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KRZYSZTOF FOKT 
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego)

DENUO DE LEGENICENSI POTESTATE: UWAGI O ZNACZENIU 
LEGNICY W KSIĘSTWIE BOLESŁAWA WYSOKIEGO

Kwestia, czym było wymienione w dokumencie Bolesława Wysokiego dla 
zgromadzenia cysterskiego w Lubiążu z 1175 r. władztwo legnickie (potestas Le-
genicensis), mimo iż wielokrotnie już omawiana w piśmiennictwie naukowym, 
uchodzi jednak wciąż za otwartą1. Nie ulega wątpliwości, że legnicka potestas 
musiała być jakąś jednostką zarządu w obrębie władztwa Bolesława Wysokiego 
obejmującą określone terytorium. Na obszarze tym miały powstawać nowe osa-
dy (novalia), z których dziesięcinę pobierać mieli, na mocy książęcej darowizny, 
lubiąscy cystersi. Dokładne określenie, co kryć się może pod użytym w jednym 
tylko źródle tajemniczym określeniem potestas Legenicensis, okazuje się jednak 
problematyczne – do tego stopnia, że nie wiadomo nawet, czy była to jednostka 
zarządu o charakterze publicznym, czy tylko dominialnym. Mimo iż nie należy 
raczej liczyć na to, że pojawią się jakieś nowe źródła do tej kwestii, jej ponowne 
podjęcie 840 lat po wystawieniu przedmiotowego dokumentu oraz 40 lat po mo-
nograficznym ujęciu autorstwa Marty Młynarskiej-Kaletyn2 okazuje się jednak 
ze wszech miar uzasadnione. Jest tak dlatego, że w okresie tym nastąpił znaczny 
postęp badań nad ustrojem i dziejami politycznymi drugiej monarchii piastowskiej 
i rodzących się w XII w. księstw dzielnicowych3. Wyniki tych badań umożliwiają 
spojrzenie w zupełnie inny sposób na problem potestatis Legenicensis i pozwalają 

1 Por. ostatnio uwagi Marcina Pauka i Ewy Wółkiewicz, Struktury administracyjne Śląska 
jako czynnik spójności prawnoustrojowej (XII–XV w.), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 
67, 2012, 4, s. 56.

2 Marta Młynarska-Kaletynowa, „Potestas Legnicensis”, [w:] Cultus et Cognitio: Studia 
z dziejów średniowiecznej kultury, Warszawa 1976, s. 393–401.

3 Na szczególną uwagę zasługuje w tej mierze opracowanie Sławomira Gawlasa, O kształt 
zjednoczonego Królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odręb-
ności Polski, Warszawa 1996 (tu cytowane wyd. 2, Warszawa 2000). Por. także niżej, przyp. 11, 13, 
35 i 36, gdzie odwołania do odnośnych prac Marka Cetwińskiego, Ambrożego Boguckiego i Janusza 
Bieniaka. 
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żywić nadzieję, że uda się określić, czym owo władztwo mogło być i jakie miejsce 
mogło zajmować w strukturze politycznej księstwa Bolesława Wysokiego. 

Status quaestionis: „ziemia”, kasztelania czy włość książęca?
Jako wygodny punkt wyjścia rozważań nad znaczeniem określenia potestas 

Legenicensis użytego w dyplomie z 1175 r. posłużyć może analiza tego problemu 
przeprowadzona w przywołanym wyżej szkicu pióra M. Młynarskiej-Kaletyn. 
W opracowaniu tym autorka, odsyłając do wcześniejszego piśmiennictwa, omó-
wiła wszystkie trzy wysunięte dotąd interpretacje przedmiotowego określenia, 
mianowicie:

1) pierwszą, wywodzącą się od Stanisława Arnolda, wedle której określenie 
potestas Legenicensis oznaczało „ziemię” (w terminologii tego autora), czyli pe-
wien obszar genetycznie związany z dawnym terytorium plemiennym, obszarowo 
większy niż okręgi grodowe,

2) drugą, polegającą na utożsamieniu władztwa legnickiego z kasztelanią,
3) trzecią, wedle której legnicka potestas powinna być rozumiana jako domi-

nialna włość książęca. 
Po gruntownej analizie dostępnych danych, w tym możliwych znaczeń pojęcia 

potestas w wykazującym dyktat cysterskiego odbiorcy dokumencie, M. Młynar-
ska-Kaletyn wykluczyła jako nieuzasadnioną interpretację trzecią. Z tezą tą należy 
się zgodzić zarówno ze względu na prawdopodobny zakres znaczeniowy pojęcia 
potestas w omawianym okresie i kontekście, jak i z powodu braku śladów istnie-
nia książęcej włości legnickiej, podobnej do posiadłości skoncentrowanych wokół 
dworów w Rokitnicy i Leśnicy. Analizując pozostałe dwie możliwości interpreta-
cyjne, M. Młynarska-Kaletyn opowiedziała się ostatecznie za uznaniem legnickiego 
władztwa (potestas) za kasztelanię. Z bliżej nieokreślonych powodów autorka ta 
wykonała jednak pewien ukłon w stronę hipotezy Arnolda, stwierdzając, że pod 
panowaniem Bolesława Wysokiego legnicka potestas mogła obejmować obszar 
większy niż jedna kasztelania, co miałoby być śladem organizacyjnej działalności 
tego właśnie władcy4. 

Studium M. Młynarskiej-Kaletyn przyczyniło się do powszechnej akceptacji 
wśród badaczy tezy – już wcześniej zresztą popularnej5 – że pojęcie potestas Le-

4 Młynarska-Kaletynowa, „Potestas Legnicensis”, s. 398–399, 401. Interpretację tę po-
wtórzył Mateusz Goliński, Legnica średniowieczna, [w:] Atlas Historyczny Miast Polskich, t. IV: 
Śląsk, red. Marta Młynarska-Kaletyn, z. 9: Legnica, red. Mateusz Goliński, Rafał Eysymontt, 
Wrocław 2009, s. 11.

5 Por. starsze piśmiennictwo zebrane u Hermanna Uhtenwoldta, Die Burgverfassung in der 
Vorgeschichte und Geschichte Schlesiens, Breslau 1938 (Breslauer Historische Forschungen 10), 
s. 58, przyp. 366, oraz w Kodeksie Dyplomatycznym Śląska (t. 1–3, wyd. Karol Maleczyński, 
Wrocław 1956–1964; dalej: KDŚl), t. 1, s. 136, przyp. 32, przy czym autorzy ci także nie wątpili 
w tożsamość legnickiej potestatis i kasztelanii. Zob. także Zbigniew Wielgosz, Początki wielkiej 
własności klasztornej cystersów w Lubiążu, „Roczniki Historyczne”, 22, 1956 (za lata 1955–1956), 
s. 114.
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genicensis użyte w dyplomie fundacyjnym zgromadzenia lubiąskiego określało 
legnicki okręg kasztelański6. Akceptacja ta opiera się na niekwestionowanym do 
niedawna założeniu, że w 1175 r. w księstwie Bolesława Wysokiego i pozosta-
łych dzielnicach Polski istniały już kasztelanie, czyli okręgi grodowe zarządzane 
przez urzędników książęcych określanych jako kasztelanowie. Czy jednak było 
tak w istocie?

Początki kasztelanii na Śląsku: przed czy po 1175 r.?
Nowe światło na problem początków organizacji kasztelańskiej na ziemiach 

polskich, szczególnie zaś na Śląsku, rzuciły wystąpienia Tadeusza Wasilewskiego, 
Marka Cetwińskiego i Sławomira Gawlasa7. W świetle wywodów przedstawio-
nych przez tych autorów instytucja kasztelanii i urząd kasztelana pojawiły się na 
ziemiach polskich dopiero u schyłku XII bądź w początkach XIII w., jako efekt 
recepcji z Rzeszy urzędu burgrafa przez piastowskich książąt dzielnicowych. 
Wskazani autorzy stwierdzili zatem konsekwentnie, że wystąpienie znacznej liczby 
kasztelanów w 1159 r. w Czechach8, a w latach 1202–1203 na Śląsku9 – podobne 
do „wysypu” burgrafów we wschodnich Niemczech za Konrada III10 – nie oznacza 
li tylko wprowadzenia nowego nazewnictwa dla istniejącej z dawna instytucji, lecz 
także pojawienie się samego urzędu kasztelana. 

6 Por. tu np. Janina Gilewska-Dubis, Początki Legnicy i jej podstawy ustrojowe, [w:] Legnica: 
Monografia historyczna miasta, red. Marian Haisig, Wrocław 1977, s. 28; Legnica: zarys monogra-
fii miasta, red. Stanisław Dąbrowski, Wrocław–Legnica 1998, s. 17; Benedykt Zientara, Henryk 
Brodaty i jego czasy, Warszawa 21997, s. 127 (w tym przyp. 8), 131, 133; Waldemar P. Könighaus, 
Die Zisterzienserabtei Leubus in Schlesien von ihrer Gründung bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, 
Wiesbaden 2004, s. 30–31, 196, 289; Marek L. Wójcik, Dolny Śląsk w latach 1138–1326, [w:] Dolny 
Śląsk: Monografia historyczna, red. Wojciech Wrzesiński, Wrocław 2006, s. 74.

7 Tadeusz Wasi lewski, Poland’s Administrative Structure in Early Piast Times. Castra Ruled 
by Comites as Centres of Provinces and Territorial Administration, „Acta Poloniae Historica”, 44, 
1989, s. 5–31; Marek Cetwiński, Kasztelanowie i kasztelanie na Śląsku w XIII i XIV wieku, [w:] 
Studia z dziejów średniowiecza polskiego i powszechnego, red. Wacław Korta, Wrocław 1989 (Acta 
Universitatis Wratislaviensis No 979, Historia 69), s. 3–20 (w niniejszym tekście korzystałem z re-
edycji w zbiorze prac: idem, Śląski tygiel: Studia z dziejów polskiego średniowiecza, Częstochowa 
2001, s. 255–275); Gawlas, O kształt, 74–75. 

8 Zob. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, ed. Gustavus Friedrich, t. 1, Pragae 
1907, nr 204. Por. tu także uwagi Karola Maleczyńskiego, Ze studiów nad organizacją państwa 
polskiego w XI i XII wieku, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 23, 1968, 3, s. 351–352; An-
toniego Gąsiorowskiego, Castellanus. Przyczynek semazjologiczny, „Slavia Antiqua”, 18, 1971, 
s. 208; Cetwińskiego, Kasztelanowie, s. 256, passim, oraz Gawlasa, O kształt, s. 50. 

9 Zob. KDŚl, t. 1, nr 91, 103.
10 Zob. Walter Schlesinger, Zur Gerichtsverfassung des Markengebiets östlich der Saale im 

Zeitalter der deutschen Ostsiedlung, „Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands”, 
2, 1953, s. 59–62; por. też: Herbert Helbig, Der Wettinische Ständestaat: Untersuchungen zur 
Geschichte des Ständewesens und der landständischen Verfassung in Mitteldeutschland bis 1485, 
Münster–Köln 1955 (Mitteldeutsche Forschungen 4), s. 204–273, passim; André Thieme, Die Burg-
grafschaft Altenburg: Studien zu Amt und Herrschaft im Übergang vom hohen zum späten Mittelalter, 
Leipzig 2001 (Schriften zur Sächsischen Landesgeschichte, Bd. 2), s. 152–163.
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Te wystąpienia Wasilewskiego, Cetwińskiego i Gawlasa nie doczekały się 
polemiki, która obaliłaby przedstawione w nich tezy dotyczące początków orga-
nizacji kasztelańskiej na ziemiach polskich11. Co więcej, na ich poparcie można 
przywołać dalsze argumenty. Za recepcją urzędu kasztelana w księstwach piastow-
skich z Rzeszy jednoznacznie przemawia struktura jego uposażenia. W jego skład 
wchodziły bowiem nie tylko dochody z takich samych źródeł, jak u wschodnio-
niemieckich burgrafów – specjalnej daniny tylko dla nich przeznaczonej (stróży, 
niem. Wachkorn) oraz z sądownictwa nad ludnością pospolitą – lecz także część 
przychodów wynikających z regaliów: celnego i targowego. Ten ostatni element 
uposażenia polskich kasztelanów nie jest przy tym obojętny dla datowania począt-
ków organizacji kasztelańskiej. Niezależnie bowiem od tego, czy przyjmie się tezę 
Gawlasa dotyczącą zapożyczenia przez książąt piastowskich z Niemiec koncepcji 
regaliów, czy też nie, uposażenie kasztelanów mianowanych przez tych władców 
na dochodach z książęcych monopoli skarbowych wskazuje, że powołanie tego 
urzędu nastąpiło dopiero w dobie decentralizacji skarbowości drugiej monarchii 
piastowskiej, czyli najwcześniej w ostatniej ćwierci XII w. Gdyby zresztą instytucja 
kasztelanii była wyraźnie starsza, należałoby oczekiwać zjawiska podobnego jak 
w Niemczech: istnienia kasztelanów powołanych nie przez władców terytorialnych, 
lecz przez zwierzchnich (princepsów). Tymczasem od chwili swego liczniejszego 
wystąpienia w źródłach na początku XIII w. kasztelanowie polscy byli po prostu 
funkcjonariuszami książąt dzielnicowych. 

Nie wdając się w dalsze szczegóły dotyczące recepcji urzędu kasztelana na 
ziemiach polskich, mało istotne dla niniejszego tekstu, warto jednak spytać, kiedy 
nastąpić mogło wprowadzenie tego urzędu na Śląsku. Po odpowiedź na to pytanie 
należy zwrócić się w pierwszej kolejności do dokumentu Mieszka III wystawio-
nego dwa lata po omawianym tu dyplomie Bolesława Wysokiego dla lubiąskich 
cystersów12. Dokument ten, zatwierdzający zamianę dóbr między wspomnianym 
zgromadzeniem a pewnymi możnymi śląskimi, wskazuje w sposób jasny, że jesz-
cze w 1177 r. to nie Bolesław Wysoki, lecz książę zwierzchni był uprawniony nie 
tylko do ratyfikowania odnośnej zamiany gruntów, lecz także do poboru 2/3 kar
sądowych w razie naruszenia warunków tej transakcji. Jest zatem niemożliwe, by 
książę śląski, świadkujący przecież na tym dokumencie, uznawał wspomniane 
uprawnienia Mieszka III, a jednocześnie uzurpował sobie prawo do powoływania 
urzędników zarządu terytorialnego obdarzonych władzą sądzenia i uposażonych 
na regaliach. 

11 Trudno jako takie określić poświęcone polemice z Cetwińskim passusy w recenzji Tomasza 
Jurka (rec.: Studia z dziejów średniowiecza polskiego i powszechnego, Acta Universitatis Wratisla-
viensis No 979, Historia 69, Wrocław 1989, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 45, 1990, 
4, s. 553–555) czy wymierzone w tezy Wasilewskiego fragmenty prac Ambrożego Boguckiego, 
O strukturze administracyjnej Polski XI i XII wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 44, 1992 
(wyd. 1993), s. 12–14, i Franciszka Dąbrowskiego, Studia nad administracją kasztelańską Polski 
XIII wieku, Warszawa 2007, s. 47–48. Przegląd stanu dyskusji dają Marcin Hlebionek, Kasztelania 
czarnkowska, Czarnków 2006, s. 7–10, oraz Dąbrowski, Studia, s. 8–10. 

12 KDŚl, t. 1, nr 59.
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Sytuacja polityczna, której odzwierciedleniem jest dokument Mieszka III z maja 
1177 r., zmieniła się bardzo szybko – jeszcze w tym samym 1177 r., gdy Mieszko 
utracił tron krakowski. Dopiero wtedy powstały jednak warunki do decentraliza-
cji skarbowości państwa, co znalazło swój czytelny wyraz m.in. w kwitnącym od 
ostatniej ćwierci XII w. mennictwie książąt dzielnicowych. W związku z powyż-
szym, początków organizacji kasztelańskiej na Śląsku należy doszukiwać się po 
roku 1177. I rzeczywiście, pierwszy kasztelan ustanowiony zapewne przez władcę 
śląskiego wystąpił w źródłach dopiero w kontekście wydarzeń roku 1194. Mowa tu 
o niejakim Iliku, który zmarł w tym właśnie roku najpewniej jako kasztelan lubuski 
(choć nie można całkowicie wykluczyć, że był on właściwie kasztelanem gnieź-
nieńskim13). Nie jest przy tym chyba dziełem przypadku, że ów prawdopodobnie 
pierwszy wzmiankowany w źródłach śląski kasztelan urzędował nie w rdzennych 
ziemiach władztwa Bolesława Wysokiego wokół Wrocławia i Legnicy, lecz na 
dalekim obrzeżu uzyskanego przezeń po śmierci brata, Konrada Władysławica, 
księstwa głogowskiego. Szerszą rozbudowę organizacji kasztelańskiej, której 
efektem było ustanowienie wzmiankowanych w latach 1202–1203 kasztelanów 
w grodach zachodniej części księstwa śląskiego (tj. w późniejszych księstwach 
legnickim i głogowskim), przeprowadził albo jeszcze książę Bolesław u samego 
kresu panowania, albo dopiero Henryk Brodaty na początku swych rządów14. To 
także Henryk Bolesławic stał za rozciągnięciem dwie dekady później organizacji 
kasztelańskiej na „rdzenne” ziemie śląskie wokół Wrocławia i Masywu Ślęży15. 
W żadnym razie jednak powstania organizacji kasztelańskiej na Śląsku nie można 
datować wcześniej niż na okres przesilenia ustrojowego, jakie pociągnęła za sobą 
detronizacja Mieszka III w 1177 r. 

Utożsamienie legnickiej potestatis ze znaną ze źródeł XIII w. kasztelanią oka-
zuje się zatem nieuzasadnione – w każdym razie nie może być tu mowy o tożsa-
mości instytucjonalnej, bo kasztelanii jako takich w księstwie śląskim najpewniej 
w 1175 r. w ogóle jeszcze nie było. Można co najwyżej domyślać się zgodności 
obszaru tego władztwa z domniemanym legnickim okręgiem grodowym, który 
zapewne poprzedzał tu kasztelanię16. Sięgnięcie przez twórcę dokumentu z 1175 r. 

13 Tak Janusz Bieniak, Polska elita polityczna XII wieku, cz. 4b: Dwa systemy możnowładztwa 
– starszy i nowy, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej: Zbiór studiów, t. 12, red. Sławomir 
Górzyński, Warszawa 2012, s. 35–36. Wbrew opinii tego autora, w odnośnej zapisce w Roczniku 
Kapitulnym Gnieźnieńskim (ed. uzup., Monumenta Poloniae Historica: Series Nova, t. 6, s. 3: Item 
anno Domini millesimo CXCIIIIo Hilic castellanus obiit et circa Lubus Pomorani debellaverunt) 
śmierć Ilika i napad Pomorzan zostały opisane tak, jakby istniał między nimi związek przyczynowy; 
gdyby chodziło o zupełnie niezależne wydarzenia, należałoby spodziewać się innego jej sformuło-
wania (np. Anno Ilic castellanus obiit. Eodem anno Pomorani circa Lubus debellaverunt).

14 Jest przy tym znamienne pojawienie się już w 1202 r. kasztelanów w grodach położonych na 
terenach puszczańskich, na szerszą skalę zasiedlanych dopiero z inicjatywy Bolesława Wysokiego 
i Henryka Brodatego: Bolesławcu i Nowogrodzie Bobrzańskim.

15 Por. Pauk, Wółkiewicz, Struktury, s. 58.
16 Istnienie okręgów grodowych w drugiej monarchii piastowskiej i ich zasadnicze znaczenie dla 

jej ustroju poświadczają najważniejsze źródła dokumentujące stan posiadania instytucji kościelnych 
z ok. połowy XI – połowy XII w.: tzw. falsyfikat mogileński rzekomo z 1065 r., bulla gnieźnieńska 
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po pojęcie potestas, a nie żadne określenie typowo terytorialne (np. territorium, 
districtus, terra, ambitus, circuitus), nie pozostawia jednak wątpliwości, że kwe-
stia przestrzennego zasięgu władztwa legnickiego jest drugorzędna w porównaniu 
z zagadnieniem, jaki właściwie był jego status ustrojowy. W tej sprawie zaś trzeba 
uciec się do retrogresji, wychodząc od liczniejszych już źródeł pisanych powstałych 
za panowania Henryka Brodatego.

Jeśli nie kasztelania, to co? Instytucjonalny status  
legnickiej rezydencji za Henryka Brodatego
Klucz do odnalezienia ewentualnych związków władztwa legnickiego z czasów 

Bolesława Wysokiego z instytucjami działającymi pod rządami jego syna i następcy 
stanowią dalsze losy zarejestrowanej w dokumencie z 1175 r. darowizny dziesięcin 
z nowizn in potestate Legenicensi, które uzyskali mnisi lubiąscy z rąk Bolesława 
Wysokiego i biskupa Żyrosława. W świetle dotychczasowych studiów nad po-
czątkami zgromadzenia lubiąskiego jest pewne, że odnośna klauzula dokumentu 
z 1175 r. albo nie została w ogóle wprowadzona w życie, albo cystersi szybko 
utracili prawo do pobierania owych dziesięcin bądź zrzekli się go. Mimo braku źró-
dłowych śladów urzeczywistnienia darowizny dziesięcin z 1175 r. istnieją jednak 
źródłowe przesłanki pozwalające z pewnym prawdopodobieństwem zidentyfikować
instytucję będącą sukcesorką potestatis Legenicensis w odniesieniu do podjętych 
przez Bolesława Wysokiego zobowiązań wobec Lubiąża. Jak bowiem słusznie 
wskazała M. Młynarska-Kaletyn, jest mało prawdopodobne, by książę śląski (czy 
to Bolesław, czy jego następca Henryk), jeśli nawet przystał na pozbawienie swej 
fundacji intratnego źródła dochodów, pozostawił ową stratę niezrekompensowa-
ną17. W tym kontekście wrocławska badaczka przypomniała o darowiznach Henry-
ka Brodatego, który przekazał lubiąskim cystersom dziesięcinę z pola Sławno pod 
Legnicą18 oraz określoną ilość wosku z dochodów książęcych19. Z perspektywy 
niniejszego szkicu zasadnicze znaczenie ma przy tym fakt, że żadna z tych daro-

z 1136 r. oraz bulla Hadriana IV dla biskupstwa wrocławskiego z 1155 r. Istnienie okręgów grodowych 
przy jednoczesnym braku zawiadujących nimi monarszych urzędników to zjawisko znane w tym 
samym czasie także na podległych Cesarstwu ziemiach połabskich – co jest analogią o tyle ważną, 
że państwo Piastów odbudował przecież Kazimierz I Odnowiciel, reemigrant z Niemiec.

17 Młynarska-Kaletynowa, „Potestas Legnicensis”, s. 400–401.
18 KDŚl, t. 2, nr 149: decimam in Legeniz de toto campo Zlafno sancte Marje in Lubens libe-

ram imperpetuum pro remedio anime nostre contulimus, ita dumtaxat, ut sive nostra sive filiorum 
et successorum nostrorum seu quorumque aliorum aratura ibi fuerit eadem semper decima Lubensi 
cenobio ex integro persolvatur.

19 Zob. ibidem: Contulimus preterea eidem cenobio pro remedio anime patris nostri XIIIIcim 
lapides cere, ut iugiter ad sepulcrum eius die ac nocte cereus ardeat. Hoc statuentes, ut de moneta 
in Legeniz semper cera eadem persolvatur, oraz ibidem, nr 175: annuum redditum ducentarum et 
octoginta librarum cere, quos nobilis vir H(enricus) dux Zlesie de proventibus castri sui in Legnich 
pia vobis liberalitate concessit. Należy przy tym zapewne, za Młynarską-Kaletynową („Pote-
stas Legnicensis”, s. 400–401), uznać oba wzmiankowane dochody za efekt tej samej darowizny 
książęcej.
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wizn nie wykazuje jakiegokolwiek związku z legnickim okręgiem grodowym czy 
urzędem tutejszego kasztelana; w odnośnych dokumentach zostały one natomiast 
powiązane explicite z legnicką mennicą i zamkiem. 

Odniesienie wspomnianych dochodów do legnickiego zamku skłania do bliż-
szego przyjrzenia się formalnemu statusowi legnickiej rezydencji20. Pomocą w tym 
względzie służyć mogą studia Zygmunta Wojciechowskiego21, Marka Cetwińskie-
go22 i Ambrożego Boguckiego23, dzięki którym wiadomo, że Legnica, podobnie 
jak Wrocław i Głogów, stanowiła siedzibę książęcego komornika (camerarius), 
zwanego też palatynem (palatinus)24. O tym, że urzędnik taki działał w Legnicy 
już w początkach rządów Henryka Brodatego, przekonuje świadkowanie byłego 
palatyna legnickiego Konrada na pewnym dokumencie tego władcy wystawionym 
w 1223 r.25 Pierwsza z przytoczonych nazw owego urzędu wskazuje na przemy-
ślidzkie Czechy jako możliwe źródło inspiracji, druga koresponduje z terminologią 
stosowaną w państwie Piastów, Cesarstwie i na Węgrzech; obie oznaczają wyso-
kiego dygnitarza sprawującego pieczę nad dworem (curam palatii), co doskonale 
współgra z rezydencjonalną funkcją Wrocławia i Legnicy pod panowaniem Hen-
ryków Brodatego i Pobożnego26. Można by zatem owych urzędników śląskich 
porównać do palatynów niemieckich (pfalzgrafów), sprawujących opiekę nad 
prerogatywami i dochodami zarezerwowanymi dla monarchy w poszczególnych 
terytoriach. Takimi terytoriami w monarchii Henryków śląskich byłyby trzy zie-
mie27 czy też prowincje28: wrocławska, głogowska i legnicka, które z czasem stały 
się samodzielnymi księstwami piastowskimi. 

Spośród trzech ośrodków, które Henryk Brodaty oddał w zarząd palatynom, dwa 
– Głogów i Wrocław – mogły pochwalić się długą tradycją jako centra zarządu 

20 Szczególne znaczenie Legnicy przypomnieli ostatnio Pauk i Wółkiewicz, Struktury admini-
stracyjne, s. 56. Por. także Młynarska-Kaletynowa, „Potestas Legnicensis”, s. 398–399 i dalsze 
odsyłacze tamże.

21 Ustrój polityczny Śląska do końca XIV w., Kraków 1932, s. 61, 65, passim.
22 Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Pochodzenie – gospodarka – polityka, Wrocław 1980 (Prace 

WTMH, Seria A, nr 210), s. 178–180.
23 Ze studiów nad polskimi urzędnikami nadwornymi w XIII w., „Czasopismo Prawno-Historycz-

ne”, 29, 1977, 2, s. 118–119; Studia nad urzędnikami śląskimi w XIII wieku, ibidem, 36, 1984, 1, 
s. 13–16; Komornik i podkomorzy w Polsce piastowskiej, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej: 
Zbiór studiów, t. 3, red. Stefan K. Kuczyński, Warszawa 1985, s. 79, 109–110.

24 O tożsamości obydwu urzędów por. Cetwiński, Rycerstwo, s. 171–173; Bogucki, Komornik, 
s. 108–115. 

25 KDŚl, t. 3, nr 287: wśród świadków, za aktualnymi kasztelanami Bolesławca i Ryczyna, a przed 
kasztelanem legnickim, Conradus quondam camerarius ducis H(enrici) in Legnich. 

26 Por. tu Małgorzata Chorowska, Rezydencje średniowieczne na Śląsku: Zamki, pałace, wieże 
mieszkalne, Wrocław 2003, s. 45–52, 55–59. Funkcjonowania rezydencji (podobnej do legnickiej 
w sensie instytucjonalnym, niekoniecznie architektonicznym) domyślano się także w odniesieniu do 
Głogowa (Cetwiński, Rycerstwo, s. 179). 

27 Tak Stanisław Arnold, Terytoria plemienne w ustroju administracyjnym Polski piastowskiej 
(w. XII–XIII), [w:] idem, Z dziejów średniowiecza: wybór pism, Warszawa 1968 (pierwodruk: „Prace 
Komisji dla Atlasu Historycznego Polski”, z. 2, Kraków 1927, s. 1–126), s. 238, passim.

28 Tak Wojciechowski, Ustrój, s. 65; Bogucki, Komornik, s. 109.
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terytorialnego. Grody te były ośrodkami ziem powstałych na kanwie dawnych tery-
toriów plemiennych Dziadoszan i Ślężan, zarządzanymi przez osobnych komesów, 
którym – przynajmniej przez pewien czas – przysługiwały wysokie tytuły książęcy 
(wojewodziński) i/lub margrabiowski29. Co więcej, grody wrocławski i głogowski 
już w XII w. stały się ośrodkami nadziałów przydzielonych potomkom Władysława 
Wygnańca: Bolesławowi Wysokiemu i jego bratu Konradowi. Na tle tych dwóch 
ośrodków Legnica, po raz pierwszy w ogóle wzmiankowana w 1149 r.30, wypada 
blado, przy czym trudno stwierdzić, w jakim stopniu jest to skutkiem niedostatku 
źródeł, a w jakim rzeczywiście marginalnego znaczenia tego ośrodka. Problem 
statusu Legnicy i terytorium legnickiego przed 1163 r. stanowi zresztą materiał na 
osobny szkic; z perspektywy niniejszego studium ważne jest natomiast, jaką rolę 
odgrywał ten gród w systemie rządów Bolesława Wysokiego. 

Śląski „Delfinat”? Status Legnicy w księstwie Bolesława Wysokiego
Status rezydencji i siedziby palatyna, który gród legnicki miał pod rządami Hen-

ryka Brodatego, nie wziął się znikąd. W świetle uzasadnionej hipotezy Kazimierza 
Jasińskiego, podbudowanej kilkoma silnymi przesłankami źródłowymi, u schyłku 
rządów najstarszego syna Władysława II terytorium legnickie było bowiem osob-
nym władztwem, zarządzanym przez syna i dziedzica starego księcia, Henryka 
zwanego później Brodatym31. Podobnie jak Wrocław i Głogów, gród legnicki był 
zatem siedzibą książęcą, i to zarządzaną przez następcę tronu. W świetle przywo-
łanego studium Jasińskiego wydzielenie Henrykowi dzielnicy nastąpiło zaledwie 
kilkanaście lat po wystawieniu dyplomu fundacyjnego dla Lubiąża, w którym 
wzmiankowane było tajemnicze władztwo legnickie32. Wobec tak krótkiego od-
stępu czasowego i przytoczonych powyżej przesłanek wskazujących na związek 
legnickiej potestatis z tutejszą rezydencją jest wysoce prawdopodobne, że dzielnica 
Henryka była tożsama z władztwem wzmiankowanym w 1175 r. Czy jednak przy-
bliża nas to w jakimkolwiek stopniu do stwierdzenia, czym było to ostatnie?

Po odpowiedź na to pytanie pozostaje zwrócić się ponownie do dyplomu funda-
cyjnego zgromadzenia lubiąskiego z 1175 r. Otóż znamienne jest, że jedyną osobą, 
której konsens został explicite zanotowany w lubiąskim dokumencie fundacyjnym, 
był wówczas jeszcze żyjący, najstarszy syn Bolesława Wysokiego z drugiej żony 
– Bolesław33. Można oczywiście argumentować, że formuła interfui et assensi 
stoi tylko przy imieniu Bolesława wyłącznie dlatego, że jako syn księcia otwie-
rał on listę świadków, a przy następujących dalej imionach możnych nie znalazła 
się jedynie ze względu na oszczędność miejsca na karcie. Nie zmienia to jednak 
faktu, że osobisty konsens Bolesława – pozostającego zresztą wówczas, wedle 

29 Por. tu ostatnio Pauk, Wółkiewicz, Struktury, s. 54–56.
30 KDŚl, t. 1, nr 25.
31 Kazimierz Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, t. 1, Wrocław 1973, s. 74–76.
32 Ibidem, s. 75–76.
33 KDŚl, t. 1, nr 55, s. 136: Ego Bolezlauus filius Bolezlai interfui et assensi.
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wszelkiego prawdopodobieństwa, wciąż pod ojcowską władzą – w zasadzie nie 
był cystersom do niczego potrzebny, podobnie jak akceptacja ze strony śląskich 
możnych. Z samego lubiąskiego dyplomu można przecież wyczytać, że przedsta-
wiane w nim postanowienia zyskały akceptację ogólnopolskiej elity w osobach 
Mieszka III i niewymienionych imiennie książąt – zapewne na zjeździe (wiecu) 
zwołanym przez księcia zwierzchniego34. 

Janusz Bieniak odniósł konsens Bolesława na fundację lubiąskiego domu klasz-
tornego do ekspektatywy młodzieńca na następstwo po ojcu w księstwie wrocław-
skim35. Ewentualności takiej wykluczyć nie sposób, warto jednak przypomnieć, 
że wedle przekonującego wywodu tegoż Bieniaka aż do 1202 r. należy liczyć się 
z utrzymaniem wśród Władysławiców sukcesji na zasadzie senioratu36. W związku 
z tym w kolejce do rządów we Wrocławiu Bolesława Bolesławica wyprzedzali nie 
tylko dwaj stryjowie, lecz także przyrodni brat Jarosław. Jeśli w ogóle najstarszy 
po Jarosławie syn Bolesława Wysokiego miał uzyskać realne szanse w konkurencji 
o następstwo po ojcu, musiał koniecznie wejść do grona zdolnych do współzawod-
nictwa, tj. posiadających własne nadziały. Gdzie ów nadział Bolesławowy miałby 
się znaleźć, wskazuje właśnie konsens tego dynasty na dokumencie lubiąskim 
– otóż tam, gdzie znajdowała się większość dóbr świeżo fundowanego opactwa 
i sama jego siedziba, czyli in Legenicensi potestate37. Jest zatem całkiem praw-
dopodobne, że nastoletni syn księcia śląskiego był w 1175 r. jeśli nie aktualnym 
i faktycznym, to przynajmniej desygnowanym zarządcą Legnicy z ramienia ojca. 
Konstatację taką wspiera późniejsze wydzielenie Legnicy Henrykowi Brodatemu. 
Powstaje tu jednak pytanie, dlaczego akurat Legnica stałaby się „śląskim Delfina-
tem”, czyli dzielnicą wydzielaną przez Bolesława Wysokiego przewidywanemu 
następcy tronu?

Dlaczego Legnica? Potestas Legenicensis jako kreacja  
Bolesława Wysokiego
Odpowiedź na to pytanie w odniesieniu do realiów 1175 r. może być proza-

iczna. Otóż jest całkiem możliwe, że poza ziemiami wrocławską i legnicką nie 
rozporządzał już wówczas książę śląski żadnym innym obszarem, który mógłby 

34 Ibidem: Confirmationis huius testes existunt: Misico dux maximus et principes cum clero et 
populo Polonie.

35 Janusz Bieniak, Powstanie księstwa opolsko-raciborskiego jako wyraz przekształcania się 
Polski w dzielnicową poliarchię, [w:] Sacra Silentii provincia. 800 lat dziedzicznego księstwa opol-
skiego (1202–2002), red. Anna Pobóg-Lenartowicz, Opole 2003, s. 63.

36 Por. idem, Polska elita polityczna XII wieku, cz. 1: Tło działalności, [w:] Społeczeństwo Polski 
średniowiecznej: Zbiór studiów, t. 2, red. Stefan K. Kuczyński, Warszawa 1982, s. 44, 59–60, oraz 
idem, Powstanie, s. 73–79, 81, passim. 

37 Twierdzenie to pozostanie prawdziwe niezależnie od tego, czy utożsami się ową potestas 
z okręgiem grodowym – później kasztelańskim (o jego zasięgu aż na prawy brzeg Odry zob. Mły-
narska-Kaletynowa, „Potestas Legnicensis”, s. 399–400) – czy z całą „ziemią”, późniejszym 
księstwem legnickim.
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– czy to na mocy własnej władzy, czy raczej za zgodą księcia zwierzchniego – prze-
kazać w zarząd swemu synowi i następcy. Racibórz i Opole miały już wówczas 
osobnych zarządców w osobach Mieszka Plątonogiego i Jarosława Bolesławica38. 
We władaniu Bolesława Wysokiego, wbrew tyleż powszechnemu, co błędnemu 
mniemaniu, nie pozostawało wtedy także księstwo głogowskie. Nie posiadali go 
przecież ani Władysław II przed 1138, ani Bolesław przed 1146 r., choć wedle 
wszelkiego prawdopodobieństwa byli wówczas zarządcami Wrocławia39. Skoro 
zatem Bolesławowi Wysokiemu w 1163 r. stryjowie zwrócili dzielnicę, którą po-
siadał wcześniej40, i to zatrzymując niektóre grody, to nie widać najmniejszego 
powodu, by mieli wówczas dołożyć mu Głogów. W dyspozycji Władysławiców 
gród ten znalazł się dopiero wskutek reorganizacji stosunków w kraju po przewro-
cie 1177 r., przeprowadzonej przez zwycięskiego Kazimierza Sprawiedliwego, co 
explicite poświadcza odpowiedni fragment kroniki Mistrza Wincentego zwanego 
Kadłubkiem41. Jest osobnym zagadnieniem, kto zarządzał Głogowem w 1175 r.42; 
z perspektywy niniejszego studium problem ten jest jednak drugorzędny. Zasadni-
cze znaczenie ma fakt, że Bolesław Wysoki po podziale Śląska w 1173 r. był władcą 
jedynie Wrocławia i Legnicy i tylko tam mógł próbować wydzielić terytorium dla 
swego przyszłego następcy. 

Tworząc w Legnicy ośrodek władztwa z myślą o swym następcy, Bolesław nie 
kreował go ex nihilo, gdyż obszar późniejszego księstwa legnickiego niewątpliwie 
już przed 1163 r. był postrzegany jako byt osobny od terytoriów głogowskiego 
i wrocławskiego. Za twierdzeniem tym przemawia pewna pośrednia, lecz silna 
przesłanka, mianowicie układ listy grodów w bulli protekcyjnej Hadriana IV dla 
biskupstwa wrocławskiego z 1155 r.43 Listę tę, zawierającą nazwy grodów po-
granicznych, odnieść należy najpewniej do połowy XI w.44 W jej południowym 

38 Por. Bieniak, Powstanie, s. 58–63, 64.
39 Por. idem, Polska elita, cz. 1, s. 42–44. W tym samym czasie Głogowem zarządzały inne osoby 

(por. sumarycznie idem, Polska elita, cz. 4b, s. 34; o komesie głogowskim Henryku zob. ostatnio 
Pauk, Wółkiewicz, Struktury, s. 54–55).

40 Zob. Bieniak, Polska elita, cz. 1, s. 43, tam odsyłacze do źródeł. 
41 Ks. IV, rozdz. 8: Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska, ed. Marian Plezia, 

Kraków 1994 (Monumenta Poloniae Historica: Nova Series, t. 11), s. 147.
42 Mógł to być np. Odo Mieszkowic, niedługo przedtem występujący dwukrotnie z tytułem 

książęcym (por. Janusz Bieniak, Polska elita polityczna XII wieku, cz. 3c: Arbitrzy książąt – pełnia 
władzy, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej: Zbiór studiów, t. 8, red. Stefan K. Kuczyński, 
Warszawa 1999, s. 54–56, gdzie odsyłacze do odpowiednich źródeł oraz nietrafne – moim zdaniem 
– przypuszczenie przekazania Odonowi już w 1170 r. dzielnicy poznańskiej). Przyjęcie, że przed 
1177 r. Odon zarządzał Głogowem, tłumaczyłoby otrzymanie przez coenobium lubiąskie kościoła św. 
Stefana w Bytomiu Odrzańskim (Odo był sojusznikiem Bolesława Wysokiego), a także późniejszy 
sukces Odona w Wielkopolsce mimo jednoczesnej klęski jego sprzymierzeńca Bolesława na Śląsku. 
Przy założeniu, że Odon objął dzielnicę poznańską, ustąpiwszy z głogowskiej, zrozumiałe byłoby 
także dysponowanie Głogowem przez Kazimierza niedługo po 1177 r.

43 KDŚl, t. 1, nr 33 (lista grodów z obszernym komentarzem na s. 86–89).
44 Zob. Tomasz Jurek, Ryczyn biskupi. Studium z dziejów Kościoła polskiego w XI w., „Roczniki 

Historyczne”, 60, 1994, s. 33, 37–44.
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ciągu można wyróżnić kilka grup, wprowadzanych rzeczownikiem gradice (scil. 
grodźce w znaczeniu ‘grody’ lub nawet ‘grodziska’)45. Pierwszą z takich grup 
tworzą „grodźce” gołęszyckie w górnym dorzeczu Odry, drugą – oddzielone od 
poprzednich niewprowadzonym rzeczownikiem gradice Otmuchowem – grody 
„ślężańskie” (Bardo, Niemcza, Gramolin) na południe od Wrocławia. Trzecią grupę 
otwiera Strzegom (Ztirgom), za którym następują kolejne dwa obiekty: Świny (Zpi-
ni) i Wleń (Valan). Za nimi wymieniono w bulli Godiuice, które należy zapewne 
utożsamić z Göda w zachodnim Milsku46. Wobec niepojawienia się słówka gradice 
między ostatnimi trzema obiektami śląskimi w omawianym ciągu grodów jest jed-
noznaczne, że podobnie jak „grodźce” gołęszyckie i ślężańskie, stanowią one grupę 
odpowiadającą równoważnemu tamtym obszarowi. Można zatem wnosić, iż obszar 
ten – którego naturalnym ośrodkiem był gród legnicki – przynajmniej w połowie 
XI w. traktowany był jako całość odrębna od terytorium wrocławskiego.

Z powodu braku źródeł nie sposób jednoznacznie rozstrzygnąć, czy w tym 
okresie Legnica była także zarządzana osobno od Wrocławia, czy też podlegała 
bezpośrednio komesom wrocławskim. Nie ma jednak podstaw, by twierdzić, że któ-
rykolwiek z Piastowiców bądź możnowładców polskich wzmiankowanych w źró-
dłach XI–XII w. był komesem legnickim. Za brakiem instytucjonalnej kontynuacji 
między terytorium legnickim sprzed 1163 r. a późniejszą ziemią czy też prowincją 
legnicką w ramach monarchii Henryków śląskich przemawia także zmiana podleg-
łości administracyjnej Strzegomia. O ile bowiem w bulli z 1155 r. znalazł się on 
jeszcze wśród grodów domniemanego terytorium legnickiego, o tyle już w czasach 
Brodatego region strzegomski podlegał – jak wskazuje powstała wówczas granica 
archidiakonalna – Wrocławiowi i także w chwili podziału ojcowskiej schedy przez 
synów Henryka Pobożnego znalazł się w księstwie wrocławskim47. Wygląda więc 
na to, że wzmiankowane w 1175 r. władztwo legnickie, choć oparte na z dawna 
istniejącym obszarze osadniczym z jakimiś bliżej nieokreślonymi tradycjami w za-
kresie odrębności administracyjnej, zostało jednak przez Bolesława Wysokiego 
wykrojone z księstwa wrocławskiego. 

Osobnym problemem jest, czy książę śląski właściwie mógł tak po prostu, bez 
konsultacji z pozostałymi Piastami i akceptacji księcia zwierzchniego, stworzyć 

45 Por. Sławomir Moździoch, Wczesnośredniowieczne grody śląskie a ówczesne podziały ple-
mienne, [w:] Kraje słowiańskie w wiekach średnich: Profanum i sacrum, red. Hanna Kóčka-Krenz, 
Władysław Łosiński, Poznań 1998, s. 107–109. Alternatywne koncepcje interpretacji słowa gradice 
sugerują, że oznacza ono konkretne obiekty obronne (por. Jurek, Ryczyn, s. 34, tam dalsze odsyła-
cze) bądź że wyraz gradice odnieść należy nie do grup nazw miejscowych, lecz do pojedynczych 
toponimów (tak ostatnio Lech A. Tyszkiewicz, Granice i pierwotne uposażenie biskupstwa wro-
cławskiego, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 53, 1998, 3–4, s. 347–348).

46 Por. o tym: Jerzy Nalepa, Granice Polski najdawniejszej: Prolegomena, t. 1, Kraków 1996 
(Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU, t. 83), s. 66–69.

47 Por. tu Arnold, Terytoria, s. 383–384. Z drugiej strony, jeszcze w początku XIV stulecia 
w księdze uposażenia biskupstwa wrocławskiego dystrykt strzegomski został uwzględniony w części 
poświęconej prokuracji legnickiej, a nie wrocławskiej.
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na Śląsku dzielnicę dla syna. Pytanie to jest szczególnie zasadne w odniesieniu do 
sytuacji roku 1175, zanim jeszcze kryzys polityczny lat 1177–1180 nadwerężył 
podstawy pryncypatu. Otóż wydaje się, że jedynym sposobem, by uniknąć kompli-
kacji związanych z istnieniem praw innych Piastowiców oraz prerogatyw księcia 
zwierzchniego, była dla Bolesława „ucieczka w przód”, czyli stworzenie teryto-
rium, na którym jego władza nie zależałaby od akceptacji miejscowych możnych 
(jak miało to miejsce we Wrocławiu, co najstarszy z Władysławiców kilkakroć 
boleśnie odczuł) ani woli księcia zwierzchniego. W tym celu należało zastosować 
sprawdzone instrumentarium budowy władztwa terytorialnego, z powodzeniem 
używane przez królów, książąt i możnych niemieckich oraz doskonale znane 
księciu śląskiemu. Fakt, że akurat region legnicki wykazuje szczególną koncen-
trację śladów organizacyjnej działalności Bolesława Wysokiego, zmierzającej do 
budowy władztwa terytorialnego, jest skądinąd dobrze znany, co zwalnia autora 
niniejszego szkicu z ich szczegółowego przeglądu. Godne wzmianki w tym kon-
tekście są: promowanie przez księcia śląskiego górnictwa złota, odrestaurowanie 
grodu legnickiego i wykreowanie u jego stóp ośrodka wczesnomiejskiego czy też 
założenie dworu w Rokitnicy. 

Najważniejszą rolę w procesie intensyfikacji władzy w rejonie legnickim odgry-
wała fundacja zgromadzenia lubiąskiego, które w świeckim wymiarze miało stać 
się nie tylko narzędziem zwiększenia prestiżu Bolesława (w dokumencie Miesz-
ka III z 1177 r. nazwanego wprost wójtem klasztoru) i jego zstępnych, lecz także 
– poprzez przypisanie mu sporej liczby posiadłości na terenach starego osadnic-
twa i dziesięcin z nowizn – enklawą niekwestionowanej władzy fundatora i jego 
potomków na tym obszarze. O tym, że Bolesław tak właśnie mógł pojmować rolę 
Lubiąża, świadczy zamiana dóbr przeprowadzona już dwa lata po fundacji tego 
domu klasztornego z Dzierżysławicami, którzy oddali mnichom lubiąskim klucz 
swoich posiadłości wokół Słupa, otrzymując w zamian Bogunów i Zwróconą w zie-
mi wrocławskiej48. Oprócz normalnej w takich razach tendencji do zaokrąglenia 
swych dóbr przez zakonników nietrudno w tej transakcji dostrzec dążenie księcia 
do eliminacji zwartego kompleksu dóbr możnowładczych z siedzibą umocnioną 
z obszaru, gdzie starał się on wznieść silniejsze podstawy władzy swojej rodziny 
niż te, którymi rozporządzał w zdominowanej przez stare możnowładztwo ziemi 
wrocławskiej. W podobnym kontekście postrzegać należy niewłączenie Strze-
gomia do legnickiego władztwa – nie mogąc zapewne odsunąć od posiadania tej 
miejscowości i okolicznych dóbr potężnych Ilikowiców, wolał książę przystać na 
zerwanie ich tradycyjnego związku z Legnicą, niż tolerować w nowo kreowanej 
potestas rozsadzającą ją, półniezależną włość możnowładczą. 

48 KDŚl, t. 1, nr 59. 
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Epilog: krótka, lecz prekursorska historia legnickiego władztwa
Próba zbudowania przez Bolesława Wysokiego wokół Legnicy władztwa 

o szczególnym statusie, które stanowiłoby „odskocznię” dla jego syna i następcy, 
powiodła się. To właśnie terytorium legnickie stanowiło zaplecze, na którym oparł 
swe starania o następstwo po ojcu Henryk Bolesławic. Pierwszym jego krokiem 
w wielkiej polityce było zresztą rozszerzenie statusu Legnicy – władztwa rodzin-
nego, nieskrępowanego pretensjami innych Piastów – na terytoria wrocławskie 
i głogowskie poprzez wykupienie praw senioralnych Mieszka Plątonogiego. Krok 
ten, słusznie chyba interpretowany przez J. Bieniaka jako pierwszy akord ostatecz-
nego podziału wspólnego patrimonium Piastów na niezależne dzielnice49, nadaje 
legnickiej potestas rys prekursorski – gdyż, jak się wydaje, to właśnie od Legnicy 
rozpoczęło się budowanie przez Piastowiców całkowicie suwerennych władztw.

KRZYSZTOF FOKT

DENUO DE LEGENICENSI POTESTATE:  
ON THE SIGNIFICANCE OF LEGNICA  

IN THE DUCHY OF BOLESŁAW I THE TALL

This article is an attempt to re-examine the question of what was potestas Legnicensis mentioned 
in the document of Bolesław I the Tall for the Cistercian abbey in Lubiąż, issued in 1175. The author 
speaks out against the thesis that this potestas was synonymous with the Castellany of Legnica, in-
dicating that in 1175 in Silesia castellanies did not yet exist. Due to the institutional relationship of 
potestas with the Legnica residence of Henry I the Bearded and a significant concentration of evidence
of effort to build a strong foundation of power in the region of Legnica, and also in relation to theses 
of Janusz Bieniak on political developments in the Piast dynasty in the years 1177–1202 the author 
claims that the mysterious unit first mentioned in 1175 document was an area created by Bolesław
the Tall – although probably not without referring to a pre-existing territory of Legnica – in order 
to secure for himself and successors designated by himself an enclave of strong and unquestioned 
authority which would be able to oppose to possible claims of other members of the Piast dynasty 
and Silesian nobility.

Translated by Maciej Zińczuk

49 Por. wyżej, przyp. 36.
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KRZYSZTOF FOKT

DENUO DE LEGENICENSI POTESTATE:  
ZUR BEDEUTUNG VON LIEGNITZ IN DER HERRSCHAFT  

VON BOLESLAUS DEM LANGEN

Der Beitrag versucht erneut zu ergründen, worum es sich bei der potestas Legenicensis aus der 
Stiftungsurkunde Herzog Boleslaus’ des Langen für die Leubuser Zisterzienser aus dem Jahre 1175 
handelte. Der Autor spricht sich gegen die These aus, die diese potestas mit der Kastellanei Liegnitz 
gleichsetzt und begründet dies mit der 1175 in Schlesien noch nicht bestehenden Kastellaneiorgani-
sation. Aufgrund der institutionellen Verbindung der potestas mit der Liegnitzer Residenz Heinrichs 
des Bärtigen und den intensiven Bemühungen, feste Herrschaftsgrundlagen, besonders in der Gegend 
um Liegnitz, aufzubauen sowie angesichts der Forschungsergebnisse von Janusz Bieniak, die sich auf 
die politische Situation innerhalb der Piasten-Dynastie in den Jahren 1177–1202 beziehen, behauptet 
der Autor, dass es sich bei der mysteriösen Verwaltungseinheit, die sich hinter dem 1175 erwähnten 
Namen verbirgt, um ein von Boleslaus dem Langen geschaffenes und wohl an frühere Gebietsein-
teilungen anknüpfendes Herrschaftsgebiet handelte. Mit diesem habe er sich und seinen Nachfolgern 
eine möglichst mächtige und unumstrittene Herrschaft zu sichern gedacht, die auch eventuellen An-
sprüchen der anderen Piasten und des schlesischen Adels entgegenwirken sollte.

Übersetzt von Waldemar Könighaus
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TRAKTAT OŁOMUNIECKI Z 1479 ROKU

Jeden z najwybitniejszych znawców śląskiego ustroju i prawa, Kazimierz Orze-
chowski, w posłowiu swojej Historii ustroju Śląska z 2005 r. przedstawił krótką 
listę postulatów badawczych. Otwiera ją zdanie: „Z problematyki ogólnoustrojo-
wej należałoby dokładniej przebadać miejsce Śląska w państwie Macieja Korwi-
na z uwzględnieniem ołomunieckiego traktatu i warunków, na jakich Śląsk miał 
wrócić do Korony Czeskiej”1. Trudno o lepsze potwierdzenia potrzeby podjęcia 
niniejszego tematu, ale łatwo też wskazać dalsze powody, by relacje w późnośred-
niowiecznym państwie czeskim poddawać analizom głębszym, niż dotąd czynio-
ne. Jednym z nich są błędy rzeczowe – jakże jednak znamienne – w cytowanym 
zdaniu. Pierwszym błędem jest ten mówiący o państwie Macieja Korwina. Nie 
należy wszakże państwa węgierskiego i owładniętej przez Korwina większej części 
Korony Czeskiej nazywać jednym państwem (do konglomeratu tego w połowie 
lat 80. dojdzie jeszcze Arcyksięstwo Austriackie); uzasadnione jest tu mówienie 
o unii personalnej trzech państw (przy czym czeskiego i austriackiego w niepeł-
nym wymiarze). Drugi błąd to ów powrót Śląska do Korony – Śląsk nigdy z niej 
w czasach Macieja nie wyszedł, co wyraźnie podkreślają ówczesne źródła, o czym 
niżej. Takie stereotypy zadomowiły się jednak w literaturze na dobre, skutkując 
błędnym wykładem dziejów Korony Czeskiej, w tym Śląska2. Co więcej, utrwalone 

1 Kazimierz Orzechowski, Historia ustroju Śląska 1202–1740, Wrocław 2005 (Acta Univer-
sitatis Wratislaviensis No 2806), s. 241.

2 Nagminnie np. pisze się o zobowiązaniach finansowych Władysława po ewentualnej śmierci 
Macieja, pomijając opcję odwrotną – tę, gdyby Maciej przeżył Jagiellona – co pozwala w ocenie 
relacji obu władców niejako faworyzować „króla praskiego” jako tego „właściwego”; czynili tak 
np. Rudolf Grieger, Die Pläne des Ungarnkönigs Mathias Corvinus mit Schlesien, „Jahrbuch der 
Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau”, 24, 1983, s. 163; Josef Macek, Jagellon-
ský věk v českých zemích, Praha 22001, 1, s. 292 (aczkolwiek autor przyznał, że to Maciej był przy 
zawieraniu układu stroną silniejszą); Rościsław Żerel ik, Dzieje Śląska do 1526 roku, [w:] Historia 
Śląska, red. Marek Czapliński, Wrocław 2002 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 2364), s. 100; 
Josef Válka, Husitství na Moravě. Náboženská snášenlivost. Jan Amos Komenský, Brno 2005, s. 215; 
Petr Čornej, Milena Bart lová, Velké dějiny zemí Koruny České, 6: 1437–1526, Praha–Litomyšl 
2007, s. 434–437; Jana Wojtucka, Český král ve Vratislavi. Proměny vzájemného vztahu panovní-
ka a jeho města od 14. do začátku 16. století, [w:] Slezsko, země Koruny české. Historie a kultura 
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w świadomości historyków i przenoszone na grunt np. historii sztuki, skutkują one 
wypaczeniami w interpretowaniu wielu zjawisk artystycznych, w tym tak wybit-
nych, jak ratusz wrocławski, będący nie – jak się wciąż czasem sądzi – pomnikiem 
więzów Wrocławia z Czechami wbrew działaniom Macieja jako jakiegoś uzurpa-
tora3, lecz pomnikiem – i to wyjątkowym – władzy Macieja jako króla czeskiego4. 

1300–1740, ed. Helena Dáňová, Jan Klipa, Lenka Stolařová, [Praha 2008], 1 (A), s. 153; Martin 
Čapský, Dalibor Pr ix, Slezsko v pozdním středověku (do roku 1490), [w:] Slezsko v dějinách čes-
kého státu, ed. Zdeněk J i rásek, 1: Od pravěku do roku 1490, Praha 2012, s. 398. Drugą z trakta-
towych ewentualności, jako doprawdy jedni z niewielu, podali: Felix Rachfahl, Die Organisation 
der Gesamtstaatsverwaltung Schlesiens vor dem dreissigjährigen Kriege, Leipzig 1894 (Staats- und 
sozialwissenschaftliche Forschungen, 13, 1), s. 94–95; Martin Seifer t, Der geistliche und weltliche 
Stand in Breslau am Vorabend der Reformation, Breslau 1938, s. 5; Lenka Bobková, Česká koruna 
na sklonku středověku, [w:] Česká koruna na rozcestí. K dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního 
Slezska na přelomu středověku a raného novověku (1437–1526), ed. eadem, Praha 2010 (Tempora 
et memoria, 1), s. 66. Niektórzy z kolei pisali o „węgierskim okresie” w dziejach Śląska; np. Norbert 
Conrads, Książęta i stany. Historia Śląska 1469–1740, przeł. Lidia Wiśniewska, Wrocław 2006, 
s. 27–30. Bliższy prawdy w swej ocenie sytuacji był Orzechowski, Historia, s. 85: „Skomplikowane 
relacje między oboma konkurującymi monarchami wstępnie rozwiązał rozejm z 1474 r., w 1479 r. 
ostatecznie ustalony traktatem w Ołomuńcu. Śląskiem (oraz Morawami i Łużycami) Korwin miał 
władać dożywotnio, używając, podobnie jak Władysław, tytułu króla Czech i księcia Śląska. Później-
sze włączenie Śląska do Czech [sic! – B.C.] miało nastąpić dopiero po spłacie 400 000 węgierskich 
guldenów jako rekompensaty za prawa króla węgierskiego do praskiego tronu”, choć i tu mamy pewne 
nieścisłości lub błędy, obok sygnalizowanej w cytacie kwestii włączenia Śląska do Czech, także co 
do warunków scalenia krajów pobocznych z Królestwem Czeskim (sprawę tę wyjaśniam w dalszej 
części artykułu). Z kolei J. Válka i N. Conrads stwierdzili, że kraje poboczne Korony zostały w wy-
niku układu z 1479 r. zastawione Maciejowi (Válka, Husitství, s. 215; Conrads, Książęta, s. 27), 
co wynika chyba z lektury tylko jednej ze wstępnych jego wersji, nie zaś dokumentu finalnego. Jak 
dotąd, chyba najobszerniej i najpoprawniej o traktacie Antonín Kalous, Matyáš Korvín (1443–1490). 
Uherský a český král, [České Budějovice 2009], s. 179–195. 

3 Znamienna jest tu wypowiedź R. Kaczmarka o czeskich wątkach w sztuce Wrocławia końca 
XV w. (posiłkująca się cytatem z pracy Ewy Maleczyńskiej): „Paradoksalnie zatem nawrót do za-
znaczania praw Korony Czeskiej ma miejsce w czasach, kiedy Śląsk, a przede wszystkim Wrocław, 
znajdowały się pod panowaniem króla węgierskiego, posługującego się tytułem króla czeskiego, ale 
nie panującego w Pradze. »Czechy właściwe, stanowiące bądź co bądź jądro ‘korony’, były w ręku 
Jagiellona«” – Romuald Kaczmarek, Znaki czeskiego panowania w średniowiecznym Wrocławiu, 
[w:] Wrocław w Czechach, Czesi we Wrocławiu. Język – literatura – kultura, red. Zofia Taraj ło-
-Lipowska, Jaroslaw Malicki, Wrocław 2003, s. 216.

4 Pisałem o tym już po wielekroć, wciąż jednak nie wyczerpując tematu: Bogusław Czecho-
wicz, Matthias Korvin und das Breslauer Rathaus. Ausgewählte Probleme, [w:] Amator scientiae. 
Festschrift für Dr. Peter Ohr, hrsg. von Rainer Sachs, Breslau 2004, s. 39–51; idem, Ars lucrum 
nostrum. Prace z historii sztuki i kultury, Wrocław 2008, s. 39–52; idem, Wratislavia – caput Co-
ronae Regni Bohemiae? Praga i Wrocław w artystycznym dialogu w XV wieku, [w:] Śląsk i Czechy. 
Wspólne drogi sztuki. Materiały z konferencji naukowej, red. Mateusz Kapustka, Andrzej Kozieł, 
Piotr Oszczanowski, Wrocław 2007 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 2953, Historia Sztu-
ki, 24), s. 151–161; najobszerniej w: idem, Między katedrą a ratuszem. Polityczne uwarunkowania 
sztuki Wrocławia u schyłku średniowiecza, Warszawa 2008, s. 181–256; w koincydencji z Łużycami 
– idem, Mateusz Kapustka, Hope and Pragmatism. The Rule and Visual Representation of Mat-
thias Corvinus in Silesia and Lusatia, [w:] Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal in 
the Hungarian Royal Court 1458–1490. Exhibition cataloque. Budapest History Museum. 19 March 
2008–30 June 2008, ed. Péter Farbaky, András Végh, Budapest 2008, s. 76–87. 



 Traktat ołomuniecki z 1479 r. 19

Już choćby fakt posiadania przez Wrocław tak znakomitego i zarazem tak bardzo 
błędnie odczytywanego zabytku stanowi powód, by Maciejowym rządom przyjrzeć 
się dokładniej. Jednym z elementów tego przyglądania się jest niniejszy artykuł.

*
Zakończona we Wrocławiu późnojesienna kampania 1474 r. ostatecznie prze-

konała wszystkie strony konfliktu o władzę w państwie czeskim, że droga do
jego zażegnania wiedzie nie przez działania wojenne, lecz rokowania. Nikt już, 
a zwłaszcza strona jagiellońska, którą ta nadzwyczajna mobilizacja sił kosztowała 
znacznie więcej, nie miał ochoty do walki. Również Maciej Korwin chciał mieć 
swobodę działania na innym, w sumie ważniejszym dla niego froncie – tureckim. 
Coraz wyraźniej też angażował się w konflikt z cesarzem Fryderykiem III. Front
czeski należało zatem uspokoić. 

Połowa dekady przyniosła dwa zgony, które niewątpliwie zaciążyły na sytuacji 
w obu zwalczających się czeskich obozach politycznych. W listopadzie 1475 r. 
zmarła bardzo aktywna politycznie aż do swoich ostatnich dni wdowa po Jerzym 
z Podiebradów – królowa Joanna, a 13 miesięcy po niej – Zdeněk Konopišťský ze 
Šternberka, lider katolickiej opozycji w Czechach i – oprócz Wrocławia – główny 
czynnik sprawczy w procesie kreowania Macieja na króla czeskiego5. Jego miejsce 
jako najwyższego starosty krajów Korony Czeskiej zajął w 1477 r. Bohuslav ze 
Švamberka. Po kądzieli był on wnukiem Zdeňka, ale nie z tego wynikała jego po-
zycja wśród czeskich magnatów. Pod koniec 1475 r. został on na podstawie układu 
zawartego z Rożemberkami administratorem potężnego kompleksu dóbr „panów 
z różą”, które były – wraz z Pilznem i Czeskimi Budziejowicami – fundamentem 
wpływów Macieja na terenie Królestwa Czeskiego6. Dla Korwina Švamberk stał 
się postacią niemal o strategicznym znaczeniu, albowiem ścierały się w owym cza-
sie interesy króla domagającego się uznawania pieniądza wprowadzanego przezeń 
na rynek czeski z interesem Rożemberków, zainteresowanych rozkwitem własnej 
mennicy7. Iskrzyło także w 1477 r. w relacjach Macieja z Pilznem, dotąd jego 
silnym punktem oparcia w zachodnich Czechach8. Każde takie napięcie osłabiało 

5 Szerzej o tym Bogusław Czechowicz, „Tito všichni, které pozval uvedený Jošt”. Znaczenie 
Wrocławia i biskupa Jodoka z Rożemberka w umacnianiu się katolickiej opozycji wobec króla Jerzego 
w latach 1465–1466. Studium polemiczne, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”, 34, 
2014, s. 179–206.

6 Alois Mika, Osud slavného domu. Rozkvět a pád rožemberského dominia, České Budějovice 
1970, s. 29–30; Jiří Janský, Pání ze Švamberka. Pětisetleta sága s erbem labutě, Domažlice 2006, 
s. 125–149; Čornej, Bart lová, Velké dějiny, s. 428–429; Kalous, Matyáš Korvín, s. 172–173.

7 Jiří Mil i tký, Mincovna Matyáše Korvína v Českých Budějovicich a otázka identifikace jeji 
produkce, [w:] Pavel Radoměrský – sborník numismatických studii k 75. výroči narození, Praha 2002, 
s. 62–80; Jiří Hána, Západo- a jihočeská mincovní privilegia druhé poloviny 15. století. (K proble-
mům identifikace mincovní produkce), „Sborník Západočeského muzea v Plzni”, řada: Historie, 17, 
2004, s. 1–13; Čornej, Bart lová, Velké dějiny, s. 269; Kalous, Matyáš Korvín, s. 200.

8 Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad, ed. Josef Strnad, 2: Od r. 1450– 
1526, v Plzni 1905, s. 197. 
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Korwina wobec Władysława II Jagiellończyka i wymagało na stanowisku (korwi-
nowskiego) starosty człowieka bezwzględnie oddanego władcy. 

Ale nie tylko Maciej dbał o swoje wpływy w katolickiej części Czech. Włady-
sław próbował wpływać na relacje panujące na wiernych Korwinowi Morawach. 
Jakby jednak tego niepomny, w dokumencie z 4 X 1477 r. praski król czeski zwra-
cał się do stanów morawskich jako do swoich poddanych. Wspominał wprawdzie 
o Macieju, ale tytułował go królem tylko węgierskim. Wyraźnie też podkreślał, że 
poboczne kraje Korony podlegają Królestwu Czeskiemu, choć zarazem wspominał 
o konieczności utrzymania dobrych relacji między Czechami i Morawami. Cie-
kawie brzmi końcowa sentencja dokumentu: „Item toho znamenitě wymieňujíce, 
jestližeby nás neb krále Matiáše smrti bouh neuchowal, toto naše stánie a pokoj 
nemá koruně České a králowství Českému k žádne škodě býti, a tento pokoj a toto 
stánie má tu také konec mieti”9. 

Właśnie akcentowane tu dobro Korony wzięło górę nad konfesyjnym i poli-
tycznym podziałem w działaniach Bohuslava ze Švamberka, który, ułożywszy się 
w tej sprawie także z królem Władysławem, stanął na czele ekspedycji policyjnej 
skierowanej przeciwko burzycielowi porządku Račkowi Kocovskiemu i obległ jego 
zamek w Horaždovicach. Takie działanie – zbytnie zbliżenie się do Władysława 
– Maciej uznał za samowolne i uwięził na Węgrzech swego nazbyt samodzielnego 
czeskiego starostę. Švamberk został oskarżony o brak lojalności i wręcz zdradę. 
Groziła mu kara śmierci lub uiszczenie 40 000 złotych wykupnego. Wstawiło się 
za nim jednak tak wielu spośród przedstawicieli stanów morawskich i czeskich, że 
Maciej ustąpił i z czasem ułaskawił Bohuslava10. Opinia władcy łagodnego, nad 
jaką Korwin tak usilnie pracował w krajach Korony Czeskiej, szczególnie w Cze-
chach i na Morawach, usiłując przeciągnąć na swoją stronę stronników Władysła-
wa, została jednak poważnie nadszarpnięta.

W takim oto klimacie osłabienia swojej pozycji Maciej za pośrednictwem 
upoważnionych posłów prowadził w Brnie negocjacje z delegatami Władysława 
w sprawie dalszych losów Korony Świętego Wacława, podzielonej od 1469 r. 
między dwóch zwalczających się królów czeskich. Skład obu tych delegacji może 
wprawić dziś w osłupienie. Po stronie Macieja znajdował się Hynek młodszy 
z Podiebradów, ale jego brat Henryk starszy reprezentował Władysława! W imie-
niu Jagiellona działał tam też Korwinowski starosta krajowy Moraw Ctibor Tova-
čovski z Cimburka, który zresztą – dodajmy od razu – niebawem urósł do rangi 
architekta traktatu ołomunieckiego, jaki w efekcie tych rozmów zawarto. Ponadto 

9  Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, 5, ed. František Palacký, Praha 
1862, s. 374–375, nr 10.

10 Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, 3, ed. František Palacký, Praha 
1844, s. 387–393, nr 38–44; Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, 4, ed. idem, 
Praha 1846, s. 64–98, nr 1–48 (tu dokumentacja sporu pana z Horaždovic z Czeskimi Budziejowica-
mi); Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, 6, ed. idem, Praha 1872, s. 152–169 
(tu także o sporze i działaniach Švamberka oraz reakcji na jego uwięzienie), nr 35–55; Janský, Pání, 
s. 154–157; Čornej, Bart lová, Velké dějiny, s. 434; Kalous, Matyáš Korvín, s. 173. 
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po stronie króla praskiego stali Jan ze Šternberka na Straži, Jan z Roupova, Be-
neš Krabice z Weitmile i Petr Kdulinec z Ostroměřa, Korwina zaś reprezentowali 
biskupi: wrocławski, ołomuniecki oraz waradyński, nadto śląsko-łużycki starosta 
Stefan Zapolya oraz morawski magnat Vaněk z Boskovic. Wydawało się, że już 
w marcu 1478 r. możliwe jest porozumienie11, ale Maciej podbijał stawkę. Nowa 
wersja układu była gotowa 30 IX 1478 r. i tę Maciej zatwierdził12, ale proces ne-
gocjacyjny trwał jeszcze blisko rok. Zakończyło go dopiero spotkanie obu królów 
czeskich w Ołomuńcu w lipcu 1479 r. (choć planowano wcześniejsze terminy, 
np. 2 kwietnia) i wymiana sygnowanych dokumentów. Jak napisał chyba niezbyt 
dobrze w sprawie zorientowany annalista czeski: „Léta Páně 1479 byla uzavřena 
dohoda o míru mezí králem českým Vladislavem a uherským králem Matyášem; 
Morava a Slezsko připadly uherskému králi a králi Vladislavovi celá česká země. 
[...] Oba králově se sešli v Olomouci v úterý na sv. Markétu [13 VII 1479] a sami 
osobně mezi sebou dojednali mír, prokazovali si pocty a navzájem si dali dary. [...] 
Nikdo neví, co všechno králově mezi sebou dohodli, jen tolik, že uherský má mit 
v držení zemi moravskou, slezskou a lužickou, ale nevi se, na jak dlouho. To vědi 
jn sami králově a jejich rádci”13. 

Analizując treść traktatu, mamy do dyspozycji następujące jego wersje i edy-
cje: 

– wstępny projekt z 28 III 1478 r. zachowany w Archiwum Narodowym w Pra-
dze w zespole Archiwum Korony Czeskiej, pierwotnie uwierzytelniony pięcioma 
pieczęciami14 i opublikowany przez Františka Palackiego15; 

– układ zawarty w Brnie 30 IX 1478 r., zachowany w oryginale jak wyżej 
i opatrzony jedną pieczęcią16, opublikowany przez tegoż F. Palackiego z rękopisu 
znajdującego się wówczas (1846) w zbiorach praskiej kapituły metropolitarnej17; 

– pełniejszą i także czeską wersję uzgodnioną w Ołomuńcu 7 XII 1478 r., 
opublikowaną z „innego rękopisu” (F. Palacký nie sprecyzował, z jakiego)18, oraz 

11 Archiv český, 4, s. 482–487, nr 21.
12 Jego tekst – ibidem, s. 488–500, nr 22.
13 Ze starých letopisů českých, ed. Jaroslav Porák, Jaroslav Kašpar, Praha 1980, s. 232. Znacz-

nie bardziej szczegółowy opis dał Peter Eschenloer, Geschichte der Stadt Breslau, 2, ed. Gulhild 
Roth, Münster–New York–München 2003, s. 63–64; w swoim czeskim przekładzie podał go Ka-
lous, Matyáš Korvín, s. 181, tam też (s. 182–183) cytowane inne relacje na ten temat. O spotkaniu 
także Robert Antonín, Tomáš Borovský, Panovnické vjezdy na středověké Moravě, Brno 2009 
(Knižnice Matice moravské, 25), s. 262.

14 Narodní archiv v Praze (dalej: NAP), zespół: Archiv České koruny (dalej: AČK), nr 1758 – do-
kument pergaminowy spisany po czesku; jego obszerny regest w: Katalog listin z let 1438–1526, ed. 
Antonín Haas, Praha 1958 (Archiv Koruny české, 6, Inventáře a katalogy, 3), s. 116–117, nr 223, tu 
też odesłanie do wcześniej sporządzanych i publikowanych regestów. 

15 Pełna edycja – Archiv český, 4, s. 482–487, nr 21. 
16 NAP, AČK, nr 1759 – dokument pergaminowy spisany po czesku; jego obszerny regest w: 

Katalog listin z let 1438–1526, s. 117–119, nr 224.
17 Pełna edycja – Archiv český, 4, s. 488–495, nr 22.
18 Archiv český, 5, s. 377–387, nr 13.
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wersję łacińską (nieco odmienną od czeskiej), wydrukowaną przez pochodzącego 
z Wrocławia teologa i historyka Augustina Theinera, pochodzącą z archiwalnych 
zasobów watykańskich19; 

– łacińską wersję finalną z 21 VII 1479 r., zawartą w znanej śląskiej edycji Col-
mara Grünhagena i Hermanna Markgrafa, z ówczesnego archiwum wiedeńskiego, 
tożsamą z dokumentem zachowanym w dwóch wersjach w praskim archiwum 
z przywieszonymi do nich obu 14 identycznymi pieczęciami Macieja i węgierskich 
dostojników20. 

W niniejszej analizie oparłem się na publikowanych tekstach dokumentów. 
Nie zajmowałem się zatem stosunkiem edycji do zachowanych dokumentów 
w praskim archiwum, pozostawiając to do ewentualnej odrębnej analizy z zakresu 
dyplomatyki. Skupiając się na treści źródeł, za punkt wyjścia wziąłem tę finalną
wersję traktatu z lipca 1479 r., konfrontując jednak większość jej punktów z trzema 
wcześniejszymi, co pozwoli, jak sądzę, lepiej zrozumieć intencje obu układających 
się stron.

*
Istotne różnice między poszczególnymi wersjami dostrzegamy w sformułowa-

niach otwierających traktat. W wersji z 21 VII 1479 r. mamy obszerną inwokację 
nieomal sławiącą Macieja jako władcę określonych terytoriów („Dei gracia Hun-
garie, Bohemie, Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie 
Belgarieque rex ac Slezie et Lucemburgensis dux necnon Moravie et Lusacie 
marchio”21), miłośnika pokoju wśród ludów chrześcijańskich oraz admiratora 
doktryny katolickiej i obrońcę przed Turkami działającego z powierzenia papieża 
Pawła II oraz cesarza Fryderyka III, układającego się z Władysławem, królem 
czeskim („rege Bohemie, fratre nostro”). Przebija tu pryncypialny ton w stosun-
ku do Jagiellona, znacznie mniej wyraźny w starszych wersjach układu. W tej 
z 28 III 1478 r. początek jest w ogóle inny – układ otwiera lista posłów obu stron 
i znacznie skromniejsza tytulatura Macieja, przy czym najpierw wymienieni zo-
stali pełnomocnicy Władysława, a w konsekwencji i on sam, a na drugim miejscu 
– delegaci Korwina i sam Maciej22. Nie zawiera tego tekstu wersja z 30 IX 1478 r., 

19 Vetera Monumenta Historica Hungariam Sanctam illustrantia maximam partem nondum edita 
ex tabulariis Vaticanis deprompta collecta ac serie chronologica disposita, ed. Augustino Theiner, 
2: Ab Innocentio PP. VI usque ad Clementem PP. VII. 1352–1526, Romae MDCCCLX, s. 460–466, 
nr DCXLIII. Identycznie datowany dokument wystawiony przez pełnomocników obu królów mówi 
o tym, że tekst umowy z września został teraz przetłumaczony z czeskiego na łacinę; por. Katalog 
listin z let 1438–1526, s. 119–120, nr 225.

20 NAP, AČK, nry 1761 i 1762; ich obszerne regesty w: Katalog listin z let 1438–1526, s. 121– 
122, nr 227; edycja: Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im 
Mittelalter, 1, ed. Colmar Grünhagen, Hermann Markgraf, Leipzig 1881 (Publikationen aus den 
K. Preußischen Staatsarchiven, 17), s. 21–29, nr 13 (tam także na s. 29 odesłania do innych edycji 
cząstkowych). Do tego dochodzi przekład na język niemiecki: Eschenloer, Geschichte, s. 1030– 
1062. 

21 Lehns- und Besitzurkunden, 1, s. 21–22.
22 Archiv český, 4, s. 481.
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ale pojawia się on w wersji z 7 XII 1478 r., gdzie jednak na pierwszym miejscu 
wymieniono posłów króla Macieja, a na drugim – posłów Władysława23. Wyli-
czenia negocjatorów brakuje w łacińskim odpisie traktatu24, a w ostatecznej jego 
wersji pojawia się ono na samym końcu25. Ta sytuacja skłania do stwierdzenia, 
że w początkowej fazie forma traktatu wyraźnie, choć nie expressis verbis, wska-
zywała na upodmiotowienie negocjatorów jako czynników reprezentujących nie 
tyle królów, ile – w domyśle – stany krajów Korony Czeskiej. Ich pozycja została 
jednak, zapewne przez bardziej wyemancypowanego w relacjach ze stanami Ma-
cieja, zakwestionowana w ostatnich wersjach traktatu.

W punkcie pierwszym („In primis conclusum”) mowa jest o tym, że obaj kró-
lowie mają prawo używać tytułu dziedzicznego króla czeskiego i tak też mają się 
tytułować nawzajem („hoc est tam nos Mathias rex Hungarie Bohemie etc. quam 
Wladislaus rex Bohemie in suo iure aquisito permaneat tanquam dominus here-
ditarius et quilibet nostrum titulo regis Bohemie integro prout alii reges Bohemie 
consueverunt utatur, ita ut nos ipsum dominum Wladislaum regem Bohemie nomi-
nemus et scribamus”26). W pierwszym projekcie traktatu z marca 1478 r. kwestia 
ta była formułowana zupełnie inaczej. To Władysław był określony jako władca 
dziedziczny, który „zapsal králi Matiášowi JMti a potomkom králóm Uherským 
a koruně Uherskě w zastawě koruny České země dolepsané”, przy czym dalej mówi 
się tylko o Morawach, bez Śląska i Łużyc27. Abstrahując od niesatysfakcjonujących 
Macieja rozstrzygnięć terytorialnych, określanie jego statusu jako pana zastawnego 
krajów Korony Czeskiej, i to z racji bycia królem węgierskim, pozbawiało Macie-
ja, a już szczególnie jego potomków prawa do używania tytułu króla czeskiego. 
Wzbudziło to oburzenie króla, który oskarżył trzech negocjujących w jego imie-
niu biskupów o przekroczenie danych im plenipotencji28. Wersja z 30 IX 1478 r. 
wyraźnie koryguje ten stan. Mówi się w niej, by „oba krále JMti při práwě swém, 
kteréhož dosáhli, jsú zoustali, každy jako pán dědičný”29. Sformułowania te nie-

23 Archiv český, 5, s. 377–378.
24 Vetera Monumenta Historica Hungariam, 2, s. 460–461.
25 Lehns- und Besitzurkunden, 1, s. 28–29.
26 Ibidem, 1, s. 22.
27 Archiv český, 4, s. 481; Kalous, Matyáš Korvín, s. 180. Pojawił się tu także ciekawy zapis, 

który zniknął z kolejnych wersji: „Item, král Mariáš JMt má wšecky swé poddané, od kterýchž jest 
hold dědičný přijal, listem swým otewřeným opatřiti, a hod ten dědičný k sobě budúcím swým 
a k koruně w hold zástawný obrátiti, ani jeho za dědičný mieti, jakož již pohotiově na to přís listu 
toho jest udělán. A taký ty země wšecky zastawené, každá obyčejem swým se má holdu takowého 
seznati a zastawienie, a krále Wladiislawa za krále dědičného wyznáwati, i JMti budúcie krále České 
a k koruně České se přiznati, jakož toho také připis jest již udělán a napsán; než poddaných což krá-
le Matiáše JMti w koruně České duchowních a swětských jest, ti wšickni propuštěni máji z holdu 
dědičného býti, a ten králi Wladislawowi učiniti a jeho erbóm a budúcim, a již dále s jinými pány 
a jinými obywateli w koruně se sjednati w té poddanostiii, ač wšech záwazków ot krále Matiáše 
prázdní býti” – Archiv český, 4, s. 481. 

28 Eschenloer, Geschichte, 1, s. 1042; Kalous, Matyáš Korvín, s. 180.
29 Archiv český, 4, s. 488.
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mal powtarza wersja z grudnia 1478 r.: „in suo iure aquisito permaneat tanquam 
dominus hereditarius”30.

Punkt drugi mówi o tym, że tytuł dziedzicznego króla czeskiego ma być respek-
towany przez poddanych obu władców czeskich, oraz o tym, że Maciej zwolni ze 
zobowiązań wobec siebie swoich poddanych z obszaru Czech na rzecz ich podleg-
łości Władysławowi, a Władysław uczyni podobnie w stosunku do swoich podda-
nych z Moraw, Śląska i Łużyc (określonych jako Lusacia et Sex Civitates), którzy 
odtąd będą mieli za pana Macieja31. Projekt układu z marca 1478 r. nie zawierał 
tego passusu. Pojawił się on w wersji z września tegoż roku w brzmieniu podobnym 
do finalnego32, a w wersji z grudnia jest nawet w pewnym stopniu rozbudowany. 
Mowa tu bowiem o konieczności złożenia hołdów lennych przez poddanych obu 
królów w podlegających im częściach Korony33. Kwestia hołdów pojawia się 
natomiast w traktacie (w wersji finalnej) w kolejnym punkcie: mają być złożone
królom jako władcom dziedzicznym z zachowaniem dawnych obyczajów.

Dopiero w kolejnym punkcie jest wyraźna informacja o rozdzieleniu kompeten-
cji terytorialnych obu władców: „nos Mathias rex prefatus durante vita nostra pro-
vincias et patrias Moravie utriusque Silesie Lusacie et Sex Civitatum cum omnibus 
pertinenciis libere quiete pacifice et absque omni impedimento et contradiccione
prefati Wladislai regis et regni Bohemie ac subditorum corone eiusdem teneamus 
possideamus et utamur tanquam eorum verus rex et dominus hereditarius, similiter 
rex Wladislaus provincias barones militares civitates et loca in corpore regni Bo-
hemie libere quiete et absque omni impedimento nostro tanquam eorum versus rex 
et dominus hereditarius teneat possideat et utatur”34. Niemal identyczne brzmienie 
punkt ten uzyskał w wersjach z września i grudnia 1478 r.35 Brak natomiast takiego 
punktu w projekcie z marca 1478 r., choć o rozdzieleniu władzy w Koronie mówi 
się tam w innych miejscach36. 

Warto tu zwrócić uwagę na termin corpus regni Bohemiae, który zastępuje poję-
cie niejako tradycyjne Corona regni Bohemiae. Podobny termin pojawił się w star-
szych wersjach traktatu w kolejnym punkcie, w którym jest mowa o wzajemnym 
zobowiązaniu trwania w pokoju i przyjaźni (pacis et concordie) oraz o bezkonflik-
towym przyłączeniu Moraw, Śląska i Łużyc do corpori Bohemie (přijednotiti tělu 
České zemí) w przypadku śmierci Macieja37. Warto na ten niuans zwrócić uwagę. 

30 Cyt. za: Vetera Monumenta Historica Hungariam, 2, s. 461; por. też Archiv český, 5, s. 378.
31 Lehns- und Besitzurkunden, 1, s. 22.
32 Archiv český, 4, s. 488.
33 Archiv český, 5, s. 379, oraz Vetera Monumenta Historica Hungariam, 2, s. 461.
34 Lehns- und Besitzurkunden, 1, s. 23.
35 Archiv český, 4, s. 489; Archiv český, 5, s. 379, oraz Vetera Monumenta Historica Hungariam, 

2, s. 461.
36 Lehns- und Besitzurkunden, 1, s. 23; Archiv český, 5, s. 379, oraz Vetera Monumenta Historica 

Hungariam, 2, s. 461.
37 Lehns- und Besitzurkunden, 1, s. 23. Passus o tym pojawia się w projekcie z marca 1478 r., 

ale w nieco innym brzmieniu, mówi także o zobowiązaniu służenia sobie radą przez obu królów, 
a w przypadku rozbieżności mają oni wydelegować po czterech posłów celem ustalenia porozumienia 
– Archiv český, 4, s. 485. 
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Stawia on bowiem w nieco uprzywilejowanej pozycji Władysława jako władcę 
Czech – władcę „ciała, czyli korpusu Korony”. Wprawdzie w dokumencie mówi 
się po wielekroć o tym, że obaj monarchowie czescy są jako tacy sobie równi, ale 
w tym przypadku ponowna integracja krajów koronnych odbyłaby się na zasadach 
złączenia z „ciałem Czech”. Finalny tekst formułuje to tak: „recuparare et readiun-
gere corpori Bohemie”38. Należy to interpretować w trochę szerszym kontekście 
– samo pojęcie Korony Królestwa Czech daje prymarne miejsce w owej strukturze 
politycznej Czechom jako zwornikowi państwa w sensie zarówno ideowym (to 
Morawy, Śląsk i Łużyce przyłączone zostały do Królestwa Czeskiego jako rdzenia 
państwa czy też czynnika państwotwórczego) i politycznym (władca tego organi-
zmu państwowego jest królem czeskim, nawet jeśli – jak Maciej teraz, a dawniej 
w latach 1421–1436 Zygmunt – nie włada w Pradze), jak i, poniekąd, geograficz-
nym – kraje poboczne przylegają do Czech, choć akurat taki sam status ma Śląsk, 
graniczący z Morawami, jak również z Czechami i Łużycami. W każdym razie 
komentowane tu sformułowanie zawarte w traktacie w żaden sposób nie pozosta-
wia miejsca na polityczne aspiracje Wrocławia bycia alternatywnym w stosunku 
do Pragi centrum politycznym państwa, a Śląskowi nie daje szansy odegrania roli 
zwornika państwa. Tymże – korpusem albo ciałem – pozostają Czechy. W tym sen-
sie traktat jawić się może jako porażka aspiracji Ślązaków, a zwłaszcza ambitnych 
wrocławian. Ich postawę trzeba jednak oceniać w kontekście nieco późniejszych 
dokumentów ratyfikacyjnych, o czym niżej. Nadmienię jedynie, że traktat wprowa-
dza pewną korektę w sferze dotychczasowego artykułowania aspiracji Wrocławia, 
który teraz bardziej niż wcześniej musi uwzględniać znaczenie króla Macieja. Tę 
właśnie myśl wyraża program dekoracji ratusza śląskiej stolicy w fazie z lat 80. 
XV w., gloryfikujący – najkrócej rzecz ujmując – Korwina jako „wrocławskiego
króla czeskiego”39.

Punkt, przy którym zatrzymaliśmy się na dłużej, ściśle wiąże się z kolejnym, 
zawierającym istotne zastrzeżenie. Gdyby Maciej zmarł pierwszy, Władysław jest 
zobowiązany zapłacić jego następcy na tronie węgierskim lub Królestwu Węgier-
skiemu 400 000 „dukatów lub dobrych złotych (florenów) węgierskich”40. 

Kilka obszernych następnych punktów precyzuje kwestie szczegółowe zwią-
zane z ewentualnością wypłaty owej sumy pieniędzy, pominiemy je tu jednak41, 
albowiem ważniejszy jest punkt kolejny – omawiający możliwość, że Maciej 

38 Lehns- und Besitzurkunden, 1, s. 23. Kalous, Matyáš Korvín, s. 184.
39 Por. literaturę w przyp. 4.
40 Lehns- und Besitzurkunden, 1, s. 23; w podobnym brzmieniu w wersji z grudnia 1478 r. – Ar-

chiv český, 5, s. 379, i Vetera Monumenta Historica Hungariam, 2, s. 461.
41 Lehns- und Besitzurkunden, 1, s. 23–27; w podobnym brzmieniu we wcześniejszych wersjach: 

Archiv český, 4, s. 482–484, 489–491; Archiv český, 5, s. 379–380, oraz Vetera Monumenta Historica 
Hungariam, 2, s. 461–462. Zaznaczmy jedynie, że wersja grudniowa mówi o tym, iż w przypadku 
zaistniałej okoliczności, gdyby nie doszło do wypłacenia owej kwoty, potomkowie króla Macieja będą 
nadal zarządzać Morawami, Śląskiem i Łużycami, ale bez prawa używania tytułu króla czeskiego; 
Archiv český, 5, s. 380. 
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przeżyje Władysława, który nie pozostawi potomstwa. Wówczas stany czeskie 
mają przyjąć Hunyadyego lub jego potomka za króla czeskiego także w Czechach 
i koronować go, bez uiszczania żadnej opłaty: „extunc coronacione facta statim 
omnes ille provincie Moravie Slesie Lusacie et Sex Civitatum ad coronam regni 
Bohemie redigi et sine aliqua pecuniarum solucione cum literarum restitucione 
readiungi debent eo facto”42. Kwestia ta budzi pewne kontrowersje historyków. 
Ostatnio Petr Čornej tę „finansową asymetrię” interpretował jako przejaw brania
pod uwagę jako bardziej prawdopodobnej wcześniejszej śmierci Macieja (starszego 
od Władysława jedynie o 13 lat, co chyba jednak nie jest różnicą „zasadniczą”, jak 
twierdził historyk, zwłaszcza że mamy tu władców w wieku 36 i 23 lat)43. Chodzi 
tu o coś innego – owa kwota była pomyślana jako rekompensata ze strony praskie-
go ośrodka władzy w Koronie Czeskiej za zaangażowanie władcy węgierskiego 
i Korony Węgierskiej w wewnętrzne sprawy państwa czeskiego. Trzeba bowiem 
przypomnieć, że Maciej już wcześniej skrupulatnie wyliczał koszty swego za-
angażowania w sprawy czeskie, np. w 1475 r. „wyceniał je” na 200 000 złotych, 
a w 1471 r. – na 2 500 000 złotych!44

Dalej mowa jest o zobowiązaniach lennych biskupa ołomunieckiego i mar-
szałka (morawskiego?) wobec Władysława, ale bez szkody dla ich powinności 
względem Macieja; o postępowaniu wobec tych, którzy nie będą chcieli się poddać 
władzy danego króla czeskiego, i o niewspieraniu opornych wobec władzy jednego 
przez drugiego z królów czeskich – było to zobowiązanie obustronne; wreszcie 
– o obowiązku świadczenia wzajemnej pomocy wobec zagrożenia zewnętrznego 
w stosunku do Królestwa Czeskiego (contra regnum Bohemie)45. Dziwi trochę 
to sformułowanie, bo może być one skierowane przeciwko krajom pobocznym 
Korony. Z ducha układu i logiki wynika jednak, że chodzi tu o potencjalnych wro-
gów zewnętrznych całej Korony Czeskiej, nie samego jej „korpusu” – Królestwa 
Czeskiego. 

Kolejny ważny punkt mówi o tych, którzy posiadają dobra ziemskie w obu czę-
ściach Korony, to jest podległej Maciejowi i Władysławowi. Mają oni je utrzymać 
i funkcjonować według praw właściwych dla danego kraju koronnego. Co ciekawe, 
traktat nie mówi tu o kraju, lecz używa terminu patria, in qua talia bona sita sunt46. 
Wyraźnie widać wpływ nastrojów epoki, z jej rozwiniętym już patriotyzmem krajo-

42 Lehns- und Besitzurkunden, 1, s. 25. Punkt ten podobnie brzmiał już we wrześniu i grudniu 
1478 r. – Archiv český, 4, s. 492; Archiv český, 5, s. 382; Vetera Monumenta Historica Hungariam, 
1, s. 462. W marcu 1478 r. pisało się nawet o tym, że złączenie ziem ma nastąpić natychmiast po ko-
ronacji oraz że miałyby być „i listowě wrácení” – chodzi chyba o Korwinowski egzemplarz traktatu, 
by tak ważny dokument nie pozostawał poza archiwum koronnym – Archiv český, 4, s. 487. 

43 Čornej, Bart lová, Velké dějiny, s. 436; por też Kalous, Matyáš Korvín, s. 184.
44 Čornej, Bart lová, Velké dějiny, s. 408 (podana tu kwota 2 500 000 złotych jest tak ogromna, 

że w grę może wchodzić pomyłka P. Čorneja, co – wobec niepodania źródła – jest trudne do zwery-
fikowania), s. 428. 

45 Lehns- und Besitzurkunden, 1, s. 27.
46 Ibidem.
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wym Czechów, Morawian, Ślązaków i Łużyczan. Dalej omówiona została kwestia 
wspólnego ścigania przestępców i niedawania im azylu w swojej części państwa 
czeskiego oraz rozwiązywania spornych problemów. Te ostatnie mają być stawia-
ne przed właściwymi organami „ex parte Bohemorum in Bohemia, Moravorum in 
Moravia et sic de aliis, ita quod unaqueque provincia suis consuetudinibus et iure 
uti possit sicut ab antiquo consuevit”47. 

Następne ustanowienia dotyczą procedur ratyfikacyjnych, które miały nastąpić
w dalszych miesiącach po podpisaniu układu. Szczególnie wiele uwagi poświęcono 
tu planowanemu spotkaniu obu monarchów w Ołomuńcu. Kwestie te w kolejnych 
wersjach traktatu były ograniczane – chyba najobszerniej mówi się o nich w tekś-
cie z marca 1478 r.48, mniej z września i grudnia 1478 r.49, a już znacznie mniej 
zawiera ich wersja końcowa50. Wersja z grudnia mówi na przykład o ogłoszeniu 
treści traktatu w ratuszu w Ołomuńcu i na ulicach tego miasta, co – jak wiadomo 
– istotnie miało miejsce51. Być może różnice te wynikają z faktu, że w miarę do-
chodzenia do finiszu kolejne przewidywane poczynania przybliżały się w czasie
na tyle, że uznano ich wpisywanie do końcowego dokumentu za pozbawione 
większego sensu. W projekcie z marca 1478 r. mówiło się na przykład o tym, że 
w Ołomuńcu Maciej ma zaprosić wszystkich swoich poddanych z Korony Cze-
skiej na „sněm obecní [...] do Slezi, do Wratislawě [...] aby w jednostajném jednáni 
královská dostatečně bez odtahów mohla tem lépe srownána býti”52. Oto mamy 
interesujące wskazanie kluczowego znaczenia Wrocławia na mapie Maciejowego 
władztwa w Koronie Czeskiej. 

W tekście finalnym nie pojawiły się też wcześniejsze zapisy o królu polskim
i bezpieczeństwie jego posłów – wersja z grudnia 1478 r. przewidywała jeszcze 
obecność króla polskiego na zjeździe Władysława i Macieja w Ołomuńcu!53 
Wbrew opinii niektórych autorów, którzy najwyraźniej nie przestudiowali dokład-
nie wersji finalnej traktatu, poprzestając na lekturze którejś z czeskojęzycznych
edycji dokonanych przez F. Palackiego, brak tu zapisu o obsadzeniu wakującego 
arcybiskupstwa praskiego – „aby arcibiskup w králowstwí Českém spuosoben byl” 
– jak czytamy w wersji z grudnia 1478 r.54 W projekcie z marca 1478 r. mówiło 
się jeszcze o tym, że królowie, spotkawszy się w Ołomuńcu, na miejscu wystawią 
dokumenty potwierdzające przywileje poddanych w podległych im krajach, pod-

47 Ibidem, s. 27–28. Ten i kilka poprzednich punktów nie różnią się zasadniczo od poprzednich 
wersji traktatu.

48 Archiv český, 4, s. 484–487 (sprawy te są tu „rozrzucone” w różnych miejscach projektu).
49 Ibidem, s. 493–495; Archiv český, 5, s. 383–385; Vetera Monumenta Historica Hungariam, 2, 

s. 464–466. 
50 Lehns- und Besitzurkunden, 1, s. 27–28.
51 Archiv český, 5, s. 387; Vetera Monumenta Historica Hungariam, 2, s. 466. 
52 Archiv český, 4, s. 484.
53 Ibidem, s. 486; Archiv český, 5, s. 386; Vetera Monumenta Historica Hungariam, 2, s. 466.
54 Archiv český, 5, s. 385; Vetera Monumenta Historica Hungariam, 2, s. 465; mówił o tym też 

projekt z marca 1478 r. – Archiv český, 4, s. 484. 
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dani zaś pisemnie zobowiążą się do posłuszeństwa wobec swoich panów55. Od 
tego punktu też odstąpiono.

Nie zauważono dotąd w komentarzach do traktatu, że uznanie tytułu króla dzie-
dzicznego – na co tak bardzo nalegał Maciej – a nie elekcyjnego, to zwycięstwo 
wrocławskiej koncepcji kreowania monarchy czeskiego nad koncepcją praską. 
Ta wrocławska, przypomnijmy, już od czasów Karola IV dawała pierwszeństwo 
prawom dziedzicznym, nie zaś elekcyjnym56. 

Proces ratyfikacyjny związany z pokojem ołomunieckim znacznie rozciągnął się
w czasie. Najszybciej stanowisko w tej sprawie zajęły stany śląskie, bo już 21 VII 
1479 r. w Ołomuńcu. Uznano tam Macieja za swego pana, zaakceptowano zobo-
wiązanie finansowe związane z ewentualną jego śmiercią, zaznaczając przy tym, że
stany węgierskie nie są dla Śląska nadrzędne, ale są braćmi i przyjaciółmi. W myśl 
dokumentu Śląsk jest częścią Korony Czeskiej i hołduje królowi jako władcy cze-
skiemu57. Podobnie brzmi tekst przysięgi złożonej przez biskupa wrocławskiego 
Rudolfa, z podkreśleniem, że chodzi o prawdziwego i legitymizowanego króla 
czeskiego58. Maciej potwierdził za to przywileje Śląska i Łużyc, stosując przy 
tym w odniesieniu do wymienionego w dokumencie Władysława taką samą cze-
ską tytulaturę dla niego, jak i dla siebie – czyli tytułując go m.in. księciem Śląska. 
Interesująca jest tu wyliczona w dokumencie plejada książąt śląskich, a wśród nich 
opawskich oraz oświęcimskich (raz pisanych zu Osvietin, zaraz obok zu Auswicz), 
jakby manifestowano tym brak aprobaty dla przejęcia władztwa oświęcimskiego 
przez króla polskiego w 1454 r.!59 Dnia 10 VIII 1479 r. Korwin zobowiązał się 

55 Archiv český, 4, s. 484; Kalous, Matyáš Korvín, s. 180.
56 O tym ostatnio obszernie Bogusław Czechowicz, Böhmische Erbfolge und Breslau in den 

Jahren 1348–1361. Kunst und Geschichte auf Wegen und Holzwegen der Historiographie, Červený 
Kostelec 2013. 

57 Ten ważny dokument zacytujmy w całości: „Rudolf, Bischof von Breslau, die Herzoge Albrecht 
von Sachsen, Friedrich von Liegnitz, Nikolaus von Oppeln, Johann von Ratibor, Johann von Ujest 
[!?] treten dem zwischen den Königen Matthias und Wladyslaw geschlossen Vertrage für sich, ihre 
Erben und Nachkommen in allen Punkten bei und leisten dem König Matthias als ihrem Herren Hul-
digung und versprechen auch, wenn dieser stürbe, bei seinen Erben und Nachfolgern, falls auf diese 
die Krone Böhmen fiele, zu bleiben und diesen jedenfalls 400.000 Gulden bezahlt sein würden. Doch 
sollen bei einer Verwaisung des ungarischen Thrones die ungarischen Stände sich nicht als Herren 
der Schlesier, sondern als ihre Brüder, Freunde halten bis zur Neuwahl eines Königs von Ungarn und 
einander gegenfertig Hülfe leisten, gegen die, welche jenen Vertrag anfechten würden. Auch sollen 
die Schlesier bei der Krone Böhmen bleiben und dem Könige von Böhmen huldigen, der jene 
obenerwähnten Verplichtungen erfüllen wird, wofern er ein christlicher König ist, auch dann von 
aller Unterthänigkeit gegen Ungarn frei sein. Datum Olomuncz am freitag vor Marie Magdalene tag 
anno etc. LXXIIII” [podkreślenie – B.C.], Lehns- und Besitzurkunden, 1, s. 30, nr 15. 

58 „Ego Rudolphus Episcopus Wratislaviensis promitto et iuro vobis serenissimo principi et 
domino domino Mathie Hungarie et Bohemie etc. regi, domino meo gratiossimo tanquam vero regi 
Bohemie et successoribus vestris regibus Bohemiae legitime intrantibus” – cyt. za: Mlada Holá, Hol-
dovací cesty českých panovníků do Vratislavii v pozdním středověku a raném novověku (1437–1617), 
Praha 2012, s. 157–158.

59 „Wyr Matthias [...] bekennen [...] auf dem tag hie gehalten genczlichen und entlichen vertragen 
und veraint haben, als dan die briefe daruber gegeben aigentlichen und clerlichen inhalten, in welli-



 Traktat ołomuniecki z 1479 r. 29

nadto wobec Ślązaków i Łużyczan, że nie będzie ich obciążał podatkami60, a dwa 
dni później dokument o uznaniu traktatu z lipca wystawili „kniežata již psané 
hornie Slezie”, wśród nich książęta opawscy i głubczyczcy oraz „obyvatelé tohoto 
kniežectwie hornie Slezii chtieti a powinni budú příslušeti k korunie králowstwie 
Českého podlé starodáwného spojenie”61. Mamy tu interesujący przykład utrwa-
lania się poczucia odrębności Śląska Górnego od Dolnego. Czy książęta górno-
śląscy – którzy jeszcze niedawno za takich się nie uważali i uważani na ogół nie 
byli62 – inspirowali się tu stosunkiem Morawian, z których ziemiami graniczyli, 
do Czechów? To zagadnienie warte byłoby szczegółowego zbadania, zwłaszcza 
że czasowo opisana sytuacja pokrywa się z konsternującym badaczy charakterem 
sejmu śląskiego (czy dolnośląskiego?) w październiku 1479 r. Pismo króla zwołu-
jącego to posiedzenie wspomina tylko o Śląsku Dolnym, niemniej K. Orzechowski 
skłonny był widzieć tu zgromadzenie ogólnośląskie63. Wątpliwość, czy słusznie, 
wciąż pozostaje.

Sejm morawski odłożył sprawę ratyfikacji aż do 1 września roku następnego,
czyniąc to niemal według tego samego formularza, jaki znamy z ratyfikacji ślą-
sko-łużyckich64. Trochę bardziej złożona była sytuacja w Czechach, gdzie uzna-
nie traktatu nastąpiło w nieco innym trybie. W październiku na sejmie w Pradze 

cher verrichtiigung die hernach geschriben, der hochwirdig und die hochgeborn unser ohem fursten 
und lieb getrawen herre Rudolf bishove zu Bresslaw, Friedrich zu Lignicz und Goltperg, Kazemir zu 
Teschin und Grossenglogaw, Johanns und Niclas gebrueder zu Oppeln und Obernglogaw, Victorin 
zu Munsterbergk und Troppaw, Johann zu Troppaw zu Wladislaw, Johanns zu Troppaw und Rati-
bor, Johanns zu Oswetin und Gliwicz, Przimko zu Aswicz und Tost, all herczogen in Slesy und der 
hochgeborn fursten Conrad des Weissen zu Olssen Wolaw und Wartenberg, Johanns zu Sagan zu der 
Freinstat und Grossenglogaw und Johannis zu Troppaw und Lubschicz auch in Slesy herczogen etc. 
sandbottn, desgeleichen auch der furstenthumern Bresslaw Sweidnitz und Jawr und der lande und 
stete darein gehurunde und auch Sechs lande [sic!] und stete des marggrafftumbs Ober und Nider 
Lusicz sendbotn mit volkomner macht gesandt genczlich vewilligt und verfawart haben”, Lehns- und 
Besitzurkunden, 1, s. 30, nr 16. 

60 Ibidem, s. 32, nr 17.
61 Archiv český, 5, s. 387–388, nr 14; regest – Lehns- und Besitzurkunden, 1, s. 32–33, nr 18.
62 Por. Gottlieb Biermann, Seit wann sahen sich die oberschlesischen Piasten als schlesischen 

Fürsten an?, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens”, 8, 1867, s. 31–54; 
Jerzy Rajman, Terytorium opolsko-raciborskie w prowincji wrocławskiej i kształtowanie się pojęcia 
„Górny Śląsk” w średniowieczu, „Roczniki Historyczne”, 64, 1998, s. 14–34; Antoni Barciak, 
Między Polską a Czechami. Śląsk i jego mieszkańcy w źródłach czeskich doby średniowiecza, Wrocław 
2012 (Czeski Horyzont, 2), s. 75; ostatnio Bogusław Czechowicz, „...obyvatelé tohoto kniežectwie 
hornie Slezii...”. Próba nowego spojrzenia na przyczyny pojawienia się i upowszechniania w źródłach 
XV wieku pojęcia Górny Śląsk, [w:] Księstwa Opolskie i Raciborskie. Terytoria – struktury – elity 
– dziedzictwo, red. idem, Opole 2015, s. 71–80. 

63 Kazimierz Orzechowski, Jeden czy dwa śląskie sejmy za panowania Macieja Korwina, „Ślą-
ski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 43, 1988, 1, s. 16–29; Piotr Jurek, Śląskie pokoje krajowe. 
Studium historyczno-prawne, Wrocław 1991 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 1094, Prawo 
176), s. 56. 

64 Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, 10, Praha 1890, s. 281–282, nr 
43.
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zawiązano pokój krajowy. W dokumencie końcowym reprezentanci wszystkich 
stanów Królestwa Czeskiego (katolicy i utrakwiści) ponownie uznali Władysława 
za swojego króla. Po raz pierwszy też – expressis verbis zapytani w tej sprawie 
przez króla – uczynili to ci, którzy dotąd byli po stronie Macieja65. Pozostaje 
wszakże faktem, że o pokoju z Maciejem nie ma tam nawet wzmianki66. Czy 
był to jakiś kruczek prawny, czy działanie spontaniczne i jako takie pozbawione 
jakiejś treści politycznej – rzecz wymagałaby dogłębniejszej analizy. W każdym 
razie w dokumencie tym mowa jest także o uznaniu ważności kompaktatów (mil-
czał w tej sprawie stosowny dokument morawski, może dlatego, że Maciej okazał 
się władcą tolerancyjnym, nieforsującym katolicyzmu), czyli de facto o wolności 
wyznania w Czechach. Nie zapomniano w nim nawet „o pikartech [...] aby trpíni 
nebyli w tomto králowstwie”67.

W literaturze panuje przekonanie, że stany obojga Łużyc nigdy nie wypowie-
działy się w kwestii ratyfikacji pokoju ołomunieckiego68. Warto jednak zauważyć, 
że sejm zwany potocznie śląskim w czasach Korwina był de facto sejmem śląsko-
-łużyckim69. I nie tylko to – intensywnie rozbudowywany w tym czasie ratusz we 
Wrocławiu stawał się gmachem publicznym o funkcjach wykraczających poza 
Wrocław, Księstwo Wrocławskie, a nawet poza Śląsk, jak tego dowodzi wzmianka 
z 1475 r.: „Aber in Merchern sollen solche brief von unsern underthonen eingelegt 

65 Ze starých letopisů, s. 232.
66 Archiv český, 5, s. 389–393, nr 16.
67 Ibidem, s. 392.
68 Čornej, Bartlová, Velké dějiny, s. 437; Kalous, Matyáš Korvín, s. 185, 212 – ta opinia dziwi, 

badacz bowiem zaraz obok zauważył, że wraz ze Ślązakami traktat ratyfikowali i Łużyczanie! Wy-
nika to chyba z faktu, że do świadomości historyków nie przebił się fakt, że mieliśmy do czynienia 
z sejmem nie śląskim, lecz łużycko-śląskim. 

69 Źródła nie pozostawiają tu najmniejszej wątpliwości – w 1474 r. zwołano sejm, na którym 
zawiązano landfryd: Konig Mathias besante alle seine vndirtanen in Slesienn, Obir- vnd Niderlusicz 
vnd bate sie vmb rate, wie er die lande in frid möchte behalden; Eschenloer, Geschichte, 1, s. 973. 
Podobnie w roku 1479, kiedy to „gemeinen furstentag ken Breslaw [...]” zwołano „[...] alle igliche in 
Nyder-Slesien und Beider Lusicz fursten prelaten und mannschaften und dv von steten derselbigen 
unser lande erfordet, aldo weg und weise furzunemen, dadurch dieselbigen in besser ruhe, dennen sie 
bisher gewesen sein, komen und gebrocht werdin” – Politische Correspondenz Breslaus im Zeital-
ter des Königs Matthias Corvinus, 2: 1479–1490, ed. Berthold Krontal, Heinrich Wendt, Breslau 
1894 (Scriptores rerum Silesiacarum, 14), s. 12, nr 328. I wreszcie sejm w roku 1482, którego skład 
określono jako „fursten und herren in Schlesien, mannschaft ritterschaft lande und stete den fursten-
thumer Breslaw, Sweidnitz, Jawer und des marggrafthumbes in Obir- und Niederlawsicz” – ibidem, 
s. 66, nr 387. Próbę wyjaśnienia, dlaczego gros badaczy pisze wciąż o narodzinach w czasach Kor-
wina sejmu (tylko) śląskiego (np. Kazimierz Orzechowski, Ogólnośląskie zgromadzenia stanowe, 
Warszawa–Wrocław 1979, s. 134–135; idem, Historia ustroju, s. 127–137; Jurek, Śląskie pokoje, 
s. 58; Čornej, Bart lová, Velké dějiny, s. 425–426; Marian Ptak, Zwischen Westen und Osten. Der 
schlesische Ständeparlamentarismus von seinen Anfängen bis in das 19. Jahrhundert, „Zeitschrift 
für Ostforschung”, 58, 2009, s. 300–311; Kalous, Matyáš Korvín, s. 188; Čapský, Prix, Slezsko, s. 
398–399), podjąłem w osobnym miejscu: Bogusław Czechowicz, Sejm śląski czy śląsko-łużycki? 
Nowe spojrzenie na ważny epizod z dziejów formowania się ustroju stanowego w krajach Korony 
Czeskiej w XV wieku, [w:] Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych 
czasach nowożytnych. Materiały z konferencji, red. Wojciech Iwańczak, w druku. 
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werden gain Radisch, vnde von de wiedertyll auf das rathauß gen Brune. Auch in 
der Slesie, in Lawsitzer lanndt yn den Sechssteten sollen ire brief gelegt werden 
auf das rathauß gen Breßlau”70. Właśnie lepszemu zrozumieniu treści ideowych 
tej frapującej budowli służył m.in. niniejszy artykuł, który niechaj pozostanie do-
wodem na to, że historia i historia sztuki nie mogą się bez siebie obejść. 

Dalsze polityczno-prawne skutki traktatu ołomunieckiego to zagadnienie samo 
dla siebie, tu jednak zwróćmy uwagę na jeden mało znany epizod z tym związany. 
W 1510 r. sfinalizowano 10-letnie starania o uporządkowanie archiwum koronnego,
zdeponowanego na zamku Karlsztejn. Inwentarz sporządzony wówczas przez Ma-
teuša z Chlumčan (Registrum všech deseti truhlic, do nichž jsau složena privilegia 
královstvie Českého etc.) opisuje zawartość 10 szaf. V sedmé truchlici G vloženy 
jsú vdolepsané rozličné listy [...] umieszczono: Olomúcké smlúvy; manstvie roz-
ličná v Říši; na zámky k koruně České přkúpeně; pět listuov s bullemi papežskými 
a jiných pět listuov (list krale Jana Franckého na trn hlohový z koruny bozie)71. 
Ujmując rzecz dzisiejszym językiem, rzec można, że tekst traktatu – owe Olomúcké 
smlúvy – stanowił wciąż jednostkę archiwalną o niemałym znaczeniu dla państwa 
czeskiego. Traktat wprawdzie normował też kwestie międzypaństwowe (nowo-
czesny termin „międzynarodowe” dla tego okresu jest całkowicie nieadekwatny), 
ale chyba przede wszystkim – wewnątrzczeskie, w znaczeniu – wewnątrzkoron-
ne, albowiem Maciej jako król czeski stawał się w Koronie Świętego Wacława 
czynnikiem wewnętrznym, a nie zewnętrznym – na takich samych zasadach, jak 
Władysław. Nie miał zatem chyba racji czeski archiwista (Mateuš z Chlumčan?), 
który w typowo pragocentrycznym duchu na odwrociu jednego z dwóch dokumen-
tów z tekstem traktatu z 21 VII 1479 r. napisał: Smloúva krále Matiáše uherského 
s králem Vladislavem českým o pokoj mezi obojím královstviem72. Jak pokazała 
powyższa analiza, zupełnie nie o to w traktacie chodziło, ale – jak widać – mani-
pulowanie historią zaczyna się już w archiwum.

BOGUSŁAW CZECHOWICZ

THE PEACE OF OLOMOUC OF 1479

This article contains an analysis of the contents of the Peace of Olomouc signed on the 21 of 
July 1479 that was negotiated for over a year and known in three earlier versions, drafted in March, 
September and December of 1478. This Peace was of importance to the Crown of the Kingdom of 
Bohemia, and ended a war for the Czech throne, which lasted for over a decade. The two sides were 

70 Urkundliche Nachträge zur österreichisch-deutschen Geschichte im Zeitalter Kaiser Fried-
rich III, ed. Adolf Bachmann, Wien 1892 (Fontes Rerum Austriacarum, 2, Diplomataria et Acta, 
46), s. 340. 

71 Rudolf Koss, Otakar Bauer, Dějiny archivu, v Praze 1939 (Archiv Koruny české, 1, Český 
zemský archiv. Katalogy, soupisy, registáře a rozbory jeho fondu, 1), s. 134–137. 

72 Katalog listin z let 1438–1526, s. 120, nr 225 – zdaniem wydawcy jest to zapiska z XV w.
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Hungarian and Czech king Matthias Corvinus and Czech King Vladislaus II Jagiellon. Both claimed 
to be rightful, hereditary rulers of the Bohemian Crown, dividing its territory to the Crown of the 
Kingdom of Bohemia, ruled by Vladislaus and the outlying countries, ruled by Matthias. Contrary 
to many expressed opinions, this did not entail the removal of Moravia, Silesia, and Lusatia from 
the Bohemian Crown and their addition to the Crown of Hungary, quite the contrary, the Peace so-
lidified the unity of the state, simply that it was now ruled by two concurrent kings. The Peace also
regulated the issue of succession. Matthias’ claims were clearly at an advantage. If Vladislaus were 
to outlive Matthias, he would become to sovereign of the Bohemian Kingdom. On the other hand, 
if Jagiellon outlived Matthias he would pay 400,000 guldens to the Hungarian Kingdom. However, 
this did not mean that Moravia, Silesia, and Lusatia would be purchased, but rather the compensa-
tion to the Hungarian side for the defence of Czech Catholics, endangered by the policies of King 
George of Poděbrady.

This Peace was ratified by the estates parliament of Silesia and Lusatia, than by the estates of
Moravia, and indirectly through the Czech estates, although these did not refer to it directly. The 
ratifications of these once again emphasized the integrity of the Czech crown (this is especially evi-
dent in the documents of the Silesian side). This means that the notion of a Hungarian period in the 
history of Silesia is completely unjustified.

Translated by Maciej Zińczuk

BOGUSŁAW CZECHOWICZ

DER OLMÜTZER FRIEDENSVERTRAG VON 1479

Im Beitrag wird der Inhalt des Olmützer Friedensvertrages analysiert, der am 21. Juli 1479 end-
gültig geschlossen wurde, jedoch bereits zuvor gut ein Jahr verhandelt worden war und von dem 
drei frühere Fassungen – von März, September und Dezember 1478 – bekannt sind. Dieser für die 
Geschichte der Krone Böhmens bedeutende Vertrag beendete den über zehn Jahre andauernden 
Krieg um den böhmischen Thron. Die Konfliktparteien waren der ungarische und böhmische König
Matthias Corvinus sowie der böhmische König Vladislav II. Beide hielten sich für rechtmäßige, 
erbliche Könige und teilten sich die Herrschaft über das Königreich Böhmen, indem Vladislav über 
Böhmen selbst und Matthias über die Nebenländer gebot. Entgegen der häufig vertretenen Meinung
bedeutete dies keineswegs die Abspaltung Mährens, Schlesiens und der Lausitz von der Krone Böh-
mens zugunsten der Krone Ungarns, sondern das Gegenteil: der Vertrag sanktionierte die Einheit des 
Staates, der allerdings von zwei Königen regiert wurde. Er legte die Nachfolge fest, wobei Matthias 
deutlich favorisiert wurde. Falls Vladislav überleben würde, sollte er die Herrschaft über das Kö-
nigreich Böhmen bedingungslos übernehmen. Für den Fall, dass der Jagiellone Matthias überlebte, 
sollte er dem Königreich Ungarn 400.000 Gulden auszahlen. Dabei handelte es sich aber nicht um 
eine Auslösung Mährens, Schlesiens und der Lausitz, sondern um die Entschädigung der ungarischen 
Seite für ihr Engagement in böhmische Belange bei der Verteidigung der von König Georg Podiebrad 
verfolgten Katholiken.

Der Vertrag wurde von den Ständen Schlesiens und der Lausitz auf deren gemeinsamer Ver-
sammlung, daraufhin von den Ständen Mährens und indirekt von den böhmischen Ständen, die sich 
jedoch nicht explizit darauf bezogen, anerkannt. In allen Ratifikationen wurde erneut die Integrität
der Krone Böhmens unterstrichen (besonders deutlich geht dies aus den Urkunden der schlesischen 
Seite hervor). Dies bedeutet, dass man kaum über eine ungarische Epoche in der Geschichte Schle-
siens sprechen kann.

Übersetzt von Waldemar Könighaus
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AGNIESZKA PATAŁA 
(Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego)

WROCŁAWSCY KUPCY W ANTWERPII OD DRUGIEJ  
ĆWIERCI XV DO POŁOWY XVI WIEKU – ZARYS PROBLEMU

Rozpatrując zagadnienie działalności wrocławskich kupców w Antwerpii 
w wiekach XV i XVI, wkraczamy na teren wstępnie rozpoznany w literaturze 
przedmiotu powszechnie cytowanej w kontekście Śląska. O tym, że Antwerpia, 
czy też szerzej Brabancja, znajdowała się w omawianym czasie w orbicie daleko-
siężnych kontaktów handlowych Wrocławia, informowali już badacze niemieccy 
XIX i początków XX w., lecz problem ten nie stawał się przy okazji przedmiotem 
osobnych studiów1. W kolejnych latach stan wiedzy dotyczącej omawianego za-
gadnienia stopniowo się poszerzał2. Niemniej w świetle informacji zawartych w ar-

1 Heinrich Wendt, Schlesien und der Orient. Ein geschichtlicher Überblick, Breslau 1916 
(Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte 21), s. 9, 14, 51, 110; Gerhard Pfeiffer, 
Das Breslauer Patriziat im Mittelalter, Breslau 1929, s. 300 (na temat kontaktów z Brabancją s. 168, 
181, 268, 294, 298); Ludwig Petry, Die Popplau, eine schlesische Kaufmannsfamilie des 15. und 
16. Jahrhunderts, Breslau 1935, s. 64, 73, 76, 85–86.

2 Jan Arthur van Houte, La Genèse du grand marché international d’Anvers à la fin du Moyen-
Âge, „Belgisch Tijdschrift voor Philologie en Geschiedenis”, 19, 1940, s. 123; Marian Małowist, 
Studia z dziejów rzemiosła w okresie kryzysu feudalizmu w Zachodniej Europie w XIV i XV wieku, 
Warszawa 1954, s. 110–111; Karol Maleczyński, Miasto w okresie rządów patrycjatu kupieckiego 
i powstawania zalążków kapitalizmu (1420–1620), [w:] Dzieje Wrocławia do roku 1807, red. Wacław 
Długoborski, Wrocław 1958, s. 242–243; Alfons K.L. Thi js, Een ‘gilde’ van Breslause kooplie-
den te Antwerpen (einde van de 15de – eerste helft van de 16de eeuw), Gent 1975 (Studia Historica 
Gandensia 197); Henryk Samsonowicz, Relations commerciales Polono-Italiennes dans le bas 
Moyen Âge, [w:] Studi in memoria di Federigo Melis, t. 2, Roma 1978, s. 289–290; Edith Ennen, 
Die Rheinlande, Mittel- und Osteuropa im Antwerpener Messenetz, [w]: Europäische Messen und 
Märktesysteme in Mittelalter und Neuzeit, hrsg. von Peter Johanek, Heinz Stoob, Köln 1996, s. 
87–104; Yolande E. Kort lever, The Easter and cold fairs of Bergen op Zoom (14th–16th centuries), 
[w:] Fiere e mercati nella integrazione delle economie europee: secc. XIII–XVIII, ed. Simonetta 
Cavaciocchi, Firenze 2001, s. 625–643; Donald J. Harreld, High Germans in the Low Countries. 
German Merchants and Commerce in Golden Age Antwerp, Leiden 2004; Grzegorz Myśl iwski, 
Strefa sudecko-karpacka i Lwów. Miejsce Śląska, Małopolski i Rusi Czerwonej w gospodarce Eu-
ropy Zachodniej (połowa XIII – początek XVI wieku), [w:] Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia 
nad rozwojem średniowiecznej Europy, red. Sławomir Gawlas, Warszawa 2006, s. 247–319; idem, 
Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII–XV wiek). Centrum czy peryferie?, Wrocław 
2009, s. 76, 375. 
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tykule belgijskiego historyka Alfonsa Thijsa z 1975 r. oraz antwerpskich regestów 
z lat 1488–1514, które znane były później piszącym autorom, grupa przynajmniej 
kilkunastu wrocławskich kupców, notowanych w Antwerpii od lat 50. XV w. po 
lata 60. kolejnego stulecia, jawi się jako nie tylko liczna, lecz także silna i skonso-
lidowana, co potwierdzają przekazy o nabywanych przez jej członków nierucho-
mościach w mieście oraz utworzeniu przez nich w 1481 r. w tutejszym kościele 
mariackim (Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk – pw. Najświętszej Marii Panny) własnego 
bractwa religijnego pod patronatem św. Erazma3. Niniejszy artykuł stanowi efekt 
uboczny badań nad kontaktami kulturalnymi między Wrocławiem a Antwerpią 
w XVI w., których głównym celem było odtworzenie przyczyn i dróg, jakimi 
liczne antwerpskie stare druki i nieliczne antwerpskie obrazy powstałe w tym 
czasie mogły przybyć na Śląsk i do Wrocławia. Poniżej, w formie opracowania 
przyczynkowego, przybliżono wybrane aspekty działalności handlowej, religijnej 
i fundacyjnej wrocławian z perspektywy opracowujących antwerpskie archiwalia 
historyków, którzy w wybranych przypadkach posiłkowali się pracami Ludwiga 
Petry oraz Gerharda Pfeiffera. Zakres czasowy rozważań obejmuje lata, w których 
wrocławianie notowani byli najczęściej, choć niejednokrotnie sygnalizowane będą 
wydarzenia poprzedzające wyróżniony okres oraz z dalszych dziesięcioleci XVI w. 
Informacje przytoczone poniżej mogą zachęcić do prowadzenia dalszych analiz 
działalności kupieckiej oraz strategii, jakie wrocławscy ludzie interesu przypusz-
czalnie przyjmowali w wiekach XV i XVI, by nie tylko zaistnieć w największych 
ośrodkach handlowych ówczesnej Europy, lecz podkreślić jednocześnie swoją 
odrębność.

Antwerpia odgrywała rolę osady handlowej już w początkach XIV w., kiedy 
to razem z pobliskim Bergen op Zoom służyła za miejsce organizowanych cztery 
razy do roku jarmarków, tzw. foren van Brabant4. Najliczniejszą grupę kupców 

3 Thi js, Een ‘gilde’; Renée Doehaerd, Etudes anversoises, documents sur le commerce inter-
national à Anvers 1488–1514, t. 1–3, Paris 1962–1963. 

4 Leon Voet, Antwerpen, de metropool en haar verhaal, [w]: Antwerpen, verhaal van een 
metropool 16de–17de eeuw, red. Jan van der  Stock, Antwerpen 1993, s. 15. Do ważniejszych 
opracowań dotyczących historii politycznej, gospodarczej i społecznej Antwerpii w badanym okre-
sie należą publikacje: Marian Małowist, Studia z dziejów rzemiosła w okresie kryzysu feudalizmu 
w Zachodniej Europie w XIV i XV wieku, Warszawa 1954, s. 67, 70–71, 105–106, 123; Herman van 
der  Wee, The growth of the Antwerp market and the European economy (fourteenth–sixteenth cen-
turies), t. 1–3, The Hague 1963; Wilfrid Brulez, Brugge en Antwerpen in de 15de en 16de eeuw: een 
tegenstelling?, „Tijdschrift voor Geschiedenis”, 83, 1970, s. 15–37; Leon Voet, De Gouden Eeuw 
van Antwerpen, Antwerpen 1973; Antwerp’s Golden Age. The Metropolis of the West in the 16th and 
17th Centuries, eds. Leon Voet, Frans Baudouin, Antwerp 1973; Robert van Roosbroeck, Ant-
werpen de vermaarde koopmansstad. Geschiedenis van de opstand in de Nederlanden, Antwerpen 
1988; Antwerpen, verhaal van een metropool 16de–17de eeuw, red. Jan van der Stock, Antwerpen 
1993; Fernand Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVIII w, t. 3: Czas świata, 
tłum. Jan i Jerzy Strzeleccy, Warszawa 1992, zwł. s. 125–134; Michael Limberger, “No town in 
the world provides more advantages”: economies of agglomeration and the golden age of Antwerp, 
[w]: Urban Achievement in Early Modern Europe: Golden Ages in Antwerp, Amsterdam and London, 
ed. Patrick O’Brien, Cambridge 2001, s. 39–62. 
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przybywających do tych dwóch miast tworzyli ówcześnie angielscy importerzy 
wełny, dostarczający jeden z najważniejszych półproduktów wykorzystywanych 
przez kwitnący we Flandrii i Brabancji przemysł włókienniczy5. Rozpoczęcie 
przez Anglików w połowie XIV w. produkcji własnych tkanin, które razem z weł-
ną sprowadzali na kontynent, sprawiło, że stali się oni konkurencją dla lokalnych 
ośrodków, takich jak wiodąca ówcześnie prym w tej części Europy Brugia, czy też 
pomniejsza, acz znacząca Gandawa. Władcy flandryjscy – i przez to sama Brugia
– bronili się od końca XIV i przez całe XV stulecie przed napływem tańszych pro-
duktów angielskich, które uderzały w znacznie droższą lokalną produkcję, stosując 
m.in. blokady wprowadzone np. przez Filipa Pięknego w latach 1434–1439, na-
stępnie 1447–1452 oraz 1464–14676. Antwerpia nigdy nie dysponowała znacząco 
rozwiniętym przemysłem sukienniczym, który musiałaby ochraniać, stąd też jako 
jedyne miasto w regionie przyjmowała angielskich kupców, dając im możliwość 
przywozu oraz zbytu swoich towarów – zjawisko to nasilało się zwłaszcza od 
1406 r., gdy miasto ponownie przeszło w ręce hrabiów Brabancji, uniezależniając 
się od Flandrii, z najważniejszym tamtejszym miastem Brugią7. 

Dzięki temu posunięciu na początku XV w. rozpoczął się trwający właściwie 
aż do połowy XVI w. nieustający rozwój tego miasta, a tutejsze jarmarki zaczęły 
przyciągać nowe grupy kupców, w tym przede wszystkim Włochów, hanzeatów 
i Hiszpanów, na stałe stacjonujących w Brugii. Oprócz kupców angielskich do 
niewątpliwego sukcesu Antwerpii, która w początkach XVI w. stała się miejscem 
całorocznych targów, przyczyniły się jeszcze dwie inne grupy przybyszów: kupcy 
południowoniemieccy i Portugalczycy8. Ci pierwsi zaczęli tu nadciągać w dużej 
liczbie w drugiej ćwierci XV w. po angielskie sukno, w zamian dostarczając nad 
Skaldę rudy metali, przede wszystkim miedzi i srebra, które z kolei stanowiły 
atrakcyjny towar dla kupców portugalskich. Portugalczycy, ze względu na swo-
je interesy prowadzone w Afryce, potrzebowali miedzi, służącej tam za środek 
płatniczy. Drugi cel ich eskapad stanowiła Azja, na której terenie w zamian za 
pozyskane w Antwerpii srebro zdobywali przyprawy przywożone potem na rynki 
północnej Europy. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost znaczenia tego usytuowanego 
nad Skaldą miasta było osłabienie pozycji Brugii, która zwłaszcza w drugiej poło-
wie XV w. z powodu wielu złożonych przyczyn utraciła czołową rolę w regionie. 

5 Małowist, Studia, s. 65–67; Brulez, Brugge en Antwerpen, s. 16.
6 John Munro, Bruges and the Abortive Staple in English Cloth: An Incident in the Shift of 

Commerce from Bruges to Antwerp in the Late Fifteenth Century, „Revue belge de philologie et 
d’histoire”, 44, 1966, s. 1141. 

7 Ibidem, s. 1137–1159; Małowist, Studia, s. 67, 70–71, 105–106, 123. 
8 Donald J. Harreld, German Merchants and their Trade in Sixteenth-Century Antwerp, [w]: 

International Trade in the Low Countries (14th–16th Centuries). Merchants, Organisation, Infra-
structure, eds. Peter Stabel, Bruno Blonde, Anke Greve, Antwerp 2000, s. 169–197; idem, High 
Germans; Hans Pohl, Die Portugiesen in Antwerpen (1567–1648), zur Geschichte einer Minderheit, 
Wiesbaden 1977, s. 10.



36 Agnieszka Patała

Jedna z nich wiązała się z kryzysem flamandzkiego sukiennictwa połączonym już
ze wspomnianym blokowaniem dopływu angielskiej wełny i tamtejszych wyro-
bów9. Niepoślednie znaczenie miał również kryzys gospodarczy i polityczny na 
tych terenach wywołany wojną stuletnią i związanym z nią bezpośrednim zagro-
żeniem dla życia i bezpieczeństwa samych kupców10, a także zamulenie kanału 
Zwin, utrudniające dotarcie statków do brugijskiego portu, czemu nie zapobiegano 
m.in. z braku odpowiednich funduszy11. Ponadto do zmniejszenia roli Brugii przy-
czyniły się konflikty miasta z hanzeatami, którzy kilkukrotnie, zwłaszcza w XIV
i XV w., podejmowali decyzję o przeniesieniu swojego kantoru do innych miast12. 
Początkowo powracali tu dzięki wywalczonym nowym przywilejom, zabiegali też 
o wzmocnienie tutejszego prawa składu, niemniej w ostatniej tercji XV w. istnienie 
ich kantoru w Brugii stawało się coraz bardziej fikcyjne13. Ostateczny cios miastu 
zadały zamieszki, przeradzające się niemal w wojnę domową przeciwko panującym 
Habsburgom, które nasiliły się zwłaszcza po śmierci Marii Burgundzkiej14. Brugia, 
która sprzeciwiła się Maksymilianowi I, zapłaciła za to wysoką cenę – w 1484 r. 
nakazał on zagranicznym kupcom przeniesienie swoich interesów do Antwerpii15, 
choć genueńczycy i hanzeaci uczynili to zawczasu. Exodusu ludzi interesu nie 
powstrzymał nawet pokój z 1489 r., gdyż odnaleźli w Antwerpii dogodne warunki 
do prowadzenia handlu.

Jak widać, przyczyn sukcesu Antwerpii nie należy utożsamiać wyłącznie ze 
spadkiem znaczenia Brugii, nawet jeśli pod wieloma względami kontynuowano tu 
przedsięwzięcia rozpoczęte jeszcze we Flandrii16. Na podkreślenie zasługuje rów-
nież fakt, że do tak dużego i gwałtownego wzrostu ośrodka nad Skaldą przyczyniło 
się wiele czynników i sił zewnętrznych, niekoniecznie bezpośrednio zależnych 
od działań podejmowanych przez miasto, które nie tylko nie dysponowało własną 
flotą, lecz także nie było rządzone przez osoby zajmujące się handlem, a pocho-
dzący stąd ludzie interesu nigdy nie prowadzili działań na skalę międzynarodową. 
Stąd też Antwerpia, ze względu na charakter prowadzonej na jej terenie wymiany 
handlowej, opierającej się właściwie wyłącznie na zagranicznych towarach, by 
przetrwać, musiała starać się przyciągać jak największą liczbę obcych kupców. 
Rosnąca w zawrotnym tempie pod koniec XV i w XVI stuleciu liczba ludności 
Antwerpii wyraźnie świadczy, że nowi przybysze – zwłaszcza kupcy i rzemieślnicy 

9 Najszerzej na ten temat por. Małowist, Studia. 
10 Philippe Doll inger, Dzieje Hanzy: XII–XVII w., przeł. Vera Soczewińska, Warszawa 1997, 

s. 268.
11 Munro, Bruges, s. 1137–1138. 
12 Doll inger, Dzieje Hanzy, s. 53–58, 186–187, 270.
13 Ibidem, s. 99, 268.
14 Munro, Bruges, s. 1148–1149. 
15 Antoni Ziemba, Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380–1500, t. 1: Sztuka dworu burgundzkiego 

oraz miast niderlandzkich, Warszawa 2008, s. 108.
16 Braudel, Kultura, s. 125–129.
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– mieli zapewnione dobre warunki do prowadzenia interesów17. Z punktu widze-
nia prawnych regulacji mieszkańców Antwerpii dzielono na trzy grupy: obywateli 
(poorters), osiedleńców (ingezetenen) oraz tzw. gołych mieszkańców (naakte in-
woners, inwoners-zonder-meer), czyli nieposiadających majątku oraz nieprowa-
dzących operacji finansowych18. Pełne obywatelstwo Antwerpii wymagane było 
tylko w sytuacji, gdy przybysz chciał pracować w mieście jako mistrz cechowy 
lub planował założyć tutaj firmę. W innych wypadkach, zwłaszcza związanych
z działalnością kupiecką, posiadanie obywatelstwa nie było obligatoryjne, stąd też 
zagraniczni kupcy zwykle ograniczali się do uzyskania statusu osiedleńca, którego 
warunkiem otrzymania było mieszkanie w Antwerpii we własnym lub wynajętym 
lokum przez rok i jeden dzień. Zwykle taki status mieli w mieście przedstawiciele 
wielkich firm handlowych lub też najemni pracownicy. Ingezetenen mieli ponadto 
prawo do członkostwa w bractwach, gildiach i tzw. Naties – czyli grupach narodo-
wościowych, z czego skrzętnie korzystali. „Nacje”, czyli najsilniejsze i najbardziej 
uprzywilejowane w mieście grupy, tworzyli w Antwerpii Anglicy, Portugalczycy, 
kupcy górnoniemieccy i od początku XVI w. hanzeaci19. Oprócz własnych sie-
dzib w mieście przyznawano im również wiele ulg podatkowych. Poza „Nacją”, 
a rzadziej w jej obrębie, tworzyły się mniejsze zgromadzenia kupców, cechy lub 
bractwa religijne o gorszej pozycji finansowej – zwykle z tego samego regionu20. 
Członkostwo w takiej organizacji dawało wiele zarówno w wymiarze handlowym, 
jak i społecznym, oferując szansę na zjednoczenie się osób z małym kapitałem 
w celu prowadzenia większych interesów czy objęcia opieką nowo przybyłych. 
Religijna aktywność takiej grupy nie odbiegała od standardowych praktyk w innych 
europejskich miastach i obejmowała m.in. wspólny udział w mszach, procesjach 
z okazji dni świątecznych czy wreszcie fundacje artystyczne, paramentów oraz 
wotów. Istotną w tym kontekście rolę odgrywał nabywany przez wspólnotę ołtarz, 
wyznaczający przestrzeń wydzieloną dla konkretnego bractwa, jako jej swego ro-
dzaju prywatny teren, na którym odbywały się nabożeństwa, zebrania, wystawne 
uczty, gdzie wreszcie przechowywano dokumenty bractwa21. O dużej popularno-

17 Alfons K.L. Thijs, Minderheden te Antwerpen (16de/20ste eeuw), [w:] Minderheden in Westeu-
ropese steden (16de–20ste eeuw), red. Hugh Soly, Alfons K.L. Thijs, Brussel 1995, s. 17–42. W 1358 
r. Antwerpia liczyła 12 tys. mieszkańców, pod koniec XV w. 47 tys., a w 1566 r. osiągnęła liczbę 100 
tys. mieszkańców. Pozostałe najnowsze publikacje na temat problemu napływu nowych mieszkańców 
do Antwerpii: Ennen, Die Rheinlande, s. 87–104; Bruno Blonde, Oscar Gelderblom, Peter Sta-
bel, Foreign merchant communities in Bruges, Antwerp and Amsterdam, c. 1350–1650, [w:] Cultural 
Exchange in Early Modern Europe, t. 2: Cities and Cultural Exchange in Europe 1400–1700, eds. 
Donatella Calabi, Stephen Turk Chris tensen, Cambridge 2007.

18 Thi js, Minderheden, s. 18.
19 Harreld, High Germans, s. 173.
20 Alfons K.L. Thi js, Religion and social structure: religious rituals in pre-industrial trade as-

sociations in the Low Countries, [w:] Craft Guilds in the Early Modern Low Countries. Work, Power 
and Representation, eds. Maarten Prak, Catharina Lis, Jan Lucassen, Hugh Soly, Aldershot 2006, 
s. 157–173.

21 Ibidem, s. 157.
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ści tej formy religijnego, handlowego i społecznego jednoczenia się w mieście 
świadczy rosnąca od drugiej połowy XV w. do połowy kolejnego stulecia liczba 
ołtarzy fundowanych w kościele pw. Najświętszej Marii Panny (Onze-Lieve-Vrou-
we-Kerk) w Antwerpii, których przed ruchami ikonoklastycznymi z 1566 r. miało 
być ok. 7022. Przypuszczalnie jednak jest to liczba zaniżona o straty, jakie w latach 
30. XVI w. przyniósł pustoszący wnętrze kościoła pożar. W efekcie wprowadzania 
przeróżnych regulacji prawnych oraz zmian natury wyznaniowej liczba bractw 
i gildii od połowy XVI w. zaczęła maleć. Jednak bez wątpienia tego rodzaju grupy 
można uznać za jedne z ważniejszych stymulantów życia społecznego i religijnego, 
a w konsekwencji także handlowego miasta w omawianym okresie.

Czas formowania się podwalin sukcesu Antwerpii to również moment, gdy poja-
wiają się pierwsze wzmianki o wrocławianach aktywnych nad Skaldą. Początkowo 
przybywali oni tutaj głównie na czas foren van Brabant, czyli targów odbywających 
się w Antwerpii i Bergen op Zoom, jako przedstawiciele największych śląskich 
rodzin, takich jak Popplau, Imhoff czy Rindfleisch, w celu nabycia sukna i oddania
go do barwienia, a także, w mniejszym stopniu, by zakupić przyprawy23. Wiadomo, 
że już w 1438 r. antwerpscy kupcy zaliczali Wrocław i Magdeburg do miast, które 
dostarczały swoje towary drogą lądową24. Niemniej pierwsza wzmianka dotycząca 
obecności w Antwerpii obywateli Wrocławia, a dokładniej czterech wrocławian 
i jednego legniczanina, znanych z imienia i nazwiska, pochodzi z 1456 r.25, kiedy 
to nad Skaldą pojawił się m.in. Nicolaus Tinzmann26 oraz Hans Dominik z Legnicy 
– wieloletni przedstawiciel wrocławskiego kupca Hansa Popplaua27. Coraz więcej 
zapisów dotyczących działalności wrocławian w Antwerpii pojawia się w siódmej 
dekadzie XV w., z kolei w latach 1488–1514 odnotowano w antwerpskich regestach 
12 wrocławskich kupców, a i ich liczba oraz aktywność zaczęły spadać dopiero 
w trzeciej dekadzie XVI stulecia (por. tab. 1). Ponadto w 1506 r. wrocławska rada 
miejska zwróciła się do swojego odpowiednika w Antwerpii z prośbą o udzielenie 
pomocy dwóm swoim obywatelom, powołując się przy tym na długoletnią wy-
mianę handlową między tymi dwoma miastami28. Stanowi to kolejne świadectwo 
długotrwałej działalności wrocławian nad Skaldą. 

Kupcy z Wrocławia prowadzili interesy w Antwerpii przede wszystkim celem 
zakupu towarów, które następnie dostarczali do rodzinnego miasta. Najwięcej 
przekazów dotyczy nabywania sukna, które sprowadzali m.in.: wzmiankowany 

22 Floris Pr ims, Antwerpsche Altaarstudiën, „Bijdragen tot de Geschiedenis”, 30, 1939, s. 235.
23 Maleczyński, Miasto, s. 242–243; Myśl iwski, Strefa, s. 262–263; Harreld, High Ger-

mans, s. 138; por. Pfeiffer, Das Breslauer Patriziat, s. 168, 181, 268, 294, 298, gdzie wzmianki 
z 1373 i 1414 r. oraz najpewniej z lat 40. XV w. dotyczące udziału wrocławskich kupców w handlu 
z Brabancją, niemniej nie wiadomo, czy docierali oni również do Antwerpii.

24 Wendt, Schlesien, s. 9.
25 Hansisches Urkundenbuch, t. 8, hrsg. von Walther Stein, Leipzig 1899, nr 466, s. 305–306.
26 Pfeiffer, Das Breslauer Patriziat, s. 300.
27 Petry, Die Popplau, s. 105; Rudolf Stein, Der Rat und die Ratsgeschlechter des Alten Breslau, 

Würzburg 1963, s. 176. 
28 Wendt, Schlesien, s. 14. 
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Tabela 1. Zestawienie wrocławskich kupców aktywnych w Antwerpii  
od drugiej ćwierci XV do połowy XVI w.

Imię i nazwisko Data wzmianki
Nicolaus (Nikel) Tinzmann 1456
Martin Steego* 1456
Jaspar Koober* 1456
Hans Dominik (pochodzący z Legnicy) 1456
Hans Schut (Schütz) 1458
Kaspar Popplau (Jaspar Popel) 1458, 1465, 1490
Markus Popplau (Marcus Popele) 1465, 1492, 1494, 1495, 1501
Andreas Popplau 1507  
Hans Rotichen (Rochen) 1465
Kaspar Rotichen 1502–1508
Claus Craenken* 2 VIII 1459
Jaspar Hoest (Hoot)* 1465, 1466, 1477
Hans Beyer 1471
Alexius Bancke (Panck) 1490, 1492
Barthel (Balthasar) Hornig 1456, 1494, 1495 
Hieronymus (Jeronimus) Hornig 1490, 1518
Christoph Hornig 1506, 1513, 1518
Barthlolomäus Hornig 1518, 1520
Moritz Hornig 1532, 1535, 1537, 13 III 1546, 

1553
Ysaac Hornig* 1552, 1553, 1565
David Hornig 1542
Peter Rindfleisch 1494, 1495, 1505, 1520
Servatius Rindfleisch 1543, 1556
Daniel von Rindfleisch 1575
Kaspar Zutken (Jaespaert Zutken)* 1505
Lucas Lindner 1506
Nickel Jenkwitz (Niclaus Jencwitz, Berckewijtz, Jancroitz) 1505, 1506, 1512
Nicolaus Reichel (Rijchel) 1505, 1506
Stenzel Reichel (Rijschsel) 1515
Gregor Scholtz (Scholts) 1508, 1509 (?)
Georg Krämer (Jorys Cremere, Creemer)* 1510
Hans Paff* 1508, 1509
Nicolaus Eydingen* 1542
Stenzel Monau 1543, 1556

* Gwiazdką oznaczono nazwiska przytoczone w formie, w jakiej występują w zapisach, ze wzglę-
du na niemożność ich niepodlegającej wątpliwościom identyfikacji.

W nawiasach wymieniono zapis imion i nazwisk najbardziej odbiegających od ich właściwego, 
czy też występującego na Śląsku brzmienia.
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w 1456 r. Jaspar Koober29, Markus Popplau i Balthasar Hornig (1495 r.30) czy 
Kaspar Zutken, reprezentujący również innych wrocławian (1505 r.31). Pierwszy 
z wymienionych kupców zakupił sukno z Ypres, jednak informacja z 1459 r. na 
temat zadłużenia Clausa Craenkena z Wrocławia u angielskiego handlarza suknem 
Jana Wynne’a może wskazywać, że przedmiotem handlu w XV w. było także sukno 
angielskie32. Na pewno właśnie taki rodzaj sukna zakupili niecałe 100 lat później 
Stenzel Monau i Servatius Rindfleisch33. Ponadto wrocławian interesowały towary 
określane mianem droeg goed, co oznaczać mogło zarówno korzenie (przyprawy), 
jak i barwniki34. W 1508 oraz 1509 r. taki asortyment towarów, obejmujący również 
sukno oraz nieokreślone „ozdoby” (sieraden), zakupiony w Antwerpii, wysyłali do 
Lipska wrocławscy kupcy: Gregorius Scholz i Alexius Bancke35. Istnieją przekazy 
sugerujące, że wrocławianie nie tylko dokonywali nad Skaldą zakupów, lecz także 
dostarczali tu towary36. Poza wspomnianą już wzmianką z 1438 r. na temat docie-
rania wrocławskich dóbr nad Skaldę drogą lądową odnotowano, że w 1505 r. grupa 
wrocławskich kupców nie dotarła na targi Bergen-op-Zoom, gdyż została w drodze 
napadnięta37. Niestety nieznana pozostaje dokładna zawartość wiezionego ładunku, 
dlatego nie sposób stwierdzić, czy przewożone przez wrocławian do Niderlandów 
wysokogatunkowe skóry trafiały również na antwerpski rynek38. 

Dowodów na stałą bytność wywodzących się z Wrocławia ludzi interesu 
w Antwerpii dostarczają przekazy na temat nabywanych przez nich w mieście 
nieruchomości. Wrocławski kupiec (coepman van Bressellouwen) Jaspar Hoest 
(notowany też jako Hoost) posiadał dom na Oude Veemarkt (obecnie Eiermarkt), 
który sprzedał w 1466 r., a także na Kerkhofstraat (obecnie Schoenmarkt), wysta-
wiony na sprzedaż 10 lat później39. Drugim wrocławianinem mającym nad Skal-
dą nieruchomości był Moritz Hornig (obywatel Antwerpii od 1553 r.): pierwsza 
z nich, nabyta w 1532 r., znajdowała się przy ul. Lombardenvest, a kolejna, już 
tylko wynajmowana, przy Lange Nieuwestraat40. Nie sposób na podstawie tych 
dwóch znanych przykładów ocenić, czy zakup nieruchomości w Antwerpii należał 
do standardowych przedsięwzięć tych wrocławskich kupców, którzy decydowali 
się na stały pobyt nad Skaldą. 

29 Hansisches Urkundenbuch, s. 305.
30 Ennen, Die Rheinlande, s. 97.
31 Ibidem. Zapis nazwiska przytoczony za autorką.
32 Thi js, Een ‘gilde’, s. 354.
33 Ibidem, s. 366.
34 Myśl iwski, Wrocław, s. 76, 375. Zdaniem H. Wendta wrocławian w Antwerpii interesowały 

przyprawy, por. idem, Schlesien, s. 110.
35 Ennen, Die Rheinlande, s. 97.
36 Por. Myśl iwski, Strefa, 263.
37 Doehaerd, Etudes, t. 3, s. 181, nr 3444, 3445: wymienieni zostali: Kaspar Zutken, Marcus 

Popplau, Nickel Jenckwitz.
38 Wendt, Schlesien, s. 9.
39 Thi js, Een ‘gilde’, s. 354.
40 Ibidem, s. 361–362.
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W Antwerpii wrocławianie nawiązywali kontakty zarówno z obywatelami 
miasta, jak i przybyszami z zewnątrz. Wiadomo, że w 1458 r. wrocławianie Hans 
Schut oraz Kaspar Popplau współpracowali z Peterem van Pulle, antwerpskim 
kuśnierzem41. Z kolei wspomniany już J. Hoest prowadził w 1465 r. interesy z an-
twerpskim barwiarzem (droogscheerder) Janem Thysem42. Powyższe wzmianki 
świadczą wyraźnie, że wrocławianie korzystali z usług przedstawicieli lokalnego 
rzemiosła, poddając obróbce towar zakupiony (z pewnością w przypadku barwienia 
sukna) bądź sprzedawany na tutejszym rynku. Zwłaszcza współpraca z lokalnym 
kuśnierzem może stanowić argument przemawiający za teorią, że wrocławianie 
dostarczali nad Skaldę futra lub skóry. Co więcej, oddawanie w Antwerpii suk-
na do obróbki przed jego wysłaniem na Śląsk było praktykowane jeszcze przez 
wiele dziesięcioleci w XVI w. Wiadomo np., że w 1556 i 1559 r. dla S. Monaua 
i S. Rindfleischa niemal na wyłączność pracowali nad obróbką sukna antwerpczycy
Henrick van Salingen i Steven Oirt43. Z kolei kontakty wrocławian z lokalnymi 
kupcami wiązały się również z powierzeniem im opieki i pośrednictwa w intere-
sach – w pierwszej dekadzie XVI w. Georg Krämer, Nickel Jenkwitz oraz Barthel 
i Christoph Hornigowie przekazali nadzór nad swoimi sprawami antwerpczykowi 
Clausowi van der Ast44. W kolejnych dekadach XVI w. większość śląskich kup-
ców na swoich faktorów czy też przedstawicieli wyznaczała kupców z Lipska45. 
Nicolaus Eydingen korzystał w 1542 r. w Antwerpii z usług Wolffa Puschingera, 
pochodzącego z Lipska46, podobnego wyboru dokonali S. Monau oraz S. Rind-
fleisch47. Z Lipska pochodzili też inni przedstawiciele wrocławian w Antwerpii, 
m.in. Heinrich Preusser oraz Sigmond Brudegem, a także Hans Steenbach i Tho-
mas Tzymmerman48. 

Zwłaszcza od końca XV w. zauważalne jest korzystanie przez pochodzących 
ze stolicy Śląska kupców z usług antwerpskich firm transportowych, obsługiwa-
nych już na trasie zwykle przez górnoniemieckich przedsiębiorców celem dowo-
zu dóbr do rodzinnego miasta49. Tak wysyłali swoje towary właściwie wszyscy 
wrocławianie, choć podstawowym mankamentem wspomnianego rozwiązania 
był maksymalny zasięg działania przewoźników sięgający tylko do Lipska50. 
W 1495 r. M. Popplau i Balthasar Hornig zatrudnili firmę przewozową Heinricha

41 Ibidem, s. 353. 
42 Ibidem, s. 354. Zapis nazwiska przytoczony za źródłem.
43 Ibidem, s. 365–366.
44 Ibidem.
45 Ibidem, s. 365.
46 Ibidem, s. 366.
47 Harreld, High Germans, s. 77. Zapis imion i nazwisk za autorem. 
48 Thi js, Een ‘gilde’, s. 361, 366.
49 Wilfrid Brulez, De firma della Faille en de internationale handel van Vlaamse firma’s in de 

16de eeuw, Brussel 1959, s. 408.
50 Petry, Die Popplau, s. 71, zastanawiał się jeszcze, czy możliwy był bezpośredni transport 

z Antwerpii do Wrocławia, jednak nie potrafił na to znaleźć żadnych jednoznacznych dowodów. 
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von Maarburg51, podczas gdy w 1509 r. A. Bancke najął do tego celu przewoźnika 
Coensa Merckela52. 

Jedną z najbardziej zaangażowanych w handel w Antwerpii i pozostałych mia-
stach Niderlandów rodziną o wrocławskiej proweniencji była – zarówno liczebnie, 
jak i pod względem wartości inwestycji – familia Popplau53. Kasparowi Popplau, 
pierwszemu ze swego rodu notowanemu nad Skaldą od 1458 po 1490 r., częste 
podróże do Niderlandów nie przeszkadzały w wywiązywaniu się z obowiązków 
względem wrocławskiej rady miejskiej, której od 1483 do śmierci w 1499 r. był 
członkiem54. Notowany od 1492 do 1501 r. w Antwerpii M. Popplau przypusz-
czalnie przejął interesy rodzinne nad Skaldą, którymi zawiadywał wraz z bratem 
Andreasem55. Do Wrocławia wrócił na stałe ok. 1498 r., by objąć kontrolę nad całą 
firmą. Z aktywności spółki M. Popplaua i Hansa Rotichena zachowała się zresztą
dokumentacja z lat 1502–1516, zawierająca bogate zapiski o zakupach i jej działal-
ności handlowej56. Z tychże wiadomo również, że z Wrocławia do Brabancji i Ni-
derlandów wysyłano młodych adeptów sztuki kupieckiej celem zdobycia przez nich 
odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia57, co może być kolejnym powodem 
obecności wrocławian w Antwerpii, a zarazem dowodem na stosowanie przez nich 
praktyk powszechnych w wielu europejskich miastach. A. Thijs przypuszczał, że 
także M. Popplau spędził nad Skaldą swoje młodzieńcze lata58.

Na uwagę zasługuje ponadto przypadek Nicolausa Rehdigera, dobrze prospe-
rującego wrocławskiego mieszczanina, który w 1520 r. otworzył w Antwerpii, 
przy Keyserstraat, przedstawicielstwo swojej firmy59, reprezentowanej w 1565 r. 
przez Holendra Materna Schuiffa60. Prosperowało ono wystarczająco dobrze, by 
pozyskane dochody synowie Nicolausa, Thomas i Jacob, mogli przeznaczyć na 
pokrycie kosztów nauki i swojej pasji kolekcjonerskiej61.

51 Ennen, Die Rheinlande, s. 97.
52 Ibidem.
53 Petry, Die Popplau, s. 62–65. 
54 S te in, Der Rat, s. 176; Ennen, Die Rheinlande, s. 96, 17 VIII 1490 r. Kaspar Popplau 

oświadczył w Antwerpii, że był właścicielem sukna, które Hans Weenschyn i Palten Overloo trans-
portowali do Lipska. 

55 Thijs, Een ‘gilde’, s. 358. W 1476 r. Marcus wraz z Andreasem zrzekli się praw miejskich we 
Wrocławiu (por. Pfeiffer, Das Breslauer Patriziat, s. 225). Przypuszczalnie uczynili to, aby uzyskać 
obywatelstwo Antwerpii. Ennen, Die Rheinlande, s. 96, twierdzi, że Markus współpracował w An-
twerpii z firmą transportową Fredericha van Nuysa. 

56 Petry, Die Popplau, s. 4–26.
57 Ibidem, s. 63. 
58 Thi js, Een ‘gilde’, s. 357.
59 Friedrich W.T. Hunger, Charles de l’Escluse (Carolus Clusius), Nederlandsch kruidkundige, 

1927–1943, t. 2, The Hague, s. 65.
60 Stein, Der Rat, s. 224.
61 Najszerzej o tym problemie: Aleksandra Lipińska, Brothers in Collecting: Thomas and Ja-

cob Rhediger – Two 16th Century Silesian Art Collectors and Bibliophiles, nieopublikowany referat 
wygłoszony w trakcie sesji: Early Modern Merchants as Collectors, Ashmolean Museum, University 
of Oxford, 15–16 VI 2012.
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O tym, że zwłaszcza w latach 1480–1520 wrocławianie tworzyli nie tylko sto-
sunkowo liczną, lecz także silną i dobrze zorganizowaną grupę, której przedsta-
wiciele przypuszczalnie zamieszkiwali w Antwerpii na dłużej niż na czas trwania 
jarmarku, świadczą zarówno przekazy o ich działalności handlowej czy zakup 
nieruchomości, jak i założenie w 1481 r. tzw. Gildii św. Erazma, do której począt-
kowo należeli wyłącznie kupcy z Wrocławia62. W rzeczywistości było to bractwo 
religijne (w zapisie pada: „gildia lub bractwo” – „guide ofte gebruerschap”, stąd 
wynika, że w XVI w. panowała dowolność określania tych stowarzyszeń) spełnia-
jące dwie podstawowe i właściwie uniwersalne w całej ówczesnej Europie funkcje: 
religijną i zgromadzenia towarzyskiego. Podczas gdy założenie takiego bractwa 
przez obcokrajowców nie było niczym niespotykanym, stworzenie go przez grupę 
osób pochodzących początkowo wyłącznie z jednego miasta A. Thijs uznał, przy-
najmniej w skali Brabancji w tym czasie, za wydarzenie wyjątkowe. Przed 1481 r. 
wspominani już J. Hoest i M. Popplau należeli do antwerpskiego zgromadzenia św. 
Antoniego, jednak to bractwo nie było ze swej natury aż tak homogeniczne63.

 Wrocławskie bractwo św. Erazma dokonało zakupu tzw. Breslauwers outaer, 
własnego ołtarza do kościoła pw. Najświętszej Marii Panny w Antwerpii poświę-
conego patronowi bractwa, który umiejscowiono jako „trzeci od chrzcielnicy”64. 
Zapisy na rzecz świec do tego ołtarza można odnaleźć w notatkach spółki rodziny 
Popplau65. Przy nim znajdowała się miedziana tabliczka z wyrytą datą założenia 
bractwa oraz gmerkami czy też herbami jej poszczególnych członków66. Zarówno 
wspomniana tabliczka, jak i sam ołtarz niestety nie dotrwały do naszych czasów. 
Co więcej, wrocławianie dysponowali w Antwerpii przynajmniej jeszcze jednym 
ołtarzem, poświęconym św. Jadwidze. Musiał on istnieć już na początku XVI w., 
gdyż pierwsza wzmianka o zapisie na jego rzecz pochodzi z 1502 r.67 W 1508 r. 
wrocławski wspólnik rodziny Popplau, Kaspar Rotichen, zapłacił z funduszy spółki 
lokalnemu, przypuszczalnie antwerpskiemu malarzowi Heinrichowi Westfelingo-
wi za „obrazy do ołtarza św. Jadwigi” („Bilder zum Hedwigsaltar”) i za prace na 
rzecz jeszcze innego ołtarza68. Nie wiadomo, czy wzmianka ta traktuje o ołtarzu 

62 Thi js, Een ‘gilde’, s. 358. Informację tę autor zaczerpnął z dokumentu wystawionego 20 XII 
1581 r., którego treść głosi: „Want staet ... te wetene ... dat in den jare XIIII’ eenentachentich bij de 
Breslauwers alhier geweest zynde is gefundeert geweest eene guide ofte gebruerschap genaempt ge-
weest zynde Sinte Erasmusgulde, dewelcke in Onser Vrouwen kercke hebben gehadt ende gehouden 
eenen aultaer die zylieden selve oyck hebben gedoteert ende versien van aile chieraten ende nootely-
cheden daertoe dienende” (podkreślenie – A.P.). Felix Archief, Antwerpia, Proc. W. 232, Ghysbreeht 
Vermerell contra Nicolaes van Lippeloo (20 XII 1581).

63 Floris Pr ims, De gulde van den groten Heer Sint Anthonys, 1450, te Antwerpen, [w:] Miscel-
lanea J. Gessler, t. 2, 1948, s. 1011, 1014.

64 Edm Geudens, Het St. Huibrechtsgild en zijne genooten in de Onze-Liebe-Vrouwenkerk te 
Antwerpen (1500–1821), Antwerpen 1921, s. 13.

65 Petry, Die Popplau, s. 63. 
66 Thi js, Een ‘gilde’, s. 359.
67 Petry, Die Popplau, s. 63. W 1502 r. Kaspar Rotichen przekazał 1 floren 18,5 grosza „für einen 

Kasten am Hedwigsaltar”. 
68 Ibidem.
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św. Erazma, czy też o trzecim obiekcie fundowanym przez wrocławian. Po ołtarzu 
św. Jadwigi również nie zachował się żaden ślad.

Wiadomo, że nowi członkowie, pochodzący już spoza Wrocławia, zaczęli zapi-
sywać się do bractwa dopiero od lat 90. XV w., a liczba członków pochodzących 
z miasta jego założycieli systematycznie malała. Przypuszczalnie z tego powodu, 
w przypadku fundacji na rzecz bractwa, Hieronim Hornig wraz z dwójką swych 
kuzynów Christophem i Bartholomeusem Hornigami, zakupiwszy rentę na sfinan-
sowanie mszy, oraz braćmi Clausem i Staynselem Richelami podkreślali w 1518 r., 
że są „wszyscy kupcami z Wrocławia... w bractwie św. Erazma” („alle cooplie-
de van Breslauv... in de gulde van Sinte Erasmus”)69. Ostatnim wrocławianinem 
w bractwie był kupiec M. Hornig, syn wspomnianego Hieronima, który w 1546 r. 
nabył antwerpskie prawo miejskie, choć nad Skaldą mieszkał już od roku 153270. 
Po jego śmierci w 1561 r. bractwo w swojej dotychczasowej postaci przestało 
istnieć, a wspomniana miedziana tabliczka wraz z dokumentami wspólnoty miała 
zostać na mocy testamentu przekazana jego dzieciom. Z zapisów archiwalnych 
datowanych na przełom 1581 i 1582 r. wynika, że oprócz tabliczki córki Horniga 
nie były w stanie wyegzekwować nic więcej, tj. przede wszystkim księgi bractwa, 
zawierającej m.in. jego przepisy, czy paramentów71. Okazało się bowiem, że ołtarz 
św. Erazma wraz z całym wyposażeniem służył dalej w tej samej świątyni, lecz już 
innemu zgromadzeniu. Powodów, dla którego bractwo św. Erazma przestało istnieć, 
było przynajmniej kilka i są one bardzo oczywiste: szybko rozprzestrzeniające 
się na Śląsku idee reformacji, wysokie koszty utrzymania ołtarza i bractwa oraz 
powszechna praktyka prowadzenia interesów przy pomocy pośredników. W ob-
liczu przytoczonych powodów można się zastanawiać, dlaczego organizacja ta 
przetrwała aż do 1561 r. Mimo rozwiązania bractwa wrocławianie nadal pojawiali 
się nad Skaldą. Jeszcze w 1575 r. wrocławski kupiec Daniel Rindfleisch pracował
jako przedstawiciel w filii firmy Conraerta Radta z Augsburga72. Jednakże w tym 
czasie, zwłaszcza od drugiej połowy XVI w., wrocławskich kupców w Antwerpii 
zaczynają zastępować wrocławscy humaniści, niejednokrotnie potomkowie wspo-
mnianych ludzi interesu. 

Chociaż w skali Antwerpii bractwo wrocławian przypuszczalnie było ewene-
mentem, to jednak przykłady podobnych organizacji tworzonych przez kupców 
z tego samego miasta w innych ośrodkach handlowych są znane. Na zasadach 
konfraterni jednoczyli się m.in. norymberczycy przebywający w Wenecji, którzy 
przypuszczalnie już na początku XV w. ufundowali w kościele św. Bartłomieja przy 
Rialto ołtarz poświęcony patronowi ich miasta – św. Sebaldowi, czyniąc na jego 
rzecz liczne fundacje73. Norymberczycy zatrudniali, przynajmniej przez cały wiek 

69 Thi js, Een ‘gilde’, s. 361.
70 Ibidem.
71 Ibidem, s. 363, 359. 
72 Ibidem, s. 365.
73 Ostatnio na ten temat Thomas Eser, „In onore della città e dei suoi mercanti” presenza e 

rappresentazione della città di Norimberga a San Bartolomeo nell’età di Dürer, [w:] La Chiesa di 
San Bartolomeo e la comunità tedesca a Venezia, ed. Natalino Bonazza, Venezia 2013, s. 67–86.
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74 W umowie zawartej w 1478 r. w Norymberdze między norymberskimi kupcami stacjonującymi 
w Wenecji a pochodzącym z Bambergu kapłanem Johannesem Kolbem określono rolę kapłana jako: 
„Capellanus ad Altare Sancti Sebaldi in Ecclesia Sct. Bartholomei Venetiis”, por. Eser, „In onore”, 
s. 68.

75 Thi js, Een ‘gilde’, s. 359.
76 Wrocław zawiesił swoje członkostwo w Lidze w 1474 r., por. Dol l inger, Dzieje Hanzy, 

s. 89. 
77 Co umknęło Donaldowi Harreldowi włączającemu wrocławian do tej grupy, por. Harreld, 

High Germans, s. 75.

XV, własnych oraz pochodzących przeważnie z ich rodzinnych stron kapelanów, 
zobowiązanych, za sowitą opłatą 40 dukatów, do stałego pobytu w Wenecji, opie-
ki nad ołtarzem św. Sebalda, księgami i paramentami, odprawiania pięciu mszy 
w tygodniu, organizacji święta św. Sebalda oraz udzielania swoim zleceniodaw-
com wszelkich sakramentów74. W obu wypadkach, wrocławian w Antwerpii i no-
rymberczyków w Wenecji, mamy do czynienia z organizacją jednoczącą kupców 
z tych samych stron w celach nie tylko religijnych, lecz także czysto strategicz-
nych. W obliczu braku własnej siedziby w mieście i jednocześnie potrzeby, także 
ze względu na sprawy czysto handlowe, zaznaczenia w nim swojej obecności oraz 
podkreślenia odrębności od innych „Nacji” lub pomniejszych grup ludzi interesu 
aktywnych w Antwerpii bardzo uzasadniony wydaje się ruch wrocławian, tzn. de-
cyzja zrzeszenia się w ramach bractwa. Tym samym zyskali oni środek do mani-
festacji swojej pozycji, stałej obecności w mieście, zdolności do samoorganizacji 
i obrony własnych interesów, wreszcie dobrej kondycji finansowej i wiarygodności
jako pobożnych chrześcijan. Jednocześnie wrocławianie stworzyli sobie miejsce 
do zgromadzeń – czy to z okazji nabożeństw, czy też uczt – w których trakcie 
można było omówić sprawy handlowe75, służące także za drogowskaz bądź nie-
mal „szyld” dla aktualnych lub przyszłych kontrahentów. Dawali więc wyraźnie 
do zrozumienia, że nie należą już do grona hanzeatów76 i że tworzą odrębną grupę 
od górnoniemieckiej „Nacji”77. Członkostwo w bractwie św. Erazma zapewniało 
wrocławianom rozpoznawalność i uwiarygodniało ich jako partnerów handlowych. 
Dla kupców chcących zaistnieć w kilkudziesięciotysięcznej metropolii były to 
zapewne kwestie dużej wagi. Stąd też, nawet jeśli przynależność do bractwa nie 
była wymogiem czy też warunkiem niezbędnym do funkcjonowania kupców nad 
Skaldą, posunięcie wrocławian wydaje się ze wszech miar uzasadnione jako dające 
szansę na większą skuteczność podejmowanych działań. 

Fundowane przez wrocławian ołtarze również stanowią interesujący przejaw 
bytności tej grupy kupców w Antwerpii. Pomijając aspekty natury czysto liturgicz-
nej i religijnej, pierwszy z ołtarzy, pw. św. Erazma, stanowił, jak już wspomniano, 
element determinujący niemal autonomiczną przestrzeń bractwa w obrębie nie tyl-
ko kościoła, lecz także miasta. W obliczu braku innej siedziby czy choćby kaplicy 
to tutaj przechowywano informacje na temat jego członków i przypuszczalnie do-
kumenty organizacji. Niestety trudno znaleźć przekonywające wytłumaczenie dla 
motywów, jakimi kierowali się Ślązacy, obierając za patrona właśnie św. Erazma, 
opiekuna żeglarzy i tkaczy, znanego na Śląsku, lecz nieotaczanego specjalnym 
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kultem. W Niderlandach natomiast wspomniany święty cieszył się dużą popularno-
ścią78. Jeśli założymy, że wrocławianie celowo wybrali tę postać na swojego opie-
kuna, można przypuszczać, że chcieli poinformować o zakresie swojej kupieckiej 
działalności powiązanej z przemysłem tkackim. Jednak bardziej prawdopodobne 
wydaje się zupełnie inne wytłumaczenie. W Antwerpii, przynajmniej od drugiej 
połowy XV w., rozwijał się handel wykonanymi bez zamówienia dziełami sztuki, 
a także praktyka przejmowania lub zakupu ołtarzy od bractw, rzadziej rodzin, które 
z przeróżnych względów nie potrzebowały już danego obiektu79. Niewykluczone 
więc, że wrocławianie obrali swojego patrona w związku z tematyką nabytego 
wcześniej ołtarza lub przejęli nazwę bractwa wraz z ołtarzem po wcześniej rozwią-
zanej organizacji, podobnie jak stało się z ich konfraternią w 1561 r., dlatego mieli 
ograniczony wpływ na osobę swojego opiekuna. Za to drugi ołtarz, poświęcony 
św. Jadwidze, stanowi wyraźny przejaw chęci podkreślenia własnej odrębności 
i pochodzenia. Nie wiadomo niestety, gdzie się znajdował i czy również należał 
bezpośrednio do bractwa św. Erazma, niemniej obranie wezwania patronki Śląska 
w tym wypadku można odczytywać, per analogiam do norymberskiego ołtarza 
św. Sebalda w Wenecji, jako celowe działanie mające wyróżnić wrocławian na tle 
innych obecnych nad Skaldą kultów i zapewnić im rozpoznawalność. 

W nakreślonym powyżej zarysie problematyki aktywności handlowej i reli-
gijnej wrocławian obecnych w Antwerpii w XV i XVI w. starano się uwypuklić 
zagadnienie ich stosunkowo dużej liczebności w tym czasie nad Skaldą, charakter 
prowadzonych interesów oraz fakt zrzeszenia ich w bractwie religijnym. Zasta-
nawiające jest także, czy podobne praktyki podejmowane były przez wrocław-
skich kupców również w innych ośrodkach ich pobytu, czy też fakt utworzenia 
przez nich bractwa religijnego poza swoim rodzinnym miastem zdeterminowała 
wyłącznie specyfika Antwerpii i tamtejszych stosunków społeczno-handlowych.
Problem ten z pewnością zasługuje na więcej uwagi, zwłaszcza w ramach badań 
porównawczych, dla których zaprezentowany materiał może stanowić punkt wyj-
ścia dalszych poszukiwań. 

AGNIESZKA PATAŁA

THE TRADERS OF WROCŁAW IN ANTWERP IN THE 1456–1520 PERIOD

The issue of the presence and activities of the traders of Wrocław in Antwerp in the 15th and 
16th centuries or, more precisely, in the years 1456–1520, was only sketchily recognized in research 
literature concerning the Silesia. The question is examined much more thoroughly by Belgian histo-
rians, primarily Alfons Thijs, who, based on the regesta of Antwerp for the years 1488–1514 revealed 
the existence of a strong and consolidated group of denizens of Wrocław living in this time on the 

78 Jo Claes, Geneesheiligen in de Lage Landen, Leuven 2005, s. 87. 
79 Filip Vermeylen, Painting for the Market, Turnhout 2003, s. 103.
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shores of the Scheldt. According to the documents not only did they trade, but also took an active 
part in religious and social life of the city, as evidenced by, for example, the establishment in 1481 in 
Antwerp St. Mary’s Church of their own religious fraternity under the patronage of St. Erasmus and 
numerous foundations made to meet its needs. This article aims to elaborate on selected aspects of 
the activities of Wrocław traders, including trade-related, religious, as well as those related to their 
foundations, on the basis of the archives of Antwerp and historians who compiled them. The time-
frame concerns the years in which the people of Wrocław were listed most often, although earlier 
instances as well as the subsequent decades of the 16th century will be noted as well.

Translated by Maciej Zińczuk

AGNIESZKA PATAŁA

BRESLAUER KAUFLEUTE IN ANTWERPEN IN DEN JAHREN 1456–1520

Der Aufenthalt und das Wirken Breslauer Kaufleute in Antwerpen im 15. und 16. Jahrhundert,
genauer in den Jahren 1456–1520, wurde in der Schlesien allgemein betreffenden Forschungslitera-
tur nur kursorisch behandelt. Deutlich gründlicher beschäftigten sich belgische Historiker, vor allem 
Alfons Tijn, mit diesem Thema, der auf der Grundlage von Antwerpener Urkundenregesten aus den 
Jahren 1488–1514 eine große und gefestigte Gruppe an der Schelde wohnender Breslauer ausmachen 
konnte. Den Quellen nach waren diese nicht nur im Handel tätig, sie nahmen auch aktiv am religiös-
sozialen Leben der Stadt teil, wofür die Gründung einer eigenen religiösen Bruderschaft unter dem 
Patronat des hl. Erasmus an der Antwerpener Marienkirche und zahlreiche Stiftungen zu ihren Guns-
ten ein deutliches Zeugnis ablegen. Der vorliegende Beitrag setzt sich zum Ziel, ausgewählte Aspekte 
der Handels- und religiösen Stiftungstätigkeit der Breslauer anhand Antwerpener Quellen und der sie 
bearbeitenden Historiker vorzustellen. Die betrachtete Zeitspanne umfasst diejenigen Jahre, in denen 
die Breslauer am häufigsten in den Quellen Erwähnung fanden, obwohl manchmal auch Ereignisse
aus der Zeit davor oder aus den folgenden Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts behandelt werden.

Übersetzt von Waldemar Könighaus
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Klosterstraße (ul. Traugutta) była centralną ulicą Przedmieścia Oławskiego. 
Można na jej przykładzie – jak w soczewce – prześledzić przemiany, jakim podle-
gało kino od momentu, gdy w formie małych lokali sklepowych zaczęło zdobywać 
sobie stałe miejsce w przestrzeni większych miast (we Wrocławiu od 1906 r.1), 
ewoluując stopniowo w stronę „pałaców kinowych”. Nie omawiam innych kin 
przedmieścia, choć warto wskazać, że Lichtbildbühne-Ost przy Tauentzienstraße 
(ul. Kościuszki), otwarte w 1925 r., przetrwało okres Festung Breslau i po wojnie 
działało (od 1946 r.) pod nazwą „Tęcza”. Po kinach przy Klosterstraße nie pozosta-
ły nawet budynki. Ich dzieje jednak, ograniczone terytorialnie do krótkiego odcinka 
ulicy naprzeciwko kościoła św. Maurycego, świetnie ilustrują rosnące znaczenie 
kina w życiu mieszkańców miasta, a później jego upolitycznienie w latach 30. 
XX w., jak też łączą się z osobami wielce zasłużonymi dla wrocławskiej kultury 
filmowej tamtego okresu – braćmi Erwinem i Curtem Hirschbergami.

Pierwsze kino na Klosterstraße pojawiło się stosunkowo wcześnie – jeśli 
wierzyć relacji H. Friebego w branżowym czasopiśmie „Der Kinematograph” ze 
stycznia 1909 r., było ono trzecim kinem stacjonarnym w mieście: „Gdy otwarty 
tu został pierwszy stały teatr o nazwie Fata-Morgana na Nikolaistraße [ul. św. Mi-
kołaja], kinematograf wyrósł już z wieku dziecięcego, ale nie nastąpiła jeszcze ta 
gorączka założycielska, przez którą instytucje tego rodzaju wystrzeliły nagle wszę-
dzie jak grzyby po deszczu, aby często równie szybko zniknąć. [...] Niedługo po 
tym, jak teatr Fata-Morgana otworzył swoje podwoje, dołączyła druga tego rodzaju 
instytucja na Schmiedebrücke [ul. Kuźnicza]; oczywiście wewnętrzny wystrój po-
zostawiał wiele do życzenia. W niedługim czasie na Klosterstraße dołączyło kino 
Zur Lachmuskel. [...] W tzw. międzyczasie pomyślano o tym, aby wnętrza teatrów 

1 Szerzej na ten temat zob. Andrzej Dębski, Historia kina we Wrocławiu w latach 1896–1918, 
Wrocław 2009.
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przekształcić stosownie do nowych czasów, co we wszystkich trzech instytucjach 
nastąpiło niemal w tym samym okresie. [...] Zaczęto zakładać filie; tak powstała
Fata-Morgana na Rosenthalerstraße [ul. Dubois], przy czym po raz pierwszy we 
Wrocławiu pokazywane były tu śpiewająco-mówiące fotografie. Lachmuskel otwo-
rzył filię pod tą samą nazwą na Friedrich Wilhelmstraße [ul. Legnicka]. Podczas
gdy tej ostatniej udało się utrzymać do tej pory, pierwsza upadła z powodu złych 
interesów. Tak nadeszło stopniowo Boże Narodzenie 1907 roku”2.

Kino Zur Lachmuskel zostało otwarte w 1907 r. w lokalu przy Klosterstraße 17. 
Jego właścicielem był Paul Weissflog. Był on we Wrocławiu osobą przyjezdną,
osiadłą na kilka lat – wymieniają go księgi adresowe z okresu 1908–1912. Miesz-
kał we Wrocławiu w dwóch miejscach: przy Klosterstraße 23/25 i przy Websky-
straße 13 (ul. Zgodna)3. Z informacji prasowych wiadomo ponadto, że w 1911 r. 
został ukarany grzywną w wysokości 18 marek za to, że tolerował w swoim kinie 
obecność dwóch 15-letnich dziewcząt w godzinach wieczornych i dwóch uczniów 
podczas projekcji dla dorosłych – stało to w sprzeczności z rozporządzeniem poli-
cyjnym z 3 VI 1911 r., które nakazywało nie wpuszczać młodzieży poniżej 16 lat 
na seanse przeznaczone „tylko dla dorosłych”, jak również na pozostałe projekcje 
bez towarzystwa rodziców lub opiekunów (młodzież w tym wieku mogła samo-
dzielnie uczęszczać jedynie na „projekcje dziecięce”)4. Przepisy te miały chronić 
dzieci przed zgubnym wpływem kina, nie tylko w kontekście wyświetlanych 
filmów, lecz także panującej w nich atmosfery. Miasto starało się ponadto w taki
sposób prowadzić politykę podatkową, aby utrudniać działalność kinom małym 
i tanim, wspierając kina większe, bardziej eleganckie, droższe5. Być może obcią-
żenia podatkowe były przyczyną zaniechania działalności kinowej i opuszczenia 
Wrocławia przez Weissfloga.

Z relacji Friebego wynika wprawdzie, że do 1909 r. utrzymało się na rynku kino 
Zur Lachmuskel przy Friedrich Wilhelmstraße, a filia przy Klosterstraße zamknęła 
działalność, ale przypuszczalnie autor pomylił obie placówki, na co wskazują księgi 
adresowe (Weissflog figuruje jako właściciel kinematografu przy Klosterstraße 17). 
W 1909 lub 1910 r. właściciel zmienił nazwę lokalu – w branżowej części ksiąg 
adresowych z roku 1911 (po raz pierwszy pojawiły się wówczas kina pod hasłem 
„Kinematograph. Vorstellungen”) widnieje National-Theater. 20 XII 1911 r. nabył 
go Fred Seidel, informując o tym fakcie czytelników „Breslauer Neueste Nach-
richten” i prosząc ich o „dobrotliwe zainteresowanie”6. Ale i jemu nie wiodło 
się zbyt dobrze – w kwietniu 1914 r. prasa donosiła, że National-Theater został 

2 H. Fr iebe, Breslauer Brief. Ein Rückblick, „Der Kinematograph”, 6 I 1909.
3 Zob. Adreßbuch für Breslau und Umgebung, odpowiednio z lat 1908–1909 oraz 1910–1912. 

Należy pamiętać, że księgi adresowe na dany rok drukowane były przeważnie już pod koniec roku 
go poprzedzającego.

4 Zob. „Breslauer General-Anzeiger”, 27 IX 1911. Przedruk rozporządzenia w: Dębski, Historia 
kina, Aneks.

5 Zob. Dębski, Historia kina, s. 218–262.
6 Anons w „Breslauer General-Anzeiger”, 20 XII 1911.
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zamknięty, gdyż „w żadnym dniu oprócz niedziel nie mógł osiągnąć ze sprzedaży 
biletów wymaganej kwoty podatku ryczałtowego”7. Księgi adresowe wskazują, że 
kino ostatecznie zaprzestało działalności w 1917 r.

Plany budynku przy Klosterstraße 17, przechowywane dziś we wrocławskim 
Archiwum Budowlanym, zachowały się w formie szczątkowej i nie pozwalają na 
odtworzenie wyglądu kina. Jedyny rysunek z okresu jego funkcjonowania, da-
towany w marcu 1911 r., dotyczy podania o koncesję w planowanym sklepie ze 
spirytualiami, o powierzchni 104 m2 – chodzi tu przypuszczalnie o inny lokal w tej 
samej kamienicy8. Kino miało zapewne podobną wielkość. Ze względu na niewiel-
kie rozmiary oraz funkcję pomieszczeń, w których otwierano pierwsze kina stacjo-
narne, określa się je jako kina sklepowe (Ladenkinos). Joseph Garncarz uważa, że 
ich zakładanie związane było z kryzysem handlu detalicznego, gdy w większych 
miastach zaczęły powstawać domy towarowe. Drobni handlarze widzieli szansę na 
poprawę swojej trudnej sytuacji ekonomicznej w nowej ofercie, spopularyzowanej 
przez kina wędrowne, tym bardziej że do uruchomienia kina wystarczył projektor, 
ekran i pewna liczba składanych krzesełek, a często miały one też charakter „knajp 
rozrywkowych”, oferujących klientom napoje (w tym piwo), przekąski oraz moż-
liwość palenia tytoniu, co wiązało się z dodatkowym dochodem9.

Klimat Zur Lachmuskel wspominał w 1958 r. F. Teinert na łamach czasopisma 
„Der Schlesier”, zaznaczając, że chodzi o wspomnienia sprzed 50 lat: „Takie tea-
try kinematograficzne powstawały wówczas w różnych częściach Wrocławia. Ja
znałem tylko jeden: Cinematographentheater zur Lachmuskel na Klosterstraße, 
położony po lewej stronie, nieco bliżej środka miasta niż kościół św. Maurycego. 
Tę pompatyczną nazwę czytało się na prostokątnym, podświetlonym od wewnątrz 
szkle, umocowanym nad drzwiami. Świetlny szyld i wystawione w oknie wystawo-
wym sztalugi ze zwyczajowymi jeszcze dzisiaj fotosami z filmów to było wszystko,
co można było dostrzec z ulicy w tejże nowatorskiej świątyni muz. Ani okazała 
fasada, ani piętrzące się łańcuchy świateł nie wabiły publiczności: jeszcze słowa 
»kino« nie wynaleziono. [...] Ale teraz wejdźmy do naszego »Lachmuskel«! Przez 
niezmienione wąskie drzwi sklepowe wchodzimy do wcześniejszego pomieszcze-
nia sprzedażowego. Jest w nim ustawiona kasa, a tylną ścianę zajmuje potężny 
orchestrion, jedna z szeroko wówczas rozpowszechnionych maszyn muzycznych, 
który zastępował z mocą całą orkiestrę. Kupujemy bilet wstępu – dzieci za całe 10 
fenigów – i otrzymujemy na nim pieczęć z dużą liczbą, powiedzmy »5«. W kabi-
nie projekcyjnej jest akurat jasno, słyszymy bileterkę, która woła: »nr 4 upłynął«; 
kilku ludzi wychodzi, my wchodzimy. Znów jest ciemno, zaczyna się kolejny film.
Jeszcze nie ma zamkniętych projekcji, sześć do ośmiu filmików puszczanych jest

7 Die Lustbarkeitssteuer und die Kinos, ibidem, 29 IV 1914.
8 Zob. Muzeum Architektury we Wrocławiu, Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia (dalej: 

ABMW), teczka 2295.
9 Zob. Joseph Garncarz, Maßlose Unterhaltung. Zur Etablierung des Films in Deutschland 

1896–1914, Frankfurt am Main–Basel 2010, s. 143–157. Zakaz palenia tytoniu w kinach wrocław-
skich wprowadziło dopiero wspomniane rozporządzenie policyjne z 3 VI 1911 r.
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jeden po drugim, a po każdym zmienia się część publiczności. Jak chętnie byśmy 
czasem oszachrowali i pozostali w środku, gdy ogłoszono, że nasze numery utra-
ciły ważność. Ale to nie było łatwe. Bileterka naturalnie była nieufna w stosunku 
do dzieci i żądała okazania biletu przy wyjściu. Biada, jeśli numer się nie zgadzał, 
była wówczas chryja, a dopłacić trzeba było oprócz tego. [...] Byłoby za dużo wy-
magać, aby muzyka zawsze pasowała do akcji, ale nie znaliśmy lepszych rzeczy, 
podobało nam się to wybornie. Przypominam sobie jeden świetny film fabularny.
Nosił tytuł Vendetta albo zemsta krwi [Vendetta oder die Blutrache]. W jednej 
scenie na gołym zboczu górskim stał biało otynkowany niewysoki dom z oknami 
wąskimi jak strzelnice. Wyglądały z nich strzelby żądnych krwawej zemsty mor-
derców. W kierunku domu gnali konno policjanci. Biały kurzył się proch strzelb, 
wydawało się, iż słychać huk wystrzałów. I za każdym razem – gdyż widziałem ten 
film więcej niż raz – orchestrion grał do tej sceny Młyn w Szwarcwaldzie [Mühle 
im Schwarzwald]. To było cudownie ekscytujące i wspaniałe! »Lachmuskel« daw-
no zniknął, mnogość innych obrazów przewinęła się pomiędzy wtedy a dziś – ale 
gdy słyszę w radiu także teraz często grany Młyn w Szwarcwaldzie, widzę w duszy 
koniki policjantów galopujących w stronę białego domu ze strzelnicami”10.

W listopadzie 1908 r. kinu Zur Lachmuskel przybyła konkurencja – na Klo-
sterstraße 11 otwarto Dedrophon-Theater, reklamowany jako „pierwszorzędny 
salon kinowy i obrazów dźwiękowych”11. Nie zachowały się plany budynku z lat 
1908–1909, nie można powiedzieć więc wiele więcej o kinie ponad to, że było 
ono typowym kinem sklepowym12. Wedle anonsu w „Breslauer General-Anzei-
ger” w lutym 1909 r. przejęli je panowie Weber oraz Bittner13. W lecie 1909 r. 
Dedrophon-Theater został przebudowany, a jego otwarcie po renowacji nastąpiło 
8 sierpnia tego roku14. Późniejszych anonsów nie udało mi się odnaleźć, a branżo-
wa część ksiąg adresowych z 1911 r. tego kina nie wymienia, co świadczy o tym, że 
pod koniec 1910 r. nie było go już na filmowej mapie Wrocławia – sądzić można,
że przegrało konkurencję z lokalem przy Klosterstraße 17.

Relacja wspomnianego Friebego w czasopiśmie „Der Kinematograph” zwraca 
uwagę na zmiany, jakie zaszły w 1908 r. w zakresie aranżacji seansów: „[...] teraz 
zaczęto w miejsce głośno brzmiących orchestrionów wprowadzać przytłumione, 
miłe dla ucha pianino. W scenicznym przebiegu filmu dotychczas tylko obrazowo
wyrażane odgłosy zaczęto prezentować głośno za pomocą szczególnych urządzeń 
i instrumentów. Stukot pociągu, warkot samochodu, głosy zwierząt, odgłosy me-
chaniczne i maszynowe, huk upadających krzeseł, dźwięk rozbitego szkła – to 
wszystko zaczęto naśladować, by wzmocnić naturalną wierność i podobieństwo; 

10 F. Teiner t, Das „Cinematographentheater”. Eine Breslauer Jugenderinnerung, „Der Schle-
sier”, 1958, nr 5.

11 „Breslauer General-Anzeiger”, 22 XI 1908.
12 Zob. ABMW, teczka 2293. Spis wymienia sygnatury z lat 1908–1909, które mogły dotyczyć 

kina, jednak plany te zaginęły: P.2254.08 oraz P.523.09.
13 Zob. anons w „Breslauer General-Anzeiger”, 28 II 1909.
14 Zob. anons w: ibidem, 8 VIII 1909.
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w tym czasie kino stawało się coraz bardziej miejscem rzeczywistej rozkoszy, 
zwiększanej przez cudne krajobrazowe scenerie. Zamiast pantomimy filmu nie-
mego pojawiło się recytatorskie, słowne towarzyszenie, w wyniku czego wartość 
projektowanych obrazów znacznie wzrosła. Teatr tego rodzaju otworzył swoje 
podwoje pod nazwą Reform-Kino i w niedługim czasie swego istnienia zapewnił 
sobie liczną stałą publiczność. [...] Teraz także Fata-Morgana zaczęła nadrabiać 
zaległości i są one jedynymi tutaj, obok powstałego niedawno Dedrophon-Theater, 
które wprowadziły nowości. Ponieważ ten ostatni nie zapewnia wstępu pracow-
nikom prasy branżowej na specjalnych zasadach, nie warto zadawać sobie trudu, 
aby o nim więcej pisać. W każdym razie nie jest lepszy ani gorszy niż wspomniane 
wcześniej”15.

Dedrophon-Theater był więc trzecim kinem we Wrocławiu, w którym wpro-
wadzono pianino, a do imitacji dźwięków zastosowano szczególne środki wyrazu. 
Istotną rolę odgrywał też recytator, objaśniając wydarzenia oglądane na ekranie. 
Właściciele kina reklamowali w prasie „niedoścignioną recytację i towarzyszenie 
muzyczne”16. Samo określenie „salon obrazów dźwiękowych” wskazuje ponad-
to, że wśród projektowanych filmów były obrazy dźwiękowe (Tonbilder), a więc 
takie, przy których obraz i dźwięk nagrywane były wprawdzie osobno, jednak dla 
ich współgrania stosowano specjalny mechanizm synchroniczny. Upowszechnia-
nie filmów dźwiękowych związane było z chęcią rozszerzenia publiczności o le-
piej sytuowane warstwy społeczne – ich treścią były najczęściej sceny teatralne, 
muzyczne oraz kabaretowe, a Harald Jossé pisze wręcz, że filmy te były „sfoto-
grafowanym teatrem”17. Np. na początku 1909 r. w repertuarze kina pojawił się 
dźwiękowy obraz Do siego roku 1909 (Prosit 1909) z Emmy Wehlen i Arnoldem 
Rieckiem – popularnymi wówczas wykonawcami piosenek18.

Ostatecznie to jednak kino przy Klosterstraße 17 zdobyło sobie większą przy-
chylność widzów. Gdy w grudniu 1910 r. w Palast-Theater pojawiła się słynna 
Otchłań (Abgründe) z Astą Nielsen, która zapoczątkowała epokę filmów pełno-
metrażowych19, dyrekcja National-Theater zrobiła wszystko, aby sprowadzić film,
którego w tym samym czasie nie mogło grać żadne inne kino we Wrocławiu – przy 
Klosterstraße 17 pokazywano go od 25 do 31 III 1911 r. podczas dwóch projekcji 
dziennie, uzupełnionych tradycyjnym programem składającym się z krótkich fil-
mików, którym towarzyszyła „pierwszorzędna recytacja”20. Do 1917 r. to właśnie 
w tym małym kinie okoliczni mieszkańcy i robotnicy znajdowali chwile radości, 
choć na tle istniejących już okazałych pałaców kinowych (np. Palast-Theater, 
Tauentzien-Theater) prezentowało się ono mizernie.

15 Friebe, Breslauer Brief.
16 Anons w „Breslauer General-Anzeiger”, 6 I 1909.
17 Harald Jossé, Die Entstehung des Tonfilms. Beitrag zu einer faktenorientierten Medienge-

schichtsschreibung, Freiburg–München 1984, s. 99.
18 Zob. anons w „Breslauer General-Anzeiger”, 6 I 1909.
19 Na ten temat zob. Dębski, Historia kina, s. 182–202.
20 Zob. anons w „Breslauer General-Anzeiger”, 19 III 1911.
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Większe kino na Klosterstraße pojawiło się w 1918 r. pod numerem 47. Salę 
taneczną kompleksu rozrywkowo-ogrodowego21 Zum goldenen Zepter przekształ-
cono w Zepter-Kino. Mieściło ono, zgodnie z rysunkiem projektowym z czerwca 
1918 r., 344 widzów (w tym 46 na galerii), a jego właścicielem był Gustav Büttner, 
jeden z późniejszych założycieli spółki Schauburg AG für Theater und Lichtspie-
le22. W księdze adresowej kin niemieckich na rok 1925 umieszczona została infor-
macja, że kino było „tymczasowo zamknięte”, w kolejnej zaś edycji zniknęło ze 
spisu kin23. Funkcjonowało więc przypuszczalnie do 1924 r., po czym zakończyło 
działalność. Jest ono przykładem kolejnego etapu w rozwoju kin wrocławskich, gdy 
na ich potrzeby adaptowano sale popularnych kompleksów rozrywkowo-ogrodo-
wych. Pierwszym tego typu kinem w mieście było Colosseum przy Nikolaistraße, 
otwarte w 1909 r.

Nowa era kina przy Klosterstraße 47 zaczęła się, gdy obiekt przejęli bracia 
C. i E. Hirschbergowie, właściciele firmy Kosmos-Theaterbetriebe GmbH. Uro-
dzili się w 1900 r. we Wrocławiu, a w latach 20. XX w. stali się potentatami na 
lokalnym rynku kin. Za ciekawostkę można uznać fakt, iż wrocławska księga 
adresowa z 1908 r. wśród lokatorów kamienicy przy Klosterstraße 11 wymienia 
doktora medycyny Isidora Hirschberga, ojca braci (zmarł w 1908 r., został pocho-
wany na cmentarzu żydowskim przy obecnej ul. Lotniczej), co sugeruje, iż właśnie 
tutaj mogła zrodzić się ich fascynacja kinem. Kurt Nowak wspominał: „Wielkie 
zasługi dla rozwoju wrocławskiej branży kinowej zdobyli sobie bliźniaczy bracia 
Hirschbergowie, pochodzący z tutejszej rodziny lekarskiej. [...] Zaczęli od tego, 
że ledwie opuściwszy szkolne mury, zajęli się skupowaniem starych kopii filmo-
wych, które następnie restaurowali i sprzedawali potem właścicielom kin na pro-
wincji. Nie potrwało długo, a sami otworzyli swoje pierwsze kino: Kukuli w Psim 
Polu. [...] Największym ich kinem był Kristallpalast przy obecnej ul. Traugutta 
[Klosterstr.], w którym podczas przerw uruchamiano oświetlone fontanny dla od-
świeżenia powietrza. Na scenie tego kina wystawiano też krótkie sztuki teatralne 
i skecze. Generalnie zjawiskiem typowym dla ówczesnych kin było to, że oprócz 
projekcji filmowych oferowały one też rozmaite numery kabaretowe. Bez wątpie-
nia najpiękniejszym obiektem braci Hirschbergów było kino Gloria-Palast przy 

21 Celowo nie używam określenia „établissement”, gdyż miało ono wówczas szeroki zakres 
semantyczny i nie odnosiło się jedynie do „ogrodowego założenia rozrywkowego”, stanowiąc jego 
synonim (Marzanna Jagie ł ło-Kołaczyk, Wrocławskie établissement. Historia i architektura, 
Wrocław 2000, s. 14). Używano go w odniesieniu do wrocławskich małych kin sklepowych Fata-
-Morgana i Reform-Kino (zob. Dębski, Historia kina, s. 101, 107), jak również kin mobilnych (zob. 
Garncarz, Maßlose Unterhaltung, s. 90). Przykłady te wskazują, że pojęcie to odnosiło się szero-
ko do zakładu, przedsiębiorstwa, instytucji, lokalu (gastronomicznego, rozrywkowego). Podobnie 
ten termin definiuje Wielki Słownik Niemiecko-Polski PWN (red. Józef Wiktorowicz, Agnieszka 
Frączek, Warszawa 2010) i DUDEN. Deutsches Universalwörterbuch (Mannheim–Leipzig–Wien–
–Zürich 1996).

22 Zob. ABMW, teczka 2306, sygn. P.175.18.
23 Zob. Reichs-Kino-Adressbuch z lat 1925 oraz 1926.
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ul. Świdnickiej [Schweidnitzerstr.], dla którego zaadaptowano pomieszczenia byłej 
restauracji Haasego”24.

Hirschbergowie z okazji 17. urodzin otrzymali w prezencie projektor filmowy,
ale już wtedy mieli za sobą kilka lat filmowania amatorskiego25. 24 VIII 1918 r. 
otworzyli swoje pierwsze kino w Jaworzynie Śląskiej. Wkrótce rozszerzyli dzia-
łalność na Psie Pole (do 1928 r. osobna miejscowość podwrocławska) oraz Kąty 
Wrocławskie, angażując się także w dystrybucję. W roku 1921 lub 1922 przejęli 
pierwsze kino we Wrocławiu: Beh-Lichtspiele przy Heinrichstraße (ul. Henryka 
Brodatego), przy którym w 1923 r. utworzyli „pierwsze kino ogrodowe na wscho-
dzie Rzeszy”26. W tym samym roku w ich posiadaniu znalazło się Tivoli-Lichtspie-
le przy Neudorfstraße (ul. Komandorska). W 1925 r. ich koncern wzbogacił się 
o Matthias-Kino przy Matthiasstraße (ul. Jedności Narodowej), w 1926 o Kristall-
-Palast, rok później o Gloria-Palast, a w roku 1928 o kino Deli przy Kaiser-Wil-
helm-Straße (ul. Powstańców Śląskich) oraz Kosmos-Palast przy Frankfurterstraße 
(ul. Legnicka). Po 10 latach działalności firma Hirschbergów zatrudniała ponad
200 ludzi i osiągała przychody rzędu 3 mln marek rocznie, z których 400 tys. tra-
fiało do kasy miasta w formie podatków. Ich kina odwiedzało średnio 4 tys. osób
dziennie. Z uznaniem pisała wrocławska prasa z okazji jubileuszu: „Jeśli dzisiaj 
w godzinach wieczornych reklamy świetlne mienią się i błyszczą we wszystkich 
możliwych wariacjach, jeśli setki żarówek w zgiełku wielkiego miasta iskrzą się 
i zapraszają do odwiedzin naszych teatrów świetlnych, jeśli stolica Śląska dyspo-
nuje dziś kinami dużymi i luksusowymi, to fakt ten w pierwszej kolejności jest 
zasługą braci Hirschberg, którzy nadali tempo naszemu budownictwu kinowemu, 
a obecnie jednoczą w jednym ręku nie mniej niż siedem teatrów”27.

Kristall-Palast był czwartym obiektem Hirschbergów we Wrocławiu. Zapro-
jektował go Otto Schenderlein, diametralnie zmieniając układ wcześniejszego Zep-
ter-Kino: w miejscu, gdzie istniała galeria, teraz znajdował się ekran oraz scena 
i miejsce dla orkiestry, natomiast dawną część ekranową zajęły loże i balkon. Kino 
mogło pomieścić 611 widzów, z czego 397 na parkiecie oraz 214 na balkonie28. 
Jeszcze przed otwarciem o nowym kinie braci donosiły „Breslauer Neueste Nach-
richten”: „Jasnym spojrzeniem rozpoznali, że właśnie na wschodzie, od Tauen-
tzien- [ul. Kościuszki], Ohlauer- [ul. Oławska] i Klosterstraße aż po Szczytniki, 
istnieje pilna potrzeba dobrego kina wielkomiejskiego. Od ośmiu lat nie powstał 

24 Kurt Nowak, Z moich wrocławskich wspomnień filmowych, [w:] Wrocław będzie miastem fil-
mowym... Z dziejów kina w stolicy Dolnego Śląska, red. Andrzej Dębski, Marek Zybura, Wrocław 
2008, s. 177.

25 Zob. Fransje de Jong, Działalność filmowa rodziny Hirschbergów we Wrocławiu i w Holandii 
przed i po 1933 r., [w:] Wrocław będzie miastem filmowym..., s. 152.

26 Zehn Jahre Kosmos-Theater-Betriebe, „Breslauer Neueste Nachrichten”, 24 VIII 1928. In-
formacja ta podaje, że Hirschbergowie zakupili Beh-Lichtspiele w 1921 r., natomiast według Kurta 
Lorenza przejęli to kino w roku 1922 (zob. Kurt Lorenz, 10 Jahre Kosmos-Theater, „Film-Kurier”, 
8 IX 1928). Na obecnym etapie badań nie jestem w stanie wyjaśnić tych rozbieżności.

27 Ibidem.
28 Zob. ABMW, sygn. P.1505.26. Wcześniejszy projekt (P.780.26) zakładał 660 miejsc.
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tam żaden nowy teatr i publiczność będzie pod wrażeniem postępów, jakie w tym 
czasie poczyniono w budownictwie kinowym i jakie znajdą zastosowanie. Tak np. 
widzowi najtańszego miejsca dostarczy przyjemnego odpoczynku piękny i wygod-
ny »wiedeński fotel klubowy« [»Wiener Klubsessel«]”29.

Budowa nie przebiegała bez drobnych komplikacji – w maju 1926 r. załamała 
się 4-metrowa platforma, na której akurat przebywali Hirschbergowie, jednak ich 
obrażenia były na tyle niegroźne, że kolejnego dnia powrócili do pracy30. Otwarcie 
kina nastąpiło 12 VIII 1926 r. – zorganizowano wówczas pokaz dla zaproszonych 
gości, w tym przedstawicieli prasy, urzędów i ludzi z branży31. Od kolejnego dnia 
kino było czynne dla szerszej widowni. Premierową projekcję filmu „o młodości,
miłości i poezji niemieckiej” pt. Zostawiłem moje serce w Heidelbergu... (Ich hab 
mein Herz in Heidelberg verloren...) w reżyserii Arthura Bergena poprzedziła 
rewia sceniczna i specjalny Kristall-Palast-Ballett, a ceny zaczynały się już od 
70 fenigów32. „Breslauer Neueste Nachrichten” wyrażały zachwyt: „Od frontu 
budynku przy Klosterstraße 47 (przy Mauritiusplatz [pl. Wróblewskiego]) lśnią 
i płoną w wyzywającej ilości elektryczne snopy świateł. Jaśniejących sygnałów 
nie można przeoczyć, zapowiadają one szczególną sensację. Jest nią Kristallpalast 
przedsiębiorczych braci E. i C. Hirschbergów z Kosmos-Theaterbetriebe, którzy 
reprezentują obecnie, posiadając cztery obiekty, największy prywatny koncern 
kinowy na niemieckim Wschodzie. Otwarcie nowego teatru dla przepełniających 
budynek zaproszonych gości (w czwartek wieczorem) było dużo więcej niż sen-
sacją. Oznaczało zaznajomienie ich z instytucją kinową, w której najlepszy smak 
i wszystkie techniczne elementy wyposażenia łączą się we wzorcowo zachęcają-
ce, prawdziwie wielkomiejskie miejsce rozrywki. Obiekt rzeczywiście jest godny 
uwagi. Nie w znaczeniu pozbawionego gustu przepychu i szpanerskiego przełado-
wania, lecz jako wyraz rzeczywistej kultury budowlanej, która jednoczy najnowsze 
architektoniczne pryncypia z wytwornym smakiem. Podział pomieszczenia na 
parkiet i balkon, eleganckie, dekoracyjnie przygaszone powierzchniowe i kolory-
styczne ukształtowanie ścian, swobodna przestrzeń sufitu, rozkład bezpośredniego
oraz pośredniego oświetlenia, właściwie podzielona scena z głęboko położonym 
kanałem orkiestrowym przed nią – dzieło chwali swego mistrza, architekta Schen-
derleina”33.

Podobny entuzjazm wyrażały również inne gazety, a zawarte w nich sformu-
łowania dyrekcja wykorzystała w kolejnym anonsie, podkreślając, że „zachwyt 
publiczności i prasy nie zna granic”:

29 Der Breslauer „Kristall-Palast”, „Breslauer Neueste Nachrichten”, 5 VI 1926.
30 Zob. Ein bedauerlicher Unglücksfall, „Film-Kurier”, 17 V 1926.
31 Zob. Der neue Kristall-Palast in Breslau, ibidem, 18 VIII 1926.
32 Zob. anons w „Breslauer Neueste Nachrichten”, 13 VIII 1926.
33 Eröffnung des Kristallpalastes. Ein neues Breslauer Prachtkino, „Breslauer Neueste Nach-

richten”, 15 VIII 1926.
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„Volkswacht”: „[...] w nocy powstał bajkowy pałac. [...] dzieło sztuki pierw-
szej rangi. [...] pomieszczenie kinowe najbardziej odpowiadające wymaganiom 
nowoczesności”.

„Schlesische Volkszeitung”: „[...] kino, jakiego we Wrocławiu jeszcze nie 
znano. [...] tylko Berlin ma takie pałace. [...] gustowność i luksus spotykają się 
harmonijnie. [...] wyrafinowane efekty oświetleniowe”.

„Freie Meinung”: „[...] symbol piękna. [...] tak wielka suma sztuki architek-
tonicznej, która licznie zgromadzoną publiczność wprawiła w radosne zdumie-
nie”34.

„Film-Kurier” wzbogacił informację z otwarcia o dodatkowe fakty: kino było 
29. instytucją tego rodzaju w mieście, wyposażone zostało w kanał orkiestrowy 
dla 15 muzyków, miało ściany utrzymane „w pełnej nastrojowości czerwieni” oraz 
żółty sufit35. 

W 1927 r. charakter kina zmieniono na „teatr letni” – w dachu wydrążono otwór 
o średnicy 5 m (zaprojektował go Schenderlein), aby publiczność „według wzoru 
teatrów włoskich” mogła siedzieć „pod gołym niebem”. Hirschbergowie rekla-
mowali: „Gorące, wyeksploatowane powietrze natychmiast ucieka na zewnątrz. 
Odświeżający chłód wypełnia pomieszczenie teatru i odwiedzenie Kristallpalast 
dostarcza teraz wartościowej alternatywy dla pobytu na wolnym powietrzu, tym 
bardziej że odwiedzający nie potrzebuje rezygnować z wygodnego luksusu ele-
ganckiej sali teatralnej”36. 

W październiku 1926 r. „Film-Kurier” informował o „starannym wyborze 
swoich programów filmowych” przez właścicieli kina, dzięki czemu od momentu
otwarcia było ono „codziennie wysprzedane do ostatniego miejsca”37. Do czasu 
włączenia w skład koncernu kin Gloria-Palast oraz Deli, Kristall-Palast pełnił 
funkcję kina premierowego, w którym pojawiały się najnowsze filmy. W ciągu
pierwszych dwóch miesięcy hitami były: Miałem towarzysza (Ich hatt’ einen Ka-
meraden) Conrada Wienego, Trzecia eskadra (Der dritte Eskadron) Carla Wilhel-
ma, Kurier carski (Kurier des Zaren) Viktora Tourjansky’ego, Nad pięknym mo-
drym Dunajem (An der schönen blauen Donau) Friedricha Zelnika. W kinie tym 
(jednocześnie z Palast-Theater i Welt-Bühne spółki Schauburg) odbyła się także 
wrocławska premiera Tkaczy (Die Weber) Zelnika, opartych na powieści Gerharta 
Hauptmanna, o których lokalna prasa pisała, iż „dla widza film ten będzie dużym
przeżyciem, zwłaszcza dla nas Ślązaków, którzy mieszkamy w pobliżu miejsca 
akcji, opowiadającej z historyczną wiernością smutny rozdział historii naszej 
małej ojczyzny”38. „Szczególną staranność” Hirschbergowie przywiązywali do 
występów scenicznych, które dobrze wkomponowały się w repertuar i były bardzo 
lubiane przez widzów. Dużym atutem kina było także zaangażowanie Friedricha 

34 Anons w „Breslauer Neueste Nachrichten”, 17 VIII 1926.
35 Der neue Kristall-Palast in Breslau.
36 Anons w „Breslauer Neueste Nachrichten”, 20 V 1927. 
37 Aus Breslau, „Film-Kurier”, 8 X 1926.
38 „Die Weber”, „Breslauer Neueste Nachrichten”, 24 VII 1927.
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Weisshaupta w roli kapelmistrza, pod którego kierownictwem orkiestra stała „na 
tak samo wysokim poziomie”, jak repertuar sceniczny39. 

„Film-Kurier” z lutego 1927 r. donosił, że F. Weisshaupt oraz Robert Collin 
(Tauentzien-Theater) byli wówczas najlepszymi dyrygentami wrocławskich kin. 
Weisshaupt urodził się we Wrocławiu, a studiował w Stuttgarcie. W 1906 r. na czele 
80-osobowej orkiestry koncertował w Rydze, Łodzi, Petersburgu i innych miastach. 
Następnie przez cztery lata zatrudniony był w operze w Görlitz. Od 1912 r. datu-
je się jego zainteresowanie muzyką filmową – ilustrował m.in. Studenta z Pragi 
(Der Student von Prag) Stellana Rye i Gabinet doktora Caligari (Das Cabinet des 
Dr. Caligari) Roberta Wienego (również wrocławianina z urodzenia). Jego szkice 
obejmowały ok. 120 pozycji o charakterze poważnym, lirycznym oraz dramatycz-
nym. W latach 1913–1920 kierował orkiestrą Palast-Theater przy Schweidnitzer-
straße, a przez kolejnych sześć lat Victoria-Theater przy Neue Taschenstraße (ul. 
Kołłątaja). W sierpniu 1926 r. przeszedł do Kristall-Palast. Gazeta podkreślała 
z uznaniem: „Weisshaupt mówi, że jeśli chce się zaprezentować publiczności praw-
dziwą muzykę filmową, to należy coś samemu skomponować. Proste zestawienie
wszystkich możliwych fragmentów muzycznych nie nadaje się dla każdego filmu.
(Żeby wszyscy kapelmistrze byli tego zdania!). Dotychczas wypuścił on 12 filmów
z własnymi kompozycjami”40.

Sam Weisshaupt o sztuce muzycznej w kinie wyrażał się następująco: „Mu-
zyka absolutna! Tutaj dyrygent filmowy ma do udowodnienia, że nie jest tylko
sprawnym aranżerem, ale także artystą. Najprecyzyjniejszy ludzki takt, najczystsze 
wyczucie w palcach dla wydarzeń filmowych, najwyższa wrażliwość na procesy
psychologiczne oraz – last not least – humor: to musi charakteryzować kapelmistrza 
kinowego jako artystę. Nie można się tego nauczyć. Ile taktu, ile zróżnicowanego 
i szybkiego wczucia w film wymaga np. prosta kronika filmowa ze zmieniający-
mi się w dziennikarski sposób obrazami, które od wydarzeń najtragiczniejszych 
przechodzą do najpogodniejszych, lub od przyjemnej wiejskiej idylli do szybkie-
go tempa wydarzeń sportowych. [...] Muzyka należy do filmu, jak sól do zupy,
i ten kapelmistrz jest najlepszy, którego muzykę publiczność odbiera jak smaczną 
przyprawę”41. 

Gdy Hirschbergowie przejęli kino Deli, to właśnie Weisshaupta zaangażowa-
li w roli dyrygenta, jego zaś miejsce w Kristall-Palast zajął Béla Neumànovics. 
Podczas obchodów 10-lecia działalności Kosmos-Theaterbetriebe, które zbiegły 
się z drugą rocznicą otwarcia Kristall-Palast, orkiestrą dyrygował gościnnie Franz 
Marszalek, na co dzień kapelmistrz Gloria-Palast, który trafił tam z wrocławskiego
Schauspielhausu (dyrygował tą operetką od 1921 r.)42. Słynął z tego, że „swoją 
pełną temperamentu sztuką dyrygencką przyciągał tłumy”43.

39 Aus Breslau.
40 Kinokapellmeister in Breslau, „Film-Kurier”, 12 II 1927.
41 Friedrich Weisshaupt, Das Publikum ahnt es nicht, ibidem, 7 IV 1928.
42 Zob. anons w „Breslauer Neueste Nachrichten”, 23 VIII 1928.
43 Nowak, Z moich wrocławskich wspomnień, s. 177.
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Kristall-Palast odwiedzali w głównej mierze mieszkańcy Przedmieścia Oław-
skiego. Kurt Lorenz zauważył, że to właśnie tej „przedmiejskiej publiczności” 
przypisać należy fakt, iż w kilku kinach (także Kosmos-Palast, Matthias-Kino 
i Welt-Bühne przy Friedrich-Wilhelmstraße) część sceniczna przerodziła się w stały 
i popularny element repertuarowy. Kristall-Palast oferował na tym polu nowinkę, 
znakomicie odbieraną przez publikę: „Wydaje się, iż nowy rodzaj pokazu scenicz-
nego odkryto we wrocławskim Kristall-Palast. Było to zainscenizowanie scen, któ-
re w sposób pośredni lub bezpośredni wiązały się z filmem pokazywanym w tym
samym programie, kiepska kopia wydarzeń filmowych. Eitel Friedrich Schauder,
»dramaturg dworski« scen braci Hirschbergów we Wrocławiu ze szczególną rutyną 
pisał każdego tygodnia nową »sztukę sceniczną« odpowiadającą akcji filmowej,
której jakość kontrastowała przepastnie z wyświetlanymi filmami. Kto miał tego
pecha, że obejrzał film już wcześniej, tym bardziej był rozczarowany pokazem
scenicznym. Jednak Schauderowski kicz święcił tutaj triumfy. Ale widać u braci 
Hirschbergów także inny kurs. Własny balet Kristall-Palast pokazuje niektóre cie-
kawe numery taneczne. W dobrej obsadzie pokazywane są także jedno-, a nawet 
trzyaktówki znanych autorów. Szczególnym powodzeniem w Kristall-Palast cieszy 
się Hellmuth Hallendorf, dawniej zatrudniony we wrocławskim Viktoria-Theater 
przy operetkach. Rewie itp. również wystawia się w Kristall-Palast”44.

Trzeci jubileusz Kristall-Palast zapowiadał już nową epokę. Obchody zorga-
nizowano 6 IX 1929 r., informując w ogłoszeniach o „całkowitej zmianie według 
wzorców amerykańskich”. Nowością było przystosowanie kina do projekcji filmów
dźwiękowych, a punktem głównym programu, poprzedzonym występem scenicz-
nym, był film Franza Seitza Za klasztornymi murami (Hinter Klostermauern), 
w którym można było usłyszeć – dzięki patentowi „Cinema-Organon” – chóry 
kościelne45. Sezon 1930/1931 dyrekcja kina zapowiadała w ten sposób, że w każ-
dym programie miał być wyświetlany film dźwiękowy i film niemy, co świadczy
o sentymencie przynajmniej części widzów do starych filmów, które przechodziły
już do lamusa. We wrześniu 1930 r. można było np. obejrzeć dźwiękowy Skandal 
o Ewę (Skandal um Eva) Georga Wilhelma Pabsta i niemy film z Tomem Mik-
sem46. Udoskonalono również aparaturę: oprócz projektorów Ernemanna w kinie 
zainstalowano też organy Welte, których piszczałki zdobiły pomieszczenie po obu 
stronach sceny. Dzięki wbudowanej tubie, perkusji oraz saksofonowi można było 
za ich pomocą uzyskać „wrażenie nowoczesnej orkiestry jazzowej”47. Każdy seans 
miał się od tej pory rozpoczynać fragmentem muzycznym, a muzyka organowa 
miała też ilustrować filmy nieme. Uzupełnieniem programu miały być występy
sceniczne, ale w rozszerzonej formie: „na zmianę będą leciały krótkie dźwiękowe 
rewie filmowe oraz »żywy« pokaz”48.

44 Kurt Lorenz, Breslau, „Film-Kurier”, 16 X 1928.
45 Anons w „Breslauer Neueste Nachrichten”, 5 IX 1929.
46 Zob. anons w: ibidem, 19 IX 1930.
47 Neue Saison im Kristallpalast, ibidem, 20 IX 1930.
48 Ibidem.
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Nowa era dla Kristall-Palast oraz Kosmos-Theaterbetriebe rozpoczęła się, gdy 
władzę w Niemczech objęli naziści. Hirschbergowie, będący Żydami, postanowili 
wyemigrować do Holandii, a ich wrocławskie kina najpierw przeszły pod zarząd 
berlińskiej spółki Tolirag (Ton- und Lichtbildreklame AG), a następnie – od 1 IV 
1936 r. – przejęła je Ufa (Universum Film AG)49. Po wojnie E. Hirschberg próbo-
wał uzyskać odszkodowanie za odebrane mu kina. Walter Wilde, jego adwokat, 
w piśmie z 1955 r. do Ufa-Film GmbH (spadkobierczyni dawnej Ufy) przedstawił 
wersję wydarzeń związanych z odebraniem kin braciom. Zgodnie z nią jeszcze 
przed oficjalnym bojkotem firm żydowskich wyznaczonym na 1 IV 1933 r. Hirsch-
bergowie zmuszeni zostali przez NSDAP do sprzedaży 50% udziałów w Kosmos-
-Theaterbetriebe firmie Tolirag, która miała za nie zapłacić 50 tys. marek – kwotę,
która stanowiła ledwie mały procent wartości przedsiębiorstwa. W listopadzie 
tego roku, pod naciskiem nazistów, Hirschbergowie wycofali się z zarządu fir-
my. W maju 1935 r. NS-Hago (Nationalsozialistische Handwerks-, Handels- und 
Gewerbeorganisation) uznało Kosmos-Theaterbetriebe za przedsiębiorstwo ży-
dowskie (ponieważ Hirschbergowie wciąż posiadali 50% udziałów) i wezwało do 
jego bojkotu do czasu, gdy bracia nie zostaną z niego całkowicie usunięci. W dniu 
23 VII 1935 r. Hirschbergowie zgodzili się podpisać umowę o sprzedaży udziałów 
za 30 tys. marek – przedstawiciele Tolirag argumentowali, że cena ta odpowiadała 
rzeczywistej wartości przedsiębiorstwa, które w wyniku bojkotu znalazło się na 
granicy bankructwa. W taki sposób Hirschbergowie utracili wrocławskie kina, 
w tym również Kristall-Palast50.

Na 10-lecie kina, które obchodzono 12 VIII 1936 r., prasa przypomniała jego 
historię, przemilczając jednak wkład Hirschbergów. Zwracano uwagę, że kino za-
projektował O. Schenderlein na zlecenie Kosmos-Theaterbetriebe i że na ówczesne 
czasy Kristall-Palast stanowił „sensację, gdyż wówczas nie istniały ani Ufa-Palast, 
ani Capitol, ani Gloria-Palast”, a kino – wyposażone w scenę – było tym, „gdzie 
chyba po raz pierwszy we Wrocławiu do programu filmowego wprowadzono roz-
budowane przedstawienia sceniczne, a także rewie, skecze itp.”, w związku z czym 
cieszyło się ono „niezwykłą popularnością”51. W latach 30. występami scenicznymi 
uatrakcyjniano przede wszystkim program kina Scala, które przejęło tę funkcję 
od Kristall-Palast. Niemniej podkreślano, że Kristall-Palast najpierw przeszedł 
w posiadanie Tolirag, a następnie Ufy, co interpretowano jako krok na drodze ku 
ulepszaniu repertuaru: „W nadchodzącym sezonie będzie on wyświetlał zwłaszcza 
filmy Ufy jako kino drugo-premierowe, bezpośrednio po trzech teatrach premiero-
wych Ufy we Wrocławiu: Ufa-Palast, Gloria-Palast i Tauentzien-Theater”52.

49 Ufa przejęła od Tolirag 11 kin liczących łącznie ok. 10 tys. miejsc: Capitol i Marmorhaus 
w Berlinie, Capitol w Lipsku, Capitol w Dreźnie, a także siedem kin wrocławskich: Gloria-Palast, 
Tauentzien-Theater, Scala, Kristall-Palast, Tivoli, Beh-Lichtspiele, Matthias-Lichtspiele – zob. Ufa 
übernimmt elf Tolirag-Theater, „Film-Kurier”, 2 IV 1936.

50 Bundesarchiv Berlin, Zespół R 109 I, Akta 2085, Pismo Waltera Wilde do Ufa-Film GmbH, 
Düsseldorf 28 I 1955 r.

51 Zehn Jahre „Kristall-Palast” Breslau, „Film-Kurier”, 6 VIII 1936.
52 Ibidem.
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W sierpniu 1938 r. wrocławskie kina Ufy przeszły modernizację, na którą wy-
dano ponad 100 tys. marek. Większość środków skierowano na odnowienie presti-
żowych kin (Ufa-Palast, Gloria-Palast, Tauentzien-Theater, Scala). W mniejszych 
(Kristall-Palast, Beh-, Tivoli- i Matthias-Lichtspiele) odnowiono przede wszystkim 
siedzenia53. Kino Kristall-Palast już nie przechodziło większych zmian – w 1942 r. 
mogło pomieścić 630 osób54.

Kina w okresie nazistowskim służyły zarówno rozrywce, jak i propagandzie. 
Nie tylko pokazywano w nich filmy, ale też puszczano na żywo przemówienia
Hitlera. Np. 9 IV 1938 r. we wszystkich kinach Ufy odwołano jedną projekcję, by 
publiczność bez opłat o godz. 20 mogła wysłuchać przemowy wodza w przeddzień 
głosowania za Anschlussem oraz wyborami w Austrii. Kristall-Palast na dwóch 
seansach (przed przemówieniem i po nim) pokazywał komedię Ufy Moja przyja-
ciółka Barbara (Meine Freundin Barbara) Fritza Kirchhoffa, by na czas przemó-
wienia udostępnić kino wszystkim chętnym55. Podobne wydarzenia odbywały się 
przy okazji innych przemówień, np. w związku z ultimatum wobec Czechosłowacji 
w 1938 r.56 W okresie wojny dużą wagę przywiązywano do kronik filmowych,
które wyświetlano nie tylko przed filmami fabularnymi, lecz także podczas osob-
nych projekcji. Kristall-Palast np. anonsował w 1940 r. specjalne seanse kronik, 
trwające całą godzinę57.

 Jak inne wrocławskie kina, Kristall-Palast funkcjonował zapewne do stycz-
nia 1945 r. W ostatnim tygodniu 1944 r. na trzech seansach dziennie wyświetlano 
w nim Wróć do mnie (Komm zu mir zurück) Heinza Paula, miłosną komedyjkę 
z akcją ulokowaną nad jeziorem Wörthersee w Karyntii58. Kino nie przetrwało 
wojny. Ehrenfried Bock pisał w swej relacji z sierpnia 1945 r., że zostało – jak 
wiele innych – „bez reszty spalone i zburzone”59.

Curt Hirschberg zmarł w 1943 r. w obozie pracy Blechhammer w Sławięcicach. 
Erwinowi, który dwa lata spędził w obozie, w 1944 r. udało się uciec z transpor-
tu do Buchenwaldu. Do końca wojny ukrywał się na Dolnym Śląsku, by po jej 
zakończeniu wznowić działalność kinową w Holandii60. W 1954 r. odbył podróż 
do Wrocławia i innych miast śląskich, ale w książce opublikowanej rok później 
nie wspomniał nawet słowem o swoich dawnych wrocławskich kinach61. Zmarł 
w 1976 r. w Hadze.

53 Zob. Modernisierung der Breslauer Ufa-Theater, „Film-Kurier”, 23 VIII 1938.
54 Zob. Reichs-Kino-Adressbuch 1942.
55 Zob. anons w „Breslauer Neueste Nachrichten”, 8 IV 1938.
56 Zob. Breslau hörte die Führerrede, ibidem, 27 IX 1938.
57 Zob. np. anons w: ibidem, 15 VI 1940.
58 Zob. repertuar kin w „Schlesische Zeitung”, 29 XII 1944.
59 Bundesarchiv Berlin, Zespół R 109 I, Akta 53, List Ehrenfrieda Bocka do Hellmuta Anlaufa, 

Wrocław 29 VIII 1945 r.
60 Zob. de Jong, Działalność filmowa rodziny Hirschbergów, s. 149–170.
61 Zob. Erwin Hirschberg, Unser Schlesien heute. Aufzeichnungen über eine Reise durch alle 

schlesischen Kreise im Jahre 1954, Aachen 1955.
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ANDRZEJ DĘBSKI

FROM ZUR LACHMUSKEL TO KRISTALL-PALAST. 
THE HISTORY OF CINEMA AND ITS SOCIAL ROLE 

 IN WROCŁAW UNTIL 1945

This article discusses the history of those cinemas in Wrocław which were located on Kloster-
strasse (currently ul. Traugutta) since 1906 (opening of Zur Lachmuskel) until 1945 (destruction of 
Kristall-Palast). During this period, cinema underwent many changes, such as architectural, social, 
technological, and political. The three institutions at Klosterstrasse can be used to illustrate, in a nut-
shell, the history and role of cinema in German Wrocław. Initially, it attracted spectators to humble 
venues, which offered a program of short-length features, accompanied by an orchestrion. Over time, 
cinemas became larger, great orchestras played within and their splendour grew. In the 1920’s they 
became favourite spots for leisure and a paradigm of mass culture. Kristall-Palast was among the 
cinemas which determined the architectural and artistic trends, this was related to the ambitions and 
capabilities of its owners – the brothers Hirschberg, who were of Jewish ancestry. In the late 20s and 
30s of the 20 century they had the largest chain of cinemas in Wrocław, and their fame went far be-
yond the Silesian metropolis. This changed after 1933, when the Nazis came to power. Kristall-Palast, 
along with other Hirschberg cinemas, passed into the hands of the Tolirag company and subsequently 
to the Ufa company. Cinema has gained the secondary-premiere status and attracted audiences espe-
cially from the Oława suburb. It was a place of entertainment and propaganda, used also to broadcast 
the speeches of Hitler. Like most movie theatres in Wrocław it did not survive Festung Breslau.

Translated by Maciej Zińczuk

ANDRZEJ DĘBSKI

VON ZUR LACHMUSKEL ZUM KRISTALL-PALAST.  
AUS DER GESCHICHTE DES KINOS UND SEINER  

SOZIALEN ROLLE IN BRESLAU BIS 1945

Der Aufsatz zeichnet die Geschichte der Breslauer Kinos an der Klosterstraße (heute ul. Traugutta) 
von 1906 (gegründet unter dem Namen Zur Lachmuskel) bis zu seiner Zerstörung 1945 (als Kristall-
Palast) nach. Das Kino wandelte sich in dieser Zeit stark, u. a. in architektonischer, sozialer, medialer 
und politischer Hinsicht. Am Beispiel der drei Institutionen, die an der Klosterstraße existierten, kann 
man – en miniature – die Geschichte und die Rolle des Kinos im deutschen Breslau darstellen. Zu-
nächst besuchten Zuschauer unscheinbare Geschäftslokale, in denen Kurzfilme in Begleitung eines
Orchestrions gezeigt wurden. Mit der Zeit wurden die Kinos größer, in ihnen spielten herausragende 
Orchester, und ihre Pracht nahm zu. In den 1920er Jahren wurden sie so zu den bevorzugten Freizeit-
stätten und zum Paradigma der Massenkultur. Der Kristall-Palast gehörte zu den Kinos, die Trends im 
baulichen und künstlerischen Bereich setzten, was den Ambitionen und Fähigkeiten seiner Besitzer, 
der jüdischstämmigen Brüder Hirschberg, entsprach. An der Wende der 20er zu den 30er Jahren des 
20. Jahrhunderts besaßen sie die größte Kinokette Breslaus, sie waren auch außerhalb der schlesi-
schen Metropole bekannt. Dies änderte sich mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 
1933. Der Kristal-Pallast ging zusammen mit den anderen Kinos der Hirschbergs in den Besitz der 
Gesellschaft Tolirag und dann der UFA über. Es erlangte den Status eines Zweitpremiere-Kinos und 
wurde vor allem von Zuschauern aus der Ohlauer Vorstadt besucht. Es war eine Unterhaltungs- und 
Propagandastätte, die auch für die Übertragungen von Hitlers Reden genutzt wurde. Wie die meisten 
Breslauer Kinos überdauerte es die Kämpfe um die Festung Breslau nicht.

Übersetzt von Waldemar Könighaus
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ŚLĄSK I EUROPEJSKA ORGANIZACJA WĘGLA  
W POLITYCE WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1945–1948  

(NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW FOREIGN OFFICE) 

Problem międzynarodowej roli ekonomicznej i politycznej Śląska w europej-
skiej polityce Wielkiej Brytanii w latach 1945–1948 nie spotkał się dotąd z do-
statecznym zainteresowaniem w polskiej historiografii1. Szczególnie interesujące 
i zarazem niemal zupełnie nieznane jest zagadnienie współpracy Polski z Euro-
pejską Organizacją Węgla (European Coal Organisation – ECO)2, która ukazała 
ogólnoeuropejski wymiar Śląska jako ważnego obszaru gospodarczego naszego 
kontynentu. Tym samym również kwestia granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej 
po 1945 r., która w poglądach historyków zdominowana została przez kontekst 
zimnej wojny3, przedstawia się obecnie w nowym świetle. Dzięki materiałom 
brytyjskiego Foreign Office wiadomo, że od konferencji w Poczdamie w dniach
17 VII–2 VIII 1945 r. przez kilka kolejnych lat Wielka Brytania wraz ze Stanami 
Zjednoczonymi dążyła do utrzymania gospodarczych związków poniemieckiego 
Śląska z innymi krajami europejskimi w imię odbudowy polityczno-gospodarczego 

1 Większość opracowań obejmowała przede wszystkim polskie ujęcie zagadnienia granicy na 
Odrze i Nysie Łużyckiej po 1945 r., w tym: Tadeusz Marczak, Granica zachodnia w polskiej poli-
tyce zagranicznej w latach 1944–1950, Wrocław 1995; Krzysztof Skubiszewski, Zachodnia gra-
nica Polski w świetle traktatów, Poznań 1975; Wiesław Dobrzycki, Granica zachodnia w polityce 
polskiej, 1944–1947, Warszawa 1974. Szerszego ujęcia zagadnienia statusu Śląska zabrakło także 
w publikacjach obcojęzycznych prezentujących międzynarodowe ujęcie kwestii granicy polsko-nie-
mieckiej: Debra Allen, The Oder–Neisse Line. The United States, Poland and Germany in the Cold 
War, Westport 2003, oraz Hans Georg Lehmann, Der Oder–Neisse-Konflikt, München 1979. 

2 Europejskiej Organizacji Węgla nie należy mylić z powstałą w 1951 r. Europejską Wspólnotą 
Węgla i Stali; Nathaniel Samuels, The European Coal Organisation, „Foreign Affairs”, July 1948 
(http://www.foreignaffairs.com/articles/70696/nathaniel-samuels/the-european-coal-organization 
[dostęp: 20 VI 2015]).

3 Por. szerzej: Krzysztof Ruchniewicz, Jakub Tyszkiewicz, Amerykańskie projekty rewizji 
granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej w początkowym okresie zimnej wojny. Materiały, [w:] Studia z hi-
storii najnowszej, red. Krzysztof Ruchniewicz, Bożena Szaynok, Jakub Tyszkiewicz, Wrocław 
1999; Jakub Tyszkiewicz, Otwarte okno w „żelaznej kurtynie”. Polityka administracji prezydenta 
Eisenhowera wobec Polski (październik 1956–styczeń 1961), Wrocław 2003, s. 185–222. 
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porządku w Europie4. Mimo otwartego sygnalizowania tego postulatu przez po-
lityków brytyjskich i amerykańskich po zakończeniu wojny, oczekuje on dopiero 
na pogłębioną analizę polskich badaczy.

Artykuł stanowi próbę wykazania faktu, że w latach 1945–1948 Wielka Bryta-
nia, przy współudziale Stanów Zjednoczonych, dążyła do zintegrowania przemysłu 
węglowego Śląska z Europą Zachodnią, czemu służyć miał udział Polski w Eu-
ropejskiej Organizacji Węgla. Dyplomacja brytyjska powoływała się na potrzebę 
zapewnienia krajom zachodnioeuropejskim dostaw węgla oraz produktów rolnych 
ze śląskiego terytorium administrowanego przez Polskę. Zakładano, że rosnący eks-
port śląskiego węgla i artykułów spożywczych do państw zachodnioeuropejskich 
zostanie zapewniony w zamian za zachodnią pomoc w modernizacji regionalnej 
infrastruktury przemysłowej. Planom brytyjskim towarzyszyły prowadzone w po-
rozumieniu z Waszyngtonem próby rewizji granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej na 
korzyść Niemiec, co miało służyć utrzymaniu Śląska w obrębie systemu gospodar-
czego Europy wobec groźby dominacji Związku Radzieckiego nad Polską. Mając 
na uwadze, że całość niemieckiego terytorium znajdowała się wówczas pod okupa-
cyjną administracją Wielkiej Brytanii, USA, Francji i ZSRR5, należy zaznaczyć, że 
regionalne problemy granicy polsko-niemieckiej i statusu Śląska rzutowały w tym 
okresie na szersze zagadnienie odbudowy ekonomicznej Europy. 

Już podczas spotkania z delegacją brytyjską na konferencji w Poczdamie 26 VII 
1945 r. przedstawiciele Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej6 zwrócili uwa-
gę, że Śląsk pod polską administracją mógł najlepiej przysłużyć się powojennej 
odbudowie Europy i ustanowieniu pokojowego ładu na kontynencie7. Wymieniano 
w tym kontekście potencjał produkcyjny „kopalń na Górnym Śląsku oraz w rejonie 
Wałbrzycha” szacowany odpowiednio na 30 i 5 mln ton węgla rocznie8. Polacy 
wyrażali ponadto gotowość do eksportu śląskiego węgla do Niemiec i krajów za-
chodnioeuropejskich, ale pod warunkiem uzyskania pomocy ze strony Wielkiej 

4 Wykorzystane dokumenty Foreign Office (dalej: FO) pochodzą ze zbiorów The National Ar-
chives (dalej: TNA) w Londynie, Kew, Richmond z zespołów ogólnej korespondencji politycznej 
(FO 371), Biura Kontroli do spraw Niemiec i Austrii (FO 945) oraz Wydziału Politycznego Komisji 
Kontroli do spraw Niemiec (FO 1049). Kwerendę ograniczono do materiałów Foreign Office, ponie-
waż stanowią one największy zbiór brytyjskich dokumentów obejmujących podejmowaną problema-
tykę, w tym również sprawy polityki gospodarczej. Z tego zespołu pochodzą także opublikowane już 
dokumenty w serii Documents on British Policy Overseas, Series I: 1945–1950, Stationery Office, 
London 1984.

5 Krzysztof Skubiszewski, Zachodnia granica Polski, Gdańsk 1969, s. 405–407.
6 Delegacji TRJN w Poczdamie towarzyszyła grupa ekspertów (geografów i geologów) w skła-

dzie: Walery Goetel, Stanisław Leszczycki, Andrzej Bolewski. Podczas wojny opracowywali oni 
społeczno-ekonomiczne uzasadnienie polskich żądań wobec ziem zachodnich; Marczak, Granica 
zachodnia, s. 98.

7 Lubomir Zybl ikiewicz, Polityka Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec Polski 
1944–1949, Warszawa 1984, s. 190–191.

8 TNA, FO 371/45824, British Conference: economic assets of Germany east of the Oder–Neisse 
Line; Poland, Notes of a meeting in the Conference Room, 20 Ringstrasse at 3 p.m. on July 26th, 
Foreign Office, 27 July 1945.
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Brytanii w budowie odpowiedniej infrastruktury transportowej. Podkreślając zna-
czenie rolniczych obszarów Dolnego Śląska, zapewniali, że „jakiekolwiek nadwyż-
ki żywności” z tego regionu mogłyby być przekazywane do Niemiec „w zamian 
za niezbędne dla Polski produkty niemieckie”. 

Warto odnotować, że w memorandum delegacji polskiej na konferencję pocz-
damską z 28 lipca również akcentowano kluczową rolę Śląska dla Europy pod 
warunkiem „przyznania Polsce całego Śląska po Nysę Zachodnią”9. Tylko w tych 
okolicznościach, jak podkreślał członek delegacji Stanisław Grabski, „kopalnie 
i fabryki śląskie [...] staną się silnym łącznikiem współpracy gospodarczej naro-
du polskiego z zachodnimi anglosaskimi wielkimi demokracjami”10. Stanowisko 
ZSRR w tej ostatniej sprawie nie było już tak jednoznaczne. Jak zauważył Tadeusz 
Marczak, postulat radziecki na rzecz przesunięcia granicy polsko-niemieckiej po 
Nysę Łużycką, przynajmniej do czasu konferencji poczdamskiej, był kartą prze-
targową Józefa Stalina w rywalizacji z aliantami zachodnimi o wpływy w pokona-
nych Niemczech11. Z tym większym zaangażowaniem polskie władze przystąpiły 
wówczas do organizowania administracji na tzw. Ziemiach Odzyskanych12. W tych 
okolicznościach minister spraw zagranicznych Wincenty Rzymowski postulował 
w Poczdamie, aby „Niemcy odstąpili te ziemie, które były podstawą ich agresji 
[...] w interesie bezpieczeństwa i pokoju w Europie”13. Jak bowiem podkreślił wi-
cepremier Stanisław Mikołajczyk, to właśnie Śląsk był dotąd jedną z niemieckich 
baz zbrojeniowych, z której pochodziła większa część produkcji cynku oraz wę-
giel. Polski Śląsk wraz z portem w Szczecinie miał natomiast stworzyć, zdaniem 
Mikołajczyka, sieć kontynentalnej wymiany handlowej „pod kontrolą Narodów 
Zjednoczonych”, która sprawi, że „Polska stanie się wielkim terenem tranzyto-
wym” w Europie14.

Z zainteresowaniem do powyższych propozycji rządu polskiego odniósł się Ze-
spół Planowania Gospodarczego i Przemysłowego w Foreign Office, sporządzając
31 lipca opracowanie poświęcone „ekonomicznym zasobom Niemiec na wschód 
od Odry i Nysy Łużyckiej (z wyłączeniem Prus Wschodnich)”15. Potwierdzono 

9  Memorandum delegacji polskiej na konferencję poczdamską, 1945, lipiec 28, Poczdam, [w:] 
W stronę Odry i Bałtyku. Wybór źródeł (1795–1950), t. 4: Od Poczdamu do Zgorzelca (1945–1950), 
red. Wojciech Wrzesiński, Wrocław–Warszawa 1991, s. 39.

10 Ibidem.
11 Marczak, Granica zachodnia, s. 111–112.
12 Oprócz odnowienia Polskiego Związku Zachodniego przykładem działania obliczonego na 

przekonanie opinii międzynarodowej do polskich praw na Ziemiach Zachodnich było powołanie 
odrębnego resortu pod postacią Ministerstwa Ziem Odzyskanych w listopadzie 1945 r.; Grzegorz 
Strauchold, Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945–1957, Toruń 2003, 
s. 146–154.

13 Wincenty Rzymowski, Polskie sprawozdanie z konferencji trzech ministrów spraw zagra-
nicznych w Poczdamie z udziałem delegacji polskiej, [w:] W stronę Odry i Bałtyku, s. 33.

14 Stanisław Mikołajczyk, Polskie sprawozdanie z konferencji trzech ministrów spraw zagra-
nicznych w Poczdamie z udziałem delegacji polskiej, ibidem, s. 34–35.

15 TNA, FO 371/45824, Economic Assets of Germany Lying East of the Oder–Neisse Line, Eco-
nomic and Industrial Planning Staff, Foreign Office, 31 July 1945.
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w nim międzynarodowe znaczenie Górnego i Dolnego Śląska, które były „bogate 
w węgiel kamienny i brunatny, a także w znaczne zasoby mineralne”. Jednocześ-
nie zaakcentowana została potrzeba utrzymania gospodarczej komplementarności 
wszystkich obszarów Śląska, która wykluczała dokonanie na tym terenie arbitralne-
go podziału politycznego. Zauważono, że dla śląskiego węgla naturalnym szlakiem 
transportowym była Odra, dzięki której mógł on dotrzeć do „centrów przemysło-
wych” w Gliwicach, Wałbrzychu, Wrocławiu i Zgorzelcu, gdzie znajdowały się 
zakłady hutnicze, metalurgiczne, tekstylne oraz chemiczne. W następnej kolejności 
towary i surowce byłyby eksportowane za pośrednictwem portu szczecińskiego. 
Jednakże mimo zgodnego podkreślenia przez obie delegacje konieczności związa-
nia Śląska z rynkami europejskimi16 dyplomacja brytyjska sprzeciwiła się postula-
towi wytyczenia granicy na Nysie Łużyckiej. Zdaniem Londynu linia ta w sposób 
sztuczny podzieliłaby bowiem jednolity dotąd obszar ekonomiczny17. Dotyczyło 
to zwłaszcza miasta Görlitz, które było „centrum przemysłowym opartym na 
sąsiednim zagłębiu węgla brunatnego po obu stronach Nysy” oraz powiązanym 
z ośrodkami produkcyjnymi okręgu Jelenia Góra–Leśna–Lubań18. W związku 
z tym w opinii Foreign Office „odcięcie Görlitz od tego obszaru doprowadziłoby
do gospodarczej reorientacji pozostałych ośrodków przemysłowych”19. Znamienne 
zatem, że brytyjski minister spraw zagranicznych Ernest Bevin niemal do końca 
obrad konferencji poczdamskiej nalegał na ustalenie granicy polsko-niemieckiej 
wzdłuż Nysy Kłodzkiej20, co oznaczałoby w praktyce podział Śląska i pozosta-
wienie jego zachodniej części w granicach Niemiec. 

W trakcie konferencji nie doszło już jednak do dyskusji na temat wykorzystania 
śląskiego potencjału ekonomicznego na potrzeby Europy. Z korespondencji dyplo-
matycznej między Foreign Office a brytyjską ambasadą w Warszawie dowiadujemy
się bowiem, że wspomniane opracowanie dotyczące terytoriów poniemieckich „do-
tarło [do Poczdamu] zbyt późno, aby można je było rozpowszechnić”21. Ostatecznie 
zatem Bevin wraz z amerykańskim sekretarzem stanu Jamesem Byrnesem zgodzili 
się 31 VII 1945 r. na formułę końcową konferencji ustalającą tymczasową admi-
nistrację polską na ziemiach poniemieckich na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej. 
Miały one znajdować się „pod zarządem państwa polskiego” do czasu ostatecznej 
delimitacji zachodniej granicy Polski na przyszłej konferencji pokojowej i „nie po-
winny być uznawane za część radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech”22. 

16 Marczak, Granica zachodnia, s. 108–109.
17 TNA, FO 371/45824, Economic Assets of Germany.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Marczak, Granica zachodnia, s. 113.
21 TNA, FO 371/45824, Economic Relations Department, Foreign Office to British Embassy, 

Warsaw, 1 September 1945.
22 Foreign Relations of the United States (dalej: FRUS), 1945, United States Department of State 

/ Foreign relations of the United States: diplomatic papers: the Conference of Berlin (the Potsdam 
Conference), Communique, Report on the Tripartite Conference in Berlin, Babelsberg, 2 August, 
1945 (http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/FRUS [dostęp: 6 V 2015]).
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Rząd premiera Clementa Attlee, w obliczu trudności w przeprowadzeniu pol-
sko-niemieckich „korekt” granicznych, postanowił stworzyć warunki do umię-
dzynarodowienia dostępu państw zachodnioeuropejskich do śląskich zasobów 
gospodarczych bez potrzeby zmian terytorialnych i ponownej wymiany ludności. 
Temu celowi służyć miało zintegrowanie Polski z Europejską Organizacją Węgla. 
Struktura ta powołana została w Londynie w maju 1945 r. (formalnie istniała od 
1 I 1946 r.) przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone z udziałem Belgii, Danii, 
Francji, Grecji, Luksemburga, Holandii, Norwegii oraz Turcji, z zadaniem koor-
dynacji wydobycia i handlu węglem w Europie23. Siedziba organizacji znajdowała 
się w Londynie, a jej przewodniczącym został John Crandon Gridley, były doradca 
ekonomiczny w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił Ekspedycyjnych we 
Francji. Oficjalnie utworzenie ECO związane było z „potrzebą efektywnej koordy-
nacji podaży i popytu w obecnym okresie ogólnego niedoboru węgla i określonych 
rodzajów wyposażenia górniczego w Europie”24. 

W opinii Londynu rozwiązaniem europejskich problemów gospodarczych po-
winno być jak najszybsze związanie Polski z ECO, a w konsekwencji wykorzy-
stanie w skali kontynentalnej znajdujących się pod polską administracją zasobów 
ekonomicznych Śląska. Z tego powodu już w grudniu 1945 r. Gridley spotkał się 
na terenie ambasady polskiej w Londynie ze Stanisławem Kossuthem, sekretarzem 
generalnym Centralnej Rady Polskiego Przemysłu Górniczego. Podczas dwugo-
dzinnej dyskusji opisanej przez Gridleya jako „całkowicie szczera” Kossuth miał 
kategorycznie stwierdzić, że „osobiście opowiada się za wstąpieniem Polski do 
ECO”25. Podkreślił przy tym szczególne znaczenie potencjału produkcyjnego 
Śląska dla Europy, mówiąc o możliwości wydobycia 112 mln ton węgla rocznie. 
Uzależnił jednak poziom produkcji i eksportu węgla od poprawy kondycji infra-
struktury wydobywczej oraz transportowej, która pomogłaby wyeliminować „braki 
w sile roboczej, żywności, wyposażeniu górniczym”. W tych warunkach udział 
Polski w ECO, zakładającej „równą dystrybucję węgla oraz brakującego sprzętu 
i zaopatrzenia”26, wydawał się w opinii polskiego przedstawiciela kluczowy dla 
przyszłego rozwoju kraju. Opinia powyższa przekonała Gridleya, że Kossuth był 
„specjalnym emisariuszem” rządu polskiego, który poważnie rozważa przystąpie-
nie do tej międzynarodowej inicjatywy27. 

W dniu 28 XII 1945 r. Foreign Office poinformowało ambasadę brytyjską
w Polsce, że rząd polski, za pośrednictwem francuskiego reprezentanta w ECO, 
wyraził wolę wstąpienia do tej organizacji, kierując jednocześnie do Gridleya 

23 TNA, FO 371/57913–57917, European Coal Organisation: negotiations with Poland, Czecho-
slovakia and Yugoslavia, Agreement on the Establishment of the European Coal Organisation.

24 Ibidem.
25 TNA, FO 371/57913–57917, John Crandon Gridley, European Coal Organisation, Poland, 

19 December 1945. 
26 Ibidem.
27 Ibidem.
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zaproszenie do Warszawy28. Jednakże w połowie stycznia 1946 r. Victor Caven-
dish-Bentinck, ambasador brytyjski w Polsce, poinformował Londyn o polskich 
obawach przed pogorszeniem stosunków z Moskwą, ponieważ „ZSRR naciskał na 
włączenie Polski w radzieckie struktury ekonomiczne”29. Mimo to zdaniem am-
basadora brytyjskiego integracja Polski z ECO nie stała w sprzeczności z dobrymi 
stosunkami polsko-radzieckimi. W rozmowie z wicepremierem Mikołajczykiem 
w styczniu 1946 r. Cavendish-Bentinck doradził mu nawet skonsultowanie się 
w tej sprawie z radzieckim ambasadorem Wiktorem Lebiediewem30. Znamienne, 
że bagatelizował przy tym wynik przyszłych wyborów parlamentarnych w Polsce, 
który, w jego opinii, był bez znaczenia w przypadku utrzymania przez Moskwę 
kontroli nad śląskim przemysłem.

Ważnym krokiem na rzecz związania zasobów gospodarczych Śląska z ECO 
miała być konwencja węglowa odbywająca się pod koniec stycznia 1946 r. w Ka-
towicach. Na spotkanie zaproszeni bowiem zostali delegaci ambasad oraz konsu-
latów Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Francji31. Oficjalnie Wielką
Brytanię reprezentował John Dickinson, konsul w Katowicach, a obecny na kon-
wencji Gridley miał przyjrzeć się z bliska możliwościom produkcyjnym śląskiego 
górnictwa „z uwzględnieniem perspektyw dla eksportu [węgla]”32. Sceptycznie 
ocenił „propagandowe” zapowiedzi kierownictwa polskiej administracji przemy-
słu górniczego mówiące o planie wyeksportowania do krajów europejskich (poza 
ZSRR) 16 mln ton węgla w 1946 r. Jednocześnie jednak uznał śląskie zaplecze wę-
glowe za „jedyny element przetargowy Polski” w stosunkach zagranicznych, który 
będzie „istotnym narzędziem polityki rządowej i narodowej”33. Wyrażał zarazem 
obawę, że śląski przemysł pozbawiony pomocy międzynarodowej i udziału ECO 
znajdzie się pod kontrolą Związku Radzieckiego, co odizoluje go od kontaktów 
z Europą Zachodnią.

Po zakończeniu konwencji w Katowicach Gridley przyznał w raporcie dla Fo-
reign Office, że Śląsk miał możliwość konstruktywnego udziału w życiu gospo-
darczym całej powojennej Europy, przyczyniając się tym samym do umocnienia 
niezależności Polski od ZSRR. Zaproponował zatem wsparcie przez rząd brytyj-
ski rozbudowy „infrastruktury transportowej i eksportowej [Śląska]”34, umożli-
wiającej temu regionowi stałą wymianę handlową z Niemcami, Francją, krajami 
bałkańskimi i skandynawskimi poprzez szlak odrzański oraz porty w Szczecinie, 

28 TNA, FO 371/57913–57917, From Foreign Office to Warsaw, 28 December 1945.
29 Ibidem, Victor Cavendish-Bentinck, From Warsaw to Sir N. Ronald, ECMO, Foreign Office, 

16 January 1946.
30 Ibidem. 
31 Ibidem, J.C. Gridley, Visit to Warsaw and Katowice, To My Report of This Day to the Chair-

man of the European Coal Organisation, Strictly Confidential Supplement, 26 January–10 February 
1946.

32 Ibidem, From Warsaw to Foreign Office, 4 February 1946.
33 Ibidem, J.C. Gridley, Visit to Warsaw and Katowice.
34 Ibidem.
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Gdańsku i Gdyni. Gridley oczekiwał na tym odcinku bliskiej współpracy Polski 
z Czechosłowacją, która również otrzymała zaproszenie do członkostwa w ECO. 
Podzielał w tym względzie stanowisko polskiego „Dziennika Zachodniego”, który 
w lutym 1946 r. upatrywał szansy na udział Śląska i Polski w „międzynarodowym 
przedsięwzięciu odgrywającym ważną rolę w odbudowie powojennej Europy”35. 
Niewystarczający poziom dostaw węgla z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczo-
nych i Westfalii sprawiał, że ECO oczekiwała od Śląska pokrycia europejskiego 
„deficytu węglowego”.

Dopiero jednak spotkanie Gridleya z Hilarym Mincem, ministrem przemysłu, 
na początku lutego 1946 r. przybliżyło perspektywę członkostwa Polski w ECO. 
Minc zadeklarował wówczas gotowość Warszawy do przystąpienia do tej organiza-
cji pod warunkiem wszakże poszanowania „znaczenia oraz interesów [Polski] jako 
ważnego europejskiego producenta i eksportera węgla”36, co sprowadzało się do 
utrzymania przez Polskę prawa do zawierania umów dwustronnych z odbiorcami 
węgla oraz zapewnienia dostaw wyposażenia i technologii dla śląskiego przemysłu. 
Minc zaproponował także, aby w zamian Polska ponosiła koszty utrzymania ECO 
odpowiadające procentowo finansowemu udziałowi Wielkiej Brytanii i Stanów
Zjednoczonych37. 

Po zapowiedzi spełnienia większości wymienionych postulatów Polska została 
przyjęta jako nowy członek Europejskiej Organizacji Węgla w marcu 1946 r.38 Jed-
nak pierwsze miesiące polskiego udziału w tej organizacji nie spełniły oczekiwań 
ani Warszawy, ani Londynu. Na ten stan rzeczy wpłynęły w pierwszej kolejności 
nieporozumienia polsko-brytyjskie na tle negocjowanej umowy finansowej, sta-
tusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz łamania zasad demokracji przez 
komunistyczny rząd w Warszawie podczas przygotowań do wyborów i referendum 
ludowego w 1946 r.39 Władze brytyjskie wyraziły wprawdzie w kwietniu 1946 r. 
zgodę na zawarcie porozumienia finansowego z Polską i udzielenie jej kredytu
w wysokości 6 mln funtów40, jednakże rząd premiera Attlee nie zamierzał wspierać 
modernizacji śląskiego przemysłu w obawie, że pomoc taka przyniosłaby większą 
korzyść Związkowi Radzieckiemu niż zachodnioeuropejskim importerom węgla. 
Londyn uważał, że skoro eksport śląskiego węgla do ZSRR pozostawał dla Polski 
priorytetem, to wsparcie brytyjskie dla gospodarki Śląska oznaczałoby „stworze-
nie naszym kosztem rosyjskiej strefy wpływów oraz utratę rynku eksportowego 

35 TNA, FO 371/57913–57917, Poland Joins the European Coal Organisation, „Dziennik Za-
chodni”, 16 February 1946 [przedruk Foreign Office].

36 Ibidem, Hotel Polonia, Warsaw, 8 February 1946. 
37 Ibidem, Hilary Minc, Do Pana J. C. Gridley’a, Warszawa, Hotel „Polonia”, Ministerstwo 

Przemysłu, 9 lutego 1946.
38 Samuels, The European Coal Organisation.
39 Zob. szerzej: Marek Kazimierz Kamiński, Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów 

Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, Warszawa 1991, s. 148–160, oraz Zybl ik iewicz, Polityka, 
s. 236–270.

40 Zybl ikiewicz, Polityka, s. 257–258.
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na rzecz Polaków”41. Mimo tych wątpliwości w marcu 1946 r. Foreign Office
nadal dostrzegało istotny interes Wielkiej Brytanii we włączeniu śląskich zasobów 
przemysłowych w europejską sieć zaopatrzeniową. Wynikało to z przekonania, że 
„wszystko, co przyczynia się do liberalizacji handlu, zwłaszcza gdy uwzględnia 
wolność w dziedzinie transportu, przynosi nam bezsprzeczną korzyść”42. Zgodnie 
z tym założeniem w maju 1946 r. John Eaton Griffith, nowy przewodniczący ECO,
zwrócił się do ministra Minca o zwiększenie aktywności śląskiego przemysłu na 
rzecz odbudowującej się Europy. Oczekiwał teraz zaopatrzenia w węgiel „krajów 
skandynawskich, wschodnich Niemiec i Austrii” w okresie letnim w ramach tzw. 
specjalnego przydziału polskiego węgla dla Europy43. Według tego planu zaopa-
trzenie ze Śląska miało przynajmniej tymczasowo wypełnić niedobory dostaw 
węgla z USA i z Zagłębia Ruhry. 

Wkrótce stanowisko Polski, faworyzującej umowy bilateralne kosztem wspól-
notowych porozumień na dostawy węgla, stało się jedną z przyczyn wewnętrz-
nego kryzysu w ECO. Po wprowadzeniu na początku 1947 r. na wniosek USA 
reguły przydziału węgla dla europejskich odbiorców według poziomu konsumpcji 
z okresu przedwojennego okazało się, że Warszawa nie zamierzała się podporząd-
kować nowym rozporządzeniom44. Konieczność zapewnienia zachodniej pomocy 
finansowo-technicznej w odbudowie infrastruktury skłoniła Polskę do zawierania
z importerami umów bilateralnych równolegle z porozumieniami o przydziale 
węgla w ramach ECO. Umocowanie wymiany handlowej na tych podwójnych 
standardach umożliwiało Polsce wytargowanie od odbiorców pomocy w zakresie 
niezbędnej rozbudowy linii komunikacyjnych, ale wzbudzało naturalny sprzeciw 
pozostałych członków organizacji, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych45. Rozwią-
zanie problemów współpracy Śląska z Europą Zachodnią musiało stać się w tych 
warunkach przedmiotem negocjacji wielkich mocarstw.

Podczas rozpoczętej 10 III 1947 r. sesji Rady Ministrów Spraw Zagranicznych 
w Moskwie kwestia statusu Śląska i granicy polsko-niemieckiej była intensywnie 
omawiana przez przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Związ-
ku Radzieckiego46. Roger Jackling, radca Ambasady Brytyjskiej w Waszyngtonie, 
w depeszy do Foreign Office z 26 marca zasugerował, aby USA zaproponowały
Polsce udział w przygotowywanym programie pomocy dla Europy w zamian za 
polskie zobowiązanie do eksportu śląskiego węgla do Niemiec. Jackling zakładał, 
że „polski przemysł górniczy był w stanie przekroczyć swoje plany produkcyjne”, 
co sprawiłoby, że „w zamian za pomoc z Zachodu, [Polska] mogłaby udostępnić 

41 TNA, FO 371/57913–57917, Polish Coal and ECO Policy, Northern Department, Foreign 
Office, 25 March 1946.

42 Ibidem.
43 TNA, FO 371/57913–57917, John Eaton Griffith, To British Embassy, Warsaw, 10 May 

1946.
44 Samuels, The European Coal Organisation.
45 Ibidem.
46 Ruchniewicz, Tyszkiewicz, Amerykańskie projekty rewizji granicy, s. 71–72. 
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47 TNA, FO 945/36, Roger Jackling, British Embassy, Washington to J.W. Nicholls, Supply and 
Relief Department, Foreign Office, 26 March 1947, FO 371.

48 Kamiński, Polska i Czechosłowacja, s. 261.
49 Allen, The Oder–Neisse Line, s. 77.
50 Jerzy Krasuski, Polityka czterech mocarstw wobec Niemiec 1945–1949, Poznań 1967, s. 65.
51 George Marshall, cyt. za: Marczak, Granica zachodnia, s. 416.
52 Stanowisko Marshalla w sprawie granicy wywołało stanowczy protest Arthura Bliss-Lane’a, 

byłego ambasadora w Warszawie, który w maju 1947 r. wypomniał sekretarzowi stanu, że swoimi 
wypowiedziami zniechęcał społeczeństwo polskie do Stanów Zjednoczonych i umacniał pozycję 
komunistów w Polsce; Anna Mazurkiewicz, Dyplomacja Stanów Zjednoczonych wobec wyborów 
w Polsce w latach 1947 i 1989, Warszawa 2007, s. 129–132.

53 George Marshal l, Fourth Meeting of the Council of Foreign Ministers, Moscow, Report by 
Secretary Marshall, April 28, 1947, Yale Law School, The Avalon Project (http://avalon.law.yale.
edu/20th_century/decade23.asp [dostęp: 15 VI 2015]).

część zasobów [węgla]”47. Brytyjczykom zależało teraz zwłaszcza na „zwiększe-
niu polskich dostaw do wschodnich Niemiec”, dzięki czemu większą ilość węgla 
z Zagłębia Ruhry można byłoby skierować do Francji i krajów skandynawskich. 
Wiadomo było, że już 21 II 1947 r. prezydent Harry Truman przedłożył Kongresowi 
wniosek o udzielenie 350 mln dolarów pomocy dla wybranych krajów europej-
skich, m.in. Węgier i Polski48. Projekt ten służyć miał umacnianiu „ogólnoeuro-
pejskiej orientacji” polskiej gospodarki, w ramach przygotowania jej do udziału 
w amerykańskim programie odbudowy Niemiec i Europy. Jednakże wkrótce potem 
amerykański prezydent, w słynnym przemówieniu z 12 III 1947 r., dającym począ-
tek tzw. doktrynie Trumana, zaliczył Polskę do krajów zniewolonych przez komu-
nizm, co ograniczyło możliwości rozwoju związków tego kraju z Zachodem. 

Przekonanie, że udział Polski w europejskiej współpracy gospodarczej był 
całkowicie zależny od decyzji ZSRR, stanowiło podłoże wniosku sekretarza sta-
nu USA George’a Marshalla w Moskwie 9 kwietnia o powołanie specjalnej mię-
dzynarodowej komisji granicznej, złożonej z przedstawicieli czterech mocarstw 
i Polski, która zajęłaby się rewizją przedwojennej granicy polsko-niemieckiej49. 
Marshall zaproponował pozostawienie Dolnego Śląska w granicach Niemiec, 
ponieważ był to „obszar dobrze rozwinięty przemysłowo, który mógł zaspokoić 
niemieckie potrzeby żywnościowe”. Poza tym komisja międzynarodowa miałaby 
ustanowić porozumienia gospodarcze zapewniające włączenie zasobów okręgu 
przemysłowego Śląska w ramy europejskiej współpracy ekonomicznej50. W opinii 
Marshalla największe znaczenie dla odbudowy Europy miał górnośląski „węgiel 
i inne bogactwa śląskie, [które] służyły do podtrzymania gospodarki europejskiej”, 
choć jego zdaniem miały one również „należycie zaspokajać potrzeby Polski”51. 
Warto odnotować, że ze stanowiskiem Marshalla w sprawie granicy polsko-nie-
mieckiej nie zgadzał się Arthur Bliss-Lane, były ambasador USA w Warszawie52. 
Należy jednak zwrócić uwagę, że sekretarz stanu w swym raporcie z konferencji 
moskiewskiej dopuszczał utrzymanie całego Śląska w granicach Polski, pod wa-
runkiem że granica „nie stworzy bariery dla handlu i wymiany, od której zależy 
dobro Europy”53. Wierzył bowiem w „dobrosąsiedzką przyszłość demokratycznej 
Polski i Niemiec”. 
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Wysunięty przez USA i Wielką Brytanię w Moskwie pomysł powołania ko-
misji granicznej i przyłączenia Śląska do strefy okupacyjnej Niemiec spotkał się 
naturalnie z bardzo negatywnym odbiorem polskiego MSZ, które w wewnętrznym 
opracowaniu wskazało, że „europejska teza min. Marshalla zaczęła być realizowana 
[...], gdy klin śląski oraz cały bieg Odry wraz ze Szczecinem powróciły w granice 
Rzeczypospolitej”54. W tej sytuacji Brytyjczycy, chcąc utrzymać kontakty z War-
szawą, zdystansowali się wobec amerykańskiej propozycji zwrotu Niemcom czę-
ści obszarów administrowanych przez Polskę55. W drodze powrotnej z Moskwy 
27 kwietnia brytyjski minister spraw zagranicznych Ernest Bevin zatrzymał się 
w Warszawie, gdzie odbył nieoficjalne rozmowy z ministrem spraw zagranicznych
Zygmuntem Modzelewskim oraz z premierem Józefem Cyrankiewiczem56. Mo-
dzelewski, oświadczając, że strona polska nie może przyjąć propozycji powołania 
międzynarodowej komisji granicznej, nawiązał zarazem do problemu odbudowy 
Europy, mówiąc, że „Niemcy nie powinny być odbudowane wcześniej niż kraje, 
które ucierpiały bezpośrednio wskutek agresji niemieckiej”57. Obawiał się bowiem, 
że silne ekonomicznie Niemcy zdominowałyby słabsze wschodnioeuropejskie 
organizmy gospodarcze. W uzasadnieniu swojego stanowiska przed Bevinem po-
wołał się na polsko-brytyjski traktat o pomocy wzajemnej z sierpnia 1939 r., który 
jego zdaniem zobowiązywał Wielką Brytanię do obrony polskich ziem zachodnich 
przed „niemieckimi zamiarami rewizjonistycznymi”58. Odpowiedzią Bevina było 
ponowienie propozycji powołania międzynarodowej komisji, „która by stwierdziła, 
co Polska zrobiła na tych terenach [poniemieckich] pod względem zaludnienia i za-
gospodarowania”59. Miałaby ona stanowić nie tylko formę politycznej gwarancji 
bezpieczeństwa, lecz także otworzyć przed Polską drogę do związania przemysłu 
śląskiego z Europą Zachodnią.

Istotnym przełomem w działaniach Londynu na rzecz rozszerzenia stosunków 
gospodarczych Polski i Śląska w Europie było podpisanie 9 VI 1947 r. polsko-
-brytyjskiego układu handlowego, zakładającego wykorzystanie przez Warszawę 
części zdeponowanego w Londynie polskiego złota do zakupu brytyjskich urzą-
dzeń fabrycznych i środków inwestycyjnych60. W założeniach rządu brytyjskiego 
postanowienia tego układu, umożliwiające modernizację górnictwa i rolnictwa, 
sprzyjały zatem zwiększeniu potencjału produkcyjnego i eksportowego Śląska. 

54 Fragmenty i omówienie opracowania pt. „Tezy min. Marshalla w sprawie granic zachodnich 
Rzeczypospolitej”, Warszawa, kwiecień 1947, [w:] W stronę Odry i Bałtyku, s. 140–141.

55 Ibidem, s. 244.
56 Marczak, Granica zachodnia, s. 372–375.
57 Notatka z rozmowy ministra spraw zagranicznych Z. Modzelewskiego z ministrem spraw za-

granicznych W. Brytanii E. Bevinem (fragmenty), 1947, kwiecień 27, Warszawa, [w:] W stronę Odry 
i Bałtyku, s. 142–143.

58 Ibidem, s. 143.
59 TNA, FO 371/66155, Philip Broad to Foreign Office, 29 April 1947; FRUS, 1947, Eastern 

Europe, The Soviet Union, The Charge in Poland (Keith) to the Secretary of State, Warsaw 28 April 
1947 (http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/FRUS [dostęp: 6 V 2015]).

60 Kamiński, Polska i Czechosłowacja, s. 257.
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Zaledwie kilka dni wcześniej, 5 VI 1947 r., sekretarz stanu USA G. Marshall ogło-
sił na Uniwersytecie Harvarda plan pomocy gospodarczej w ramach powojennej 
odbudowy państw europejskich, uwzględniając „potrzebę porozumienia pomiędzy 
państwami Europy”61. W ślad za deklaracją Marshalla Bank Światowy zapowie-
dział wysłanie do Polski grupy ekspertów z zadaniem oceny polskich potrzeb 
gospodarczych oraz możliwości produkcji i eksportu węgla ze Śląska do Europy 
Zachodniej62. Kopalnie śląskie odwiedzić mieli m.in. przedstawiciele Pittsburgh 
Consolidation Coal Company. Zarząd Banku uważał bowiem, że wykonanie planu 
Marshalla musiało uwzględniać rozwój „jedynych znaczących źródeł węgla w Eu-
ropie – Śląska, Zagłębia Ruhry i Wielkiej Brytanii”. Po wizycie w Polsce eksperci 
z Banku Światowego opowiedzieli się za przyznaniem 50 mln dolarów kredytu na 
modernizację śląskiego przemysłu węglowego. 

Mimo wstępnej zgody rządu polskiego na udział w planie Marshalla, w dniu 
9 VII 1947 r. minister Modzelewski powiadomił Stantona Griffisa, ambasadora
USA w Warszawie, że Polska nie weźmie jednak udziału w konferencji paryskiej 
poświęconej odbudowie Europy63. Doszukując się przyczyn zmiany stanowiska 
polskiego, Christopher Mayhew, wiceminister w Foreign Office, powołał się na
rozmowę z Oskarem Langem, byłym ambasadorem polskim w Waszyngtonie, 
który wykazał związek między odrzuceniem planu Marshalla przez Polskę a sta-
tusem Śląska. Uważał on bowiem, że ZSRR zagroził Polsce odebraniem jej ob-
szaru Dolnego Śląska między Nysą Kłodzką i Łużycką wraz z Wrocławiem, co 
zmusiło Warszawę do odstąpienia od współpracy z Zachodem64. W związku z tym 
ambasador brytyjski Donald Gainer podejrzewał, że rząd polski, mimo nacisków 
Moskwy, chciał uczestniczyć w programie współpracy europejskiej i w tym celu 
starał się utrzymać dobre kontakty z Wielką Brytanią65.

Dyplomacja brytyjska pesymistycznie oceniała jednak możliwości polskiego 
udziału w odbudowie Europy po ogłoszonej 23 lipca decyzji Departamentu Stanu 
o „wycofaniu się z programu pomocy dla Polski”66. Jej uzasadnieniem był raport 
płk. R.L. Harrisona, asystenta sekretarza rolnictwa, mówiący o „wyraźnie lep-
szych” warunkach żywnościowych Polski niż Austrii, Włoch czy zachodnich stref 
okupacyjnych Niemiec. Harrison odrzucił także postulowane przez Foreign Office
i Departament Stanu wsparcie potencjału eksportowego Śląska. Jego zdaniem re-
gion ten był bowiem „sceną dynamicznej aktywności”, która sprawi, że „eksport 

61 George Marshal l, The “Marshall Plan” Speech at Harvard University, 5 June 1947 (http://
www.oecd.org/general/themarshallplanspeechatharvarduniversity5june1947.htm).

62 Ferdinand Kuhn, World Bank Moves to Help Increase Polish Coal Output, „Washington Post”, 
11 June 1947.

63 Kamiński, Polska i Czechosłowacja, s. 262–263.
64 Marczak, Granica zachodnia, s. 391.
65 TNA, FO 371/66175–66176, Donald Gainer, H. M. Ambassador to Ernest Bevin, British Em-

bassy, Warsaw, 26 June 1947.
66 Ibidem, Poland Does Not Require U.S. Government Relief, State Department Says, U.S. Infor-

mation Service, 24 July 1947.
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węgla, innych surowców, jak również produktów przemysłowych będzie niewąt-
pliwie rosnąć”67. Podkreślił, że Śląsk oraz cała Polska były w stanie osiągnąć status 
europejskiego eksportera bez pomocy zagranicznej. Stany Zjednoczone, skoncen-
trowane w programie Marshalla na odbudowie Niemiec, nie widziały już potrzeby 
utrzymywania bliższych kontaktów gospodarczych z Polską68. Ponadto kwestia 
pożyczki z Banku Światowego na modernizację śląskiego przemysłu węglowego 
stała się „kontrowersyjna” ze względu na „obecność Gomułki i Minca na niedaw-
nej konferencji europejskich partii komunistycznych [w Szklarskiej Porębie]”69. 
Przyjęcie na komunistycznym zjeździe zimnowojennej doktryny podziału świata na 
dwa przeciwstawne obozy, radziecki i anglo-amerykański, podniosło stan napięcia 
w stosunkach międzynarodowych. Dla rządu brytyjskiego szczególnie krzywdzące 
było oskarżenie o „imperializm” wysunięte pod adresem zachodnioeuropejskich 
socjalistów, do których zaliczono brytyjskiego premiera C. Attlee oraz ministra 
Bevina70. Doktrynalnie antyzachodnia deklaracja konferencji przyczyniła się do 
pogorszenia stosunków polsko-brytyjskich i oddalenia perspektywy międzynaro-
dowego porozumienia w sprawie Śląska i granicy polsko-niemieckiej. 

Kolejna konferencja Rady Ministrów Spraw Zagranicznych odbywająca się 
w Londynie w dniach 25 XI–5 XII 1947 r. nie rozstrzygnęła sprawy międzynarodo-
wego dostępu do gospodarczych zasobów Śląska71. Stany Zjednoczone, jak wynika 
z opracowania Krzysztofa Ruchniewicza i Jakuba Tyszkiewicza, opowiadały się 
wciąż za pozostawieniem Dolnego Śląska na zachód od Odry i Nysy Kłodzkiej 
w granicach Niemiec72. Bevin wystąpił ponownie z wnioskiem o powołanie komi-
sji granicznej, ale wyłącznie Marshall zaproponował nadanie Śląskowi odrębnego, 
międzynarodowego statusu prawnego, który zapewniłby dostęp państw europej-
skich do śląskich bogactw naturalnych73. Amerykanom zależało na powołaniu 
„międzynarodowego zarządu dla całego Górnego Śląska”, co zapewniłoby „uży-
cie tego obszaru dla całości odbudowy europejskiej”74. Ostatecznie propozycjom 

67 Ibidem, R.L. Harrison, Text of Colonel Harrison’s Report, 23 July 1947.
68 Zybl ikiewicz, Polityka, s. 322–323.
69 TNA, FO 371/66175–66176, British Embassy, Washington to Foreign Office, 21 October 
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70 Zjazd partii komunistycznych z sześciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Francji 

i Włoch w Szklarskiej Porębie w dniach 22–27 IX 1947 r. został zwołany przez Stalina w odpowie-
dzi na publikację lipcowego artykułu George’a Kennana uzasadniającego amerykańską politykę 
powstrzymywania „radzieckich tendencji ekspansywnych”, uznającą ZSRR za rywala. Rezultatem 
konferencji było powołanie Biura Informacyjnego – Kominformu; Kamiński, Polska i Czechosło-
wacja, s. 274.

71 Ibidem, s. 275–276.
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73 Krasuski, Polityka czterech mocarstw, s. 78.
74 Cyt. za: Ruchniewicz, Tyszkiewicz, Kilka alternatywnych propozycji, s. 81.
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brytyjskim i amerykańskim kolejny raz sprzeciwił się radziecki minister spraw 
zagranicznych Mołotow. 

W tym czasie, mimo wysiłków brytyjskich o zintegrowanie śląskiego przemysłu 
z europejskim systemem gospodarczym, również udział Polski w ECO dobiegał 
końca. W obliczu utrzymującego się sprzeciwu Warszawy wobec wspólnych za-
sad handlu i przydziału węgla oraz innych sporów między członkami organizacja 
została rozwiązana z dniem 1 I 1948 r. i zastąpiona przez Komitet Węglowy Eu-
ropejskiej Komisji Gospodarczej funkcjonującej w ramach Organizacji Narodów 
Zjednoczonych75. Choć Polska zachowała status członka Komitetu, nie ulegało 
wątpliwości, że jej pogłębiająca się zależność ekonomiczna i polityczna od ZSRR 
oraz zaostrzająca się rywalizacja Zachodu z ZSRR dotycząca statusu Niemiec 
utrudniały rozwój stałych związków gospodarczych i politycznych Śląska z kra-
jami Europy Zachodniej76. Rozpoczęcie realizacji planu Marshalla na początku 
1948 r. wraz z pogłębiającym się podziałem Niemiec i całego kontynentu sprawi-
ły, że w opinii rządu Wielkiej Brytanii kwestia współpracy gospodarczej między 
Śląskiem i Europą Zachodnią utraciła znaczenie dla porządku europejskiego77. 
Podczas debaty w Izbie Gmin w styczniu 1948 r. Bevin przyznał, że uwagę bry-
tyjskiej dyplomacji budził teraz problem ekspansji wpływów ZSRR w Europie, 
sięgających po Łabę oraz Berlin78. 

W tych okolicznościach Londyn odmawiał Polsce prawa do współudziału 
śląskiego przemysłu w amerykańskim programie odbudowy Europy. Pod koniec 
stycznia 1948 r. D. Gainer, brytyjski ambasador w Warszawie, przesłał do Foreign 
Office pełną niepokoju wiadomość, że polska delegacja w Europejskiej Komisji
Gospodarczej ONZ (pełniącej funkcję zlikwidowanej ECO) w Genewie zwróciła 
się do Departamentu Stanu USA z pytaniem, „czy kraje importujące polski węgiel 
mogłyby płacić dolarami pozyskanymi z planu Marshalla”79. W tym czasie więk-
szość zachodnioeuropejskich odbiorców węgla rozliczała się z połowy kosztów 
importu w dolarach amerykańskich. Tymczasem Stany Zjednoczone, wobec anulo-
wania pożyczki węglowej z Banku Światowego, chciały tym sposobem umożliwić 
Polsce sfinansowanie modernizacji gospodarki Śląska i powiązanie jej z Europą
Zachodnią. Biorąc pod uwagę niedawną niechęć Waszyngtonu do współpracy 
z Polską, ambasador Gainer był „zaskoczony postawą USA”, gdyż podejrzewał, 
że ewentualna zgoda Departamentu Stanu oznaczałaby „przyłączenie się rządu 

75 Samuels, The European Coal Organisation.
76 Zybl ikiewicz, Polityka, s. 231–233.
77 Marczak, Granica zachodnia, s. 388.
78 W obliczu niepowodzenia londyńskiej konferencji Rady Ministrów Spraw Zagranicznych 

w sprawie Niemiec, w styczniu 1948 r. mocarstwa anglosaskie oraz Francja zapowiedziały zwołanie 
odrębnej konferencji trzech mocarstw zachodnich bez udziału ZSRR. Jej celem miało być odbudo-
wanie gospodarki niemieckiej i włączenie jej w ramy gospodarki zachodnioeuropejskiej; Krasuski, 
Polityka czterech mocarstw, s. 87.

79 TNA, FO 371/68993, Poland and ERP: Polish coal exports policy (1948); Donald Gainer, 
From Warsaw to Foreign Office, 29 January 1948.
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polskiego do planu Marshalla tylnymi drzwiami”80. Zapowiedział zatem brytyj-
ski „sprzeciw wobec takiego wycieku dolarów z planu Marshalla”. Wydaje się, 
że przyczyną negatywnej reakcji strony brytyjskiej była przede wszystkim obawa 
przed osłabieniem własnej pozycji europejskiego eksportera węgla oraz potrzeba 
zapobieżenia polityczno-gospodarczej dominacji USA na kontynencie. Polityka 
Londynu zmierzała zatem do pozostawienia Polski i krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej poza zasięgiem pomocy amerykańskiej, nawet kosztem utrwalenia 
tam wpływów ZSRR81. Z tego powodu Foreign Office wyraziło „zaskoczenie oraz
wzburzenie” z powodu wspomnianych kontaktów polsko-amerykańskich oraz na-
dzieję, że „Departament Stanu wykaże ostrożność w podejściu do tej sprawy”82. 

Mimo zastrzeżeń brytyjskich 30 stycznia doszło do kolejnego spotkania polskiej 
i amerykańskiej delegacji w Genewie, podczas którego dyskutowano o możliwo-
ściach rozwoju potencjału eksportowego śląskiego przemysłu i jego współpracy 
z gospodarkami krajów zachodnioeuropejskich83. W tej sytuacji Londyn postano-
wił podjąć własną ofensywę w sprawie Niemiec i statusu Śląska. Podczas debaty 
w Izbie Gmin pod koniec stycznia 1948 r. premier C. Attlee wraz z byłym szefem 
rządu Winstonem Churchillem84 zakwestionowali kształt granicy polsko-nie-
mieckiej na odcinku Nysy Łużyckiej85. Stwierdzając, że linia ta była wyłącznie 
granicą polskiego i niemieckiego osadnictwa, dążyli do przelicytowania ZSRR 
w rywalizacji o wpływy w Niemczech i zawiązania odrębnego porozumienia 
mocarstw zachodnich w kwestii niemieckiej. Zwieńczeniem polityki brytyjskiej 
była decyzja londyńskiej konferencji Wielkiej Brytanii, USA, Francji oraz państw 
Beneluksu w marcu 1948 r. o włączeniu gospodarki zachodnioniemieckiej w ramy 
współpracy europejskiej i umiędzynarodowieniu Zagłębia Ruhry86. W tej sytuacji 
ambasador Gainer negatywnie zapatrywał się na współudział Polski w europej-
skim programie odbudowy, który zapewne przyczyniłby się do rozwoju gospo-
darczego Śląska i zwiększenia roli państwa polskiego w Europie. W depeszy do 

80 Ibidem.
81 Marczak, Granica zachodnia, s. 388–389.
82 TNA, FO 371/68993, Payment for Polish Coal in E.R.P. Dollars, From Foreign Office to 

Washington, 30 January 1948.
83 Ibidem, Polish Coal Export Policy, From Geneva to Foreign Office, 30 January 1948.
84 Churchill, po odejściu ze stanowiska premiera, w przemówieniach przed Izbą Gmin i w li-

stach do Clementa Attlee wielokrotnie wyrażał żal z powodu ustalenia granicy polsko-niemieckiej 
na Odrze i Nysie Łużyckiej, wskazując, że polski rząd „posunął się za daleko” i był odpowiedzialny 
za „wypędzenie” milionów Niemców; Jacek Tebinka, „Wielka Brytania dotrzyma lojalnie swojego 
słowa”. Winston S. Churchill a Polska, Warszawa 2013, s. 376.

85 W trakcie debaty David Crossman z Labour Party zasugerował, że utworzenie suwerennego 
rządu niemieckiego doprowadziłoby do odebrania przez Niemcy terytoriów na wschód od Odry 
i Nysy Łużyckiej. Żeby temu zapobiec i uspokoić obawy polskie, zaproponował, by Londyn przy-
znał Niemcom substytut suwerenności poprzez ich europeizację i włączenie tego państwa do „unii 
zachodniej”. Taka organizacja została faktycznie powołana w marcu 1948 r. pod postacią paktu 
brukselskiego; Marczak, Granica zachodnia, s. 389–390.

86 Krasuski, Polityka czterech mocarstw, s. 87.
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Foreign Office z 9 II 1948 r. przyznał, że niedawne kontakty polsko-amerykańskie
zmierzały do „zapewnienia [Polsce] dobrej pozycji wyjściowej w spodziewanej 
rywalizacji o europejski rynek węglowy”. Jednakże ku zadowoleniu dyplomacji 
brytyjskiej Amerykanie zapowiedzieli w tym samym miesiącu, że „generalnie” 
nie pozwolą na udostępnienie Polsce środków z planu Marshalla87. Perspektywa 
udziału Śląska w programie odbudowy Europy została tym samym wykluczona. 
Należy zatem przyznać, że polityka Wielkiej Brytanii, mimo pierwotnego projektu 
kontynentalnej współpracy, przyczyniła się do podziału stref wpływów w Europie 
w 1948 r., utrwalonego przez powstanie dwóch odrębnych organizmów politycz-
nych w Niemczech88. 

Potencjalne zintegrowanie zagłębia węglowego Śląska z anglo-amerykańskim 
programem odbudowy Europy w latach 1945–1948 stanowiło obiecującą perspek-
tywę dla przyszłego rozwoju tego regionu i całej Polski. Szczególną rolę na tym 
odcinku odegrać miała współpraca Polski z Europejską Organizacją Węgla, która 
świadczyła o wysokiej randze śląskiego przemysłu i rolnictwa w brytyjskim pla-
nowaniu polityczno-gospodarczego porządku w Europie po 1945 r. Można jednak 
odnieść wrażenie, że Londyn, uznając potrzeby Polski za drugoplanowe, chciał, za 
pomocą kontroli międzynarodowej, zabezpieczyć przede wszystkim własne intere-
sy gospodarcze w Europie Środkowej. Związanie Śląska z zachodnioeuropejskim 
systemem ekonomicznym mogło zatem przynieść Polsce korzyści wyłącznie pod 
warunkiem otwarcia jej dostępu do rynków eksportowych oraz zbudowania rów-
noprawnych stosunków politycznych i gospodarczych ze wszystkimi państwami 
Europy. Jednakże na takie rozwiązanie nie wyrażała zgody Moskwa, dostrzegająca 
w polityce państw anglosaskich możliwość własnego uzależnienia ekonomicznego 
od Zachodu. Bez względu jednak na ocenę powyższych projektów zainteresowanie 
Wielkiej Brytanii rolą Śląska w Europie w latach 1945–1948 dowodziło istnienia 
w tamtym okresie cennego potencjału polityczno-gospodarczego Polski, którego 
wykorzystanie uniemożliwiła eskalacja konfliktu Wschód–Zachód.

87 Według informacji Ambasady Brytyjskiej w Waszyngtonie Departament Stanu dopuszczał 
teoretycznie możliwość przekazywania Polsce dolarów z programu pomocy dla Europy przez Au-
strię; TNA, FO 371/68993, Payment for Polish Coal in ERP Dollars, From Washington to Foreign 
Office, 3 February 1948.

88 Po wprowadzeniu reformy walutowej w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec w czerwcu 
1948 r. ZSRR wstrzymał lądowy tranzyt ze stref zachodnich do Berlina oraz ruch do strefy radzieckiej, 
co dało początek kryzysowi berlińskiemu i przypieczętowało polityczny podział Niemiec w 1949 r.; 
Krasuski, Polityka czterech mocarstw, s. 104–115.
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KRZYSZTOF SIWEK

SILESIA AND THE EUROPEAN COAL ORGANISATION 
 IN THE CONTEXT OF UK POLICY FROM 1945 TO 1948

The purpose of this article is to show that in 1945–1948 period the United Kingdom, in coopera-
tion with the United States, created concepts of political and economic integration of Silesia with the 
European System of economic cooperation through the European Coal Organisation (ECO). Since 
the Potsdam Conference in 1945, London postulated to maintain economic relationships between 
the former German Silesia and Western European countries in the name of rebuilding political and 
economic order in Europe, which justified the need to change the border on the Oder-Lusatian Neisse
line. The involvement of Silesia in the process of European reconstruction was to consist of exporting 
Silesian coal and food to Western Europe in exchange for help in the modernization of the regional 
industrial infrastructure. Polish accession to the European Coal Organisation in 1946 along with the 
Anglo-American attempts at revision of the Polish-German border extended, therefore, international 
control over the Silesian industry. However, the dissolution of ECO at the start of 1948, along with 
Poland’s resignation from participation in Marshall Plan, as well as the consolidation of Soviet 
domination in Poland and the deepening divisions in Europe led to the closure of British plans for 
sustainable inclusion of Silesia in the framework of European economic cooperation.

Translated by Maciej Zińczuk

KRZYSZTOF SIWEK

SCHLESIEN UND DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT FÜR KOHLE  
INNERHALB DER POLITIK GROSSBRITANNIENS IN DEN JAHREN 1945–1948

Der vorliegende Beitrag möchte nachweisen, dass Großbritannien in den Jahren 1945–1948 unter 
Beteiligung der Vereinigten Staaten von Amerika politisch-ökonomische Konzepte zur Integration 
Schlesiens in ein System der wirtschaftlichen Zusammenarbeit unter Vermittlung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle (ECO) ausarbeitete. Seit der Potsdamer Konferenz 1945 sprach sich London 
für die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Verbindungen Schlesiens zu den westeuropäischen 
Staaten zugunsten des politisch-wirtschaftlichen Wiederaufbaus der Ordnung in Europa aus, womit 
die Grenzverschiebung an Oder und Neiße begründet wurde. Schlesien kam im Rahmen des europäi-
schen Wiederaufbaus die Rolle des Exporteurs von schlesischer Kohle sowie von Lebensmitteln nach 
Westeuropa zu. Im Gegenzug sollte Unterstützung bei der regionalen Modernisierung der industriellen 
Infrastruktur gewährt werden. Der Beitritt Polens zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle im Jahr 
1946 zusammen mit den englisch-amerikanischen Versuchen, eine deutsch-polnische Grenzrevision 
vorzunehmen, zielte somit auf eine verstärkte internationale Kontrolle der schlesischen Industrie 
ab. Doch die Auflösung der ECO Anfang 1948 und der polnische Verzicht auf eine Beteiligung am
Marshall-Plan bei gleichzeitiger Festigung der sowjetischen Vorherrschaft in Polen und der sich ver-
tiefenden Teilung Europas führten zur Beendigung der britischen Pläne einer dauerhaften Beteiligung 
Schlesiens im Rahmen der europäischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit.

Übersetzt von Waldemar Könighaus



BOŻENA GULDAN-KLAMECKA 
(Muzeum Narodowe we Wrocławiu)

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. UWAGI W ZWIĄZKU  
Z WYSTAWĄ ŚLĄSKA RZEŹBA GOTYCKA ZE ZBIORÓW  

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO  
JANA PAWŁA II W MUZEUM NARODOWYM WE WROCŁAWIU, 

27 IV–19 VII 2015 ROKU

Od 27 kwietnia do 19 lipca tego roku w Sali Pompejańskiej Muzeum Narodo-
wego we Wrocławiu prezentowana była wystawa Śląska rzeźba gotycka ze zbiorów 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II1. Została ona przygotowana 
przez wrocławskie muzeum we współpracy z lubelską Alma Mater, a jej kuratorami 
byli Bożena Guldan-Klamecka, starszy kustosz – kurator Galerii Sztuki XII–XV w. 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu, i Krzysztof Przylicki, asystent w Katedrze 
Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej KUL, opiekun uniwersyteckich 
zbiorów muzealnych.

Na wystawie pokazano 12 z 14 śląskich dzieł gotyckich, które w 1956 r. prze-
kazane zostały do reaktywowanych, a właściwie na nowo tworzonych – po dotkli-
wych stratach wojennych – zbiorów muzealnych KUL z kolekcji wrocławskiego 
Muzeum Archidiecezjalnego2, będącego spadkobiercą i kontynuatorem działań 
założonego w 1898, a otwartego w 1903 r. Erzbischöfliches Diözesanmuseum

1 Początkowo wystawa miała być czynna od 27 IV do 28 VI 2015 r. Jednak ze względu na to, że 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, do którego planowano ją przenieść, wycofało się z jej organi-
zacji, podjęto decyzję o wydłużeniu czasu trwania wystawy we wrocławskim Muzeum Narodowym 
do 19 VII 2015 r.

2 O przedwojennych zbiorach muzealnych KUL i dziełach przekazanych lubelskiej Alma Ma-
ter w 1956 r. zob. Krzysztof Przy l ick i, Kolekcja średniowiecznej rzeźby śląskiej w zbiorach ar-
tystycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „Roczniki Sztuki Śląskiej”, 21, 
2012, s. [9]–26. Na wystawie nie pokazano poważnie uszkodzonej, zachowanej fragmentarycznie 
rzeźby Matki Boskiej Bolesnej, nr inw. MU KUL III-1562, a także rzeźby Marii z Dzieciątkiem,  
nr inw. MU KUL III-1687, poddawanej obecnie zabiegom konserwatorskim w Zakładzie Konserwacji 
Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. O obydwu rzeźbach zob. Przyl ick i, 
Kolekcja, s. 9–10, nr 1.2, il. nlb., s. 18–19, nr 3.3, il. nlb.
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Breslau3. Do przekazania śląskich zabytków średniowiecznych, podobnie zresz-
tą jak 12 stworzonych na Śląsku dzieł nowożytnych, doszło w wyniku decyzji 
ks. Kazimierza Lagosza, wikariusza generalnego ordynariatu wrocławskiego 
(1951–1956), pełniącego wówczas obowiązki biskupa rezydencjonalnego4. W tych 
trudnych dla Kościoła w Polsce czasach jako jedyny pozytywnie odpowiedział on 
na skierowany do biskupów diecezjalnych apel ks. Józefa Iwanickiego, rektora 
KUL, o przekazanie z – podległych poszczególnym hierarchom – muzeów sztuki 
sakralnej dzieł do reaktywowanych zbiorów muzealnych lubelskiej Alma Mater. 
Wyboru muzealiów, które ofiarowane zostały z wrocławskiego Muzeum Archidie-
cezjalnego do zbiorów lubelskiej uczelni, dokonała specjalnie powołana komisja 
kurialna w składzie: ks. prałat Wacław Jabłoński, ks. prof. Jan Wierusz Kowalski 
oraz Zygmunt Wrześniowski, wicedyrektor Muzeum Archidiecezjalnego5. Niestety 
kryteria, którymi kierowali się członkowie komisji, nie są dzisiaj znane. Trudno 
nie zgodzić się z K. Przylickim, według którego: „Prawdopodobnie miał to być 
stosunkowo różnorodny pod względem artystycznym przegląd sztuki śląskiej z za-
sobów magazynowych Muzeum”6.

Wśród dzieł ofiarowanych do zbiorów KUL znalazły się rzeźby drewniane
– trzy związane z architekturą i osiem pochodzących z niezachowanych do naszych 
czasów nastaw ołtarzowych, jedno retabulum szafowe w formie tryptyku z rzeźbą 
w części środkowej i z obustronnie malowanymi skrzydłami oraz dwie szafy ołta-
rzowe wypełnione przedstawieniami rzeźbiarskimi, jedna z trójosobową grupą pre-
zentacyjną, druga z przedstawieniem narracyjnym. Wszystkie dzieła przypisywane 
są czynnym na Śląsku pracowniom artystycznym, wszystkie są datowane na okres 
od drugiej połowy XV do pierwszego dwudziestolecia XVI w. Poziom artystyczny 
dzieł jest bardzo zróżnicowany. Różny jest też stan ich zachowania. Pod względem 
technologicznym żadne z nich nie odbiega od rozwiązań typowych, powszechnie 
stosowanych na Śląsku w XV i na początku XVI stulecia. 

Większość zabytków ofiarowanych do zbiorów KUL to dzieła poświęcone tema-
tyce mariologicznej, gros z nich stanowią rzeźby Marii z Dzieciątkiem. W jednym 
z dzieł mamy do czynienia z apokryficznym wyobrażeniem Świętej Rodziny (Ro-
dziny Marii), związanym z szerzącym się na Śląsku na początku XVI w. kultem św. 
Anny. Pozostałe to przedstawienia popularnych na Śląsku świętych – Katarzyny, 
Barbary, Sebastiana. Wśród dzieł przekazanych lubelskiej Alma Mater zastanawiać 
może zupełny brak rzeźb o tematyce chrystologicznej, w tym pasyjnej. 

Poziom wiedzy o dziełach, które weszły w skład daru, a tym samym stan badań 
nad poszczególnymi zabytkami pozostawia wiele do życzenia. Niektóre z dzieł, co 

3 Zob. ks. Józef Pater, Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu / Erzbischöfliches Diözesanmu-
seum Breslau, [w:] Muzea sztuki w dawnym Wrocławiu / Kunstmuseen im alten Breslau, red. / hrsg. 
von Piotr Łukaszewicz, Wrocław / Breslau 1998, s. 128–129.

4 O ks. Kazimierzu Lagoszu zob. ks. Józef Pa te r, Poczet biskupów wrocławskich, Wrocław 
2000, s. 125.

5 Przy l ick i, Kolekcja, s. 24, przyp. 11.
6 Ibidem, s. 8.
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odnotował K. Przylicki7, były przedmiotem zainteresowania niemieckich badaczy 
i miłośników śląskich starożytności już pod koniec XIX i w pierwszej połowie 
XX w., nielicznym swą uwagę poświęcili polscy naukowcy czynni po II wojnie 
światowej. Tożsamość niektórych dzieł uległa niestety zatarciu, zapewne na skutek 
wojennych przemieszczeń, co dodatkowo wpłynęło na ich późniejszą „nieobec-
ność” w badaniach nad śląską sztuką gotycką. Niezależnie od ocen, czy przenie-
sienie interesujących nas dzieł z Wrocławia do Lublina było uzasadnione, czy też 
nie, z przykrością należy stwierdzić, że przyczyniło się do tego, iż na dziesiątki 
lat popadły one w naukowe zapomnienie. Tę ze wszech miar niefortunną sytuację 
udało się przerwać dopiero niedawno, w latach 2011–2012, dzięki zrealizowane-
mu w Instytucie Historii Sztuki KUL projektowi badawczemu, który miał na celu 
określenie proweniencji i ustalenie autorstwa rzeźb z kolekcji lubelskiej. Przygo-
towane wówczas przez K. Przylickiego opracowanie stało się punktem wyjścia do 
napisania przez niego i opublikowania na łamach – wydawanych przez wrocławskie 
Muzeum Narodowe – „Roczników Sztuki Śląskiej” artykułu poświęconego kolek-
cji średniowiecznej rzeźby śląskiej w zbiorach artystycznych KUL z katalogiem 
14 dzieł pozyskanych w 1956 r. z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu8. 
Jednocześnie badacz zaczął upowszechniać wiedzę o odkrytych na nowo dziełach 
gotyckiej rzeźby śląskiej ze zbiorów KUL, publikując kolejne teksty naukowe 
i popularnonaukowe na temat kolekcji i pochodzących z niej dzieł9, a także pre-
zentując wybrane rzeźby na wystawie czasowej w Kozłówce10 oraz – w ramach 
pokazów związanych z ważnymi uniwersyteckimi uroczystościami – w siedzibie 
lubelskiej uczelni11. Dodatkowo nawiązał współpracę z Wydziałem Konserwacji 
i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a także z Wy-
działem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przekazując 
tam do konserwacji kilka rzeźb. 

Wystawa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu jest niewątpliwie swoistym 
zwieńczeniem omówionych wcześniej działań. Jej kuratorom przyświecał cel 

7 Ibidem, s. 8 i nn.
8 Por. przyp. 2.
9 Zob. m.in.: Krzysztof Przyl ick i, Muzealna kolekcja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 

„Spotkania z Zabytkami”, 2012, 9–10, s. 50–53; idem, Złota Katarzyna z Katternecke. Niezwykłe 
losy wrocławskiego zabytku, „Cenne, Bezcenne / Utracone”, 2012, 4, s. 7–9; idem, Ex Thesauro 
Universitatis. Zbiory sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013, s. 
[78]–81; idem, Figura Złotej Katarzyny z Katternecke we Wrocławiu – dzieło warsztatu Jakoba 
Beinharta, [w:] V dobach umění bez hranic / W czasach sztuki bez granic, pr. zbior., „Cieszyńskie 
Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník”, 5, 2012, Český Téšín 2013, s. 81–86; idem, Skar-
by średniowiecza. Rzeźba śląska ze zbiorów Instytutu Historii Sztuki, „Przegląd Uniwersytecki”, 
145–146, 2013, 5–6, s. 11.

10 Ex Thesauro Universitatis. Wystawa zbiorów sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 12 IV–25 VIII 2013.

11 Skarby średniowiecza. Rzeźba śląska ze zbiorów Instytutu Historii Sztuki KUL – wystawa to-
warzysząca inauguracji roku akademickiego 2013/2014, 20 X 2013; Odzyskany blask. Odnowione 
dzieła sztuki ze zbiorów muzealnych KUL – wystawa towarzysząca inauguracji roku akademickiego 
2014/2015, 19 X 2014.
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zaprezentowania na Śląsku, we Wrocławiu, wydobytych z zapomnienia – stwo-
rzonych tu przed wiekami, a więc należących do spuścizny artystycznej regionu 
– dzieł rzeźby gotyckiej, które od blisko 60 lat pozostają w zbiorach lubelskiej 
uczelni. Nie bez znaczenia dla autorów wystawy była możliwość wyeksponowania 
dzieł odkrytych na nowo w bliskim sąsiedztwie zabytków powszechnie znanych 
miłośnikom i badaczom średniowiecznej sztuki śląskiej, które od lat prezentowa-
ne są na muzealnej wystawie stałej Sztuka Śląska XIV–XVI w. Kuratorzy pragnęli 
zapewnić zwiedzającym możliwość bezpośredniego porównania rzeźb ze zbiorów 
lubelskich z dziełami z kolekcji wrocławskiej. Prezentację dzieł ze zbiorów KUL 
uzupełnili obszernymi, bogato ilustrowanymi podpisami w formie not katalogo-
wych, w których – poza danymi podstawowymi – zawarte zostały informacje na 
temat proweniencji, atrybucji, datowania, formy, stylu i ikonografii zabytków, czy
też przywołane zostały analogie artystyczne do wystawionych dzieł. Podpisom 
tym formę graficzną nadała Anna Kowalczyk, artystka plastyk z Pracowni Multi-
medialnej KUL.

Autorami koncepcji plastycznej wystawy są jej kuratorzy. Ze względu na bogac-
two występujących w Sali Pompejańskiej elementów artykulacji ścian, zróżnicowa-
nych nota bene kolorystycznie, sprzęt ekspozycyjny ograniczono do niezbędnego 
minimum – ekranu, ustawionego na wprost wejścia do sali, oraz zunifikowanych
prostopadłościennych cokołów pod eksponaty. Sprzętowi ekspozycyjnemu nada-
no barwę czerwieni pompejańskiej, nawiązując tym samym do kolorystyki ścian 
sali. Szczególną rolę przyznano światłu – walory dzieł wydobyto, oświetlając je 
punktowo.

Trzem dziełom wyznaczono rolę eksponatów przewodnich – szafie retabulum
Świętej Rodziny z kościoła Trzech Króli w Kliczkowie12, datowanej ok. 1520, oraz 
dwóm rzeźbom pierwotnie związanym z architekturą – figurze Matki Boskiej Boles-
nej z grupy Ukrzyżowania tęczowego z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Szymocinie13, datowanej ok. 1460–1470, i figurze Złotej Katarzyny pochodzącej
z tzw. Katternecke we Wrocławiu14, stworzonej na początku XVI w. 

Na tle – ustawionego w południowej części sali – ekranu, na wprost wejścia 
wyeksponowana została wspomniana szafa retabulum Świętej Rodziny. O zapre-
zentowaniu tego właśnie zabytku w centralnym punkcie wystawy zadecydowały 
różne względy. Przedstawienie rzeźbiarskie wypełniające szafę kliczkowskiej na-
stawy jest jedynym w lubelskiej kolekcji wyobrażeniem narracyjnym. Podjętemu 
w nim tematowi, obrazowanemu zresztą zgodnie z różnymi wariantami ikonogra-
ficznymi, poświęcono wiele śląskich nastaw ołtarzowych, by wymienić choćby
datowane na lata 1500–1520 retabula z Bąkowa, Bukowca, Konina Żagańskiego, 
Mirostowic Dolnych, Olesna, Stolca, Szalejowa Dolnego, Szymocina, Ścinawy, 
Ścinawki Dolnej, czy też z dawnych zbiorów Minutoli. Ostatnio Aneta Krami-

12 Nr inw. MU KUL III-317.
13 Nr inw. MU KUL III-334.
14 Nr inw. MU KUL III-1552.
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szewska15, podając w wątpliwość sugestię Anny Ziomeckiej16 o przynależności 
przedstawienia kliczkowskiego – wraz z nastawami z Konina Żagańskiego, Miro-
stowic Dolnych i wielkopolskich Prochów – do typu ikonograficznego, w którym
obecność Jezusa zastąpiona została winnym gronem podawanym Marii przez 
św. Annę, zweryfikowała dotychczasowe poglądy o ideowej wymowie zabytku.
Stworzone w pracowni północno-zachodniego Śląska dzieło nosi znamiona sztuki 

15 Aneta Kramiszewska, Wybrane zagadnienia ikonografii tzw. Wielkiej Świętej Rodziny, 
„Analecta Cracoviensia”, 34, 2002, s. 365–369.

16 Anna Ziomecka, Śląskie retabula szafowe w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku, 
„Roczniki Sztuki Śląskiej”, 10, 1976, s. 84, nr kat. 34.

1. Wystawa, ujęcie panoramiczne. Fot. Wojciech Rogowicz

2. Szafa retabulum Świętej Rodziny z Kliczkowa z ok. 1520 r. pomiędzy figurką św. Barbary 
 z trzeciej ćwierci XV w. i rzeźbą Marii z Dzieciątkiem z Kliczkowa z ok. 1480 r.;  

po prawej – fragmenty datowanej na lata 1460–1470 nastawy ołtarzowej Matki Boskiej,  
św. Katarzyny i św. Barbary z Gałowa. Fot. Wojciech Rogowicz
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Mistrza Poliptyku z Gościszowic, powszechnie uznawanego za wyróżniającą się 
indywidualność artystyczną schyłku XV i pierwszego dwudziestolecia XVI w.17 
Poza istotnymi kwestiami merytorycznymi dla kuratorów wystawy ważne były 
także cechy artystyczne i walory estetyczne dzieła. Pomijając brak figurki Dzie-
ciątka Jezus, forma rzeźbiarska dzieła pozostała nienaruszona. W pełni czytelny 
jest efektowny późnogotycki modelunek szat, które – w przypadku sukni Marii 
– zdradzają wyraźny wpływ mody renesansowej na strój kobiecy drugiego dzie-
sięciolecia XVI w. Dobrze zachowane są też drobiazgowo opracowane atrybuty 
świętych niewiast. Niewątpliwie bardzo ważne dla zwiedzających walory este-
tyczne dzieła podnosi jego odrestaurowana polichromia. Patrząc na kliczkowskie 
przedstawienie przez pryzmat – przyjętej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu 
– zasady konserwacji zachowawczej, rodzi się jednak pytanie, czy w przypadku 
dzieł ze zbiorów wrocławskich zdecydowano by się na ingerencję konserwatorską 
z pełną rekonstrukcją złoceń.

Pozostałe z przewodnich eksponatów wystawy, dwie naturalnej wielkości fi-
gury, ustawione zostały vis-à-vis siebie, przy wschodniej i zachodniej ścianie sali, 
na jej osi wzdłużnej.

Miejsce przy ścianie wschodniej zajęła wspomniana wcześniej rzeźba Matki 
Boskiej Bolesnej z szymocińskiej grupy Ukrzyżowania tęczowego. Omawiając tę 
właśnie rzeźbę, odnotować trzeba, że wrocławska komisja kurialna, która w 1956 r. 
dokonywała wyboru dzieł przeznaczonych dla KUL, nie uniknęła niestety błędu. 
Ofiarowując do zbiorów lubelskich interesującą nas figurę, pozostawiła w kolekcji

17 O Mistrzu Poliptyku z Gościszowic zob. Ziomecka, Śląskie retabula, s. 60–63.

3. Figura Matki Boskiej Bolesnej z szamocińskiej grupy Ukrzyżowania tęczowego  
z lat 1460–1470 oraz datowany na lata 80. XV w. tryptyk z Rudna z rzeźbą Marii z Dzieciątkiem  

z Goworowic z lat 1470–1480. Fot. Wojciech Rogowicz
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wrocławskiego Muzeum Archidiecezjalnego rzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego 
pochodzącą z tej samej grupy rzeźbiarskiej. Nie było to zapewne działanie zamie-
rzone, niemniej jednak – trudne do zaakceptowania, a jego skutek mimo upływu 
lat wciąż oczekuje na naprawienie. Aby przybliżyć zwiedzającym pierwotny wy-
gląd grupy, na wystawie zaprezentowana została opracowana przez K. Przylic-
kiego hipotetyczna rekonstrukcja dyspozycji szymocińskiej grupy Ukrzyżowania 
tęczowego, w której – obok wspomnianych tu rzeźb Chrystusa Ukrzyżowanego 
i Matki Boskiej Bolesnej – uwzględniona została fragmentarycznie zachowana 
rzeźba św. Marii Magdaleny, klęczącej niegdyś u stóp krzyża, przechowywana do 
dzisiaj w kościele w Szymocinie.

Centralna część zachodniej ściany Sali Pompejańskiej stała się tłem dla wyeks-
ponowanej tam figury św. Katarzyny Aleksandryjskiej, łączonej w dotychczaso-
wych badaniach z pracownią Jacoba Beinharta. Uznawana za najcenniejszą z rzeźb 
w kolekcji KUL, ustawiona pierwotnie w niszy ponad portalem kamienicy u zbiegu 
d. Breite- i St. Katharinenstrasse na tzw. Katternecke we Wrocławiu, pełniła ona do 
1864 r. funkcję godła domu i mieszczącej się w nim karczmy – Kretschamhaus zur 
Goldenen Katharina. Poważnie uszkodzona – zapewne na skutek oddziaływania 
zmiennych czynników atmosferycznych – po 1864 r. poddana została zabiegom 
restauratorskim, których ślady, zwłaszcza na odwrociu, są wyraźnie czytelne do 
dzisiaj. W ramach przeprowadzonych wówczas prac zrekonstruowano w drewnie 
i gipsie dolną zniszczoną część figury, dorobiono nową drewnianą podstawę, od-
tworzono atrybuty – miecz i koło zębate. Rzeźbę przemalowano, pokrywając zło-
cony płaszcz świętej warstwą matowego błękitu. W tej XIX-wiecznej „odsłonie” 
rzeźba eksponowana była w sklepie ze srebrami firmy J. Hoeptner & Comp. przy
d. Ritterplatz 2, a od 1898 r. w d. Erzbischöfliches Diözesanmuseum we Wrocławiu.
Odkryta na nowo przed kilkoma laty, oczekuje na fachową muzealną konserwację 
i na stałe włączenie do badań naukowych nad śląską sztuką gotycką.

„Ironią losu jest fakt, że ten znakomity przykład rzeźby związanej pierwotnie 
z architekturą popadł w zupełne zapomnienie na przeszło pół wieku” – napisał 
K. Przylicki w tekście towarzyszącym zaproszeniu na otwarcie wystawy. Kuratorzy 
ekspozycji, mimo poważnych uszkodzeń, rekonstrukcji i niefortunnych przemalo-
wań pokrywających rzeźbę, nadali jej rangę jednego z głównych punktów wystawy, 
by zwrócić uwagę miłośników i badaczy śląskiej sztuki gotyckiej na klasę arty-
styczną dzieła i miejsce należne mu w śląskiej spuściźnie artystycznej. W czasie 
trwania wystawy zwiedzający mieli możliwość porównania cech formalno-styli-
stycznych omawianej przez nas rzeźby z cechami artystycznymi dzieł przypisy-
wanych Jacobowi Beinhartowi i jego pracowni, prezentowanych na galerii śląskiej 
sztuki średniowiecznej wrocławskiego muzeum. Od chwili otwarcia wystawy do 
29 czerwca wszyscy zainteresowani mogli też skonfrontować rzeźbę ze zbiorów 
KUL z przypisywaną Jacobowi Beinhartowi, datowaną ok. 1500, piaskowcową 
figurą Marii z Dzieciątkiem na sierpie księżyca, umieszczoną niegdyś na elewacji
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kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu18. To rozbite – w czerwcu 1945 r. 
– na dwie części dzieło, pozyskane właśnie do muzealnej kolekcji, zaprezentowa-
ne zostało na wystawie stałej Sztuka Śląska XIV–XVI w. przed rozpoczęciem prac 
konserwatorskich mających na celu jego scalenie.

W narożach Sali Pompejańskiej (południowo-wschodnim i południowo-za-
chodnim) kuratorzy wystawy zaplanowali zaprezentowanie retabulów szafia-
stych – datowanego na lata 80. XV w. tryptyku z Rudna19 z wtórnie umieszczoną 
w jego części środkowej rzeźbą Matki Boskiej z Goworowic, stworzoną w latach 
1470–148020, oraz szafy retabulum Matki Boskiej, św. Katarzyny i Barbary z lat 
1460–147021.

Obydwa – prowincjonalne zresztą – dzieła odnotowane zostały w niemieckich 
inwentarzach z końca XIX w. i w katalogach sprzed 1945 r., a także w polskich 
opracowaniach katalogowych z lat 60. i 70. XX w. Ostatnio omówił je także 
K. Przylicki22. Wyeksponowanie dzieł na wystawie ułatwiło poddanie ich wielo-
krotnym dokładnym oględzinom, które zaowocowały nowymi spostrzeżeniami na 
temat obydwu zabytków.

Jeśli chodzi o tryptyk z Rudna, tytułem uzupełnienia warto dodać, że zarów-
no jego szafa, jak i skrzydła noszą ślady dawnych renowacji. Obramienie szafy 
i ramy awersów skrzydeł są wtórne, z kolei rewersy zostały w ogóle pozbawione 
obramiających je listew. O ich istnieniu świadczą jedynie ślady, jakie pozostawi-
ły one na warstwie malarskiej. W przedstawieniach awersów czytelne są retusze 
konserwatorskie. Zastanawiająca jest niespójność w kompozycyjnym opracowaniu 
kwater – w górnych brak napisów identyfikujących ukazanych w nich świętych.
Napisy takie występują natomiast w kwaterach dolnych, ponad postaciami przed-
stawionych na nich świętych. Kwatery dolne mają większą wysokość niż górne. 
Niewykluczone, że skrzydła ołtarzowe poddawane były przeróbkom. Być może 
zostały częściowo przycięte. Jeśli tak, może to oznaczać, że zostały one wtórnie 
powiązane z szafą ołtarzową, a cały tryptyk – z figurą z Goworowic w części środ-
kowej – powstał z połączenia elementów kilku dzieł. Biorąc pod uwagę fakt, że 
sporządzony przez Hansa Lutscha23 opis retabulum z Rudna zawiera informację 

18 Muzeum Narodowe we Wrocławiu, nr inw. MNWr XI-431a,b. O rzeźbie zob.: Die Kunstdenk-
mäler der Stadt Breslau, Zweiter Teil: Die kirchlichen Denkmäler der Altstadt, Die Kunstdenkmäler 
der Provinz Niederschlesien, Bd. 1: Die Stadt Breslau, hrsg. von Ludwig Burgemeis te r, Gün-
ther Grundmann, Breslau 1933, s. 28 (bearb. Erich Wiese); Anna Ziomecka, Sztuka gotycka 
1250–1500. Rzeźba i malarstwo, [w:] Sztuka Wrocławia, red. Tadeusz Broniewski, Mieczysław 
Zla t, Wrocław 1967, s. 130; Śląska rzeźba kamienna XII–XVI w. Zbiory Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu, oprac. Bożena Guldan, Wrocław 1989, s. 81, nr kat. 56, il. 56; Romuald Kaczmarek, 
Problem rzeźbiarskiej twórczości malarza Jakoba Beinharta. Rzeźba w piaskowcu, [w:] V dobach 
umění bez hranic / W czasach sztuki bez granic, s. 25, przyp. 17.

19 Nr inw. MU KUL III-319.
20 Nr inw. MU KUL III-1560.
21 Nr inw. MU KUL III-318.
22 Przy l ick i , Kolekcja, s. 11–14, nr kat. 2.1, 2.2, il. nlb.
23 Hans Lutsch, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, Bd. 4: Die Kunstdenk-

mäler des Reg.-Bez. Oppeln, Breslau 1894, s. 391.
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o rzeźbiarskim opracowaniu awersów jego skrzydeł, wyrażone tu przypuszczenie 
wydaje się całkiem prawdopodobne. Omawiając tryptyk, warto też odnotować, że 
w dolnej kwaterze jego lewego skrzydła występuje rzadko spotykane na Śląsku 
przedstawienie św. Fabiana.

Wyeksponowanie szafy retabulum Matki Boskiej, św. Katarzyny i św. Barbary 
okazało się niemożliwe ze względów konserwatorskich. Jej konstrukcja była osła-
biona i wymagała klejenia. Ze względów estetycznych konieczne wydawało się też 
usunięcie z jej powierzchni nadmiaru wosku, którym w przeszłości wzmacniano 
i uzupełniano odspajające się warstwy malarskie. Przeprowadzenie tego typu za-
biegów ze względu na ich czasochłonność stało się niemożliwe przed otwarciem 
ekspozycji. Kuratorzy w porozumieniu z muzealnymi konserwatorami dzieł sztuki 
podjęli zatem decyzję o zaprezentowaniu na wystawie wyjętych z szafy ołtarzowej 
rzeźb i wieńczącego ją baldachimu maswerkowego. Rzeźby i baldachim wyeks-
ponowano na specjalnie przygotowanym do tego celu ekranie, starannie odwzo-
rowując ich układ w szafie.

Dokonując oględzin pustej już szafy, która w magazynie muzealnym KUL była 
trudno dostępna, kurator wystawy „odkryła” na jej zewnętrznych ściankach bocz-
nych nalepki i przywieszki z muzealnymi numerami ewidencyjnymi i informacjami 
wyjaśniającymi proweniencję zabytku24. Po ich odczytaniu i sprawdzeniu w lite-
raturze pochodzenie zabytku stało się jasne. Odzyskał on swą tożsamość. Szafa 
retabulum Matki Boskiej, św. Katarzyny i św. Barbary pochodzi z kościoła d. par. 
NMP w Gałowie w pow. średzkim (niem. Gohlau, Kr. Neumarkt). Jako pierwszy 
wspomniał o niej Alwin Schultz25, określając ją jako dobre, lecz nie wybitne dzieło 
z XV w. Wymienił ją także, przywołując nota bene opracowanie Schultza, Hermann 
Neuling26. Jednak już Alfons Nowack27 nie podał jej proweniencji. Pochodzenie 
zabytku było także nieznane badaczom powojennym28. W 2014 r. omawiane dzieło 
wymienili i określili jako nieistniejące autorzy noty poświęconej kościołowi w Ga-
łowie, zamieszczonej w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce29.

24 Na lewym boku szafy kartonik, przybity dwoma gwoździami, z odręcznym napisem: „106” 
i nalepka z odręcznym napisem: „Gedruckt Katalog / Nō 106 / Mittelstück eines Klappaltars / aus 
Gohlau Pfarr. [?] Leuthen / Diö[...]museum Breslau”. Na prawym boku szafy nalepka z pieczątką: 
Muzeum [...] / Wrocław i odręcznym napisem: „271 / Środek ołtarza szafkow. / z 3-ma figurami 
drew. / przyśc.: Madonny z Dzieciąt- / kiem, św. Barbary i św. Ka- / tarzyny – XVI w. – 133 × 202” 
oraz nalepka z pieczątką: „Muzeum Uniwersyteckie KUL / nr inw...” i z odręcznym, przekreślonym 
napisem: „2R/IV.5”. Na plecach szafy nalepka z odręcznie napisaną cyfrą: „5”.

25 Alwin Schu l tz, Analecten zur schlesischen Kunstgeschichte, „Zeitschrift des Vereins für 
Geschichte und Alterthum Schlesiens”, 10, 1870–1871, H. 1, s. 146, nr 48. 

26 Hermann Neul ing, Schlesiens ältere Kirchen und kirchliche Stiftungen nach ihren frühesten 
urkundlichen Erwähnungen, Breslau 1884, s. 30–31.

27 Alfons Nowack, Führer durch das Erzbischöfl. Diözesanmuseum in Breslau, Breslau 1932, 
s. 26, nr 106.

28 Nie znała go m.in. Anna Ziomecka, zob. eadem, Śląskie retabula, s. 138, nr kat. 138.
29 Gałów, kościół fil.,[hasło w:] Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Województwo wrocławskie 

(dolnośląskie), red. Elżbieta Kołaczkiewicz, Powiat Środa Śląska, oprac. aut. Aleksandra Bek-
-Koreń et al., Warszawa 2014, Seria Nowa, t. VI, z. 5, s. 67.
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Pozostałe prezentowane na wystawie dzieła to rzeźby pochodzące z niezachowa-
nych do naszych czasów nastaw ołtarzowych. Dwie z nich, figurkę św. Barbary30, 
nieznanego pochodzenia, i rzeźbę Marii z Dzieciątkiem z Kliczkowa31, kuratorzy 
wystawy wyeksponowali – kierując się względami stricte estetycznymi – w bez-
pośrednim sąsiedztwie szafy retabulum Świętej Rodziny z Kliczkowa. Obydwie 
rzeźby przeszły fachową konserwację, która uczytelniła rzeźbiarski modelunek 
dzieł, ukryty do niedawna pod niefortunnymi – zwłaszcza w przypadku figurki św.
Barbary – przemalowaniami. Kolejne dwie, pokryta XIX-wieczną olejną warstwą 
malarską rzeźba Marii z Dzieciątkiem32, być może pochodząca z wrocławskiego 
kościoła św. Doroty, i niemal całkowicie pozbawiona polichromii figura Madon-
ny z Dzieciątkiem z maską lunarną pod stopami33, której proweniencji nie udało 
się wyjaśnić, ustawione zostały naprzeciwko siebie – pierwsza przy wschodniej 
ścianie sali, nieopodal figury Matki Boskiej Bolesnej z Szymocina, druga przy
ścianie zachodniej, w sąsiedztwie figury św. Katarzyny z d. Katternecke we Wro-
cławiu. Ostatnie dwie, rzeźby św. Sebastiana z Mycielina34 i Marii z Dzieciątkiem, 
o nieustalonym pochodzeniu35, zaprezentowane zostały przy ścianie północnej, 
po obydwu stronach wejścia do sali. Rzeźba św. Sebastiana zajmuje w kolekcji 
lubelskiej miejsce szczególne. Poważnie uszkodzona, przemalowana, określana 
w spisach inwentarzowych jako przedstawienie Chrystusa Ukrzyżowanego, stała 
się w kolekcji lubelskiej pierwszym w pełni rozpoznanym dziełem – jako pierwsza 
odzyskała swą tożsamość. W pozbawionym fragmentów rąk i nóg oraz podstawy 
przedstawieniu półnagiego młodzieńca K. Przylicki dostrzegł znaną sobie z ka-

30 Rzeźba św. Barbary, pracownia śląska, trzecia ćwierć XV w.; opracowana obustronnie; drewno 
lipowe, zaprawa kredowo-klejowa, warstwy malarskie; wys. 42,7 cm; nr inw. MU KUL III-328.

31 Rzeźba Marii z Dzieciątkiem z Kliczkowa, pracownia śląska, ok. 1480; przyścienna, od tyłu 
wydrążona; drewno lipowe, zaprawa kredowo-klejowa, tempera; wys. 72,5 cm; nr inw. MU KUL III-
-321. Por. bp Wincenty Urban, Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu oraz katalog jego zbiorów, 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 27, 1973, s. 176, nr kat. 2A. d. 36.

32 Na odwrociu rzeźby (nr inw. MU KUL III-323) zachowała się nalepka z odręcznym napisem: 
„Diözesanmuseum / Breslau / Nō 58”. W przewodniku po Erzbischöfliches Diözesanmuseum Breslau 
pod tym numerem wymieniona została drewniana rzeźba Marii z Dzieciątkiem na sierpie księżyca 
pochodząca z końca XV w. z kościoła św. Doroty we Wrocławiu, restaurowana w XIX w., o wys. 
128 cm; por. Nowack, Führer, s. 17, nr 58. Rzeźba ze zbiorów KUL mierzy 109,5 cm, pod stopami 
Marii brak maski lunarnej. Jednak podstawa rzeźby nosi ślady dawnej przeróbki, niewykluczone, że 
została od dołu częściowo ścięta. Kwiatony w koronie Marii zachowane są szczątkowo. Można więc 
przypuszczać, że pierwotnie wysokość rzeźby była większa.

33 Rzeźba Marii z Dzieciątkiem z maską lunarną pod stopami, pracownia śląska, ok. 1500; przy-
ścienna, od tyłu wydrążona; drewno lipowe, nikłe ślady zaprawy kredowo-temperowej i warstwy 
malarskiej; wys. 135 cm; nr inw. MU KUL III-320; zapewne tożsama z rzeźbą wymienioną w kata-
logu W. Urbana, zob. idem, Muzeum, s. 176, nr kat. 2A. d. 38.

34 Nr inw. MU KUL III-359.
35 Rzeźba Marii z Dzieciątkiem, pracownia śląska, ok. 1500; przyścienna, od tyłu wydrążona; 

drewno lipowe, resztki zaprawy kredowo-klejowej i warstw malarskich; wys. 109 cm; nr inw. MU 
KUL III-322; zapewne tożsama z rzeźbą wymienioną w katalogu W. Urbana, zob. idem, Muzeum, 
s. 176, nr kat. 2A. d. 37.
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36 Heinz Braune, Erich Wiese, Schlesische Malerei und Plastik des Mittelalters. Kritischer 
Katalog der Ausstellung in Breslau 1926, Leipzig [1929], s. 73, Nr. 147, Tfl. 157, Abb. 147.

talogu Heinza Braunego i Ericha Wiesego36 rzeźbę św. Sebastiana, pochodzącą 
z Mycielina, przypisywaną pracowni Mistrza Poliptyku z Gościszowic, datowaną 
na początek XVI w. Ostatnio, dzięki rekonstrukcji brakujących elementów – wyko-
nanej fachowo, bez najmniejszych ingerencji w oryginalną materię dzieła – udało 
się przywrócić rzeźbie jej dawną formę.

Kuratorzy wystawy żywią nadzieję, że zaprezentowanie w Muzeum Narodo-
wym we Wrocławiu dzieł śląskiej rzeźby gotyckiej, które blisko 60 lat temu opu-
ściły Wrocław i od tamtego czasu pozostają w zbiorach Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o nich, sprawi, iż spotkają 
się one z zainteresowaniem zarówno badaczy, jak i miłośników sztuki śląskiej. 
Ocalenie od zapomnienia, wydobycie z naukowego niebytu, a także zwrócenie 
uwagi na potrzeby konserwatorskie tych dzieł to główny cel wystawy.
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Z POŁOWY XVIII WIEKU

Podróż stanowiła w dawnych wiekach jedną z najważniejszych form komu-
nikacji z innymi społecznościami, wpływała także bezpośrednio na wychowanie 
i edukację peregrynanta, na jego świadomość, a także percepcję otaczającego świa-
ta1. Peregrynację odbywały głównie, ale nie zawsze, młode osoby przygotowujące 
się do piastowania urzędów publicznych, wyjazd za granicę był bowiem jednym 
z najlepszych sposobów zdobycia pewnych zasobów wiedzy, poszerzenia już po-
siadanej. Umiejętności, które wynosiła szlachta i magnateria z odbytych podróży, 
spowodowały, że wyjazdy stały się w zasadzie podstawową częścią edukacji i wy-
chowania. Były więc one bezpośrednią podbudową politycznej i osobistej kultury 
polsko-litewskich elit staropolskiej Rzeczypospolitej2.

Aby poszerzyć bazę źródłową historyków zajmujących się dziejami podróży 
w okresie staropolskim, niezbędne jest publikowanie odnalezionych, nieznanych 
dotąd diariuszy z peregrynacji. Każdy z nich stanowi bowiem istotne źródło, w któ-
rym zawarte są informacje na temat samego podróżującego, odwiedzanych miejsc 
i miast, sposobu patrzenia i odbierania otaczającej rzeczywistości przez polsko-li-
tewską szlachtę, a także mentalności społeczeństw. Tego typu relacją z peregrynacji 
jest nieznany dotąd opis podróży po Śląsku i Czechach starosty wiłkomierskiego 
Benedykta Tyzenhauza z połowy XVIII w. 

Benedykt Tyzenhauz był wojewodzicem mścisławskim, synem Michała Tyzen-
hauza, starostą kupiskim i pieniańskim. Dnia 7 XII 1732 r. otrzymał także nomi-
nację na urząd starosty wiłkomierskiego. Urodził się prawdopodobnie ok. 1690 r., 

1 Bogdan Rok, Jurij Kazakow, Opis podróży z Mińska do Petersburga z 1797 r. anonimowego 
szlachcica z Białorusi, [w:] Z przeszłości Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych, red. Krystyn Ma-
twijowski, Stefania Ochmann-Staniszewska, Bogdan Rok, Wrocław 1998 (Prace Historyczne, 
t. 25), s. 109. 

2 Marian Chachaj, Zagraniczna edukacja Radziwiłłów od początku XVI do połowy XVII wieku, 
Lublin 1995, s. 27.
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zmarł z pewnością 15 VII 1763 r.3 Był deputatem na Trybunał Litewski w latach 
1717 (figurował już wtedy jako starosta szmeltyński i kupiski), 1718, 1722, 1732
i 17364. Kilkukrotnie wspomina o nim Marcin Matuszewicz w swoim diariuszu. 
Tyzenhauz uczestniczył w Trybunale Litewskim w 1742 r., na którym upominał 
się, wraz z urzędnikami powiatu wiłkomierskiego, o rozpatrzenie skargi dotyczą-
cej tumultu na sejmiku: „że go [Tyzenhauza] na sejmiku przepędzili”. W związku 
z tym doprowadził do zamieszania w trakcie obrad Trybunału, ponieważ jego 
sprawa miała być rozpatrywana dopiero po pozwie Marcina Matuszewicza. Wobec 
nieobecności ostatniego z wymienionych Tyzenhauz naciskał na rozpatrzenie jego 
skargi przed Matuszewiczem. Ostatecznie marszałek zdecydował się na takie po-
sunięcie5. Przed rokiem 1751 Tyzenhauz obiecał przekazanie po śmierci starostwa 
kupiskiego na rzecz kanclerza wielkiego litewskiego Jana Fryderyka Sapiehy, jed-
nocześnie marszałek wielki litewski Ignacy Ogiński zamierzał także zakupić to sta-
rostwo i otrzymał na nie „konsens ad cedendum”, ale obaj pieczętarze litewscy nie 
chcieli go zapieczętować, ze względu na złożoną wcześniej obietnicę6. W 1762 r. 
Tyzenhauz najprawdopodobniej brał udział w sejmiku gromniczym województwa 
wileńskiego, o którego przebiegu informował Jerzego Augusta Mniszcha. W czasie 
jego trwania pod laską Jana Eperyeszego wybrano deputatów niewymienionego 
z imienia Dąbrowskiego, chorążyca wiłkomierskiego i także nieznanego z imienia 
Jaugiella (Jaugiela), skarbnika wiłkomierskiego. Tyzenhauz, obawiając się, że będą 
oni nieprzyjaźni fakcji Mniszcha i wznowią jego proces w Trybunale Litewskim, 
złożył protest, w czym wsparli go Mickiewiczowie, Miłaszewscy, Kuleszowi i Kru-
czyński. Nieznany jest jednak ostateczny wynik tego konfliktu7.

Publikowany diariusz podróży odnaleziony został w zbiorach rękopiśmiennych 
Vilniaus universiteto biblioteka pod sygnaturą: fond 5, B. 28, rękopis numer 2334. 
Jest to XIX-wieczna kopia umieszczona w księdze, w której znajdują się inne do-
kumenty dotyczące głównie rodziny Tyzenhauzów bądź Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego. Diariusz zajmuje cztery karty i nosi nazwę Annotacya co się widziało 
w Wrocławiu, zawiera jednak także opisy innych odwiedzonych przez podróżnika 
miejscowości, w tym m.in. Krzeszowa i Pragi8. Najbardziej prawdopodobne wyda-
je się, że znajdująca się w Wilnie Annotacya jest tylko częścią większego diariusza, 
czego nie można jednak stwierdzić z całkowitą pewnością. Możliwe jest bowiem 
także, że Tyzenhauz pozostawił po swojej podróży wyłącznie prezentowany frag-

3 Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 1: Województwo wileńskie XIV–XVIII w., 
red. Andrzej Rachuba, t. 1, s. 496.

4 Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1697–1794. Spisy, oprac. 
Andrzej Rachuba, Przemysła P. Romaniuk, Warszawa 2004, s. 102, 105, 119, 155, 169.

5 Marcin Matuszewicz, Diariusz życia mego, t. 1, oprac. Bohdan Król ikowski, Zofia Zie-
l ińska, Warszawa 1986, s. 187.

6 Ibidem, s. 348.
7 Maria Czeppe, Kamaryla Pana z Dukli. Kształtowanie się obozu politycznego Jerzego Augusta 

Mniszcha 1750–1763, Warszawa 1998, s. 199
8 Annotacya co się widziało w Wrocławiu (dalej: Annotacya), Vilniaus universiteto biblioteka, 

f. 5, B. 28, rkps 2334, k. 151–152v.
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ment. Wydaje się również prawdopodobne, że starosta wiłkomierski chciał jedynie 
zanotować informacje na temat Wrocławia, a później zachwycony urokami podróży 
uznał, że warto opisać także inne miejscowości, które zwiedzał. 

Problemem, jaki pojawił się podczas analizy diariusza, było ustalenie osoby, 
która pozostawiła po sobie wspomnienia. Dokument nie jest bowiem podpisany, 
a na końcu kopii odnajdujemy jedynie następującą informację: „Prawdopodobnie 
jest z czasu, gdy Benedykt Tyzenhauz starosta wiłkomierski, melancholią tknięty 
bawił za granicą”9, co w części sugeruje także przyczynę zagranicznego wyjazdu. 
Kopiariusz musiał najwyraźniej kierować się pewnymi informacjami, dla nas nie-
znanymi, na temat tego, kto mógł sporządzić omawiany diariusz. Sugestię osoby 
kopiującej można uznać za najbardziej prawdopodobną. Z pewnością w podróż 
musiał udać się Litwin, najprawdopodobniej członek rodziny Tyzenhauzów, co 
sugeruje samo umieszczenie diariusza w księdze dotyczącej tego rodu.

Kolejnym problemem był czas odbytej podróży, co udało się ustalić w przy-
bliżeniu na podstawie odwiedzonych przez szlachcica miejsc i osób. Benedykt 
Tyzenhauz żył w latach (ok.) 1690–176310. Z pewnością odbył on swą podróż po 
1747 r., ponieważ w swoim diariuszu pozostawił opis Aulae Leopoldinae, która 
powstała w 1742 r., oraz przebywał na dworze biskupa wrocławskiego Philippa 
Gottharda Schaffgotscha („Szafkucza”), który został nominowany na tę funkcję 
w roku 1747. Na podstawie pisanej dosyć regularnie przez Benedykta Tyzenhauza 
korespondencji z lat 1731–1747, a później od 1762 do 1763 r. można wykluczyć 
wymienione okresy, ponieważ w listach nie pojawiają się żadne wspomnienia na 
temat odwiedzanych miejsc. Wysyłane są one również przede wszystkim z terenów 
Wielkiego Księstwa Litewskiego i, ewentualnie, Korony11. Możliwe, że podróż od-
była się za życia Franciszka Karola Rudolfa Sweerts-Spork („graf Szwerc”), który 
zmarł w 1757 r., a o którym Tyzenhauz chyba wspomina, opisując miejscowość 
Lysá nad Labem. Podróż musiała więc odbyć się między 1747 a 1762 r.12 Moż-
liwe jest także, że Tyzenhauz odbył swoją podróż w 1762 r., na co wskazywałby 
fakt wspomnienia przez niego dekretu króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego na 
temat zakazu odgrywania niektórych sztuk teatralnych. Nie ma jednak pewności, 
czy staroście wiłkomierskiemu chodziło dokładnie o wymienione wydarzenie.

Notatki Tyzenhauza prowadzone były najprawdopodobniej na bieżąco w czasie 
podróży, o czym świadczą wtrącenia w tekście autora diariusza. Nie umieszcza 
on także, z kilkoma wyjątkami, dat zwiedzania konkretnych miejscowości. Na 
kartach swoich notatek Tyzenhauz pozostawił wiele własnych subiektywnych od-
czuć, co wydaje się jednym z najważniejszych walorów odnalezionego rękopisu, 
przekazując jednocześnie czytelnikowi wiele informacji na temat mentalności 
i możliwości percepcji otaczającej rzeczywistości przez szlachtę Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego.

9 Ibidem, k. 152v.
10 Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, s. 496. 
11 Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dz. V, rkps 16712, k. 1–102.
12 Annotacya, k. 152, 152v.
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Tekst diariusza podróży po Śląsku i Czechach został przygotowany zgodnie 
z zaleceniem instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych13: wprowadzone zo-
stały akapity, zmodernizowano język, uzupełniono interpunkcję, poprawiono błędy 
ortograficzne, natomiast z rękopisu przejęto podkreślenia. Starano się także w ra-
mach możliwości zidentyfikować nazwy miejscowości, które Tyzenhauz, prawie
zawsze, zapisywał błędnie. Spowodowane to było zapewne faktem, że nie znał on 
wcześniej miejscowości, przez które przejeżdżał, a ich nazwy, często o brzmieniu 
niemieckim bądź czeskim, notował ze słuchu. Świadczy to o tym, że wymieniony 
podróżnik zapewne nie znał języka niemieckiego. Najprawdopodobniej osoba, 
która kopiowała tekst, również dopuściła się pomyłek. W tekście wytłumaczone 
zostało staropolskie nazewnictwo i terminologia, a także zidentyfikowano, w miarę
możliwości, osoby, które wymienia w swoich wspomnieniach szlachcic litewski.

Annotacya co się widziało w Wrocławiu [kopia]

W katedralnym kościele14 kaplica15 wszystka z marmuru prawdziwego, różnych 
kolorów i z różnych krajów, oraz ołtarz i kolumny marmurowe. Także chór (gdzie 
są organy) marmurowy. Posadzka w perspektywie16 robiona, fugi między marmu-
rami mosiężne. Sklepienie tejże kaplicy malowane wybornie al freszko.

Druga kaplica mniejsza17, gdzie w prawej stronie ołtarz, w którym statua Mat-
ki Boskiej alabastrowa extraordynaryjnej roboty, z Rzymu przyniesiona18. I tam 
naprzeciw tego ołtarza statuy 4. z Rzymu wyprowadzone, za które król August 
Wtóry19, będąc w tej kaplicy, upodobawszy je sobie, srebrne odlewane, takież 
odlewane chciał dać. Sklepienie malowane wybornie al freszko. 

Pałac20 Xięcia Biskupa Wrocławskiego Szafkucza21, w którym sala i pokoje 
pięknie adornowane. I tam ogród tamże niewielki piękną proporcją, oranżeria 
wielka i piękna. Tamże są trzy oranżerie szklane, piękne.

I tam kościół jezuicki22, wszystek marmuryzowany z ołtarzami w pięknej ozdo-
bie i proporcji, lubo niewielki.

Akademia23 najosobliwszej struktury i wspaniałości, jak najpiękniejszy pałac. 
W tej akademii albo w szkołach jezuickich, najosobliwsze są do widzenia: 1mo 

13 Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. Kazimierz 
Lepszy, Wrocław 1953.

14 Obecnie archikatedra pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.
15 Kaplica Bożego Ciała zwana także Elektorską.
16 Posadzka w perspektywie – określenie stosowane w architekturze, które oznacza próbę oddania 

trójwymiarowych obiektów i przestrzeni na płaszczyźnie.
17 Zapewne Kaplica św. Elżbiety.
18 Zapewne chodzi o rzeźbę Ercole Ferraty z Rzymu (z lat 1680–1686). Rzeźba ta jednak przed-

stawia św. Elżbietę, a nie Matkę Boską.
19 August II Mocny z dynastii Wettynów.
20 Dawny pałac biskupów wrocławskich na Ostrowie Tumskim przy dzisiejszej ul. Katedralnej 

15, obecnie siedziba Papieskiego Wydziału Teologicznego.
21 Philipp Gotthard von Schaffgotsch, biskup wrocławski w latach 1747–1795.
22 Kościół pw. Najświętszego Imienia Jezus, tzw. uniwersytecki.
23 Budynek Akademii Leopoldyńskiej.
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Turris matemathica24, z której wieży całe miasto wrocławskie widzieć się może: na 
samym wierzchu jest okrąg świat reprezentujący, nad tym orzeł czarny. Wszystka 
wieża i pawiment miedzią kryty. Tamże jest grota duża okrągła, gdzie fontanna 
płynie z dołu tak w samą górę, jak jest sama wieża. I tam osobliwsza jest kaplica 
nazwana Aula Leopoldina25, z statuą wyborną marmurową Leopolda Cesarza re-
prezentującą, gdzie się dysputy etc. poprawują.

I tam oratorium26 dla akademii, także strukturą i pikturą pięknie ozdobione. 
I tam na trzecim piętrze theatrum27 na dyalugi28 albo komedie, dość obszerne 
i pikturami pięknemi ozdobione, teraz zaniechane, zakazane od króla pruskiego 
komedie29. 

Miasto same Wrocław dość wspaniałe, dobrze ufortyfikowane, z ulicami sze-
rokimi i wiele pięknych kamienic mające. Pałaców niewiele, nie bardzo ładne 
teraz. 

Z Wrocławia wyjechawszy byliśmy ujechali w góry wielkie, drogą bardzo złą 
i o mil czternaście przybyliśmy do miasteczka Hrygan [Strygan]30, gdzie była 
batalia Prusaków z cesarskiemi31 pod komendą księcia Lotaryńskiego Karola32, 
który na górze jednej, przy szubienicy, lokował się z partią większą wojska, a drugą 
partią wojska pod komendą generała Xcia Lobkowicza33 na inszej górze przed sobą 
lokował. Trzecią zaś partią na boku także w górze, po prawej stronie, niedaleko 
siebie postawił pod komendą generała Nadazdego34 Węgierskiego autoramentu. 
Prinz Karol Generalissimus...35 przed batalią pił dobrze z oficerami i upił się; król
pruski36 dowiedziawszy się o tym, trzy mile z miejsca obozu swego mocą z woj-
skiem pospieszył i atakował górę, gdzie był generał Xiążę Lubkowicz37, który 
mu się oponował, ale tandem nie mógł wytrzymać większej potencji i musiał się 
rejterować, gdzie z obu stron wiele zginęło, a król pruski sam komenderował i ata-
kował potem górę i odebrał ją.

24 Wieża Matematyczna zwana także Wieżą Astronomiczną.
25 Aula Leopoldina została wzniesiona w latach 1728–1732. Swoją nazwę otrzymała na cześć 

cesarza Leopolda I, fundatora uniwersytetu w 1702 r.
26 Oratorium Marianum Kongregacji Łacińskiej (nazywane także Salą Muzyczną) należało do 

kompleksu Akademii Leopoldyńskiej, obecnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
27 Nieistniejące już Auditorium Comicum.
28 Dialogi.
29 Być może chodzi o dekret króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego z 1762 r., w którym zakazał 

on odgrywania niektórych sztuk teatralnych.
30 Hrygan – Strzegom.
31 Chodzi o bitwę z 4 VII 1745 r., która odbyła się na polach pomiędzy Dobromierzem a Strze-

gomiem. 
32 Książę Karol Lotaryński, książę Lotaryngii i Baru, feldmarszałek austriacki, młodszy brat 

cesarza Franciszka I Lotaryńskiego.
33 Najprawdopodobniej Georg Christian von Lobkowitz. 
34 Feldmarszałek lejtnant Franz Leopold von Nádasdy, austriacki generał kawalerii. 
35 Wykropkowane w oryginale.
36 Fryderyk II Wielki.
37 Zob. przyp. 33. 
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Po tym Sasów pod komendą Księcia Wejsenfelda38 na do linii [?] 20.000 ata-
kował i ci się dobrze trzymali, ale tandem nie mogli dotrzymać placu. Książę 
zaś Karol Generalissimus z swoim korpusem zasnął i gdy go obudzono, dopiero 
z Prusakami zaczęto, ale nierychło, bo już zmieszane było wojsko, i tak też korpus 
wojska z góry spędzał Prusaka, i gdy już uciekać trzeba było, dopiero Książę Karol 
Generalissimus zmieszany w tchu zawołał: „A dla Boga co się stało, żem zapomniał 
wcale o Nadazdym generale”, który 40.000 pod swoją komendą, a tymczasem 
nie dawszy ordynansu Księciu Generałowi Nadazdemu, sam się rejterował, alias 
uciekł, z resztą wojska, a za nim generał Nadazdy z swoją partią 40.000 nazad po-
szedł napatrzywszy się sceny, co się działo z inszemi. Król zaś pruski utrzymawszy 
plac i wiktorię, dalej się wyruszył z swoimi wojskami.

Spod Strygi39 miasteczka przyjechaliśmy do Landcut40. Stamtąd w pół milę 
z drogi zjechaliśmy do sławnego klasztoru cisterskiego Griszau41 nazwanego, dla 
widzenia kościoła i innych tam osobliwości. Gdzie faciata kościelna bardzo pięknie 
ozdobiona kolumnami i statuami; wieże także misterne, piękne nad zamiar; dwie 
blachą miedzianą kryte, po rogach wyzłocone na czterech stronach.

Pałac42 X[ię]cia biskupa wrocławskiego na imię Szafkocz43 i ogród nie ma tak 
dalece nic osobliwego w sobie, ale kapela muzyczna arcydobra, którą najbardziej 
trzech Włochów kastratów zdobią wybornemi głosami, signanter nazwana Signior 
Placier.

To intra parent lessi44, co się wspomniało anterius45, nakołować Legnitz46.
Tam w Gryssowie u O.O. Cistersów widzieliśmy kościół47 bardzo wspaniały, 

strukturą włoską, i pikturami bardzo przepięknymi ozdobiony; w nim kopuła malo-
wana supra sanctum avium admirande48, architekturą malowaną wydaje się jakby 
do ziemi samą rzeczą kopuła murowana była. Kaplica zaś fundatorska49 od Grafa 
Uralista50, fundatora illius, niezmiernie piękna wszystka w kolumnach [mar]mo-
ryzowanych i statuach alabastrowych przednich celnie nierównie Kościół.

Tamże w Gryssowie po nabożeństwie visis videndis51 oraz kościoła parte S. Jó-
zefa52 z malowaniem przednim po stronach całej historii życia jego, gdzie i pro-

38 Jan Adolf von Sachsen-Weissenfels, generał feldmarszałek, dowódca wojsk saskich.
39 Strzegom.
40 Kamienna Góra (niem. Landeshut).
41 Chodzi o klasztor cysterski w Krzeszowie.
42 Zapewne Dom gościnny opatów krzeszowskich obok kościoła św. Józefa.
43 Zob. przyp. 21.
44 Odczyt niepewny, sens niejasny.
45 Wcześniej, poprzednio.
46 Legnica.
47 Barokowy kościół klasztorny pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie.
48 Sens niejasny.
49 Zapewne mauzoleum książąt świdnicko-jaworskich w kościele klasztornym pw. Wniebowzięcia 

NMP.
50 Nie wiadomo, jakie nazwisko zostało tu zdeformowane.
51 Zobaczywszy to, co miało być zobaczone.
52 Kościół bracki pw. św. Józefa w Krzeszowie.
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roków wszystkich i sibill. Obrazy oraz prorostwa wyrażone widzieliśmy. Po tym 
zaproszeni byliśmy na obiad od X. Opata tamecznego miejsca. Po obiedzie proszeni 
byliśmy, abyśmy nazad powracając nie mijali tego tam miejsca.

Die 17 Maj. Wyjechawszy horis vespertinis53 z tego tam klasztoru Grysawia na-
zwanego, tylko w inny wyjechali za ten klasztor wspaniały, a dobre staje, straszny 
stał się casus, bo Andreis lokaj, podpiwszy sobie znacznie, upadł z kozła między 
koło i skrzydło poboczne przy kole zadnim lewym, tak dalece, że nie mógł stamtąd 
być wyjęty więcej jak przez pół godziny. Szczęście, że upadłszy tam wnet zawołał 
i konie stanęły.

Po tym nieszczęsnym przypadku przywiązawszy tego lokaja na tymże koźle 
w tyle na tłomoku, jechaliśmy górami w same deszcze, przez miasta niewielkie 
nazwane Libau54 tychże O.O. Cistersów, po tym przez Frantinan55, Elsen56 i Poka-
wi57 jadę do wsi nazwanej Krzyniec58, gdzieśmy widzieli ogród bardzo wspaniały 
i oranżerią przednią nad zamiar, między szpalerami i różnymi statuami. Pałac tamże 
dość wielki i piękny. Obrazy w różnych pokojach bardzo przednie. Sala i pokoje 
niewielkie. Graf Mortzin59, tych dóbr Pan, nescit qualiter disparuit60, ale suppo-
nitur61, że wzięty i schowany w niewoli za fakcję etc.

Lisau62. Mieliśmy być tam po tym w Lisau dla widzenia pałacu etc. osobliwie 
ekonomicznych [?] dziwnych grafa Szwerc63 nazwanego, aleśmy minęli. Nazad 
jadąc może być widziany.

Die 16. przyjechaliśmy szczęśliwie do Pragi, gdzie tydzień bawiąc się widzie-
liśmy rariora sequentia64:

Kościół katedralny S. Wita65, bardzo wspaniały, od 700 lat nienaruszony sta-
roświecką strukturą; to dziwne, że w Górze w samych oknach wszystek między 
kolumnami bardzo wąskimi, które wspierają sklepienie całe, dość ciężkie. Okna 
zaś wszystkie bardzo wielkie, szerokie i długie nad zamiar. W tym kościele prin-
cipaliorem widzieliśmy primarium66 grób S. Nepomucena, wszystek w srebrze, 

53 W godzinach wieczornych.
54 Lubawka.
55 Trutnov.
56 Miejscowość niezidentyfikowana.
57 Miejscowość niezidentyfikowana.
58 Křinice.
59 Najprawdopodobniej Karl Joseph Franz Morzin lub Ferdinand Maximilian Franz Morzin 

– przedstawiciele arystokratycznej rodziny, która uzyskała duże wpływy w Cesarstwie Austriackim 
w XVIII w.

60 Nie wiadomo, w jaki sposób zniknął.
61 Przypuszcza się.
62 Najprawdopodobniej Lysá nad Labem.
63 Najprawdopodobniej chodziło o Franciszka Karola Rudolfa Sweerts-Sporka żyjącego w latach 

1688–1757.
64 Osobliwości w następującym porządku.
65 Obecnie katedra św. św. Wita, Wacława i Wojciecha w Pradze.
66 Oryginalny.
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bogaty bardzo67. Trumna srebrna lita cała, którą od ziemi wspiera z marmuru przed-
niego i mosiądzu, per modum ganeczku w kwadrat, postument nad nim, drugi pod 
samą trumną srebrny postument per modum węzgłów, który po środku wspierają 
geniuszowie anielscy mniejsi po bokach, srebrni we środku, z przodu zaś i z tyłu 
trumny aniołów dwóch posągi duże wspierają trumnę, po której stronach przed-
niej wiszą machiny srebrne, duże w serce niby robione i w grona winne; tamże po 
stronach w przedzie i w tyle aniołkowie srebrni mniejsi adorują strukturę grobu 
nader wspaniałą, pod baldachymem ponsowanym, złotem tkanym.

Lamp srebrnych niewielkich zawieszonych na srebrnych tak dependencjach 
w podłuż na trzy łokcie circiter, środkiem na łokieć, w kratę wyrobionych mi-
sternie, jest naprzeciw grobu siedem, w tyle także siedem. Po bokach zaś także na 
dependencjach srebrnych, podobnej roboty, na kształt filigranu w kratę dłuższych,
na 4 circiter łokcie, po 12 w każdym zaś środku jedna większa lampa, miary cir-
citer półgarncowej. Jedna zaś lampa na przodzie jest szczerozłota, waloru circiter 
3000 czer. zł.

Koło tegoż grobu Sgo vota srebrne po stronach na ścianach w wielkiej liczbie, 
ale wszystkie prawie małe i drobne. Jest też wiele tablic i tabliczek mniejszych 
wiszących drewnianych, malowanych z wyrażeniem różnych cudów. 

Die 23 maja, w oktawę Sgo Jana Nepomucena68, miał X. Juniewicz69 Mszą Są 
u grobu tegoż Sgo Patrona Wielkiego ex parte anteriori70, gdzie JM. Dobrodziej 
secrukrukował (?)71 na tejże mszy Sej podczas summy, którą śpiewał sufragan pra-
ski, biskup in partibus72. Kanonicy zaś in stallis w kapach złotolitych, bogatych 
asystowali summo sacro illi przy rezonancji wybornej muzyki.

Po tej dewocji73, po której niezmierny tłum ludzi distinctioris et vilioris status74 
był aż do pierwszej circiter godziny. Po południu circa 3tia hora75 byliśmy w tymże 
kościele katedralnym na nieszporach solennych z muzyką, gdzie także asystowali 
kanonicy in stallis w bogatych kapach.

(Opisanie powyższe w skopiskich ekonomicznych papierach, na końcu. Praw-
dopodobnie jest z czasu, gdy Benedykt Tyzenhauz starosta wiłkomierski, melan-
cholią tknięty bawił za granicą.)

67 Barokowy nagrobek św. Jana Nepomucena (kanonizowanego w 1729 r.), wystawiony w 1736 r., 
zachowany do dzisiaj.

68 Wspomnienie liturgiczne św. Jana Nepomucena obchodzone jest 21 maja.
69 Osoba niezidentyfikowana.
70 Od przodu.
71 Osoba kopiująca diariusz miała problem z odczytaniem wyrazu. Z tego powodu pozostawiła 

przy nim znak zapytania.
72 Chodzi zapewne o Jana Ondřeja Kaysera z Kaysernu, biskupa Themisonium, sufragana pra-

skiego w latach 1760–1885.
73 Tj. liturgii.
74 Znaczniejszego i niższego stanu.
75 Około godziny trzeciej.
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ZGORZELECKICH (1947–1953)

Wiek XIX był jednym z najważniejszych okresów w historii Niemiec. Dzięki 
zwycięstwom w bitwach pod Helgolandem (1864), a później Sadową (1866), Se-
danem i Metzem (1870), Otto von Bismarck doprowadził do zjednoczenia kraju. 
W 1871 r. proklamowano powstanie II Rzeszy, na czele której stanął cesarz Wil-
helm I Hohenzollern (Wilhelm Friedrich Ludwig von Preussen). Te wydarzenia 
ugruntowały pozycję polityczną Niemiec i doprowadziły do ich rozkwitu gospo-
darczego. W kraju zapanowała euforia, której wyrazem była budowa licznych 
pomników upamiętniających bohaterów narodu – cesarza i kanclerza. W podobny 
sposób swoje uczucia postanowili wyrazić mieszkańcy dolnośląskiego Görlitz 
(Zgorzelca) – na rynku głównym odsłonięto pomnik Wilhelma I. Jednak władze 
miejskie chciały w jeszcze jeden sposób upamiętnić niemieckie tryumfy – posta-
nowiono wybudować Górnołużycką Halę Chwały (Oberlausitzer Ruhmeshalle lub 
Oberlausitzer Gedenkhalle – Górnołużycka Hala Pamięci). Konkurs na projekt 
budowli ogłoszono w 1897 r. Po czterech latach Hala Chwały była gotowa. 28 XI 
1902 r. jej otwarcia dokonał cesarz Wilhelm II. Jego życzeniem było umieszczenie 
w niej zbiorów Miejskiego Muzeum Starożytności i Sztuki (Städtisches Museum 
für Altertum und Kunst), przemianowanego następnie – na cześć Wilhelma I Ho-
henzollerna, współtwórcy II Rzeszy Niemieckiej – na Kaiser-Friedrich-Museum. 
Dzięki zaangażowaniu dyrektora placówki – prof. Ludwiga Feyerabenda, zało-
życiela Towarzystwa Antropologii i Prehistorii Górnych Łużyc (Gesellschaft für 
Anthropologie und Urgeschichte der Oberlausitz), autora m.in. cenionej monografii
Alt Görlitz einst und jetzt – jej zbiory bardzo szybko się powiększały1. W muzeum 
gromadzono obrazy, zabytki liturgiczne, porcelanę, przedmioty użytkowe i zbiory 
numizmatyczne.

1 http://www.goerlitz.de/de/stadtleben/stadtgeschichte/persoenlichkeiten/ludwig-feyerabend.
html (dostęp: 13 VII 2015).
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Dzięki publikacji L. Feyerabenda Die Oberlausitzer Gedenkhalle mit Kaiser-
-Friedrich-Museum znamy wartość zbiorów numizmatycznych zgromadzonych 
w Görlitz. Wiemy m.in., że kolekcja monet i medali opierała się początkowo na 
zasobach dawnego Miejskiego Muzeum Starożytności i Sztuki. „W zbiorze meda-
li znalazły się eksponaty szczególnie wartościowe ze względu na ich powiązanie 
z historią Görlitz i Górnych Łużyc. Kolekcja monet była zróżnicowana. Obejmo-
wała ona monety europejskie i zamorskie, współczesne i średniowieczne, a także 
greckie i rzymskie”2. W kolejnych latach zbiór numizmatyczny powiększał się 
o darowizny prywatnych kolekcjonerów. Swój zasób przekazali muzeum m.in. 
żydowski przedsiębiorca Martin Ephraim i znany kolekcjoner numizmatów Ernst 
von Wasserschleben – obaj zaangażowani w budowę Kaiser-Friedrich-Museum 
w Görlitz3. Po śmierci tego ostatniego w 1908 r. placówka wzbogaciła się „nie 
tylko o wspaniały zbiór monet, wysoko ceniony przez numizmatyków w Niem-
czech i za granicą, ale także nadzwyczaj bogate środki na wzbogacanie przekaza-
nej kolekcji”4. W podziękowaniu za gest donatora w 1908 r. dział numizmatyczny 
nazwano Gabinetem Monet i Medali Ernsta von Wasserschleben. W kolejnych 
latach zbiory w dalszym ciągu się rozrastały. Decyzją władz miejskich dołączono 
do nich kolekcję monet przechowywanych w bibliotece miejskiej – która powsta-
ła dzięki darowiźnie żyjącego na przełomie XVII i XVIII w. prawnika, adwokata 
cesarskiego i królewskiego sądu prowincjonalnego księstw świdnickiego oraz 
jaworskiego, Johanna Gottlieba Milicha5. Wśród numizmatów było wiele „górno-
łużyckich brakteatów i starych monet greckich i rzymskich”6.

Dzięki dotacjom i staraniom dyrekcji zbiory numizmatyczne Kaiser-Friedrich-
-Museum w Görlitz bardzo szybko mogły się pochwalić „kompletną numizmatyką 
Łużyc, śląskimi monetami i medalami od około 1500 r. po współczesność, numi-
zmatyką innych wschodnich prowincji pruskich, monetami greckimi i rzymski-
mi”7. W celu łatwiejszej identyfikacji zbiorów przy każdej monecie umieszczono
etykietę informującą o jej pochodzeniu – „z zasobów Wasserschlebena, miejskich, 
z biblioteki Milichów lub z darowizny Ephraima i z pozyskanych po 1908 r. z za-
kupów za środki Wasserschlebena”8. Zbiory umieszczono w specjalnych kasetach 
i eksponowano w kolejności – najpierw monety złote, a później srebrne. Wiele 
z nich zostało zaprezentowanych w najważniejszej ówcześnie publikacji poświę-
conej numizmatyce śląskiej – wydanej w 1901 r. we Wrocławiu Schlesiens Münzen 
und Medaillen der neueren Zeit, autorstwa Ferdinanda Friedensburga9 – prawnika, 

2 Ludwig Feyerabend, Die Oberlausitzer Gedenkhalle mit Kaiser-Friedrich-Museum, Görlitz 
1912, s. 101.

3  http://www.schwiebert.lima-city.de/wer-war-martin-ephraim/ (dostęp: 13 VII 2015).
4 Feyerabend, Die Oberlausitzer Gedenkhalle, s. 101.
5 http://www.mojemiasto.swidnica.pl/?p=1397 (dostęp: 13 VII 2015).
6 Feyerabend, Die Oberlausitzer Gedenkhalle, s. 102.
7 Ibidem.
8 Ibidem. 
9 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Friedensburg-Ferdinand;3902799.html (dostęp: 13 VII 

2015).
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przewodniczącego senatu w Reichsversicherungsamt w Berlinie i profesora numi-
zmatyki na Uniwersytecie Wrocławskim, oraz Hansa Segera – honorowego profe-
sora Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektora Muzeum Rzemiosła Artystycznego 
i Starożytności we Wrocławiu (Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und Alter-
tümer)10. Podsumowując charakterystykę gabinetu numizmatycznego, prof. Ludwig 
Feyerabend zaznaczył, że w ciągu kilku lat Kaiser-Friedrich-Museum w Görlitz 
zgromadziło wiele innych eksponatów – przede wszystkim dukaty i talary z XVII 
i XVIII w. – które nie zostały umieszczone w katalogu F. Friedensburga i H. Sege-
ra. „Jest to 57 monet nieznanych Friedensburgowi i Segerowi. Do tego dochodzi 
47 sztuk z 16 nowymi nabytkami, których nie ma w kolekcjach publicznych, oraz 
36 monet z 5 nowymi nabytkami, których pojedyncze egzemplarze znajdują się 
w kilku muzeach poza Wrocławiem”11. 

Dzięki staraniom prof. L. Feyerabenda i jego współpracowników zasoby Kai-
ser-Friedrich-Museum w Görlitz stały się tak duże – zgromadzono bogatą kolek-
cję górnołużyckiego rzemiosła artystycznego, zbiór malarstwa awangardowego, 
zabytki liturgiczne, monety i medale – że budynek nie był w stanie ich pomieścić. 
Planowano rozbudowę placówki, ale ostatecznie nie doszło do realizacji tego 
przedsięwzięcia12. W 1936 r. dyrektorem muzeum został historyk sztuki, specjalista 
w zakresie sztuki współczesnej, Siegfried Asche13. Nazwę placówki zmieniono na 
Miejskie Zbiory Sztuki (Städtische Kunstsammlungen) i przymierzano się do jej 
dalszej rozbudowy. Plany dyrekcji pokrzyżował wybuch II wojny światowej. Przez 
pierwsze jej lata nie działo się nic, co mogłoby stanowić zagrożenie dla integral-
ności zbiorów. Sytuacja ta zmieniła się jednak w 1943 r. W obawie przed skutkami 
alianckich nalotów sale wystawowe Miejskich Zbiorów Sztuki zostały zamknięte. 
Najcenniejsze zbiory zapakowano w skrzynie i przygotowano do ewakuacji. Osobą 
odpowiedzialną za przeprowadzenie tej operacji był prof. Günther Grundmann – hi-
storyk sztuki śląskiej, wykładowca na Uniwersytecie i Politechnice Wrocławskiej, 
od 1932 r. konserwator zabytków Prowincji Dolnośląskiej (Provinzialkonservator 
für Niederschlesien)14. Dzięki jego staraniom zabytki muzealne, zasoby archiwal-
ne i zbiory kościelne podzielono, a następnie, w latach 1943–1945, deponowano 
w składnicach na prowincji. Ich lokalizację znamy z zachowanych źródeł archi-
walnych – w tym korespondencji urzędu konserwatorskiego kierowanego przez 
prof. G. Grundmanna. Z tej dokumentacji wynika, że część przedmiotów dóbr 
kultury z Görlitz trafiła do pałacu w Altwiese w powiecie Rothenburg na Górnych
Łużycach, inne zabytki wysłano do majątku we Florsdorf (Żarska Wieś) i pałacu 

10 Martin Jahn, Hans Seger zum siebzigsten Geburtstage, „Altschlesien”, 5, 1934, s. 1–4.
11 Feyerabend, Die Oberlausitzer Gedenkhalle, s. 105.
12 Zbigniew Dobrzyński, Krzysztof Fokt, Pod stuletnią kopułą, Zgorzelec 2003.
13 Ramona Bräu, „Arisierung“ in Breslau – Die „Entjudung“ einer deutschen Großstadt und 

deren Entdeckung im polnischen Erinnerungsdiskurs, Saarbrücken 2008.
14 Jacek Michał Kowalski, Jarosław Robert Kudelski, Robert Sul ik, Lista Grundmanna, 

Warszawa 2015.
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Joachimstein w Radmeritz (Radomierzyce) w powiecie zgorzeleckim15. Kolejne 
partie zbiorów miały trafić do pałacu w Kuhna (Kunów) i majątku Niederschün-
brunn (Studniska Dolne) – również w powiecie zgorzeleckim. XVI-wieczna figura
(część nastawy ołtarzowej) z pracowni wrocławskiego rzeźbiarza Jacoba Beinhar-
ta – tzw. Złota Maria z kościoła św. Trójcy w Görlitz (dawny kościół klasztorny 
franciszkanów) – została wywieziona do kościoła filialnego (dziś pw. Narodzenia
NMP) w miejscowości Ludwigsdorf (Chmielno) w powiecie lwóweckim. Z dala 
od niebezpieczeństw zabytki z Görlitz oczekiwały na zakończenie wojny.

Wydarzenia, które nastąpiły w 1945 r., dowiodły jednak, że mimo podjętych 
zabiegów nie udało się ochronić zbiorów przed katastrofą. Kolekcje muzealne nie 
padły co prawda ofiarą nalotów i działań wojennych, ale stały się łupem Armii
Czerwonej. Od lutego 1945 r. obszary tzw. Ziem Odzyskanych (w tym Dolny 
Śląsk) penetrowały tzw. brygady trofiejne. Ich celem było przejęcie zbiorów mu-
zealnych, bibliotecznych, archiwów, wyposażenia teatrów i prywatnych kolekcji. 
W konsekwencji tej działalności – w ciągu kilku miesięcy – do ZSRR wyjechały 
liczne składy kolejowe wypełnione zabytkami stanowiącymi własność nie tylko 
niemieckich, ale również polskich muzeów – przede wszystkim zbiorów, które 
przywieziono na Dolny Śląsk z Generalnego Gubernatorstwa16. Z powodu ta-
jemnicy, jaka otaczała te operacje, dziś nie wiemy dokładnie, które zabytki ze 
Zgorzelca udało się wywieźć w głąb Rzeszy, a które zrabowali Rosjanie między 
lutym a majem 1945 r. Z szacunków przeprowadzonych po wojnie wiadomo jedy-
nie, że Miejskie Zbiory Sztuki w Görlitz utraciły około 10 tys. eksponatów!17 Za 
zaginioną uważano również kolekcję numizmatyczną, w tym szczególnie cenny 
zbiór złotych monet.

Już w pierwszych dniach po zakończeniu II wojny światowej w Görlitz roz-
poczęto organizowanie struktur polskiej administracji – pod koniec maja 1945 r. 
Rosjanie przekazali władzę Polakom18. Mimo to w Zgorzelicach – jak pierwotnie 
nazwano Zgorzelec – w dalszym ciągu stacjonowały oddziały Armii Czerwonej, 
stanowiące część I Frontu Ukraińskiego. Ze względu na konieczność utrzymywania 
poprawnych relacji z sojuszniczym wojskiem urzędnicy Starostwa Powiatowego 
postanowili oddać do dyspozycji Rosjan jeden z budynków miejskich. Pierwotny 
wybór padł na Górnołużycką Halę Chwały, czyli budynek mieszczący Miejskie 
Zbiory Sztuki. Ostatecznie anulowano te plany, uznając, że miasto powinno za-
pewnić ludności napływowej dostęp do kultury. Z tego powodu od 1946 do połowy 
1947 r. zbiory muzealne były dostępne dla zwiedzających. Placówkę szybko jednak 
zamknięto. Władze uznały, że ze względu na zachowane zbiory – prezentujące 

15 Pismo dyrekcji Archiwum Państwowego we Wrocławiu do prof. Günthera Grundmanna z 12 X 
1944 r., Herder-Institut w Marburgu, Zbiory prof. Günthera Grundmanna, dok. 000095.

16 Jarosław Robert Kudelski, Trofiejne brygady na Ziemiach Odzyskanych, „Mówią Wieki”, 
2013, wydanie specjalne nr 2.

17 Informacja na temat strat uzyskana od pracowników Schlesisches Museum zu Görlitz 
w 2005 r.

18 Dobrzyński, Fokt, Pod stuletnią kopułą.
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przede wszystkim sztukę łużycką – ekspozycja nie spełnia warunków edukacyjnych 
i nie wpisuje się w propagowanie problematyki tzw. Ziem Odzyskanych. Decyzja 
ta zbiegła się z akcją wysiedlania ludności niemieckiej. Większość z autochtonów 
starała się za wszelką cenę pozostać na Dolnym Śląsku. Wiekowi mieszkańcy nie 
wyobrażali sobie innego miejsca, w którym mogliby spędzić resztę życia.

W podobnej sytuacji znalazła się rodzina portiera muzeum Bernharda Hendlera, 
który opiekował się placówką i jej zbiorami po przejęciu władzy w Zgorzelcu przez 
Polaków. Dzień po zamknięciu muzeum (15 VII 1947 r.) jego żona Margarete uzna-
ła, że warto podjąć dialog z lokalnymi władzami i za cenę tajemnic, które posiadała, 
kupić spokojną przyszłość w Zgorzelcu19. Razem z mężem udała się do urzędników 
Zarządu Miejskiego z ofertą współpracy – postanowili ujawnić informacje na temat 
losu części zaginionych zbiorów muzealnych. W zamian oczekiwali zapewnienia, 
że nie będą musieli opuszczać swojego domu. Zaintrygowani urzędnicy zgodzili 
się rozpatrzeć ich prośbę pod warunkiem, że przekazane informacje okażą się uży-
teczne. W trakcie rozmowy, na którą zaproszono burmistrza Leona Turleja, żona 
portiera złożyła oświadczenie. Wynikało z niego, że archiwista „Pietsch wraz ze 
stolarzem zakopali w kupie piasku w piwnicy Muzeum jakieś rzeczy”20. Ponieważ 
relacja Niemki wydawała się wiarygodna, urzędnicy postanowili powołać specjalną 
komisję, która miała zweryfikować to doniesienie. Na jej czele stanął kierownik
Referatu Kultury i Sztuki Starostwa Powiatowego, Adolf Galant. Wskazówki rodzi-
ny Hendlerów okazały się prawdziwe. W wyniku poszukiwań przeprowadzonych 
w piwnicy odnaleziono skrytkę, w której znajdowały się trzy pakunki zawierające 
około 200 eksponatów. Wśród nich były zabytki liturgiczne, zegarki, obrączki, 
sztućce i część kolekcji numizmatycznej. To odkrycie zachęciło urzędników do 
dokładniejszej penetracji pomieszczeń muzeum. W efekcie odnaleziono kolejny 
zbiór, liczący 544 sztuki złotych monet. Wartość znalezisk – przede wszystkim 
numizmatów – spowodowała, że w muzeum zjawili się przedstawiciele lokalnych 
jednostek administracji cywilnej, milicji i służb bezpieczeństwa.

Kilka dni po tych wydarzeniach władze cywilne postanowiły dokonać kolejnej 
inspekcji i przeszukania muzeum. W trakcie tych działań natrafiono na nieznane
wcześniej pomieszczenie, zabezpieczone stalowymi drzwiami. „Po otworzeniu tych 
drzwi przemocą znaleziono sklepione pomieszczenie, a w nim zamknięte szafki 
oraz 2 duże kasy pancerne”21. Na półkach leżały srebrne medale i 55 sztuk złotych 
monet. Kas nie udało się otworzyć z braku specjalistycznego sprzętu. Muzeum zo-
stało zamknięte i objęte ochroną przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bez-
pieczeństwa Publicznego i Milicji Obywatelskiej. Dopiero kilka tygodni później 
z wnętrza rozprutych kas wydobyto kolejną partię srebrnych monet. Ponieważ zna-

19 Protokół z odnalezienia trzech skrzyń w piwnicy Muzeum Miejskiego w Zgorzelcu z 16 VII 
1947 r., Instytut Pamięci Narodowej BU MBP 191, s. 60.

20 Pismo Starosty Powiatowego do Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Wrocław-
skiego z 28 VIII 1947 r., Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Lubaniu, zespół 29, t. 165, 
s. 83.

21 Ibidem.
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leziska miały charakter eksponatów muzealnych, o sprawie poinformowano Urząd 
Wojewódzki we Wrocławiu. Ten polecił kierownikowi Wydziału Kultury Starostwa 
Powiatowego w Zgorzelcu przygotować szczegółowy raport z przeprowadzonych 
poszukiwań. Adolf Galant, kierownik Referatu Kultury i Sztuki Starostwa Powia-
towego w Zgorzelcu, poinformował w nim urzędników wojewódzkich, że jeszcze 
przed wojną lokalne Muzeum Miejskie było posiadaczem wielu cennych zabytków 
– obrazów, zabytków militarnych, przedmiotów liturgicznych, eksponatów z dzie-
dziny przemysłu artystycznego oraz cennej kolekcji numizmatycznej – w tym około 
600 sztuk złotych monet i dużej ilości medali22. Informacje zawarte w raporcie 
spowodowały, że do Zgorzelca przyjechał Tadeusz Zelenay – kierownik Referatu 
Muzeów Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Województwa Wrocławskiego. Z uwagi 
na wartość zbiorów zaproponował lokalnym władzom, by te przekazały nadzór nad 
zasobami muzeum Milicji Obywatelskiej i Urzędowi Skarbowemu. Jednak lokalny 
urząd bezpieczeństwa, który pierwotnie przejął pieczę nad odnalezioną kolekcją, 
nie zamierzał stosować się do zaleceń przedstawicieli administracji. Najcenniejsze 
znaleziska w dalszym ciągu pozostawały w rękach UB. Urząd Wojewódzki we 
Wrocławiu zdawał sobie sprawę z obstrukcji służby bezpieczeństwa. Już pod ko-
niec lipca urzędnicy ze Zgorzelca poinformowali o sytuacji swoich przełożonych. 
„Starosta Powiatowy wydał pisemną instrukcję szefowi Powiatowego Urzędu Bez-
pieczeństwa i Komendantowi Powiatowej Milicji Obywatelskiej, ażeby znalezione 
przedmioty zostały zdeponowane w miejscowym Urzędzie Skarbowym do czasu 
przyjazdu fachowej Komisji z wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki [...]. Szef 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego nie zastosował się do polecenia 
ob. Starosty i zabrał 3 skrzynie z eksponatami i paczkę tekturową z monetami zło-
tymi za pokwitowaniem”23. Kiedy zaczęto dokładniej badać tę sprawę, okazało się, 
że cennych znalezisk nie ma już w Zgorzelcu – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa 
Publicznego przekazał je Wojewódzkiemu Urzędowi Bezpieczeństwa Publiczne-
go we Wrocławiu. Sprawa wzburzyła urzędników Wydziału Kultury na tyle, że 
poinformowali o niej Naczelną Dyrekcję Muzeów i Ochrony Zabytków. Kilka dni 
później Jerzy Guttler, wojewódzki konserwator we Wrocławiu, otrzymał polece-
nie, by „zabezpieczone przez WUBP obiekty przejąć, przedmioty złote [przede 
wszystkim numizmaty] zdeponować w skarbcu Banku Narodowego, muzealne 
zabezpieczyć do dyspozycji Ministerstwa Kultury i Sztuki”24. 

We wrześniu 1947 r. J. Guttler poinformował Naczelną Dyrekcję Muzeów 
i Ochrony Zabytków o oświadczeniu, które usłyszał z ust pracowników Woje-
wódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu – funkcjonariusze 
zaprzeczyli, jakoby urząd był w posiadaniu przedmiotów odnalezionych w Zgo-

22 Pismo Kierownika Wydziału Kultury i Sztuki Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu do Wy-
działu Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z 16 VIII 1947 r., ibidem, s. 35.

23 Pismo Wydziału Kultury i Sztuki Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu do Wydziału Kultury 
i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z 22 VII 1947 r., ibidem, s. 110.

24 Niedatowana notatka służbowa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Instytut Pamięci 
Narodowej BU MBP 191, s. 55.
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rzelcu25. Konserwator został zapewniony, że numizmaty i reszta przedmiotów 
zostały przekazane Ministerstwu Skarbu. W marcu 1948 r. Główny Inspektor 
Ochrony Skarbowej – instytucja powołana w 1945 r. przez Ministra Skarbu do 
walki z przestępczością skarbową – dopytywany o los zbiorów, poinformował 
Naczelną Dyrekcję i Ministerstwo Skarbu, że sprawa nie jest znana urzędnikom 
skarbowym i poprosi o wyjaśnienia Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. 
Centrala resortu bezpieczeństwa nie była jednak przygotowana na udzielenie od-
powiedzi. Nie znano kulisów przejęcia zabytków przez funkcjonariuszy z Dolnego 
Śląska26. Szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocła-
wiu ppłk Eugeniusz Dowkan został więc poproszony o szczegółowe wyjaśnienia. 
W notatce służbowej na temat tej sprawy znalazła się informacja, która z całą pew-
nością musiała wywołać niepokój centrali – „płk Dowkan jest zdania, że powinna 
przyjechać Komisja z Ministerstwa w celu przejęcia tych rzeczy. Przeczuwa, że 
będzie draka”27. Minęło kilka miesięcy, zanim ustalono dalsze szczegóły dotyczące 
losu złotej kolekcji numizmatycznej. Powodem zwłoki była konieczność ustale-
nia faktów w tej sprawie. Centrala obawiała się również, że najprawdopodobniej 
doszło do kradzieży jakichś przedmiotów z kolekcji odnalezionej w Zgorzelcu. 
W trakcie wstępnego rozpoznania ustalono jednak, że „skrzynie te znajdują się 
w Urzędzie Wojewódzkim [Bezpieczeństwa Publicznego] we Wrocławiu. Szef 
WUBP we Wrocławiu wyjaśnia, że w Urzędzie znajduje się 1 skrzynia zaopatrzona 
w pieczęcie w takim stanie, w jakim została przejęta w Zgorzelcu, 2 zaś skrzynie 
były otwarte. Znajdują się w nich rzeczy cynowe, posrebrzane, niezbyt wysokiej 
jakości”28. Informacja zawarta w tym dokumencie nie uspokoiła jednak kierownic-
twa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Zdawano sobie sprawę, że wśród 
kilkuset przedmiotów, które odnaleziono w Zgorzelcu, wiele było wykonanych ze 
złota i srebra, a ich wartość mogła zachęcić do popełnienia przestępstwa. Sprawę 
starano się wyciszyć, ale nie udało się bez końca zbywać milczeniem pytań nad-
chodzących ze strony resortu kultury. 

W 1951 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki podjęło bardziej zdecydowane kroki 
w celu odzyskania zabytków odnalezionych w Zgorzelcu. W piśmie do Minister-
stwa Bezpieczeństwa Publicznego resort kultury poprosił o rzeczowe informacje 
w tej sprawie29. Przypomniano, że skrzynie odnalezione w piwnicach muzeum 
zawierały cenne przedmioty zabytkowe, które powinny trafić do zasobów mu-
zealnych. W dokumencie pojawiła się też sugestia, że funkcjonariusze wrocław-
skiej służby bezpieczeństwa mogli nielegalnie wejść w posiadanie około 5,5 kg 
przedmiotów wykonanych ze złota (głównie numizmatów) – monet nie zważono 
w chwili ich odnalezienia, wartość podawana w zachowanych materiałach to sza-
cunek urzędników. Ponieważ oskarżenia o defraudację wartościowych zasobów 

25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Ibidem, s. 56.
28 Ibidem.
29 Ibidem, s. 67.
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stawały się coraz bardziej wyraźne, szefostwo MBP zostało zmuszone do poważ-
niejszego potraktowania tej sprawy. W celu ustalenia faktów dotyczących znale-
zisk ze Zgorzelca wysłano do Wrocławia mjr. Jana Łachuta z Gabinetu Ministra 
i kpt. M. Schussa z Departamentu Finansowego MBP30. W trakcie wewnętrznego 
śledztwa przesłuchali oni pracowników Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego oraz trzech członków komisji, która w lipcu 1947 r. nadzorowała 
poszukiwania w gmachu Muzeum Miejskiego w Zgorzelcu – Jana Martyniaka, 
Bronisława Piłackiego i Adolfa Galanta. W trakcie przygotowań do rozmów z po-
zostałymi uczestnikami tamtych wydarzeń okazało się, że zmarł były kierownik 
Działu Ogólnego Zarządu Miejskiego w Zgorzelcu Longin Kozłowski – który jako 
pierwszy został poinformowany przez Bernharda Hendlera o ukrytych skrzyniach 
w piwnicy muzeum – a inni członkowie komisji zmienili miejsce zamieszkania. 
Postanowiono więc dokładnie zapoznać się ze wspomnieniami trójki świadków. 
Relacje J. Martyniaka, B. Piłackiego i A. Galanta nie wniosły żadnych rewelacji 
do prowadzonego śledztwa. Jednak dzięki nim możemy poznać pozaprotokolarne 
szczegóły wydarzeń, do których doszło w lipcu 1947 r. J. Martyniak oświadczył: 
„Wiem, że było około pięciu lub sześciu osób z obywateli polskich i dwóch oby-
wateli narodowości niemieckiej, t.j. mąż z żoną, którzy zamieszkiwali w tym czasie 
w/w muzeum (obecnie wysiedleni do Niemiec). Również zauważyłem w tymże 
czasie stały na wpół odkopane z piasku trzy skrzynie żelazne zamknięte, jak przy-
pominam, to zdaje się, że zamknięcie tych skrzyń było na kłódki [pisownia ory-
ginalna]. W obecności w/w osób na polecenie ob. Turleja [burmistrza Zgorzelca 
Leona Turleja] w/w skrzynie zostały otwarte przez dwóch mi nieznanych osobni-
ków za pomocą żelaznych łomów... W znalezionych skrzyniach w piwnicy w/w 
muzeum znajdowały się następujące przedmioty: 1) monety starożytne metalu 
żółtego (uważam, że były to monety złote) różnego rozmiaru, tj. małego i dużego... 
2) jeden zegarek kieszonkowy duży, starożytny, koloru żółtego – złoty... 3) dwa 
lub trzy pierścionki starożytne duże z kamieniami wartościowymi... 4) większa 
ilość kielichów różnego rozmiaru i z różnego metalu... 5) kilka monstrancji różne-
go rozmiaru... 6) dwa lub trzy zegarki stojące w kształcie figurek – małe 7) kilka
książek zniszczonych”31.

W dalszej części rozmowy oficerowie prowadzący śledztwo skoncentrowali
się na pytaniach dotyczących numizmatów odnalezionych w muzeum. Szczegól-
nie interesowała ich waga złotych monet. J. Martyniak oświadczył: „waga około 
czterech lub pięciu kilogramów monet w/w jest mi wiadoma z ich ogólnej obję-
tości i ciężaru. Ponadto dodaję, że po zakończonej czynności powstałej komisji 
wszystkie obecne osoby przy oględzinach znalezionych przedmiotów w muzeum 
zostały zrewidowane przez funkcjonariuszy miejscowego UBP, przy których to 

30 Imienia kapitana Schussa nie udało się ustalić na podstawie dostępnych materiałów archiwal-
nych, w tym baz Instytutu Pamięci Narodowej. 

31 Protokół przesłuchania Jana Martyniaka z 23 VII 1951 r., Instytut Pamięci Narodowej BU 
MBP 191, s. 71–72.
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osobach nic nie zostało znalezione”32. W kwestii numizmatów o wiele bardziej 
precyzyjny był B. Piłacki, który oświadczył, że w „45 kopertach miało być 401 
monet, które po zważeniu ich na miejscu przez członka komisji ob. Galanta, wraz 
z innym złotem ważyły około 4,5 lub 5,5 kg”33. Galant w swoim zeznaniu tak 
opisał przebieg wypadków – „odkopano 3 skrzynie okute żelazne i po otworzeniu 
wyjmowano z nich przedmioty. Większość tych przedmiotów posiadała karteczki 
z numerami. Sekretarz [Longin] Kozłowski [kierownik Działu Ogólnego Zarządu 
Miejskiego w Zgorzelcu] pisał protokół i zapisywał każdy wydobyty przedmiot 
pod moim dyktowaniem. Były tam różne przedmioty zabytkowe, jak kielichy, mon-
strancje, naczynia itp. oraz kilkadziesiąt sztuk monet złotych z okresu od XIII do 
XVIII wieku oraz kilka zegarków kieszonkowych i stołowych oraz pierścionków. 
Monety złote i inne przedmioty, co do których przypuszczano, że są złote – spa-
kowano oddzielnie, związano sznurkiem i zaopatrzono pieczęciami lakowymi”34. 
A. Galant poinformował również rozmówców o kolejnych poszukiwaniach prze-
prowadzonych w muzeum: „W kilka dni po tym [jak odkryto skrzynie w piwnicy] 
zbadano komisyjnie w powyższym składzie drobiazgowo cały gmach muzeum 
i natrafiono na ukryte za szafami pomieszczenia skarbcowe, nieposiadające okien.
W tym pomieszczeniu znaleziono trzy kasy pancerne oraz szereg półek z meda-
lionami brązowymi pamiątkowymi z wystaw i konkursów. Jedną kasę pancerną 
rozpruto – jednak oprócz małowartościowych medalionów nie znaleziono w niej 
przedmiotów złotych... Komisja doszła do przekonania, że w kasach pancernych 
nie ma przedmiotów złotych ani klejnotów i otwarcie pozostałych kas odroczono 
do czasu przysłania specjalistów kasowych”35. Podobnie jak w poprzednich przy-
padkach oficerowie prowadzący śledztwo zapytali Galanta o wagę odnalezionych
numizmatów. Ten odpowiedział – „O ile sobie przypominam paczka z monetami 
po zabezpieczeniu została zważona a waga jej wyniosła około 5,5 kg”36. 

W raporcie podsumowującym śledztwo przeprowadzone przez J. Łachuta i M. 
Schussa znalazły się informacje jasno precyzujące losy depozytów odnalezionych 
w Zgorzelcu w lipcu 1947 r. Oficerowie oświadczyli, że „trzy metalowe skrzynie
wraz z pudełkiem tekturowym i przedmiotami złotymi zostały przekazane przez 
P.U.B.P. w Zgorzelcu do W.U.B.P. we Wrocławiu. Pudełko tekturowe z monetami 
wraz z przedmiotami złotymi figurującymi w protokóle komisyjnym w pozycjach
(liczba porządkowa) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 14 [złoty zegarek, trzy pierścionki, 
obrączka, binokle, szkatułka na biżuterię, krzyż i plakietka mozaikowa] zostało 
przekazane do Biura Finansowego M.B.P”37. W celu zapobieżenia dalszym oskar-
żeniom funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa o kradzież zabytków w raporcie 

32 Ibidem, s. 73.
33 Protokół przesłuchania Bronisłwa Piłackiego z 23 VII 1951 r., ibidem, s. 76.
34 Oświadczenie Adolfa Galanta z 25 VII 1951 r., ibidem, s. 77.
35 Ibidem.
36 Ibidem, s. 78.
37 Raport ze śledztwa prowadzonego przez kpt. M. Schussa i mjr. Jana Łachuta z 25 VII 1951 r., 

ibidem, s. 69.
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napisano, że nieporozumienia dotyczące tej sprawy brały się najprawdopodobniej 
z faktu, iż przedmioty trudno było „zidentyfikować z wzorami ujętymi w protokóle
komisji z dn. 16.VII.47 r. z powodu braku liczby porządkowej na zawartościach 
skrzyń, jak i braku fachowej wiedzy z dziedziny znajomości muzealnej przedmio-
tów kultu religijnego u członków komisji”38. Autorzy raportu posunęli się nawet 
do stwierdzenia, iż zbiory w rzeczywistości miały niewielką wartość materialną 
„ze względu na znane oszustwa feudalnych panujących”, które przejawiały się zni-
komą ilością złota w monetach obiegowych. Podsumowując cytowany dokument, 
J. Łachut i M. Schuss zarekomendowali swoim przełożonym, by skrzynie znajdu-
jące się w WUBP we Wrocławiu zwrócić przedstawicielom Ministerstwa Kultury 
i Sztuki. Funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego badający tę 
sprawę podejrzewali jednak, że wartość kruszcu skusiła ich kolegów z Wrocławia. 
W jednej z notatek służbowych znalazła się sugestia, że osobą odpowiedzialną 
za zaginione przedmioty może być „Sorokowski [Bogdan Sorokowski] – obecny 
kwatermistrz WUBP Warszawa – w stosunku do uczciwości którego było wiele 
zarzutów”39. Mimo obaw, że doszło do kradzieży, której skutki mogły obciążyć 
resort bezpieczeństwa, nie podjęto zdecydowanych kroków w celu wyjaśnienia 
tej sprawy. 

W konsekwencji przeprowadzonego śledztwa płk Zygmunt Braude, dyrektor 
Gabinetu Ministra Bezpieczeństwa Publicznego – kierowanego przez gen. Stani-
sława Radkiewicza – w sierpniu 1951 r. poinformował resort kultury – „w sprawie 
skrzyń z zabytkami muzealnymi, które znajdują się w Wojewódzkim Urzędzie 
Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu komunikuję, że Ministerstwo nie 
widzi przeszkód w podjęciu owych zabytków przez Ministerstwo Kultury i Sztu-
ki”40. Zabytki przekazane wcześniej do Biura Finansowego MBP miały zostać 
przekazane Ministerstwu Kultury i Sztuki w pierwszej kolejności. Do wykonania 
zadań związanych ze zwrotem złotych monet oddelegowano Jana Szulczewskiego 
z Departamentu Kontroli MBP. W październiku 1951 r. Centralny Zarząd Muzeów 
i Ochrony Zabytków (następca Naczelnej Dyrekcji) powołał komisję do przejęcia 
skrzyń przechowywanych w WUBP we Wrocławiu. 12 X 1951 r. Departament 
Kontroli MBP poinformował dyrektora Centralnego Zarządu Muzeów o możli-
wym trybie postępowania w tym przypadku. Proponowano wysłanie do Wrocławia 
delegacji ekspertów zobligowanych do „przejęcia tych przedmiotów, przy czym 
przedmioty o wartości muzealnej winny być przejęte protokólarnie przez przed-
stawicieli Ministerstwa Kultury i Sztuki, inne zaś, nie mające wartości muzealnej 
– przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów”41. Ponieważ Zarząd Muzeów za-
akceptował tę propozycję, centrala poinformowała wrocławską delegaturę o rozpo-

38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Pismo Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego do Ministerstwa Kultury i Sztuki z 10 VIII 

1951 r., ibidem, s. 79.
41 Pismo dyrektora Departamentu Kontroli MBP do dyrektora Centralnego Zarządu Muzeów 

z 12 X 1951 r., ibidem, s. 80.
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częciu procesu przejęcia zbiorów przez resort kultury. Równocześnie poproszono 
WUBP o przekazanie „wykazu znajdujących się przedmiotów i podanie gdzie one 
się znajdują i jak są przechowywane”. Sprawa miała być potraktowana jako pilna. 
Mimo to – na początku grudnia 1951 r. – dyrektor Gabinetu Ministra Bezpieczeń-
stwa Publicznego był zmuszony przywołać płk. E. Dowkana do porządku: „Mimo 
ustalonej zasady o obowiązku udzielania odpowiedzi w terminie 10-dniowym 
W/Urząd dotychczas na pismo powyższe odpowiedzi nie nadesłał”42. Zażądał też 
od szefa WUBP „wyjaśnienia przyczyny niewykonania zarządzenia Ministerstwa 
i natychmiastowego nadesłania odpowiedzi na w/w pismo”43. Ponaglenie nie przy-
niosło jednak oczekiwanego efektu. 24 XII 1951 r. z Warszawy wysłano kolejne 
pismo z oczekiwaniem osobistego zaangażowania się w tę sprawę szefa wrocław-
skiej delegatury. Płk E. Dowkan odpowiedział dopiero 4 II 1952 r. Poinformował 
Gabinet Ministra, że w posiadaniu jego placówki rzeczywiście znajdują się trzy 
skrzynie z zabytkami, z których dwie miały być otwarte „w ubiegłym roku w czasie 
przeprowadzenia dorocznej inwentaryzacji”44. Zawartość ostatniej była zbadana 
przy okazji inspekcji przeprowadzonej przez delegatów centrali – mjr. J. Łachuta 
i kpt. M. Schussa.

Z powodu obstrukcji ze strony WUBP we Wrocławiu dopiero w połowie lutego 
1952 r. dyrektor Gabinetu Ministra Bezpieczeństwa Publicznego poinformował 
Ministerstwo Kultury i Sztuki, że „ze strony MBP sprawą przekazania zabytków 
zajmie się Szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocła-
wiu lub z-ca, względnie osoba przez nich wyznaczona. Przekazaniem przedmiotów 
znajdujących się w Dep. Finansowym Ministerstwa Bezp. Publ. zajmie się osoba 
wyznaczona przez Dyrektora Dep. Finansowego”45. Resort kultury poproszono 
o wyznaczenie terminu wyjazdu delegacji do Wrocławia. Centralny Zarząd Muze-
ów poinformował resort bezpieczeństwa, że depozyt znajdujący się w Warszawie 
przejmie „mgr Stanisław Gebethner, kustosz Muzeum Narodowego w Warszawie, 
ekspert z zakresu przemysłu artystycznego”46. Do wrocławskiej delegatury WUBP 
miała zaś zgłosić się komisja w składzie: „dr Haising Marian, kustosz gabinetu 
numizmatycznego Muzeum Śląskiego we Wrocławiu; mgr Ziomecki Juliusz, star-
szy asystent Muzeum Śląskiego we Wrocławiu; Zlat Mieczysław, kierownik działu 
inwentaryzacji Muzeum Śląskiego we Wrocławiu”47. Termin przejęcia zabytków 
ustalono na 24 III 1952 r. O ustaleniach poczynionych między resortami poinfor-

42 Pismo dyrektora Gabinetu Ministra MBP do szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego we Wrocławiu z 4 XII 1951 r., ibidem, s. 83.

43 Ibidem, s. 81.
44 Pismo szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu do dyrektora 

Gabinetu Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z 4 II 1952 r., ibidem, s. 85.
45 Pismo dyrektora Gabinetu Ministra Bezpieczeństwa Publicznego do Ministerstwa Kultury 

i Sztuki z 15 II 1952 r., ibidem, s. 87.
46 Pismo Ministerstwa Kultury i Sztuki do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z 28 II 

1952 r., ibidem, s. 88.
47 Pismo dyrektora Centralnego Zarządu Muzeów do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 

z 10 III 1952 r., ibidem, s. 90.
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mowano szefa wrocławskiej delegatury służby bezpieczeństwa. Mimo wiążących 
porozumień w wyznaczonym terminie nie doszło do przekazania depozytu muze-
alnikom. 16 IV 1952 r. dyrektor Centralnego Zarządu Muzeów ponownie zwrócił 
się z prośbą do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego o wyznaczenie nowego 
terminu, w jakim Stanisław Gebethner mógłby dokonać oceny i przejęcia zbio-
rów. W odpowiedzi napisano, że kustosz „może zgłosić się w sprawie przejrzenia 
i ewentualnego przejęcia przedmiotów, znajdujących się w Departamencie Finan-
sowym MBP przy ulicy Puławskiego 150 w pokoju 84 w dniu 2.5.1952 między 
godz. 14–16”48. W tym samym piśmie resort bezpieczeństwa zapewnił Zarząd 
Muzeów, że delegatura we Wrocławiu została poinformowana o dacie przybycia 
komisji w celu przejęcia skrzyń z zabytkami. Gabinet Ministra Bezpieczeństwa 
Publicznego był zaskoczony faktem, że nie doszło do przekazania zbiorów. „Jeżeli 
z jakichkolwiek powodów komisja ta nie zgłosiła się i zabytków nie przejęła – nie 
ma przeszkód, aby to uczyniła obecnie, powołując się na nasze pismo”49.

Kolejne miesiące nie doprowadziły do uregulowania sprawy numizmatów 
znajdujących się w rękach Departamentu Finansowego MBP. Dopiero w listo-
padzie 1952 r. naczelnik Wydziału Ogólnego Gabinetu Ministra BP, ppłk Marian 
Janic, wydał Departamentowi Finansowemu MBP jednoznaczne polecenie, by 
kwestię przekazania numizmatów „załatwić we własnym zakresie i poinformować 
Gabinet Ministra o załatwieniu”50. Odpowiedź kierownika Samodzielnej Sekcji 
Zaopatrzenia Finansowego Zarządu Centralnego MBP, kpt. M. Schussa, nadeszła 
20 listopada. Zawiadomił on Gabinet Ministra, „że monety złote (numizmaty) po-
chodzące z b. Muzeum w Zgorzelcu zostały w dn. 18 b.m. przekazane do Muzeum 
Narodowego w Warszawie”51. W tej sytuacji trudno zrozumieć powody, dla któ-
rych 2 I 1953 r. zastępca dyrektora Centralnego Zarządu Muzeów zwrócił się do 
centrali MBP z prośbą o „przyspieszenie załatwienia pisma z dnia 31 października 
1952 roku w sprawie przekazania do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie 
zabytkowych monet złotych”52. W odpowiedzi Gabinet Ministra mógł jedynie 
poinformować Centralny Zarząd Muzeów, że tę sprawę zakończono w listopadzie 
zeszłego roku. 

Dokładne wyjaśnienie losów złotej kolekcji numizmatycznej ze Zgorzelca jest 
utrudnione z uwagi na brak pełnej dokumentacji dotyczącej tej sprawy. Dzięki no-
tatkom zachowanym w aktach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego mamy 
pewność, że do centrali w Warszawie trafiło kilka przedmiotów wykonanych z me-

48 Pismo dyrektora Gabinetu Ministra Bezpieczeństwa Publicznego do Centralnego Zarządu 
Muzeów z 28 IV 1952 r., ibidem, s. 93.

49 Ibidem.
50 Pismo Naczelnika Wydziału Ogólnego Gabinetu Ministra Bezpieczeństwa Publicznego do 

Departamentu Finansowego MBP z 11 XI 1952 r., ibidem, s. 94.
51 Pismo Kierownika Samodzielnej Sekcji Zaopatrzenia Finansowego Zarządu Centralnego MBP 

do Gabinetu Ministra z 20 XI 1952 r., ibidem, s. 95.
52 Pismo dyrektora Centralnego Zarządu Muzeów do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 

z 2 I 1953 r., ibidem, s. 96.
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tali szlachetnych i kolekcja 544 złotych monet. Nie były to wszystkie numizmaty 
i zabytki odnalezione w Zgorzelcu. Nie wiadomo również, jaki los spotkał srebrne 
numizmaty i medale pamiątkowe. Z porównania spisu przedmiotów odnalezionych 
16 VII 1947 r. z inwentaryzacją wrocławskiej delegatury służby bezpieczeństwa 
z 1951 r. wynika, że część numizmatów mogła zostać skradziona. Oficerowie
prowadzący śledztwo z ramienia MBP swoje obawy w tej kwestii zawarli w cy-
towanym już raporcie. „Według przypuszczeń płk. Dowkana nie wszystko w tej 
sprawie jest w porządku, tym bardziej że sprawę tę miał w swym ręku Sorokow-
ski”53. W dziale inwentarzy Muzeum Narodowego w Warszawie nie zachowała się 
kopia protokołu przejęcia numizmatów z rąk przedstawicieli Ministerstwa Bezpie-
czeństwa Publicznego. Wpisy w inwentarzu i luźne notatki wskazują jednak, że 
placówka otrzymała pewną ilość złotych monet i inne eksponaty stanowiące przed 
wojną własność Miejskich Zbiorów Sztuki w Görlitz54. 

53 Raport ze śledztwa prowadzonego przez kpt. M. Schussa i mjr. Jana Łachuta z 25 VII 1951 r., 
ibidem, s. 69.

54 Informacje uzyskane od pracowników Gabinetu Monet i Medali Muzeum Narodowego w War-
szawie w 2014 r.
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KLĘSKA W PRZEDEDNIU ZWYCIĘSTWA. 
NIEUDANE SOWIECKIE SZTURMY NA FESTUNG BRESLAU 

– LUTY–KWIECIEŃ 1945 ROKU

W początkach 1945 r. II wojna światowa była definitywnie rozstrzygnięta,
o czym świadczyły choćby niepowodzenia ostatniej wielkiej niemieckiej ofensywy 
w Ardenach i załamanie frontu wschodniego III Rzeszy, jakie nastąpiło w styczniu 
tego roku. Armie niemieckie, rozbite i osłabione, cofały się na wszystkich kierun-
kach europejskiego teatru działań wojennych. I nie pomagały w powstrzymaniu 
tej klęski ani kolejne mniej lub bardziej realne „cudowne bronie” mające odwrócić 
losy wojny, ani deklaracje „wojny totalnej”, ani wreszcie ogłaszane przez Hitlera 
„miasta twierdze”, mające stępić alianckie natarcia mierzące w głąb Rzeszy. Koniec 
krwawego konfliktu był bliski...

A jednak marsz alianckich armii w głąb upadającego imperium Hitlera nie 
był wyłącznie pościgiem za rozbitym wrogiem i sojusznicy, choć przytłaczająco 
dominowali już nad Niemcami, mieli się jeszcze przekonać, że śmiertelnie ranna 
III Rzesza wciąż dysponuje takim zasobem sił i determinacji, by dotkliwie ukąsić. 
Wystarczyło tylko np. wysforować się w pościgu za Wehrmachtem zbyt pochopnie 
lub też zlekceważyć poturbowane armie wroga...

Niniejszy tekst poświęcony został jednej z takich sytuacji, w której zwycięża-
jący od połowy stycznia 1945 r. na wszystkich kierunkach swych działań Sowieci 
uwikłali się w krwawe, nierozstrzygnięte, trzymiesięczne walki o Wrocław, nad-
odrzańską metropolię, której zdobycie miało dla nich wymiar raczej propagando-
wo-prestiżowy niż militarny, natomiast niezdobycie oznaczało dotkliwą porażkę. 
Ceną tych dramatycznych zmagań o Festung Breslau było totalne zniszczenie 
miasta, które kapitulowało już po upadku Berlina.

Literatura poświęcona problematyce zmagań o Festung Breslau w 1945 r. nie 
jest szczególnie obfita, na co niewątpliwie wpływał fakt, że Rosjanie niespecjalnie
mieli się w tym względzie czym chwalić; Niemcy, a przynajmniej większość z nich, 
unikali i unikają zasadniczo do dziś roztrząsania kwestii militarnych w II wojnie 
światowej; a z kolei Polacy, którym wraz ze Śląskiem przypadła też jego zrujno-
wana stolica, aż po rok 1989 znajdowali się w sytuacji ograniczonej suwerenno-
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ści, w której wiele zagadnień z historii najnowszej poddanych było dominancie 
ideologicznej.

Najwcześniejszą pracę poświęconą tematowi walk o Festung Breslau wydano 
w Niemczech Zachodnich w 1959 r. i była to wspomnieniowa książka ostatnich 
dwóch komendantów twierdzy – generałów Hansa von Ahlfena i Hermanna Nie-
hoffa – zatytułowana So kämpfte Breslau1. Choć była to praca fundamentalna dla 
poznania historii zmagań o miasto, to jednak obarczona też licznymi słabościami 
wynikającymi nie tylko z tego, że nie była opracowaniem naukowym, ale i z faktu, 
że wyraźnie wpisywała się ona w nurt literatury, w którym niemieccy generało-
wie starali się narzucić i utrwalić obraz „rycerskiego Wehrmachtu” broniącego do 
końca cywili przed najazdem ze wschodu. Z tego też względu praca ta ukazała się 
w Polsce dopiero w 2008 r.2

Na biegunie przeciwnym pracy komendantów Festung Breslau stały nieliczne 
wydawane w Niemczech opracowania, głównie o charakterze wspomnieniowym, 
ukazujące dramat nadodrzańskiej metropolii. Można tu wymienić choćby prace 
Friedricha Griegera, Joachima Konrada, Ernsta Horninga czy Alfonsa Buchholza3. 
Były to najczęściej broszury, artykuły lub książeczki wydawane niskonakładowo 
i funkcjonujące często jedynie lokalnie.

Tymczasem w Polsce, a dokładniej mówiąc, we Wrocławiu też powstawały 
prace traktujące o tragicznych walkach z 1945 r. Tu właśnie już w 1963 r. powsta-
ła, wyraźnie w odpowiedzi na pracę Ahlfena i Niehoffa, książka Karola Joncy 
i Alfreda Koniecznego Upadek Festung Breslau4. Było to opracowanie jak naj-
bardziej podlegające rygorom naukowym, ale niestety obciążone ideologicznymi 
uwarunkowaniami epoki, w jakiej powstało. Był to też ciekawy przykład polemiki 
z nieistniejącą na polskim rynku wydawniczym książką niemieckich generałów, 
z której zresztą polscy autorzy chętnie i obficie korzystali. Upadek Festung Bre-
slau, któremu towarzyszyło kilka artykułów monograficznych napisanych przez
jego autorów, na dość długo wyczerpał polskie badania nad walkami o Wrocław 
w 1945 r.5

Te podjął po latach zawodowy wojskowy i historyk Ryszard Majewski, który od 
1972 r. rozpoczął publikowanie prac poświęconych tematyce Festung Breslau. Jego 
książki jednak, zapoczątkowane wydaną wespół z dziennikarką Teresą Sozańską 

1 Hans von Ahlfen, Hermann Niehoff, So kämpfte Breslau – Verteidigung und Untergang von 
Schlesiens Hauptstadt, München 1959.

2 I idem, Festung Breslau w ogniu, oprac. Tomasz Głowiński, Wrocław 2008.
3 Friedrich Grieger, Wie Breslau fiel, Metzingen 1948; Joachim Konrad, Als letzter Stadt-

dekan in Breslau, Ulm 1963; Ernst Hornig, Breslau 1945. Erlebnisse in der eingeschlossenen Stadt, 
München 1975; Alfons Buchholz, Z oblężonego Wrocławia, przeł. Eugeniusz Tomiczek, „Odra”, 
1977, 5–8, s. 23–27.

4 Karol Jonca, Alfred Konieczny, Upadek Festung Breslau 15 II–6 V 1945, Wrocław–War-
szawa–Kraków 1963.

5 M.in. Karol Jonca, The Destruction of “Breslau”. The Final Struggle of Germans in Wroclaw 
in 1945, Poznań 1961; idem, Zburzenie m. Wrocławia w 1945 roku w świetle nieznanych dokumen-
tów, „Studia Śląskie”, 5, 1962, s. 77–111.
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Bitwą o Wrocław6, w przeciwieństwie do opracowania Joncy i Koniecznego, były 
przede wszystkim pracami popularnonaukowymi, pozbawionymi solidnego aparatu 
naukowego i wyraźnie reprezentującymi sowiecki punkt widzenia. Nie znaczyło 
to oczywiście, że były to prace bezwartościowe, gdyż sam Majewski, prowadzący 
jako pierwszy w tym zakresie badania w sowieckich archiwach7, z czasem wyrósł 
na najlepszego znawcę opisywanej problematyki. Ale podstawową wartością jego 
książek było to, że popularyzowały przedstawianą tematykę i odkrywały temat 
przez innych zupełnie przemilczany8.

W podobny sposób popularyzowała wiedzę na temat dramatu, jaki spotkał 
Wrocław w 1945 r., wydana pierwszy raz w Polsce w 1964 r. Kronika dni oblęże-
nia, będąca wyborem z zapisków księdza Paula Peikerta – proboszcza parafii św.
Maurycego, który przeżył oblężenie miasta, nad wyraz krytycznie odnosząc się 
do samej zasadności jego obrony. Ta ostatnia cecha spowodowała niewątpliwie, 
że jego praca doczekała się łącznie kilku polskich i dwu wschodnioniemieckich 
wydań w ciągu kolejnych dziesięcioleci9.

Temat walk o Wrocław pojawiał się też przy okazji opracowań szerszych, mó-
wiących o II wojnie światowej, a zwłaszcza tych, które traktowały o działaniach 
toczonych na terenie Śląska. Tu trzeba wspomnieć choćby prace wymienianych 
już wcześniej Hansa von Ahlfena i R. Majewskiego, czy Bolesława Dolaty, Wer-
nera Haupta i Robina Crossa10. Niestety współcześnie wartość tych prac jest dość 
skromna, podobnie jak niewielką wartość prezentuje jedyne opracowanie tematu 
walk o Festung Breslau wydane w Rosji, już po upadku ZSRR. Książka Andreja 
Wasilczenki Pasljedniaja Krepost Rejcha jest w zasadzie jedynie kompilacją pracy 
Ahlfena i Niehoffa11.

Dopiero od końca pierwszej dekady XXI stulecia widać pewien postęp w pracach 
nad dziejami Festung Breslau, wyraźnie możliwy dzięki ożywieniu się wrocławskie-
go środowiska historycznego. Nie przełożył się on jeszcze na opracowania monogra-
ficzne, ale widoczny jest m.in. w postaci nieopublikowanego doktoratu Małgorzaty
Preissner-Stokłosy nt. „Życia codziennego w Festung Breslau” czy dwu opracowań 

6 Ryszard Majewski, Teresa Sozańska, Bitwa o Wrocław. Styczeń–maj 1945, Wrocław 1972. 
Drugie wydanie, poprawione i rozszerzone, ukazało się w 1975 r.

7 Jerzy Maroń, Wspomnienie o Profesorze Ryszardzie Majewskim (1931–2007), [w:] Festung 
Breslau 1945 – historia i pamięć, red. Tomasz Głowiński, Wrocław 2009, s. 20.

8 Ryszard Majewski, Wrocław godzina zero, Wrocław 1985; idem, Wrocław godzina „0”, 
Wrocław 2000.

9 Pierwsze wydania: Paul Peiker t, Kronika dni oblężenia 22 I–6V 1945, Wrocław 1964; idem, 
„Festung Breslau” in den Berichten eines Pfarrers 22. Januar bis 6. Mai 1945, Berlin 1966.

10 Hans von Ahlfen, Walka o Śląsk, oprac. Tomasz Głowiński, Wrocław 2009; Ryszard Ma-
jewski, Dolny Śląsk 1945. Wyzwolenie, Warszawa–Wrocław 1982; Bolesław Dolata, Wyzwolenie 
Dolnego Śląska 1945, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1986; Werner Haupt, Das Ende im 
Osten 1945: Chronik vom Kampf in Ost- und Mitteldeutschland, Eggolsheim 2009; Robin Cross, 
Fallen Eagle: The Last Days of the Third Reich, New York 1996.

11 Andrej Wasi lczenko, Pasljedniaja Krepost Rejcha, Moskwa 2009. 
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zbiorowych wydanych po konferencjach naukowych w 2009 i 2013 r.12 Pojawiło 
się też na polskim rynku w tym czasie wiele edycji wspomnień i dzienników od-
noszących się do tragicznej pierwszej połowy 1945 r. we Wrocławiu. Tu wymienić 
trzeba choćby relację pastora Waltera Lassmanna wydaną pierwszy raz w 2013 r.; 
powieść autobiograficzną Hugo Hartunga Gdy niebo zstąpiło pod ziemię z 1951 r. 
i książkę tegoż autora wydaną w 1956 r. w Niemczech pt. Śląsk 1944/1945: zapiski 
i pamiętniki13. Zwłaszcza artykuły zamieszczone w pracach zbiorowych dowodzą, 
że temat Festung Breslau budzi szerokie zainteresowanie badaczy.

Obecne są też dla czytelnika i te starsze, i te w miarę nowe edycje wyborów 
dokumentów odnoszących się do tematu Festung Breslau. Tu pionierską pracę wy-
konali wspomniani Jonca z Koniecznym, wydając już w 1962 r. Festung Breslau 
– dokumenty oblężenia; R. Majewski, który w 1975 r. opracował we Wrocławskiej 
epopei wspomnienia sowieckich oficerów walczących o miasto, i wreszcie – Horst
Georg Wilhelm Gleiss, redaktor monumentalnego, 10-tomowego zbioru dokumen-
tów pt. Breslauer Apokalypse 1945, opublikowanego w latach 1986–199714. Opie-
rając się na dokumentach zebranych przez tego ostatniego brytyjski dziennikarz 
i autor książek historycznych Richard Hargreaves napisał wydaną w 2011 r. pracę 
popularnonaukową zatytułowaną Hitler’s Final Fortress – Breslau 1945. Ta war-
tościowa, choć niepoddająca się rygorom krytyki naukowej, opowieść o zagładzie 
miasta wyszła w 2014 r. w języku polskim15.

Niezależnie od tego, co zostało źródłowo opublikowane, w niewielkim tylko 
stopniu wykorzystane są olbrzymie zasoby archiwalne, których poznanie zna-
cząco pozwoliłoby zgłębić tematykę Festung Breslau. Korzystano dotąd głównie 
ze znajdujących się w Bundesarchiv-Militärarchiv we Freiburgu Bryzgowijskim 
dokumentów 6. Floty Powietrznej zaopatrującej oblężoną twierdzę, ale nie korzy-
stano z dokumentów Grupy Korpuśnej „Breslau” czy walczącej na Dolnym Śląsku 
17. Armii. Niestety dokumenty wytworzone w sztabie Festung Breslau przepadły 
bezpowrotnie, choć niektóre z nich, jak np. kartoteki poległych obrońców miasta, 
jeszcze w latach 60. były dostępne we Wrocławiu. Dziś nikt nie umie wskazać, co 
się z nimi stało.

Kapitalne znaczenie dla stanu naszej wiedzy na temat walk o Wrocław mają 
też zasoby archiwów rosyjskich z Centralnym Archiwum Ministerstwa Obrony 

12 Festung Breslau 1945 – historia i pamięć oraz Festung Breslau 1945 – nieznany obraz, red. 
Tomasz Głowiński, Wrocław 2013.

13 Walter Lassmann, Moje przeżycia w Festung Breslau. Z zapisków kapłana, oprac. Marek 
Zybura, Wrocław 2013; Hugo Hartung, Gdy niebo zstąpiło pod ziemię, Wrocław 2008; idem, 
Śląsk 1944/1945: zapiski i pamiętniki, Wrocław 2009.

14 „Festung Breslau”. Dokumenty oblężenia 16.II–6.V.1945, wybór i oprac. Karol Jonca, Alfred 
Konieczny, Wrocław 1962; Wrocławska epopeja. Wspomnienia z walk o wyzwolenie miasta w 1945 
r., wybór i oprac. Ryszard Majewski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975; Breslauer Apo-
kalypse 1945. Dokumentararchiv vom Todeskampf und Untergang einer deutschen Stadt und Festung 
am Ende des Zweiten Weltkrieges, hrsg. von Horst Georg Wilhelm Gleiss, 10 Bde, Rosenheim/Obb 
1986–1997.

15 Richard Hargreaves, Ostatnia twierdza Hitlera. Breslau 1945, Poznań 2014.
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Federacji Rosyjskiej w Podolsku pod Moskwą na czele. Tam znajdują się m.in. 
komplety dokumentów 1. Frontu Ukraińskiego i podlegającej mu, szturmującej 
miasto 6. Armii. Z dostępnością tych materiałów do niedawna nie było najlepiej. 
W Polsce jakiś czas temu znalazły się z tych zbiorów tylko kopie „Meldunków 
operacyjnych dowództwa 6. Armii”, z których skorzystać można obecnie w Cen-
tralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie. Dopiero w maju 2015 r. Rosjanie 
umieścili w internecie mające kapitalne znaczenie dla opisania walk o Festung Bre-
slau dzienniki bojowe niemal wszystkich dywizji szturmujących miasto w 1945 r. 
Materiały te czekają teraz na solidne opracowanie...

Wrocław, od początku 1941 r. ponownie stolica prowincji dolnośląskiej, był 
w 1945 r. jedną z twierdz-miraży ogłoszonych przez Hitlera latem 1944 r. Fikcyj-
ność bycia twierdzą nie wynikała tylko z braku w mieście i wokół niego jakich-
kolwiek poważniejszych umocnień, ale przede wszystkim z podejścia do spra-
wy samych niemieckich władz wojskowych i partyjnych, które zdawały się nie 
wierzyć w to, że nadodrzańska metropolia miałaby kiedykolwiek ujrzeć u swych 
bram „azjatyckie hordy”. Nic lepiej nie podkreślało tego niż fakt, że jej pierwszy 
komendant – gen. mjr Johannes Krause – swoje stanowisko objął dopiero po mie-
siącu od jej powstania, czyli 25 IX 1944 r. Zresztą i to niewiele zmieniło. We Wro-
cławiu działało przecież dowództwo VIII Okręgu Wojskowego Wehrmachtu. I to 
ono sprawowało władzę zwierzchnią nad znajdującymi się w mieście oddziałami, 
formacjami tyłowymi i zapasowymi, czy wreszcie zapasami uzbrojenia i amunicji. 
Oprócz niego w Festung Breslau funkcjonowały też niezależne i niepodporządko-
wane jej komendantowi dowództwa Luftwaffe i Waffen-SS. A nawet wrocławski, 
czy szerzej dolnośląski Volkssturm nie przyjmował bezpośrednio rozkazów gen. 
Krausego, będąc aż do 17 I 1945 r. tylko częściowo zmobilizowanym i podlega-
jąc bezpośrednio wyznaczonemu kierownictwu partyjnemu okręgu NSDAP. Nad 
ludnością cywilną z kolei, a także aparatem policyjnym i siłami bezpieczeństwa 
bezpośrednią kontrolę sprawował gauleiter Wrocławia i dolnośląski Komisarz 
Obrony Rzeszy, obergruppenführer SS K. Hanke.

Jakby tego było mało, nawet te przygotowania, które próbowano w mieście 
poczynić, spotykały się z dwojaką obstrukcją – wojskową i partyjną. Ze strony woj-
skowej działań takich nie prowadził oczywiście powstający sztab gen. Krausego, 
a ponadto jeszcze jedna struktura, która z racji swych kompetencji uważała się za 
nadrzędną wobec dowództwa twierdzy. Strukturą tą był ulokowany we Frankfurcie 
nad Odrą sztab wojsk inżynieryjnych Grupy Armii „Środek”, kierowany stamtąd 
przez gen. piechoty Adolfa Straussa.

Sztab gen. Straussa założył, że Festung Breslau będzie broniona na linii ze-
wnętrznej, poza terenem zabudowanym, siłami pięciu dywizji piechoty. Miały 
one być rozmieszczone na umocnionej i przygotowanej pozycji polowej, tzw. 
linii Bartold, zaplanowanej w promieniu 20–24 km od granic miasta16. Plan ten, 
niezależnie od jego wartości teoretycznej, nie brał zupełnie pod uwagę realiów, 

16 Jacek Solarz, Breslau 1945, Warszawa 2007, s. 16–19.
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czyli tego, skąd upadająca III Rzesza miała „wydobyć” pięć kompletnych dywizji 
w razie przerwania jej frontu na Wiśle, w czasie gdy komendant Festung Breslau 
miał, aż do ogłoszenia alarmu bojowego 17 I 1945 r., pod swoim dowództwem 
tylko dwa słabe bataliony piechoty, sześć baterii artylerii fortecznej i dwie kompa-
nie techniczne – saperską i łączności17. Wątpliwe też było, czy nawet dysponując 
zakładanymi siłami, będzie można utrzymać w otwartym polu linię, która miała 
liczyć ok. 120 km długości, a więc była o wiele za długa nawet dla pełnej armii 
dobrze nasyconej bronią przeciwpancerną.

W wyniku przyjętych założeń obrony Wrocławia poza terenem zabudowanym 
Festung Breslau nie posiadała, i do rozpoczęcia walk o miasto to się nie zmieniło, 
żadnych nowoczesnych umocnień obronnych, które uprawniałyby miasto do bycia 
twierdzą w militarnym tego słowa znaczeniu. 

Przygotowania do obrony miasta podjęte w 1944 r. nie przyniosły zasadniczej 
zmiany w sytuacji Wrocławia jako twierdzy. Udało się wprawdzie zgromadzić 
pokaźne zapasy i przygotować zaplecze medyczne oraz ewakuować niektóre 
urzędy i instytucje, ale w sensie militarnym nie była to twierdza bardziej gotowa 
do walki niż rok wcześniej. Zasadniczy wpływ na to, oprócz błędnie przyjętych 
założeń obrony miasta na linii zewnętrznej, miały dwa fakty. Pierwszym było to, 
że komendant twierdzy nie skompletował do końca roku swego sztabu, w którym 
nieobsadzone było np. stanowisko dowódcy saperów, a więc kluczowe z punktu 
widzenia przygotowań do obrony. Do tego nie miał on nawet pełnych uprawnień 
rozkazodawczych wobec wszystkich oddziałów znajdujących się na terenie twier-
dzy, zanim nie ogłoszono by w niej pełnego alarmu bojowego. Drugim czynni-
kiem, który przyczynił się do tak nikłego przygotowania miasta do odgrywania 
narzuconej mu roli, było to, że gauleiter K. Hanke, cieszący się pełnym zaufaniem 
wszechwładnego w Berlinie reichsleitera Martina Bormanna, skutecznie blokował 
wszelkie te przygotowania, które – jak np. ewakuacja ludności cywilnej – mogłyby 
jego zdaniem być wzięte za przejaw defetyzmu lub paniki.

W efekcie tego w połowie stycznia 1945 r., gdy załamał się gwałtownie nie-
miecki front wschodni, a Sowieci ruszyli w kierunku Odry, Wrocław nie przypo-
minał w żadnym calu nie tylko twierdzy, ale nawet miasta frontowego, różniąc się 
od innych, położonych w głębi Niemiec miast jedynie tym, że praktycznie nie był 
dotknięty nalotami wroga i uchodził wręcz za „schron przeciwlotniczy Rzeszy”, 
co zapewniło mu gwałtowny wzrost liczby ludności cywilnej. Tej ostatniej było 
we Wrocławiu jeszcze późną jesienią 1944 r. prawie milion.

Dowództwo Festung Breslau spodziewało się sowieckiego ataku na miasto 
z oczywistego, z punktu widzenia geograficznego, kierunku – ze wschodu i północ-
nego wschodu. Tam też podjęto po 17 I 1945 r., po ogłoszeniu alarmu Gneisenau, 
najenergiczniejsze przygotowania do walki, zaniedbując, z powodu skromności 
środków, jakimi dysponowano, inne kierunki. Z leżących z tej strony dzielnic 
Wrocławia ewakuowano pospiesznie ludność cywilną, przygotowując się jednocześ-

17 von Ahlfen, Niehoff, Festung Breslau, s. 28, 32–33.
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nie do wykonania umocnień polowych i koncentrując tu najsprawniejsze bojowo 
oddziały piechoty i artylerię18. Jak się okazało, przygotowania te były w sporej 
mierze chybione, gdyż z tej strony, oprócz doraźnych wypadów, Sowieci nigdy 
poważnie nie zagrozili Festung Breslau. Oba dokonane na miasto szturmy odbyć 
się miały z zupełnie innej strony...

Uderzenie na Wrocław nastąpiło dosłownie w dzień po zamknięciu okrążenia 
miasta, tj. już 17 II 1945 r. Była to więc niewątpliwie próba zajęcia Festung Bre-
slau z marszu, z wykorzystaniem panującego w mieście chaosu i poczucia klęski. 
Plan, jaki w tym celu opracowało dowództwo atakującej 6. Armii, wydawał się na 
pierwszy rzut oka bez zarzutu, gdyż wykorzystano w nim wszystkie atuty, jakimi 
dysponowali wówczas Sowieci. Wybrany przez nich kierunek natarcia na mia-
sto od południa rokował największe szanse na powodzenie. Wynikało to z kilku 
przyczyn. Po pierwsze, Niemcy nie mieli z tej strony żadnych, nawet polowych, 
umocnień i nie poczynili tu nawet takich prowizorycznych przygotowań, jakie 
miały miejsce z północnej strony Wrocławia. Po wtóre, rozlokowany na południu/
południowym zachodzie samodzielny pułk „Wehl” był, jako jednostka sklecona 
z personelu naziemnego Luftwaffe, bodaj najsłabszy w garnizonie, a sąsiadujące 
z nim od południowego wschodu pułki powstającej 609. Dywizji Piechoty do zadań 
specjalnych znajdowały się, podobnie jak ten pierwszy, wciąż w fazie organizacji. 
Do tego nawet artyleria twierdzy była na południu najsłabsza i nieprzygotowana 
do efektywnego wspierania obrony na tym obszarze.

Kierunek południowy ataku na Festung Breslau był też dla Sowietów korzystny 
z innych przyczyn – niezależnych od stopnia przygotowania obrony. Teren z tej 
strony miasta był bowiem płaski, pozbawiony przeszkód naturalnych, a zwłaszcza 
poważniejszych przeszkód wodnych. To gwarantowało, że w razie sukcesu szturmu 
obrońcy będą pozbawieni naturalnej rubieży, która umożliwiłaby jego powstrzy-
manie. Korzystne było też to, że układ głównych arterii miejskich wiodących pro-
mieniście z południa do centrum miasta wyznaczał naturalny kierunek zbieżnego 
natarcia, co – zwłaszcza dla nieznających Wrocławia żołnierzy sowieckich – sta-
nowić musiało wyraźne udogodnienie. Do tego południowe przedmieścia miały 
w sporej mierze charakter willowy, a to gwarantowało z kolei, że obrońcy nie będą 
mieli wsparcia, jakie daje w defensywie zwarta zabudowa miejska, utrudniająca 
manewrowanie nacierających wojsk i wzmacniająca obronę. 

Niewątpliwym i najpoważniejszym mankamentem nacierających na Wro-
cław wojsk było to, że wyznaczona do tego zadania sowiecka 6. Armia ze składu 
1. Frontu Ukraińskiego marszałka Iwana Koniewa była związkiem operacyjnym 
ewidentnie nienadającym się do realizacji poważniejszych zadań o charakterze 
ofensywnym. Świadczyła o tym struktura tej armii, jej wyposażenie, wyszkolenie 
czy wreszcie doświadczenie zdobyte w dotychczasowych działaniach, w których 
ubezpieczała ona skrzydła nacierających innych jednostek tego frontu19. Zdawał 

18 Jonca, Konieczny, Upadek Festung Breslau, s. 21–23, 47.
19 Paweł Piotrowski, Wojska sowieckie i niemieckie biorące udział w walkach o Wrocław, [w:] 

Festung Breslau 1945 – historia i pamięć, s. 82–88.
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sobie z tego sprawę marszałek Koniew, który jednak, będąc pod wrażeniem suk-
cesów odniesionych przez jego wojska w styczniu 1945 r. i rywalizując zażarcie 
z marszałkiem Żukowem o laur zdobywcy Berlina, zlekceważył potencjał defen-
sywny Wrocławia i przecenił własne siły. To pierwsze mogło się zdarzyć nawet 
najlepszemu dowódcy. To drugie nie powinno nawet przeciętnemu.

Do głównego ataku na Festung Breslau sowiecki dowódca 6. Armii – gen. lejt-
nant Władimir Głuzdowskij – wyznaczył, zgodnie z logiką, swój najsilniejszy zwią-
zek taktyczny – trzydywizyjny 22. Korpus Strzelecki gen. mjr. Fiodora Zacharowa. 
Korpus ten, którego sztab ulokował się na początku natarcia w świeżo opanowanej 
cukrowni na Klecinie20, przy wsparciu m.in. dwu brygad i dwu samodzielnych 
pułków artylerii miał uderzyć na miasto na odcinku o szerokości 3 km i posuwając 
się w jego głąb trzema głównymi kierunkami, doprowadzić do opanowania całej 
południowej części Wrocławia. Od Ołtaszyna, na Gaj i Tarnogaj, na osi ulic Bu-
forowej–Bardzkiej, nacierać miała 273. DS płk. Dimitrija Sinkina. Od Partynic, 
na Borek, na osi ulic Sudeckiej i Ślężnej, zaplanowano uderzenie 218. DS płk. 
Piotra Jeroszenki. Równolegle do tej ostatniej, na jej lewym skrzydle, oddzielona 
ciągiem ul. Powstańców Śląskich, z Kleciny na Gajowice, na osi ulic Skarbowców 
i Gajowickiej, nacierać miała trzecia z atakujących dywizji – 309. DS płk. Borysa 
Lwa. Główne wsparcie artyleryjskie otrzymać miała centralna w natarciu 218. DS, 
wykonująca, obrazowo mówiąc, „prawy prosty” sowieckiego uderzenia.

Teoretycznie atakujące siły wyglądały okazale, gdyż zgodnie z ówczesnym 
etatem każda z dywizji liczyć powinna prawie 12 tys. żołnierzy. A więc 22. Korpus 
powinien mieć ich łącznie ponad 35 tys. Tymczasem zaś cała 6. Armia miała w po-
łowie stycznia 1945 r. niecałe 50 tys. żołnierzy21, z czego na 22. Korpus przypadało 
nie więcej niż 16 tys. ludzi. To dawało, licząc na dywizję, po ok. 5 tys. żołnierzy22. 
Ta statystyka nie oddawała jednak faktycznej liczebności nacierających z marszu 
na Wrocław wojsk sowieckich, w każdej bowiem dywizji tylko część żołnierzy, 
liczonych umownie jako „bagnety”, faktycznie wykorzystać można było do bezpo-
średnich działań zbrojnych. Ustalenie ich liczby pozwoli na faktyczne ocenienie, 
jakimi siłami próbowano zająć Festung Breslau w połowie lutego 1945 r.

W każdej z nacierających trzech sowieckich dywizji było dziewięć batalionów 
piechoty, z których każdy w toku walk wystawił po dwie grupy szturmowe wspie-
rane w natarciu przez pododdziały miotaczy ognia, saperów, artylerii pułkowej 
i przeciwpancernej oraz, sporadycznie, niezwykle groźne działa artylerii pancernej 
(samobieżnej). Jeżeli przyjąć dość realistyczne wyliczenie, że w momencie sztur-
mu na batalion strzelecki przypadało w 6. Armii po ok. 200 żołnierzy, to wyłania 
się czytelny obraz, w którym na trzykilometrowym froncie na miasto nacierały 

20 W całym tekście nazwy miejscowe podane zostały we współczesnym brzmieniu, wyjątek uczy-
niono jedynie dla tych miejsc, które po wojnie nie zostały nazwane po polsku – np. nieistniejących 
po wojnie ulic.

21 Tu pomylił się zasadniczo Gregor Thum, podając, że 6. Armia liczyła w lutym 1945 r. 150 tys. 
żołnierzy. Zob. idem, Obce miasto Wrocław 1945 i potem, Wrocław 2007, s. 23.

22 Piotrowski, Wojska sowieckie, s. 83–85.
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54 grupy szturmowe liczące po ok. 100 żołnierzy23. Czyli Wrocław, duże miasto, 
przed wojną liczące ponad 30 tys. budynków i zajmujące powierzchnię 175 km2, 
atakowało, zaokrąglając w górę, 5,5 tys. „bagnetów” sowieckich, rozciągniętych 
szerokim łukiem między ulicami Opolską i Grabiszyńską. Nie była to liczba zbyt 
imponująca, zważywszy na szerokość pasa natarcia i głębokość tkanki miejskiej, 
w którą należało wniknąć po ewentualnym przełamaniu obrony.

Do tego wszystkiego nacierający żołnierze, w większości chłopi, nie byli prak-
tycznie wcale przeszkoleni do walk w terenie zabudowanym. Widać to było dobrze 
choćby w tym, że dopóki nacierali oni na Wrocław przez okolice o niskiej zabu-
dowie, radzili sobie w miarę skutecznie, gdy przyszło do walk w obszarach gęstej 
zabudowy miejskiej, ta skuteczność gwałtownie zmalała. Był to oczywiście też 
efekt tego, że oddziały i pododdziały 6. Armii były słabo zgrane taktycznie i nie-
ostrzelane bojowo. Na domiar wszystkiego ich wyposażenie, np. w postaci dużego 
nasycenia bronią przeciwpancerną, a bardzo słabego pancerną, predestynowało je 
raczej do walki defensywnej niż do ataku24. W tym ostatnim Sowietom miało szcze-
gólnie zabraknąć 7. Korpusu Zmechanizowanego, który przydzielony do 6. Armii 
w pierwszej połowie lutego 1945 r. tak skutecznie zapewniał jej wsparcie, a który 
wycofano spod Wrocławia na rozkaz prącego na zachód marszałka Koniewa.

O ile więc kierunek ataku wybrany został poprawnie, o tyle jakość i liczba 
wojsk gen. Głuzdowskiego, któremu powierzono szturm na Festung Breslau, ra-
czej nie rokowała sukcesu w walce ze zdeterminowanym i licznym, choć zasko-
czonym taktycznie wrogiem. Na przekór temu, wyraźnie pod presją dowództwa 
frontu, sztab 6. Armii optymistycznie rozkazał, by do 20 lutego 22. Korpus zdobył 
cały południowy Wrocław i dotarł do linii ul. Krakowskiej, Dworca Głównego 
i Dworca Świebodzkiego. W ciągu trzech dni miało zostać zdobyte całe miasto25. 
To oznaczało, że sowieckie dowództwo nie uwzględniało w stopniu należytym sił 
broniących Festung Breslau i popełniło na wstępie klasyczny w sztuce dowodzenia 
błąd, polegający na zlekceważeniu przeciwnika, który bynajmniej nie miał zamiaru 
ułatwiać atakującym zadania i szykował się do twardej obrony.

Sowieckie natarcie niewątpliwie, jak to już była mowa, zaskoczyło dowództwo 
twierdzy, powodując w nim wyraźny chaos, który wzmacniał fakt, że w przededniu 
szturmu na miasto wymieniony został komendant Festung Breslau. 1 II 1945 r. gen. 
Krausego zastąpił przybyły do Wrocławia płk (a od 12 lutego – gen. mjr) Hans von 
Ahlfen. Zaraz po przybyciu do miasta musiał on ze zdumieniem skonstatować, że 
Sowietom powiodło się w pełni zaskoczenie taktyczne i szykujący się do walki 
garnizon twierdzy stoi „tyłem” do natarcia wyprowadzanego z Kleciny. Oznacza-
ło to, że za Odrą, na kierunku północnym i północno-wschodnim, były nie tylko 
wszystkie, skromne zresztą, umocnienia, ale też najlepsze oddziały twierdzy. Dla 
kontrastu, na obszarze południa i południowego zachodu miasta stały po stronie 

23 Majewski, Sozańska, Bitwa o Wrocław, s. 90.
24 Piotrowski, Wojska sowieckie, s. 83–84.
25 Majewski, Sozańska, Bitwa o Wrocław, s. 97–98.
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niemieckiej oddziały najsłabsze i będące na dodatek w trakcie organizacji i szkole-
nia. Był to przede wszystkim wspomniany wyżej pułk piechoty „Wehl” i trzy pułki 
powstającej właśnie 609. DP do zadań specjalnych. Razem liczyć one mogły do 20 
batalionów piechoty, dwukrotnie liczniejszych wprawdzie niż sowieckie bataliony, 
ale za to dużo gorzej wyszkolonych i zgranych, a także niejednolicie uzbrojonych 
i w przeciwieństwie do atakujących – słabo wspieranych przez artylerię. Liczeb-
ność niemieckich „bagnetów” na południu miasta oszacować więc można ostrożnie, 
na początek sowieckiego szturmu, na blisko 8 tys.

Pierwsze działania ofensywne 22. Korpusu, między 17 a 20 lutego, przyniosły 
mu dość efektowne zyski w terenie, zdające się potwierdzać tezę o słabości gar-
nizonu Festung Breslau26. Sowietom, którzy „wgryźli” się w miasto na głębokość 
ok. 2 km, sprzyjał w tych działaniach przypadek, który spowodował, że ostrze ich 
natarcia trafiło dokładnie w styk znajdujących się na Klecinie wspomnianych wyżej
jednostek niemieckich osłaniających Wrocław z tej strony – samodzielnego pułku 
„Wehl” i prawoskrzydłowego pułku „Kersten” z 609. DP do zadań specjalnych27. 
Efekt uderzenia w takim miejscu łatwy był do przewidzenia. Południowe, willo-
we przedmieścia Wrocławia – Oporów, Klecina, Partynice, Brochów i Ołtaszyn 
– zajęte zostały niemal bez walki. 

Podczas tego, jak to nazwał gen. von Ahlfen, „rozpoznania bojem” oddziały 
niemieckie nie próbowały dłużej bronić jakiejś wyznaczonej rubieży, lecz jedynie 
unikały rozbicia i starały się opóźniać Sowietów w ich natarciu na centralne dziel-
nice Wrocławia. W ramach tych działań m.in. oddział lekkich haubic polowych 
ostrzelał sowieckie kolumny wojskowe w okolicy Bielan Wrocławskich, a oddział 
saperów zniszczył „Goliatami” wiadukt autostradowy na południe od Kleciny28. 
Generalnie jednak, niezależnie od doraźnych efektów, działania te nie mogły po-
wstrzymać sowieckiego rozwinięcia od natarcia na Festung Breslau i ostatecznie 
Niemcy, nie widząc szans na skuteczną obronę na południowych przedmieściach, 
po prostu wycofali się z nich w kierunku czterotorowego wału kolejowego od-
dzielającego je od południowej części miasta. Wał ten, choć w zasadzie nieprzy-
gotowany do pełnienia funkcji stałej linii oporu, pozwalał żywić pewną nadzieję 
na dłuższe wykorzystanie go dla zatrzymania natarcia wroga i ściągnięcie w tym 
czasie posiłków z innych stron miasta.

Zanim jednak żołnierze sowieccy przystąpić mogli do przełamania linii wału 
kolejowego, centralna w natarciu na Wrocław 218. DP zdobyć musiała silnie bro-
niony nowoczesny, betonowy budynek Rozgłośni Radiowej, znajdujący się przy 
al. Karkonoskiej, stanowiący dla Niemców swego rodzaju barbakan przed wia-
duktem prowadzącym na Borek. Zacięte walki o tę umocnioną przez obrońców 
z pułku „Kersten” pozycję zajęły nacierającemu na tym odcinku sowieckiemu 
372. pułkowi piechoty całą dobę, dając nie tylko przedsmak tego, co trwać miało 
przez następne trzy miesiące, ale także zwalniając natarcie na miasto już na samym 

26 Ibidem, s. 102.
27 von Ahlfen, Niehoff, Festung Breslau, s. 56–57.
28 Ibidem.
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wstępie. Dopiero wprowadzenie przez atakujących wsparcia dział samobieżnych 
SU–76 przechyliło szalę na stronę atakujących, którzy jednak wewnątrz budynku 
musieli zdobywać poszczególne pomieszczenia w walce wręcz29.

Dla niemieckiego dowództwa musiało już wtedy być ostatecznie jasne, skąd 
nadciąga główne uderzenie, podjęło więc ono energiczne działania, by na słabe 
południe Wrocławia ściągnąć jakieś wartościowsze odwody. To wymagało jednak 
czasu, tak jak czasu wymagało pośpieszne zgrywanie jednostek 609. DP i formo-
wanie w twierdzy nowych oddziałów bojowych30. Chodziło więc o to, by możliwie 
długo opóźniać Sowietów w ich natarciu i utrudniać rozwinięcie ataku na miasto. 
To udało się Niemcom połowicznie, gdyż linię nasypu kolejowego w tym regionie 
utrzymywali oni na całej długości tylko do 20 lutego.

Tego dnia rano, po ponaddwugodzinnym przygotowaniu artyleryjskim, pod-
oddziały sowieckich 218. i 309. DS przełamały opór pułków „Wehl” i „Kersten”, 
wdzierając się na teren parku Południowego. Niemcom udało się wprawdzie, 
w momencie gdy ruszało natarcie sowieckie, wysadzić w powietrze wszystkie 
16 wiaduktów kolejowych leżących w pasie natarcia, ale to tylko w niewielkim 
stopniu powstrzymało Rosjan, którzy zdołali przekroczyć nasyp w wielu miej-
scach. Oddziały niemieckie zepchnięte zostały na północny skraj parku, opierając 
się silnie prawym skrzydłem o zabudowania zajezdni tramwajowej usytuowanej 
przy ul.  Powstańców Śląskich. Tam też rozgorzały najbardziej zacięte walki, gdyż 
sowieckie przełamanie na tym kierunku mogło oznaczać załamanie całego frontu 
południowego Festung Breslau i wyjście atakujących na tyły obrońców.

Dowództwo twierdzy, świadome znaczenia walki na tym kierunku, nie mogło 
jednocześnie, ze względu na sytuację na skrzydłach, wesprzeć obrońców zajezdni 
sąsiadującymi jednostkami, które same w tym czasie znajdowały się pod stałym na-
ciskiem nacierających Sowietów. Nie można też było wprowadzić do walki żadnego 
z pułków znajdujących się na północy i zachodzie Wrocławia, gdyż ich przerzucenie 
wymagało czasu, a tego obrońcy zajezdni na Borku mieli akurat najmniej.

Do tego momentu dowództwo 6. Armii mogło mieć nadzieję, że jego optymi-
styczny plan zajęcia tej części Wrocławia ma szanse na realizację. Widzieli to jed-
nak także Niemcy, dlatego trudno się było dziwić, że gen. von Ahlfen zareagował 
natychmiast, rzucając do walki jedyny odwód, jaki miał w tym momencie pod 
ręką – znajdującą się w okolicach Podwala grupę bojową „Hirsch”. Tworzyły ją 
dwa bataliony Volkssturmu – 55. (Seiferta) i 56. (Lindenschmidta) – składające 
się z 16–17-letnich członków Hitlerjugend. Bataliony te, w przeciwieństwie do 
większości batalionów Volkssturmu, były nie tylko w całości umundurowane, ale 
też nieźle uzbrojone i sprawnie dowodzone31.

29 Majewski, Sozańska, Bitwa o Wrocław, s. 96.
30 Co najmniej do nocy 13/14 II 1945 r., kiedy to Rosjanie ostatecznie zdobyli Środę Śląską 

i ruszyli w stronę autostrady 7. Korpusem Zmechanizowanym, wbrew temu, co twierdzili po wojnie 
ostatni dwaj komendanci twierdzy, nie rozpoczęto przerzucania sił na kierunek południowy; von 
Ahlfen, Niehoff, Festung Breslau, s. 57, 64.

31 Ibidem, s. 48.
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Bataliony grupy bojowej „Hirsch” uderzyły na sowieckie oddziały późnym 
popołudniem 20 II 1945 r., zażegnując tym na jakiś czas niebezpieczeństwo 
sowieckiego przełamania. Dowodzony przez Seiferta 55. batalion zdołał nawet 
czasowo wyprzeć Rosjan z powrotem za nasyp kolejowy, którego jednak nie uda-
ło się Niemcom utrzymać na dłuższą metę. Z kolei 56. batalion Lindenschmidta 
wsparł obronę zajezdni tramwajowej, wykonując z jej terenu serię kontrataków, 
które przynajmniej czasowo zdezorganizowały sowieckie poczynania ofensywne 
i oddaliły perspektywę utraty tego ważnego militarnie obszaru32.

Kontratak grupy bojowej „Hirsch” okazał się jednak więcej niż tylko działa-
niem, które lokalnie i czasowo poprawiło sytuację broniących Festung Breslau 
Niemców. Dał on czas dowództwu twierdzy na ściągnięcie posiłków z północnej 
części miasta, a co więcej, zmusił sowieckie dowództwo do wcześniejszego, niż 
zamierzało, wprowadzenia do walki odwodów, które przeznaczone były do za-
gwarantowania powodzenia w ataku. Później miało to przynieść konsekwencję 
w postaci szybszego, niż się spodziewano, „wypalenia” się sowieckiego natarcia 
na miasto. Na razie jednak cztery sowieckie pułki z dwu dywizji – 372. i 677. pp 
z 218. DS oraz 957. i 959. z 309. DS – odrzuciły 21  lutego z parku Południowe-
go oba bataliony HJ, które zmuszone zostały do przejścia do obrony w okolicach 
zbiegu ulic Kutnowskiej i Januszowickiej. Następnego dnia jednostki te wycofano 
na tyły, uznając, że ze względu na młody wiek żołnierzy z HJ należy dać im moż-
liwość odpoczynku, przenosząc ich do odwodu twierdzy33.

Na prawym skrzydle pułku „Kersten”, spychanego przez Sowietów na północ, 
na osi ul. Sudeckiej samodzielny pułk „Wehl” wyparty został do 22 lutego z wy-
trwale bronionej zajezdni tramwajowej „Borek” i zepchnięty w kierunku ul. Hal-
lera. Tam nacierająca na tym kierunku swymi trzema pułkami 309. DP zmierzyć 
się musiała z kolejnym silnym punktem oporu spieszonych lotników i mechaników 
z Luftwaffe, w jaki zamieniono kompleks koszar kirasjerów, leżący u zbiegu ulic 
Hallera i Gajowickiej. Zacięte walki, jakie rozgorzały o te obiekty 21–22 lutego, 
doprowadziły do kilkakrotnego ich przechodzenia z rąk do rąk34. Na determinację 
obrońców wpływała tu, podobnie jak wcześniej w zajezdni, świadomość, że za ich 
plecami nie ma żadnych odwodów ani pozycji umocnionych. Ostatecznie jednak 
determinacja żołnierzy pułku „Wehl” nie wystarczyła wobec przewagi Rosjan, 
którym wraz ze zdobyciem przez 597. pp koszar udało się po raz pierwszy w tym 
szturmie doprowadzić do rozerwania linii niemieckich i osiągnięcia sukcesu tak-
tycznego35.

Przełamanie obrony pułku „Wehl”, poprzez zdobycie zajezdni „Borek” i koszar 
kirasjerskich, spowodowało 22 lutego zupełne zwinięcie prawego skrzydła niemiec-

32 Majewski, Wrocław, s. 87.
33 von Ahlfen, Niehoff, Festung Breslau, s. 65; Majewski, Sozańska, Bitwa o Wrocław, 

s. 103.
34 Majewski, Wrocław, s. 87.
35 Majewski, Sozańska, Bitwa o Wrocław, s. 103.
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kiej obrony, co odsłoniło broniące się w centrum oddziały niemieckie, a zwłaszcza 
pułk „Kersten”, który silnie naciskany od przodu i zagrożony ze skrzydła cofnąć się 
musiał na wysokość obecnej al. Wiśniowej, ubezpieczając jednocześnie swą prawą 
flankę. Obrona Festung Breslau od południa zachwiała się poważnie, przy czym
niedrugorzędne znaczenie miał fakt, że i środkowy w 609. Dywizji pułk „Rein-
kober”, znajdujący się na lewej flance „Kerstena”, wyparty został do 22  lutego
od nasypu kolejowego w stronę ul. Armii Krajowej przez sowiecki 677. pp. Na 
tym kierunku Sowietom sprzyjał wyraźnie brak zwartej zabudowy. Znajdujące 
się tu ogródki działkowe i cmentarze parafialne uniemożliwiały Niemcom zorga-
nizowanie solidniejszej linii obrony. I nie pomogła tu nawet osobista interwencja 
komendanta twierdzy gen. von Ahlfena, który inspekcjonował budowę umocnień 
polowych na cmentarzach w rejonie tzw. Skowroniej Góry36.

Stosunkowo najlepiej radził sobie w takiej sytuacji lewoskrzydłowy w 609. DP 
do zadań specjalnych pułk „Schultz”, który wsparty trzema batalionami Volksstur-
mu powstrzymywał natarcie sowieckiej 273. DS. Ta zdołała wprawdzie zająć nie-
mal bez walki obszar Księża Wielkiego i Małego, ale natrafiła na silny opór Niem-
ców w rejonie ul. Gazowej i w samym kompleksie Gazowni Wrocławskiej, który 
kilkakrotnie przechodził z rąk do rąk, zanim został ostatecznie zdobyty37. Mimo 
tej porażki żołnierze mjr. Schultza zdołali odtworzyć linię obronną opartą o nasyp 
Kolei Górnośląskiej i cmentarz św. Bernardyna, gdzie front zatrzymał się na dobre, 
a broniący się dość często sami przechodzili do lokalnych kontrataków38.

Generalnie rzecz biorąc, w tej drugiej odsłonie pierwszego etapu szturmu na 
Festung Breslau, tj. do 22 lutego, Sowieci, w ocenie niemieckiej, dokonali „głębo-
kiego włamania o szerokości 2 km i głębokości 1,5 km” poza linię nasypu kolejo-
wego39. Oznaczało to, przy destabilizacji obrony w pasie pułków „Wehl” i „Rein-
kober”, że kolejne dni, a zwłaszcza 23 lutego, okażą się kluczowe dla dalszego 
trwania twierdzy, której byt został zagrożony w sposób bardzo czytelny.

Po przełamaniu linii ul. Hallera, 22/23 lutego, 309. DS rozwinęła swe natarcie 
na bardzo szerokim froncie, tak by wykorzystać sukces i nie dać Niemcom czasu 
i sposobności na odtworzenie obrony i ściągnięcie odwodów. Ten szeroki front na-
tarcia miał jednak też swoje minusy, o czym już w najbliższym czasie Sowieci mieli 
się przekonać dotkliwie. Na razie ruszyli oni jednak w głąb miasta, rozciągając 
szeroko swoje grupy bojowe na pięciu kierunkach natarcia, spychając przed sobą 
rozbity i zdezorganizowany pułk „Wehl”. Parli więc Sowieci wzdłuż ul. Powstań-
ców Śląskich na pl. Powstańców Śląskich; wzdłuż ul. Łączności na pl. Hirszfelda; 
od ul. Saperów przez ul. Pretficza w kierunku ul. Jemiołowej; z Grabiszynku w dwu
kierunkach – z ul. Ojca Beyzyma w stronę ul. Kolbuszewskiej i Kruczej i z ul. 
Arctowskiego w stronę ulic Inżynierskiej i Grabiszyńskiej. Dalej na południowy 

36 Paul Peiker t, Kronika dni oblężenia, Wrocław 31984, s. 63–64.
37 Majewski, Wrocław, s. 91.
38 von Ahlfen, Niehoff, Festung Breslau, s. 66.
39 Majewski, Wrocław, s. 87.
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zachód powodzenie sąsiada próbowała też wykorzystać sowiecka 112. DS z 74. 
Korpusu, uderzająca w kierunku na Muchobór Wielki i Mały40.

Na froncie obrony na wschód od ul. Powstańców Śląskich, pod naporem pułków 
218. DS i dla osłony własnych skrzydeł, pułk „Kersten” zmuszony był do dalsze-
go cofania się. Tempo tego cofania było jednak stosunkowo wolne, gdyż pułk ten, 
choć od pierwszych dni w walce, nie poniósł dotąd cięższych strat i dość umiejęt-
nie wykorzystywał obszar zwartej zabudowy miejskiej znajdujący się na północ 
od al.  Wiśniowej dla spowolnienia atakujących Sowietów. Siłą rzeczy tego typu 
działania przynosiły zupełną ruinę domów w tej reprezentacyjnej części miasta.

Na lewym skrzydle pułku mjr. Kerstena drugi z pułków 609. DP do zadań spe-
cjalnych, pułk „Reinkober”, nie zdołał w walce powstrzymać natarcia Sowietów, 
którym udało się przełamać próby stabilizacji frontu na linii ul. Armii Krajowej 
i przenieść natarcie za nią w stronę ul. Kamiennej – z dalszym celem w perspek-
tywie, jakim był wrocławski Dworzec Główny. Sukces odniesiony tu przez na-
cierające pułki 218. DS był porównywalny z sukcesem 309. DS, choć wytrwała 
obrona obu niemieckich pułków 609. DP, które nie dały się rozbić, cofając się tylko 
w walce, powodowała, że Sowieci nie mogli tu podjąć próby rozwinięcia natarcia 
na taką skalę, na jaką nacierali na zachód od ul. Powstańców Śląskich.

Tam zresztą też na odcinku południowo-zachodnim rozbity, a w każdym ra-
zie mocno poturbowany 20–22 lutego przez sowiecką 309. DS, pułk „Wehl” nie 
ustąpił pola bez dalszej walki, usiłując wytrwale w dniu kolejnym odtworzyć 
przerwaną linię obrony. Żołnierze Luftwaffe wchodzący w jego skład najpierw 
próbowali tego dnia ustabilizować swą obronę, wykorzystując do tego masywny 
budynek ówczesnego Krajowego Urzędu Skarbowego leżącego przy ul. Pretficza
(obecnie siedziba ZUS), a po niepowodzeniu tego działania wycofali się wzdłuż 
osi nieistniejącej dziś Victoriastrasse (której część stanowi obecna ul. Lwowska). 
Ostatecznie przed wieczorem pułk ten obsadził linię biegnącą od ul. Żelaznej przez 
pl. Hirszfelda po nieistniejącą dziś ul. Ostrą, łączącą wtedy ul.  Zaporoską z pl. 
Powstańców Śląskich. I na tej pozycji pułk ten został tego dnia wieczorem zastą-
piony przez ściągnięty z frontu północnego twierdzy, bodaj najsilniejszy w niej, 
samodzielny pułk „Mohr”41.

Pojawienie się nowego, silnego przeciwnika na kierunku natarcia rozproszo-
nych sowieckich grup szturmowych z 309. DS stanowiło dla jej dowództwa, tak 
jak dla dowództwa całej 6. Armii, spore i nieprzyjemne zaskoczenie. Zaskoczenie 
tym dotkliwsze, że 22. Korpus nie dysponował już rezerwami, które mógłby wpro-
wadzić do walki, by odzyskać impet przełamania42. Jego żołnierze znajdujący się 
od tygodnia w nieustannym stresie bojowym nie mieli dość siły, by przełamać te 
świeże i wypoczęte jednostki niemieckie, których stan sięgnął w tej części miasta 

40 Jonca, Konieczny, Upadek Festung Breslau, s. 77.
41 Ibidem; von Ahlfen, Niehoff, Festung Breslau, s. 68.
42 Majewski, Wrocław, s. 97.
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do początku marca siły siedmiu batalionów piechoty i pięciu batalionów Volksstur-
mu, dość dobrze wspieranych przez liczną artylerię i broń przeciwpancerną43.

Przejęcie więc 23 lutego na głównym kierunku sowieckiego szturmu linii obro-
ny przez pułk „Mohr” oznaczało faktyczny zwrot w toczących się od tygodnia 
walkach. Dzięki temu Niemcy zdołali uzyskać lokalną przewagę nad nacierającymi 
oddziałami 309. DS, co przynieść musiało szybkie wygaszenie natarcia i ustabili-
zowanie linii frontu. Wprawdzie Sowietom udało się jeszcze siłą rozpędu dojść do 
linii ulic Skwierzyńska–Szczęśliwa–pl. Pereca–Żelazna, ale to był na tym odcinku 
faktyczny kres ich możliwości. Nasypu kolejowego przy ul.  Grabiszyńskiej, sta-
nowiącego ostatnią poważniejszą zaporę przed wtargnięciem do centrum miasta, 
nie zdołali już nigdy w czasie walk przekroczyć44.

Na centralnym odcinku sowieckiego natarcia pułkowi „Kersten” udało się po 
23 lutego powstrzymać natarcie skrzydłowego w 218. DS 372. pp. Sowieci wpraw-
dzie rozpędem doszli do pl. Powstańców Śląskich, ale na zdobyciu placu ich impet 
bojowy wygasł, gdyż Niemcy zdołali skonsolidować linię obrony i podciągnąć 
posiłki. W następnych dniach na odcinku tym pułk „Kersten” umocnił swe linie 
obronne wsparte początkowo na prawym skrzydle o narożnik pl. Powstańców 
Śląskich i ul. Kamiennej. Tu, w narożnej kamienicy ulokowali Niemcy dwa plu-
tony piechoty, które obficie wyposażone w broń maszynową i przeciwpancerną
zaryglowały ogniem cały obszar placu, paraliżując na nim wszelkie ruchy. Dopie-
ro po kilku dniach udało się sowieckim żołnierzom z 658. pp zdobyć krwawym 
szturmem umocnioną redutę i odrzucić Niemców od placu45. Dalej jednak w tym 
kierunku posunąć się nie zdołali, pozwalając obrońcom umocnić linię biegnącą od 
ul. Drukarskiej do ul. Szczęśliwej, jako styk pułku „Kersten” z walczącym na jego 
prawym skrzydle samodzielnym pułkiem „Mohr”, a po 7 marca, wprowadzonym 
na miejsce tego ostatniego, samodzielnym pułkiem SS „Besslein”.

 Na lewym skrzydle frontu trzymanego przez żołnierzy mjr. Kerstena rolę forte-
cy ryglowej odgrywał kompleks szpitala im. Wenzla-Hanckego (obecnie kompleks 
Uniwersytetu Ekonomicznego), blokujący ogniem jakiekolwiek sowieckie próby 
wyprowadzenia ataku ze zdobytej wcześniej zajezdni tramwajowej „Gaj”. Na lewo 
od tego punktu stanowiska obronne obsadził pułk „Reinkober”, który po niepowo-
dzeniach w walkach na terenie południowych działek i cmentarzy ustabilizował, 
przy wydatnym wsparciu fortecznego oddziału pancernego, swą linię oporu przy 
ul. Kamiennej, główny jej punkt ciężkości umieszczając w nowoczesnym betono-
wym budynku szkolnym leżącym u zbiegu ulic Kamiennej i Borowskiej (obecnie 
Zespół Szkół Gastronomicznych), a bronionym przez I batalion tego pułku. Punkt 
ten, mimo że wielokrotnie szturmowany przez Sowietów, nie został zdobyty do 
końca walk o Festung Breslau46.

43 von Ahlfen, Niehoff, Festung Breslau, s. 68–69.
44 Majewski, Sozańska, Bitwa o Wrocław, s. 113.
45 Ibidem, s. 108–109.
46 von Ahlfen, Niehoff, Festung Breslau, s. 102.
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Na wschód od wyżej wymienionej szkoły linia obrony pułku „Reinkober” 
ustaliła się w ciągu ulic Kamiennej–Ceglanej–Pięknej, gdzie znajdował się styk 
z ostatnim już w 609. Dywizji pułkiem „Schultz”, obsadzającym skutecznie linię 
protestanckiego, tzw. nowego cmentarza św. Bernardyna, leżącego na parceli 
u zbiegu ulic Armii Krajowej i bpa Bogedaina aż po nasyp kolejowy Kolei Gór-
nośląskiej47.

Ostatni tydzień lutego i pierwsze dwa tygodnie marca przyniosły jeszcze za-
równo atakującym, jak i obrońcom wiele zaciętych walk, toczonych często całymi 
dniami o pojedyncze budynki, a nawet piętra czy lokale, ale nie przyniósł zasadni-
czej zmiany linii frontu, która ukształtowała się w momencie wyhamowania impetu 
sowieckiego natarcia. Najcięższe walki w tym czasie toczyły się bez wątpienia 
w okolicach nieistniejącej dziś Victoriastrasse, ulic Lwowskiej czy Zielińskiego. 
W walkach tych obie strony poniosły tak duże straty, że niemieckie dowództwo 
musiało wycofać z linii kluczowy dla obrony pułk „Mohr” i zastąpić go pułkiem 
SS „Beslein”, a sowieckie dowództwo 309. DS, po kolejnym tygodniu walk, przy-
znać musiało w połowie marca, że nie jest w stanie przełamać okrzepłej obrony 
wroga48.

Pierwszy sowiecki szturm na miasto zakończył się, po początkowych sukcesach, 
wyraźną porażką. 6. Armia swym najlepszym 22. Korpusem wdarła się wprawdzie 
do miasta od południa na głębokość ok. 2 km, licząc od nasypu kolejowego leżą-
cego między ulicami Karkonoską a Powstańców Śląskich, a jej czołowe oddziały 
doszły w walkach na odległość zaledwie 2–3 km od centrum miasta, ale to w za-
sadzie nie zmieniało faktu, że ani woli walki, ani zdolności bojowej obrońców nie 
udało się Sowietom naruszyć49. Wręcz przeciwnie, choć Niemcy ponieśli spore 
straty w ludziach i terenie, zdołali jednak skonsolidować obronę miasta. 

Cena, jaką zapłacili atakujący, była niewspółmiernie wysoka i niekoniecznie 
wyrażała się wyłącznie w liczbie zabitych i rannych żołnierzy szturmującej Wro-
cław 6. Armii sowieckiej. Armia ta utraciła bowiem w nieudanym szturmie swą 
zdolność bojową na tyle, że podjęcie przez nią drugiego ataku na miasto było uwa-
runkowane wzmocnieniem jej nowymi jednostkami. A te były przecież Sowietom 
potrzebne na innych, ważniejszych niż Wrocław kierunkach natarcia na III Rzeszę. 
Był więc ten pierwszy szturm dla Rosjan porażką zarówno prestiżową, jak i mili-
tarną – w pełnym tego słowa znaczeniu.

Jedną z ważnych przyczyn niepowodzeń, jakich doznali szturmujący na prze-
łomie lutego i marca 1945 r. Rosjanie, było niezajęcie przez nich lotniska położo-
nego w zachodniej części miasta na Gądowie Małym. Dzięki niemu twierdza, od 
momentu zamknięcia pierścienia okrążenia, była regularnie zaopatrywana przez 

47 Ibidem, s. 93; Jonca, Konieczny, Upadek Festung Breslau, s. 77.
48 Majewski, Wrocław, s. 104.
49 Majewski, Sozańska, Bitwa o Wrocław, s. 114, 143, próbowali wprawdzie udowodnić, że 

6. Armia sowiecka osiągnęła w swych działaniach sukces, ale nawet im nie udało się ukryć faktu, że 
pierwszy szturm na Festung Breslau zakończył się porażką.
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samoloty niemieckiej 6. Floty Powietrznej stacjonującej w okolicach Drezna50. 
Wprawdzie Niemcom nie udało się nigdy osiągnąć zakładanego pułapu 80 ton za-
opatrzenia na dobę (w tym 75 ton amunicji), ale dostarczane przez samoloty 2. i 3. 
pułku lotnictwa transportowego i 4. pułku lotnictwa bombowego startujące z Alt 
Lonnewitz i Klotzsche średnio 20–40 ton dziennie było kluczowe dla kontynuacji 
obrony Festung Breslau51. W twierdzy nie brakowało bowiem broni ani żywności, 
ale dotkliwie brakowało amunicji. Bez jej dostaw z zewnątrz garnizon miasta nie 
byłby w stanie walczyć dłużej niż kilka dni.

Drogą lotniczą dostarczali też Niemcy do Festung Breslau, oprócz amunicji, 
lekarstwa i pocztę. W drodze powrotnej lądujące na ogół nocą samoloty transpor-
towe zabierały rannych i zbędnych w twierdzy, a potrzebnych gdzie indziej spe-
cjalistów – pilotów, sztabowców, inżynierów. Szacuje się, że łącznie przez cały 
czas funkcjonowania mostu powietrznego ewakuowano w ten sposób ok. 6,6 tys. 
żołnierzy52. Samoloty transportowe Ju-52, które lądowały na Gądowie, przywoziły 
też do twierdzy posiłki. Łącznie od 23 II 1945 r. przerzucono w ten sposób do Wro-
cławia około tysiąca spadochroniarzy z 9. Dywizji Strzelców Spadochronowych, 
którzy znacząco wzmocnili odwód komendanta Festung Breslau i rzucani byli do 
walki w kolejnych krytycznych dla obrony momentach53.

Rosjanie, uwikłani w ciężkie walki z południowej strony miasta, dość szybko 
zdali sobie sprawę z tego, jakie znaczenie ma zaopatrzenie powietrzne twierdzy, 
i podjęli wiele działań mających utrudnić funkcjonowanie mostu powietrznego. 
Sowiecka artyleria codziennie ostrzeliwała tereny lotniska, czyniąc korzystanie 
z niego w dzień praktycznie niemożliwym. Do tego w bezpośredniej bliskości 
frontu na Gądowie zgrupowano pokaźne siły artylerii przeciwlotniczej i reflekto-
rów należących do 71. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej i 10. Korpusu Obrony 
Powietrznej Kraju54. Miały one wspierać samoloty myśliwskie, na których spoczął 
główny ciężar utrzymania blokady powietrznej miasta.

Do tego celu Sowieci użyli pokaźnych sił lotniczych z 5. Korpusu Lotnictwa 
Myśliwskiego, 6. Gwardyjskiego Korpusu Lotnictwa Myśliwskiego, a także z 310. 
Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego Obrony Powietrznej Kraju. Nad Wrocławiem 
walczyły także jednostki nocnych myśliwców z 56. Dywizji Lotnictwa Myśliw-
skiego, która po zakończeniu walk otrzymała przydomek „Breslawskaja”. Jednak 
mimo niewątpliwych osiągnięć tych wszystkich jednostek, które do końca walk 
o miasto zniszczyły wraz z artylerią przeciwlotniczą 147 samolotów niemieckich, 

50 Od marca twierdzę zaopatrywały też samoloty startujące z lotnisk położonych w Czechach 
– z miejscowości Vysoké Mýto i Hradec Králové.

51 Alfred Konieczny, Lotnicze zaopatrzenie Festung Breslau w 1945 roku, [w:] Festung Breslau 
1945 – historia i pamięć, s. 137–143.

52 Manfred Fruhner, Edward Sobczak, Dzieje lotniska Gądów Mały i lotnictwa Wrocławia do 
1945 roku, Wrocław 2008 [mps w zbiorach autora], s. 62.

53 Paweł Kukurowski, „Zielone Diabły” nad Wrocławiem. Ostatnia akcja niemieckich spado-
chroniarzy w II wojnie światowej, „Odkrywca”, 2007, 4, s. 33–36.

54 Radosław Szewczyk, Niebo nad twierdzą, „Regiony”, 2014, 11, s. 20–21.
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a uszkodziły 61 dalszych, most powietrzny funkcjonował nieprzerwanie, umożli-
wiając garnizonowi Festung Breslau dalszą walkę55.

Z powodu niemożności przerwania innymi metodami funkcjonowania mostu 
powietrznego Rosjanie, szykując kolejny szturm na miasto, postanowili na wstępie 
zdobyć lotnisko na Gądowie Małym i tym samym odciąć twierdzę od zaopatrzenia 
z zewnątrz. Tak więc położenie lotniska wyznaczało kierunek drugiego natarcia na 
Wrocław, które tym razem miał poprowadzić drugi związek 6. Armii – 74. Korpus 
Strzelecki, składający się w końcu marca 1945 r. ze 112., 181., 294. i 359. Dywizji 
Strzeleckich, przed atakiem wzmocnionych pułkami czołgów ciężkich i pułkami 
artylerii pancernej56.

Drugi Szturm – nazwany Szturmem Wielkanocnym od Niedzieli Wielkanoc-
nej 1 IV 1945 r., w czasie której się zaczął – poprzedziły: silny ostrzał artyleryjski 
miasta podjęty już w Wielką Sobotę 31 III 1945 r. o godz. 16.00 i seria nalotów, 
które rozpoczęły się w Niedzielę Wielkanocną rano. Ostrzeliwano i bombardowano 
nie tylko tereny, na które ruszyć miał sowiecki atak, i ich bezpośrednie zaplecze, 
ale także obszar całego miasta, w tym zwłaszcza jego historyczne centrum ze Sta-
rym Miastem i Ostrowem Tumskim. Nad Wrocławiem przez dwa dni krążyło 750 
sowieckich bombowców, których zadaniem było zniszczenie miasta i złamanie 
w jego obrońcach woli oporu57.

Równocześnie z rozpoczęciem nalotów w niedzielę rano ruszyło sowieckie 
natarcie na teren lotniska, którego broniły pododdziały pułku „Mohr”, 21. legnic-
kiego batalionu Volkssturmu i trzy kompanie strzelców spadochronowych z III ba-
talionu 25. pułku strzelców spadochronowych wsparte pewną liczbą dział 88 mm 
i 20 mm58. Walki o ten teren, niezwykle zacięte, trwały do 5 kwietnia, choć samo 
lądowisko i budynki portu lotniczego Niemcy utracili już pierwszego dnia natarcia, 
wycofując się na skraj lotniska59.

Tym razem szturm sowiecki był lepiej przygotowany i zaplanowany, dlatego 
początkowo przyniósł 6. Armii wymierne sukcesy. Angażując się w ciężkie wal-
ki o lotnisko, 74. Korpus włamał się jednocześnie głęboko w niemiecką obronę, 
wykorzystując przewagę, jaką dawało mu wsparcie użytych w walce batalionów 
czołgów ciężkich IS-2 i ciężkich dział pancernych ISU-15260. Sowieci wtargnęli 
do miasta od strony ulic Lotniczej i Legnickiej, przerywając obronę obsadzające-
go zbyt długą linię frontu pułku „Mohr”, wspartego w pierwszej fazie walk tylko 
kilkoma batalionami Volkssturmu. Już w niedzielę 1 IV 1945 r. sowieckie czołgi 

55 Piotrowski, Wojska sowieckie, s. 96–108.
56 Ibidem, s. 92.
57 Peiker t, Kronika, Wrocław 1984, s. 237–241.
58 Kukurowski, „Zielone Diabły” nad Wrocławiem, s. 36, przekonująco dowodzi, iż drugi 

z batalionów strzelców spadochronowych, II batalion 25. pułku, znajdował się w tym czasie nie na 
lotnisku, jak podaje większość autorów, lecz w okolicach ul. Grabiszyńskiej.

59 Dlatego w literaturze dominuje pogląd, że lotnisko zostało zdobyte 1 IV 1945 r., podczas gdy 
walki przy nim trwały jeszcze cztery dni. Ibidem.

60 Piotrowski, Wojska sowieckie, s. 93–95.
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dotarły do linii ul. Wejherowskiej, gdzie wokół stanowiska dowodzenia pułku 
„Mohr” zlokalizowanego na terenie Zakładu dla Niewidomych (obecnie Zakład 
Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów) rozgorzały zacięte walki61.

Ostatecznie oddziały niemieckie – przemieszane pododdziały spadochroniarzy 
z 26. pułku strzelców spadochronowych, z pułku „Mohr” i Volkssturmiści, w tym 
rzuceni na ten odcinek żołnierze z batalionów Hitlerjugend – wyparte zostały z bro-
nionego terenu, który kilka razy przechodził w następnych dniach z rąk do rąk, 
przenosząc 2 kwietnia główny punkt obrony na tym kierunku na teren sąsiadującej 
z Zakładem dla Niewidomych zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej62. Część 
oddziałów niemieckich dowodzonych przez mjr. Tilgnera, odcięta przez Rosjan, 
wycofała się przez Kozanów w stronę Lasu Pilczyckiego i pod osłoną nocy prze-
prawiła się po niezniszczonej Śluzie Rędzińskiej na drugi brzeg Odry. Tam grupa 
ta dołączyła do skracających linię obrony jednostek niemieckich63.

Opór rozbitych i przemieszanych jednostek niemieckich na tym odcinku był 
jednak bardzo zacięty i do 7 kwietnia udało im się utrzymać linię ul. Białowieskiej, 
leżącego za nią Lasku Dębowego (obecnie park Popowicki) i zajezdni tramwajo-
wej. Wydatnie do tego okrzepnięcia obrony i powstrzymania natarcia sowieckiego 
do wejścia na tym kierunku do walki pułku SS „Besslein” przyczyniło się użycie 
przez komendanta twierdzy jego jedynego odwodu pancernego – 1. kompanii 
batalionu niszczycieli czołgów „Breslau”, składającej się z jednego niszczyciela 
czołgów na podwoziu czołgu Panzer IV, sześciu dział szturmowych StuG-III i kilku 
czołgów Panzer II wspartych dwoma samobieżnymi działami na podwoziu czołgu 
Panzer III. Niemieccy czołgiści i artylerzyści pancerni okazali się bardzo trudnym 
przeciwnikiem, nie tylko wspierając własną piechotę, lecz także bardzo skutecz-
nie zwalczając sowieckie czołgi i działa pancerne. Największe osiągnięcia w tym 
względzie miał dowódca jedynego niszczyciela czołgów – ppor. Leo Hartmann, 
odznaczony za swe wyczyny Krzyżem Rycerskim64.

Po zajęciu przez Sowietów parku Popowickiego oddziały niemieckie wycofały 
się i linia frontu na pewien czas ustabilizowała się 11 kwietnia na wysokości nasypu 
kolejowego na Popowicach65. Tam obronę, wspierając poturbowane oddziały pułku 
„Mohr”, zorganizował przerzucony na ten kierunek, względnie wypoczęty, pułk 
„Hanf”, którego dowództwo objął w tym czasie płk Velhagen. Pułk ten w okolicach 
ul. Grabiszyńskiej stykał się z trzymającym tam obronę pułkiem SS „Besslein”. 
Kręgosłupem obrony jednostek niemieckich stał się wtedy nasyp kolejowy, w któ-
rym oczywiście saperzy wysadzili w powietrze wszystkie wiadukty, by utrudnić 
Sowietom użycie sił pancernych.

W powstrzymaniu szturmu wielkanocnego pomógł obrońcom niewątpliwie 
błąd popełniony przez sowieckie dowództwo, które myśląc, że rozbiło obronę 

61 von Ahlfen, Niehoff, Festung Breslau, s. 112–113.
62 Kukurowski, „Zielone Diabły” nad Wrocławiem, s. 36.
63 von Ahlfen, Niehoff, Festung Breslau, s. 113.
64 Ibidem, s. 116–117.
65 Ibidem, s. 115.
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przeciwnika, dokonało zwrotu natarcia na lewo, w stronę Odry, tak by przyprzeć 
do niej Niemców i zmusić ich do kapitulacji. To okazało się zupełnie złudne, gdyż 
jak stwierdzono wcześniej, Niemcy przeprawili się bez problemu za rzekę, gdzie 
mieli swoje pozycje, a zwrot w stronę rzeki wybił natarcie z rytmu i dał Niemcom 
czas na konsolidację obrony i podciągnięcie odwodów.

Po zaciętych walkach o zajezdnię tramwajową i park Popowicki oraz ustabili-
zowaniu niemieckiej obrony na linii nasypu kolejowego między stacjami Wrocław-
-Mikołajów i Wrocław-Popowice Sowieci ponownie ruszyli do natarcia, pragnąc 
przywrócić szturmowi wytracony impet. 18 kwietnia rano raz jeszcze nawała ru-
nęła na pozycje niemieckie, a sowieckie czołgi ciężkie i działa pancerne ruszyły 
wraz z desantem do ataku66. Niemcy jednak, choć przytłoczeni przewagą wroga 
musieli się ugiąć, to jednak stawili kolejny raz twardy opór i straty nacierających 
wojsk były znów poważne.

Tego dnia, 18 kwietnia, nasyp kolejowy zdobyty przez Rosjan został w godzi-
nach popołudniowych odbity przez kontratakujące oddziały niemieckie nacierające 
z wprowadzonymi na tym kierunku, koło stacji kolejowej Wrocław-Popowice, 
dwoma odwodowymi batalionami Hitlerjugend (nr 55. i 56.) wspartymi ostatnimi 
działami szturmowymi i jedynym niszczycielem czołgów, jaki pozostał jeszcze 
sprawny. To właśnie podczas tych walk udało się Niemcom odciąć i zniszczyć na 
tym odcinku cały 374. gw. pułk artylerii pancernej, który stracił w jeden dzień 13 
z 15 posiadanych dział ISU–15267.

Do 19 kwietnia Sowieci przebili się jednak, mimo wysokich strat, przez na-
syp kolejowy na wysokości stacji Wrocław-Mikołajów i kontynuowali natarcie 
w stronę pl. Strzegomskiego, dążąc do rozerwania obrony niemieckiej i dotarcia do 
centrum miasta. Raz jeszcze w tej sytuacji wykrwawione oddziały pułku „Mohr” 
oraz twardo walczące bataliony Volkssturmu – a zwłaszcza „batalion kolejowy” 
nr 74, batalion 21. i batalion 68. – stawiły skuteczny opór, opóźniając postępy 
nacierających oddziałów. Obronę ułatwiał też Niemcom gęsto zabudowany teren, 
w jakim nacierać musieli Sowieci. I ponownie za powstrzymany szturm płaciło 
miasto, którego kolejne kwartały zamieniały się w morze ruin.

Ostatecznie natarcie sowieckie utknęło, gdy 21 kwietnia walczące bez przerwy 
od trzech tygodni oddziały pułku „Mohr” zastąpione zostały przez przybyłe z okolic 
ul. Grabiszyńskiej oddziały pułku SS „Besslein”68. Sowieci wyczerpali już swoje 
możliwości ofensywne, przechodząc do walk pozycyjnych, trwających, z niewiel-
kim natężeniem, do kapitulacji twierdzy, która nastąpiła 6 V 1945 r.

Podsumowując, zauważyć trzeba, że źle przygotowane i przeprowadzone sztur-
my doprowadziły nie tylko do olbrzymich strat atakujących (ok. 20% stanu wyj-
ściowego 6. Armii), lecz także do przedłużania się walk, a w tym do zwiększania 

66 Ibidem, s. 117.
67 Piotrowski, Wojska sowieckie, s. 94.
68 von Ahlfen, Niehoff, Festung Breslau, s. 121, 151–155.
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strat ludności cywilnej, szacowanych podczas ewakuacji na 90 tys. zamarzniętych, 
a w walkach ok. 80 tys. zabitych.

Najwyższą jednak cenę za powstrzymanie obu szturmów na Festung Breslau 
zapłaciło samo miasto, a zwłaszcza jego południowe i zachodnie dzielnice, które 
w okresie trzech miesięcy zaciętych walk stały się ich polem. Najcięższe stra-
ty poniosła zabudowa eleganckich dzielnic mieszkaniowych położonych na osi 
głównych, reprezentacyjnych alei prowadzących z miasta na południe i zachód 
– zwłaszcza wzdłuż ul. Powstańców Śląskich, nieistniejącej dziś Victoriastrasse 
i ul. Legnickiej. W wyniku zaciętych walk, ale też celowych wyburzeń obrońców, 
zniknęły z tej części miasta całe kwartały budynków – w większości kilkupię-
trowych kamienic pochodzących z przełomu XIX i XX w. Skala zniszczeń była 
ogromna. O ile cały Wrocław stracił w trakcie trzymiesięcznych walk ok. 68% swej 
substancji mieszkaniowej, o tyle dzielnice południowa i zachodnia, czyli obszary 
dwóch głównych szturmów sowieckich, ucierpiały w 90% i to ich zniszczenia 
rzutowały zasadniczo na całokształt strat miasta69.

69 Za: Oskar Czerner, Odbudowa miasta po II wojnie światowej, [w:] Leksykon architektury 
Wrocławia, red. Rafał Eysymontt, Jerzy I lkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik, 
Wrocław 2011, s. 129.
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Znowuż „z kuferkiem i chlebakiem”... Tom poświęcony Wielkiemu Humaniście Julia-
nowi Janczakowi, red. Beata Konopska, Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strau-
chold, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 
ss. 408.

W 2014 r. ukazał się kolejny, szósty tom z serii „Spotkania Dolnośląskie”, której sta-
łymi redaktorami są Joanna Nowosielska-Sobel i Grzegorz Strauchold. W recenzowanym 
szóstym tomie jako kolejny członek redakcji pojawiła się Beata Konopska. Wspomniana 
seria ma już pewną tradycję, sięgającą wydania pierwszego tomu w 2006 r. W jej ramach 
opublikowane zostały dotychczas zbiory tekstów omawiających różne aspekty dziejów 
Dolnego Śląska. Podnoszono w nich problematykę tradycji regionu, jego tożsamości, 
opisywano koleje jego dziejów. Seria ukazuje się w Oficynie Wydawniczej ATUT przy
współpracy Wrocławskiego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

Niniejszy zbiór dedykowany został postaci wybitnego historyka kartografii i kartografa
historycznego prof. Juliana Janczaka. Uwidacznia się to bardzo wyraźnie w pierwszych 
trzech tekstach: B. Konopskiej i Jerzego Ostrowskiego, Elżbiety Kościk, Krzysztofa R. 
Mazurskiego. Pierwsi z wymienionych Autorów zaprezentowali najpełniej konterfekt dzia-
łalności naukowej i dorobku badawczego prof. Janczaka. Opisana została droga naukowa 
Profesora i, co bardzo cenne w omawianym tekście, dokonano zestawienia Jego dorobku. 
Na końcu rozważań o osiągnięciach prof. Janczaka wyszczególniono Jego prace z zakresu 
kartografii historycznej i historii kartografii. Znaleźć tam można dokładne adresy biblio-
graficzne: monografii, artykułów, recenzji, notek, sprawozdań, ale też map, redakcji map
i atlasów historycznych, a więc przedsięwzięć, w jakich brał udział prof. Janczak. Całość 
wieńczą: tabela z wykazem konferencji ogólnopolskich na temat historii kartografii do
1994 r. (w domyśle chyba chodzi o te, w których brał udział prof. Janczak), a także ryciny 
ilustrujące Jego aktywność (okładki prac Profesora, wybrane mapy itp.). Z kolejnego tekstu, 
autorstwa E. Kościk, czytelnik dowiaduje się o innym obszarze dociekań i zainteresowań 
prof. Janczaka, a mianowicie o historii gospodarczej. Jak się okazuje, swoją drogę bada-
cza dziejów rozpoczął Profesor właściwie od tej właśnie sfery dociekań. Nie powinno to 
dziwić, skoro był uczniem Stefana Inglota, jednego z najwybitniejszych badaczy dziejów 
gospodarczych. Ten pierwotny obszar zainteresowań badawczych towarzyszył prof. Jancza-
kowi do końca Jego pracy, już jako kartografa historycznego. Dopełnieniem rozważań nad 
postacią Profesora jest artykuł autorstwa K.R. Mazurskiego, który, jak sam o sobie pisze, 
był współpracownikiem prof. Janczaka na niwie autorskiej i redakcyjnej. Mazurski ukazał 
Profesora jako wybitnego krajoznawcę, który wiele tworzył dla pism krajoznawczych, ale 
też organizował konferencje o tym profilu.

Kolejną, swoistą całość stanowią teksty, które można by określić mianem rozważań 
nad dziejami kartografii. Przy czym da się z owych rozważań wydzielić pewne podgrupy.
Dwa teksty, jeden autorstwa Dariusza Przybytka i Anny Osowskiej i drugi Piotra Galika, 
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można by nazwać źródłoznawczymi. Pierwszy z wymienionych prezentuje najciekawsze 
i najwartościowsze śląskie zabytki kartograficzne znajdujące się w zbiorach Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wśród najcenniejszych jest np. pierwsza samodzielna 
mapa Śląska autorstwa Marcina Helwiga z 1561 r. Omówione zostały również dzieła kar-
tograficzne z XVII, XVIII i XIX w., w których zastosowano odmienne sposoby prezen-
tacji treści map i metody ich tworzenia. Drugi tekst, autorstwa Galika, jest komunikatem 
zawierającym informacje na temat map dotyczących XVIII-wiecznego konfliktu o Śląsk,
jakie można znaleźć w zasobach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 
Są to m.in. mapy ukazujące bitwę pod Lutynią. Pomiędzy tymi przytoczonymi tekstami 
zamieszczone zostały dwa artykuły. Pierwszy Romana Wytyczaka na temat przedstawień 
prowincji śląskiej na mapach z okresu od XVII do XIX w. Autor dokonał przeglądu ak-
tywności kartograficznej dotyczącej Śląska, obejmującego okres pomiędzy ukazaniem się
pracy Jonasa Scultetusa, XVII-wiecznego kartografa ze Szprotawy, a mającym przełomowy 
charakter (jak pisze Autor tekstu) założeniem XIX-wiecznej oficyny kartograficznej przez
Karola Flemminga. Drugi artykuł, Lucyny Szaniawskiej, podnosi kwestię wpływu odkryć 
geograficznych na powstające obrazy kartograficzne świata i problemy z wykorzystywaną
w tworzonych mapach terminologią. Zaprezentowane zostały najważniejsze wyprawy od-
krywcze na kontynenty amerykańskie, Antarktydę, Australię. Całość tych rozważań histo-
ryczno-kartograficznych zamyka artykuł Radosława Skryckiego, w którym przedstawiony
został obraz polskich badań nad historią kartografii. Autor przeciwstawił polską historię
kartografii, jako skupioną na rozważaniach o profilu regionalnym, dokonaniom np. anglo-
saskim, gdzie oprócz rozważań związanych z kartografią lokalną bada się również dzieje
tej powszechnej. Zresztą diagnoza polskiej historii kartografii, jaka wyłania się z tekstu
Skryckiego, jest dość przygnębiająca.

Kolejne cztery teksty można określić zbiorczym mianem rozważań nad dziejami po-
dróży, a są to egzempla z okresu średniowiecza, nowożytności i przełomu wieków XIX 
i XX. Pierwszy z tekstów, autorstwa Rościsława Żerelika, przedstawia podróże do stolicy 
imperium mongolskiego, jakie miały miejsce w latach 40. i 50. XIII stulecia. Odbyli je 
władcy Królestwa Armenii Cylicyjskiej: dowódca naczelny Smbat Sparapet i jego brat król 
Hetum I. Czytelnik otrzymuje ciekawy obraz tych egzotycznych i niebezpiecznych wypraw, 
jaki pozostawili kronikarze, w tym i sam Smbat. Tekst jest zaopatrzony w obszerne cytaty 
z poszczególnych kronik tych wypraw. Na końcu zamieszczone zostały mapy podróży do 
Wielkiego Chana i dominiów mongolskich w Azji Mniejszej, a także obraz XIV-wieczny 
przedstawiający króla Hetuma I. Kolejny artykuł, napisany przez Wojciecha Mrozowicza, 
przybliża postać i aktywność peregrynacyjną Johanna Hubriga. Chociaż w tytule tekstu 
jest mowa o podróżach, to jednak najobszerniejszą partię tekstu zajmuje największa podróż 
odbyta przez oleśnickiego szlachcica (Hubrig urodził się w 1604 r. w Oleśnicy w rodzinie 
szlacheckiej). Po bardzo wnikliwej charakterystyce peregrynanta i jego pomniejszych po-
dróży przedstawiony został zarys największej eskapady, liczącej ok. 11 tys. km. Następny 
z tekstów utrzymanych w nurcie peregrynacyjnym prezentuje obraz uprzemysłowienia 
prowincji śląskiej w końcu XVIII w., jaki wyłania się zarówno z literatury podróżniczej, 
jak i prac o charakterze naukowym. Artykuł Teresy Bogacz, bo o nim tu mowa, przedstawia 
na kilku przykładach, jak postrzegano rozwój przemysłowy prowincji, a był to konterfekt 
niewątpliwie wielce pozytywny i optymistyczny. Ostatni tekst w nurcie podróżniczym zo-
stał poświęcony wycieczkom Górnoślązaków do Krakowa w okresie zielonoświątkowym, 
napisany przez Bernarda Linka. Jak sam Autor zaznacza: „moją wypowiedź należy trakto-
wać jako glosę do tego obszernego studium czy też krytyczny komentarz” (s. 211). Chodzi 
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o pracę Jolanty Kwiatek z 1994 r. na temat kontaktów Górnoślązaków z Galicją1. Jest to 
tekst odmienny od wcześniej referowanych, ponieważ ma charakter stricte polemiczny, 
chociaż niedokończony. Urwanie rozważań w połowie słowa (dosłownie tekst kończy się: 
„...w kulturze popu-” [s. 224]) nie było chyba intencją Autora. Stronie edytorsko-technicz-
nej całej pracy poświęcę dalej kilka osobnych uwag.

Najobszerniejszą grupę, jaką można wyszczególnić w prezentowanym tomie „Spotkań 
Dolnośląskich”, tworzą teksty, których wspólnym mianownikiem jest krajoznawstwo. Zbiór 
sześciu tekstów otwierają rozważania Gerarda Kosmali na temat krajoznawstwa w Polsce 
XX w., w których omówiony został proces jego rozwoju i przemian w ciągu dziesięcio-
leci. Przy czym Autor dokonał periodyzacji krajoznawstwa: pierwszy okres kończy się 
w latach 20. XX w., drugi to okres pomiędzy latami 20. a 80. i trzeci od przełomu 80. i 90. 
do dnia dzisiejszego. W kontekście wcześniejszych rozważań taki podział budzi pewne 
wątpliwości. Heimatkunde w edukacji w okresie cesarstwa stanowi temat rozważań J. No-
wosielskiej-Sobel. Autorka przedstawia koncepcje nauczania wiedzy o kraju ojczystym, 
jakie wypracowywano w szkolnictwie niemieckim okresu cesarskiego, ze szczególnym 
naciskiem na przełom XIX i XX stulecia. Omawia pojawiające się pomysły na zapozna-
wanie uczniów z fizjografią ich małej ojczyzny, którą stanowił Śląsk. W koncepcjach tych
chodziło o zbudowanie więzi młodych ludzi z ich środowiskiem społecznym, kulturo-
wym, „ze światem przyrody (przede wszystkim fauną)” (s. 248). Jednakże w większości 
omówionych koncepcji Heimatkunde nacisk kładziono na florę, co manifestowało się np.
w zakładaniu ogródków roślinnych. Z perspektywy moich zainteresowań badawczych 
żałuję jedynie, że Autorka nie rozwinęła wątku faunistycznego. Odmienne spojrzenie 
na genezę Drogi Sudeckiej proponuje, w kolejnym artykule omawianego tomu, Tomasz 
Przerwa. Autor podaje w wątpliwość rozpowszechnione w literaturze przedmiotu przeko-
nanie o militarnych potrzebach nazistowskich Niemiec jako przyczynie powstania tejże 
Drogi. Według Przerwy istnieją inne przesłanki, chociażby o charakterze ekonomicznym, 
które umożliwiają podanie innej niż militarystyczna interpretacji. Jest to drugi przypadek 
tekstu o funkcji odmiennej od większości, nie ma on charakteru sprawozdawczego, lecz 
polemiczny. Z drobnymi wyjątkami prace zamieszczone w zbiorze wiążą się ze Śląskiem, 
czy to Dolnym, czy też Górnym, co oczywiście wynika z idei serii. Jednak redaktorzy ni-
niejszego tomu zdecydowali się na zawarcie w nim również dwóch tekstów poświęconych 
krajoznawstwu wschodnich terenów II Rzeczypospolitej. Pierwszym jest artykuł poświę-
cony działalności klubów „Włóczęgów” z Wilna, działających w latach 20. i 30. XX w. 
Aleksander Srebrakowski, Autor tekstu, scharakteryzował profil osobowy, wyszczególnił
najciekawsze i najwybitniejsze postacie należące do klubów. Opisał ich statut, założenia 
ideowe, a także najważniejsze eskapady, w tym wyprawę trzech kajakarzy z Nowego Tar-
gu do Stambułu. Do tekstu dołączony został również ciekawy aneks, zawierający m.in. 
plakat wspomnianej wyprawy kajakowej, przedstawiający jej trasę od momentu startu 
z Wilna do powrotu do tego miasta wraz ze specyfikacją poszczególnych odcinków trasy,
opis tegoż szlaku wodnego, zdjęcie odznaki Włóczęgi, zdjęcia z różnych eskapad klubów 
itp. Kolejny autor, Grzegorz Hryciuk, zaprezentował zaś rozważania, w których dokonał 
przeglądu konterfektów miasta Lwowa, jakie można odnaleźć w przewodnikach powsta-
łych w okresie powojennym, głównie w latach 60. XX w. Po wprowadzeniu ogólnego tła 
historycznego, ukazującego znaczenie Lwowa jako miasta atrakcyjnego turystycznie dla 
Polaków ze względów sentymentalnych i jako ośrodka tranzytowego w ruchu quasi-tu-

1 Jolanta Kwiatek, Związki Górnego Śląska z Galicją na przełomie XIX i XX w., Opole 1994.
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rystycznym (odbywano tam również podróże o charakterze komercyjnym, by nie powie-
dzieć, że uprawiano kontrabandę!), zaprezentowane zostały dwa, odmienne w swej treści 
i wymowie, przewodniki po mieście. Pomiędzy omówionymi tekstami znalazł się artykuł 
G. Straucholda poświęcony problematyce krajoznawczej zawartej w „Czasopiśmie Geo-
graficznym”, wydawanym w latach 20. i 30. XX w. Autor w sposób syntetyczny przed-
stawił zawartość pisma ukazującego się od 1923 do 1939 r. Z dużym znawstwem ukazał 
zawartą w piśmie koncepcję i funkcję krajoznawstwa w edukacji patriotycznej, jak również 
w procesie unifikacji, również mentalnej, mieszkańców różnych ziem polskich. Jednak,
jak podkreśla Autor, rola krajoznawstwa jako narzędzia pedagogicznego w „Czasopiśmie 
Geograficznym” zanika niemal całkowicie od 1932 r. W ostatnim akapicie G. Strauchold
podkreśla, takie odniosłem wrażenie, wagę badań nad stanem i rolą krajoznawstwa w pe-
riodykach geograficznych, które zaczęto tworzyć po II wojnie światowej.

Postulat postawiony przez G. Straucholda po części realizuje w swoim tekście Piotr 
Sroka, który podjął trud zaprezentowania obrazu Dolnego Śląska w piśmie „Ziemia”, 
ukazującym się między 1946 a 1950 r. Wydźwięk zamieszczanych tam informacji do-
tyczących nowych ziem na zachodzie miał charakter propagandowy i służył budowaniu 
nowej tożsamości przesiedleńców ze wschodu. Najobszerniejszy ilościowo tekst, autor-
stwa Adama Banieckiego, dotyczy zjawiska przesiedlenia w latach 1946/1947 mniejszości 
polskiej zamieszkującej Jugosławię. Repatrianci z Bałkanów zostali osiedleni w powiecie 
bolesławieckim. W tekście bardzo szeroko omówione zostało tło historyczne pojawienia 
się Polaków na Bałkanach jeszcze w XIX w. i wszelkie perturbacje ich funkcjonowania 
na tamtym obszarze. Zaprezentowane zostały dokumenty i meandry całego procesu re-
patriacji blisko 6 tys. rodzin wraz z dobytkiem na Ziemie Zachodnie Polski niedługo po 
zakończeniu działań na froncie II wojny światowej. Artykuł wydaje się w najmniejszym 
stopniu wpisywać w wyraźną ideę zarysowaną w całym zbiorze, a tematyka geograficzna,
krajoznawcza, kartograficzna czy peregrynacyjna pojawia się akcydentalnie i jakby z po-
wodu głównego profilu tematycznego całego zbioru. Całość tomu zamyka tekst napisany
przez Ivo Łaborewicza, dotyczący aktywności archiwistów jeleniogórskich na niwie kra-
joznawczej. Artykuł został napisany w bardzo jasnej konwencji, polegającej na specyfi-
kacji twórczości krajoznawczej poszczególnych archiwistów jeleniogórskich pracujących 
w archiwum miejskim w latach 1932–1945 i 1945–1990. W pierwszym okresie byli to 
archiwiści niemieccy, w drugim polscy.

Zgodnie z wcześniejszą deklaracją chciałbym poświęcić kilka uwag stronie technicznej 
zaprezentowanego tomu „Spotkań Dolnośląskich”. Pierwsze wrażenie, jakie odniosłem, 
przeglądając całość książki, mógłbym określić jako déjà vu – jakbym się przeniósł we 
wczesne lata 90. XX w. Wtedy to jak grzyby po deszczu pojawiały się wydawnictwa, 
w których ludzie niezwiązani dotychczas z poligrafią i edycją techniczną piśmiennictwa
uczyli się podstaw DTP (Desktop Publishing). Przyjrzyjmy się zatem recenzowanemu 
tomowi, od początku zaczynając – od spisu treści, w którym mamy dwie różne grubości 
linii rozdzielającej żywą paginę od kolumny tekstu. Sprawia to wrażenie, jakby składacz 
przez pomyłkę ustawił dwie grubości na stronie matrycowej. Kropki wodzące przy tytu-
łach poprowadzone są aż do samych cyfr i liczb stron, co widać wyraźnie w przypadku 
cyfry 9, liczby 11, dalej zaś próbowano utrzymać ostatnie z kropek w jednej kolumnie. 
Tytuły poszczególnych tekstów dzielone są na kilka wersów bez uzasadnienia w rozkładzie 
i długości słów, jak np. w przypadku tytułów R. Żerelika i P. Sroki (s. 6, 7). Zamieszczane 
przypisy są oddzielane od tekstu zasadniczego linią, ta zaś przybiera szerokość całej stro-
ny, jeśli jest to kontynuacja przypisu ze strony poprzedniej. Taki sposób (automatycznie 
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ustawiony) występuje w MS Word (jest to procesor tekstu, a nie edytor – wbrew nazwie), 
co w przypadku pracy w DTP sugeruje brak kontroli przez operatora programu do składu 
nad przypisami. Wrażenie to potęguje brak kontroli nad tzw. bękartami i wdowami, czyli 
pojedynczymi wierszami z akapitu na końcu lub początku strony/przypisów (np. s. 46–47). 
Przyjęta konwencja budowania przypisów to przesuwanie ich tekstu na odległość wyzna-
czoną przez odsunięcie pierwszego znaku przypisu od odnośnika przypisu. Wówczas lewa 
strona kolumny tekstu przypisu powinna pokrywać się z pierwszym znakiem po odnośniku. 
Wystarczy jednak przyjrzeć się przypisom np. ze s. 256–257, by odnieść wrażenie, że tekst 
przypisów „faluje” z lewej strony. Zadaniem redakcji technicznej jest ujednolicanie tekstu. 
W przypadku niniejszego zbioru występuje ogromna dowolność w stosowaniu skrótów 
bibliograficznych, mianowicie: raz po nazwisku autora pracy już przytoczonej wcześniej
pojawia się op. cit., innym razem nazwisko, incipit tytułu i op. cit. (np. s. 223, 227). Po-
mijam, że raz op. cit. jest pisane antykwą, a raz op. cit. pojawia się kursywą (np. s. 218, 
219). Raz przypisy końcowe tekstu „podwieszone” zostają od razu po tekście, innym razem 
znajdują się na dole strony (np. s. 224, 261). Należałoby jeszcze wspomnieć o niezestanda-
ryzowanych odległościach podpisów pod ilustracjami (np. s. 114, 115), tabele przełamane 
na kilka stron nie są zaopatrzone w wiersze nagłówkowe na kolejnych stronach, co auto-
matycznie można ustawić nawet w MS Word (np. s. 72–73). Nagminnie przenoszone są 
do nowego wiersza i oddzielane od reszty daty „r.” (np. s. 45 i wiele innych), rozdzielane 
daty dzienne od miesiąca i roku (np. s. 187). Nie będę już omawiał błędów literowych czy 
braków w niepolskich czcionkach (np. s. 164). A na domiar wszystkiego w bardzo cieka-
wym tekście o Górnoślązakach w Krakowie brak zakończenia, w którym Autor zawarł 
ważne dla tekstu postulaty (s. 224). Powątpiewam, by Autor o nim zapomniał, zwłaszcza 
by przerwał w połowie słowa. Pomniejsze mankamenty pominę milczeniem. Całość spra-
wia wrażenie dość niechlujnego i pobieżnego przygotowania bez głębszego przemyślenia 
koncepcji całości pracy. Jest to o tyle przykre, że merytorycznie zbiór jest wielce ciekawy 
i wydaje się ważny dla osób zajmujących się podnoszoną w nim tematyką. Dla zaradzenia 
mankamentom technicznym wystarczyłaby lektura leciwej już pracy Filipa Trzaski2.

Rekapitulując, w niniejszym, szóstym tomie „Spotkań Dolnośląskich” czytelnik odnaj-
dzie ogromną mozaikę zagadnień, problemów, perspektyw badawczych i profili rozważań.
Mamy tu ciekawie rozwijaną problematykę peregrynacyjną ukazaną w perspektywie hi-
storycznej, szeroko rozumiane dzieje krajoznawstwa, a także kilka interesujących tekstów 
dotyczących kartografii historycznej i dziejów tej dziedziny wiedzy, a także zajmującą cha-
rakterystykę jednego z najwybitniejszych historyków kartografii i kartografa historycznego.
Szkoda jedynie, że prac na temat dziejów kartografii i z zakresu kartografii historycznej
powstaje coraz mniej, co skonstatował jeden z Autorów, pisząc: „co najbardziej niepokoi, 
daje się zauważyć coraz mniejsze zainteresowanie dawną kartografią wśród historyków”
(s. 135). To oczywiście musi skutkować większą liczbą „analfabetów” kartograficznych
pośród młodych adeptów Klio. Na zakończenie warto jeszcze raz podkreślić, że omawiany 
tom w sferze merytorycznej należy do ciekawych publikacji we wszystkich poruszanych 
sferach. Jednakże dla tak ciekawych i ważnych rozważań przydałoby się dopracować stronę 
techniczną kolejnych, mam taką nadzieję, tomów „Spotkań Dolnośląskich”.

Piotr Badyna 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

2 Filip Trzaska, Podstawy techniki wydawniczej, Warszawa 1987.
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Etruskowie i Grecy. Kolekcja J. Em. Henryka kardynała Gulbinowicza, oprac. Irena 
Kramarek, Wrocław: Muzeum Archidiecezjalne, 2013, ss. 118.

Zabytki sztuki starożytnej stanowią ważną część zasobów wrocławskiego Muzeum 
Archidiecezjalnego i dobrze, że doczekały się swojego opracowania, zwłaszcza że jest to 
jedyna stała ekspozycja tego typu obiektów dostępna we Wrocławiu. Tym bardziej więc 
jest ona warta rozpropagowania, a opublikowany katalog może znacznie ułatwić jej per-
cepcję wszystkim miłośnikom antyku i ułatwić jej wykorzystanie w celach edukacyjnych. 
Lwią część zbioru stanowi dar kardynała Henryka Gulbinowicza, który przekazał muzeum 
blisko 100 przedmiotów gromadzonych od lat 70. XX w. Znalazła się wśród nich przede 
wszystkim luksusowa ceramika pochodząca z różnych stref kulturowych – od wyrobów 
kultury Villanova poprzez etruskie naczynia w stylu bucchero, ceramikę falijską, greckie 
naczynia w stylu orientalizującym, czarno- i czerwonofigurowym, produkcję warsztatów
z rejonu Wielkiej Grecji po aretyńską terra sigillata. Kolekcję uzupełniają greckie i rzym-
skie naczynia w kształcie zoomorficznym, wyroby szklane oraz figurki gliniane i brązowe.
Najstarsze z zabytków datowane są na IX w. p.n.e., najmłodsze – na III w. n.e.

Pierwszą część pracy stanowi omówienie zawartości kolekcji. Na szczególną uwagę 
zasługuje analiza ikonograficzna malarstwa wazowego. Autorka z dużym znawstwem
przedstawiła interpretację scen mitologicznych, co ze względu na wielowątkowość grec-
kich opowieści o bogach i herosach stanowić może poważne wyzwanie. Widać to wyraźnie 
w przypadku jednego z naczyń (krater z ryc. 22). W inspirującym wywodzie dowodzi Au-
torka, że zamieszczone na nim malowidło może przedstawiać rzadko eksploatowany przez 
greckich artystów mit o Kallirroe (s. 26–29). Dość powszechnym motywem były natomiast 
sceny dionizyjskie, co znajduje odbicie także w kolekcji wrocławskiego muzeum. Równie 
ciekawe jest odczytanie ikonograficznych wyobrażeń elementów życia codziennego: scen
rodzajowych, zawodów sportowych, obrazów walki i obrzędów religijnych. Omówiono też 
ubiory postaci, nakrycia głowy, biżuterię, fryzury oraz sprzęty i przybory domowe (krze-
sła, naczynia, pojemniki na precjoza). Znaczną część kolekcji stanowią naczynia toaleto-
we oraz związane z konsumpcją wina. Techniki produkcyjne oraz chronologię wyrobów 
ceramicznych przedstawiono w osobnej części pracy (s. 47–50). Pokrótce scharakteryzo-
wano tam procesy wytwarzania i zdobienia, cechy typologiczne naczyń oraz lokalizację 
najważniejszych ośrodków garncarskich. Atrakcyjne dla czytelnika okażą się niewątpliwie 
rozdziały poświęcone falsyfikatom i kopiowaniu dzieł starożytnych oraz kolekcjonerstwu.
Asumptem do podjęcia pierwszego tematu stało się stwierdzenie nieautentyczności kilku 
obiektów należących do kolekcji.

Prezentowana publikacja stanowi więc cenne i wyczerpujące kompendium wiedzy nie 
tylko o poszczególnych składowych ekspozycji, ale także o ich szeroko pojętym kontekś-
cie kulturowym. Warto jednak podnieść kilka kwestii dyskusyjnych, które pojawiły się 
w „historycznej” części pracy (s. 17–24). Autorka, przyjmując założenie, że składające się 
na kolekcję zabytki pochodzą z wykopalisk z terenu Etrurii, starała się przybliżyć czytelni-
kowi przeszłość i specyfikę cywilizacyjną tego regionu Italii. W opisie tym dostrzec można
pewne nieścisłości i niedomówienia. Należą do nich np. wyraźne problemy z przyjęciem 
jednolitej chronologii wydarzeń, co szczególnie uderza przy ustalaniu cezury między kul-
turą Villanova a kulturą etruską. Pierwsza datowana jest na IX–VII w. p.n.e., podczas gdy 
niżej, w tym samym akapicie, mowa jest o grobowcach etruskich datowanych na wieki 
VII–IV p.n.e. (s. 18). Z kolei na s. 61 znajduje się informacja o rozwoju kultury etruskiej 
w VIII–VI w. p.n.e. Podobne niejasności pojawiają się przy datowaniu faz kulturowych 
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obszaru Etrurii (s. 61), gdzie niefortunny sposób sformułowania sugeruje żywotność kul-
tury Villanova aż do 350 r. p.n.e.

Książka jest dobrze udokumentowana, choć Autorka korzystała przede wszystkim ze 
starszej literatury przedmiotu o charakterze podręcznikowym, encyklopedycznym lub 
wręcz popularnonaukowym. Tymczasem sięgnięcie do nowszych opracowań wzbogaciłoby 
narrację. Dotyczy to np. opisu malowideł z grobu François z Vulci (s. 19), których nową, 
rozszerzoną interpretację można znaleźć chociażby w pracy (też o charakterze quasi-pod-
ręcznikowym) Adama Ziółkowskiego1.

W kontrowersyjnej sprawie pochodzenia Etrusków Autorka stwierdza (s. 21), iż 
„w dzisiejszej nauce” dominuje akceptacja dla koncepcji allochtonicznej (migracji tego 
ludu z Azji Mniejszej), powołując się przy tym na pracę Józefa Wolskiego z połowy lat 
60. XX w. Tymczasem prawdziwie współczesny stosunek badaczy do tego problemu jest 
znacznie bardziej zniuansowany i bliższy koncepcji formazione etnica sformułowanej 
(nota bene – też kilkadziesiąt lat temu) przez Massimo Pallottino. Dla zapoznania się z nim 
wystarczyło sięgnąć chociażby do tekstu Marii Jaczynowskiej w wydanym już w XXI w. 
podręczniku do historii starożytnej2. Przestarzała okazała się również koncepcja dwóch 
fal migracji etruskiej, gdyż kulturę tę uważa się dziś za kolejną fazę rozwoju kultury wil-
lanowiańskiej3. Tym bardziej trudno więc przypisywać powstanie tej ostatniej „italskiemu 
plemieniu Umbrów” (s. 61). Równie dyskusyjny jak pochodzenie Etrusków jest fakt opa-
nowania przez nich Rzymu (s. 22). W najnowszych badaniach poświęconych archaicznym 
dziejom miasta zarzucono pogląd o jego militarnym podboju przez Etrusków. Zastąpiono go 
wizją „okresu etruskiego”, który nie oznacza bynajmniej podporządkowania politycznego 
(mimo rządów etruskiej dynastii), lecz raczej zespół wpływów o ograniczonym zakresie 
i o charakterze w zasadzie wyłącznie kulturowym4. Nie umniejszając wpływu Etrusków na 
kulturę rzymską, wypada też przypomnieć, że zacytowane na s. 23 powiedzenie Horacego, 
iż „zwyciężeni pokonali swojego zwycięzcę”, nie odnosiło się do nich, lecz do Greków 
(Graecia victa victorem vicit).

Na s. 23 znalazł się tajemniczy dla mniej wyrobionego czytelnika zapis nazwiska Me-
cenasa: C. Maecenas C. f. Dodatkowe zamieszanie wprowadza objaśnienie skrótu C. f. 
jako „rodzina Cilniuszów”. Tymczasem skrót ten jest formułą epigraficzną, która nie może
być rozwiązywana w ten sposób, gdyż nie oznacza on Cilniorum familiae, lecz Cilni filius 
(syn Cilniusza). Przyjęta powszechnie onomastyka łacińska Mecenasa – Gajusz Cilniusz 
Maecenas – jest zresztą wysoce dyskusyjna. Nie jest bowiem wcale pewne, czy prawidłowy 
jest tradycyjnie przypisywany mu patronimikon Cilnius, wywiedziony ze wspomnianego 
przez Autorkę dzieła Makrobiusza, który cytuje żartobliwe sformułowanie Augusta z listu 
do Mecenasa (cesarz nazywa go tam „szmaragdem Cilniuszów” – Cilniorum smaragde)5. 

1 Adam Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004, s. 70–71.
2 Maria Jaczynowska, Danuta Musiał, Marek Stępień, Historia starożytna, Warszawa 2001, 

s. 414.
3 Massimo Pal lot t ino, L’origine degli Etruschi, Roma 1947; idem, Nuovi studi sul problema 

delle origini Etrusche (bilancio critico), „Studi Etrusci”, 29, 1961, s. 3–30. Podsumowanie dyskusji 
nad tym problemem zob. Ziółkowski, Historia, s. 24–27.

4 Ziółkowski, Historia, s. 68–70.
5 Macr. Sat. 2.12.4. Na temat tego fragmentu tekstu Makrobiusza zob. też Roger T. Macfar-

lane, Tyrrhena Regum Progenies. Etruscan literary figures from Horace to Ovid, [w:] Etruscan Italy. 
Etruscan Influences on the Civilizations of Italy from Antiquity to the Modern Era, ed. John Franklin 
Hal l, Utah 1996, s. 247–248.
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Pewne przesłanki zdają się bowiem wskazywać, że imię Mecenas, pod którym przyjaciel 
Augusta przeszedł do historii i trafił do języka potocznego, nie było jego przydomkiem
(cognomen), lecz właśnie nazwiskiem rodowym (nomen gentile). Silny argument stanowi 
tu nieobecność źródłowa wyzwoleńców z nomen gentile Cilnius, podczas gdy poświad-
czeni są takowi z gentilicium Maecenas6 (onomastyka wyzwoleńców zawierała nazwisko 
rodowe dawnego właściciela). Chris J. Simpson zwraca też uwagę, że użyte przez Augusta 
sformułowanie Cilniorum smaragde nie musi zawierać faktycznego nazwiska rodowego 
Mecenasa, lecz może być tylko elementem konwencji literackiej polegającej na identy-
fikowaniu etruskiego pochodzenia poprzez emblematyczne odwołanie do słynnego rodu
z Etrurii7. 

W tekście na s. 22 znalazło się stwierdzenie, iż „Etruskowie sprzymierzyli się z Kar-
taginą, chcąc powstrzymać wpływy Greków na terenie Italii”, czego efektem miało być 
zwycięstwo połączonych sił w bitwie pod Alalią. Tymczasem starcie to nie było elementem 
planowej krucjaty antygreckiej, lecz reakcją na zagrożenie dla handlu morskiego ze strony 
uprawiających korsarstwo fokajskich osadników na Korsyce. Warto zwrócić na to uwagę 
tytułem wyjaśnienia, choć ze zrozumieniem, że propedeutyczny charakter tekstu wymusił 
daleko idące uproszczenia. Nic jednak nie usprawiedliwia podawania informacji fałszy-
wych. Do takich należy stwierdzenie (s. 23), że „w roku 85 przed Chr. Lucjusz Korneliusz 
Sulla, po zwycięstwie nad Mitrydatesem w Azji Mniejszej, powrócił do Italii, zdobył Rzym 
i wymordował plemiona italskie, które były jego przeciwnikami: Samnitów i Etrusków”. 
To jedno zdanie zawiera kilka poważnych nieścisłości. Właściwie prawdziwa jest w nim 
tylko konstatacja, że Sulla powrócił do Italii po zwycięstwie nad Mitrydatesem. Uczynił 
to jednak dopiero wiosną 83 r. p.n.e. Faktycznie wymordował swoich przeciwników poli-
tycznych, ale nie byli nimi Etruskowie i Samnici, lecz zwolennicy stronnictwa popularów. 
Pomieszano tu zapewne wydarzenia z lat 83–82 p.n.e. z okresem wojny ze sprzymierzeń-
cami (90–88 p.n.e.). W jej czasie rzeczywiście Sulla po zwycięstwie pod Wezuwiuszem 
spacyfikował północne Samnium. W rebelii tej nie brali jednak udziału Etruskowie, za-
chowujący lojalność wobec Rzymu.

Warto też zauważyć, że wspomniany (s. 50) władca Armenii Tigranes był w rzeczy-
wistości Tigranesem II (zwanym też Wielkim). Poddał się on Pompejuszowi (zachowując 
zresztą władzę i tytuł królewski) w 66 r. p.n.e. (a nie, jak podano w tekście, w 64 r. p.n.e.), 
lecz nic nie wiadomo, aby udał się w tym celu do Rzymu. Nie mogli więc przybyć z nim 
do Italii żadni jego poddani. Występujący na stemplu z naczynia aretyńskiego Tigranes 
mógł natomiast być potomkiem jeńca wziętego do niewoli w trakcie wojen Rzymu z Ar-
menią (nota bene w takim charakterze znalazł się w Rzymie syn Tigranesa Wielkiego)8. 
Zbyt ogólnikowe, a przez to mylące może być objaśnienie pojęcia „bóstwa chtoniczne” 
jako „ziemskie” (s. 25). W mitologii greckiej są to przede wszystkim bogowie podziemia, 
zaświatów, związani z ciemnością i śmiercią, choć także z płodnością i wegetacją.

Ostatnią część książki stanowi szczegółowo opracowany katalog zabytków. Obejmuje 
on 99 pozycji (czyli, jak należy przypuszczać, całość kolekcji) pogrupowanych tematycznie, 

6 Alfred Kappelmacher, Maecenas, [w:] Realencyklopädie der classischen Altertumswissen-
schaft, Bd. 14, 1, Stuttgart 1928, col. 207–208.

7 Chris J. Simpson, Two Small Thoughts on “Cilnius Maecenas”, „Latomus”, 55, 1996, 2, 
s. 394–398. 

8 Peter Andrew Livsey Greenhalgh, Pompey, the Roman Alexander, Columbia 1981, s. 105, 
114–115; Marie-Luise Chaumont, Tigrane le Jeune fils de Tigrane le Grand, „Revue des Études 
Arméniennes”, 28, 2001–2002, s. 225–247.
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z uwzględnieniem ich pochodzenia i stylu. Każda z kategorii obiektów poprzedzona została 
krótką charakterystyką typologiczną, zawierającą też informacje chronologiczne. 

Brak szczegółowych informacji o proweniencji (miejscu znalezienia) poszczególnych 
przedmiotów skomplikował niewątpliwie opracowanie katalogu i docenić wypada uzyskany 
przez Autorkę efekt wskazujący na świetne rozeznanie materii. Zamieszczone ilustracje 
skłaniają jednak do sformułowania kilku sugestii. W szczególności, przygotowując ko-
lejne wydanie pracy, należałoby raz jeszcze przemyśleć atrybucję niektórych obiektów. 
Dotyczy to zwłaszcza dwóch naczyń czerwonofigurowych (poz. 48 i 51 z katalogu za-
bytków), których dekoracja malarska wykazuje cechy charakterystyczne dla produkcji 
południowoitalskiej (zresztą w pierwszym wypadku Autorka dopuszcza taką możliwość). 
Podobna uwaga odnosi się do zabytku figurującego pod numerem 53 (skyfos z wyobraże-
niem sowy analogiczny do wyrobów z Canosy)9. W wypadku figurek terakotowych (poz.
84–86, a może także 87–88) można by szukać analogii z koroplastyką obszaru Wielkiej 
Grecji (Tarentu). 

Wśród opisów poszczególnych grup zabytków niejasny jest passus poświęcony cerami-
ce typu Gnathia (s. 95), zakończony stwierdzeniem, iż „w III i II wieku przed Chr. miasto 
Cales było największym ośrodkiem ceramicznym”. Nawet jeśli zaakceptować zastosowany 
w nim kwantyfikator, to wypada przypomnieć, że naczynia typu Gnathia produkowano nie
w Kampanii, lecz na terenie Apulii (głównie w Tarencie, ale także w pomniejszych tubyl-
czych ośrodkach). Wytwarzano je tam, jak wcześniej słusznie podaje Autorka, w IV–III w. 
p.n.e.10, jednak, wbrew informacji na s. 49, głównym ośrodkiem produkcyjnym nie była 
apulijska Egnathia – ceramika ta zawdzięcza swoją nazwę miejscu odnalezienia pierwszych 
egzemplarzy. W przypadku naczyń z warsztatów apulijskich zalecana byłaby też ostroż-
ność w przypisywaniu im stricte greckiego pochodzenia. Ich wytwórcami nie byli bowiem 
wyłącznie italscy Grecy czy emigrujący z Grecji garncarze (s. 93), lecz także lokalni rze-
mieślnicy wywodzący się ze zhellenizowanych ludów południa Półwyspu Apenińskiego, 
stosujący greckie techniki ceramiczne i greckie motywy zdobnicze (choć często naznaczone 
lokalną specyfiką), czasami zatrudniający greckich artystów11.

Konstrukcja katalogu skłania do kilku refleksji o charakterze edytorskim. Prawie poło-
wę opisów uzupełniają kolorowe ilustracje, dość czytelne, choć zastanawia zróżnicowana 
kolorystyka tła, nie zawsze kontrastująca z fotografowanym obiektem i przez to niesprzy-
jająca prawidłowemu odczytaniu barw zabytku (ilustracje 24, 28, 30, 31, 37, 39, 41). Nie 
wszystkie obiekty są też odpowiednio oświetlone. Trudne do rozszyfrowania dla czytelnika 
jest także powiązanie poszczególnych ilustracji z opisami, gdyż jedne i drugie zostały opa-
trzone osobną numeracją, a odwołania do numerów ilustracji są skutecznie ukryte w tekście 
– bez jakiegokolwiek wyróżnika graficznego.

9  Ettore M. De Jul i is, Mille anni di ceramica in Puglia, Bari 1997, tav. 12.
10 Ibidem, s. 122–126; Maria Teresa Giannot ta, La ceramica sovraddipinta policroma. L’area 

Messapica, [w:] I Greci in Occidente. Arte e artigianato in Magna Grecia, catalogo della mostra 
(Taranto, 1996), a cura di Enzo Lippol is, Napoli 1996, s. 453–467; Enzo Lippol is, La ceramica 
sovraddipinta policroma. L’area daunia, ibidem, s. 468–470; Elena Calandra, La ceramica sovrad-
dipinta apula e la ceramica di Gnathia. Osservazioni e spunti di riflessione. Un’ipotesi per Ruvo, 
„ACME. Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Milano”, 61, 2008, 
2, s. 3–32.

11 Luigi Todisco, Giuliano Volpe, Ceramica, [w:] Introduzione all’artigianato della Puglia 
antica, Bari 1992, s. 20–37; De Jul i is, Mille anni, s. 103–110.
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Przy opracowaniu tekstu książki wyraźnie zabrakło staranniejszej korekty i redakcji 
językowej. Warto więc przypomnieć, że włoskie nazwiska nie wymagają przy deklinacji 
użycia apostrofu (niepoprawny zapis nazwiska R. Bartocciniego na s. 18). Błędny jest za-
pis greckiej nazwy Etrusków – zamiast Tyrrenhoi (s. 22) powinno być Tyrrhenoi. Członek 
głównej triady bogów etruskich nosił w rzeczywistości imię Tinia lub Tin (s. 34). Niekonse-
kwentne jest stosowanie toponimów – w wykazie miast etruskich (s. 22) pomieszano nazwy 
współczesne z antycznymi. Pod numerem 5 w katalogu nie znajduje się anonsowany na 
s. 51 pinax. Zdarzają się niedoskonałości stylistyczne i interpunkcyjne (np. s. 18, 21, 22), 
a w przypisie 24 brakuje nazwiska Barbary Ruszczyc – redaktora cytowanego wydawnic-
twa. W pracy o ambicjach naukowych nie powinno się też powoływać na enigmatyczne 
„dane z internetu” (s. 18, przyp. 3).

I last but not least – niepoparte żadnymi poważniejszymi przesłankami założenie doty-
czące pochodzenia zabytków z kolekcji. Autorka wyraźnie wzdragała się przed konstatacją, 
że jest ona praktycznie nie do ustalenia, gdyż mamy do czynienia ze zbiorem powstałym 
w wyniku obrotu kolekcjonerskiego. Tymczasem przyjęcie a priori ich toskańskiej pro-
weniencji implikowało treść pracy, w znaczącej mierze poświęconej tradycjom kultury 
etruskiej. Niemniej jednak sam tytuł pracy wydaje się uzasadniony – w katalogu zabytków 
znajduje się bowiem znacząca liczba 22 artefaktów jednoznacznie związanych z obszarem 
Etrurii. Ponad 60 obiektów stanowią zabytki z greckiej strefy kulturowej, jednak nie ma 
żadnych istotnych dowodów pozwalających stwierdzić, że pochodzą one z wykopalisk 
etruskich. Brak informacji o kontekście archeologicznym umniejsza w znaczącym stop-
niu naukową wartość kolekcji, choć nie obniża to jej znaczenia kulturowego i walorów 
wystawienniczych. Może ona bowiem stanowić doskonały materiał poglądowy dla za-
interesowanych sztuką starożytną, zwłaszcza że (co warto raz jeszcze podkreślić) jest to 
jedyny dostępny publiczności zbiór starożytności eksponowany we Wrocławiu, w dodatku 
zawierający reprezentatywny przekrój zabytków antycznej ceramiki. Opublikowany przez 
Muzeum Archidiecezjalne katalog, mimo swych niedoskonałości, sprawdzi się w roli uży-
tecznego przewodnika po formach garncarskich, motywach greckiego malarstwa wazowego 
oraz etruskiego i rzymskiego zdobnictwa.

Małgorzata Pawlak 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Krzysztof Wachowski, Emblemata mediaevalia profana. Przykład Polski, Wrocław 
2013 (Acta Universitatis Wratislaviensis 3509, Studia Archeologiczne 46), ss. 177, ryc. 
48, tabl. LIII.

W środowisku śląskich archeologów prof. Krzysztof Wachowski uchodzi za niekwe-
stionowany autorytet w dziedzinie kultury materialnej średniowiecza, o czym świadczy 
także jego dotychczasowy dorobek naukowy. Nie dziwi więc, że rozwijając podjęte przez 
siebie prace na temat emblematów i symboliki świeckiej1, a będące poniekąd kontynuacją 

1 Krzysztof Wachowski , Symbol – inicjał – monogram – emblemat – order – dewiza?, [w:] 
Przeszłość z perspektywy źródeł materialnych i pisanych, red. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska, 
Toruń 2005 (Archaeologia Historica Polona 15/1), s. 399–415; idem, Ornamenta mediaevalia Sile-
siae, „Archeologia Polona”, 45, 2007, s. 149–154; idem, Mon cor plesor. Symbolika przedstawień 
i napisów na średniowiecznych wyrobach kultury materialnej, [w:] Cor hominis. Wielkie namiętności 
w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością, red. Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski, 
Wrocław 2007, s. 245–271. 



 Artykuły recenzyjne i recenzje 145

studiów na temat materialnych śladów kultury rycerskiej, prowadzonych wespół z Jackiem 
Witkowskim2, zdecydował się on na publikację pierwszej na polskim gruncie monografii
skupiającej się na symbolice o świeckiej proweniencji, pojawiającej się w wytworach kul-
tury materialnej znanych z wykopalisk na terenie Polski. Autor ograniczył zakres pracy do 
artefaktów używanych w sferze profanum, jednakże „Wziąwszy pod uwagę jej powiązania 
z sacrum, [...] uwzględniono także przedmioty o symbolice związanej na przykład z wyda-
rzeniami z Biblii, ale będące w codziennym użyciu w sferze profanum”3. Nie zagłębiał się 
również, co zrozumiałe, w zagadnienia już dobrze przebadane, a na dodatek dość specy-
ficzne w swej materii4. Emblemata mediaevalia profana mają więc w założeniu wypełniać 
pewną lukę w polskiej literaturze przedmiotu, lukę odnoszącą się do symboliki zawartej 
w prozaicznych przedmiotach codziennego użytku. 

Podział kompozycyjny publikacji został, według słów samego Autora, podyktowany 
zarówno dostępnością źródeł, jak i różnicami w „nasyceniu treściami ideowymi różnych 
przedmiotów”5. I tak najobszerniejszy jest rozdział poświęcony symbolice miłości dwornej, 
alias wierności. Stanowiący ponad połowę zawartości merytorycznej, zawiera przegląd 
takich zagadnień, jak ikonografia par kochanków, z odniesieniem do motywów znanych
z Biblii: Adam i Ewa, Dawid i Batszeba, Samson i Dalila, Oblubieniec i Oblubienica (rozdz. 
I 1), czy miłosna symbolika gier, łowów i turniejów (I 2). Z tym związany jest też poruszony 
przez Autora problem kompletów przedmiotów, czyli np. pary noży, na których wyobrażono 
odpowiednio damę i kawalera6. Następnie Autor omawia symboliczną wymowę gestów 
i ich wyobrażeń materialnych, poezję miłosną (I 3) i zwyczaje turniejowe (I 4). Niezwykle 
obszernie potraktowano symbolikę darów, co wiąże się zapewne z faktem, że pojemnym 
terminem „dar” czy „podarunek” można określić dosłownie wszystkie te przedmioty, które 
nie dają się sklasyfikować inaczej, a posiadają tę użyteczną właściwość, że da się je uznać
w pewnych okolicznościach za podarunek. Mamy więc kolejno pierścionki, różnorakie za-
pinki, części składowe pasa (taśmy, sprzączki, okucia i zakończenia – każdy z tych elemen-
tów został przez K. Wachowskiego drobiazgowo opisany pod kątem występującej na nim 
ikonografii), bransoletki, „relikwiarze miłości” i skórzane amulety-apotropaiony, których
formę Autor wiąże ze znakami identyfikacyjnymi używanymi przez krzyżackich emisa-
riuszy7. W omawianym rozdziale nieco miejsca poświęcono też sięgającej średniowiecza 
miłosnej symbolice kłódki oraz wyobrażeniom i symbolom umieszczanym na trzewikach, 
torbach i przyborach pisarskich. Wspomniano również w związku z miłosnym arsenałem 
symboli m.in. przybory toaletowe i nakrycia głowy, węzeł miłości i symbol serca (I 5). Po 
niezwykle krótkim omówieniu alegorii (I 6) Autor skupił swoją uwagę na pojawiających 

2 Zob. np. Krzysztof Wachowski, Jacek Witkowski, Henryk IV Prawy – Homo oeconomicus 
czy Homo ludens?, [w:] Śląsk w czasach Henryka IV Prawego, Wrocław 2005 (Wratislavia Antiqua 
8), s. 71–83.

3 Krzysztof Wachowski, Emblemata mediaevalia profana. Przykład Polski, Wrocław 2013, 
s. 8.

4 Olgierd Ławrynowicz, Treści ideowe broni rycerskiej w Polsce wieków średnich, Łódź 2005; 
Zenon Piech, Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993; Jacek Pierzak, Hełmy garnczkowe Pia-
stów śląskich w XIII i XIV wieku, „Ziemia Śląska”, 5, 2001, s. 7–41; Marian Głosek, Znaki i napisy 
na mieczach średniowiecznych w Polsce, Wrocław 1973.

5 Wachowski, Emblemata, s. 9.
6 Ibidem, s. 24 i n.
7 Ibidem, s. 55 i n.
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się w dekoracji wyrobów materialnych napisach o charakterze miłosnych dewiz (jak np. 
wergiliuszowskie Amor vincit omnia czy dewiza księcia Walii, Ich Dien) (I 7).

W rozdziale II K. Wachowski, wychodząc od motywów Ostatniej Wieczerzy i Okrąg-
łego Stołu, omawia przedmioty związane z posługą przy stole (lawaterze i akwamanile 
formowane jako strzegące czystości wody bestie (II 1), postacie ozdabiające sztućce oraz 
łyżeczki-odznaki (II 2), a także naczynia służące do na poły dewocyjnego, na poły ma-
gicznego uświęcenia płynu oraz wizerunki, które miały temu służyć (II 3). Interesujący 
jest poruszony przez Autora związek zachodzący pomiędzy sakralizacją płynu a wyobra-
żeniem Pokłonu Trzech Króli8. W rozdziale omówiono również znaczenie kształtowania 
formy naczyń wokół symboliki fallicznej i umieszczania na nich wspomnianych w roz-
dziale pierwszym wizerunków par (II 4). Rozdział III zawiera omówienie symboliki klu-
cza i kłódki, jednakże w jego formie i treści Autor niebezpiecznie zbliża się do poziomu 
reprezentowanego przez Słownik symboli Władysława Kopalińskiego, podając zbyt wiele 
powierzchownych znaczeń i nie odwołując się przy tym do źródeł z kręgu swojej specjal-
ności tak często, jak czynił to w poprzednich rozdziałach.

Rozdział IV został poświęcony symbolicznemu znaczeniu fauny i flory. Wśród zwierząt
omówiono artefakty z wyobrażeniami m.in. Baranka Bożego, orła, pelikana, konia, lwa 
(bardzo szeroko, z uwzględnieniem rozróżnień stosowanych w heraldyce), smoka, sokoła 
i zimorodka (IV 1). Symbolikę roślinną zdominowały zaś najpopularniejsze emblematy, 
takie jak drzewo, lilia, róża, liść lipy i owoc granatu (IV 2). Ostatni rozdział został przezna-
czony na varia, niemieszczące się w powyższej klasyfikacji, a więc figurki gliniane (V 1),
symbolikę szachów i tryktraka (z uwzględnieniem ciekawej patery z Elbląga, ukazującej 
kłótnię nad planszą do tryktraka9) (V 2) oraz pomandrów i szklanych naczyń, używanych 
jako środek manifestacji społecznego statusu (V 3). Na końcu K. Wachowski omówił napisy 
ochronne (V 4), króciutko wspomniał ciała niebieskie (V 5) i symbolikę wody jako środka 
higieny (V 6). Ostatni, VI rozdział stanowi zaś podsumowanie zagadnienia świeckiej sym-
boliki średniowiecznej w Polsce na tle europejskim, i tak też został zatytułowany.

Pierwszym, co uderza czytelnika nawet przy pobieżnym wertowaniu publikacji (a staje 
się wprost nie do zniesienia przy metodycznym jej czytaniu), jest swego rodzaju niekon-
sekwencja w traktowaniu symboli. Cała kompozycja pracy zdaje się pokazywać, że Autor 
miał wątpliwości, w jaki sposób podzielić i usystematyzować tak różnorodny materiał, 
w związku z tym postąpił nieco ryzykownie, nie decydując się na jedną zdecydowaną kla-
syfikację. Tak więc, mamy w pracy:

• podrozdziały odnoszące się do materialnych nośników symboli (jak np. sztućce) 
– w których opisane są występujące na nich poszczególne wyobrażenia, niosące za sobą 
określone treści symboliczne (w przypadku sztućców jest to np. symbolika maryjna, postać 
z księgą, sokolnik lub sokolniczka), 

• podrozdziały skupiające się na samych treściach symbolicznych (np. para pod 
drzewem miłości, para tronująca), przy okazji których Autor opisuje, na jakich zabytkach 
pojawia się dany motyw (w przypadku wspomnianych scenek np. na skórzanych amuletach, 
plakietkach, wieczkach puzderek), odwołując się przy tym do śladów materialnych,

8 W ikonografii, liturgii i teologii chrześcijańskiej nie zwykło się wiązać tego motywu ze sceną 
Ostatniej Wieczerzy czy Ukrzyżowania, które to przeważnie były operatorem uświęcenia napoju, 
zob. ibidem, s. 95–97.

9 O wiele gwałtowniej kończyły się według średniowiecznych autorów kłótnie przy szachach, 
zob. Robert Bubczyk, Gry na szachownicy w kulturze dworskiej i rycerskiej średniowiecznej Anglii 
na tle europejskim, Lublin 2009, s. 174 i n.
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• ale zdarzają się również sekcje poświęcone nośnikom symboli, będącym jednocześ-
nie samymi w sobie wyrazicielami treści symbolicznych (np. pas z całą swoją bogatą sym-
boliką), przy których dokonano rozbioru samego nośnika na jego poszczególne elementy 
składowe (w przypadku pasa: na taśmę, sprzączkę, okucia etc.) i omówiono pojawiające się 
na tychże składowych wyobrażenia symboliczne, ukazujące czy to pary zakochanych, czy 
kwiaty lilii, co nie zmienia faktu, że lilia będzie wszak omówiona osobno, a o znaczeniu 
pary już przed momentem czytaliśmy. 

To swego rodzaju zamieszanie zostało spotęgowane jeszcze przez typograficzny układ
całej książki, brak w niej bowiem warstwowego potraktowania symboli i brak odpowied-
nich wcięć tekstu, czy chociaż użycia rozstrzelenia lub wytłuszczenia, co rozjaśniłoby 
przyjęty sposób prezentacji. Niestety, na każdym poziomie, czy chodzi o nośnik symbolu 
(np. zapinki, pas), czy o tego nośnika pomniejszą odmianę lub część składową (np. za-
pinki typu Tassel, zakończenia pasa), czy mowa jest o głównym motywie symbolicznym 
(np. lew), czy też o jakimś zawężeniu w jego treści symbolicznej (np. lew heraldyczny 
wspięty), mamy przed oczyma jedną i tę samą kursywę, co zmusza czasem nawet uważ-
nego czytelnika do wertowania publikacji, by nie zgubić się w gąszczu poszczególnych 
podzbiorów obiektów i znaczeń, tak jednorodnie zaprezentowanych czytelnikowi. Przy-
jęty układ spowodował również bardzo dużą ilość powtórzeń, i to nie tylko wspomnianą 
wyżej powtarzalność omawianych motywów, ale i dosłowne powtórzenia treści, a nawet 
autocytaty w obrębie samej pracy, co sprawia, że Autor w kolejnych rozdziałach zamiesz-
cza po dwa razy te same informacje10. Wynika to najpewniej również z faktu, że książka 
stanowi niejako podsumowanie prowadzonych przez K. Wachowskiego od kilku lat badań, 
których cząstkowe efekty były uprzednio publikowane oddzielnie w literaturze fachowej, 
a które Autor, z uwagi na niedosyt podobnych opracowań na polskim gruncie, postanowił 
uzupełnić i zebrać w jednym tomie. 

Wbrew tytułowi pracy i założeniom wstępnym, w monografii pojawiają się fragmen-
ty poświęcone figurkom świętych, które są co prawda „traktowane są na ogół en masse 
jako przejaw pobożności domowej”11, tym niemniej nieuzasadnione jest ich wyrzucenie 
ze sfery sacrum i włączenie do sfery świeckiej, gdyż n i e  s ą  t o  „przedmioty [...] będące 
w codziennym użyciu w sferze profanum”12, ponieważ ich użycie w pobożności świeckiej 
samo w sobie konstytuuje wokół nich swoistą sferę sacrum, czyniąc je nośnikami war-
tości religijnej i tym samym zastępczymi przedmiotami kultu. No, chyba żeby założyć, 
iż gliniane figurki Świętej Rodziny były używane bez głębszej refleksji tylko i wyłącznie
jako przysłowiowy przycisk do papieru. Tym bardziej rażące jest to przesunięcie ze sfery 
sacrum w sferę profanum w przypadku wspomnianych przez Autora, przy okazji rozdzia-
łu o symbolice fauny, tzw. agnusków, o których wszak sam Autor (sic!) napisał, że były 
traktowane jako święte relikwie, i których błogosławienie w omawianym okresie było 
przywilejem samego papieża13.

Z pewną rozwagą przyjąłbym rzucone przez K. Wachowskiego mimochodem zdanie 
mówiące, jakoby na Śląsku ikonografia tzw. pieczęci z damą ukazywała księcia i jego

10 Por. Wachowski, Emblemata, s. 43 i 111 (zapinki z miniatur Kodeksu lubińskiego); 95 i 107 
(agnuski);  97 i 108 (NMP a Baranek Boży); czy najbardziej zauważalny autocytat ze s. 101, powtó-
rzony na s. 135 (szklane naczynia).

11 Ibidem, s. 128.
12 Ibidem, s. 8.
13 Ibidem, s. 107.
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małżonkę podającą mu hełm14. Nie jest to prawdą w obliczu istnienia takich pieczęci 
z wizerunkiem księcia i dwiema niewiastami, co niewątpliwie sugeruje czysto konwencjo-
nalną ikonografię miłości dwornej, nie zaś eksponowanie znaczenia miłości małżeńskiej
(wspomina o tym fakcie cytowany przez Autora J. Witkowski15). Na marginesie dodajmy, 
że jakkolwiek minnesang i twórczość poetów francuskich stanowią fascynujący aspekt 
średniowiecznej obyczajowości dworskiej, to jednak krótka, jednostronicowa sekcja po-
święcona poezji miłosnej16 ma się nijak do tematu monografii i nie wnosi nic nowego do
znanego mi stanu badań w tej materii.

Godna podkreślenia jest natomiast, dostrzegalna na każdym kroku w publikacji, daleko 
posunięta rozwaga Autora przed jednoznacznym formułowaniem sądów na temat znaczenia 
niektórych symboli. Jednym z jej przykładów jest wyraźna powściągliwość przed zbyt kate-
gorycznym łączeniem niektórych dewiz i inicjałów ‘A’ oraz ‘M’ li tylko z kultem maryjnym 
lub wyłącznie z miłością dworną17. Szkoda natomiast, że Autor tak mało miejsca poświęcił 
choćby przebogatej symbolice serca i nie sięgnął przy tym do przekrojowej monografii tego
symbolu, która nie tak dawno ukazała się w polskim przekładzie18. 

Niezwykle istotnym elementem publikacji K. Wachowskiego jest materiał ilustracyjny 
(nie wiedzieć czemu rozbity na ilustracje w tekście [48 rycin] i tablice na końcu książki [53 
ryciny], nie różni ich wszak ani dobór ilustracyjny, ani kolorystyka, ani rodzaj papieru), 
ukazujący fotografie i przerysy przywoływanych i omawianych źródeł materialnych. Choć
częściowo są to, co oczywiste, materiały rozpoznawalne dla badaczy zagadnienia, a nawet 
powszechnie znane i dostępne w zasobach sieciowych (np. Madonna w komnacie, Kodeks 
lubiński, Kodeks heidelberski czy depozyt ze Środy Śląskiej), pewna ich część to ilustracje 
wcześniej niepublikowane. Niebagatelne znaczenie ma jednocześnie fakt, że Autor zebrał 
w setce tablic ilustracyjnych przebogaty materiał na temat symboliki wykorzystywanej do 
ozdabiania średniowiecznych artefaktów.

Praca K. Wachowskiego może stanowić, zgodnie z zamysłem samego Autora, kamień 
milowy i przyczynek do bardziej gruntownych badań poszczególnych zagadnień świeckiej 
emblematyki średniowiecznej19. Ewentualni kontynuatorzy mogą więc być mu wdzięczni 
za zebranie w jednej monografii rozproszonych dotąd śladów, czym niewątpliwie ułatwił
im początkowe poszukiwania. W badaniach polskiej średniowiecznej ikonografii zdobiącej
przedmioty codziennego użytku praca K. Wachowskiego ma niewątpliwie charakter pre-

14 Ibidem, s. 24.
15 Jacek Witkowski, Książę i dama na turnieju. Przejawy obyczajowości turniejowej w sztuce 

śląskiego średniowiecza, „Quart: Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, 
15, 2010, s. 7–8.

16 Wachowski, Emblemata, s. 30–31.
17 Np. ibidem, s. 51. Zarzut zbyt pochopnego generalizowania znaczenia inicjałów został wpraw-

dzie nie tak dawno wytoczony przeciw tezom Autora w pewnej dyskusji (w której notabene prof. 
Wachowski osobiście nie uczestniczył), spotkał się jednak ze zdecydowaną reakcją Lecha Marka, 
który na paru przykładach udowodnił, że symbol z definicji jest wieloznaczny i nie można nigdy 
przypisywać mu a priori jednego tylko znaczenia, a symbolika miłosna i maryjna nierzadko się prze-
nikały. Rzecz miała miejsce 12 VI 2015 r. w Instytucie Archeologii UWr podczas dyskusji wieńczącej 
prelekcję Artura Boguszewicza pt. W poszukiwaniu kultury rycerskiej. Materialne przejawy życia 
codziennego i zdarzeń niecodziennych na zamkach.

18 Ole M. Høystad, Serce. Historia kultury i symbolu, tłum. Maria Gołębiewska-Bi jak, 
Warszawa 2011.

19 Wachowski, Emblemata, s. 9.
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kursorski i jej podjęcie zasługuje na uznanie. Mimo wspomnianych uwag, wysoka wartość 
merytoryczna książki, podbudowana rozległą wiedzą Autora i szeroką bazą porównawczą 
(co udowadnia także bogata bibliografia pracy), oraz solidne zakotwiczenie w źródłach
materialnych sprawiają, że Emblemata mediaevalia profana Krzysztofa Wachowskiego 
powinny stać się lekturą obowiązkową każdego archeologa, historyka sztuki średnio-
wiecznej i historyka zajmującego się kulturą materialną czy kulturą umysłową wieków 
średnich w Polsce.

Dominik Sawina 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Husitské století, vyd. Pavlína Cermanová, Robert Novotný, Pavel Soukup, Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 2014, ss. 789.

Praca zbiorowa Husitské století jest trzecim już tomem z serii publikacji obejmujących 
w sposób syntetyczny kolejny etap historii ziem Korony Czeskiej w średniowieczu. W od-
różnieniu jednak od pierwszych dwóch tomów w tym przypadku w tytule nie występuje 
nazwa jednej dynastii panującej (jak wcześniej Przemyślidzi czy Luksemburgowie), która 
jako czynnik integrujący materiał historyczny ułatwiałaby przedstawienie XV stulecia 
w sposób przejrzysty i spójny. Z drugiej strony brak takiego czynnika zdaje się dostatecznie 
zrekompensowany innym fenomenem, który całą epokę przełomu literalnie charakteryzuje 
dobitnie jednym słowem – husytyzm.

Ramy chronologiczne podane na wstępie pracy można określić według słów samych 
Redaktorów jako „krótki wiek XV”, tj. okres pomiędzy objęciem przez Jana Husa prebendy 
kaznodziejskiej w Kaplicy Betlejemskiej w 1402 r. a zawarciem tzw. Pokoju Kutnohor-
skiego w 1485 r. W poszczególnych rozdziałach jednak ze zrozumiałych względów nie 
trzymano się kurczowo owych dat, lecz z uwagi na wskazanie pewnych długotrwałych 
tendencji procesu historycznego wkraczano nieraz w wiek XIV lub XVI. Zakres teryto-
rialny pracy można określić bardziej precyzyjnie, albowiem Autorzy spojrzeli na epokę 
husycką z perspektywy nie tylko Królestwa Czeskiego i Pragi, gdzie rozegrały się kluczowe 
wydarzenia, lecz również ziem ościennych wchodzących w skład Korony Czeskiej, przy 
czym Morawom (Petr Elbel), Śląskowi (Martin Čapský) oraz Górnym i Dolnym Łużycom 
(Lenka Bobková) poświęcono osobne, często dość obszerne rozdziały.

Redaktorzy starali się z definicji unikać ideologicznych uprzedzeń, uproszczeń oraz
schematycznego podejścia do podejmowanego tematu, tak często spotykanych w historio-
grafii minionych dziesięcioleci oraz stuleci, kiedy to postacie, idee oraz zjawiska historycz-
ne otrzymywały pozytywne, czy też negatywne, w każdym razie bardzo skrajne oceny. Ich 
koncepcja epoki natomiast polega na zbadaniu głębokich przemian w sferze politycznej, 
społecznej, religijnej oraz kultury, w równej mierze duchowej i materialnej. Tym założe-
niom odpowiada również struktura pracy, składająca się z czterech wielkich części: Refor-
ma a revoluce, Prostor a společnost, Kultura oraz Království dvojího lidu, przy czym na 
początku każdej z nich umieszczono rozdział wprowadzający do odpowiedniego tematu.

Taki schemat zdaje się zrozumiały z jednym może tylko wyjątkiem. Zawartość ostat-
niej części można było śmiało umieścić w pozostałych, np. rozdział Humanismus (Anto-
nín Kalous) można by przesunąć do części Kultura, rozdziały Kališnická církev (Blanka 
Zilynská) i Stavovství (Robert Novotný) do Prostor a společnost itd. Szczególnie rozdział 
Kališnická církev pasowałby lepiej ze względów porównawczych obok rozdziału Katolická 
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církevní správa (Jan Hrdina). Z drugiej strony Redaktorzy chcieli przez wyszczególnienie 
ostatniej części podkreślić długotrwałe skutki rewolucji husyckiej (panowanie Jerzego z Po-
diebradów, wojny z Maciejem Korwinem, zabiegi Jagiellonów o czeską koronę, początki 
Jednoty Brackiej itd.), która zakończyła się właściwie dopiero w samym końcu XV w. 

Lektura publikacji prowadzi czytelnika do konkluzji, że ziemie czeskie, ale przede 
wszystkim Czechy i Morawy, przeszły przez głębokie, czasami nieodwracalne zmiany 
w sferze religijnej, polityczno-społecznej oraz ustrojowej. Przyczyn owych przemian było 
więcej, na niektóre z nich wskazano szczegółowo, jednak bez arbitralnego rozstrzygnięcia, 
które z nich były decydujące. Z drugiej strony w sferze kultury takich przełomowych zmian 
nie znajdujemy, natomiast zauważyć można nasilenie pewnych tendencji trwających od 
stuleci, jak w przypadku kaznodziejstwa (Pavel Soukup), piśmiennictwa (Jaroslav Boubín), 
muzyki (Lenka Hlávková i Hana Vlhová-Wörner) czy sztuki (Milena Bartlová).

Ze szczególnym zainteresowaniem czyta się jednak rozdziały głównych Redaktorów 
– Pavlíny Cermanovej o radykalizmie husyckim, Pavla Soukupa o Husie, kaznodziejstwie 
i kulturze, Roberta Novotnego o szlachcie i społeczeństwie, ale również husytologa Petra 
Čorneja o Pradze i losach porewolucyjnego utrakwizmu. Z różnych perspektyw wyłania 
się przed czytelnikiem epoka nie tylko przemian, ale również nowych możliwości, a tym 
samym i wewnętrznych sprzeczności. W tekście przewija się stale powracające pytanie: 
czy husytyzm, a szczególnie zwycięski utrakwizm, w postaci uzgodnionych kompaktatów 
miał realne szanse nie tylko na reformę Kościoła i społeczeństwa, ale w ogóle na samo prze-
trwanie w ramach średniowiecznego chrześcijańskiego uniwersalizmu? Autorzy podchodzą 
do niego ostrożnie, świadomi tego, iż negatywne wartościowanie uporczywego trzymania 
się przez utrakwistów struktur Kościoła rzymskiego oraz całego dorobku filozofii i teologii
scholastycznej tylko z punktu widzenia późniejszego rozwoju (reformacja XVI w.) było-
by daleko idącym uproszczeniem. Tym samym publikacja wpisuje się w pewnym sensie, 
wbrew deklarowanej niestronniczości, w nurt rehabilitacji utrakwizmu jako pełnowartoś-
ciowego programu reformy, jakkolwiek nieskutecznej, średniowiecznego społeczeństwa, 
jak ją przedstawił np. Zdeněk V. David.1

Chociaż w publikacji nie są poruszane żadne kwestie kontrowersyjne, wręcz odwrotnie, 
prezentowane są osiągnięcia dotychczasowych badań, to jednak przemyślenia Autorów 
prowadzą automatycznie do stawiania dalszych pytań oraz inspirują do pogłębiania badań 
nad przyczynami kryzysu oraz sposobami jego przezwyciężania w ówczesnym społeczeń-
stwie. Dzięki zaprezentowanemu szerokiemu wachlarzowi tematów badania nad epoką 
husytyzmu mogą i powinny podążać w wielu kierunkach. Redakcji udało się przedstawić 
tę epokę prawie w całej jej rozciągłości i głębi. Jednego tematu mi jednak brakuje, mia-
nowicie stosunków gospodarczych. Aczkolwiek gdzieniegdzie pojawiają się odpowiednie 
wątki w rozdziałach poświęconych szlachcie, miastom (Martin Musílek) czy kulturze ma-
terialnej (Martin Čechura), jest to jednak ze względu na ważność tematu zdecydowanie za 
mało. Brak oddzielnego rozdziału o gospodarce może być o tyle bardziej odczuwalny, iż 
nie musi wynikać z niedostrzeżenia przez Redaktorów jej znaczenia w życiu średniowiecz-
nego społeczeństwa, lecz z niemożności znalezienia kompetentnego autora zajmującego 
się tą problematyką.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę publikowanie w ostatnim dwudziestoleciu solidnych syn-
tez o husytyzmie autorstwa czołowych husytologów, jak Franciszek Šmahel, Petr Čornej 
czy Stanisław Bylina, to opracowanie tematu stanowiło dla zespołu redakcyjnego wraz 

1 Zdeněk V. David, Nalezení střední cesty. Liberální výzva utrakvistů Římu a Lutherovi, Praha 
2012 (tłum. z wyd. angielskiego 2003).
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z Autorami należącymi w większej mierze do młodego i średniego pokolenia historyków-
-mediewistów nie lada wyzwanie. Tekst publikacji został opracowany pod względem 
językowym oraz merytorycznym na wysokim poziomie. Ważną częścią składową tomu 
są krótkie biogramy ponad 40 wybitnych osobistości żyjących i działających w przedsta-
wianej epoce. Wielka ilość kolorowych ilustracji przedstawiających rękopisy, iluminacje, 
dokumenty, zabytki architektury, dzieła sztuki, przedmioty codziennego użytku, ponadto 
plany, mapy itp., na które można się natknąć niemal na każdej stronie (!), pełni wręcz funk-
cję wizualizacyjną tekstu historycznego, czyniąc jego treść jeszcze bardziej plastyczną, co 
z pewnością wysoko oceni nie tylko zainteresowany czytelnik niefachowiec.

Přemysl Bar 
(Filozofická fakulta MU Brno oraz Institut für Mittelalterforschung Wien)

Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak, Ze świata średniowiecznej symboliki. Gest i for-
ma przysięgi w chrześcijańskiej Europie (X–XV w.), Kraków: Wydawnictwo Universitas, 
2014, ss. 275.

Badania nad średniowiecznym ceremoniałem umożliwiają zrozumienie relacji zarówno 
międzyludzkich, jak i człowieka z Bogiem w ówczesnej Europie1. Określał on nie tylko 
status osób uczestniczących w ceremonii, ale również stopień zależności, wiążący nieraz 
przez całe życie. Jednym z charakterystycznych rytuałów była przysięga. Zobowiązanie 
i potwierdzenie własnego słowa w chrześcijańskim systemie wartości było obecne i sto-
sowane w średniowiecznym systemie prawnym, przede wszystkim jednak funkcjonowało 
jako element życia wspólnotowego. Autorzy recenzowanej pracy podjęli się próby ujęcia 
„technicznych” aspektów ceremonii przysięgi – form oraz towarzyszących jej gestów 
– w wiekach od X do XV. Próby wielkiej w jej znaczeniu, jednocześnie jednak w dużym 
stopniu niekompletnej.

Jeśli weźmiemy pod uwagę dotychczasowe prace Michaliny Dudy oraz Sławomira 
Jóźwiaka, wymieniona tematyka jest opracowywana po raz pierwszy w tak szerokim uję-
ciu2. Autorzy wywodzą się ze środowiska toruńskich mediewistów. Swoje zainteresowania 
koncentrowali wcześniej na dziejach państwa zakonu krzyżackiego w Prusach. M. Duda 
w swojej najważniejszej publikacji analizowała problem lekarzy i leczenia wielkich mi-
strzów krzyżackich3. Z kolei S. Jóźwiak, nota bene opiekun pracy dyplomowej M. Dudy, 
w swoich badaniach skupiał się przede wszystkim nad administracją, działaniem organów 
centralnych i terytorialnych w państwie zakonu krzyżackiego, jak również grą wywiadów 
pomiędzy tą korporacją militarną a Królestwem Polskim4. Ponadto wspólnie z Januszem 

1 Jean-Claude Schmit t, Gest w średniowiecznej Europie, przeł. Hanna Zaremska, Warszawa 
2006, s. 15.

2  Należy zaznaczyć, że recenzowana książka nie jest jedynym efektem współpracy obojga Au-
torów, zob. Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak, Sposoby składania przysięgi w państwie zakonu 
krzyżackiego w Prusach w późnym średniowieczu – zarys problematyki, „Zapiski Historyczne”, 79, 
2014, 1, s. 7–37.

3 Praca była sygnowana poprzednim nazwiskiem Autorki, zob. Michalina Broda, Lekarze w pań-
stwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV wieku, Kraków 2013.

4 Sławomir Jóźwiak, Wywiad i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Stu-
dium nad sposobem pozyskiwania i wykorzystywania poufnych informacji w późnym średniowieczu, 
Malbork 2004; idem, Negocjacje pokojowe w trakcie trwania pierwszej fazy wojny polsko-krzyżackiej 
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Trupindą analizował problematykę życia codziennego braci-rycerzy na dworze malbor-
skim oraz strukturę większych ośrodków zamkowych na terenie państwa zakonnego 
w Prusach5. 

Temat książki M. Dudy i S. Jóźwiaka zdeterminował ośmioczęściową konstrukcję 
pracy, wliczając wstęp i zakończenie. Autorzy we wstępie określają zakres terytorialny 
swoich badań – tereny Europy łacińskiej, z uwzględnieniem państw krzyżowców w Ziemi 
Świętej. Zwracają uwagę na niewielkie zainteresowanie tematem ze strony badaczy za-
chodnioeuropejskich, którzy, jak sugerują, zajmowali się formą i symboliką przysięgi tylko 
na marginesie prowadzonych badań6. Nie bez znaczenia pozostaje pomoc prof. Sylvaina 
Gouggenheima, który był konsultantem M. Dudy i S. Jóźwiaka podczas pracy nad tekstem, 
co Autorzy podkreślili na końcu wstępu7.

W I rozdziale książki Autorzy pochylają się nad problemem postawy i gestu osób 
zobowiązujących się do złożenia przysięgi. Powołują się przede wszystkim na źródła 
francuskie, niemieckie i czeskie, zarówno o charakterze historiograficznym, jak i ikono-
graficznym. Zakres analizowanych tekstów dotyczy m.in. cesarstwa w dobie panowania
cesarza Karola IV, zakonu krzyżackiego w Prusach, ziem Królestwa Francji oraz miast na 
terenie dzisiejszych Niemiec oraz Czech. Skupiają się na uchwyceniu znaczenia przysięgi 
składanej w postawie stojącej lub klęczącej, przez podniesienie ręki (zarówno prawicy, jak 
i w wyjątkowych wypadkach lewej dłoni), dwóch palców lub większej ich liczby.

Rozdział II, najobszerniejszy w całej monografii, dotyczy przedmiotów, na które
składano przysięgę. Autorzy uznają stwierdzenia pochodzące z obecnych w dotychczaso-
wej literaturze przedmiotu prac, że najważniejszymi obiektami były: księgi zawierające 
Pismo Święte, relikwiarze związane z męką Chrystusa i świętymi Kościoła katolickiego 
bądź obiekty zawierające takie przedmioty, jak np. ołtarze8. Podają jednak wyjątki, przede 
wszystkim związane z przysięgami osób nienależących do wspólnoty Kościoła, a zamiesz-
kujących tereny pod duchową protekcją biskupa Rzymu, m.in. Żydów przysięgających 
przed sądem Królestwa Jerozolimskiego. Ponadto M. Duda i S. Jóźwiak rozpatrują kwestię 
genezy zwyczajów składania obietnic na konkretne przedmioty, ich symbolikę i rozwój 
w wiekach średnich.

Rozdział III traktuje o znaczeniu przysięgi o charakterze ustrojowym. Został on we-
wnętrznie podzielony na trzy części, w których omówiono: przysięgę uświęcenia władzy 
(elekcyjną), hołdowniczą (relacja lennik–wasal) oraz feudalną (wierności). Autorzy w tym 
rozdziale odeszli od tematycznego ujęcia kwestii przysiąg, podążając za przykładami 
w chronologicznym układzie. Stopniują wagę przysięgi elekcyjnej – od tej składanej przez 
cesarzy rzymskich po królów średniowiecznej Europy.

Rozdział IV M. Duda i S. Jóźwiak poświęcili zagadnieniom związanym z przysięgą 
sądową. Ten rozdział zawiera pięć części, uwzględniających rodzaj składanej obietnicy 

(16 VIII–8 X 1409 roku), „Roczniki Historyczne”, 79, 2013, s. 57–72; idem, Centralne i terytorial-
ne organy władzy Zakonu Krzyżackiego w Prusach w latach 1228–1410. Rozwój – przekształcenia 
– kompetencje, Toruń 2012.

5 Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda, Krzyżackie zamki komturskie w Prusach. Topografia 
i układ przestrzenny na podstawie średniowiecznych źródeł pisanych, Toruń 2012; i idem, Życie 
codzienne na zamku wielkich mistrzów w Malborku (1309–1457), Malbork 2011. 

6 Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak, Ze świata średniowiecznej symboliki. Gest i forma 
przysięgi w chrześcijańskiej Europie (X–XV w.), Kraków 2014, s. 10.

7 Ibidem, s. 21. 
8 Ibidem, s. 70. 
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dotrzymania słowa w zależności od sprawy: przysięgi procesowej, kontraktowej (dłużnej), 
rozstrzygającej (zwalniającej), uwalniającej z ekskomuniki oraz testamentowej. W wy-
padku części dotyczącej przysięgi procesowej Autorzy skupiają się przede wszystkim na 
obietnicach składanych w trakcie procesów inkwizycyjnych oraz kanonicznych. Ponad-
to dowodzą trudności w skompletowaniu materiałów dotyczących przysiąg składanych 
w procesach o długi9.

Znaczenie przysiąg o charakterze międzypaństwowym: traktatów pokojowych, ukła-
dów, sojuszy, przymierzy i rozejmów oraz opis ich form ujęto w V rozdziale. W pierwszej 
jego części Autorzy uwypuklają przykłady dotyczące traktatów pokojowych zawieranych 
między książętami, a później królami z dynastii Piastów z zakonem krzyżackim w XII–XIV 
stuleciu. Drugim elementem dominującym w rozdziale jest analiza przypadków rozstrzyg-
nięć pomiędzy Francją i Anglią w dobie wojny stuletniej10. 

Rozdział VI zawiera analizy przysiąg składanych przez duchowieństwo. Ta część pracy 
została podzielona na dwa podrozdziały, w zależności od statusu duchownego i urzędu osób 
składających przysięgę: księży i zakonników. Autorzy podkreślają znaczenie interpretacji 
przez papieży legalności i poprawności składanych przysiąg przy jednoczesnym określeniu 
znaczenia kodyfikacji papieskich dla przysiąg składanych przez osoby świeckie. Miały one
stać się wówczas normą prawną niezależnie od stanu osoby składającej obietnicę, a różnice 
dotyczyły jedynie rytu ich składania.

M. Duda i S. Jóźwiak podjęli się ogromnego zadania odtworzenia obrazu rytu i formy 
przysięgi ludzi „czasów katedr” we wszystkich możliwych okolicznościach i z ujęciem 
stanów i statusu uczestników owych wydarzeń. Efekt, który przyniosły rzetelne analizy 
faktograficzne, ukazuje jednak pewne rysy.

Zastrzeżenia mogą się pojawić już przy analizie pierwszego członu tytułu książki: 
Ze świata średniowiecznej symboliki, w zestawieniu z jej zawartością. Tytuł wskazuje na 
wyizolowanie formy i techniki wykonywanych gestów od ich symboliki i znaczenia, co 
widoczne jest w jego drugim członie: Gest i forma przysięgi... Na podstawie lektury wstępu 
można spodziewać się próby zaprezentowania statystycznego ujęcia form przysiąg – gdzie 
i w jakich odstępach czasu składano przysięgi: za pomocą ręki, dwóch palców, lewej dło-
ni itd. Badaniom, oprócz samej techniki gestu i postawy, podlegać miałyby ewentualnie 
elementy symboliczne i geneza, na co wskazują sami Autorzy (s. 8). W związku z tym 
wątpliwości budzi koncepcja książki. Wydaje się bowiem, że nie jest uzasadnione wyłą-
czenie formy gestu przysięgi z jego kontekstu kulturowego i okoliczności jego złożenia. 
Takie wyłączenie sprawia, że sama przysięga pozostaje „sucha” w swoim opisie, bez kon-
tekstu i genezy jej złożenia, które wydają się najważniejsze. Tego rodzaju założenie jest 
realizowane na kolejnych stronach książki, stąd uwaga do tytułu pracy. Należy pamiętać, 
że właśnie w zależności od okoliczności i potrzeb osób uczestniczących w rytuale dobie-
rano elementy i formy tego ceremoniału, które mogły być wyjątkowe, dostosowane do 
okoliczności związanych tylko z daną osobą, bądź mogły stać się rytem obowiązującym 
następców, np. przy koronacji.

Biorąc pod uwagę aspekty merytoryczne, praca została zdominowana przez źródła  
z Europy Zachodniej oraz z państwa utworzonego przez zakon krzyżacki. Brakuje w znacz-
nym stopniu ujęcia z perspektywy krajów Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. Węgier. 
Samo państwo Piastów, jak również odradzające się Królestwo Polskie zostały potrak-

9 Ibidem, s. 180.
10 Ibidem, s. 198.



154 Artykuły recenzyjne i recenzje

towane marginalnie. Wybija się na tym tle czterokrotnie przywołany na łamach książki 
polsko-krzyżacki traktat pokojowy zawarty na polach pod Wierzbiczanami w 1343 r. 
Być może wykluczenie koronacji królewskich oraz rytuałów przysięgi z państw Europy 
Środkowo-Wschodniej podyktowane było koncepcją Autorów, jednak poszerzona analiza 
mogłaby dostarczyć interesujących elementów służących do konfrontacji różnych odmian 
ceremoniału. Do tego jednak nie doszło w pracy M. Dudy i S. Jóźwiaka, a uczynili to inni 
badacze, przynajmniej jeśli chodzi o elekcję i ceremoniał koronacji władców środkowo-
europejskich11. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że pojęcie chrześcijańskiej Europy w okresie propo-
nowanym przez Autorów jest znacznie szersze – obejmuje nie tylko Europę Zachodnią  
i państwa krucjatowe, lecz także Bałkany i Ruś, rejony, do których wówczas (od X do 
XV w.) misje chrześcijańskie z pewnością dotarły12. Mimo że we wstępie do pracy Autorzy 
zastrzegli, że w tekście omawiane są głównie przypadki z kręgu chrześcijaństwa podległego 
biskupowi Rzymu, z wykluczeniem Bizancjum i Rusi ze względu na „bogatą ilość zacho-
wanych źródeł” (s. 8–9), nie sposób oprzeć się wrażeniu, że zwrot „chrześcijańska Europa” 
w tytule nie wyczerpuje kontekstu geograficznego omawianego w książce, nie mówiąc już
o całkowicie pominiętych w pracy źródłach do dziejów Półwyspu Bałkańskiego, chociażby 
do dziejów Królestwa Chorwacji, istniejącego samodzielnie do unii personalnej z Wę-
grami w XII stuleciu13. W związku z tym wydaje się, że adekwatniejsze do treści książki 
byłoby określenie łacińska Europa, które obejmuje zakres terytorialny i językowy źródeł 
proponowany w pracy. Oczywiście z punktu widzenia Autorów może to być li tylko „gra” 
pomiędzy zakresami znaczeniowymi pojęć „chrześcijańska” i „łacińska” Europa, jednak 
pozostaje to ich niedopatrzeniem.

W sytuacji gdy Autorzy korzystają ze źródeł francuskojęzycznych, budzi ogromny 
sprzeciw niedowartościowanie Księgi koronacyjnej, ustanowionej przez Karola V Mądrego, 
z lat 1364–136514. Autorzy powołują się na angielskojęzyczną edycję źródłową, jednakże 
dotyczącą geograficznie ziem Królestwa Francji. W porównaniu z innymi źródłami z tego
obszaru została ona potraktowana bardzo powierzchownie (s. 156). Księga ta determino-

11 Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty, red. Józef Dobosz, 
Marzena Matla, Leszek Wetesko, Gniezno 2011. 

12 Jedną z najstarszych prac badaczy polskich traktujących o początkach chrześcijaństwa na Rusi 
była rozprawa Władysława Abrahama, zob. Władysław Abraham, Powstanie organizacyi Kościoła 
łacińskiego na Rusi, t. 1, Lwów 1904. Z kolei jedną z publikacji o dziejach chrześcijaństwa w rejonie 
Półwyspu Bałkańskiego jest praca: Boris N. Flor ja, U istokov religioznogo raskola slavianskogo 
mira (XIII v.), Sankt-Petersburg 2004. Ponadto w zasobach Biblioteki Narodowej znajduje się zbiór 
źródeł do dziejów m.in. Serbii; vide: Zbornik srednjovekovnih ćiriličkich povelja i pisama Srbije, 
Bosne i Dubrovnika. Knj. 1, 1186–1321, prired. Vladimir Mošin et alles, Beograd 2011. Autor re-
cenzji jedynie wskazuje opracowania, które mogłyby stać się podstawą do wszczęcia kwerendy nad 
literaturą opisującą ceremoniały w ogóle w tej części Europy. 

13 Historia Królestwa Słowian, czyli latopis popa Duklanina, opr. Jan Leśny, Warszawa 1988, 
s. 73–74. Latopis podaje co prawda lakoniczną wzmiankę o panowaniu Tomisława, jednak jest do-
wodem na istnienie samodzielnego władztwa króla koronowanego przez papieża, co mogłoby być 
podstawą do rozpoczęcia badań nad tym rzadko wspominanym w historiografii europejskiej obszarem 
Europy. Autor recenzji pomija źródła bizantyńskie, chociażby autorstwa Konstantyna Porfirogenety, 
którego państwo wielokrotnie kontaktowało się z królestwami i księstwami na obszarze Półwyspu 
Bałkańskiego.

14 The Coronation Book of Charles V. of France, ed. by Edward S. Dewick, London 1899.
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wała późniejsze elekcje i ceremoniały koronacji władców Francji. Stwierdzenie, iż formuła 
koronacji w stosunku do poprzednich, opisanych w Le ceremonial français, była „skromna 
i [...] praktycznie identyczna”, wydaje się niewłaściwe. Uważniejsza analiza tego źródła 
umożliwiłaby dostrzeżenie interesującego i wyjątkowego elementu świeckiego przysięgi 
Karola V, a mianowicie wykorzystania w ceremoniale sztandaru Oriflamme15. Pochodził 
on z opactwa St. Denis, jednak poza opactwem miał znaczenie militarne – pełnił bowiem 
funkcję proporca bojowego królów francuskich. Pojawienie się sztandaru Oriflamme 
w Reims, miejscu składania przysięgi przez Karola V, świadczy o jego świeckiej symbo-
lice. Oznaczało to, że król zobowiązywał się do podjęcia walki przeciwko angielskim na-
jeźdźcom, a więc Karol V Mądry odgrywał, oprócz roli władcy-administratora terytorium, 
także rolę tego, który wyznacza kierunek swojego panowania i co za tym idzie – rozwoju 
państwa (koncepcja rex et rector), co było zrozumiałe dla poprzedników Kapetyngów na 
tronie królewskim16. 

Opis traktatu pokojowego zawartego pomiędzy królem Kazimierzem a wielkim mi-
strzem Ludolfem Königiem w 1343 r. wymaga uzupełnienia co do symboliki. Mianowicie 

Arcybiskup z Reims błogosławi sztandar Oriflamme.  
Źródło: The Coronation Book of Charles V, King of France, [w:] Cotton Tiberius B. VIII, f. 73  

[ze zbiorów online British Library, nazwa pliku: c13220 87; vide: https://imagesonline.bl.uk/en/
asset/show_zoom_window_popup.html?asset=26607&location=grid&asset_list=26607&basket_

item_id=undefined (dostęp: 14 II 2015)].

15 Helen Lacey, A Comparison of the Illuminations of Liber Regalis with those of the Coronation 
Book of Charles V of France, „York Medieval Yearbook”, 1, 2002, s. 4. Artykuł dostępny również 
w wersji elektronicznej: http://www.york.ac.uk/teaching/history/pjpg/Coronation.pdf . Zob. il. w ni-
niejszej recenzji.

16 Wojciech Fałkowski, Wielki król. Ideologiczne podstawy władzy Karola Wielkiego, Warszawa 
2011, s. 38. 
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przysięga króla złożona na koronę17 miała jeszcze jedno znaczenie. Istniejące przed XIV 
w. traktaty dotyczące nierozerwalności terytorium państwa symbolizowanej przez koronę 
królewską oraz koncepcja Corona Regni Poloniae zdają się od razu narzucać dodatkowy 
wymiar gestu polskiego króla: mimo zawarcia traktatu, poprzez dotknięcie korony Ka-
zimierz zobowiązywał się (możliwe, że także swoich następców) do zapewnienia niero-
zerwalności terytorium państwa, a co za tym idzie – do odzyskania zagrabionych przez 
zakon krzyżacki ziem. W pracy M. Dudy i S. Jóźwiaka brakuje jednak próby konfrontacji 
z tezami Jana Dąbrowskiego, chociażby w przypisach18.

Konstrukcja pracy sprawia wrażenie chaotycznej – wątki dotyczące przedmiotów, na 
które składano przysięgę, pojawiają się w części dotyczącej gestów. Dosłowne powtórzenie 
tego samego akapitu w odstępie kilkudziesięciu stron19 jest poważnym niedopatrzeniem ze 
strony Autorów. Taki błąd może wskazywać na pośpiech podczas redakcji książki. 

Mimo pojawiających się uchybień praca M. Dudy i S. Jóźwiaka próbuje się obronić 
poprzez zestawienie możliwie najliczniejszych przykładów składania przysiąg. Z aprobatą 
należy przyjąć podział tematyki zawartej w książce na sferę sacrum i profanum już na po-
ziomie rozdziałów. Znaczący jest również wachlarz źródeł zastosowany w pracy, co una-
ocznia szeroką kwerendę podjętą przez Autorów. Jednak mimo tych prób obrony książka 
wydaje się tylko przeglądem źródeł i zestawieniem podobnych do siebie form składania 
przysięgi. Dodatkowo powierzchowność analizy niektórych przykładów, nieszczęśliwie 
tych wyjątkowych, widoczne błędy redakcyjne lub składu, burzą spójność tekstu. 

Podsumowując, praca M. Dudy i S. Jóźwiaka dotycząca form składania przysięgi,  
a także ich symboliki i znaczenia stanowi w zasadniczej mierze przegląd źródeł, w których 
zawarte są informacje o obietnicach dotrzymania słowa w wielu kontekstach. Całość pracy 
sprawia wrażenie próby „ucieczki” przed konfrontacją z opisem i analizą znaczenia form 
rytuałów z czasów Merowingów i Karolingów, znanymi z wcześniejszych studiów20, przez 
co przy lekturze rozdziału pierwszego rodzi się przekonanie, że formy przysięgi zostały 
oderwane od kontekstu historycznego. Nie sposób oprzeć się wrażeniu chaotyczności, wy-
nikającemu, jak się wydaje, z pisania pracy w dużym pośpiechu. Ma ona charakter w dużej 
mierze wprowadzający i nie ujmuje zagadnienia całościowo.

17 Duda, Jóźwiak, Ze świata, s. 137. 
18 Dotyczy to przede wszystkim realizacji przez Jana i Karola IV Luksemburskich koncepcji 

corona regni w ramach dążeń do włączenia pod ich władztwo ziem Śląska, co było przeciwstawiane 
działaniom Kazimierza Wielkiego, dążącego do restytucji polskich praw do księstw śląskich, zob. 
Jan Dąbrowski, Korona Królestwa Polskiego w XIV wieku, Kraków 2010, s. 34–35. Autor recenzji 
zaproponował wspomnianą interpretację Współautorce książki na XII Ogólnopolskiej Studenckiej 
Sesji Mediewistycznej w Krakowie (5–7 XII 2013 r.) Pomiędzy sacrum i profanum – źródła i funkcjo-
nowanie średniowiecznego ceremoniału, kiedy M. Duda wygłaszała referat uwzględniający w swojej 
treści zawarcie pokoju „wieczystego” i wątpliwości co do gestu króla Kazimierza. Autorka podczas 
dyskusji pozytywnie odniosła się do wspomnianej sugestii, jednak ta nie została uwzględniona 
w książce.

19 Duda, Jóźwiak, Ze świata, s. 137–138, 197–198.
20 Należy tutaj wymienić jedną z nowszych prac traktujących o znaczeniu rytuałów, także gestów 

przysięgi wierności, w rodach Merowingów i Karolingów, zob. Gerd Althoff, Potęga rytuału. Sym-
bolika władzy w średniowieczu, przeł. Agnieszka Gadzała, Warszawa 2011. Z prac polskich badaczy 
historii ceremonii i rytuałów należy wymienić przynajmniej jeden artykuł Wojciecha Fałkowskiego, 
zob. Wojciech Fałkowski, Pokora i upokorzenie króla. Rytuały i emocje, „Przegląd Historyczny”, 
100, 2009, 4, s. 661–689.
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Praca dwojga toruńskich mediewistów nie wyczerpuje problematyki badań nad prze-
biegiem i formą składania przysięgi w średniowiecznej Europie, które wymagają dalszych 
uzupełnień. W ewentualnym nowym wydaniu książki należałoby je uwzględnić, jak rów-
nież przeprowadzić niezbędne korekty.

Maciej Badowicz 
(Gdańsk)

Jerzy Myszor, Pobożny Ślązak idzie na wojnę z Francuzami 1870–1871, Katowice: 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Źródła do Dziejów Kościoła 
Katolickiego na Górnym Śląsku, nr 7), 2014, ss. 379.

Zacząć warto od tytułu, który niestety myli czytelnika. To prawda, że korespondencje 
z Górnego Śląska wśród źródeł przeważają, ale przecież obok nich znajdziemy takie doku-
menty, jak konwencja genewska, manifest cesarza Napoleona III, odezwa króla pruskiego 
Wilhelma do poddanych, listy biskupów wrocławskiego i poznańskiego do wiernych, kaza-
nia wojenne nie tylko duchownych katolickich, lecz także protestanckich, korespondencje 
Francuzów, korespondencje Niemców, w końcu też listy Polaków z Wielkopolski. Może-
my przyjąć, że tego typu materiały były, zdaniem Autora, potrzebne, aby lepiej zrozumieć 
atmosferę wojny, która od dawna nie cieszyła się większym zainteresowaniem naszych 
historyków. Celem głównym Autora było pokazanie wojny oczami zwykłego żołnierza, 
a zwłaszcza Górnoślązaka. Koncepcja tego dzieła, które jest połączeniem opracowania hi-
storycznego ze zbiorem źródeł, jest nietypowa. Więcej niż jego połowę zajmują rozważania 
ogólne. Są w nich analizy teologiczne w rodzaju „Wojna religijna a wojny nowożytne” 
(w których Autor pisze o stosunku Ojców Kościoła do wojen). Nawiasem mówiąc, uderza, 
że wśród cytowanej literatury dominuje ta niemiecka. Potem następuje omówienie posta-
wy duchownych wobec wojny francusko-pruskiej, w końcu też opis samej wojny. Autor 
szczegółowo wylicza pułki, w których służyli Ślązacy, oraz ich wojenne straty. Niewątpli-
wie ciekawa jest analiza poglądów prezentowanych na łamach prasy zaborów pruskiego 
i austriackiego na temat omawianej wojny i motywów, jakie legły u ich podstaw (w tym 
zwłaszcza dotyczących sprawy likwidacji przez Włochy Państwa Kościelnego). Sporo 
miejsca zajęło omówienie duszpasterstwa wojskowego w tej wojnie, kazań głoszonych 
przez duchownych, roli odgrywanych przez księży i siostry zakonne w czasie działań 
wojennych. Znajdziemy tu nawet biogramy duszpasterzy wojskowych tej epoki. Osobno 
zajęto się postawami wojska wobec cywilów, co szczególnie w tej wojnie stało się chyba po 
raz pierwszy od dawna poważnym problemem ze względu na bardzo duże zaangażowanie 
francuskiej ludności w walkę z najeźdźcą. Warto podkreślić, że znaczna część informacji 
o wojnie jest oparta na relacjach prasy polskiej. 

W aneksach znajdziemy słowniczek wyrażeń gwarowych, niemieckich i wojskowych. 
Niewątpliwie jest on przydatny (dopiero tu widzimy, jak język ówczesny odbiega od 
używanego dzisiaj!), choć nie ze wszystkimi terminami fachowymi Autor potrafił sobie
poradzić, jak można zauważyć przy bliższej analizie takich pojęć, jak: jegr, fizylier i musz-
kieter. W przypadku terminu „zalety” (s. 186) chyba chodzi o pomyłkę, bo choć tłumaczy 
się je jako „pochwały, uznanie”, załączony oryginalny cytat pozwala sądzić, że chodziło 
tu raczej o „zaloty”.

Dla mnie niezwykle ciekawe były oryginalne listy przytaczane (głównie na podstawie 
prasy) w drugiej części aneksów. Korespondenci są pod wrażeniem zniszczeń dokonanych 
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przez działania wojenne. Właściwie trudno znaleźć takich, którzy nie byliby pełni uznania 
dla zaciętości i dzielności Francuzów („Francuzy mówją, iż się nie poddadzą, chociażby 
jedna tylko cegła na drugi stać będzie i choć jeden tylko żołnierz zostanie”, s. 283). W po-
równaniu z dzisiejszymi czasami podziw budzi głęboka religijność i pełne uznanie dla 
kapelanów wojskowych oraz sióstr zakonnych i ich pomocy niesionej tym, którzy ucier-
pieli na polu walki. Na nieprzywykłych do walki o własną ojczyznę wielkie wrażenie robi 
zaciętość francuskiej ludności cywilnej, która nawet ze zdobytych już miasteczek i wiosek 
nadal atakuje najeźdźcę („Cała ludność Francyi walczy z nami, starcy i dzieci, a nawet 
niewiasty chwytają się broni. Napadają ordynanse i pikiety, małe oddziały wojsk i kolum-
ny prowiantowe, wozy pocztowe i konnych pocztarzy, a to dzieje się codziennie”, s. 297). 
Autorzy listów – żołnierze armii pruskiej – tłumaczą się przed religijnymi redaktorami, że 
muszą w tej sytuacji karać śmiercią winnych („Serca żołnierzy przez długą wojnę i częste 
zdradzieckie zamachy zatwardziały jak kamienie. Walka toczy się z nieopowiedzianą zło-
ścią z obuch stron; nikt nie żąda, ani też nie daje pardonu”, s. 299). Toteż w tych warunkach 
powszechne było odpowiadanie na atak ludności cywilnej totalnym zniszczeniem miastecz-
ka („Komendant wydał miasto na splądrowanie i ostateczne zniszczenie [...]. Całe miasto 
liczące 6 tysięcy mieszkańców zamieniło się w pustynię... Pół godziny przed zapaleniem 
pozwolono żonom, dzieciom i starcom wynieść się z miasta, lecz mężczyźni co do jednego 
zginęli od miecza, bagnetu lub kuli...”, s. 284).

Tak samo widać, jak trudne moralnie było dla „poczciwych Ślązaków” zdobywanie 
żywności w wygłodzonym terenie przyfrontowym, zabieranie mieszkańcom ostatniego 
kęsa chleba. W warunkach dłuższego oblężenia, np. Paryża, już w tej epoce typowe jest 
nadawanie znanych sobie nazw uliczkom, budynkom (co stało się powszechne w czasie 
I wojny światowej). Może niełatwo dziś w to uwierzyć, ale myśli wielu walczących krążą 
wokół losów papieża, który w konsekwencji tego konfliktu utracił w praktyce Państwo
Kościelne. 

Autor bardzo dobrze wydobył wątpliwości natury moralnej, jakie targały jego rodakami 
w bardzo trudnych warunkach zaciekłej wojny, w której trzeba było wykonywać rozkazy 
prywatnie oceniane nawet jako nieludzkie. Historyk wojskowości pewno dostrzegłby w re-
cenzowanej książce więcej braków. Jednak patrząc z innego punktu widzenia, pokazano, 
w jak dużym stopniu można wykorzystać biblioteki cyfrowe do badań prasoznawczych, 
zwłaszcza reakcji na najważniejsze wydarzenia XIX w.

Marek Czapliński 
(Wrocław)

Jacek Jaguś, Ludność białoruska województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej 
w percepcji polskich elit regionu. Analiza społeczno-polityczna, Toruń: Wydawnictwo 
Adam Marszałek, 2014, ss. 275.

Recenzowana praca jest do pewnego stopnia oryginalną rozprawą dotyczącą rekon-
strukcji obrazu Białorusinów zamieszkujących woj. nowogródzkie w okresie II Rzeczy-
pospolitej. Choć bibliografa prac poświęconych mniejszości białoruskiej zamieszkującej 
wschodnie województwa w latach 1918–1939 jest stosunkowo obszerna i wykorzystywana 
w polskiej i obcej historiografii, zwłaszcza tych dotyczących jej działalności: politycznej,
gospodarczej, kulturalnej czy oświatowej, to jednak niewiele jest opracowań dotyczących 
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obrazu Białorusinów w percepcji polskich elit oraz Polaków w percepcji elit białoruskich, 
czy wobec szczupłości tych elit w ocenie ludności białoruskiej. 

Omawiana praca również nie w pełni wypełnia lukę w tym zakresie i zapewne nie tyl-
ko z powodu założeń badawczych i przyjętej konceptualizacji nie może pretendować do 
rangi opracowania całościowego. Praca Jacka Jagusia dotyczy tylko ludności białoruskiej 
zamieszkującej woj. nowogródzkie. Jeśli przyjąć kryterium językowe, to np. w 1931 r. 
woj. nowogródzkie zamieszkiwało ogółem 1,057 mln osób, przy czym 553 859 jako de-
klarowany język ojczysty podało język polski, a 413 466 – język białoruski. W pominiętym 
natomiast przez Autora w recenzowanej rozprawie woj. wileńskim zamieszkiwało w tym 
okresie ogółem 1 275 269 mieszkańców; posługiwanie się językiem polskim deklarowały 
761 723 osoby, a językiem białoruskim – 289 675 mieszkańców1. 

Recenzowana praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia oraz „wykazu 
źródeł i literatury”, który niekoniecznie jest poprawnie zatytułowany z punktu widzenia 
zasad naukoznawstwa. Przypomnę, że źródłami są zarówno archiwalia, dokumenty aktowe, 
wspomnienia i pamiętniki, jak i literatura naukowa. Z tytułu (bibliografii) można wnosić,
iż według Autora rozprawy literatura naukowa nie jest już źródłem. 

Przyjęte założenia pracy mają charakter quasi-problemowy i chronologiczno-problemo-
wy, aczkolwiek w ostatnim rozdziale, który ma walor politologiczno-historyczny i dotyczy 
postaw i zachowań Białorusinów w okresie II wojny światowej oraz współcześnie, daje się 
zauważyć przechodzenie od analizy do syntezy i prezentacji konstruktywnych uogólnień 
(s. 204–254). Konceptualizacja pracy nie budzi zasadniczych wątpliwości, choć niektóre 
opisy wydają się dyskusyjne i raczej powinny być skomprymowane i umieszczone we 
wstępie. Przykładowo, rozdział I, zatytułowany nazbyt hasłowo: Uwagi metodologiczne, 
który ma charakter wprowadzenia metodologicznego i składa się z dwóch krótkich pod-
rozdziałów (Koncepcja badawcza – zarys oraz Krytyka źródeł), ze względu na szczupłą 
objętość (s. 15–29) powinien zostać umieszczony we wstępie. Tytuły podrozdziałów wska-
zują na hasłowo-opisowe ujęcie, a wyjaśnianie, co to są źródła i jakie zostały wykorzystane 
w pracy, jest co najmniej dyskusyjne. 

Praca, jak można się domyślić, jest zmienioną wersją dysertacji doktorskiej i zamiesz-
czanie takich uwag w osobnym rozdziale może powodować u czytelnika różne skojarze-
nia. Autor zapowiedział odwoływanie się do literatury metodologicznej i wykorzystanie 
w pracy różnorodnych źródeł: dokumentów urzędowych, dokumentów osobistych, prasy 
okresu międzywojennego, pamiętników, wspomnień, relacji oraz źródeł drukowanych, 
a więc głównie pochodzących sprzed kilkudziesięciu lat, jednak zastanawia brak opra-
cowań metodologicznych dawniejszych, ale bardzo przydatnych na tym etapie egzegezy, 
które umożliwiałyby wydobycie z analizowanych źródeł wielu przydatnych informacji nie 
zawsze dostrzegalnych przez współczesnych badaczy2.

1 Mały rocznik statystyczny 1938, Rok IX, Warszawa 1938, s. 22 (tab. 14); por. też Drugi po-
wszechny spis ludności z dnia 9 XII 1931 r. Mieszkania. Gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki 
zawodowe. Województwo wileńskie, „Statystyka Polska”, seria C, z. 36, Warszawa 1936, s. 12; Drugi 
powszechny spis ludności z dnia 9 XII 1931 r. Mieszkania. Gospodarstwo domowe. Ludność. Sto-
sunki zawodowe. Województwo nowogródzkie, „Statystyka Polska”, seria C, z. 71, Warszawa 1938, 
s. 23–24.

2 Charles-Victor Langlois, Charles Seignobos, Wstęp do badań historycznych, przeł. Wanda 
Górkowa, Lwów 1912; Wanda Moszczeńska, Metodologia historii. Zarys krytyczny, Warszawa 
21977; Benon Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa–Poznań 1973; Zbysław 
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Autor odwołuje się niekiedy do niejasnych sformułowań, gdy pisze np. o „źródłach 
wywołanych” (s. 21) i nie wyjaśnia, jak je rozumie, lub gdy wspomina o „faktach” (s. 23– 
24), ale nie przedstawia żadnej definicji i tego, jak należy je klasyfikować pod kątem
przydatności badawczej. Przypomnę, że są różnego rodzaju fakty: historyczne, źródłowe 
i historiograficzne, ale Autor recenzowanej pracy nie dokonał nawet takiego ich podziału,
a przecież wpływają one zasadniczo na treść, przedmiot i ostateczny wynik postępowania 
badawczego. Również przyjęty podział źródeł może z konieczności wymusić zastosowanie 
określonej metodologii badawczej, ale niejednolity opis metod badawczych wykorzysta-
nych w pracy budzi różne skojarzenia i wątpliwości. 

Autor skupił się głównie na analizie źródeł (o czym wspomina też w rozdziale I), ale 
w wyjaśnieniu genezy i założeń polityki narodowościowej polskich władz wobec ludno-
ści białoruskiej w kontekście takich pojęć, jak „swój–obcy”, czy terminów „stereotyp” 
i „obraz” przydatne byłoby zastosowanie również metod historycznych, porównawczych 
i socjologicznych. Paradoksalnie Autor (jako również historyk) błędnie pisze o wyko-
rzystaniu metody historycznej, powołując się na ustalenia Andrzeja Chodubskiego (s. 16 
i 18), a powinien wiedzieć, że nie ma jednej metody historycznej i można wyróżnić ich 
kilka, przy czym metoda indukcyjna i metoda dedukcyjna nie są jedynymi3. Zastanawia, 
dlaczego Autor nie odwołał się także do klasycznych metod socjologicznych, a przecież 
jako również absolwent socjologii UMCS w Lublinie zna reprezentatywną literaturę me-
todologiczną z tego obszaru4. W bibliografii pracy (i nie tylko) nie ma żadnego śladu, że
opracowania metodologiczne z zakresu socjologii i politologii zostały wykorzystane w tym 
zakresie. Owszem, w rozdziale I powołuje się na inne prace z zakresu nauk społecznych, 
lecz w dalszej części pracy nie wiadomo, jaki zrobił z nich użytek i czy faktycznie były 
one przydatne w rekonstrukcji obrazu Białorusinów z Nowogródczyzny5.

Rozdział II, Charakterystyka województwa nowogródzkiego, został zbyt ogólnie zaty-
tułowany. Jest on jednak ważny w strukturze całej pracy, gdyż ułatwia szersze spojrzenie 
na omawianą problematykę ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej, gospo-
darczej, oświatowej i wyznaniowej oraz politycznej Białorusinów w latach 1918–1939. 
Rozważania Autora dotyczące sytuacji Białorusinów w kontekście historycznym, społecz-
nym, demograficznym, procesów urbanizacyjnych, edukacyjnych oraz industrializacji są
niewątpliwie przydatne, gdyż pokazują wieloaspektowy wymiar problematyki. Mankamen-
tem rozdziału, utrudniającym percepcję, jest brak mapy administracyjnej województwa 
nowogródzkiego, a także tabeli przedstawiającej ludność w poszczególnych powiatach 
w rozbiciu na narodowości. Zarówno mapa, jak i tabela poprawiłyby czytelność pracy. 
Zamieszczona w tym rozdziale tab. I, przedstawiająca liczbę kół Towarzystwa Szkoły 
Białoruskiej (s. 66), nie wiadomo, jakie obejmuje lata (lub rok); brak także podstawy źró-
dłowej, która umożliwiła sporządzenie zestawienia.

Wojtkowiak, Nauki pomocnicze historii najnowszej: źródłoznawstwo. Źródła narracyjne, cz. 1: 
Pamiętnik, tekst literacki, Poznań 2001.

3 Andrzej Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Warszawa 1995; Miśkiewicz, Wstęp, 
s. 193–203.

4 Np. Stefan Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985; Zygmunt Hajduk, 
Ogólna metodologia nauk, Lublin 42007; Marian Surmaczyński, Podstawowe problemy metodo-
logiczne nauk społeczno-politycznych, Wrocław 2010.

5 Np. Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, przeł. Witold Betkiewicz, Agnieszka 
Kloskowska-Dudzińska, Warszawa 2003; Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias, 
Metody badawcze w naukach społecznych, przeł. Elżbieta Chornowska, Poznań 2001.
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Rozdział III, zatytułowany Uwarunkowania postrzegania Białorusinów Nowogród-
czyzny II Rzeczypospolitej przez polskie elity regionu, ma niemal kluczowe znaczenie. 
Pozwala m.in. zorientować się, jak polskie elity postrzegały mniejszość białoruską przed 
1918 r. i w okresie międzywojennym. Jaki był stan świadomości narodowej Białorusinów, 
ich zorganizowania instytucjonalnego oraz jak polityka narodowościowa państwa polskie-
go decydowała o postrzeganiu tej grupy narodowościowej przez polskie elity. Wydaje się, 
że katalog problemów badawczych zawartych w tym rozdziale jest nader liczny, ale dla 
pełniejszej analizy można było wzbogacić rozważania, przedstawiając je znacznie szerzej, 
niż to zrobił Autor, np. o działalność polskich partii i stronnictw politycznych wobec mniej-
szości narodowej na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej. Dynamika życia 
politycznego była inna w poszczególnych okresach i zarówno wybory parlamentarne, jak 
i rywalizacja polityczna niewątpliwie rzutowały na oblicze polityczne Kresów Północno-
-Wschodnich. Okres demokracji parlamentarnej w latach 1918–1926, rządów autorytarnych 
w latach 1926–1930 oraz w latach 30. XX w. stanowiły dość zróżnicowany czas w życiu 
i działalności Białorusinów skupionych w różnych organizacjach działających m.in. w Cen-
tralnym Związku Białoruskich Organizacji Kulturalnych i Gospodarczych (Centra-Sojus), 
a od 1935 r. w Białoruskiej Partii Narodowo-Socjalistycznej (BPNS). Ten wątek został słabo 
poruszony w pracy. Autor podaje w bibliografii, że skorzystał z pracy Eleonory Kirwiel
poświęconej Kresom Północno-Wschodnim, ale nie wiadomo, jaki zrobił z niej użytek6.

Rozdział IV pracy, pt. Rekonstrukcja obrazu Białorusinów Nowogródczyzny II Rzeczy-
pospolitej w percepcji polskich elit, jest najobszerniejszy (s. 99–204), przy objętości całej 
pracy wynoszącej 262 strony (bez bibliografii). Może to wydawać się pewnym uchybieniem
konstrukcyjnym, burzącym przyjęte w pracy proporcje objętości poszczególnych rozdzia-
łów. Nie jest to jednak zasadniczy zarzut, co najwyżej uwaga porządkowa i dla zachowania 
przejrzystości może należałoby podzielić ten rozdział na dwa mniejsze. Tę część pracy 
trzeba zaliczyć do najlepszych i dobrze udokumentowanych źródłowo, a przeprowadzona 
egzegeza źródeł archiwalnych i bibliograficznych została wzbogacona o analizę socjolo-
giczną. Autor podjął się trudnego zadania zrekonstruowania obrazu Białorusinów, opierając 
się m.in. na katalogu charakterystycznych cech (s. 172–173). Jednocześnie poszerzył pole 
naukowej eksploracji o element „narodowego uświadomienia” białoruskich mas, który 
w połączeniu z niską oceną wartości moralnej, intelektualnej i politycznej białoruskich 
elit i zestawieniem tego obrazu z postrzeganiem innych mniejszości, np. żydowskiej czy 
rosyjskiej, generowały u polskich elit przeświadczenie, że Białorusini nie są jednak naro-
dem, lecz tylko „małym szczepem dzielnicowym” (s. 203).

Ostatni rozdział jest de facto podsumowaniem całej pracy i nie tylko. Ma walor zarówno 
historyczny, jak i politologiczny, gdyż dotyczy postaw i zachowań Białorusinów w okresie 
II wojny światowej oraz współcześnie. Jest także próbą odpowiedzi na pytanie o skutki 
sowietyzacji Białorusinów, której ważnym składnikiem jest obecnie ich przywiązanie do 
języka rosyjskiego. Po odzyskaniu niepodległości aż 90% mieszkańców Białorusi traktuje 
nadal język rosyjski jako ojczysty7. Nie powiodły się także próby upowszechnienia wśród 
społeczeństwa białoruskiego ich kultury i języka, które mimo starań elit białoruskich nie 

6 Eleonora Kirwiel, Kresy Północno-Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939. 
Oblicze polityczne, Lublin 2011.

7 Adam Koseski, Białoruś – dylematy niepodległości, [w:] Dawna a nowa Rosja (z doświadczeń 
transformacji ustrojowej). Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Sobczakowi w siedemdziesiątą 
rocznicę urodzin, red. Roman Jurkowski, Norbert Kasparek, Warszawa 2002, s. 280.
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stały się „nośnikiem i rozsadnikiem białoruskiej świadomości narodowej” (s. 249). W tym 
kontekście konstatacje Autora wydają się mieć aktualny wymiar i znaczenie.

Krótkie podsumowanie świadczy o umiejętności syntetyzowania problemów badaw-
czych, a zgromadzone i wykorzystane w pracy różnorodne źródła – o dociekliwości Autora. 
Praca wnosi nowe wartości poznawcze i ma walory utylitarne, gdyż wnioski z niej płynące 
mogą służyć bieżącej praktyce politycznej.

Autor jednak nie ustrzegł się błędów, które rzutują na ogólną ocenę pracy. Gdyby zatem 
zrekonstruował obraz ludności białoruskiej ogółem oraz w aspekcie porównawczym, to 
zapewne uzyskany wynik byłby miarodajny i inspirujący innych badaczy. Brak czynnika 
demograficznego jest pewnym mankamentem tej pracy i może utrudnić ogólną jego ocenę,
gdyż obrany problem, oprócz historycznej wagi i społecznej doniosłości, nie jest dostatecz-
nie zbadany ze względu na określony horyzont czasowy i zamiar uchwycenia procesów 
widocznych w dłuższej perspektywie. Może to mieć znaczenie m.in. w aspekcie badania 
procesów autoidentyfikacji i trudnego kształtowania się tożsamości zbiorowej narodu bia-
łoruskiego. Nie można także pominąć czynników „wyobrażeniowo-wartościujących”, jakie 
towarzyszą na ogół wzajemnemu postrzeganiu grup językowych, społecznych, jak obraz, 
stereotyp, postawa, uprzedzenia, jako podstawowych składników aparatu badawczego w na-
ukach humanistycznych. Oprócz nauk historycznych spory wkład wniosły: socjologia, psy-
chologia, etnografia, literaturoznawstwo, lingwistyka i semiotyka, a zwłaszcza semantyka,
które mogą inspirować potencjalnych badaczy w zakresie podjęcia próby operacjonalizacji 
wypracowanych dotychczas w nauce pojęć i definicji. Tych treści w pracy brakuje. Autor
wykazał w tym zakresie słabą orientację.

W pracy zdarzają się także drobne błędy warsztatowe. W rozdziale I Autor niepotrzeb-
nie rozwija po raz kolejny pełny zapis bibliograficzny prac wcześniej już cytowanych, np.
przyp. 25 (s. 21), przyp. 30 (s. 23). Analizując dane ze spisów z lat 1921 i 1931 dotyczących 
zaludnienia, industrializacji, urbanizacji i handlu, powinien podać dane liczbowe, a nie 
tylko procentowe. Szersze zastosowanie metody ilościowej umożliwiłoby opracowanie 
danych statystycznych. W pracy brakuje zatem przedstawienia omawianych problemów 
dotyczących np. stanu liczbowego czy struktury zawodowej w poszczególnych powiatach 
woj. nowogródzkiego w postaci tabel czy wykresów. Poważnym mankamentem jest także 
brak indeksu nazwisk, który znacznie podniósłby czytelność pracy i umożliwił prześledze-
nie omawianych kwestii. Na pozytywną ocenę zasługuje warsztat pisarski. Praca napisana 
jest dobrą polszczyzną, przy czym należy podkreślić, iż szczególnym walorem jest wartki 
i przejrzysty styl narracji. 

Rekapitulując, książka, mimo pewnych uchybień metodologicznych i drobnych błę-
dów warsztatowych, jest wartościowym opracowaniem. Z pewnością wywoła pozytywny, 
a niewykluczone, że polemiczny oddźwięk i odbiór wśród czytelników zainteresowanych 
skomplikowanymi relacjami polsko-białoruskimi w II Rzeczypospolitej. Pozwoli także 
rozpoznać mity i stereotypy polityczne występujące jednocześnie lub w pewnych sytu-
acjach w wyobrażeniach potocznych na temat Białorusinów i Polaków na przestrzeni 
dziesięcioleci.

Jan Ryszard Sielezin 
(Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego)
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Jacek Tebinka, „Wielka Brytania dotrzyma lojalnie swojego słowa”. Winston S. Chur-
chill a Polska, Warszawa: „Neriton”, 2013, ss. 430.

Zagadnienie „Churchill a Polska” nie było nigdy dotąd poruszane jako odrębny problem 
badawczy w formie osobnej monografii, i to w sposób tak obszerny, kompleksowy i holi-
styczny, jak czyni to w recenzowanym dziele profesor Uniwersytetu Gdańskiego, historyk 
i politolog, Jacek Tebinka. Jest on od wielu lat szeroko znany jako badacz relacji polsko-
-brytyjskich w minionym stuleciu, autorem m.in. takich książek jak Polityka brytyjska wo-
bec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939–1945 (1998) czy Nadzieje i rozczarowania. 
Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski 1956–1970 (2005). J. Tebinka prezentuje w swym 
omawianym tu dziele stosunek Winstona Spencera Churchilla (1874–1965) do Polski, 
Polaków i spraw polskich w całym okresie jego aktywności politycznej, koncentrując się 
jednakowoż najbardziej – w oczywisty sposób – na okresie 1939–1945.

Praca ma tedy pionierski charakter, choć zdecydowana większość podjętych w niej 
kwestii została już omówiona w naszej historiografii dość szczegółowo (polityka Davida
Lloyda George’a i Anthony’ego Edena wobec Polski, oficjalne relacje brytyjsko-polskie
w okresie międzywojennym, tzw. Monachium, stosunki Churchill–Sikorski i Churchill–Mi-
kołajczyk, Katyń, katastrofa gibraltarska, Jałta i kwestia powojennych granic Polski w uję-
ciu brytyjskim). Główna zasługą J. Tebinki jest natomiast scalenie i usystematyzowanie 
zagadnienia, umiejętne „wplecenie” sprawy polskiej w biografię sir Winstona, a przede
wszystkim poczynienie szeregu pionierskich, autorskich konstatacji, które rzucają nowe 
lub oryginalne światło na całościowy stosunek samego Churchilla oraz brytyjskich elit 
politycznych do Polski i Polaków w tak dramatycznym i bogatym w zmienne koleje losu 
okresie naszych wzajemnych odniesień.

Książka taka niewątpliwie była w naszej historiografii potrzebna. Autor niniejszej
recenzji od prawie 30 lat uważnie śledził literaturę naukową i pamiętnikarską dotyczącą 
Churchilla1, choć nie podejmował w tym zakresie samodzielnej szerokiej kwerendy ar-
chiwalnej, tak jak uczynił to Autor. Mimo to – a może właśnie dlatego – zgadzam się ze 
zdecydowaną większością ustaleń J. Tebinki. Moje krytyczne uwagi są drobne i nie dotyczą 
spraw zasadniczych.

Na początku Autor przekonująco prezentuje „wiktoriańską” mentalność młodego Chur-
chilla, który do listopada 1918 r. prawie nie dostrzegał sprawy polskiej jako zagadnienia 
międzynarodowego, ponieważ państwa naszego nie było po prostu na mapie... W obrębie 
brytyjskich elit opiniotwórczych egzystowało niemal powszechnie popularne pojęcie „Rus-
sian Poland”, obejmujące wyłącznie Kongresówkę jako część imperium carów (s. 11–12). 
Granice zjednoczonych w 1871 r. przez Bismarcka Niemiec traktowano z kolei jako oczy-
wiste. Nie widziano w Anglii – traktowanej jako przysłowiowy pępek świata i liczącej się 
jedynie z wielkimi mocarstwami – potrzeby powstania niepodległego państwa polskiego 
w jakiejkolwiek formie2. W Europie Środkowej jako czynnik decydujący postrzegał Chur-
chill Niemcy, choć nie był klasycznym germanofilem, jak choćby Lloyd George3.

1 Por. na przykład moją obszerną, krytyczną recenzję ze znanej książki biograficznej Martina 
Gilberta, Churchill, t. 1–2, Poznań 1997 w krakowskich „Studiach Historycznych”, 1999, nr 2/165, 
s. 318–320.

2  Raczej wyjątkiem był tutaj Herbert George Wells, który jeszcze przed 1914 r. zauważał i doce-
niał istnienie narodu polskiego jako ważkiego i samodzielnego czynnika geopolitycznego na Starym 
Kontynencie, por. Herbert George Wells, Historia świata, przeł. Jan Parandowski, Wrocław 1979, 
(Biblioteka Narodowa, 2, 195), s. 302.

3 Por. na ten temat osobne studium Normana Daviesa, Lloyd George i Polska 1919–1920, Gdańsk 
2000.
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Autor wspomina nota bene epizodycznie o pobycie młodego Churchilla na Dolnym 
Śląsku podczas „cesarskich manewrów” jesienią 1906 r. Podaje, że odbywały się one 
„w okolicach Wrocławia” (s. 13), a rezydował on sam na zamku w Książu pod Wałbrzy-
chem, u skoligaconej z nim księżnej Daisy von Pless. Gwoli ścisłości należy tutaj uzupełnić 
Autora, iż wspomniane manewry miały miejsce dokładnie pod Strzegomiem (jest tu nawet 
w ogólnoświatowym obiegu fotografia tytułowego bohatera z kajzerem Wilhelmem II,
stojących na jakimś polu, bez podania wszak konkretnej lokalizacji), jako nawiązanie do 
słynnej bitwy z udziałem Fryderyka II pruskiego pod Hohenfriedbergiem (Dobromierzem) 
z 1745 r.

Nawiązując jeszcze do dolnośląskich koneksji Churchilla z Daisy (była ona siostrą 
jego ojczyma), warto uściślić, że rezydował on w 1906 r. najchętniej nie na górskim zam-
ku, lecz w Grand Hotelu w Szczawnie-Zdroju (Bad Salzbrunn). Wydaje się też, że musiał 
on co najmniej przejeżdżać przez Wrocław (najpraktyczniejszym i jedynym w zasadzie 
wygodnym połączeniem do Książa była linia kolejowa z Wrocławia do Świebodzic). Cie-
kawe są w tym kontekście celne spostrzeżenia samej księżnej Daisy, iż dla jej pokolenia 
nawet centralna Europa pod panowaniem pruskim lub austriackim (np. Śląsk czy Czechy) 
to była dla Anglików przysłowiowa terra incognita, w porównaniu nie tylko z Francją, ale 
np. z Indiami czy Egiptem. Nawet rasowemu erudycie Churchillowi geografia tego regionu
była znana tylko bardzo powierzchownie.

Churchill zauważył Polskę w postaci II Rzeczypospolitej dopiero na przełomie lat 
1919 i 1920 w kontekście zachodniej interwencji antybolszewickiej w postrewolucyjnej 
Rosji (s. 15–20). Autor słusznie podkreśla, że był on od tej pory relatywnie najbardziej 
propolskim politykiem brytyjskim, co nie wynikało oczywiście z jakichś altruistycznych 
sympatii, lecz z politycznej kalkulacji. Ideologicznie był zaciekłym antykomunistą, doce-
niał wielce postać marszałka Piłsudskiego (od 1920 r. wysoko cenił żołnierza polskiego), 
nie lubił natomiast zdecydowanie płk. Becka (głównie za aneksję Zaolzia jesienią 1938 r. 
kosztem Czechosłowacji). Jak się zdaje, Churchill nie orientował się dokładnie w istocie 
polskiej „polityki równowagi” w latach 1934–1938, ani też w sprawach Europy Środko-
wo-Wschodniej w ogóle.

Jeśli chodzi o jego stosunek do nazistów, Hitlera i III Rzeszy, to Autor nazbyt niefraso-
bliwie i ogólnikowo stwierdza, że niechęć do nich była u Churchilla elementem trwałym 
niejako od zawsze (tak przynajmniej to zrozumieliśmy), aż do końca tysiącletniej Rzeszy 
(s. 26–30). Należy tedy z recenzenckiego obowiązku wspomnieć tutaj o znamiennym epi-
zodzie z lata 1932, kiedy to podróżujący po Bawarii Churchill nader energicznie usiłował 
skontaktować się z Hitlerem, wówczas dopiero wschodzącą gwiazdą Rzeszy, podczas swej 
kilkudniowej wizyty w Monachium. Próba była podjęta za pośrednictwem Ernsta („Put-
ziego”) Hanfstaengla, wówczas totumfackiego führera, znanego anglofila. Spotkanie nie
doszło wtedy do skutku jedynie dlatego, iż mocno jeszcze zakompleksiony jako polityk 
prowincjonalny Hitler, ani nie znając żadnych języków, ani też w ogóle nie mając dotąd 
kontaktów z zagranicznymi mężami stanu, po prostu najzwyczajniej w świecie krępował 
się spotkania z tak wybitnym i powszechnie znanym politykiem jak Churchill4.

Nie możemy też zapomnieć o relatywnie życzliwym stosunku Churchilla do ewident-
nych w owym czasie sympatyków nazizmu – króla Edwarda VIII (po abdykacji księcia 
Windsoru) i pani Wallis Simpson... Dopiero kiedy około 1937/1938 r. III Rzesza poczęła 
zagrażać interesom Imperium, Churchill namiętnie perorował przeciwko nazistom. Jego 

4 Pisał o tym obszernie Marian Podkowiński, W kręgu Hitlera, Warszawa 1987, s. 50–56.
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pojęcie równowagi między Niemcami a Rosją polegało – najkrócej ujmując – na niedo-
puszczeniu do dominacji któregoś z tych czynników kosztem interesów swego Imperium 
(przede wszystkim na Starym Kontynencie, ale i w basenie Morza Śródziemnego i na 
Bliskim Wschodzie). Rasowy antykomunista, nie wahał się przecież ani przez moment 
w latach 1941–1945 intensywnie kolaborować ze Stalinem. Potem znów przestawił się na 
popieranie (Adenauerowskich) Niemiec zachodnich przeciwko dominacji Kremla. Wszyst-
kie niestety te koszta sławetnej balance of power załatwiano kosztem przede wszystkim 
Polski, jej ziem i granic.

Biorąc pod uwagę okres II wojny światowej, Autor zdaje się raczej przychylać do 
oceny Edwarda hr. Raczyńskiego, że Churchill (mimo takich czy innych konfliktowych
sytuacji oraz własnych bardzo zmiennych humorów i nastrojów) uczynił dla sprawy pol-
skiej wszystko, co leżało w jego mocy (s. 33–34, 42, 52, 65, 71, 81...). Musimy tutaj też 
brać poprawkę na fakt, że w ewidentny sposób Churchill reprezentował angielską rację 
stanu, która często niestety obiektywnie kolidowała po prostu z polską. Przede wszystkim 
wszyscy Anglicy od zawsze uważali tzw. linię Curzona (nie zaprzątali oni sobie przy tym 
głowy kwestią, czy w wersji A czy B, czyli czy ze Lwowem czy bez) za optymalną granicę 
polsko-sowiecką. Czego zresztą specjalnie nie ukrywali jeszcze przed premierem W. Si-
korskim (1939–1943). Mikołajczyka już tylko strofowali i straszliwie brutalnie naciskali 
(1944). J. Tebinka celnie konstatuje, iż wojenny premier gabinetu JKM – w przeciwieństwie 
do swych współpracowników i rządowych kolegów oraz innych polityków brytyjskich 
– autentycznie przejął się dramatem Katynia, jednak nie mógł załagodzić kryzysu w rela-
cjach polsko-sowieckich (s. 136–146), spowodowanego perfidną taktyką Stalina (zerwanie
stosunków z RP w kwietniu 1943 r.).

Bardzo ważki jest rozdział książki o katastrofie gibraltarskiej. J. Tebinka przejrzał
wszystkie możliwe dokumenty źródłowe w tym zakresie i przeanalizował wszelkie moż-
liwe warianty sytuacyjne. Dochodzi jednakowoż do wniosku, iż był to po prostu nieszczę-
śliwy wypadek. W domniemanym sabotażu nie uczestniczyła wedle jego rozeznania ani 
ręka brytyjska, ani nawet sowiecka. Zdaniem J. Tebinki Sikorski jako premier RP był pod 
względem politycznym dla Anglików najlepszy, ponieważ był on najbardziej probrytyjskim 
polskim politykiem. Skłonny był do relatywnie najdalej idących ustępstw w polityce mię-
dzynarodowej wobec dezyderatów i nacisków brytyjskich. Natomiast jeśli chodzi o Stalina, 
to zdaniem Autora gen. Sikorski nie był dlań żadną realną przeszkodą polityczną w drodze 
do celu, czyli do bliskiej sowietyzacji Polski, i jako taki „nie musiał” ulec „aż” fizycznej
likwidacji (s. 152–158). Brzmi to dla nas przekonująco.

Jeżeli zaś chodzi o powstanie warszawskie, to zdaniem J. Tebinki Churchill uczynił 
bardzo wiele w celu dopomożenia mu (wobec dramatycznych interwencji i apeli zarówno 
gen. Sosnkowskiego, jak i Mikołajczyka). Sukces ewentualnej lotniczej pomocy Brytyj-
czyków dla powstańców nie zależał jednakowoż od nich samych (zbyt duże odległości 
z baz lotniczych w Italii), lecz od zgody ZSRR na międzylądowania pod Warszawą, na co 
Stalin konsekwentnie i aż do końca zgody nie wydawał. W takiej sytuacji skrajnie oskar-
życielskie wobec postawy Wielkiej Brytanii enuncjacje gen. Sosnkowskiego w słynnym 
jego wrześniowym rozkazie nr 19, należy poddać – gwoli historycznego obiektywizmu 
– nieco surowszej niż dotąd weryfikacji5.

5 Por. na przykład mój raczej bezkrytyczny wobec opinii Sosnkowskiego artykuł Rozkaz nr 19 
gen. Sosnkowskiego z 1 IX 1944 r. jako protest przeciwko postawie Wlk. Brytanii wobec powsta-
nia warszawskiego, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, Wrocław 1994, z. 5,  
s. 83–99.
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Natomiast najprawdopodobniej świadomie Churchill nie uratował od zguby przeby-
wającego w Rumunii i ciężko chorego Becka. Plany „wydobycia” eksministra przez An-
glików z internowania, jeszcze przed nadejściem tam ofensywy sowieckiej, były całkiem 
realne. Na skutek wszelako przeciągania sprawy w czasie, Beck zmarł 5 VI 1944 r. (s. 233). 
Wydaje mi się tu możliwy i taki scenariusz , że Churchill mógł się obawiać, iż pojawie-
nie się tak wybitnego polityka polskiego jak Beck w Londynie wzmocni tamtejszy obóz 
piłsudczyków, czyli pogorszy znacząco relacje polsko-brytyjskie (choć może to sugestia 
zbyt daleko idąca i dla samego Churchilla jako człowieka krzywdząca?). J. Tebinka poza 
tym słusznie akcentuje fakt – podobnie jak czynił to m.in. Jan Nowak-Jeziorański w swej 
publicystyce – że znacznie większa wina w pogrzebaniu losów sprawy polskiej w latach 
1944–1945 była po stronie USA i cynicznej polityki prezydenta Roosevelta. Obiektywne 
trudności Anglii, upadającej powoli z sił w swym imperialnym rozmachu kosztem USA, 
nie były tutaj także bez znaczenia.

Na koniec: polska granica zachodnia. Początkowo, jeszcze na przełomie 1943 i 1944 r. 
Churchill mówił ogólnikowo i dość niefrasobliwie o granicy na Odrze wraz z Opolszczyzną 
i całymi Prusami Wschodnimi tudzież o konieczności wysiedlenia Niemców (s. 199, 277, 
297). Potem w 1944 r. tylko o południowej części tych ostatnich (reszta miała przypaść 
Rosji). Nota bene nie przejmował się chyba mapą, bo przecież np. Wrocław leży po obu 
stronach Odry... Nie widział też żadnego problemu z wysiedleniami. Analogicznie było 
w lutym 1945 r. w Jałcie. Dopiero po zakończeniu działań wojennych, już w Poczdamie, 
niesłychanie ostro przeciwstawił się polskim aspiracjom terytorialnym na zachodzie. 

Nie mógł pogodzić się zwłaszcza z koncepcją polskiej granicy na Nysie Łużyckiej, 
opowiadając się za Nysą Kłodzką (chyba dopiero wtedy spojrzał na stosowną mapkę), 
a zatem bez Wrocławia, Szczecina, Zielonej Góry, Gorzowa czy Wałbrzycha. Obawiał się 
m.in., że Niemcom w strefie brytyjskiej zabraknie życiodajnego węgla i żywności... Opinie
te podzielali zresztą pozostali politycy brytyjscy, z A. Edenem, C. Attlee czy E. Bevinem 
na czele. Wściekłość Churchilla wobec Polaków, akcentowana często w jego pamiętnikach 
po 1945 r., miała chyba poważne uzasadnienie w tych wielkich kłopotach, jakich mu pod 
koniec wojny „przysporzyli”. Prof. Stanisław Grabski wspomina, iż podczas jego poby-
tu w Londynie w 1946 r. Churchill w ogóle nie chciał z nim mówić o granicy na Odrze 
i Nysie Łużyckiej.

Odbiło się to zapewne i na pozostałych passusach pamiętników Churchilla, kiedy 
ewidentnie pomniejszał wkład polski w zdobycie Monte Cassino, zdawkowo potraktował 
Sikorskiego (którego przedtem wręcz wychwalał pod niebiosa!), powstanie warszawskie 
ewidentnie marginalizował, a wreszcie wyartykułował cały szereg bardzo niepochlebnych 
(delikatnie mówiąc) opinii o Polakach. Dopiero stanowcze interwencje Raczyńskiego i gen. 
Andersa spowodowały złagodzenie owych opinii w kolejnych wydaniach jego głośnych 
memuarów (s. 386–388).

Recenzowana książka jest napisana językiem prostym i klarownym, mimo sporego 
aparatu przypisów archiwalnych i bibliograficznych (archiwa brytyjskie i polskie) czyta ją
się wręcz znakomicie. Autor jest rzeczowy, raczej unika uwag personalnych czy szerszych 
komentarzy własnych, choć czasem włącza w dość monotonny siłą rzeczy tekst jakąś sma-
kowitą anegdotę. W konkluzji rzec możemy, iż Autor uwydatnia drugo- czy nawet trzecio-
rzędną rolę Polski w kalkulacjach Churchilla, niestałość i zmienność jego koncepcji w tej 
materii, wreszcie instrumentalne i koniunkturalne traktowanie naszego kraju. J. Tebinka 
podkreśla jednakowoż, że Churchill nie był ex definitione nieżyczliwy Polsce, jak choćby 
E. Halifax czy D. Lloyd George. Otwarcie wręcz polemizował z opinią tego ostatniego, 
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iż „Polaków nikt nie lubi”, skwapliwie przystawał – jak wspomniałem – na polskie „po-
prawki historyczne”.

Po upływie około 10 lat, jak się zdaje, Churchill pogodził się z linią Nysy Łużyckiej, 
jako ze stanem de facto (choć nie de iure). Dr. Adenauerowi podczas wizyty tegoż w Lon-
dynie w 1955 r. oświadczył wprost, że RFN nie powinna „obecnie” podnosić głośno tego 
problemu na międzynarodowej arenie. Opowiadał się też za pojednaniem polsko-niemiec-
kim w przyszłości (s. 397). Autor kończy swe obszerne, erudycyjne rozważania znamienną 
konstatacją: „Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie Winston Churchill 
nie ma ani jednego pomnika, nie ma też ulic, czy też placów noszących jego imię. I pewnie 
nigdy nie będzie” (s. 390). W pełni podzielamy tę opinię.

Tomasz Serwatka 
(Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)

 Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa: 
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014, ss. 204.

„»Prześniona rewolucja« to rzadkie w polskiej humanistyce połączenie głębokiego 
namysłu nad kulturą i literaturą z trzeźwą analizą kwestii politycznych i ekonomicznych 
– mocna lektura, która każe na nowo przemyśleć »polską duszę«”. Taki fragment recenzji 
autorstwa Agnieszki Graff widnieje na odwrocie książki Andrzeja Ledera, filozofa kultury,
absolwenta Akademii Medycznej w Warszawie, profesora nadzwyczajnego Polskiej Aka-
demii Nauk, kierownika Zespołu Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

Powyższy cytat i krótki biogram Autora mogą sugerować, że trzymamy w ręku książkę 
na najwyższym naukowym poziomie, opartą na solidnych, nowatorskich badaniach, pełną 
nietuzinkowych refleksji, która proponuje nowe spojrzenie na polskie społeczeństwo lat
1939–1956. To złudzenie mija bardzo szybko. 

Treść książki dotyka kilku dziedzin nauki, od psychoanalizy i kulturoznawstwa po 
filozofię i historię. Praca doczekała się także pierwszych recenzji, głównie ze strony filo-
zofów i kulturoznawców1. Dlatego też chciałbym głównie skupić się na analizie warsztatu 
historycznego, dokonanych przez Autora interpretacji wydarzeń historycznych z uwzględ-
nieniem tych, które wydają mi się najważniejsze. 

Książka, która składa się ze wstępu i pięciu rozdziałów, ma konstrukcję problemową. 
Autor poddaje analizie m.in. niełatwy temat zagłady Żydów, zmiany mentalności chłopów 
folwarcznych i dominacji chłopstwa po II wojnie światowej, co było konsekwencją likwi-
dacji ówczesnych elit społeczeństwa polskiego przez dwóch okupantów.

We wstępie książki otrzymujemy szybki i klarownie skonstruowany kurs podstawowych 
pojęć, którymi Autor będzie się posługiwał w swojej pracy. Odwołując się do psychoana-
lizy Lancanowskiej, Leder wyjaśnia, czym jest pole symboliczne, zamiennie wykorzy-
stywane z imaginarium (pojęcie Charlesa Taylora), fantazmat czy transpasywność. Jest 
to zdecydowanie niełatwa lektura dla osób, które wcześniej nie miały styczności z tymi 

1 Zob. Michał Pospiszyl, Prześniona walka klas. Leder, Marks i mieszczańska rewolucja, „Prak-
tyka Teoretyczna”, 10, 2013, 4, s. 205–214; http://praktykateoretyczna.pl/PT_nr10_2013_Epistemo-
logie_feministyczne/PT10_2013_Epistemologie_feministyczne.pdf; Jan Sowa, Wokół prześnionej 
rewolucji, „Le Monde diplomatique”, 100, 2014, 6: http://monde-diplomatique.pl/LMD100/index.
php?id=1_5 (dostęp: 2014).
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pojęciami, choć są one kluczowe dla zrozumienia dalszych rozważań Autora. We wstępie 
Leder przedstawia także nieco ukrytą tezę swojej książki. Rewolucja, która dokonała się 
w polskim społeczeństwie w latach 1939–1956, została prześniona (s. 17), „w efekcie re-
wolucja została doświadczona przez polskie społeczeństwo niczym koszmarny sen”. To 
„przespanie” rewolucji, o którym wspomina Autor, skutkuje brakiem świadomości zmian, 
jakie się wówczas dokonały i jakie ukształtowały obecne społeczeństwo. Leder wspomi-
na m.in. o eliminacji przedwojennych elit, ziemiaństwa, wypędzeniu Niemców z Ziem 
Zachodnich i Północnych czy zagładzie Żydów, zarzucając, że tematy te pojawiają się 
mimochodem w rozprawach historycznych. Stąd też Autor książki uważa się – w mojej 
ocenie – za wyzwoliciela, osobę, której zadaniem jest wybudzenie polskiego społeczeństwa 
ze snu, nieświadomości i zakłamania. Sam bowiem stwierdza, że: „Naszą rolą jest więc 
Benjaminowskie »przebudzenie«; i dlatego, jeśli mówimy o tej pracy jako o historycznej 
rozprawie, to »owszem, ta właściwie nie może traktować o niczym innym« niż skonfron-
towanie nas z pewną jawą” (s. 18).

Autor od razu podejmuje się trudnego tematu zagłady Żydów, który od ukazania się 
książki Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi wywołał w Polsce wiele sporów i dyskusji. Publika-
cja Grossa spotkała się z poważną krytyką historyków2. Mimo wielu sprzeczności, błędów 
interpretacji, uproszczeń, braku analizy wszystkich dostępnych źródeł oraz fałszywych 
i niczym niepodpartych tez pozycja ta wywołała dyskusję na temat roli Polaków w mordo-
waniu Żydów w czasie II wojny światowej. Chociaż nie można zapominać o wydarzeniach 
w Jedwabnem, to trzeba jednak mieć na uwadze, że skala pomocy niesionej przez Polaków 
Żydom była zdecydowanie większa niż działania zmierzające do ich uśmiercenia. Autor 
recenzowanej pracy przedstawia natomiast tylko jedną wersję wydarzeń. Od początku lek-
tury tego rozdziału przekonuje on czytelnika o toczącej się między Polakami (chłopstwem) 
a Żydami (mieszczaństwem) walce klas (s. 57). Dokonuje przy tym wielu uproszczeń. 

Przyjrzyjmy się przykładowo kilku stwierdzeniom Autora, np.: „w centralnej i wschod-
niej Polsce w większości miast i miasteczek Żydzi stanowili ponad połowę ludności” (s. 
51–52). „Obliczenia” Autora nie są podparte żadnymi danymi historyczno-statystyczny-
mi, a na dodatek brakuje przypisu odsyłającego czytelnika do pracy, na podstawie której 
doszedł do takiego wniosku. Raul Hilberg w swoim klasycznym dziele Zagłada Żydów 
Europejskich stwierdził, że Żydzi w polskich miastach powyżej 10 tys. mieszkańców sta-
nowili ok. 40%, co i tak wydaje się wynikiem zawyżonym. W Warszawie, która zaraz po 
Nowym Jorku była drugim miastem na świecie pod względem liczby tej mniejszości, Żydzi 
stanowili 33% mieszkańców3. Mały Rocznik Statystyczny podaje, że w 1931 r. w miastach 

2 Zob. teksty dotyczące oceny książek Grossa: Bożena Szaynok, Aleksandra Klich, Gross – mo-
ralista, nie historyk, „Gazeta Wyborcza”, nr 25 ze stycznia 2008: http://wyborcza.pl/1,75968,4867663.
html (dostęp: 2008); Cena „Strachu”. Gross w oczach historyków. Wybór publikacji, red. Robert 
Jankowski, Warszawa 2008.

3 Raul Hilberg, Zagłada Żydów europejskich, t. 3, przeł. Jerzy Giebułtowski, Warszawa 2014, 
s. 1296. Oryginał The Destruction of the European Jews wydano w 1961 r. Podstawę polskiego tłu-
maczenia stanowiło wydanie Yale University Press z 2003 r., wzbogacone o uzupełnienia i poprawki 
Autora będące efektem kwerend i lektur przeprowadzonych w latach 2003–2007. Hilberg swój wy-
nik oparł na podstawie spisu, który został zawarty w: Atlas of Modern Jewish History, red. Evyatar 
Fr iesel, New York 1990. Natomiast w pracy wydanej przez Główny Urząd Statystyczny wynik ten 
jest jeszcze mniejszy. Wyznania mojżeszowego w 1931 r. w Warszawie było 30,1% mieszkańców, 
a językiem jidysz i hebrajskim posługiwało się 28,5%. Zob. Historia Polski w liczbach. Ludność. 
Terytorium, red. Andrzej Jezierski, Warszawa 1994, s. 159, 163. 
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centralnej i wschodniej Polski było 37% mieszkańców wyznania mojżeszowego, a językiem 
jidysz i hebrajskim posługiwało się 36% ludności4. Na dalszych stronach rozdziału Leder 
podwyższa nawet dane procentowe i dochodzi do wniosku, że w setkach polskich miaste-
czek mniej więcej 60% domów było zamieszkiwanych przez Żydów (s. 80). Stwierdzenie 
to nie ma odzwierciedlenia w żadnych danych historycznych i uznać je należy za błąd.

Autor przekonuje czytelnika, że wielokulturowość II RP była pozorna, a Żydzi zostali 
wyizolowani z polskiego społeczeństwa, m.in. także poprzez barierę językową (s. 59–60). 
W tej kwestii powołuje się on na Czesława Miłosza, który stwierdził, że: „»językiem jidysz 
mówiła ogromna większość [Żydów], w tym języku uczono w szkołach, wychodziły książ-
ki i gazety«, społeczność ta była izolowana od etnicznych Polaków również przez język” 
(s. 59–60). Powoływanie się na wspomnienia literata może budzić wątpliwości. Leder nie 
wspomniał słowem o tym, że Żydzi na przestrzeni wieków, funkcjonując w społeczeństwie 
polskim, nauczyli się posługiwać językiem polskim5. 

Następnie Autor dochodzi do wniosku, „że dla wielu z nich [Żydów – K.Ł.] sposobem 
wyjścia z getta stał się akces do ruchu komunistycznego” (s. 63). Filozof stwierdza, że 
problem ten jest dziś badany, i podaje za wzór książkę Pawła Śpiewaka Żydokomuna. In-
terpretacje historyczne, która spotkała się z powszechną krytyką środowiska historyków 
z powodu sporej liczby błędów wynikających z nadinterpretacji, ulegania mitom oraz braku 
warsztatu historycznego6. Na następnych stronach Leder dodaje, iż „ogromna większość 
drobnomieszczańskiej i bardzo religijnej ludności żydowskiej w ogóle nie komunizowała” 
(s. 71). Nie uchroniło to Żydów od oskarżeń przez Polaków o zdradę, co w konsekwencji 
doprowadziło do mordu w Jedwabnem. Ogólny obraz stosunków polsko-żydowskich przed-
stawiony przez Autora jest mocno uproszczony i jednostronny. Zdecydowanie pełniejszy 
i wieloaspektowy problem tych stosunków przedstawił w jednej z najgłośniejszych prac 
ostatnich lat Marcin Zaremba. Autor książki Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa 
reakcja na kryzys, doszedł do wniosku, iż „w II Rzeczypospolitej mamy do czynienia 
z mozaiką postaw i poglądów, której nie sposób sprowadzić do jednego, wrogiego Żydom 
mianownika”7. 

Leder wyłącznie negatywnie ocenia także postawy moralne Polaków względem mor-
dowanych Żydów w czasie wojny. Przypisuje sobie rolę głosu polskiego sumienia, stwier-
dzając: „Trzeba więc to wypowiedzieć: dla bardzo wielu ludzi wejście w »przygodę« 
z nowoczesnością odbyło się po żydowskim trupie. [...] Sądzę jednak, że obowiązkiem 
dorosłych Polaków wobec samych siebie jest zadanie sobie pytania: co moi rodzice, co 

4 Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa 1939, s. 22–25. Rocznik dostępny na stronie: Repozyto-
rium Cyfrowe Instytutów Naukowych: http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=17198&from=pu-
blication (dostęp: 2012). Na sporządzone dane składały się wyniki procentowe z miast województw 
centralnej i wschodniej II RP, czyli województw: białostockiego, warszawskiego, lubelskiego, kie-
leckiego, łódzkiego, nowogrodzkiego, poleskiego, wołyńskiego i wileńskiego. Warto zaznaczyć, że 
w żadnym z województw centralnej i wschodniej Polski wynik nie przekroczył 50%, tylko w woje-
wództwach poleskim i wołyńskim osób posługujących się językiem jidysz i hebrajskim oraz wyznania 
mojżeszowego było najwięcej, bo ok. 49%. 

5 Hi lberg, Zagłada, t. 3, s. 1298.
6 Zob. Szymon Rudnicki, Pawła Śpiewaka droga przez mękę. Od „Żydokomuny” do Żydo-

komuny, „Kwartalnik Historii Żydów”, 244, 2012, 4, s. 603–619: http://www.jhi.pl/uploads/attach-
ment/file/166/244_recenzje.pdf (dostęp: 2012).

7 Marcin Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 
2012, s. 83. Szerzej zob. s. 71–85.
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moi dziadkowie wtedy robili?” (s. 92). Jest to m.in. nawiązanie do problemu przejmowania 
przez Polaków dobór materialnych po zamordowanych Żydach czy ekscesów antysemic-
kich. O ile nie można zaprzeczyć, że takie incydenty w Polsce miały miejsce, o tyle opisy-
wanie stosunków polsko-żydowskich w omawianym okresie tylko z tej perspektywy jest 
zakłamywaniem historii. Ani razu Autor recenzowanej pracy nie wspomina o działalności 
„Żegoty”, czyli podziemnej organizacji, organu rządu polskiego na uchodźstwie, który 
w latach 1942–1945 niósł pomoc Żydom w gettach i poza nimi. Leder zapomina także 
o realiach niemieckiej okupacji i fakcie, że za ukrywanie Żydów w Polsce groziła kara 
śmierci. Nie sposób zapomnieć, że Polacy, którzy ratowali Żydów, często padali ofiarą nie
tylko Niemców, ale także własnych sąsiadów, którzy donosili o ukrywaniu Żydów. Dopie-
ro uświadomienie sobie wyjątkowej złożoności tych wydarzeń umożliwia zrozumienie, 
dlaczego nie wszyscy Polacy byli skłonni pomóc Żydom. Niemniej jednak nie zmienia to 
faktu, iż najwięcej osób nagrodzonych najwyższym izraelskim cywilnym odznaczeniem 
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” jest narodowości polskiej8, o czym Autor także 
nie wspomniał. 

W dalszych rozważaniach Autor opisuje zmianę mentalności, która dokonała się w pol-
skim społeczeństwie pod wpływem II wojny światowej. Mentalność folwarczną zastąpiła 
industrializacja i masowe przechodzenie ludzi do miast. Moje wątpliwości budzi stwier-
dzenie, jakoby „w 1944 roku komuniści zdawali sobie sprawę, że kluczowe jest dla nich 
zdobycie poparcia chłopów i złamanie politycznej oraz kulturowej dominacji ziemiaństwa” 
(s. 97). Bez wątpienia manifest PKWN z 1944 r., który wprowadzał reformy rolne, miał na 
celu zjednanie chłopów z nową władzą i marginalizację ziemiaństwa, któremu zostały ode-
brane własności powyżej 50 ha. Nie wiem jednak, gdzie Autor widzi po wojnie polityczną 
oraz kulturową dominację ziemiaństwa. Wojna definitywnie położyła kres tej warstwie,
o czym zresztą Leder wspomina, konstruując zarzut w stronę historyków o braku mono-
grafii opisującej zagładę tej grupy społecznej w latach 1939–1945 (s. 118). Jest to zatem
kolejny brak logicznej konsekwencji wywodu. Pierwsza sowiecka okupacja, szczególnie 
pierwsze dwie masowe deportacje z lutego i kwietnia 1940 r., były początkiem zagłady 
ziemiaństwa. Na mocy konferencji „wielkiej trójki” w Teheranie w 1943 r. Polska utraciła 
Kresy Wschodnie, a przedstawiciele ziemiaństwa, którzy ocaleli, znaleźli się w nowych gra-
nicach państwa i musieli pogodzić się z ową reformą. Inni wyemigrowali z Polski, a część 
przeniosła się do miast. Stwierdziłbym zatem, że reforma rolna miała na celu ostateczne 
wyeliminowanie resztek ziemiaństwa z życia społecznego. 

Na następnych stronach Autor opisuje odwieczne konflikty między chłopem a panem.
Chociaż nie można nie zgodzić się z tym, że takie antagonizmy istniały, to jednak wąt-
pliwości budzi zbudowanie tej tezy na podstawie powieści Witolda Gombrowicza Fer-
dydurke. Twórczość Gombrowicza, jednego z czołowych polskich, ale także światowych 
powieściopisarzy i dramaturgów, nacechowana była absurdem, dowolnością interpretacji, 
ironią oraz polemiką ze społecznymi wartościami. Leder cytuje fragment Gombrowicza, 
w którym główny bohater razem ze swoim przyjacielem dostaje się na wieś i widzi przera-
żonych chłopów, którzy mieszkają w dołach wykopanych w ziemi, bojąc się gniewu swo-
jego pana. Gombrowicz porównuje chłopów do psów, które źle traktowane wykorzystają 

8 Na stronie Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozoli-
mie wśród 25 271 osób wyróżnionych tym odznaczeniem jest aż 6454 Polaków. Na drugim miejscu 
są Holendrzy z wynikiem 5351 osób. Zob. http://www.yadvashem.org/yv/en/righteous/statistics.
asp#explanation (dostęp: 2014).
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moment do ataku. Jest to przykład gombrowiczowskiej obsesji zwalczania jakichkolwiek 
ustalonych norm, buntu przeciwko istniejącemu porządkowi, który uosabiają rodzina, 
społeczeństwo, religia itp. I na tej metaforze, którą Leder traktuje jako fakt historyczny, 
budowany jest dalszy tok rozumowania. Twierdzenie, że wojny chłopskie były reakcją za 
wieki nagromadzonych krzywd i pogardy, jest tylko powierzchownym opisem. Warto tak-
że zastanowić się nad wiekową świadomością krzywd wśród chłopów. Czy taka refleksja
w ogóle występowała?

Autor przekonuje, że po wojnie w chłopstwie „na pewno istniał potencjał buntu, a gdzieś 
głęboko tliły się marzenia o nim” (s. 145). Tę śmiałą tezę Leder buduje na stwierdzeniu: 
„czasy, gdy »oekonomia« opierała się na wskazówce Anzelma Gostomskiego, że »pod-
stawą dobrej gospodarki są dwie rzeczy – pańszczyzna i szubienica«, nie były wcale takie 
odległe” (s. 145). Teza o jakimkolwiek potencjale buntu wśród chłopów – uśpionym po 
wojnie – jak twierdzi Autor, jest niemożliwa do weryfikacji. Jak bowiem udowodnić, że taki
uśpiony potencjał istniał w umysłach chłopów? O ile nie neguję, iż relacje między panem 
a pańszczyźnianym chłopem były nacechowane elementami wyzysku i krzywdy społecz-
nej, o tyle moje wątpliwości budzi powołanie się Autora na Anzelma Gostomskiego, który 
miałby uważać pańszczyznę i szubienicę za podstawę gospodarki. Warto wspomnieć, że 
Anzelm Gostomski, wojewoda rawski, był autorem poradnika rolniczego Gospodarstwo, 
wydanego w 1588 r., oraz autorem rozważań na temat działalności urzędnika dworskie-
go. W pracy tej trudno odnaleźć pogardę dla chłopów wyrażającą się w ich wyzysku czy 
nadużywaniu kary śmierci9.

Zdecydowanie najlepszą częścią pracy jest rozdział IV, dotyczący terroru i industriali-
zacji w powojennej Polsce. Rozdział jest logicznie i spójnie skonstruowany. Autor opisuje 
m.in. długą walkę komunistów z Kościołem, który mocno oddziaływał na ludność wiej-
ską. Stąd też wysiłki komunistów, aby dokonać szybkich i radykalnych kroków w polityce 
antykościelnej. Interesujące są rozważania Autora na temat terroru i strachu, które, jak 
pisał Marcin Zaremba, są nierozłączne. Leder idzie o krok dalej i dochodzi do wniosku, 
że: „Strach jest nieodłącznym partnerem terroru, retoryka strachu – ich nosicielem, ale dla 
bardzo wielu udział w terrorze jest źródłem skrytej rozkoszy” (s. 177). Autor powołuje się 
m.in. na znaną, ale także skrytykowaną za warsztat naukowy pracę Daniela Goldhagena, 
Gorliwi kaci Hitlera. Zwyczajni Niemcy i Holocaust, traktującą o udziale zwykłych Niem-
ców w zbrodniach II wojny światowej. Leder pokazuje, że w Polsce skala terroru związa-
na była m.in. ze społecznymi antagonizmami, nienawiścią do wrogów oraz pogardą dla 
gorszych od siebie. Interesujące, ale także niepokojące w swoim wydźwięku jest zdanie, 
w którym Autor stwierdza: „Doświadczenie społeczeństw totalitarnych zaświadcza, że 
wystarczy dać człowiekowi (a w każdym razie wielu z nas) możliwość znęcania się nad 
bliźnimi, by nie było mu już potrzebne do szczęścia prawie nic więcej” (s. 177). Podobny 
niepokój wyrażali już wcześniej socjolog Zygmunt Bauman10 czy psycholog Philip Zim-
bardo11. Rozważania te skłaniają do myślenia. 

9 Por. Piotr Badyna, Etyka urzędnika folwarcznego w XVI w. Casus zawarty w Gospodarstwie 
Anzelma Gostomskiego, [w:] Między Barokiem i Oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego, 
red. Stanisław Achremczyk, Olsztyn 2006, s. 51–63. 

10 Zob. Zygmunt Bauman, Nowoczesność i zagłada, Warszawa 1992, lub wyd. rozszerzone: 
Kraków 2009.

11 Philip Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, red. nauk. Maria Ma-
terska, Warszawa 2008.
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Praca de facto kończy się na rozdziale IV, bo rozdział V to ujawnienie i tak widocznych 
od pierwszych stron książki poglądów politycznych Autora. Leder na ostatnich stronach 
pisze swoisty poradnik dla odrodzenia lewicy, stwierdzając m.in.: „ludzkie sprawy musimy 
rozwiązać tu i teraz, na ziemi, bo żadnego pocieszenia »stamtąd« nie ma i nie będzie. Bez 
tego credo lewica nie wie, kim jest” (s. 187). W mojej ocenie ideologia i poglądy polityczne 
Autora całkowicie i bez reszty determinują wywód i uniemożliwiają rzetelność badawczą. 
Brakuje przy takim podejściu miejsca na rzeczową polemikę, bo wiadomo z góry, jakiej 
tezy się dowodzi. Nie dobiera się interpretacji do danych historycznych (faktów), ale do-
biera się fakty do przyjętej z góry tezy. W pracy Ledera ideą, jaką należy udowodnić za 
pomocą faktów, jest walka klas, która stanowi motor zmian w historii postępu ludzkości. 
W pracy pojawiło się wiele nieweryfikowalnych stwierdzeń. Wybitny filozof i największy
krytyk marksizmu Leszek Kołakowski w swoim opus magnum: Główne nurty marksizmu. 
Powstanie, rozwój, rozkład stwierdził: „mglistość pozwala doktrynie [marksistowskiej 
– K.Ł.] wysuwać liczne nie dające się sprawdzić roszczenia pod adresem historii”12. I tak 
mamy w tym przypadku. Autor postawioną na początku książki tezę udowadnia wszelkimi 
możliwymi przykładami, upraszczając te, które mogłyby tę tezę podważyć, lub nie odwo-
łując się do nich. W tym miejscu przychodzi mi na myśl znane, opowiadane jako anegdota 
stwierdzenie Georga Wilhelma Hegla, niemieckiego filozofa: „Jeśli teoria nie zgadza się
z faktami, tym gorzej dla faktów”. 

Książka skłania także do kilku refleksji. W badaniach historyków reforma rolna PKWN
postrzegana jest raczej jako zmiana stosunków własnościowych oraz struktury wsi, rzadziej 
jako konsekwencja działania zbrodniczego systemu komunistycznego. Po 1989 r. nikt nie 
chciał zrekompensować krzywd wyrządzonych ziemianom lub ich potomkom w PRL. 
Do dziś w Polsce nie powstała ustawa reprywatyzacyjna. Ostatni projekt zaproponowa-
ny przez rząd Marka Belki miał przynieść 15-procentowe odszkodowanie właścicielom 
ziemskim, którym majątek został odebrany przez państwo w latach 1944–1962. Projekt 
ustawy utknął jednak w sejmowej komisji nadzwyczajnej. Nie widać także społecznej 
akceptacji lub nacisków w tej kwestii, co każe zastanowić się nad kondycją rozliczenia 
z poprzednim ustrojem. 

Trzeba zaznaczyć, że powyższa krytyka miała na celu ukazanie mankamentów książki 
wyłącznie pod kątem warsztatu naukowego historyka. Dziś promuje się badania inter-
dyscyplinarne, jednak bez odpowiedniego przygotowania warsztatowego porywanie się 
na inne dziedziny nauki musi być skazane na porażkę. Wyjątkiem jest wspomniana już 
praca Marcina Zaremby, w której Autor w wyjątkowy sposób połączył warsztat naukowy 
historyka i socjologa. Praca Andrzeja Ledera, mimo iż podejmuje się analizy ciekawego 
zagadnienia zmian mentalnościowych dokonanych w polskim społeczeństwie w czasie 
wojny i po niej, w mojej ocenie nie stanowi tego wyjątku. 

Krzysztof Łagojda 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) 

12 Leszek Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Powstanie, rozwój, rozkład, Londyn 1988, 
s. 307.
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Barbara Ilkosz, Historia szopek Bożego Narodzenia na Dolnym Śląsku, Wrocław: 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu 2014, ss. 206, il. barwne i czarno-białe.

W 2014 r. na wrocławskim rynku wydawniczym ukazała się książka Barbary Ilkosz 
poświęcona dziejom szopek bożonarodzeniowych na Dolnym Śląsku. Autorka, kustosz 
oraz kierownik Muzeum Sztuki Współczesnej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, 
specjalizująca się w badaniach nad sztuką polską XX w. oraz działalnością środowiska 
artystycznego stolicy Śląska w międzywojniu, ma na swoim koncie bardzo wiele publika-
cji. Wśród nich dominują prace poświęcone polskim artystom oraz twórcom wrocławskim 
działającym w mieście w latach 20. i 30. XX w1. Recenzowana pozycja w pierwszym 
oglądzie na tle całego dorobku wydawniczego B. Ilkosz może wydawać się zaskoczeniem, 
jeśli chodzi o podjęty w pracy temat. Wszelkie wątpliwości w tej materii rozwiewa głos 
dyrektora wrocławskiego Muzeum Narodowego Piotra Oszczanowskiego, który w Przed-
mowie do publikacji zauważa, iż książka „to efekt Jej wieloletnich badań, które rozpoczęła 
podczas tworzenia katalogu do pracy magisterskiej obronionej w Katedrze Historii Sztuki 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Ten materiał został z czasem rozbudowany, zweryfikowany,
uzupełniony i dzisiaj składa się na treść niniejszej książki”2.  

Jak zostało to wyraźnie zaakcentowane już w tytule publikacji, poświęcona jest ona 
problematyce założeń obrazujących narodziny Jezusa Chrystusa, czyli szopek Bożego 
Narodzenia, „symbolicznych przedstawień tajemnicy świętej nocy betlejemskiej”3. Autor-
ka swoją uwagę koncentruje przede wszystkim na obszarze Dolnego Śląska, aczkolwiek 
w wydawnictwie znaleźć można bardzo wiele odniesień nie tylko do różnych obszarów 
ziem niemieckich, lecz także do kontekstu ogólnoeuropejskiego. Daty chronologiczne 
rozważań zamykają się w okresie od XVI w. po rok 1945. 

Jak wyraźnie podkreślił w Przedmowie P. Oszczanowski, omawiana książka jest 
pierwszą monografią tematu w polskiej literaturze przedmiotu4. Stanowi również pewnego 
rodzaju ukoronowanie wielu przedsięwzięć zapoczątkowanych w 1976 r. przez Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu na rzecz rozpropagowania problematyki śląskich szopek bożo-
narodzeniowych w kontekście ich znaczenia dla regionalnego dziedzictwa kulturowego. 
Zorganizowano wówczas wystawę szopek śląskich (20 obiektów), która była pierwszą 
ekspozycją tego rodzaju zabytków w Polsce. Wydarzenie to dało także asumpt do wyda-
nia katalogu. W ciągu kilku kolejnych lat, przede wszystkim dzięki badaniom terenowym 
prowadzonym przez B. Ilkosz na obszarze Kotliny Kłodzkiej i Kotliny Jeleniogórskiej, 
odkryto i opracowano naukowo kolejnych 30 szopek. Efekty wspomnianych prac zostały 
zawarte w sporządzonym przez Autorkę katalogu powstałym w 1980 r., który jej zdaniem 
stanowił „już wtedy zarys historii szopki Bożego Narodzenia na Dolnym Śląsku”5. Stał się 

1 Wybrane publikacje: Oskar Moll. Gemälde und Aquarelle, red. Anette Gauther ie-Kamp-
ka, Petra Hölscher, Barbara I lkosz, Michael Kirchner, Peter Kropmanns, Brigitte Würtz, 
Mainz–Köln 1997; Barbara I lkosz, Maria Jarema (1908–1958), Wrocław 1998; Georg Paul Hey-
duck (1898–1962). Malarstwo, red. Barbara I lkosz, Peter Mrass, Jan Sakwerda, Zabrze 1999; 
Barbara I lkosz, Janusz Eysymont. Obrazy mityczne, Wrocław 2005; eadem, Halina Eysymont. 
Pejzaże, Wrocław 2013. 

2 Piotr Oszczanowski, Przedmowa, [w:] Barbara I lkosz, Historia szopek Bożego Narodzenia 
na Dolnym Śląsku, Wrocław 2014, s. 7.

3 I lkosz, Historia, s. 11.
4 Oszczanowski, Przedmowa, s. 7.
5 I lkosz, Historia, s. 19.
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on z czasem podstawą recenzowanej tu publikacji. Z kolei do najważniejszych wydawnictw 
zagranicznych obejmujących swoją problematyką również dzieje śląskich szopek zalicza się 
przede wszystkim pracę Alfreda Karaska i Josefa Lanza powstałą w latach 70. XX w.6

Recenzowana publikacja spełnia kryteria przypisane wydawnictwu o charakterze mo-
nograficznym. W warstwie tekstowej składa się z kilku zasadniczych elementów. Pracę
rozpoczyna bardzo rozbudowany Wstęp, złożony z czterech podrozdziałów. Pierwszy, 
zatytułowany Szopka Bożego Narodzenia jako ilustracja narodzin Chrystusa, stanowi 
refleksję Autorki nad zdefiniowaniem problematyki, o której traktuje książka, zarówno
w kontekście ogólnym, jak i w konkretnych odniesieniach do Śląska. Kolejny podrozdział 
przedstawia rozbudowaną analizę stanu badań nad historią szopek bożonarodzeniowych, 
przede wszystkim śląskich. Następna część publikacji zawiera przedstawienie i analizę 
problematyki z zakresu ikonograficznych schematów plastycznych różnych elementów
szopek. Ostatni podrozdział Wstępu został zatytułowany Obrzędy bożonarodzeniowe – od 
Meditationes vitae Christi do theatrum sacrum. Znajdują się w nim zarówno rozważania 
dotyczące etymologii słów „szopka”, „jasełka”, „stajenka”, jak i odpowiedzi na pytania 
o inspiracje ukształtowania szopek i ich znaczenie w rytuale religijnym. 

Drugą, wyraźnie wyodrębnioną cześć publikacji stanowi bardzo duży rozdział pt. Hi-
storia szopek śląskich, który podzielony jest na siedem podrozdziałów w układzie chrono-
logiczno-problemowym i przedstawia zasadniczą analizę zaakcentowanego w tytule pro-
blemu. Wywód rozpoczyna zagadnienie szopek misjonarzy jezuickich z XVI w. Następnie 
kontynuowany jest poprzez dzieje szopek śląskich w kolejnych stuleciach. Tę część książki 
kończy podrozdział zatytułowany Szopki w pierwszej połowie XX w. 

Wydawnictwo zawiera aparat naukowy w postaci przypisów oraz bibliografii. Całość
uzupełnia indeks artystów i twórców szopek, indeks miejscowości, wykaz i źródła ilustracji 
oraz podsumowanie w języku angielskim i niemieckim. 

Książka B. Ilkosz stanowi efekt iście benedyktyńskiej pracy, której stopnia skompliko-
wania nie oddaje w pełni wykaz bibliograficzny źródeł i opracowań zawarty w publikacji.
Nie brak w nim odniesień do literatury z epoki, jak również artykułów w prasie, głównie 
o charakterze regionalnym. To jednak, co było istotą badań źródłoznawczych, Autorka 
skromnie sygnalizuje w Podsumowaniu publikacji. Jak sama zauważa, szopki stanowią 
bardzo trudny materiał badawczy zarówno ze względu na szeroką gamę ich form, mate-
riałów, z których zostały wykonane, jak i z uwagi na zróżnicowany stopień zachowania. 
Z powodu znacznej ich eksploatacji większość przedstawionych w wydawnictwie szopek 
nie zachowała się w stanie pierwotnym, co bardzo komplikowało proces ich weryfikacji
merytorycznej co do autorstwa, a także co do daty oraz miejsca powstania. B. Ilkosz zauwa-
żyła więc: „Stosowany często przez użytkowników szopek proceder łączenia elementów 
o różnej proweniencji jeszcze bardziej komplikuje próbę precyzyjnego opisania dziejów 
tego zwyczaju adoracji wyobrażenia narodzin Jezusa. Pomocna w tym zakresie pozostaje 
analiza stylistyczna lub porównawcza, która jednak w wypadku wytworów sztuki ludo-
wej nie zawsze jest skutecznym narzędziem badawczym”7. Omawiana tu książka stanowi 
jednak dowód wielkiego profesjonalizmu badawczego Autorki, czytelnik bowiem otrzy-
mał dzieło komplementarne, które łączy w sobie ważkie ustalenia badawcze z atrakcyjną 
formułą przekazu warunkowaną jasnym, klarownym językiem. Dzięki temu po publikację 

6 Alfred Karasek, Josef Lanz, Krippenkunst in Böhmen und Mähren vom Frühbarock bis zur 
Gegenwart, Marburg 1974; wyd. 2: Marburg 1992.

7 I lkosz, Historia, s. 175.



 Artykuły recenzyjne i recenzje 175

sięgną nie tylko historycy sztuki czy badacze ziemi śląskiej, ale także odbiorcy poszukujący 
ciekawej opowieści o tradycjach świątecznych.

Wagę tematu omawiającego istotny element dziedzictwa kulturowego śląskiej ziemi 
doceniło również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wspierając finansowo
publikację. 

Ogromnym walorem książki jest jej warstwa ikonograficzna. Zawiera ona bowiem aż
124 barwne i czarno-białe ilustracje pochodzące z różnych źródeł, zaaranżowane i podane 
w atrakcyjnej, dynamicznej formule. Mowa tu o archiwum prywatnym Autorki, jak również 
Jerzego Ilkosza czy Wojciecha Rogosza i Arkadiusza Podstawki. Część ilustracji pochodzi 
m.in. z Bawarskiego Muzeum Narodowego w Monachium, Muzeum Narodowego we Wro-
cławiu, archiwów klasztornych czy prasy z epoki. Warstwa ikonograficzna książki stanowi
nie tylko piękne uzupełnienie tekstu, ale jest także nastrojowym elementem dodającym 
swoistego klimatu publikacji, pod tym względem zbliżonej do albumu. Dzięki temu zabie-
gowi wydawnictwo może stać się również atrakcyjnym prezentem bożonarodzeniowym 
dla bardziej wymagających miłośników książek.

Omawiana tu książka ma jeszcze jeden, jakże cenny walor, który stosunkowo rzadko 
może zostać przypisany wydawnictwom łączącym w sobie formułę rzetelnej pracy nauko-
wej z popularyzacją wiedzy. Na aspekt ten zwrócił uwagę w Przedmowie P. Oszczanowski, 
pisząc: „Ta publikacja ma także czytelny wymiar ludzki, można by rzec – daje nam coś 
w rodzaju wytchnienia, wyciszenia, dystansu czy też odskoczni od rzeczywistości. Staje 
się okazją do tego, aby choć na chwilę zapomnieć o tempie życia. Pozwala bowiem po-
nownie odkryć i przypomnieć świat czasów minionych, powrócić do okresu dzieciństwa, 
oddać się wspomnieniom. Odnajdujemy tu bohaterów historii biblijnych, które tak mocno 
zapadły nam w pamięć. Bohaterów, którzy przez cały rok byli oczekiwani, za którymi po 
prostu się tęskniło. Pragnęło się ich znowu zobaczyć. Ta książka jest zarówno mądra, jak 
i subtelna. Jest taka, jaką może napisać tylko wytrawny historyk sztuki. Ktoś, kto ma już 
dystans do świata i życia, ale jakże mocno kocha ten świat i dobrze rozumie to życie. Za 
tę lekcję wspomnień, za danie szansy na to, by w trakcie lektury przeżywać to niezwykłe 
bożonarodzeniowe misterium i powracać do czasów szczęśliwości, winniśmy Autorce być 
wdzięczni”8. W tym miejscu wypada tylko zgodzić się z przywołanymi tu słowami dyrek-
tora Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Podsumowując, wyrazić należy jednak pewnego rodzaju niedosyt związany z bardzo 
skromną akcją marketingową książki. Jej obecność wyłącznie w księgarni Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu oraz praktycznie brak szerszej reklamy we współczesnych realiach 
rynkowych bardzo mocno ogranicza wiedzę potencjalnych czytelników o istnieniu, co 
należy tu bardzo mocno podkreślić, wartościowej i atrakcyjnej w formie publikacji.

Książka B. Ilkosz jest monografią tematu. Jak zauważa jednak sama Autorka, „w dzie-
jach szopek śląskich pozostaje jeszcze wiele luk, które czekają na wypełnienie przez 
kolejnych badaczy i miłośników tej bożonarodzeniowej tradycji”9. Wypada więc w tym 
miejscu wyrazić nadzieję, iż w przyszłości pojawić się może kolejna publikacja dotycząca 
omawianej tu problematyki. Książka Historia szopek Bożego Narodzenia na Dolnym Ślą-
sku wyznaczyła bardzo wysoki poziom, co oznacza, iż przed przyszłymi badaczami tematu 
stoi ogrom pracy i wysiłku. 

Joanna Nowosielska-Sobel 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

8 Oszczanowski, Przedmowa, s. 8.
9 I lkosz, Historia, s. 178.
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„Nowa Kronika Wałbrzyska”, 2, red. Sylwia Bielawska, Wałbrzych: Fundacja Mu-
seion, 2014, ss. 294.

Nie okazała się efemerydą wydawana od 2013 r. „Nowa Kronika Wałbrzyska”1. Nie 
padła ona ofiarą jednorazowego „kaprysu” sponsorów. W 2014 r. ukazał się tom drugi, nadal
pod redakcją Sylwii Bielawskiej i nadal sygnowany przez Fundację Museion2. Z małymi 
zmianami zachowano poprzedni (z pierwszego tomu) układ periodyku o ambicjach na-
ukowych. Choć – także – z wyraźnym wskazaniem na przystępność czytelniczą. W dziale 
drugim, tyczącym się szkolnictwa i edukacji, dodano także sport. Dział o nazwie Sławni 
wałbrzyszanie został zastąpiony – być może przejściowo – działem Życie religijne. Przej-
ściowo, bo uważam, iż należy przypominać osoby zasłużone w całej historii tej ziemi. Od 
najdawniejszych czasów.

Poprzedzający właściwy wstęp do tomu tekst autorstwa prezydenta Wałbrzycha Roma-
na Szełemeja stanowi w istocie wskazanie nowych inicjatyw i nowo otwartych instytucji, 
którymi – naprawdę – Wałbrzych może się w ostatnim czasie pochwalić, jak, by wskazać 
dzieło największe, „Park Wielokulturowy Stara Kopalnia”.

We właściwym wstępie do tomu Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz i Sylwia Bielawska 
podziękowały radnym Gminy Wałbrzych „za zaufanie, swobodę twórczą oraz środki fi-
nansowe”. Czyż może być większy komfort dla animatorów „ewentu” (wydania kolejnego 
tomu „Kroniki”)?

W części historycznej tomu Ryszard Bełdzikowski przedstawił ciąg dalszy swych roz-
ważań (por. tom I „NKW”) o Ziemi Wałbrzyskiej. Wychodząc od przemian demokratyza-
cyjnych 1989 r. po koniec XX w. opisał historię naprawdę najnowszą w dwóch pasmach: 
tym tyczącym się życia politycznego i tym dotyczącym dramatycznych okoliczności 
transformacji gospodarczej, gdy „kwitnące” Zagłębie Wałbrzysko-Noworudzkie upadło, 
grzebiąc fabryki, ale i ludzkie losy wielotysięcznej rzeszy pracowników. W tymże dziale 
Waldemar Sęczyk napisał o Komitecie Wojewódzkim partii komunistycznej (Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej) w przełomowym 1989 r. W korespondującym z tymi czasami 
tekście Beata Detyna pochyliła się nad koszmarnym, do dzisiaj w pełni nierozwiązanym, 
problemem bezrobocia w mieście i jego okolicach. Niejako przy okazji zastanawiam się 
– i absolutnie animatorom „Kroniki” tego nie życzę – nad potencjalną pułapką tematyczną, 
w którą wielokrotnie wpadali inicjatorzy wydawania lokalnych periodyków. Chodzi mi o to, 
by zagadnienie przełomu ustrojowego i – niejako równolegle – niemieckie tradycje dziejów 
miasta i regionu nie wypełniały w zbyt szerokim zakresie pola zainteresowań redakcji. Te 
tematy – bardzo istotne, ale jednak także i wygodne „samograje” – w końcu się wyczerpu-
ją. Sądzę jednak, że osoby odpowiedzialne za „Nową Kronikę Wałbrzyską” świadome są 
konieczności szerszego wykraczania poza te dwa zasoby tematyczne. 

Wychodząc z tradycji niemieckich, na gruncie zachowanej substancji materialnej, 
Mieczysław K. Leniartek opisał zakrojony na wiele lat proces rewitalizacji śródmieścia 
Wałbrzycha. Jakże mało osób wie o tym, że w mieście tym, które na szczęście ominęły 
zniszczenia II wojny światowej, istnieje śliczna starówka. Obecnie odzierana z kilkudeka-
dowej patyny zanieczyszczeń miejscowego przemysłu.

1 Por. odnośną recenzję: Grzegorz Strauchold, „Nowa Kronika Wałbrzyska”, red. Sylwia Bie-
lawska, Wałbrzych: Fundacja Museion, 2013, ss. 295, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 
69, 2014, 2, s. 145–148.

2 Warto nadmienić, że oba tomy dostępne są w internecie, na stronie Jeleniogórskiej Biblioteki 
Cyfrowej (http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra).
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Obok działu poświęconego oświacie i aktywności ruchowej, w tym spraw tak istotnych, 
jak sport dla osób niepełnosprawnych, w „Kronice” zamieszczono szereg tekstów zajmu-
jących się miejscowym życiem kulturalnym. Podobnie jak w pierwszym tomie periodyku, 
Redakcja ma czym się za miasto i jego kulturalne środowisko pochwalić. Nie wymieniam tu 
odnośnych tytułów i ich autorów, podkreślę jednak, że także dzięki inicjatywie wznowienia 
„Kroniki” miasto postrzegane na zewnątrz jako niemal „zagłębie” nieszczęść i niepowo-
dzeń wszelakich może uzewnętrznić swe niebanalne osiągnięcia. Takie, jak życie teatralne, 
historyczne zbiory Biblioteki pod Atlantami czy działalność Wałbrzyskiego Towarzystwa 
Naukowego. Dodam, iż owa popularyzacja skierowana jest nie tylko do czytelników „ze-
wnętrznych”. Wszak i „miejscowi” nierzadko nie mają świadomości doniosłych dokonań 
wałbrzyskiego życia kulturalnego.

Myślę, że tak jak zawsze będzie opisywane i analizowane wałbrzyskie (i okoliczne) 
społeczeństwo, tak na długo badaczy, komentatorów i popularyzatorów interesować będzie 
tematyka Niemców wałbrzyskich. Rdzennych, autochtonicznych mieszkańców tej ziemi, 
swojej heimat, którym na czas jakiś udało się pozostać na ziemi rodzinnej. Tematyka ta była 
– już od dziesięcioleci – obecna w naukowych i popularnych rozważaniach. W Zagłębiu 
Wałbrzysko-Noworudzkim po II wojnie światowej pozostała duża grupa Niemców. Teraz 
przypomniał ją oraz przedstawił kolejne wyniki badań na jej temat Piotr Retecki. 

Zamieszkujący tu prawowici właściciele swej ziemi3 zostali pozostawieni, jako fa-
chowcy niezbędni dla funkcjonowania miejscowego przemysłu. Nie tylko zresztą wydo-
bywczego. W państwie polskim, z założenia nacjonalistyczno-polskim (nawet w komuni-
styczno-stalinowskim wydaniu) wałbrzyscy Niemcy byli nie tylko tolerowani, ale i otoczeni 
(szczególną) opieką. Od końca lata 40. XX w. miało to również związek z istnieniem przy 
nowej, zachodniej granicy Polski „robotniczo-chłopskiej” Niemieckiej Republiki Demo-
kratycznej. Ta specyficzna „diaspora” od lat 50. do początku lat 60. XX w. ulegała sys-
tematycznej degradacji w wyniku decyzji podejmowanych przez miejscowych Niemców 
o wyjeżdżaniu do Niemiec. W tym wypadku w ich komunistycznym (NRD) kształcie. Nie 
znając tych wydarzeń, już jako absolwent wrocławskich studiów historycznych, w początku 
lat 80. XX w. bardzo się dziwiłem, dlaczego we wschodnioniemieckiej Turyngii tak wielu 
ludzi mówiło po polsku.

Ostatni dział drugiego tomu „Kroniki” wypełniły dwa teksty dotyczące życia religij-
nego.

Uważam – po oglądzie dwóch tomów odnowionej „Kroniki Wałbrzyskiej” – iż Redak-
cja idzie dobrą drogą. Koncepcja tak skonstruowanego lokalnego czasopisma o ambicjach 
i popularyzatorskich, i naukowych ma rację bytu. Mam nadzieję, że w kolejnym roku ukaże 
się następny tom.

Grzegorz Strauchold 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

3 Przez prawowitych mieszkańców tego terenu rozumiem zarówno zamieszkujących tam od 
czasów średniowiecznych potomków niemieckich osadników, zaproszonych przez książąt śląskich, 
jak i – zrządzeniem wojennych losów i podejmowanych przy dyplomatycznych stolikach odgórnych 
decyzji – zamieszkałych tam po wojnie Polaków.
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA  
PT. „MEDYCYNA W OKUPOWANEJ POLSCE W CIENIU NAZIZMU”  

(POZNAŃ, 10–12 X 2014 R.)

Katedra Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu, Koło Naukowe ds. Badań nad Nazistowską Pseudoeutanazją i Przymusowymi 
Sterylizacjami funkcjonujące przy UM w Poznaniu oraz Międzynarodowe Centrum Edu-
kacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęci-
miu podjęły się organizacji konferencji poświęconej problematyce zbrodniczej medycyny 
nazistowskiej. Obrady odbyły się w 75. rocznicę zapoczątkowania procesu zagłady tysięcy 
osób chorych psychicznie w ramach hitlerowskiej pseudoeutanazji w symbolicznym dla 
poruszanej tematyki miejscu – w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Patronat honorowy 
nad konferencją objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Pozna-
niu, prof. dr hab. med. Jacek Wysocki, Andrzej Kacorzyk, dyrektor Międzynarodowego 
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, dyrektor 
Centrum Badań o Holokauście Uniwersytetu Jagiellońskiego, i prof. UM w Poznaniu dr 
hab. Jan Jaracz, Przewodniczący Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego Polskiego Towarzy-
stwa Psychiatrycznego. 

Uroczystej inauguracji oraz przedstawienia założeń konferencji dokonali prof. dr hab. 
Michał Musielak (UM w Poznaniu), prof. dr hab. J. Wysocki, prof. dr hab. Włodzimierz 
Samborski (Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Poznaniu), dr Friedrich Leidinger 
(Kolonia) oraz Anna Hryniewiecka (dyrektor CK Zamek w Poznaniu). Pierwsze dwa refe-
raty dotyczyły zagadnienia zagłady osób chorych psychicznie na ziemiach polskich podczas 
II wojny światowej: dr hab. Tadeusz Nasierowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny) 
podjął próbę porównania metod eksterminacji osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie 
Trzeciej Rzeszy z kształtującym się programem eutanazji, selekcją chorych oraz stwarza-
niem warunków sprzyjających szerzeniu się chorób zakaźnych w Kraju Warty i General-
nym Gubernatorstwie, a dr Ingo Loose (Uniwersytet Humboldta w Berlinie) przedstawił 
specyfikę badań oraz proces upamiętniania chorych osób, zamordowanych przez nazistów
od okresu powojennego do współczesności, kreśląc jednocześnie ramy liczbowe ofiar do-
tkniętych uśmiercaniem w ramach tzw. eutanazji. Sesję plenarną zakończył swoim wystą-
pieniem prof. dr hab. M. Musielak (Katedra Nauk Społecznych UM w Poznaniu), odnosząc 
się do charakterystyki higieny ras (Rassenhygiene) w Niemczech oraz jej wpływu na polskie 
środowisko medyczne związane z ruchem eugenicznym w okresie międzywojennym.

Obrady drugiego dnia konferencji zostały podzielone na sześć sesji. Pierwszą z nich 
rozpoczął blok pt. Służba zdrowia w okupowanej Wielkopolsce w perspektywie rozliczenia 



180 Kronika naukowa

z eugeniką i higieną ras, który otworzył dr Johannes Vossen referatem dotyczącym naświet-
lenia rasistowskiej polityki niemieckiej publicznej służby zdrowia w Warthegau w latach 
1939–1945 i towarzyszącej jej tzw. walki narodowościowej. Dr Agnieszka Łuczak (Insty-
tut Pamięci Narodowej w Poznaniu) wraz z mgr Aleksandrą Pietrowicz (IPN w Poznaniu) 
dokonały analizy zagadnienia eksterminacji osób chorych i niepełnosprawnych, będących 
pacjentami szpitali psychiatrycznych oraz pensjonariuszami domów opieki społecznej na 
terenie Wielkopolski w latach 1939–1945. Idea czystości rasowej została szeroko przed-
stawiona na przykładzie działalności zakładu psychiatrycznego „Dziekanka” (Tiegenhof) 
pod Gnieznem przez mgr. Enno Schwanke. Prof. dr hab. Piotr Madajczyk (Instytut Stu-
diów Politycznych Państwowej Akademii Nauk) zwrócił szczególną uwagę na powojenną 
kontynuację eugeniki i higieny ras m.in. w Niemczech Zachodnich, gdzie przyjęte zostały 
wzorce anglosaskie, oraz w krajach skandynawskich, w których eugeniczne programy 
zostały wstrzymane dopiero na początku 1970 r. 

W serii czterech referatów wygłoszonych podczas drugiej sesji zostały poruszone kwe-
stie ściśle związane z działalnością środowiska lekarskiego i „opieką medyczną” w obo-
zach koncentracyjnych. Obozową socjalizację i jej wpływ na rozwinięcie KZ-syndromu 
rozwinęła w swoim referacie mgr Daria Czarnecka (Archiwum Państwowe w Katowicach). 
Wyodrębniła poszczególne elementy systemu zaburzeń emocjonalnych byłych więźniów 
obozów koncentracyjnych, związanych z radykalnym zachwianiem dotychczasowego po-
rządku świata i problemem zaadaptowania się do nowej moralności. Dr Maria Ciesielska 
scharakteryzowała działalność „szpitala” obozowego dla kobiet w KL Auschwitz-Birkenau 
w okresie 1942–1945, będącego tzw. przedsionkiem do krematorium, w którym lekarze SS 
przeprowadzali selekcje, nadzorowali uśmiercanie więźniów w komorach gazowych i pod-
pisywali akty zgonów zawierające fałszywe rozpoznania przyczyny śmierci. Natomiast dr 
Dorota Sula (Muzeum w Gross-Rosen) poddała analizie zorganizowaną namiastkę „opieki 
medycznej” w obozie Gross-Rosen na Dolnym Śląsku. Tematyka eksperymentów pseu-
domedycznych z zakresu polityki rasowej hitlerowskich Niemiec została poruszona przez 
mgr Joannę Wolską (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), która w swoim 
referacie odniosła się do osądzenia zbrodni nazistowskich lekarzy przed Amerykańskim 
Trybunałem Okupacyjnym w Norymberdze (9 XII 1946–20 VIII 1947 r.). 

Sesja pt. Personel medyczny w miejscach zagłady rozpoczęła się wystąpieniem i oso-
bistą refleksją prof. dr. hab. Wacława Długoborskiego, aresztowanego w maju 1943 r. za
działalność konspiracyjną i osadzonego w KL Auschwitz II – Birkenau. Podejście władz 
niemieckich do pracowników ludności ziem podbitych, głównie Polaków, opisał dr Georg 
Lilienthal (Instytut Historii, Teorii i Etyki Medycyny Uniwersytetu w Mainz), nawiązując 
do polskich robotników przymusowych zamordowanych w obozie śmierci w Hadamar 
w okresie od 1942 do 1945 r. Dr Katarzyna B. Głodowska (UM w Poznaniu) przedstawiła 
próbę odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odegrał więźniarski personel pielęgniarski w pro-
cesie eksterminacji więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, omawiając 
role, zadania i odpowiedzialność, jakie zostały powierzone więźniarskiemu personelowi 
pielęgniarskiemu, a także system kar stosowanych wobec tego personelu za niewykonanie 
zadania. Podsumowania sesji dokonał dr Boris Böhm, wyłuskując historię polskich pacjen-
tów uśmierconych w miejscu zagłady Pirna-Sennenstein w ramach „Akcji T4”. Równole-
gle odbywał się panel pt. Szpitale psychiatryczne we władzy nazistów, podczas którego dr 
Kamila Uzarczyk (Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu) prześledziła zbrodniczą działalność szpitala psychiatrycznego w Lublińcu 
(niem. Lublinitz) na Górnym Śląsku – zachowane materiały źródłowe wskazywały na 285 
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ofiar wśród dzieci zmarłych w Lublińcu w latach 1942–1945. Mgr Jacek Nawrocik (Mu-
zeum Martyrologiczne w Żabikowie) i mgr Michał Maćkowiak ponownie nawiązali do 
tematu szpitala dla psychicznie i nerwowo chorych „Dziekanka”, przedstawiając wyniki 
prac wykopaliskowych w lasach w miejscowości Nowaszyce w powiecie gnieźnieńskim, 
wskazujące miejsca pochówku zamordowanych pacjentów tego szpitala.

Podczas ostatnich dwóch sesji drugiego dnia konferencji, zatytułowanych Higiena ras 
i jej konsekwencje oraz Pamięć i edukacja, rozważania prelegentów zostały poświęcone 
analizie ideologicznej niemieckiego rasizmu i jego pokłosia, a także próbom upamiętnie-
nia ofiar zbrodniczego systemu. Przedmiotem wystąpienia prof. UWr dr. hab. Macieja
Marszała był stosunek do niemieckiego rasizmu i hitleryzmu Karola Stojanowskiego 
w okresie międzywojennym, który jako jeden z pierwszych polityków i uczonych do-
strzegał wielkie niebezpieczeństwo ze strony niemieckiego rasizmu dla polskiego bytu 
narodowego, przestrzegając polskie elity przed uleganiem hasłom niemieckich nazistów. 
Wątek idei higieny ras w polskiej eugenice kontynuowała mgr Anna Słoniowska (UZ), 
prowadząc deliberację nad akceptacją i „zachłyśnięciem się” eugeniką negatywną przez 
polskich lekarzy, którzy nie do końca zdawali sobie sprawę z rezultatów wprowadzenia 
eugenicznego prawa w Polsce. Prof. UMCS dr hab. Włodzimierz Piątkowski poprowadził 
zgromadzoną w sali publiczność przez tereny Zamojszczyzny, dokonując socjologicznej 
interpretacji materiałów pamiętnikarskich z lat 1939–1944 umożliwiających rekonstruk-
cję funkcjonowania „medycyny pod okupacją”, których autorem był Zygmunt Klukowski 
– lekarz, bibliofil, kolekcjoner, historyk. Pseudonaukową działalność Instytutu Niemieckiej
Pracy na Wschodzie, dotyczącą badań antropologicznych przeprowadzanych na ludności 
żydowskiej w tarnowskim getcie, przedstawił dr hab. Leszek Hońdo (Instytut Judaisty-
ki Uniwersytetu Jagiellońskiego). W sąsiadującej sesji problematykę zagłady Żydów 
w kontekście nauczania o holokauście na wszystkich poziomach edukacji sprecyzował dr 
Piotr Trojański (Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), tymczasem 
dr med. Gerrit Hohendorf (Instytut Historii i Etyki Medycyny Uniwersytetu Technicznego 
w Monachium) ukazał nowe miejsca informacji i sposoby upamiętniania ofiar eutanazji na
Tiergartenstraße 4 w Berlinie. Andreas Knitz, dr Horst Hoheisel i dr med. Thomas Müller 
(Instytut Historii Medycyny Uniwersytetu w Ulm) podążyli w swoim wystąpieniu za mobil-
nym pomnikiem Szarego Autobusu, będącym „pojazdem pamięci”, swoistym „wehikułem 
historii”, symbolizującym ofiary tzw. Akcji T4, jej sprawców i zbrodniczy system. Blok pt.
Pamięć i edukacja zakończył referat mgr Elżbiety Pasternak, dotyczący projektów eduka-
cyjnych dla studentów medycyny, organizowanych przez Międzynarodowy Dom Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu. 

Obrady drugiego dnia konferencji zostały podsumowane panelem dyskusyjnym, ma-
jącym na celu zastanowienie się nad zasadnością używania argumentów historycznych 
w kontekście współczesnych zagadnień bioetycznych, oraz spotkaniem Koła Naukowego 
ds. Badań nad Nazistowską Pseudoeutanazją i Przymusowymi Sterylizacjami.

Trzeci, niedzielny dzień obrad został podzielony na dwie sesje plenarne, podczas któ-
rych poruszone zostały społeczno-kulturowe aspekty medycyny w czasach nazizmu oraz 
działalność polskiej służby zdrowia w okresie okupacji hitlerowskiej. Prof. UZ dr hab. Ste-
fan Konstańczak przeanalizował sztucznie wywoływane eksperymenty pseudomedyczne 
ukierunkowane na tzw. chorobę głodową, będącą przedmiotem badań w getcie warszaw-
skim i obozach zagłady, jak również towarzyszące im filozoficzne refleksje o wymiarze mo-
ralnym. Pojęcie ludobójstwa, zdefiniowane przez Rafała Lemkina w połowie XX w., wyko-
rzystał dr Stanisław Antczak (UM w Poznaniu) w swojej prelekcji pt. Specyfika ludobójstwa 
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dokonanego przez Niemców z udziałem świata medycznego na tle rzezi Ormian u progu 
XX stulecia i masakry Tutsich u schyłku XX wieku, wyszczególniając punkty wspólne wy-
mienionych przypadków zbrodni ludobójstwa. Przestrogi dla przyszłych pokoleń udzielił 
prof. AMW dr hab. Piotr Semków (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni), odnosząc się 
do przykładów tzw. aniołów śmierci i ich odpowiedzialności karnej za dokonane zbrodnie 
przeciwko ludzkości. Zagadnienie zbrodniczych eksperymentów pseudonaukowych zostało 
poruszone przez dr Monikę Tomkiewicz (IPN w Gdańsku), nawiązującą do zabiegów ste-
rylizacyjnych osób narodowości romskiej, przeprowadzanych przez „ekspertów rasowych” 
z Berlina w szpitalu w Złotowie (niem. Flatow) w latach 1943–1945. 

Przedpołudniowy blok tematyczny, charakteryzujący polską służbę zdrowia w okresie 
okupacji hitlerowskiej, rozpoczęła dr Agnieszka Gajewska (UM w Poznaniu) rozprawą 
o faszyzmie i lekarzach według Stanisława Lema, który w większości swoich powieści alu-
zyjnie nawiązywał do wydarzeń II wojny światowej i faktów historycznych, przywołując 
epizody z czasów okupacji, żyjąc w cieniu wojennych traum i zakamuflowanych elementów
propagandy nazistowskiej. Autorka, analizując lekturę wątków prozy science fiction Lema, 
pozwoliła na odtworzenie całego spectrum etycznych problemów związanych z decyzjami 
podejmowanymi przez lekarzy. Natomiast losy dzieci żydowskich w Getcie Warszawskim 
w pismach Janusza Korczaka przedstawiła dr hab. Bożena Mroczek (Pomorski Uniwersy-
tet Medyczny w Szczecinie), wskazując na tragiczne przeżycia najmłodszych, biorąc pod 
uwagę rozwój fizyczny dzieci oraz ich psychiczne i społeczne dorastanie. Ostatnie przed-
południowe rozważania sesji skupiły się na problemie zachowania etyki pielęgniarskiej 
w czasach zagłady i działalności służby sanitarnej w okupowanej Warszawie. Mgr Mag-
dalena Kuczyńska (PUM w Szczecinie) dokonała analizy postaw moralnych pielęgniarek 
polskich i niemieckich podczas II wojny światowej wobec takich wyzwań, jak: dochowanie 
wierności państwu, pomniejszenie troski o własne życie, wierność ideałom profesji pielę-
gniarskiej i sprzeciw wobec polityki własnego państwa, a dr Joanna Szymoniczek (Instytut 
Studiów Politycznych PAN) ukazała pracę służby medycznej w okupowanej Warszawie, 
zarówno tej oficjalnej, jak i konspiracyjnej. Temat ten kontynuował dr Piotr Stanek (Cen-
tralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu), nawiązując do systemu 
opieki lekarskiej nad powstańcami warszawskimi w obozach jenieckich Wehrmachtu 
i zwracając uwagę na fenomen funkcjonowania Polskiego Szpitala Wojskowego w Ze-
thain, który posiadał różne oddziały: chirurgiczny, gruźliczy, internistyczny, okulistyczny, 
a opiekę w obozowych lazaretach sprawowali jeńcy wojenni w zależności od posiadanych 
kwalifikacji. Problematyka opieki okołoporodowej w Polsce w okresie II wojny światowej
została przedstawiona przez dr Barbarę Baranowską, prof. dr hab. Ewę Dmoch-Gajzlerską 
i dr Antonię Doroszewską (Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego). Autorki zaprezentowały dane statystyczne dotyczące porodów 
w Polsce, warunki, w których dzieci przychodziły na świat, kwestię stylu życia kobiet 
w czasie ciąży i zapewnienia opieki noworodkowi. 

Ostatni referat konferencji, zaprezentowany przez dr. Zdzisława Jezierskiego (Uniwer-
sytet Medyczny w Łodzi), dotyczył osoby profesora medycyny Jana Olbrycha, cenionego 
znawcy medycyny sądowej nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej. 
Jako więzień obozów koncentracyjnych był świadkiem wielu zbrodni popełnionych przez 
niemieckich lekarzy, o czym poświadczył w orzeczeniu przed Najwyższym Trybunałem 
Narodowym 10 XII 1947 r.
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Konferencję podsumował prof. dr hab. M. Musielak, ukazując, czym – w świetle ob-
rad – była medycyna w okupowanej Polsce w cieniu nazizmu, naświetlając jej zbrodniczy 
charakter, który obecnie należy traktować jako przestrogę dla przyszłych pokoleń. 

Konferencja zorganizowana przez Katedrę Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycz-
nego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz współorganizatorów jest przykładem 
profesjonalnie przygotowanego spotkania fachowców i znawców tematyki związanej 
z medycyną nazistowską okresu II wojny światowej. Poszczególnym, tłumaczonym sy-
multanicznie wystąpieniom towarzyszyła ożywiona rozmowa, sprawnie nawigowana przez 
moderatorów. Przewidziana jest publikacja dorobku konferencji w formie monografii. Kon-
ferencji towarzyszyły wydarzenia o charakterze szkoleniowym, m.in. zwiedzanie Muzeum 
Martyrologicznego w Żabikowie, Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, Zamku 
Cesarskiego w Poznaniu, oraz warsztaty dla studentów i doktorantów. 

Izabela Chat 
(Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego)

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI  
„ŚLĄSK W ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI JANA DŁUGOSZA”  

(OPOLE, 24 IV 2015 R.)

Jak co roku, tradycyjnie pod koniec kwietnia (na św. Wojciecha, patrona miasta), z oka-
zji Dni Opola w Muzeum Śląska Opolskiego odbyła się kolejna ogólnopolska konferencja 
naukowa. Od 2006 r. badacze, zwłaszcza historii średniowiecznej, spotykają się w Opolu, 
aby podyskutować o dziejach miasta, jego włodarzy i księstwa opolskiego1. W tym roku 
tematem przewodnim był Śląsk w życiu i twórczości Jana Długosza. Konferencja została 
zorganizowana z okazji 600. rocznicy urodzin wybitnego kronikarza, historyka, dyploma-
ty, dostojnika kościelnego – Jana Długosza. Tematyka sesji nawiązuje do decyzji Sejmu 
RP, który ogłosił rok 2015 Rokiem Jana Długosza. Inicjatywa uczczenia w ten sposób 
sławnego kronikarza wyszła od Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycz-
nego, którego pierwszy zjazd odbył się we Lwowie w 1880 r., w 400. rocznicę śmierci 
Długosza. W 2015 r. w całej Polsce odbędą się z tej okazji liczne konferencje, wystawy, 
warsztaty i konkursy. Uroczysta ogólnopolska inauguracja obchodów odbyła się 24 czerw-
ca br. w Brzeźnicy Nowej – miejscu urodzenia Jana Długosza, oraz w Wieluniu – miejscu 
wiecznego spoczynku jego rodziców. 

Organizatorem opolskiej konferencji były: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Pol-
skie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu oraz Urząd Miasta Opola. Konferencję 
patronatem honorowym objął Prezydent Miasta Opola – Arkadiusz Wiśniewski. Jej pomy-
słodawczynią, a zarazem moderatorem była prof. Anna Pobóg-Lenartowicz (Uniwersytet 

1 Materiały z poprzednich sesji ukazały się też drukiem, zob. Jak powstawało Opole? Miasto 
i jego książęta, red. Anna Pobóg-Lenartowicz, Opole 2006; Miasto czyni wolnym. W 790. rocz-
nicę lokacji Opola, red. Anna Pobóg-Lenartowicz, Opole 2008; Opole na przestrzeni dziejów. 
Historiografia wobec nowych metod badania dziejów miasta, red. Bernard Linek, Krzysztof Tar-
ka, Opole 2008; Książę Bolko I opolski († 1313) – postać – epoka – dziedzictwo, „Opolski Rocznik 
Muzealny”, 20, 2014.
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Opolski). W konferencji wzięło udział ośmiu badaczy z sześciu ośrodków naukowo-badaw-
czych. Ponadto dwóch nieobecnych prelegentów złożyło swe wystąpienia do druku2.

Konferencję rozpoczął prof. Marceli Antoniewicz (Akademia Jana Długosza w Czę-
stochowie) referatem dotyczącym pochodzenia Jana Długosza (Z księstwa opolskiego do 
ziemi wieluńskiej. Nieco uwag o ojczystych posadach Jana Długosza). Badacz ten, na pod-
stawie dokumentu wywodzącego szlachectwo rodu Długoszów, doszedł do wniosku, że 
rodzina ta pochodziła z księstwa opolskiego, a konkretnie z okolic Byczyny k. Kluczborka. 
Potwierdzałyby to także późniejsze związki Jana ze Ślązakami, których określa mianem 
swoich krewnych (np. Jan Elgot). Propozycja częstochowskiego badacza zasługuje na uwa-
gę, zwłaszcza na Śląsku Opolskim, dotychczas bowiem wywodzono ten ród albo z ziemi 
wieluńskiej, albo sandomierskiej. 

Z kolei prof. Marek Cetwiński (AJD w Częstochowie), opierając się na przekazach 
kronikarskich Jana Długosza (Miłosny obłęd, spiżowy koń. Jan Długosz o górnośląskich 
Piastach), zaprezentował barwne opisy dwóch Piastów górnośląskich: Przemysła oświę-
cimskiego i Mieszka Plątonogiego.

W kolejnych trzech referatach zostały podjęte próby ukazania stosunku Długosza do Ko-
ścioła na Śląsku, a także spraw z nim związanych. Dr Ewa Wółkiewicz (Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN w Warszawie), odwołując się do Katalogu biskupów wrocławskich, ukazała 
sylwetki wybranych wrocławskich ordynariuszy (Vir fuscus, statuae decentis), których 
niepochlebne postępowanie korelowało – jak się okazało – z nie najlepszym wyglądem. 
Podane przykłady pozwoliły na sformułowanie tezy, że Długosz utożsamiał wygląd ze-
wnętrzny z cechami charakteru człowieka. Z kolei dr Wojciech Kucharski (Ośrodek Pamięć 
i Przyszłość we Wrocławiu) prześledził rolę i znaczenie bł. Czesława w ocaleniu Wrocławia 
w trakcie najazdu mongolskiego w 1241 r. (Znaczenie Jana Długosza dla kultu bł. Czesła-
wa). Informacja o niecodziennym zjawisku towarzyszącym obronie miasta (słynny globus 
igneus) nie zyskałaby takiej popularności, gdyby nie opis tego wydarzenia w Rocznikach 
Jana Długosza. Niewątpliwie opis obrony Wrocławia stał się początkiem wyeksponowania 
zasług Czesława. Według referenta pobyt Długosza w tym mieście zapoczątkował starania 
o wyniesienie założyciela wrocławskiego klasztoru dominikanów na ołtarze.

Pierwsza połowa XV w. upłynęła na Śląsku pod znakiem walki z husytyzmem. O sto-
sunku Jana Długosza do tego ruchu mówił w swoim erudycyjnym wystąpieniu prof. 
Wojciech Iwańczak (Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach). Referent przytoczył 
wiele nieprzychylnych dla zwolenników Jana Husa opinii, formułowanych przy różnych 
okazjach przez naszego kronikarza. Z problematyką husycką pośrednio był związany 
także kolejny referat – dr. hab. Wojciecha Mrozowicza (Uniwersytet Wrocławski), który 
poruszył zagadnienie dotyczące kontaktów kanoników regularnych z Kłodzka z Janem 
Długoszem (Ambasiator regis Poloniae. Kontakty kłodzkich kanoników regularnych św. 
Augustyna z Janem Długoszem). Informacje na ten temat znajdujemy na kartach kroniki 
klasztoru kanoników regularnych z Kłodzka autorstwa Michała Czacheritza z Nysy. Do 
spotkania kłodzkiego prepozyta i Jana Długosza miało dojść w 1467 r. w Brzegu, w którym 
Długosz przebywał w związku z misją dyplomatyczną dotyczącą rozmów ze zwolennikami 
i przeciwnikami Jerzego z Podiebradów. Głównym przedmiotem rozmów M. Czacheritza 
z przedstawicielem polskiego króla była kwestia zapewnienia ochrony zakonnikom, nęka-

2 Są to: Antoni Barciak (Uniwersytet Śląski) z artykułem: Chorograficzny opis Górnego Śląska 
w dziele Jana Długosza oraz Marcin Böhm (Uniwersytet Opolski) – Relacje Konrada IX Czarnego 
(1420–1471) z Kazimierzem Jagiellończykiem w świetle Roczników Długosza.
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nym w wyniku trwającej wojny z Jerzym z Podiebradów. O związkach Jana Długosza ze 
Śląskiem mówiła prof. A. Pobóg-Lenartowicz (Uniwersytet Opolski; Śląsk w życiu Jana 
Długosza). Referentka ukazała liczne pobyty dziejopisa na Śląsku, zarówno Górnym, jak 
i Dolnym, związane głównie z jego misjami dyplomatycznymi. Przedstawiła także opis 
ziem śląskich zawarty w Chorografii Królestwa Polskiego. Na podstawie wzmianek o Opo-
lu (potem Opole, wyróżniające się dwoma bardzo pięknymi zamkami) wysunęła hipotezę 
o pobycie kronikarza w tym mieście. 

O skomplikowanej sytuacji Śląska, w tym Wrocławia, w drugiej połowie XV w., któ-
ry był ,,uzewnętrzniony” w stosunku do reszty kraju, mówił w swoim wystąpieniu prof. 
Bogusław Czechowicz (Uniwersytet w Hradec Králové i Opolu). Podstawą jego rozwa-
żań było znane stwierdzenie Jana Długosza (na marginesie zawarcia pokoju toruńskiego 
w 1466 r.) o chęci doczekania przyłączenia do Polski także innych ziem, które nie weszły 
w skład zjednoczonego Królestwa, w tym Śląska (Historiograficzne skutki Długoszowego 
westchnienia, czyli o niezrozumieniu przez (nie tylko polskich) historyków politycznej roli 
Śląska, a szczególnie Wrocławia w drugiej połowie XV wieku).

Warto wspomnieć, że w trakcie konferencji w szeregi Opolskiego Bractwa Wojciecho-
wego został przyjęty Wojciech Mrozowicz. Opolskie Bractwo Wojciechowe, które zrzesza 
znanych i zasłużonych Wojciechów, rozpoczęło swoją działalność w 2006 r. Pomysłodaw-
cami utworzenia bractwa byli Wojciech Pilarski oraz prof. A. Pobóg-Lenartowicz. Celem 
Bractwa jest chęć promowania imienia Wojciech – patrona Opola, Polski i Europy. Nad-
zwyczajnymi członkami Bractwa Wojciechowego są m.in.: Wojciech Rowiński, Wojciech 
Dąbrowski, Wojciech Pszoniak, Wojciech Iwańczak, Wojciech Kuczok, Wojciech Karolak 
i Wojciech Bonowicz.

Konferencja osiągnęła swój cel, zwróciła uwagę badaczy na wiele jakże istotnych oraz 
ciekawych i całkiem nowych powiązań Jana Długosza ze Śląskiem, zarówno w jego życiu, 
jak i twórczości. Do nich należy chociażby hipoteza dotycząca pochodzenia rodziny Długo-
sza z terenów Śląska Opolskiego czy jego pobyt w Opolu. Należy podkreślić, że większość 
pobytów kronikarza na Śląsku związana była z wypełnianiem przez niego misji dyploma-
tycznych z ramienia króla Kazimierza Jagiellończyka. Na uwagę zasługują także szczegó-
łowe informacje na temat ziem śląskich zawarte w Chorografii. Konferencja wyznaczyła 
nowe obszary badawcze oraz pola do dyskusji, będziemy więc – zgodnie z zapowiedzią 
organizatorów – oczekiwać publikacji jej materiałów w formie książkowej.

Wojciech Mrozowicz 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

INAUGURACJA ROKU JANA DŁUGOSZA  
(NOWA BRZEŹNICA–WIELUŃ, 24 VI 2015 R.)

600. rocznica urodzin Jana Długosza, największego historyka polskiego średniowiecza, 
stała się okazją do ogłoszenia przez polski parlament roku 2015 Rokiem Jana Długosza. 
Jego przygotowaniem zajęło się Polskie Towarzystwo Historyczne, które powołało spe-
cjalny Komitet Obchodów. Inaugurację okolicznościowych uroczystości Roku Długo-
szowskiego postanowiono przeprowadzić w miejscach szczególnie związanych z Janem 
Długoszem: w Nowej Brzeźnicy, gdzie w 1415 r. (zapewne w grudniu) przyszedł on na 
świat, oraz w Wieluniu, gdzie aktywni byli jego rodzice – Jan Długosz (ojciec) oraz Beata 
z Borowna, a przyszły kronikarz spędzał pierwsze lata swojego życia.
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W uroczystościach w Nowej Brzeźnicy, które zbiegły się ze świętem patronalnym 
miejscowego kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela, udział wzięli m.in. przedsta-
wiciele lokalnego Kościoła z ks. abp. Wacławem Depo, przedstawiciele władz lokalnych, 
przedstawiciele środowiska historycznego z prezesem PTH prof. Janem Szymczakiem, 
przedstawiciele Akademii Jana Długosza z Częstochowy, jednego z głównych organiza-
torów obchodów, z rektorem prof. Zygmuntem Bąkiem. Uroczystości uświetnili ponadto: 
chór Akademii Jana Długosza, uczniowie miejscowych szkół, lokalne poczty sztandarowe. 
Licznie stawili się również członkowie społeczności lokalnej. Pierwsza część uroczysto-
ści odbyła się w przyszkolnej hali sportowej, gdzie zainaugurowano obchody. Następnie 
uczestnicy przeszli do kościoła parafialnego. Po drodze ks. abp W. Depo odsłonił okolicz-
nościową tablicę na budynku Urzędu Gminnego w Nowej Brzeźnicy oraz złożono kwiaty 
pod pomnikiem Jana Długosza. W kościele odbyła się uroczysta msza św., odprawiona pod 
przewodnictwem ks. abp. W. Depo. W homilii nawiązał on m.in. do roli Jana Długosza, 
syna ziemi brzeźnickiej, w kształtowaniu polskich uczuć patriotycznych.

Po południu uroczystości były kontynuowane w Wieluniu. Najpierw na pozostałościach 
kościoła kolegiackiego pw. św. Michała, w którym zostali pochowani rodzice Jana Długo-
sza, uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpienia ks. prof. Jana Związka (Częstochowa), 
poświęconego roli Jana Długosza i jego rodziny w dziejach Wielunia, które to dzieje zo-
stały w interesujący sposób zaprezentowane. Szczególny akcent położył ks. J. Związek na 
nalotach na Wieluń 1 IX 1939 r., które rozpoczęły II wojnę światową, a w których został 
zniszczony m.in. kościół kolegiacki.

Kolejna część uroczystości została zorganizowana w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Od-
była się tu konferencja naukowa pt. Jan Długosz z Niedzielska – w 600. rocznicę urodzin 
kronikarza. Uczestników powitali dyrektor Muzeum Jan Książek oraz burmistrz Wielunia 
Paweł Okrasa, a obrady poprowadził ks. dr Grzegorz Prus (rektor paulińskiego Wyższego 
Seminarium Duchownego w Krakowie). Referat wstępny wygłosił prof. Jerzy Wyrozumski 
(Kraków). Przedstawił on w zarysie biografię Jana Długosza oraz scharakteryzował jego
twórczość historiograficzną. Wywodom referenta towarzyszyła refleksja nad badaniami
dotyczącymi poszczególnych dzieł kronikarza oraz najważniejszymi potrzebami w tym 
zakresie. Prof. J. Wyrozumski podkreślił m.in. konieczność nowego wydania Liber bene-
ficiorum dioecesis Cracoviensis, a także opowiedział się stanowczo za autorstwem Jana 
Długosza Insignia seu clenodia..., wbrew zgłaszanym niekiedy wątpliwościom (m.in. przez 
prof. Marka Cetwińskiego). W kolejnym wystąpieniu dr hab. Tadeusz Nowak (prof. UŁ, 
Łódź) zaprezentował związki Jana Długosza i jego rodziny z ziemiami centralnej Polski 
– łęczycką, sieradzką i wieluńską – przy czym szczególną uwagę zwrócił na kontakty 
z Brzeźnicą i Wieluniem, wskazując zarazem na konieczność weryfikacji pewnych ustaleń
dotychczasowej historiografii, jak np. w sprawie objęcia burgrabiostwa brzeźnickiego przez
Jan Długosza (ojca), który sprawował je już w 1399 r., czyli nie była to nagroda za męstwo 
okazane w bitwie pod Grunwaldem, jak dawniej przyjmowano. Tę część obrad zamknął dr 
hab. Marceli Antoniewicz (prof. AJD, Częstochowa). Przedstawił on herb Wieniawa, któ-
rym posługiwała się rodzina Jana Długosza. Referent zaprezentował zarówno manifestacje 
plastyczne herbu, jak i jego dawne i współczesne blazonowanie. Próbował również ustalić 
rozpowszechnienie herbu na ziemiach polskich w późnym średniowieczu.

W drugiej, ostatniej części obrad jako pierwszy zabrał głos dr hab. Janusz Smołucha 
(prof. Akademii Ignatianum, Kraków). Skupił się on na ukazaniu aktywności dyploma-
tycznej Jana Długosza, najpierw w służbie biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, 
a następnie w służbie króla Kazimierza Jagiellończyka. Referent wysoko ocenił dokonania 
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dyplomatyczne kronikarza. Na marginesie można by jednak zauważyć, że zdarzały się sy-
tuacje, kiedy działania Jana Długosza przynosiły odwrotny do spodziewanego efekt (jak 
w czasie misji do Pragi w 1467 r.). W kolejnym referacie prof. Anna Pobóg-Lenartowicz 
(Opole) podjęła problem związków Jana Długosza z zakonem kanoników regularnych 
św. Augustyna, przy czym skupiła się na dokonanej przez kronikarza fundacji klasztoru 
tego zgromadzenia w Kłobucku. Zastanawiając się nad powodami, którymi Jan Długosz 
mógł się kierować, podejmując decyzję o fundacji, referentka wskazała na jego fascynację 
zgromadzeniem kanoników regularnych św. Augustyna. Powodów fascynacji dopatrywała 
się w modelu pobożności przyjętym w zgromadzeniu i w walorach intelektualnych jego 
członków. Przy okazji scharakteryzowała rozpowszechnienie się kanonikatu regularnego 
na ziemiach polskich, w Czechach i na Śląsku. Ostatni z referentów, dr Przemysław Stanko 
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), zasygnalizował ledwie problem odzwier-
ciedlenia związków Jana Długosza z ziemią wieluńską na podstawie dotąd nieznanych 
materiałów (27 różnego rodzaju wzmianek) z Tajnego Archiwum Watykańskiego, nato-
miast więcej uwagi poświęcił samemu temu archiwum i metodom pracy nad archiwaliami 
watykańskimi.

Na zakończenie konferencji jej uczestnicy otrzymali od organizatorów okolicznościowe 
upominki, w tym specjalnie wybite medale. Zapowiedziana została publikacja materiałów 
w wydawnictwie Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Wypada wyrazić nadzieję, że dalsze obchody 
Roku Jana Długosza, zarówno od strony naukowej, jak i o szerszym wymiarze społecznym, 
będą co najmniej porównywalnie atrakcyjne.
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(Wrocław)

STANISŁAW ŻYGA (20 VII 1928 – 8 III 2015)

Stanisław Żyga był synem małorolnego chłopa Wincentego i Stefanii z d. Trojnar, 
urodził się w Handzlówce, pow. Łańcut. W rodzinnej miejscowości uczęszczał do szkoły 
powszechnej, choć po śmierci zabitego przez Niemców ojca (1941) i wysłaniu starszego 
brata na roboty do Rzeszy musiał przede wszystkim pomagać w pracy na roli matce. Od 
1943 r. zaczął przerabiać materiał na tajnych kompletach i w ten sposób ukończył pierw-
sze trzy klasy gimnazjum. Po wyzwoleniu chodził do Państwowego Gimnazjum i Liceum 
im. H. Sienkiewicza w Łańcucie, gdzie zdał w 1948 r. egzamin dojrzałości. Jak można 
wyczytać z Jego świadectw, nauka nie szła mu lekko, co zresztą jest typowe dla wielu 
synów chłopskich. 

Nie wiemy, kto namówił Go do przenosin tak daleko od domu, jednak było oczywiste, 
że przy licznym rodzeństwie (dwóch braci, jedna siostra) nie miał szans na utrzymanie 
się z rodzinnej roli. W każdym razie jesienią 1948 r. został zakwalifikowany na studia
historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Głównym źródłem Jego utrzymania przez 
pierwsze dwa lata studiów stało się stypendium Ministerstwa Oświaty. Mieszkał na sub-
lokatorce u kolegów. Miał w tym czasie takich znanych wykładowców, jak: Kazimierz 
Majewski, Teofil Modelski, ks. Józef Umiński, Karol Maleczyński, Henryk Wereszycki,
Stefan Kuczyński, Władysław Czapliński, Stefan Inglot, Ewa Maleczyńska, dr Adam Ga-
los, dr Henryk Zieliński. Warto zauważyć, że jego oceny egzaminacyjne były już wyraźnie 
wyższe niż w szkole. Pracę magisterską pisał o walce bp. Nankera z królem czeskim Janem 
Luksemburskim. W dniu 19 XII 1952 r. zdał egzamin końcowy. 

Jeszcze w czasie studiów, bo w 1950 r., udało mu się zatrudnić w Bibliotece Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, gdzie ze stanowiska praktykanta stopniowo awansował 
na bibliotekarza, potem asystenta bibliotecznego, specjalizując się w edytorstwie źró-
dłowym. Już wówczas mógł się pochwalić niemałym dorobkiem, wydając opracowany 
wspólnie z Wandą Domin, Janem Kolasą i Edwardem Trzyną Rejestr poborowy wojewódz-
twa krakowskiego z 1629 r. (red. S. Inglot, Wrocław 1956), potem opracowany wspólnie 
z Edwardem Trzyną Rejestr poborowy województwa krakowskiego z 1680 r. (red. S. Inglot, 
Wrocław 1959).

Kilka lat po studiach, w 1957 r., S. Żyga rozpoczął przygotowanie pod kierunkiem prof. 
Stefana Inglota rozprawy doktorskiej poświęconej polskiej spółdzielczości na Śląsku. Pra-
cę tę obronił w 1965 r. O tym, jak była ona potrzebna, świadczy fakt, że niedługo potem 
została opublikowana jako monografia pt. Polskie Banki Ludowe na Górnym Śląsku pod 
panowaniem niemieckim w latach 1895–1939 (Warszawa 1967).
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Jednak już wcześniej, bo w 1961 r., dla S. Żygi otwarła się możliwość zatrudnienia we 
wrocławskim Zakładzie Historii Śląska Polskiej Akademii Nauk, którego zadaniem było 
przygotowanie kolejnych tomów Historii Śląska. Starając się o tę pracę, mógł się pochwalić 
nie tylko opublikowaniem wspomnianych wyżej wydawnictw źródłowych, przygotowa-
niem następnego tomu źródeł z zakresu lustracji woj. krakowskiego, ale także otwartym 
przewodem doktorskim i dwoma oddanymi do druku artykułami. W podaniu zwracał 
uwagę, że dalsze zajmowanie się historią Śląska w Ossolineum jest prawie niemożliwe, 
tym bardziej że decyzją Sekretarza Naukowego PAN zlikwidowano w Ossolineum stano-
wiska pomocniczych pracowników nauki. Ówczesny kierownik Zakładu Historii Śląska, 
prof. Kazimierz Popiołek, bardzo popierał to podanie, zwracając uwagę na konieczność 
podjęcia przez zespół zakładu wielu prac dokumentacyjnych przed opracowaniem syntezy 
dziejów Śląska XIX i XX w. W czasie zatrudnienia w zakładzie S. Żyga, niezależnie od 
prac dokumentacyjnych, opublikował kilka artykułów, w tym o Banku Ludowym w Opolu 
(1962) czy o działalności narodowo-społecznej banków ludowych na Opolszczyźnie (1967), 
będących wyraźnie odpryskiem jego pracy doktorskiej. 

Kiedy w 1969 r. władze PAN postanowiły pozbyć się Zakładu Historii Śląska, przeka-
zując go w struktury Uniwersytetu Wrocławskiego, S. Żyga znalazł się wśród pracowników 
Instytutu Historycznego, w zasadzie prowadząc nadal głównie prace dotychczasowego typu. 
Opiniujący Go kierownik zakładu, Stanisław Michalkiewicz, pisał: „należy określić go jako 
dobrego, solidnego i sumiennego pracownika dokumentacji naukowej”. Zajęć dydaktycz-
nych nie prowadził, ale coraz częściej publikował. Wykorzystywał przy tym systematycznie 
i pracowicie zbierane materiały do przyszłej Historii Śląska. Sporo uwagi poświęcał nadal 
śląskiej spółdzielczości. Oprócz mniejszych artykułów dotyczących banków ludowych 
przełomu XIX i XX w. wychodził w swych zainteresowaniach aż do okresu współczesnego. 
Poświęcił mu parę prac, w tym wydaną osobno książeczkę1. Widać było, że najbardziej 
interesuje Go wieś i chłopi. Spory był Jego udział w wydanej pod redakcją Jego mistrza, 
S. Inglota, Historii chłopów śląskich, gdzie znów potrafił podjąć się nowych, wymagają-
cych sporych badań tematów2. Wiele z publikowanych mniejszych prac robi wrażenie, że 
miały być rozdziałami planowanej już w latach 70. XX w., a niestety nigdy nieukończonej 
rozprawy habilitacyjnej na temat produkcji rolnej na Śląsku w latach 1880–1918. Do dziś 
jednak zachowały swoją wartość, mimo że najczęściej były drukowane w słabo wykorzy-
stywanych wydawnictwach uczelnianych typu „Acta Universitatis Wratislaviensis”3. Są 
one cenne tym bardziej, że w późniejszych latach zainteresowanie śląskim rolnictwem 
i wsią praktycznie się skończyło. Wśród Jego publikacji znajdujemy prace z zakresu hi-

1 Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa na Dolnym Śląsku w latach 1945–1970, Warszawa 
1972.

2  Podstawy gospodarczego życia chłopów w województwie śląskim, [w:] Historia chłopów ślą-
skich, red. Stanisław Inglot, Warszawa 1979, s. 280–319, oraz: Chłopi śląscy w czasie drugiej wojny 
światowej, ibidem, s. 317–322.

3 Warto wspomnieć zwłaszcza takie obszerne i do dziś cenione rozprawy, jak: Produkcja rolna na 
Śląsku w latach 1914–1918, Wrocław 1970 (Studia i Materiały z Dziejów Śląska, t. 10), s. 185–248; 
Mechanizacja i chemizacja w rolnictwie Śląska w latach 1880–1913, Wrocław 1977 (Acta Univer-
sitatis Wratislaviensis No 283, Historia 28), s. 5–54; Postęp agrotechniczny na Śląsku w II połowie 
XIX i na początku XX wieku, Wrocław 1987 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 801, Historia 
51), s. 27–50; Produkcja roślinna na Śląsku w latach 1880–1913 w świetle statystyki, Wrocław 1990 
(Acta Universitatis Wratislaviensis No 1100, Historia 74), s. 151–169.
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storii społecznej i to nie tylko dotyczące wsi4. Przeciętny czytelnik najczęściej znajdzie 
rozdziały S. Żygi poświęcone gospodarce w wydawanych w latach 90. XX w. historiach 
miast dolnośląskich. Wraz z Franciszkiem Białym (z tego samego Zakładu), który zajmo-
wał się głównie dziejami politycznymi, stworzyli stały tandem omawiający rozwój wielu 
miast w XIX lub XX w. Wystarczy sięgnąć do dziejów Chojnowa (1992), Lubina (1996), 
Złotoryi (1997), Dzierżoniowa (1998) czy Legnicy (1998). 

Mimo że zatrudnienie S. Żygi na Uniwersytecie Wrocławskim wygasło z dniem 30 IX 
1993 r., typowa dla Niego pasja badawcza nie pozwalała Mu na odpoczynek. Nadal można 
Go było spotkać w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej czy Archiwum Państwowe-
go, pracującego nad nowymi tematami. Pozwolę sobie tu na osobiste wspomnienie. Gdy 
w latach 90. Wydawnictwo Dolnośląskie rozpoczęło prace nad Encyklopedią Dolnego 
Śląska i gromadziliśmy jak największy zespół badaczy, na których przy tym olbrzymim 
opracowaniu można by liczyć, naturalnie zwróciliśmy się także do S. Żygi. Jak wspomi-
nały redaktorki wydawnictwa, jeszcze grubo przed podpisaniem umowy przychodził, aby 
ustalić, co mógłby pisać, i informował o już rozpoczętych badaniach w tym zakresie. Pod 
tym względem był jedyny w swoim rodzaju. Jeszcze co najmniej tydzień przed śmiercią 
koledzy spotykali S. Żygę w bibliotekach. Był to ewidentnie tytan pracy. Spokojny, życz-
liwy ludziom. Jego pochylona nad aktami czy czasopismami sylwetka zapadała w pamięć. 
Choć życie rodzinne, nawiasem mówiąc krótkie, nie bardzo Mu się ułożyło i chociaż miał 
syna Wiesława (ur. 1957), Jego główną pasją życiową była praca naukowa.

Wydaje się, że mimo przesiedlenia się do Wrocławia nadal czuł się mocno związany 
z rodzinną miejscowością. W jednej z opinii naukowych zachowanych w Jego papierach 
znaleźć można wzmiankę, że S. Żyga napisał kilkusetstronicową historię Handzlówki. Nie-
stety muszę przyznać, że wszelkie próby odszukania tej pozycji spaliły na panewce. Ani 
Biblioteka Instytutu Historycznego, ani Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
nie otrzymały egzemplarza maszynopisu tej pracy. Nie ma też żadnych śladów świadczą-
cych o tym, że opracowanie to znalazło się w samej Handzlówce.

4 Struktura klasowa chłopów śląskich w latach 1919–1939, Wrocław 1972 (Acta Universita-
tis Wratislaviensis No 178, Historia 22), s. 5–48; Żydzi na Śląsku w XIX i na początku XX wieku 
– struktura demograficzna, działalność gospodarcza, naukowa, kulturalna (wspólnie z Leszkiem 
Wiatrowskim), Wrocław 1991 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 1182, Historia 84), s. 5–31.
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Oprac. Wojciech Mrozowicz  
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

80 lat Instytutu Śląskiego, red. Katarzyna Widera, Opole: Państwowy Instytut Naukowy 
– Instytut Śląski. Wydawnictwo Instytut Śląski, 2014, ss. 118, ill.

100 lat Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze 1914–2014, red. Romuald Witczak, Jelenia 
Góra: Muzeum Karkonoskie, 2014, ss. 140, ill.

II wojna światowa we wspomnieniach mieszkańców Górnego Śląska / Zweiter Weltkrieg 
in Erinnerungen der Einwohner Oberschlesiens, red. Adriana Dawid, Gliwice: Dom 
Współpracy Polsko-Niemieckiej – Opole: Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-
-Kulturalnych w Polsce, 2014 (Archiwum Historii Mówionej / Das Archiv der erzählten 
Geschichte, 2), ss. 176, ill.

Adamczyk Andrzej, Kopalnia Węgla Kamiennego Rydułtowy – Anna 1945–2014 (1792, 
1806, 1832), Rydułtowy: Art. Druk, 2015, ss. 144, ill.

Bereszyński Zbigniew, NSZZ „Solidarność” i rewolucja solidarnościowa na Śląsku Opolskim 
1980–1990, t. 1: Geneza, narodziny i rozwój ruchu; t. 2: Od stanu wojennego do zmian 
ustrojowych w kraju, Wrocław–Opole: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Delegatura, 2014 (Monografie IPN), ss. 519,
688, ill.

Bębnik Grzegorz, Sokoły kapitana Ebbinghausa. Sonderformation Ebbinghaus w działaniach 
wojennych na Górnym Śląsku w 1939 r., Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komi-
sja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Kraków: Libron, 2014 (Ziemie 
Polskie pod Okupacją 1939–1945), ss. 565, ill.

Bibliografia miasta Żory 2001–2006, red. Urszula Krzyk, Żory: Miejska Biblioteka Publicz-
na, 2014, ss. 268.

Bielawa w kalejdoskopie 1924–2014, red. Ewa Glura, Bielawa: Towarzystwo Przyjaciół 
Bielawy, 2014, ss. 136, ill.

Bok Antoni, Dziedzictwo historyczno-kulturowe w Krainie Łęgów Odrzańskich. Materiały 
z seminarium popularnonaukowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gło-
gowie, 18 listopada 2013 r., Głogów: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina 
Łęgów Odrzańskich”, 2014 (Kronika Łęgów Odrzańskich), 2, ss. 68, ill.

1 Asteryskiem (*) wskazano pozycje złożone w Redakcji przez wydawców bądź autorów, nato-
miast literką R – pozycje zarezerwowane do zrecenzowania na łamach „Sobótki”.
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Brade Johanna, Weger Tobias, Kunst zur Kriegszeit 1914–1918. Künstler aus Schlesien 
zwischen Hurrapatriotismus und Friedenssehnsucht, [katalog wystawy w Schlesisches 
Museum Görlitz, 11 V – 31 X 2015], Görlitz–Zittau: Oettel, 2015, ss. 292, ill.

Chrząszcz Johannes, Historia miasta Prudnika na Górnym Śląsku, tłum. z niem. Marcin 
Domino [wydanie oryginalne 1912], Prudnik: Starostwo Powiatowe – Opole: Zakład 
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