd stał się pretekstem do pozbawienia ich w 1940 r. obywatelstwa oraz
prawa używania stopni naukowych. Osiedlili się w Tel Awiwie, gdzie początkowo mogli
pracować jedynie jako pielęgniarze. Dopiero w 1944 r. uzyskali zgodę na prowadzenie własnej praktyki. Danzigerowie nie zdecydowali się po wojnie na powrót do Niemiec. W Tel
Awiwie nadal mieszkają ich dwie córki. B. Greif wraz ze swoim synem prof. G. Greifem
obecna była na uroczystości w Auli Leopoldyńskiej.
Po przedstawieniu biogramów wybranych osób nastąpiła najważniejsza część uroczystości. Rektor UWr prof. M. Bojarski odczytał oświadczenie, które zostało wydane
w czterech językach: polskim, niemieckim, angielskim i hebrajskim, a następnie podpisane
przez rektorów M. Bojarskiego i A. Freimutha. Jeden z egzemplarzy został złożony na ręce
córki lekarzy, B. Greif.
Uroczystość w Auli Leopoldyńskiej uświetnił występ artystów z Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, prof. Jarosława Pietrzaka (skrzypce) i dr Julity
Przybylskiej-Nowak (fortepian). W ich wykonaniu goście usłyszeli Abodah Ernesta Blocha,
Hebrew melody Josepha Achrona oraz Allegro assai Josepha Szulca.
Wydanie oświadczenia było zamknięciem i podsumowaniem pewnego etapu w dziejach
Uniwersytetu we Wrocławiu. Przede wszystkim było to symboliczne upamiętnienie osób
pozbawionych stopni i tytułów naukowych zdobytych na Śląskim Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma. Jak podkreślali inicjatorzy jego wydania, tj. prof. M. Bojarski, rektor UWr,
oraz prof. A. Freimuth, rektor Uniwersytetu w Kolonii, nie wiąże się ono w żaden sposób
z przejmowaniem przez dzisiejszy Uniwersytet Wrocławski odpowiedzialności prawnej czy
moralnej za tamte wydarzenia, jest natomiast jednym z elementów międzyuczelnianego
dialogu polsko-niemieckiego oraz próbą wydobycia z niepamięci osób pokrzywdzonych.
Była to też okazja do przypomnienia, że uniwersytety powinny być wolne od wszelkiej
ideologii, gdyż tradycyjnie rozumiana universitas opiera się przede wszystkim na wolności
nauki i dydaktyki.
Głównym uroczystościom towarzyszył wieczorny koncert Bente Kahan Pieśni z getta.
W Synagodze pod Białym Bocianem gości powitał Aleksander Gleichgewicht, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, zwracając się szczególnie w stronę
rodzin uczonych, którym naziści bezprawnie odebrali stopnie naukowe. W imieniu organizatora – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – głos zabrała także
Barbara Zdrojewska, przewodnicząca sejmiku dolnośląskiego, która nawiązała do historii
i symbolicznego uhonorowania przez władze Uniwersytetu Wrocławskiego pokrzywdzonych przed laty naukowców. Zgodnie z zapowiedziami prelegentów, licznie zebrani
w synagodze goście mogli wysłuchać pieśni w języku polskim, angielskim, niemieckim
i hebrajskim w wykonaniu Bente Kahan – norweskiej piosenkarki i aktorki żydowskiego
pochodzenia, jednej z czołowych europejskich artystek wykonujących pieśni żydowskie,
od lat związanej z Wrocławiem. Pieśni opowiadały o wydarzeniach, jakie rozgrywały się
podczas II wojny światowej w gettach oraz obozach w Oświęcimiu, Treblince, Gross-Rosen
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i innych. Warto zauważyć, że podczas koncertu Kahan sięgnęła po twórczość wrocławskiego poety Tadeusza Różewicza. Artystce na akordeonie i pianinie akompaniował Dariusz
Świnoga. Po koncercie goście przenieśli się do Ratusza, gdzie prezydent R. Dutkiewicz
wydał uroczysty bankiet.
Zwieńczeniem projektu Skreśleni było sympozjum naukowe zorganizowane przez
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta. Przez blisko cztery
godziny w Oratorium Marianum obradowali uczeni m.in. z Uniwersytetu w Kolonii i UWr
oraz przedstawiciele innych instytucji, w tym Instytutu Pamięci Narodowej. Sympozjum
naukowe poświęcone było tematyce prześladowań przez władze hitlerowskich Niemiec
uczonych żydowskiego pochodzenia. Jako pierwsi głos zabrali przedstawiciele władz
Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Kolońskiego, prof. A. Jezierski oraz prof.
A. Freimuth, którzy powitali słuchaczy.
Podczas pierwszej części sympozjum wystąpili wykładowcy Uniwersytetu w Kolonii:
prof. Norbert Finzsch, prof. Elke Kleinau oraz prof. Ralf Jessen. Moderatorem był prof.
Krzysztof Ruchniewicz, który w skrócie nakreślił sytuację niemieckich uczelni po dojściu
nazistów do władzy. Po tym wstępie do zaprezentowania swojego referatu zatytułowanego
Uniwersytet w Kolonii w cieniu swastyki został poproszony prof. Finzsch. Wykładowca
przedstawił główne założenia polityki nazistów względem żydowskich uczonych i ograniczenia, które ich spotkały. Posiłkując się materiałem archiwalnym, przedstawił słuchaczom
interesujące plakaty propagandowe powszechne w okresie prześladowań Żydów. Wymienił wpływowych uczonych; często były to osoby uznane w świecie nauki, które opuściły
Niemcy w latach 30. i nigdy już nie powróciły do Europy.
O dyskryminacji kobiet żydowskich na uniwersytetach niemieckich mówiła prof.
Kleinau, która na co dzień zajmuje się historią płci. W swoim wystąpieniu pt. Między przystosowaniem a prześladowaniem. Naukowcy w Trzeciej Rzeszy nawiązywała do sytuacji
kobiet na uczelniach przed wojną, skupiając się na aspekcie emigracji kobiet i ogólnej
niechęci do powrotu do Niemiec.
Z ostatnim w tej części sympozjum referatem, zatytułowanym „A był to zaledwie początek... – akcje palenia książek w roku 1933 w powojennej niemieckiej kulturze pamięci”,
wystąpił prof. Jessen. Skupił się on na akcji palenia książek przez nazistów i ewolucji
perspektywy pamięci tego wydarzenia w Niemczech. Tego typu akcje postrzegane są jako
symbol działań antyintelektualnych tego okresu i z pokolenia na pokolenie poddawane były
różnej interpretacji, co sprzyjało powstawaniu wielu mitów. Uzupełnieniem wystąpienia
były plakaty propagandowe z tego okresu, przez co prelegent zwrócił uwagę na rolę propagandy w procesie podżegania niemieckich intelektualistów do prześladowania Żydów
oraz skalę tego procesu na uczelniach niemieckich w latach 30. XX w.
Po tych trzech niezwykle treściwych i bogatych merytorycznie wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja. Pytania dotyczyły głównie tematyki rozliczenia Niemiec i niemieckich
wykładowców, którzy wówczas popierali działania nazistów. Historycy jednogłośnie
stwierdzili, że wiele tematów zostało przemilczanych i zabrakło pełnego dialogu w tej
sprawie. Nawiązali również do słynnej akcji studentów w Niemczech w latach 60., którzy
domagali się rozliczenia z przeszłością swoich rodziców i dziadków. Prelegenci doszli do
wniosku, że akcja, mimo iż odbiła się głośnym echem w przestrzeni publicznej, została
scharakteryzowana jako rewolta studencka. Zabrakło wtedy odwagi do rozpoczęcia trudnych dla Niemców tematów. Niektórzy wykładowcy dopiero po śmierci zostali rozliczeni
w Niemczech za swoje czyny przed wojną i po niej.
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W drugim panelu jako pierwszy wystąpił prof. Wojciech Kunicki z Instytutu Filologii
Germańskiej UWr, który w referacie pt. Nazizm. Nauka. Niedopasowanie. O wybranych
przewodach doktorskich na Wydziale Filozoﬁcznym od 1933 do 1945 r. ze szczególnym
uwzględnieniem germanistyki, nakreślił sylwetki kilku naukowców, którzy borykali się
z problemami prześladowań w Niemczech, a ostatecznie zostali zmuszeni do emigracji.
Następnie na mównicy pojawił się Kai Kranich, najmłodszy uczestnik konferencji, magister
historii, którego praca dyplomowa dotyczyła procederu pozbawiania stopni naukowych
żydowskich uczonych na Śląskim Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu. Kranich zwrócił uwagę, że na uniwersytetach w Würzburgu, Wiedniu i Wrocławiu
odnotowano najwięcej procedur pozbawiania stopni naukowych, np. we Wrocławiu ok.
260. Doszło nawet do sytuacji, w której na uczelniach tych więcej stopni odbierano, niż
nadawano. Posiłkując się biogramami, prelegent wskazał także, na jakich wydziałach pozbawiono tytułów największą liczbę osób. Jako ostatni wystąpił prof. G. Greif, od wielu lat
związany z Uniwersytetem w Tel Awiwie oraz Instytutem Yad Vashem w Izraelu. W Polsce znany jest głównie dzięki książce „...Płakaliśmy bez łez...” Relacje byłych więźniów
żydowskiego Sonderkommando z Auschwitz. Profesor w swoim wykładzie opisał losy
lekarzy w nazistowskich Niemczech. Na samym początku skupił się na tożsamości tych
osób i określeniu „lekarze żydowscy”, nawiązując następnie do ograniczeń, które z roku
na rok przysparzały trudności w wykonywaniu zawodu lekarza przez Żydów. Podobnie
jak poprzedni prelegenci, także prof. Greif zwrócił uwagę na niszczącą rolę propagandy
nazistowskiej w kreowaniu zmyślonego wizerunku żydowskiego lekarza jako mordercy
kobiet i osoby niosącej zagrożenie dla całego narodu niemieckiego. Jako wydarzenie, które
przyczyniło się do zaostrzenia polityki nazistowskiej względem lekarzy, prof. Greif wskazał
śmierć w 1934 r. prezydenta Hindenburga, który był zwolennikiem zaprzestania polityki
antysemickiej względem Żydów walczących na frontach I wojny światowej.
Można stwierdzić, że wystąpienie prof. Greifa było najciekawsze, czego dowodem
były długie owacje i liczne wyrazy uznania. Najsłabszym punktem sympozjum było symultaniczne tłumaczenie z języka niemieckiego na polski. Tylko jedna z tłumaczek wywiązała się ze swojego zadania należycie. Brak kompetencji drugiej sprawił, że wykłady
E. Kleinau i K. Kranicha zostały jedynie szczątkowo przetłumaczone, co było powodem
frustracji słuchaczy nieznających języka niemieckiego. Zdarzały się także częste pomyłki
i wyłączanie tłumaczenia w słuchawkach. Z tego względu w dyskusji po drugiej części
brać mogły udział jedynie osoby niemieckojęzyczne.
Podsumowując, uroczystości na Uniwersytecie Wrocławskim były wydarzeniem w Polsce bezprecedensowym. W wydanym w Auli Leopoldyńskiej oświadczeniu odebranie stopnia naukowego Niemcom, w przeważającej większości żydowskiego pochodzenia, którzy
uzyskali go na przedwojennym wrocławskim Uniwersytecie, zostało oﬁcjalnie uznane za
niebyłe i z tego powodu nieposiadające mocy prawnej. Jak zaznaczał prof. K. Ruchniewicz,
nie było to przywrócenie stopni naukowych, bo tego polski uniwersytet uczynić nie może.
Uroczystość była symbolicznym upamiętnieniem tych osób oraz potępieniem naruszającego
prawa człowieka politycznego prześladowania, które stało się udziałem przedwojennego
środowiska akademickiego. Warto mieć na uwadze, że wydane oświadczenie dotyczy zarówno nauczycieli akademickich relegowanych z uczelni, jak i tych, którzy po uzyskaniu
stopnia doktora pracowali poza uczelnią i wyemigrowali z Niemiec, czego następstwem
było odebranie im niemieckiego obywatelstwa, majątku i uzyskanych wcześniej stopni
naukowych.
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Inicjatywa Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Kolońskiego, poparta przez
władze Wrocławia i województwa dolnośląskiego, spotkała się z życzliwym odbiorem
w mediach zagranicznych. W mediach krajowych, oprócz głosów uznania, pojawiła się
także krytyka.

Marek Derwich
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW HISTORII
ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO PTH W ROKU 2014
1. Siedziba Oddziału, adres i telefon, e-mail
ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław, tel. 713752976, e-mail: atohistoria@gmail.com; http:
www.wtmh.pl
2. Rok założenia: 1947 r.
3. Skład Zarządu:
Prezes: prof. dr hab. Marek Derwich; Wiceprezes: prof. dr hab. Jacek Piotrowski; Sekretarz:
prof. dr hab. Grażyna Pańko; Skarbnik: mgr Piotr Szukiel
oraz
dr Teresa Bogacz, prof. dr hab. Bogusław Czechowicz, dr Lucyna Harc, mgr Izabela Koziej,
dr hab. Tomasz Przerwa, dr Marek L. Wójcik
4. Adres i telefon prezesa Oddziału (do wiadomości Zarządu Głównego i książki adresowej
w Biuletynie PTH)
prof. Marek Derwich, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49,
50-139 Wrocław; tel. 502723451
5. Koła terenowe: brak
6. Liczba członków Oddziału wg stanu z 31 XII 2014 r.: 270 osób
7. Liczba odbytych zebrań Zarządu i jego prezydium: siedem
8. Konferencje i sesje naukowe: dwie, 69 referatów
1. 5–7 VI 2014 r., Płock: Międzynarodowa konferencja naukowa Losy i znaczenie
dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych w Płocku oraz na Mazowszu i ziemi dobrzyńskiej, 31 referatów, w tym jeden zagraniczny; współorganizatorzy: Narodowy
Program Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Projekt
badawczy: Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (11H 11
021280); Towarzystwo Naukowe Płockie; Muzeum Diecezjalne w Płocku
2. 25–27 IX 2014 r., Mąchocice Kapitulne: Konferencja naukowa Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach zaboru rosyjskiego w latach
1864–1905, 38 referatów; współorganizatorzy: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Projekt badawczy: Dziedzictwo kulturowe
po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII
i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (11H 11 021280)
9. Odczyty: 25 odczytów, których wysłuchały w sumie 1533 osoby
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I. Cykl: O historii Wrocławia i Śląska inaczej (w siedzibie WTMH, audytorium Instytutu Historycznego UWr, co drugi wtorek, godz. 18.00 [16 odczytów, których wysłuchało
w sumie 1150 osób]):
14 I, dr Marek WÓJCIK, Od głodu, ognia i wojny... Klęski elementarne i tumulty w średniowiecznym Wrocławiu [98 słuchaczy]
21 I, dr hab. Miron URBANIAK, Kanalizacja Wrocławia do 1945 r. [75 słuchaczy]
4 II, dr hab. Tomasz PRZERWA, Kolejki turystyczne i wyciągi sportowe w Sudetach do
1945 r. [63 słuchaczy]
4 III, prof. Rościsław ŻERELIK, Tajemnice wrocławskich herbów [95 słuchaczy]
18 III, Grzegorz PISARSKI, Herby śląskich wsi [40 słuchaczy]
1 IV, Tomasz KASTEK, Aleksander LIMISIEWICZ, Roland MRUCZEK (AKME), Wrocław
obronny XIV–XVI w. [78 słuchaczy]
15 IV, Tomasz SIELICKI, Dzwony Wrocławia [48 słuchaczy]
29 IV, prof. Wojciech BRZEZOWSKI, prof. Marzanna JAGIEŁŁO, Ogrody na Śląsku (od
średniowiecza do baroku) [75 słuchaczy]
13 V, prof. Jacek PIOTROWSKI, Czyja będzie Polska? (Prezydent kontra premier RP
1939–1944) [35 słuchaczy]
20 V, dr Daniel WOJTUCKI, Duchy, zjawy, upiory i egzorcyzymy na nowożytnym Śląsku
i Górnych Łużycach [98 słuchaczy]
3 VI, prof. Romuald M. ŁUCZYŃSKI, Koronowane głowy w uzdrowiskach sudeckich
w XIX wieku [56 słuchaczy]
21 X, dr Arkadiusz WOJTYŁA, Kaplica Elektorska przy katedrze wrocławskiej – arcydzieło Fishera von Erlach [78 słuchaczy]
4 XI, dr Krzysztof ZIENTAL, Wymazywanie pamięci. Architektura Krystyny i Mariana
Barskich wczoraj i dziś [65 słuchaczy]
18 XI, dr Piotr GALIK, Wrocław podczas Wielkiej Wojny 1914–1918 [95 słuchaczy]
2 XII, Grzegorz PISARSKI, Wrocław pod rządami Hieronima Bonapartego [81 słuchaczy]
16 XII, dr hab. Wojciech MROZOWICZ, Spotkanie dwóch światów. Słowianie i Niemcy
w świetle „Księgi henrykowskiej” [70 słuchaczy]
II. Cykl: Soboty w Ratuszu (organizowany razem z Muzeum Miejskim Wrocławia,
Ratusz we Wrocławiu, ostatnie soboty miesiąca)
Narodziny nowoczesnego Wrocławia: znaczenie sekularyzacji z 1810 r.: dziewięć odczytów, których wysłuchały w sumie 383 osoby:
25 I, dr Tomasz GAŁWIACZEK (IPN Oddz. Wrocław), Wrocław klasztorny w końcu
XVIII w. w świetle „Opisu Wrocławia” Albrechta Friedricha Zimmermanna [47 słuchaczy]
22 II, Halina OKÓLSKA (Muzeum Miejskie Wrocławia), „Ordynacja miejska z 1808 r.”
oraz likwidacja miejskich fortyﬁkacji w 1812 i 1813 r. w kontekście kasaty klasztorów
w 1810 r. [61 słuchaczy]
22 III, prof. Agnieszka ZABŁOCKA-KOS (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski), Rola sekularyzacji z 1810 r. dla narodzin nowoczesnego miasta Wrocławia na
tle podobnych sekularyzacji w XIX-wiecznej Europie [85 słuchaczy]
26 IV, Diana CODOGNI-ŁAŃCUCKA (Oddział Starych Druków, Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław), Sekularyzacja z 1810 r. a powstanie bibliotek naukowych we Wrocławiu
[26 słuchaczy]
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31 V, Elżbieta GALIK (Archiwum Państwowe we Wrocławiu), Znaczenie sekularyzacji
z 1810 r. dla powstania dzisiejszego Archiwum Państwowego we Wrocławiu [25 słuchaczy]
28 VI, Urszula BOŃCZUK-DAWIDZIUK (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego), Rola
zbiorów poklasztornych w tworzeniu muzeów we Wrocławiu w XIX wieku [35 słuchaczy]
25 X, Małgorzata WÓJTOWICZ (Muzeum Architektury we Wrocławiu), Rola sekularyzacji z 1810 r. w rozwoju wrocławskich szpitali i klinik [47 słuchaczy]
29 XI, Ewa MIKOŁAJCZAK (Archiwum Budowlane we Wrocławiu), Posekularyzacyjne
losy zabudowań i gruntów poklasztornych na obszarze Wyspy Piaskowej we Wrocławiu
[32 słuchaczy]
13 XII, Maria CZYSZCZOŃ (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy we
Wrocławiu), Od klasztoru do Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej: posekularyzacyjne losy zabudowy przy dzisiejszej ul. Świętej Jadwigi 12 [25 słuchaczy]
10. Inne formy działalności: olimpiada, konkursy, wycieczki, panele, spotkania metodyczne, wystawy itd.
1. Organizacja eliminacji II stopnia Olimpiady Historycznej (odpowiedzialny: prof.
Jerzy Maroń)
11. Data ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego: 10 VI 2014 r.
12. Działające sekcje i komisje: sekcja studencka, siedziba ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław, e-mail: wtmh.studenci@gmail.com; 21 członków, Prezes: Tymoteusz Siwiak
13. Publikacje Oddziału za 2011 r. – zapis bibliograﬁczny książki, czasopisma
a. własne
1. „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, t. LXIX, 2014, nr 1–4
2. Z monetą przez wieki, red. Marek DERWICH, Wrocław, WTMH, 2014, ss. 114
14. Wysokość składki członkowskiej: 20 zł; studenci i emeryci – 10 zł
15. Współpraca z władzami administracyjnymi, samorządowymi, stowarzyszeniami i instytucjami kulturalno-oświatowymi w mieście i regionie
1. Współpraca z Muzeum Miejskim Wrocławia
2. Współpraca z Kołem Przewodników Miejskich Wrocławskiego Oddziału PTTK
3. Współpraca z Działem Edukacji Ossolineum
4. Współpraca z Fundacją Polska Miedź
16. Otrzymane dotacje na działalność statutową: 101 400 zł
54 400 zł – dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wydanie „Śląskiego
Kwartalnika Historycznego Sobótka”, t. LXIX, 2014, nr 1–4
31 000 zł – dotacja Narodowego Banku Polskiego na wydanie Z monetą przez wieki,
red. M. Derwich, Wrocław 2014
16 000 zł – dotacja Fundacji Polsko-Niemieckiej na wydanie w 2015 r. po niemiecku
tomu prac poświęconych kasacie klasztorów na Śląsku w 1810 r. (otrzymano 13 000 zł,
ostatnia transza, 3000 zł, wpłynie wiosną 2015 r.)
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Justyna Chodasewicz
(Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego)

XI POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM WROCŁAW–HALLE–SIEGEN
PT. „STARA MARCHIA – ODKRYWANIE NIEDOCENIANEGO REGIONU”
(9–14 VI 2014 R.)
W dniach 9–14 VI 2014 r. studenci, doktoranci oraz pracownicy trzech uniwersytetów
spotkali się po raz 11. na Polsko-Niemieckim Seminarium organizowanym przez Zakład
Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Teologii
Historycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze oraz Zespół Przedmiotowy 1 (Teologia Ewangelicka, Historia Kościoła i Teologii)
Uniwersytetu w Siegen.
Przewodnią ideą seminarium jest wymiana doświadczeń badawczych studentów oraz
naukowców podczas wspólnego wyjazdu, w czasie którego zwiedzają wybrany rejon Polski lub Niemiec, zapoznają się z jego dziejami oraz dorobkiem kulturalno-artystycznym.
Interdyscyplinarny charakter spotkania decyduje o tym, że przedmiotem zainteresowania
uczestników są tereny nie tylko o bogatej tkance zabytkowej, lecz także o złożonej historii wyznaniowej, w której istotną rolę odgrywa Kościół ewangelicki i protestancka myśl
teologiczna. W ciągu 11 lat seminarzyści zwiedzili wiele interesujących regionów, w tym:
Pomorze Przed- i Zaodrzańskie, Śląsk Cieszyński, Górne Łużyce, ziemię wschowską,
region Harzu i księstwo Anhaltu oraz Toruń i okolice. Tegoroczne spotkanie pod hasłem
„Stara Marchia – odkrywanie niedocenianego regionu” poświęcone było najstarszej części
Marchii Brandenburskiej położonej na zachodnim brzegu Łaby. Uczestnicy seminarium
przez kilka bardzo intensywnych dni poznawali historię tej niezwykłej krainy położonej
w samym sercu Niemiec oraz jej artystyczne dziedzictwo.
Honorowy patronat nad XI Polsko-Niemieckim Seminarium objęła Biskup Krajowa
Ewangelickiego Kościoła Niemiec Środkowych, Ilse Junkermann. Kierownictwo naukowe
po raz kolejny należało do: prof. dr. hab. Jana Harasimowicza z Instytutu Historii Sztuki
Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr Veroniki Albrecht-Birkner z Wydziału Teologii
Ewangelickiej Uniwersytetu w Siegen oraz prof. dr. hab. Udo Strätera, rektora Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze. Seminarium odbyło się przy wsparciu
ﬁnansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Seminarzyści odwiedzili łącznie 15 miejscowości, w tym główne miasta regionu, należące niegdyś do Związku Hanzeatyckiego (m.in. Salzwedel, Stendal, Tangermünde).
Polscy uczestnicy seminarium wygłosili krótkie referaty na temat zwiedzanych obiektów
architektonicznych, z których spora grupa prezentuje typowy dla tego regionu i miast hanzeatyckich styl tzw. gotyku ceglanego. Strona niemiecka natomiast przygotowała wiele
wykładów dotyczących sytuacji wyznaniowej w Starej Marchii w czasach nowożytnych
i współcześnie oraz przedstawiających wybitne postaci myśli teologicznej związane z tym
obszarem. Jak co roku, uczestnicy spotkania wzięli również udział w ćwiczeniu grupowym,
w którym najpełniej odzwierciedla się interdyscyplinarny charakter seminarium. W polsko-niemieckich grupach teolodzy, historycy Kościoła oraz historycy sztuki wspólnie poddali
analizie trzy epitaﬁa protestanckich duchownych z katedry w Magdeburgu.
Uczestnicy seminarium spotkali się 9 czerwca w Magdeburgu, gdzie wspólnie zwiedzili
katedrę św. św. Maurycego i Katarzyny. Seminarzystów przywitała w imieniu bp I. Junkermann dr Bettina Seyderhelm. Dr Seyderhelm, reprezentująca Ewangelicki Kościół Krajowy
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Niemiec Środkowych i kierująca w Magdeburgu Referatem Sztuki Kościelnej, opowiedziała
zebranym o historii i najważniejszych zabytkach tej monumentalnej budowli. Potem seminarzyści w wyznaczonych zespołach mieli okazję przyjrzeć się wybranym obiektom, które
miały stać się przedmiotem seminaryjnego ćwiczenia grupowego.
Następnie uczestnicy przeszli do położonego w pobliżu katedry kompleksu poklasztornego Najświętszej Marii Panny (obecnie Muzeum Sztuki), na którego temat krótki referat
wygłosiła Beata Łańcuchowska (Wrocław).
Późnym popołudniem seminarzyści dojechali do Hundisburga, gdzie Wojciech Gruk
(Wrocław) opowiedział o barokowym zamku rodu von Alvensleben i tamtejszym założeniu
ogrodowym, które zalicza się do najstarszych klasycznych ogrodów typu francuskiego na
terenie Niemiec.
Wieczorem uczestnicy seminarium zakwaterowali się w ośrodku wypoczynkowym „La
Porte” w Bertingen. Nie był to jednak koniec intensywnego dnia. Po kolacji w sali konferencyjnej ośrodka odbył się odczyt Chwile na całe życie – życiorysy ze Starej Marchii.
Autorki publikacji o tym samym tytule, Almut i Susanne Koch, przeczytały jej fragmenty,
w których urodzeni przed wojną mieszkańcy regionu opisali swoje wspomnienia z życia
przedwojennej staromarchijskiej wsi, tutejsze tradycje, ludowe zwyczaje itp. Prelekcji towarzyszył pokaz fotograﬁi – głównie portretów bohaterów spisanych przez siostry Koch
opowieści.
Drugi dzień seminarium otworzyło kilka wykładów. Najpierw studenci z Siegen pod
opieką prof. U. Strätera wygłosili wspólnie referat przybliżający uczestnikom historię przemian wyznaniowych w Magdeburgu oraz rolę miasta jako „ostoi protestantyzmu w epoce
konfesjonalizacji”.
Następnie głos zabrali studenci z Halle, którzy pod kierownictwem Justusa Vestinga
przygotowali wykład wprowadzający na temat historii oraz historii Kościoła na terenie
całej Starej Marchii.
W drugiej turze referatów miejsce prelegentów zajęli uczestnicy polscy – dr Piotr
Birecki (Toruń) oraz dr Marcin Wisłocki (Wrocław), którzy zaprezentowali wykłady
przybliżające dorobek artystyczny tego obszaru zarówno w średniowieczu, jak i w epoce
nowożytnej.
Po południu seminarzyści kontynuowali zwiedzanie regionu. Listę obiektów, które
obejrzeli tego dnia, otworzyła katedra w Havelbergu, niegdyś najważniejszy kościół biskupstwa havelberskiego, a od czasów reformacji niezmiennie kościół protestancki. O tej
niezwykłej świątyni opowiedziała Justyna Chodasewicz (Wrocław).
Drugim przystankiem na drodze seminarzystów było malutkie średniowieczne miasteczko Werben, gdzie Agnieszka Hiltawska (Wrocław) wygłosiła referat o pojoannickim
kościele św. Jana.
Z Werben grupa przejechała do Seehausen, gdzie kilka interesujących słów o tamtejszym kościele św. Piotra powiedziała Aleksandra Adamczyk (Wrocław).
Po powrocie do Bertingen seminarzystów czekał jeszcze wieczorny wykład prof. dr.
hab. Ernsta Kocha, słynnego niemieckiego teologa, byłego rektora Uniwersytetu w Lipsku.
Sędziwy profesor wygłosił prelekcję o stendalskim archidiakonie Christianie Scrivierze,
niemieckim teologu i pisarzu religijnym czynnym w drugiej połowie XVII w.
Kolejnego dnia w programie seminarium nie przewidziano żadnych porannych wykładów, dzięki czemu od wczesnego rana uczestnicy mogli kontynuować wycieczkę szlakiem
staromarchijskch zabytków.
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Pierwszy przystanek na trasie seminarzystów – wiejski drewniany manierystyczny kościół w Osterwohle – wzbudził powszechny zachwyt. O historii i wyposażeniu tej niewielkiej świątyni opowiadała Marta Kaluch-Tabisz (Wrocław). Ze względu na urok tego miejsca
pobyt w Osterwohle znacznie przedłużył się względem oczekiwań i choć do końca dnia nie
odrobiono tej straty, zwiedzającym udało się zrealizować zaplanowany program. W Salzwedel Magdalena Chromik (Wrocław) oprowadziła uczestników po kościele Mariackim,
a Magdalena Poradzisz-Cincio (Zielona Góra) opowiedziała o kościele św. Katarzyny. Po
południu Urszula Bończuk-Dawidziuk (Wrocław) przybliżyła dzieje pałacu myśliwskiego
w Letzlingen, wzniesionego w stylu gotyku tudorowskiego przez architektów Friedricha
Augusta Stülera i Ludwiga Ferdinanda Hessego na zlecenie pruskiego króla Wilhelma IV.
Z Letzlingen grupa ruszyła znów do Magdeburga, gdzie wysłuchała Dominiki Piotrowskiej
(Wrocław) referującej o ratuszu miejskim i słynnym pomniku magdeburskiego Jeźdźca.
Późnym popołudniem seminarzyści wrócili do katedry św. św. Maurycego i Katarzyny,
gdzie przez kilka godzin pracowali nad opisem, analizą oraz wykonaniem dokumentacji
fotograﬁcznej epitaﬁów magdeburskich kanoników: Wernera von Plotho, Christiana von
Hopkorff oraz Ludwiga von Lochow. Wieczorem zespoły kontynuowały pracę w ośrodku
w Bertingen.
Czwartkowy poranek zainaugurował wykład dypl. teol. Claudii Drese (Halle) zatytułowany W połowie drogi do Berlina. Wpływowi pastorzy z terenu Starej Marchii i ich kontakty z ośrodkiem w Halle około 1700 r. Następnie ks. dr Reinhard Creutzburg ze Stendalu
opowiedział O roli staromarchijskich zwierzchników kościelnych w czasach narodowego
socjalizmu. Po krótkiej przerwie dypl. teol. Marcus Heydecke (Halle) wygłosił wykład pt.
Tam, gdzie jest Chrystus, tam trwa konﬂikt i spór. Walka z Kościołem na staromarchijskiej
wsi.
Po wczesnym obiedzie seminarzyści ruszyli w dalszą podróż po Starej Marchii. Najpierw – do Stendalu, gdzie Roman Barczyński (Wrocław) opowiedział zebranym o losach
i zabytkach kościoła św. Jakuba. Następnie grupa zwiedziła tamtejszy kościół Mariacki, po
czym skierowała swe kroki w stronę kościoła św. Mikołaja, o którym referowała Andrea
Huczmanová (Praga).
Po południu uczestnicy seminarium znaleźli się w malowniczej miejscowości Tangermünde. Anna Ginter (Wrocław) przybliżyła dzieje i architekturę kościoła św. Szczepana,
a Zoﬁa Urszula Kaleta (Wrocław) – tamtejszego ratusza.
Wczesnym wieczorem grupa obejrzała piękny szlachecki dwór w Briest, który powstał
w początkach XVII w. jako siedziba rodu von Bismarck. Korzystając z okazji i pięknej pogody, seminarzyści spacerowali po należącym do rezydencji parku, jednocześnie słuchając
opowieści Tima Veitha (Siegen) o losach tej szlacheckiej posiadłości.
W drodze powrotnej uczestnicy wyprawy zatrzymali się w małej wsi Cobben, gdzie
w miejscowym kościele Edda Ahrberg (Cobben) wygłosiła prelekcję o życiu i działalności
Eriki Drees – pochodzącej ze Śląska niemieckiej aktywistki na rzecz pokoju na świecie.
Wyczerpani intensywnym zwiedzaniem seminarzyści wieczorem wrócili do Bertingen,
gdzie (mimo późnej pory) zasiedli do dalszej pracy nad ćwiczeniem grupowym, którego
wyniki prezentowane były rankiem następnego dnia.
Po zakończeniu prezentacji prac seminarzyści udali się w dalszą drogę szlakiem staromarchijskich zabytków. W Burgu k. Magdeburga Małgorzata Gniazdowska (Leszno) oraz
Marta Małkus (Wschowa) referowały o trzech średniowiecznych romańskich kościołach:
św. Piotra, św. Mikołaja oraz Najświętszej Marii Panny.
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Tego dnia na trasie grupy znajdował się jeszcze romański klasztor Norbertanów w mieście Jerichow z najstarszym, zrealizowanym w stylu gotyku ceglanego kościołem kolegiackim św. św. Marii i Mikołaja. O tym potężnym kompleksie, zrekonstruowanym po
zniszczeniach wojennych, opowiedziała Joanna Kaźmierczak (Wrocław).
Po powrocie do Bertingen na seminarzystów czekał upragniony odpoczynek. Tradycyjnie w ostatni wieczór przed powrotem do domów uczestnicy zebrali się, aby podsumować
spotkanie przy wspólnym posiłku i lampce wina. Tegoroczne zakończenie seminarium
dodatkowo urozmaiciło zorganizowane przez niemieckich studentów grillowanie.
W sobotę 14 czerwca seminarzyści ruszyli w drogę do domów – do Siegen, Halle
i Wrocławia. Ostatni odcinek przebytej razem trasy uzupełniło wspólne zwiedzanie miejscowości Gardelegen. O tamtejszym kościele św. Mikołaja (częściowo w ruinie) opowiedziała Marta Małkus. Wyposażenie tej świątyni (w tym słynny obraz z warsztatu Cranacha
z przedstawieniem św. Weroniki) zostało przeniesione do kościoła Mariackiego, o którym
wyczerpujący referat wygłosiła Aurelia Zduńczyk (Wrocław). Jej odczytem oﬁcjalnie
zamknięte zostało seminarium. Uczestnicy pożegnali się w drodze do Magdeburga, gdzie
grupy ostatecznie się rozdzieliły.
XI Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław–Halle–Siegen z pewnością należy zaliczyć
do wyjątkowo udanych. Niezwykle interesujące zabytki Starej Marchii na długo zapadną
w pamięć jego uczestnikom, a świetnie przygotowane przez seminarzystów wykłady pozwoliły nie tylko zorientować się w historycznych losach tego regionu, ale dały również
bezcenny wgląd w dzieje protestantyzmu na tym obszarze i jego oddziaływanie na artystyczny i kulturalny dorobek tej krainy. Dzięki referatom, wykładom, a przede wszystkim
dzięki wymagającemu ćwiczeniu grupowemu po raz kolejny udało się udowodnić, jak
ważna i interesująca jest wymiana wiedzy i doświadczeń między studentami i badaczami
różnych dziedzin. W czasie czerwcowego spotkania historia, sztuka i teologia nie tylko
płynnie się ze sobą przeplotły, ale przede wszystkim doskonale uzupełniły. Wydaje się, że
to właśnie jest jednym z najcenniejszych doświadczeń, jakie oferuje Polsko-Niemieckie
Seminarium. Bez wątpienia ta idea będzie przyświecać również przyszłorocznemu spotkaniu, które poświęcone będzie sztuce i religii na terenie Karkonoszy i Gór Izerskich.

Marta Czyżak
(Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu)

„UNTERWEGS AUF PILGERSTRASSEN. PILGER AUS DEM POLNISCHEN
UND DEUTSCHEN RAUM IM SPÄTMITTELALTER UND IN DER FRÜHEN
NEUZEIT” (WÜRZBURG, 25–26 IX 2014 R.)
W dniach 25–26 IX 2014 r. w Würzburgu odbyła się międzynarodowa konferencja
poświęcona fenomenowi pielgrzymek w ich wymiarze religijnym i społecznym, indywidualnym i zbiorowym: W podróży szlakami pątniczymi. Pielgrzymi z terenów polskich
i niemieckich w późnym średniowieczu i nowożytności, zorganizowana przez Polską Misję
Historyczną przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu (dr Renata Skowrońska), Katedrę Historii Frankonii Uniwersytetu Juliusza Maksymiliana (prof. Helmut
Flachenecker) oraz Zakład Historii Krajów Bałtyckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu (prof. Andrzej Radzimiński). Wsparcia konferencji udzieliły Archiwum i Biblioteka Diecezji Würzburg (Archiv und Bibliothek des Bistums Würzburg), w których

180

Kronika naukowa

wnętrzach, w nowoczesnym budynku naprzeciw barokowego gmachu Starego Uniwersytetu fundacji bp. Juliusza Echtera (1582–1591), toczyły się obrady, a także Bawarska
Kancelaria Państwowa i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Honorowy Patronat
nad tym naukowym wydarzeniem sprawował Jego Ekscelencja dr Friedhelm Hofmann,
biskup Würzburga.
Obrady zostały podzielone na sześć istotnych dla podjętej problematyki bloków tematycznych: 1. Referaty wprowadzające; 2. Realia pielgrzymowania; 3. Pielgrzymowanie elit
władzy: przykład dla poddanych czy instrument władzy?; 4. Rejestry pielgrzymów i księgi
cudów jako źródła historyczne; 5. Przekazać własne doświadczenia; 6. Idee i praktyka
pielgrzymek.
Uczestników konferencji przywitali przedstawiciel biskupa Würzburga i dr R. Skowrońska, kierownik Polskiej Misji Historycznej. Pierwszą sesję bloku przedpołudniowego prowadził prof. A. Radzimiński. W referacie otwierającym spotkanie dr hab. Maria Starnawska,
prof. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, przedstawiła stan badań nad ruchem
pielgrzymkowym w historiograﬁi niemieckiej i polskiej: problematykę podejmowaną w obu
krajach, różnorodną ze względu na sytuację wyznaniową i dysproporcję w zachowanej
bazie źródłowej (szczególnie w liczbie relacji z peregrinationes maiores: do Jerozolimy,
Santiago de Compostela i Rzymu); inicjatywy badawcze (np. interdyscyplinarne pismo
„Peregrinus Cracoviensis” redagowane przez geografa prof. Andrzeja Jackowskiego czy
baza „Pilgerzeichen” prowadzona przez dr. Hartmuta Kühne i dr Carinę Brumme, wykorzystująca materiały berlińskiego Kunstgewerbemuseum). W sformułowanych postulatach
badawczych podkreśliła konieczność badań interdyscyplinarnych (historyków, historyków
sztuki, archeologów, etnologów, antropologów kultury, teologów, ﬁlologów, muzykologów,
geografów religii i in.) nad wieloaspektowym fenomenem pielgrzymek (Das Phänomen
der Pilgerfahrten in der deutschen und polnischen Kultur des Mittelalters und der Neuzeit.
Hauptfragestellungen und Forschungsstand). W drugim referacie tego bloku prof. Wolfgang Wüst (Universität Erlangen-Nürnberg) zarysował obraz pielgrzymów i pielgrzymek
w świetle frankońskich ordynacji kościelnych i w krytyce oświeceniowej, przytaczając
wybrane przykłady z południowych Niemiec i Szwajcarii (sanktuaria Najświętszej Marii
Panny w Gartlberg w Bawarii i w Einsiedeln, Krwi Chrystusa w Walldürn w Badenii-Wirtembergii) – Wallfahrer und Wallfahrten in der Kritik der Aufklärung. Beispiele aus
Süddeutschland.
Referaty drugiego bloku przedpołudniowego, prowadzonego przez prof. Ottona G.
Oexlego, dotyczyły realiów pielgrzymowania. Prof. Janusz Tandecki (UMK, Toruń)
przedstawił, odwołując się do przykładów z ksiąg radzieckich i ławniczych, pielgrzymki
mieszczan wielkich miast pruskich (Torunia, Gdańska, Elbląga) w średniowieczu, w tym
motywacje, dla których były podejmowane, cele pielgrzymkowe: Grób Pański w Jerozolimie, groby apostołów św. Piotra i św. Pawła w Rzymie, grób apostoła św. Jakuba Większego w Santiago de Compostela, ale też grób cesarza Karola Wielkiego w Akwizgranie,
sanktuarium NMP w Einsiedeln), sposoby ﬁnansowania, formy pielgrzymowania i związane z nimi realia, charakterystykę społeczną pielgrzymów (Wallfahrten der Bürger großer
preußischer Städte im Spätmittelalter).
W kolejnym referacie tego bloku dr Peter Müller (Universität Hildesheim) ukazał realia
pielgrzymowania ok. 1500 r. na podstawie źródeł z Hildesheimu (gdzie krzyżowały się szlaki handlowe i jednocześnie pielgrzymkowe): dziennika (Diarium Brandisiense) burmistrza
Henninga Brandisa (1454–1529) oraz zapisek kanonika Johanna Radelkoppa (zm. 1574).
Obaj pielgrzymowali do Akwizgranu. Dziennik Brandisa dostarcza obszernych informacji
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o trasie i towarzyszach drogi, miejscach noclegu, czasie trwania i sposobie podróżowania;
wspomina także o procesie przed radą miejską o niewypłacone wynagrodzenie za odbytą
na zlecenie pielgrzymkę (Die Praxis des Pilgerns an Hand von Hildesheimer Quellen um
1500). Dr Winfried Romberg (Universität Würzburg) scharakteryzował natomiast pielgrzymki w księstwie (i jednocześnie biskupstwie) würzburskim w okresie kontrreformacji
i oświecenia: miejsca pielgrzymkowe w diecezji, w liczbie 30, uznane przez władzę kościelną (z podziałem na sanktuaria maryjne, np. Maria in Arena w Dettelbach, świętych,
kultu eucharystycznego i Krzyża Świętego, np. klasztor Kreuzberg), pielgrzymki poza
diecezję (Mainz, Gössweinstein, Walldürn), a także aspekt polityczno-kościelny ruchu
pielgrzymkowego: rolę pielgrzymek w programach duszpasterskich i w polityce kościelnej książąt-biskupów: Juliusa Echtera (1573–1617), dążącego do rekatolicyzacji księstwa,
Johanna von Schönborn (1642–1673), Johanna von Guttenberg (1684–1698) i Christopha von Hutten (1724–1729) – Wallfahrten im würzburgischen Franken im Zeitalter von
Konfessionalismus und Aufklärung (ca. 1600–1803). W ostatnim referacie przedpołudnia
dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. Uniwersytetu Opolskiego, i dr Mariusz Sawicki (Uniwersytet Opolski) podjęli problematykę pielgrzymek polskiej szlachty i magnaterii w XVII–
XVIII w. Przedstawili motywacje pątników (nadzieja na uzdrowienie z choroby) i cele
pielgrzymkowe: ponadregionalne (Rzym z grupy peregrinationes maiores ze względu na
wiarę w uzdrawiającą moc osoby papieża) i regionalne: sanktuaria maryjne w Częstochowie i Kodniu, sanktuarium św. Antoniego w Łagiewnikach k. Łodzi. To ostatnie słynęło
jako miejsce cudownych uwolnień z opętania, liczne przypadki takich uwolnień opisują
tamtejsze księgi cudów (Pilgrimages of Nobles and Magnates of the Republic of Poland
to the Holy Places in the 17th and 18th Centuries).
Sesję popołudniową poświęconą zagadnieniu pielgrzymowania elit (prowadzenie: prof.
Wojciech Fałkowski, Uniwersytet Warszawski) otworzył Philipp Plattner (Universität
Innsbruck) referatem Bewaffnete Pilgerfahrt (Zbrojna pielgrzymka). Ukazał w nim motywy, sposób ﬁnansowania i przebieg wyprawy krzyżowej do Prus Leopolda III Habsburga,
księcia austriackiego, podjętej w latach 1371–1372. Referat ten dał także początek interesującej dyskusji o krucjatach jako szczególnym rodzaju pielgrzymki (z wypowiedziami
Wiktora Szymborskiego, Krzysztofa Ratajczaka, M. Starnawskiej), której towarzyszyło
pytanie o motywacje „uzbrojonych pielgrzymów” (religijne czy świeckie: chęć przeżycia
rycerskiej przygody, zdobycia łupów i podniesienia kondycji ﬁnansowej zubożałej rodziny?) – Bewaffnete Pilgerfahrt. Die Preußenreise Herzog Leopolds III. von Österreich
(1351–1386). W kolejnym wystąpieniu tego bloku dr K. Ratajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) przedstawił typologię pielgrzymek przedstawicieli dynastii
Piastów: 1. ad loca sancta – do miejsc związanych z kultem świętych; 2. pokutne, podejmowane dobrowolnie lub nakładane przez spowiednika dla zadośćuczynienia (ekspiacji)
za popełnione wykroczenie; 3. pro defensione Terrae Sanctae: uczestnictwo w wyprawie
krzyżowej przeciw niewiernym w Ziemi Świętej lub w Prusach, a w XIV w. udział w rejzie
krzyżackiej na Litwę. Jako jedną z form uczestniczenia w ruchu krucjatowym wyróżnił
także członkostwo w zakonie rycerskim joannitów lub krzyżaków; 4. ad Terram Sanctam
– pielgrzymowanie do Grobu Chrystusa w Ziemi Świętej. Z ostatnimi dwoma rodzajami
pielgrzymek łączyły się często pobożne fundacje, zwłaszcza na rzecz zakonów rycerskich
joannitów i templariuszy (The Pilgrimages of the Piast Dynasty in the Middle Ages). Dr
Marcin Böhm (Uniwersytet Opolski) ukazał natomiast odbywane wielokrotnie europejskie
podróże wspominanego przez przedmówcę przedstawiciela dynastii Piastów Ludwika II
księcia brzeskiego (1380–1436). Liczne peregrynacje doprowadziły do niewydolności
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ﬁnansowej dynasty, np. w powrotnej drodze z Ziemi Świętej w 1404 r. został uwięziony
przez Saracenów, a do zgromadzenia wysokiego okupu konieczna okazała się pomoc
mieszczan brzeskich i zastawienie książęcych klejnotów; w niewolę popadł także w 1410
r., kiedy wspierał zakon krzyżacki w wojnie z Polską (Herzog Ludwig II. von Brieg. Pilger
– Herrscher – Bankrotteur).
Obrady drugiej części tego bloku prowadził prof. Wolfgang Wüst. Pierwszy z prelegentów, dr Leszek Zygner (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Ciechanów), w referacie Der Bischof als Pilger (Biskup – pielgrzym) podjął problem pielgrzymek, przede
wszystkim peregrinationes maiores, biskupów polskich i z obszaru Rzeszy Niemieckiej
w późnym średniowieczu, łączący się z pytaniem o samoświadomość religijną hierarchów
tego okresu. Autor zauważył, że bardzo niewielu biskupów pielgrzymowało w XV w. do
Ziemi Świętej i Santiago. Uciążliwą peregrinatio do Grobu Chrystusa podjęli jedynie biskup krakowski Piotr Wysz w 1408 r. oraz biskup Triestu Marino Cerne w 1436 r. Ważnym
celem podróży późnośredniowiecznych biskupów niemieckich był natomiast Rzym, nie
tyle z uwagi na groby apostołów, ile ze względu na starania o beneﬁcja kościelne. Wśród
przyczyn nieobecności hierarchów na lokalnych i bardziej odległych szlakach pątniczych
autor wymieniał obowiązek rezydencji biskupa w diecezji (stabilitas loci), a także upadek
religijności i humanistyczną krytykę pielgrzymek podejmowanych dla uzyskania odpustów
(Der Bischof als Pilger. Einige Beispiele aus dem spätmittelaterlichen Polen und Deutschland). Dr hab. Adam Krawiec, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
analizował z kolei najstarszą znaną polską relację z peregrynacji do Ziemi Świętej i Syrii:
dziennik (a w pewnych partiach przewodnik) późniejszego hetmana wielkiego koronnego
Jana Amora Tarnowskiego, zatytułowany Terminatio ex itinerario, zredagowany kilkanaście lat po podróży podjętej w 1518 r., najprawdopodobniej przez osobę z otoczenia hetmana. Przedstawił różnorodne motywy, które kierowały pielgrzymem (oprócz religijnych
także renesansowa ciekawość świata) oraz charakterystyczne cechy jego relacji, typowe
dla postrzegania Bliskiego Wschodu z perspektywy europejskiej: podkreślanie starożytności Jerozolimy, odmienności kultury islamu – Der älteste Bericht eines polnischen Pilgers über seine Reise ins Heilige Land – das „Reisetagebuch“ von Jan Amor Tarnowski
(1488–1561).
Podobnie jak pierwszy, także drugi dzień konferencji został podzielony na trzy bloki
tematyczne. Referaty pierwszego bloku, prowadzonego przez prof. dr. Heinza-Dietera Heimanna (Universität Potsdam) dotyczyły możliwości wykorzystania rejestrów pielgrzymów
i ksiąg cudów jako źródeł historycznych. W pierwszym wystąpieniu tej części dr Andreas Röpcke (Schwerin) ukazał fenomen pielgrzymek z hanzeatyckich miast północnych
Niemiec i wybrzeży Bałtyku: Stralsundu, Lubeki, Oldenburga w Holsztynie, z Rostocku,
Szczecina, Trzebiatowa nad Regą, Gdańska, do sanktuarium św. Teobalda (bpa Ubalda
von Gubbio) w Thann w Alzacji (obecnie francuski departament Górny Ren), gdzie czczono słynące cudami relikwie kciuka tego świętego. Autor odwoływał się do księgi cudów
sanktuarium (215 relacji z północnych Niemiec z lat 1405–1522) oraz dokumentów rad
miejskich zezwalających na pielgrzymki – Die Wallfahrt der „Seeländer“ zum heiligen
Theobald im Spätmittelalter. W kolejnych referatach prof. Mark Mersiowsky (Universität
Innsbruck) przedstawił możliwości wykorzystania XV-wiecznych ksiąg cudów klasztoru
Maria Waldrast w Tyrolu do badań nad fenomenem pielgrzymek, w których uczestniczyła
przede wszystkim ludność wiejska tego obszaru (Pilger auf Tiroler Straßen. Die Evidenz
des Mirakelbuchs vom Kloster Maria Waldrast aus dem 15. Jahrhundert), a dr Ricarda
Matheus (Universität Halle-Wittenberg) – możliwości wykorzystania rejestru pielgrzymów
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niemieckiego hospicjum Santa Maria dell’Anima w Rzymie z lat 1778–1819. Dane z fotograﬁcznej kopii tego źródła (od 1997 r. uznawanego za zaginione) autorka opracowała
w bazie Deutschsprachige Rompilger in der Goethezeit. Rekonstrukcja i cyfrowa edycja
zaginionego źródła, przygotowanej na zlecenie Deutsches Historisches Institut in Rom:
(http://194.242.233.135/denqAnima/index.php?view=doc_texte_layout).
Referaty kolejnego bloku przedpołudnia, prowadzonego przez dr hab. M. Starnawską,
podejmowały problematykę relacji z pielgrzymich szlaków. Dr Jörg Füllgrabe (Hochschule
Darmstadt) scharakteryzował warstwę informacyjną oraz właściwości językowe i ortograﬁczne pierwszego niemieckiego przewodnika do Santiago de Compostela autorstwa
Hermanna Küniga, mnicha z klasztoru serwitów (Sług NMP) w Vach. Tekst – oparty na
osobistych doświadczeniach – ilustrowany ciekawymi drzeworytami ukazał się po raz
pierwszy drukiem w strasburskiej oﬁcynie Matthiasa Hupfuffa w 1495 r. (Von Fahrten
und Gefahren. Hermann Künig von Vachs Pilgerführer „Die Walfahrt und stras zu sant
Jakob“ als Beispiel spätmittelalterlicher Informationsliteratur). Markus Stich (Universität Konstanz) opisał natomiast realia pielgrzymowania i codzienność na pielgrzymich
galerach kursujących regularnie dwa razy w roku z Wenecji do Jaffy. Do zróżnicowania
znanego z literatury, jednoznacznie negatywnego obrazu takich podróży (ciasnota na
galerze, fatalne warunki higieniczne, złe wyżywienie, burze, niebezpieczeństwo ataków
okrętów tureckich i pirackich), posłużyły autorowi relacje norymberskiego patrycjusza
Hansa Tuchera (pielgrzymował w latach 1479–1480), szlachcica z Konstancji Konrada
Grünemberga (1486 r.), dominikanina z Ulm Feliksa Fabriego (1483 r.) i anonimowego
szlachcica z Bawarii (1494 r.). Dowiódł, że warunki podróży zależały przede wszystkim
od zmiennych czynników pogodowych i liczby pielgrzymów na pokładzie galery (Stürme
– Enge – Langeweile. Bemerkungen zum Alltag auf venezianischen Pilger-Galeeren im
15. Jahrhundert).
W ostatnim bloku konferencji (prowadzenie: dr hab. M. Starnawska) przedstawiono
dwa referaty zogniskowane na ideach i praktyce pielgrzymek. W pierwszym z nich dr
W. Szymborski (Zakład Historii Oświaty i Kultury UJ) ukazał zagadnienie uzyskiwanych
w drodze pielgrzymek regionalnych odpustów papieskich: rzymskich kościołów stacyjnych
i lat jubileuszowych w średniowiecznej Polsce, ich inicjatorów i odbiorców oraz warunki
uzyskania (odwiedzenie kościoła, który otrzymał indulgencję, oﬁara na rzecz budowy kościoła, udział w krucjacie lub wsparcie ﬁnansowe krucjaty przeciw Turkom, odpowiednia
modlitwa) – Medieval Rome in Poland – Indulgences of the Churches of the City [of Rome]
and Jubilee Indulgences in Medieval Poland.
W referacie kończącym sesję (odczytanym przez Winfrieda Romberga) dr Barbara Kowalska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) analizowała przedstawienia i typy
pielgrzymek w Annales Jana Długosza. Wyróżniła pielgrzymki indywidualne i grupowe,
historyczne i literackie (fantastyczne), ze względu na cel (pielgrzymki lokalne, regionalne
i ponadregionalne), intencję – religijne (pokutne, błagalne, dziękczynne), określane przez
autora Roczników jako „prawdziwe” i przeważające w jego dziele, oraz religijno-polityczne; w ostatnich zaś dwóch grupach: pielgrzymki dobrowolne i przymusowe, prywatne
i publiczne, jawne i niejawne. Jan Długosz w swoich opisach wczesnośredniowiecznych
pielgrzymek stosował pojęcia, wyobrażenia, ryty pielgrzymie swojej epoki, a w jego
dziele odbija się mentalność grup kanonickich późnego średniowiecza – Bitt-, Dank- und
Bußwallfahrten in den ,,Annnales seu Cronicae incliti Regni Poloniae“ von Jan Długosz
(1415–1480).
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Obrady, ukazujące rozległą panoramę ruchu pielgrzymkowego w krajach Rzeszy Niemieckiej i w Królestwie Polskim – wielość typów i celów pielgrzymek, motywacji ich
uczestników, sposobów ﬁnansowania, a także możliwości wykorzystania źródeł związanych z ruchem pielgrzymkowym – podsumował prof. A. Radzimiński, zapowiadając druk
referatów w kolejnym „Biuletynie Polskiej Misji Historycznej” (nr 10, 2015). Będzie to
ważne świadectwo aktualnych kierunków badań nad pielgrzymkami w historiograﬁi obu
krajów – i jednocześnie inspiracja do dalszych prac i poszukiwań.
Konferencję o polskim i niemieckim historycznym pielgrzymowaniu zakończyła wspólna wyprawa-pielgrzymka do górującej nad miastem Käppele – sanktuarium Nawiedzenia
NMP (Mariä Heimsuchung), ostatniego dzieła architekta Balthasara Neumanna w Würzburgu (1748–1750). Dr Winfried Romberg z wielkim znawstwem i pasją wtajemniczył
uczestników w założenia architektury i rokokowego wystroju świątyni. Można było zobaczyć ukrytą w bocznej kaplicy (pierwotnej Käppele), łaskami słynącą Pietę, czczoną tutaj
od 1640 r., oraz umieszczone w bocznym krużganku kościoła XIX- i XX-wieczne wota.
Po wysłuchaniu koncertu organowego uczestnicy zeszli podwójnymi (symetrycznymi)
kamiennymi schodami późnobarokowej drogi krzyżowej (1761–1778) do miasta, podziwiając ukryte wśród platanów na coraz niższych podestach kaplice – stacje drogi krzyżowej. Wyprawa ta pozwoliła bliżej poznać tę perłę późnego baroku i jedno z ważniejszych
miejsc pielgrzymkowych w diecezji würzburskiej.

Tomasz Białończyk
(Uniwersytet Śląski)

XVIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Z CYKLU „KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ”
PT. „POSTĘP I ZACOFANIE W KULTURZE EUROPY ŚRODKOWEJ”
(ZABRZE, 13–14 XI 2014 R.)
Od 18 już lat miasto Zabrze jest gospodarzem międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu Kultura Europy Środkowej. W ciągu dwóch dni – 13 i 14 listopada – badacze z Polski, Czech i Ukrainy wygłosili 27 referatów koncentrujących się na problemach
związanych z postępem i zacofaniem w Europie Środkowej. Organizacji przedsięwzięcia
tradycyjnie podjęły się: Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach i Urząd Miejski w Zabrzu.
Po uroczystym otwarciu konferencji w Teatrze Nowym referat wprowadzający pt.
Współczesne problemy historycznej pamięci – regionalizm i polskie myślenie o Europie
wygłosiła Ewa Chojecka. Następnie odbyła się dyskusja panelowa, w której udział wzięli:
Marek Cetwiński (Akademia Jana Długosza w Częstochowie), E. Chojecka (Uniwersytet
Śląski), Tomasz Falęcki (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN), Tadeusz Gadacz (Collegium
Civitas), Krzysztof Kłosiński (Uniwersytet Śląski) oraz Marek Wichrowski (Uniwersytet
Medyczny w Warszawie). Tematem dyskusji były zagadnienia regionalizmu, kosmopolityzmu i patriotyzmu jako wyzwania współczesności.
Obrady konferencji odbywały się tradycyjnie w Muzeum Górnictwa Węglowego. Referaty wygłoszone w trakcie pierwszego dnia konferencji zostały zgrupowane w bloku Kraj
– ludzie – miejsca. Jako pierwszy z referatem Średniowieczni Ślązacy o historii i upływającym czasie wystąpił M. Cetwiński. Postęp i zacofanie w reformach Macieja I jako króla
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czeskiego, czyli o korwinowskiej modernizacji władzy nieco inaczej były tematem interesującego wystąpienia Bogusława Czechowicza (Uniwersytet Opolski). Następne dwa referaty
wygłoszone zostały przez pracowników Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Warszawie. Waldemar Graczyk przedstawił rozbudowę struktury administracyjnej i terytorialnej w diecezji płockiej w połowie XV w., traktując ją jako przejaw usprawnienia
aktywności duszpasterskiej lokalnego Kościoła. Jolanta Małgorzata Marszalska zajęła się
rozwojem zainteresowań naukowych płockiego środowiska katedralnego w świetle książki
XV-wiecznej. Kolejnym prelegentem był Jan Pacholski (Uniwersytet Wrocławski), który
na podstawie korespondencji z wojny 1866 r. podjął temat zacofania Austrii i postępowości
Prus. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński) starał się odmitologizować funkcjonującą
w historiograﬁi opinię o gospodarczym zacofaniu Galicji, zwracając uwagę, iż rolnictwo,
a także przemysł galicyjski w okresie autonomii charakteryzował powolny, lecz systematyczny wzrost produkcji. Wykazał również stały postęp w szkolnictwie podstawowym
i średnim. Następnie Marek Ďurčanský z Uniwersytetu Karola w Pradze wygłosił referat
Metamorfozy idei postępu w czeskim ruchu studenckim końca XIX i pierwszej połowy XX w.
Olga Oseredczuk (Lwowski Uniwersytet Narodowy), występując z tematem Kultura Lwowa w latach 1939–1941. Postęp czy regres?, zadała pytanie o dokonujące się przemiany,
jakie zaszły po zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną, skupiając się na kulturze duchowej,
politycznej, materialnej tegoż miasta w tym czasie. Chłopi i rolnicy w Polsce Ludowej:
postępowość i zacofanie grupy społecznej (wizja ideologiczna i realia) to temat referatu
Grzegorza Miernika z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Badacz ten przypomniał, iż
w latach 50. w propagandzie PRL-u symbolem postępu stał się traktor, natomiast koń miał
symbolizować zacofanie. Problemami postępu w międzywojennej Czechosłowacji zajął
się Andrzej Małkiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pierwszy dzień konferencji
zamknął M. Wichrowski, prezentując temat Działania eutanatyczne w kontekście teorii
postępu. Wystąpienie to dobrze wpisało się w interdyscyplinarny charakter konferencji
zabrzańskiej.
Drugi dzień konferencji rozpoczęły wystąpienia przyporządkowane ogólnemu hasłu
Media. Pierwsze trzy wygłoszone referaty poruszały problematykę czeską. Marie Bláhová
(Uniwersytet Karola w Pradze) podjęła temat: Vliv pisemne kultury na rozvoj stàtu v přemyslovských Čechàch, Ivan Hlaváček (Uniwersytet Karola w Pradze) wystąpił z referatem
zatytułowanym: Rozvoj diplomatických forem a kancelářských zařízení ve středověkých
Čechách, a Wojciech Iwańczak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) omówił Tradycję
i nowe zjawiska w „Kronice Zbrasławskiej”. Następnie Waldemar Hanasz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) przedstawił temat Postępowość i zacofanie w myśli Łukasza
Górnickiego. Badacz ten rozważał problem na podstawie wybranych pism tegoż pisarza,
takich jak: Dworzanin polski, Rzecz o dobrodziejstwach, Rozmowa Polaka z Włochem
o wolnościach i prawach polskich oraz Dzieje w Koronie polskiej, dochodząc do wniosku,
że postępowość Ł. Górnickiego była dość ograniczona. Kolejnym referatem wpisującym
się w nurt studiów źródłoznawczych było wystąpienie Agaty Bryłki (Uniwersytet Śląski).
Prelegentka przedstawiła Przejawy postępowej myśli na łamach śląskich nowożytnych
druków kalendarzowych. Wystąpienie ukazało wielki potencjał badawczy, rzadko wykorzystywany przez historyków zajmujących się tymi źródłami. Na zagadnieniach związanych
z postępem w archiwistyce i edytorstwie źródeł skupiły się referaty pracowników Uniwersytetu Warszawskiego: Marii Dutkowskiej (Postęp w edytorstwie źródeł historycznych na
ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w. na przykładzie Galicji) oraz Stefana Jerzego
Ciary (Postęp w archiwistyce polskiej na przełomie XIX i XX w.). Ostatni referat drugiej czę-
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ści konferencji wygłosił Maciej Wojtyński (Uniwersytet Warszawski), a jego tematem był
Postęp w mediach elektronicznych. Wkład kadry technicznej Górnego Śląska i Zagłębia do
rozwoju polskiej telewizji. Referent przypomniał, iż katowicka rozgłośnia Polskiego Radia
jako pierwsza w kraju nadała transmisję sygnału telewizyjnego. Odbyło się to w 1931 r.,
a więc cztery lata przed powołaniem Państwowego Instytutu Komunikacyjnego.
Trzecią część konferencji, noszącą tytuł Idee, rozpoczęły wystąpienia wygłoszone przez
mediewistów: Beatę Wojciechowską (Uniwersytet Jana Kochanowskiego), która poruszyła
problem Średniowiecznego ustawodawstwa synodalnego w Polsce wobec norm Kościoła
powszechnego, oraz Wojciecha Fałkowskiego (Uniwersytet Warszawski) nt. Rozwoju myśli państwowej, parlamentaryzmu i podmiotowości w późnym średniowieczu w Czechach,
Polsce i na Węgrzech. Z kolei w tematykę nowożytną wprowadził referat Jacka Kurka
i Anny Piontek (Uniwersytet Śląski) pt. Postęp, czyli rozwój? O pięknej epoce pewnego
przełomu. Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Europie Środkowej na przełomie XIX i XX
w. Wreszcie Zygmunt Woźniczka (Uniwersytet Śląski) w referacie Górny Śląsk – kraina
postępu i nowoczesności w propagandzie w okresie PRL-u zauważył, iż w propagandzie
PRL-owskiej na Górnym Śląsku najbardziej eksponowanym elementem postępu był przemysł. Zdaniem prelegenta nie był to obraz do końca nieprawdziwy.
W ostatniej części wygłoszono cztery referaty odnoszące się do spraw ogólnych.
Krzysztof Mazur (Uniwersytet Jagielloński) mówił o Polityce i antypolityce, czyli o pomieszaniu kategorii politycznych z dyskursem moralnym, Tomasz Lewandowski (Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza) o Pozycji i roli praw kulturalnych we współczesnych systemach
ochrony praw człowieka, Małgorzata Zuber (badacz niezależny) podjęła zagadnienie:
Kategorie postępu i zacofania w aspekcie wirtualizacji i dekompozycji rzeczywistości,
a Mieczysław Juda (ASP w Katowicach) temat swojego wystąpienia zawarł w pytaniu:
Kultura, czymże jest?
XVIII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Kultura Europy Środkowej stała się okazją do wymiany poglądów na temat postępu i zacofania, w której uczestniczyli
przedstawiciele różnych dyscyplin. Konferencji towarzyszyła ożywiona dyskusja naukowa. Zabrzańskie spotkanie przyczyniło się do zacieśnienia kontaktów między badaczami
z Polski, Czech i Ukrainy.

Krystyna Szykuła
(Wrocław)

WIDOKI WROCŁAWIA FRIEDRICHA BERNHARDA WERNERA.
WYSTAWA FAKSYMILIÓW WYDAWNICTWA ORBIS PICTUS
(WROCŁAW, 23–26 XI 2014 R.)
Podczas wystawy zorganizowanej przez wydawnictwo Orbis Pictus we współpracy
z ﬁrmą mieszkaniową Apartamenty Sky Tower zostały zaprezentowane widoki Wrocławia
słynnego XVIII-wiecznego rysownika i rytownika Friedricha Bernharda Wernera. Pokazano je w postaci doskonałych faksymilowych reprodukcji opublikowanych ostatnio przez
Orbis Pictus. Od strony merytorycznej wystawę przygotował dr Kazimierz Kozica, kustosz
Biblioteki Zamku Królewskiego w Warszawie. On też wygłosił wprowadzenie, w którym
przypomniał sylwetkę rysownika oraz podkreślił wyjątkowość wydanego przez Orbis Pictus kompletu 16 widoków Wrocławia wykonanych według rysunków Wernera. Komplet
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ten, w ręcznie wykonanej tece ze złoconym tytułem, można nabyć wraz z Komentarzem
K. Kozicy w języku polskim, angielskim i niemieckim za cenę 970 zł.
Główny bohater wystawy, F.B. Werner (1690–1776), urodził się w Topoli na Śląsku
(w księstwie oleśnickim)1. Ten śląski rysownik sporządzał liczne rysunki miast Europy,
w tym Polski i Śląska. Wśród nich znajdowały się nie tylko ogólne widoki miast, lecz także
poszczególnych budowli, kościołów, klasztorów, fragmentów miast itp. Miedzioryty na
podstawie rysunków Wernera wydawane były w Augsburgu. Po jego śmierci publikowali
je m.in. spadkobiercy słynnej ﬁrmy J.B. Homanna w Norymberdze czy J.D. Schleuena
w Berlinie. Wyjątkową wartość mają miedzioryty trzech twórców – Martina Engelbrechta,
Jeremiasa Wolffa i Georga Balthasara Probsta. Natomiast ogromnie rzadko można spotkać rękopiśmienne widoki Wernera, które zawarte są w słynnej Topographia Silesiae. Do
rzadkich należą też widoki z drukowanej Scenographia urbium Silesiae. Znaleźć je można
w postaci luźnych plansz włączonych (wklejonych) do atlasu sztucznego, znanego jako
kolekcja Zachariasa i Amadeusa Machnizkich. Wśród nich szczególnie cenne są plansze
widoków, z których wybrane zostały podkolorowane. Wspomniane dzieła znajdują się we
wrocławskiej Bibliotece Uniwersyteckiej. Należy podkreślić, że Werner jako mieszkaniec
Wrocławia dużą część prac poświęcił swemu miastu. To one stały się podstawą graﬁk
G.B. Probsta, reprodukowanych teraz przez Orbis Pictus i prezentowanych na omawianej
wystawie.
Postacią i dziełem Wernera zajmowała się z pasją przez wiele lat niedawno zmarła
inż. Angelika Marsch z Hamburga (1934–2011)2. Zwieńczeniem jej hobby było wydanie
monograﬁcznego opracowania o Wernerze i jego dziełach3, które przesłała piszącej te
słowa z prośbą o zrecenzowanie tego potężnego opracowania w „Polskim Przeglądzie
Kartograﬁcznym”4. A. Marsch była też największą kolekcjonerką widoków Wernera,
które zgromadziła w swoim domu wraz z potężnym archiwum5. Niezwykle ważna jest
1

Zwarty życiorys Wernera podał Ryszard Len pod adresem internetowym: www.olesnica,nienaltowski.net/Werner F.B.htm, oparty na tekście tego autora zamieszczonym w Oleśnica miasto znane i nieznane, czyli oleśnicki rekonesans śląskiego Robinsona, Oleśnica 1999. W 2002 r. odbyła się
w Legnicy poświęcona Wernerowi międzynarodowa konferencja – jej materiały są dostępne w publikacji pt. Friedrich Bernhard Werner (1690–1776). Życie i twórczość. Materiały z międzynarodowej
konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Miedzi w Legnicy w dniach 21–23 listopada
2002 r. / Leben und Werk. Protokollband der internationalen Fachtagung veranstaltet am 21.–23.
November 2002 im Kupfermuseum zu Liegnitz, red. Angelika M ars ch, Jan H aras imowi cz, Legnica 2004 (Źródła i Materiały do Dziejów Legnicy i Księstwa Legnickiego, 3).
2 Parę miesięcy po Jej śmierci ukazała się notatka wspomnieniowa w Instytucie Herdera w Marburgu: Dietmar P o p p, Nachlass von Dr. Angelika Marsch ins Herder-Institut übernommen, Nr. 34,
Januar–Juni 2012, s. 17. Za przesłanie mi tego artykuliku dziękuję dr. E. Jägerowi i samemu autorowi
notatki, dr. Poppowi.
3 Angelika M a r s c h, Friedrich Bernhard Werner 1690–1776. Corpus seiner europäischen
Städteansichten, illustrierten Reisemanuscripte und der Topographien von Schlesien und BöhmenMähren, Weißenhorn 2010. W przygotowaniu była praca poświęcona wyłącznie życiu i działalności
Wernera.
4 Krystyna S z yk u ła (rec.), Angelika Marsch: Friedrich Bernhard Werner 1690–1776. Corpus
seiner europäischen Städteansichten, illustrierten Reisemanuskripte und der Topographien von
Schlesien und Böhmen-Mähren. Weißenhorn: Anton H. Konrad-Verlag, 2010, 674 s., „Polski Przegląd
Kartograficzny”, 42, 2010, 3, s. 262–263.
5 O losach swojej kolekcji zdecydowała A. Marsch przed śmiercią, a o wstępnym programie
zagospodarowania tego archiwum możemy przeczytać w notatce cytowanej w przyp. 2.
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Fragment wystawy widoków Wrocławia według F. B. Wernera w Sky Tower. Fot. Orbis Pictus

dzisiaj odpowiedź na pytanie o dalsze losy tej kolekcji, która poddawana jest obecnie
systematycznej konserwacji. Ważna dla poznania dzieła Wernera była również inicjatywa
dr. Eckharda Jägera w postaci interdyscyplinarnych konferencji, tzw. Veduten-Colloquien,
które odbywały się w latach 1981–1990 i skupiały fachowców różnych specjalności, jak
historycy, historycy sztuki, historycy kartograﬁi, architekci, ale też w dużej części hobbyści. Efektem tych konferencji były też publikacje o widokach miast, w tym opracowanych
przez Wernera, pióra Wandy Kononowicz i Krystyny Szykuły w materiałach pokonferencyjnych pt. Lüneburger Beiträge zur Vedutenforschung. Do wyników wszystkich tych prac
nawiązywała opisywana tu wystawa.
Ciekawym uzupełnieniem wernisażu wystawy było przedstawione przez K. Kozicę
opracowanie pt. Guckkastenbilder – XVIII wiek. Kluczowe słowo w tytule tego wystąpienia
to typowe dla języka niemieckiego złożenie oznaczające widoki, które od drugiej połowy XVIII w. były „wyświetlane” w specjalnych drewnianych skrzynkach (Guckkasten),
przystosowanych do stereoskopowych prezentacji pojedynczych graﬁk. Przedstawione
urządzenie optyczne mimo woli kojarzy się z dwoma podobnymi, jakimi były niegdyś kalejdoskop oraz fotoplastykon. Ten ostatni znany jest m.in. jako np. 25-boczny bęben (rodzaj
rotundy), wokół którego siadało tyleż samo osób, oglądając przeróżne zestawy tematyczne
zdjęć. Guckkasten stanowiły prymitywniejszy rodzaj fotoplastykonu, lecz miały nad nim
tę przewagę, że można je było przenosić z miejsca na miejsce, gdyż były na nóżkach lub
– jeszcze wygodniej – na kółkach. Pokazy z wykorzystaniem Guckkasten odbywały się
przeważnie na jarmarkach. Warto tu przypomnieć dwie naukowe rozprawy prof. W. Kononowicz6, w których przeanalizowała ona widoki Wernera pod kątem ich przydatności
w badaniach nad architekturą Wrocławia, a także popularyzowania ich w Guckkasten – takie bowiem było właśnie pierwotne przeznaczenie przedstawionych na wystawie w Sky
Tower widoków Wrocławia.
6 Wanda K o n o n o w ic z, Pozaartystyczne wartości wrocławskich widoków sztychowanych według rysunków Fryderyka Bernharda Wernera, Wrocław 1988 (Prace Naukowe Instytutu Historii
Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej. Seria 19. Studia i Materiały 9); e ade m,
Osiemnastowieczne panoramowe widoki Wrocławia sztychowane według rysunków Wernera jako źródła ikonograficzne, Wrocław 1988 (Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki
Politechniki Wrocławskiej. Seria 22. Studia i Materiały 11).
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Przy okazji prezentacji nowej publikacji z widokami Wernera zostały przedstawione
również inne cenne wydawnictwa faksymilowe ﬁrmy Orbis Pictus, jak np. podobizny Biblii Gutenberga czy Kroniki Anonima zw. Gallem, a także wybrane przykłady map i atlasów. Wernisaż wystawy uatrakcyjnił japoński poczęstunek z lampką wina. Dopełniało go
zwiedzanie wybranych luksusowych apartamentów na ostatnich piętrach Sky Tower, tego
najwyższego w Polsce budynku mieszkalnego.

Artur Kwaśniewski
(Politechnika Wrocławska)

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI PT. „OPAVSKO MEZI MORAVOU
A SLEZSKEM. IDENTITA REGIONU A JEJÍ PROMĚNY. MEZINÁRODNÍ
VĚDECKÉ SETKÁNÍ POŘÁDANÉ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 400 LET UDĚLENÍ
OPAVSKA LÉNEM KNÍŽATŮM Z LICHTENŠTEJNA” / „OPAWSZCZYZNA
MIĘDZY MORAWAMI A ŚLĄSKIEM. TOŻSAMOŚĆ REGIONU I JEJ
PRZEMIANY. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ZORGANIZOWANA
Z OKAZJI CZTERECHSETLECIA NADANIA KSIĘSTWA OPAWSKIEGO
W LENNO LICHTENSTEINOM” (OPAWA, 26 IX 2014 R.)
Na przełomie 1613 i 1614 r., po 86 latach bezpośredniej podległości Opawy królom
czeskim, cesarz Maciej von Habsburg nadał w lenno księstwo opawskie swemu zaufanemu
dworzaninowi i urzędnikowi (zarazem wierzycielowi) księciu Karolowi Starszemu von
Lichtenstein. Wielu historyków zalicza to wydarzenie do najważniejszych cezur w dziejach Opawszczyzny, widząc w nim początek słabnięcia promorawskiej polityki stanów
opawskich i umacniania więzi ze Śląskiem, przynajmniej w sferze administracyjno-ustrojowej.
Jubileusz owego brzemiennego w skutki nadania cesarskiego stał się pretekstem do
zorganizowania konferencji naukowej służącej podsumowaniu dotychczasowych badań
nad złożoną polityczno-kulturową sytuacją Opawszczyzny i księstwa karniowskiego
(silnie powiązanego z ziemią opawską, podlegającego podobnemu procesowi integracji
ze Śląskiem). Organizatorzy – Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozoﬁcké
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, Výzkumné centrum pro Kulturní dějiny Slezska
a střední Evropy v období let 1000–1800 Filozoﬁcko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Instytut Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu
Opolskiego, Slezské zemské muzeum, Zemský archiv v Opavě – zaprosili do udziału czeskich i polskich badaczy zgłębiających zagadnienia polityczno-administracyjne, religijne,
narodowościowe, gospodarcze i kulturowe na dawnym pograniczu śląsko-morawskim.
Bezpośredni inicjatorzy, zarazem główni moderatorzy obrad – mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
(Ostravská univerzita v Ostravě) i dr hab. Bogusław Czechowicz, prof. UO (Uniwersytet
Opolski) – skonstruowali program złożony z 14 referatów poświęconych zjawiskom zachodzącym od XIII w. po współczesność.
Wprowadzenia do problematyki tożsamości politycznej regionu dokonali prof. Antoni
Barciak (UŚ) – w referacie pt. Problem przynależności późniejszego księstwa opawskiego
w początkach XIII wieku – oraz prof. B. Czechowicz, w wystąpieniu stanowiącym krytyczną
analizę historiograﬁi dziejów politycznych Opawszczyzny zogniskowaną na interpretacji
źródeł („Slezská opavská knížata”, czyli współczesny badacz między zgiełkiem źródeł
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a jazgotem literatury). Kwestię śląskich i morawskich źródeł opawskiej tożsamości w późnym średniowieczu i początkach nowożytności poruszyli prof. Irena Korbelářová (Slezská
univerzita v Opavě), analizująca źródła lokalnych praw (Právní poměry Opavy v kontextu
úvah o jeho postavení mezi Moravou a Slezskem), dr inż. arch. Artur Kwaśniewski (PWr)
(w referacie dotyczącym pochodzenia architektoniczno-ideowego programu rezydencji
księstwa opawskiego z „doby renesansu”) i mgr Adam Żurek (Wrocław), badający program przedstawień heraldycznych (Heraldyka książąt opawskich oraz księstwa opawskiego
w herbarzach i wywodach genealogicznych do końca XVI wieku).
Nadanie lenne z roku 1614 stało się punktem wyjścia wystąpień poświęconych karierze
i książęcym rządom przedstawicieli rodu von Lichtenstein, które zaprezentowali dr Marek
Vařeka (Ostravská univerzita v Ostravě) (Ekonomické aspekty zisku knížecího diadému
a Opavska Karlem I. z Lichtenštejna) i dr Jiří Brňovják (Ostravská univerzita v Ostravě)
(„Nové” knížectví pro „nového” knížete: ke kontextu zisku knížecího titulu a Opavského
knížectví Karlem z Lichtenštejna v „nobilitační” politice Habsburků v 17.–18. století). Nie
mniej ważna dla dziejów Opawszczyzny cezura roku 1742 – podział ziem księstwa i włączenie ich w struktury administracyjne monarchii Hohenzollernów i Habsburgów na mocy
pokoju wrocławskiego – oraz polityczno-gospodarcze konsekwencje tego wydarzenia zostały podjęte w referatach prof. Tomasza Ciesielskiego (UO) (Opawszczyzna w okresie wojen
śląskich), prof. Rudolfa Žáčka (Slezská univerzita v Opavě) (Opava v kontextu slezských
měst na sklonku raného novověku), doc. Petra Popelki (Ostravská univerzita v Ostravě)
(Opavsko mezi Moravou a Pruskem. Výstavba dopravní infrastruktury na Opavsku v období
1742–1914); przejawy „transgranicznego” życia artystycznego w XVIII w. poruszył referat
prof. Andrzeja Kozieła (UWr) poświęcony działalności jednego z prominentnych opawskich
malarzy (W Świdnicy, Opawie i na całym Śląsku – Anton Ernst Beyer (1704–1773) i jego
malarska twórczość). Niektóre przejawy umacniania tożsamości regionalnej i narodowej
w XIX w. przedstawili doc. Pavel Šopák (Slezská univerzita v Opavě) (Regionální identita
českého Slezska: svědectví muzeí) i doc. Andrea Pokludová (Ostravská univerzita v Ostravě)
(Opava na přelomu 19. a 20. století. Nedobytná bašta němectví v regionu); współczesności
poświęcony był referat mgr Anny Marcinkowskiej (UO) (Tożsamość Śląska – narracje).
Napięty, zamknięty w ośmiu godzinach program konferencji nie sprzyjał rozwijaniu
dyskusji (dłuższa wymiana zdań zrodziła się jedynie po referatach A. Żurka, I. Korbelářovej, P. Šopáka i A. Pokludovej), pozwolił jednak zaprezentować bardzo obszerny plon badań zawierający w zdecydowanej większości autorskie interpretacje i próby podsumowań.
Wymiernym efektem sprowokowanych przez konferencję badań nad Opawszczyzną jako
kulturowo-politycznym pograniczem, zarazem materiałem do naukowej dyskusji będą
oparte na referatach artykuły. Ich publikacji podejmą się w 2015 r. redakcje czasopism
wydawanych przez Uniwersytet Ostrawski („Historica”, „Hospodařské dějiny”), Uniwersytet Śląski w Opawie („Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis”) oraz Śląskie
Muzeum Krajowe w Opawie („Časopis Slezského zemského muzea”).
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Małgorzata Ruchniewicz
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

KONFERENCJA NAUKOWA
PT. „DEPORTACJE DO ZSRS Z ZIEM POLSKICH 1944/1945 R.
PERSPEKTYWA PORÓWNAWCZA” (KATOWICE, 16 II 2015 R.)
Impulsem do zorganizowania przez IPN w Katowicach i tamtejsze Śląskie Centrum
Solidarności i Wolności konferencji była obchodzona w lutym 2015 r. na Górnym Śląsku
70. rocznica deportacji ludności cywilnej do Związku Radzieckiego. Jej oﬁarą padło ponad
40 tys. osób, w tym tysiące górników. Wydarzenia te są elementem tzw. tragedii górnośląskiej 1945 r., okresu represji i prześladowań ludności tego regionu (dotychczasowej części
niemieckiej i polskiej Górnego Śląska). Składały się na nią masowe egzekucje, gwałty
i rabunki ze strony czerwonoarmistów, zsyłki „żywych reparacji” w głąb ZSRR, a także
internowanie i umieszczanie autochtonów w obozach prowadzonych przez UB. Wywózka
na wschód dziesiątków tysięcy ludzi, z których zginęły tysiące, była wielką traumą Górnoślązaków, marginalizowaną i skazaną na zapomnienie w PRL-u. Dopiero po upadku
komunizmu podjęto szeroko zakrojone badania nad pierwszymi latami powojennymi na
Śląsku, w tym nad polską i radziecką polityką represji. Dzięki wysiłkom Komisji Badania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, jak również pracom archiwistów, naukowców
i lokalnych pasjonatów historii powstały zbiory relacji i wspomnień, a także wiele opracowań (wymieńmy tylko takich badaczy, jak: Eugeniusz Nowak, Zygmunt Woźniczka,
Bernard Linek, Adam Dziurok, Piotr Madajczyk). Pojawiły się też miejsca upamiętniania
deportowanych.
Celem konferencji było pokazanie wieloaspektowości polityki deportacji wobec ludności zamieszkującej obszar od Niemna do Odry, podsumowanie stanu badań i wskazanie na
możliwości dalszej naukowej eksploracji tej tematyki. W konferencji wzięło udział ośmiu
badaczy z różnych ośrodków w kraju. Spotkanie prowadzili, a także moderowali dyskusję
dr hab. A. Dziurok i Sebastian Rosenbaum z IPN Katowice. Obrady otworzyło wystąpienie
dr. Dariusza Roguta z Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim na temat deportacji internowanych żołnierzy Armii Krajowej z Kresów Wschodnich
i centralnej Polski w głąb ZSRR. Referent nakreślił przyczyny represji, cele deportacji,
przedstawił rozmieszczenie i kategorie obozów dla akowców, jak również tryb zwalniania
i repatriowania ich do kraju. Mgr Krzysztof Jałmużniak (UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim) przybliżył problem deportacji z Wileńszczyzny, których oﬁarą oprócz internowanych
żołnierzy podziemia padali również cywile. Przedstawił rozmieszczenie obozów, warunki
przetrzymywania i pracy Polaków. Podobny charakter studium przypadku miało wystąpienie mgr Mileny Bykowskiej z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, która omówiła
pobyt deportowanych z Wileńszczyzny w obozach zlokalizowanych w Zagłębiu Donieckim.
W czasie dyskusji poruszono kwestie dotychczasowego stanu badań, dostępności źródeł
w archiwach rosyjskich. Zwrócono uwagę na ciągle wysoką użyteczność materiałów archiwalnych przywiezionych w kserokopiach do Centralnego Archiwum Wojskowego przez
komisję archiwistów wojskowych w pierwszej połowie lat 90. XX w. Wskazano na brak
dostępu polskich badaczy do materiałów pozostałych po działalności obozów internowania,
przechowywanych w archiwach podległych rosyjskiej Federalnej Służbie Bezpieczeństwa.
Fakt ten ma zasadnicze znaczenie dla możliwości pogłębionych badań nad całym kompleksem powojennych deportacji, na co zwrócili uwagę również kolejni prelegenci. Następne
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dwa wystąpienia dotyczyły obszaru byłych Prus Wschodnich. Prof. dr hab. Leszek Belzyt
(Uniwersytet Zielonogórski) nakreślił działania i postawy wojska radzieckiego i komendantów wojennych wobec ludności cywilnej na tym obszarze. Wskazał na ignorowanie
zróżnicowania narodowego na tym terenie, prześladowania Mazurów na równi z Niemcami, wysoki poziom bandytyzmu będącego zagrożeniem zarówno dla stałej ludności, jak
i napływających polskich osadników. Dr Waldemar Brenda z Delegatury IPN w Olsztynie
przybliżył stan badań nad deportacjami z obszaru Warmii i Mazur, podkreślając istnienie
ogromnych luk badawczych dotyczących m.in. wielkości deportacji. Podstawą źródłową
dotychczasowych badań były przede wszystkim relacje deportowanych. Problemem polityki radzieckiej, w tym deportacjami z Pomorza Nadwiślańskiego, zajął się prof. dr hab.
Mirosław Golon (Oddział IPN w Gdańsku). W porównaniu z innymi regionami deportacje
pomorskie, których oﬁarą padali miejscowi Polacy i Niemcy (wśród nich także uciekinierzy
z Prus Wschodnich), są dość dobrze znane. Stało się tak m.in. dzięki wykorzystaniu wykazów osób wywiezionych z kilku powiatów. Pozwoliło to na ustalenie przyczyn wywózki
(informacje o „winie” deportowanego według NKWD), poziomu śmiertelności. Stosunkowo dużo wiadomo również o innych elementach polityki radzieckiej na Pomorzu, takich jak
wywóz mienia ruchomego i wyposażenia zakładów. Postulatem jest natomiast tworzenie
imiennych wykazów deportowanych, obejmujących cały obszar, na wzór prac podjętych
na Górnym Śląsku. Dr Dariusz Węgrzyn (OBEP IPN Katowice) przedstawił stan badań
nad deportacjami z Górnego Śląska. Analizując politykę radziecką, podkreślił znaczenie
linii granicznej z 1939 r. dzielącej Górny Śląsk na część wschodnią (należącą do II RP)
i zachodnią (niemiecką). Najbrutalniej armia i władze radzieckie postępowały na Śląsku
niemieckim, dopuszczając się tu masowych rozstrzeliwań cywili i przymusowego poboru
siły roboczej. Referent odniósł się również do kwestii śmiertelności, zwracając uwagę, iż
jej poziom zależał od umiejscowienia obozu, ale i od pory deportacji. Najwyższy poziom
zgonów dotyczył przetrzymywanych w obozie pod Mińskiem na Białorusi. Omówił również etapy zwalniania deportowanych i ich dalszy los. Obrady zamknęło wystąpienie dr
hab. Małgorzaty Ruchniewicz (UWr). Zwróciła ona uwagę na słabe rozpoznanie tematu
w odniesieniu do Dolnego Śląska i marginalne jego występowanie w historiograﬁi. Jedynym dostępnym źródłem są relacje deportowanych zebrane w Niemczech. Zaznaczyła, że
w odróżnieniu od innych dzielnic Polski doświadczenie to było częścią losu wyłącznie ludności niemieckiej, podlegającej w tym samym czasie dyskryminacji i stopniowo usuwanej
z tego obszaru. Nie występuje więc tu obecne na Górnym Śląsku czy Pomorzu zjawisko
pamięci rodzinnej czy lokalnej o wywózkach. Podsumowującą dyskusję zdominował temat
szans pogłębienia badań, tworzenia imiennych zestawień oﬁar deportacji, a także funkcjonowania tej tematyki w pamięci zbiorowej Polaków.
Ostatnim punktem konferencji było zwiedzanie nowo otwartego Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. w Radzionkowie. Zwiedzającym
udostępniono w budynku dworca kolejowego nowocześnie zaaranżowaną wystawę, której
towarzyszą bardzo ciekawy i stojący na wysokim poziomie merytorycznym katalog oraz
strona internetowa. Centrum jest także miejscem pamięci – przechowywana jest w nim urna
z ziemią z Zagłębia Donieckiego, na którego terenie zlokalizowanych było wiele obozów,
gdzie przetrzymywano Górnoślązaków. Placówkę tę wspiera merytorycznie Oddział IPN
w Katowicach.
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KONKURS IMIENIA PROFESORA JERZEGO MICHALSKIEGO
NA NAJLEPSZĄ RECENZJĘ NAUKOWĄ Z ZAKRESU HISTORII
Jury konkursu zawiadamia, że laureatem drugiej edycji konkursu imienia Profesora
Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii został prof.
Janusz Żarnowski za recenzję książki Marcina Zaremby Wielka trwoga: Polska
1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, opublikowaną na łamach „Roczników Dziejów
Społecznych i Gospodarczych” t. 73, 2013.
Jednocześnie Instytut Historii PAN wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie ogłasza trzecią edycję
konkursu, która tym razem obejmuje recenzje naukowe z zakresu historii opublikowane
w polskich czasopismach naukowych w latach 2014–2015. Konkurs poświęcony jest
pamięci profesora Instytutu Historii PAN oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika
Historycznego”, zmarłego w 2007 r. Jerzego Michalskiego. Był on ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji
im. Władysława Konopczyńskiego.
Celem konkursu imienia Profesora Jerzego Michalskiego jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej
charakterystycznej dla nauk historycznych. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych. Prace konkursowe, zgodne z wymogami
regulaminu, prosimy nadsyłać do końca października 2015 r. na adres IH PAN, z dopiskiem „konkurs im. Prof. Jerzego Michalskiego”. Regulamin konkursu dostępny jest
na stronie internetowej IH PAN (www.ihpan.edu.pl).
Dyrektor Instytutu Historii PAN
Przewodniczący jury nagrody
Prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen

KSIĘGA WSPOMINKOWA UPAMIĘTNIAJĄCA
ŚP. PROFESORA ADAMA GALOSA
Do
Przyjaciół, Znajomych i Uczniów
śp. Profesora Adama Galosa
Szanowni i Drodzy Państwo,
już blisko dwa lata mijają od śmierci Profesora Adama Galosa. Dla tych, którzy obcowali z Nim do ostatnich dni, Jego odejście odczuwalne jest jako trudna do zapełnienia
pustka; dla tych zaś, którzy jedynie „otarli” się o Niego w życiu, pozostała głęboka,
nieznikająca refleksja.
Aby pamięć o Adamie Galosie nie została zatarta, podejmujemy się zadania opisania
Jego życia. Pragniemy stworzyć zbiór opowiadań-wspomnień, które będą przydatne
dla przyszłego biografa.
Profesor miał kilkuset uczniów, wielu przyjaciół i znajomych. List ten kierujemy
do wszystkich Państwa, którzy znali Adama Galosa i zapragną podzielić się swoimi
wspomnieniami i reﬂeksjami. Niekoniecznie więc muszą być to panegiryki – oczekujemy też krytycznych wypowiedzi. Wszyscy niewątpliwie zdają sobie sprawę z tego,
że ﬁnalny obrachunek i tak pozostanie korzystny dla Niego.
Przewidujemy wstępnie, że powstanie jedna „tradycyjna” księga papierowa oraz
dodatkowo strona internetowa. Jeśli przesłane materiały będą duże – nie zakładamy
tutaj żadnych limitów – to w całości zamieścimy je w internecie, a ich autor(rzy) poproszeni zostaną o dokonanie skrótu do księgi „tradycyjnej”. Termin oddawania prac
to 31 stycznia 2016 r., a wydanie księgi przewidziane jest w rocznicę śmierci Profesora, 11 kwietnia 2016 r. Teksty jednak będzie można nadsyłać cały czas, nawet po
wydrukowaniu tomu – traﬁą wtedy na stronę internetową.
Prace prosimy przesyłać na adres e-mailowy: ksiegagalos@gmail.com lub skierować się bezpośrednio do któregoś z nas.
Dziękujemy Państwu za zrozumienie i liczymy na owocną współpracę.
o. Józef Puciłowski

Krzysztof Popiński Anna Kraucz-Miękus

Tomasz Szubert
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