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GOŚCIWIT MALINOWSKI 
(Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego)
WANG CHENGDAN 
(Xiamen University)

TURSKO JANA DŁUGOSZA I TULISSEKO (TULISIGE) 
„ROCZNIKÓW CHIŃSKICH”, CZYLI „HISTORIA DYNASTII 

YUAN” (YUAN SHI) JAKO MOŻLIWE ŹRÓDŁO DO DZIEJÓW 
NAJAZDU MONGOLSKIEGO NA POLSKĘ W 1241 R.

Na początku VII księgi swoich Roczników Jan Długosz (1415–1480) omawia 
wydarzenia roku 1241, gdy doszło do pierwszego najazdu mongolskiego na Pol-
skę. Po pierwszym rekonesansie w okolice Lublina i Zawichostu, Tatarzy odsta-
wić mieli jeńców na Ruś i pośpiesznie wrócić, by zdobyć Sandomierz. Stamtąd 
ruszyli przez Wiślicę i Skalbimierz w kierunku Krakowa. W Skalbimierzu jednak 
ponownie zawrócili. „Już Tatarzy docierali do miasta Połańca, położonego nad 
rzeką Czarną, i rozkładali się obozem we wsi zwanej Wielkie Tursko (maior Tur-
sko), kiedy dopadł ich wojewoda krakowski Włodzimierz z pozostałymi rycerzami 
krakowskimi, nader jednak nielicznymi, ale zdecydowanymi zwyciężyć lub zginąć, 
a zaatakowawszy ich znienacka z największą odwagą, stacza z nimi bitwę. Ale choć 
Włodzimierz wskutek zaskakującego ataku sprawił wśród Tatarów ogromną rzeź 
i walczył z nimi bardzo wytrwale, Tatarzy jednak zauważyli w końcu niewielką 
garstkę jego ludzi. Dodawszy sobie nawzajem otuchy, gromadzą wielki oddział 
jazdy, przełamują szyki polskie i pokonują Polaków. [...] Mogło wtedy Polakom 
przypaść pełne zwycięstwo nad Tatarami, ale kiedy rozbiwszy pierwsze oddzia-
ły tatarskie, Polacy zaniedbując walkę, zbyt łapczywie zabiegali o łupy, utracili 
chwałę triumfu. Tatarzy choć zobaczyli, że zwycięstwo pozostało przy nich, prze-
rażeni jednak rzezią wielu swoich ludzi, jakby zostali pobici i zwyciężeni, nie 
mieli odwagi pozostać dłużej w Polsce ani grabić, by ich nie zaatakowało nowe 
i świeże wojsko. [...] wracają na Ruś i sprowadziwszy większą liczbę wojska dla 
uzupełnienia tych, którzy padli pod Turskiem, wracają do Polski z wielką wrzawą 
i zawziętością, by zemścić się na Polakach za zadaną im klęskę”1.

1 Jan Długosz, Roczniki czyli Kroniki sławnego królestwa polskiego, ks. 7–8: 1241–1289, red. 
Krystyna Pieradzka, przeł. Julia Mrukówna, Warszawa 2009 (1974), s. 11–12.
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Jednak o bitwie pod Turskiem, która rozegrać się miała w połowie lutego 
1241 r., nie wspomina przed Janem Długoszem żadne znane nam źródło poza V ka-
talogiem biskupów krakowskich, który jest bardzo późny i również może być dzie-
łem samego Długosza. I jeszcze tylko C. de Bridia w Hystoria Tartarorum z 1247 r. 
oraz Rocznik kapituły krakowskiej wspominają o jakichś bliżej nieokreślonych klę-
skach zadanych w 1241 r. przez Tatarów rycerzom krakowskim i sandomierskim za 
sprawą próżności i zawiści tychże (C. de Bridia), lub tylko krakowskim, ogarnię-
tym żądzą łupów (Rocznik)2. Jednak wedle dominującego w polskiej historiografii 
przekonania ten niedobór innych niż Roczniki Jana Długosza polskich źródeł na 
temat bitwy pod Turskiem równoważyć mają źródła chińskie, ponieważ „bój ten 
bez większego znaczenia operacyjnego zasługuje jednak na szczególną uwagę, 
gdyż Mongołowie walczą w nim po raz pierwszy w otwartym polu z kawalerią 
polską, której odwaga tak ich zafrapowała, że nawet roczniki chińskie rozwodzą 
się specjalnie nad tym epizodem, któremu dają nazwę bitwy pod Tuli-sseko”3. 

Zazwyczaj w historiografii dąży się do precyzyjnego określenia źródła z po-
daniem pełnej referencji umożliwiającej dotarcie do niego następnym badaczom 
i samodzielną weryfikację naszych wniosków badawczych. Jednak w przypadku bi-
twy pod Turskiem polscy historycy zadowalają się, z chlubnym wyjątkiem Jerzego 
Maronia4, ogólnikowym stwierdzeniem „roczniki chińskie”, nie próbując w ogóle 
dotrzeć do oryginału, a co najwyżej odsyłając do pracy Josepha de Guignes’a z dru-
giej połowy XVIII w. W tym artykule pragniemy zatem przedstawić okoliczności, 
w jakich „roczniki chińskie” przedostały się do polskiej historiografii najazdu 
mongolskiego w 1241 r., przytoczyć oryginalny tekst i polski przekład chińskiego 
źródła, gdzie mowa o „Tuli-sseko”5, oraz przedstawić dotychczasowe próby iden-
tyfikacji tego toponimu podejmowane głównie przez rosyjskich badaczy.

* * *
Odkrycie Chin dla Europy dokonało się mniej więcej w I w. n.e., gdy podróżu-

jący morzem (Periplus Maris Erythraei) lub lądem (Maes Titianos) kupcy dotarli 
wreszcie do kraju, skąd pochodził jedwab. Było to jednak jedynie odkrycie geo-
graficzne. Kolejne odkrycie nastąpiło w XIII/XIV w., gdy Marco Polo, Giovanni 
da Montecorvino oraz wielu innych włoskich kupców i misjonarzy pomieszki-
wało latami w Państwie Środka pod panowaniem mongolskiej dynastii Yuan (do 
1368 r.). To było odkrycie etnograficzne. Kulturowe odkrycie Chin dla świata 

2 Jerzy Maroń, Legnica 1241, Warszawa 1996, s. 92–93.
3 Rtm. dypl. Wacław Zatorski, Pierwszy najazd Mongołów na Polskę w roku 1240–41, „Prze-

gląd Historyczno-Wojskowy”, 9, 1937, s. 208.
4 Jerzy Maroń, Koczownicy i rycerze. Najazd mongolski na Polskę w 1241 roku na tle sztuki 

wojennej Europy XII i XIII w., Wrocław 2001, s. 112–113.
5 W całym artykule stosujemy konsekwentnie przyjętą dziś powszechnie transliterację pinyin, 

jednak w przeszłości istniało wiele systemów zapisu języka chińskiego łacińskim alfabetem, tak że 
pozostawiamy te dawne formy zapisu w tytułach i cytatach. Zdajemy sobie sprawę, że wymowa zna-
ków chińskich w XIV w. mogła odbiegać od dzisiejszej wymowy mandaryńskiej, nie podejmujemy 
się jej jednak rekonstruować w tym artykule.
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Zachodu, zrozumienie chińskiego języka i pisma, kultury, literatury oraz filozofii 
jest jednak dopiero dziełem jezuitów, którzy od drugiej połowy XVI w., dążąc do 
rozpowszechnienia chrześcijaństwa w Chinach metodą akomodacji kulturowej, 
sami jednocześnie rozpowszechniali dokonania cywilizacji chińskiej w Europie. 

Wtedy też jezuici jako pierwsi Europejczycy pochylili się nad chińską histo-
riografią, dzięki której można było poznać nie tylko przeszłość Państwa Środka, 
lecz także otrzymać cenne źródła do poznania historii ludów i krajów położonych 
pomiędzy Europą a Chinami, np. Mongołów. Zachodnioeuropejska historiografia 
w XV w. przyswoiła sobie ponownie po niemal tysiącletniej przerwie dorobek 
dziejopisarstwa greckiego, w XVI i XVII w. po raz pierwszy zaczęła korzystać ze 
źródeł w językach orientalnych – syryjskim, arabskim, hebrajskim, później perskim 
i tureckim. Wszystko to było jednak dziejopisarstwem zachodniej części Starego 
Świata, tworzonym przez wyznawców religii Abrahamowych, opartym na wspól-
nym biblijnym, starotestamentowym rdzeniu Bożej historii. Dlatego też dopiero 
poznanie bogatej tradycji dziejopisarstwa chińskiego, całkowicie niezależnego 
od zachodnich historiografii czy to chrześcijańskich, czy to muzułmańskich, dało 
europejskim historykom, od XVIII w. poczynając, nową, niezwykłą perspektywę 
chronologiczną i znacznie rozszerzyło zakres świata, którego historię można było 
napisać.

Jednym z pionierów przyswojenia europejskiej historiografii źródeł chińskich 
był o. Antoine Gaubil SI (1689–1759). W 1722 r. przybył do Pekinu, gdzie pozostał 
aż do śmierci. W 1741 r. zastąpił o. Dominique’a Parrenina w kierowaniu kole-
gium mandżurskim, w którym młodzi Mandżurowie uczyli się łaciny, niezbędnej 
w relacjach dyplomatycznych z Imperium Rosyjskim. W 1739 r. wyszła drukiem 
w Paryżu książka o. Gaubila pt. Histoire de Gentchiscan et de toute la dinastie des 
Mongous ses successeurs, conquérans de la Chine, tirée de l’histoire chinoise, et 
traduit par le R.P. Gaubil de la Compagnie de Jesus, Missionnaire à Peking. Dzie-
je Czyngis-chana i jego następców zaczerpnął o. Gaubil bezpośrednio z Yuan shi 
(元史) „Historii dynastii Yuan (mongolskiej)”, jednego z dzieł oficjalnego kanonu 
chińskiej historiografii dynastycznej Ershisi shi (二十四史) „Dwadzieścia cztery 
historie”. Ponieważ takie historie dynastyczne spisywano dopiero po upadku danej 
dynastii i zastąpieniu jej przez kolejną, która otrzymała mandat Niebios, Yuan shi 
powstała na początku panowania kolejnej dynastii Ming w 1370 r., a jej redaktorem 
był uczony neokonfucjanista imieniem Song Lian (1310–1382).

Wspomina w swym dziele o. Gaubil także o wyprawie zachodniej Batu-chana 
z lat 1235–1242: „Leur [les Princes Patou, Mengko, & les Généraux Soupoutay, 
Mangkousar] première expédition fut au Nord de la mèr Caspienne, ou Mengko en 
pèrsonne défit un Prince appellé Patcheman qui fut pris & tué en fuyant dans une 
de Isles de la mèr Caspienne. Après cette expédition, on alla aux Olosse (Rouss.) 
on prit la ville de Toulisseko, & on saccagea la Ville de Yelitsan. Dans ces deux 
Villes on trouva une grande résistance. On ravagea le pays de Yeliepan, on se fit un 
chemin à travèrs la montagne Atsaly, on prit le pays de Matchar, & on vainquit par 
ruse le Roi Kiolien. On arriva à la rivière de Konning, il y eut là un grand combat, 
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les Mongous y furent battus, Patot & Mengko vouloient se retirer, mais Soupou-
tay ranima le courage des Princes. La nouvelle de la mort d’Ogotay fit revenir les 
Princes à Holin. Ce fut sur la fin de l’an 1246 qu’ils furent de retour. Soupoutay 
mourut peu de temps après âgé de 37 ans, regretté de tous les Princes de la famille 
Impériale, & surtout des Officiers Mongous qui avoient servi sous lui”6. Do tej in-
formacji dodaje o. Gaubil uwagę poza głównym tekstem pracy: „L’istoire marque 
que l’armée commandée par Sopoutay, Patou & Mengko alla dans un pays dont les 
peuples ont les yeux bleus & les cheveux blonds. Les jours au solstice d’Eté sont 
très-longs, & à peine y a-t-il de nuit. On sçait que cette armée de Patou, de Men-
gko, Soupoutay & autres ravagea le Russie, Pologne, Moravie, Bohême, Autriche, 
Hongrie, & il est difficule de reconnoître les noms de ces différens pays dans ce 
qu’en dit l’histoire Chinoise d’une manière si concise & si confuse”7.

Tak więc o. Gaubil jest pierwszym, który wspomina, że źródła chińskie opisują 
najazd mongolski na Europę Wschodnią i Środkową, w tym i Polskę, oraz wy-
mienia nazwę miasta Toulisseko. Francuska parafraza chińskiej kroniki wymienia 
jednak to miasto w jednoznacznie ruskim kontekście, jako jedno z dwóch tylko 
miast wspomnianych przy okazji najazdu mongolskich książąt i generałów na 
Zachód. Podana przez o. Gaubila data zakończenia tej zachodniej wyprawy, rok 
1246, jest ewidentnie błędna, co może świadczyć, że nie zaprzątał on sobie głowy 
krytyką źródła pod kątem chronologii, zamieszczając cały ten passus o zachodniej 
wyprawie w rozdziale pt. Toliekona regente, czyli czasy regencji żony Ugedeja 
Töregene-katun w latach 1242–1246. 

Pracę o. Gaubila wykorzystał jeden z prekursorów francuskiej orientalistyki 
J. de Guignes (1721–1800), który uchodził za znawcę języka tureckiego i chińskie-
go. Tego ostatniego uczył się u Étienne’a Fourmonta (1683–1745), który z kolei 
pobierał lekcje u pierwszego nauczyciela języka chińskiego we Francji, konwertyty 
Arcadego Huanga (1679–1716: 黄嘉略 Huáng Jiālüè). J. de Guignes postanowił 
wykorzystać swoją znajomość języków orientalnych i napisał obszerną syntezę 

6 S. 103–104: „Ich [książąt Patou, Mengko i generałów Soupoutaya, Mangkousara] pierwsza 
wyprawa miała miejsce na północ od Morza Kaspijskiego, gdzie Mengko osobiście pokonał księcia 
zwanego Patcheman, który został pochwycony i zabity podczas ucieczki na jakiejś wyspie Morza Ka-
spijskiego. Po tej wyprawie wyruszono na Olosse (Ruś), zdobyto miasto Toulisseko, złupiono miasto 
Yelitsan. W tych dwóch miastach natrafiono na wielki opór. Spustoszono kraj Yeliepana, przebyto 
drogę przez góry Atsaly, zdobyto kraj Matchar, pokonano podstępem króla Kioliena. Przybyto nad 
rzekę Konning, tam stoczono wielką bitwę, Mongołowie zostali pobici, Patot i Mengko chcieli się 
wycofać, lecz Soupoutay ożywił odwagę książąt. Nowina o śmierci Ogotaya sprawiła, że książęta 
wrócili do Holin. To było pod koniec 1246 roku, gdy oni wrócili. Soupoutay zmarł niedługo później 
w wieku 37 lat (sic! – błąd w druku, winno być 73 lat), opłakiwany przez wszystkich książąt z rodziny 
cesarskiej, a szczególnie przez oficerów mongolskich, którzy pod nim służyli”.

7 „Historia zauważa, że armia dowodzona przez Soupoutaya, Patou i Mengko przybyła do kraju, 
którego mieszkańcy mają niebieskie oczy i jasne włosy. Dni przesilenia letniego są bardzo długie 
i prawie wcale nie ma nocy. Wiadomo, że ta armia Patou, Mengko, Soupoutaya i innych spustoszyła 
Rosję, Polskę, Morawy, Czechy, Austrię, Węgry i jest trudno rozpoznać nazwy z tych różnych krajów 
w tym, co przekazuje chińska historia o charakterze tak zwięzłym i tak poplątanym”.
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dziejów nomadów Wielkiego Stepu pt. L’Histoire des Huns, des Turcs, des Mogols 
et autres Tartares, wydaną w pięciu tomach w latach 1756–1758. Sformułował 
w niej m.in. teorię, że antyczni Hunowie są tożsami z Xiongnu znanymi ze źródeł 
chińskich. Praca de Guignes’a została spopularyzowana przez Edwarda Gibbona 
w jego The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (1776–1789) i jest 
do dziś cytowana jako źródło wiedzy o ludach koczowniczych. J. de Guignes sta-
rał się połączyć dane historiografii zachodniej (łacińsko-greckiej), muzułmańskiej 
i chińskiej, przy czym w tym ostatnim przypadku, opracowując dzieje Mongołów, 
w pełni oparł się na pracy o. Gaubila, jak zresztą sam o tym pisze w przypisie do 
księgi XV w trzecim tomie: „J’ai fait particuliérement usage, dans ce Livre & le 
suivant, de l’Histoire des Mongous, publiée par le Pere Gaubil, un des plus habiles 
Missionnaires Jésuites que nous ayons à la Chine. Comme il a dépouillé tous les 
Historiens Chinois, j’ai cru pouvoir m’exempter de ce travail; d’ailleurs je n’aurois 
pû rien ajouter à celui dont il s’agit”8.

Opisując najazd Batu-chana na Polskę, de Guignes wykorzystuje dzieła Macieja 
Miechowity (1457–1523) Chronica Polonorum i Marcina Kromera (1512–1589) 
De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX oparte na relacji Jana Długosza: 
„Pendant ce temps-là il [Batou] avoit envoyé son Général Bela (sic!) à la tête d’une 
armée considérable, pour ravager la Pologne, la Silésie & la Moravie. [...] Wla-
dimir, Palatin de Krakovie, plus hardi que Boleslas, se mit à leur poursouite avec 
peu de soldats, les joignit vers un village nommé Tursko, peu éloigné de Polane-
cie, auprès de la riviere de Zarna, les attaqua brusquement, & en tua d’abord un 
grand nombre”9. W przypisie do nazwy Tursko dodaje de Guignes: „Les Chinois 
le nomment Touliseseko (sic!)”. 

Nie wiemy, co skłoniło de Guignes’a do utożsamienia tej nazwy odnalezionej 
u o. Gaubila z polską wsią, ze znanym wyłącznie z Długoszowej tradycji miejscem 
bitwy z Tatarami. Inni historycy korzystający z dzieła o. Gaubila interpretowali 
passus o Toulisseko w zupełnie odmienny, bliższy o. Gaubilowi sposób, jak np. 
Michel-Ange-André le Roux des Hautesrayes (1724–1795), który napisał: „Au 
nord de la mer Caspienne, Mengko défit Patchiman; on prit aux Russes la ville de 
Toulisseko (Turiko), on saccagea Yélitsan, la ville de Lignitz, le pays de Yéliepan 
(ou la Pologne); se frayant un chemin par la montagne Atsali, on prit le pays de 

8 Histoire générale des Huns, des Turcs, des Mogols et des autres Tartares occidenteux, &c. avant 
et depuis Jesus-Christ jusqu’a present; Précédée d’une Introduction contenant des Tables Chronol. 
& Histor. des Princes qui ont régné dans l’Asie. Ouvrage tiré des livres chinois, & des Manuscrits 
Orientaux de la Bibliotheque du Roi, tome troisieme, a Paris 1757, s. 2, n. a: „W szczególności 
korzystałem w tej księdze i w następnych z historii Mongołów opublikowanej przez Ojca Gaubila, 
jednego z najzręczniejszych misjonarzy jezuickich, których mamy w Chinach. Jako że on rozebrał 
wszystkie historie chińskie, wierzę, że wolno mi być zwolnionym od tej pracy; poza tym nie mogłem 
nic dodać do tego, o czym mowa”.

9 S. 96: „W tym czasie wysłał [Batou] swego generała Belę (sic!) na czele znacznej armii, by 
spustoszył Polskę, Śląsk i Morawy. [...] Wladimir, wojewoda Krakowa, odważniejszy niż Bolesław, 
ruszył, by ich ścigać z niewieloma żołnierzami, dopadł ich koło wsi o nazwie Tursko, niedaleko od 
Polanecie, przy rzece Zarna, zaatakował ich niespodzianie i najpierw zabił wielką liczbę”.
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Matchar (la Hongrie). & on vainquit par ruse le roi Kiolien”10. W tej interpreta-
cji Toulisseko pozostaje miastem na Rusi (nie wiadomo dlaczego pojawia się tu 
oboczna nazwa Turiko, która nie odpowiada przecież żadnemu miastu w tym kra-
ju), nieoczekiwanie natomiast drugie z miast wspomnianych u o. Gaubila zostaje 
utożsamione z Legnicą, a kraj Yéliepana z Polską. 

Identyfikacje le Roux des Hautesrayes’a wydają się jeszcze nawet bardziej 
zaspokajać polskie ambicje do bycia zauważonym w „chińskich rocznikach”, nie 
przyjęły się jednak w naszej rodzimej historiografii. Za to praca de Guignes’a stała 
się bardzo wpływowa. O utożsamieniu Tulisseko z Turskiem mogli wnet przeczytać 
także czytelnicy niemieccy w przekładzie Johanna Carla Dähnerta z 1769 r.11 

Do polskiej historiografii identyfikację Tursko–Tulisseko przeniósł Adam Na-
ruszewicz (1733–1796) w opublikowanym w latach 1780–1786 dziele zatytuło-
wanym Historya narodu polskiego: „Deguignes w historyi Huńskiej w Tomie III. 
powiada, że Chińczykowie opisując w dziejach swoich tę Mogołów nawałnicę; 
zostawili w księgach swoich pamięć Turska, pod imieniem Tulisco”12. Do rozpro-
pagowania przyczynił się chyba jednak najbardziej Karol Szajnocha (1818–1868): 
„Mongołowie zwyciężyli powtórnie, lecz poniesiony w téj bitwie cios tak boleśnie 
dojął zwycięzcom, że smutna pamięć polskiej wsi Tursko zachowała się przez dłu-
gie lata u synów Złotéj Ordy i przeszła nawet w roczniki chińskie, wspominające 
o stracie Mongołów nad Wisłą pod Tulisseko. Deguignes Hist. Des Huns III 96, 
«Les Chinois le nomment Tuliseko»”13.

10 Le Roux des Hautesrayes był wydawcą francuskiego przekładu, który sporządził o. Joseph-
-Anne-Marie de Moyriac de Maill SI (1669–1748), powstałej w 1707 r. na zlecenie cesarza Kangxi 
mandżurskiej wersji chińskiej historii uniwersalnej Zizhi Tongjian Gangmu (資治通鑒綱目) spisanej 
w XII w. przez neokonfucjanistycznego uczonego Zhu Xu (Histoire générale de la Chine ou Annales 
de cet empire; traduites du Tong-kien-kang-mou, par la feu Père Joseph-Anne-Marie de Moyriac de 
Mailla, Jésuite François, Missionnaire à Pékin: Publiées par M. l’Abbé Grosier, et dirigées par M. le 
Roux des Hautesrayes, Conseiller-Lecteur du Roi, Professeur d’Arabe au Collége Royal de France, 
Interprête de Sa Majesté pour les Langues Orientales, tome neuvieme, A Paris 1779). Przypisy le 
Roux des Hautesrayes’a są bardzo obszerne, z nich pochodzi przytoczony cytat, będący parafrazą słów 
o. Gaubila, z dodatkiem kilku powszechnie znanych informacji o najeździe z 1241 r. – s. 224: „Na 
północ od Morza Kaspijskiego Mengko pokonał Patchimana; zdobyto na Rusach miasto Toulisseko 
(Turiko), złupiono Yélitsan, miasto Lignitz, kraj Yéliepana (albo Polskę); znaleźli drogę przez góry 
Atsali, zdobyto kraj Matchar (Węgry), pokonano podstępem króla Kioliena”.

11 Do tego właśnie przekładu: Hn. Deguignes, Allgemeine Geschichte der Hunnen und Türken, 
der Mogols und anderer occidentalischen Tartarn, vor und nach Christi Geburt bis auf jetzige Zeiten. 
Aus den Chinesischen Büchern und Orientalischen Handschriften der Königl. Bibliothek in Paris 
verfasset. Aus dem Französischen übersetzt von Johann Carl Dähnert, Dritter Band, Greifswald 
1769, odsyła Jerzy Maroń, Koczownicy i rycerze, s. 112, przyp. 53, choć np. Zatorski odwołuje się 
do francuskiego oryginału.

12 Historya narodu polskiego przez Adama Naruszewicza. Wydanie nowe Jana Nep. Bobro-
wicza, t. 7, w Lipsku 1836, s. 57.

13 Szkice historyczne – Św. Kinga, wydane po raz pierwszy we Lwowie (1854 – Tuliseko, s. 14), 
wydanie drugie poprawione (Lwów 1858 – Tulisseko, s. 14), wydanie zbiorowe dzieł (Warszawa 
1876, s. 16).
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Zaczerpnięta od de Guignes’a identyfikacja weszła dzięki autorytetowi Karola 
Szajnochy do polskiej historiografii i przez lata nie była w ogóle weryfikowana14. 
„Roczniki chińskie” bez próby uściślenia, o jakie to roczniki chodzi, że już o refe-
rencji do konkretnej księgi i rozdziału nie wspomnimy, zadomowiły się na kartach 
wielu prac o najeździe mongolskim z 1241 r. Nie sposób wymienić ich wszystkich, 
wspomnieć można dla przykładu kilka prac z ostatnich dziesięcioleci: 1) Wacław 
Korta: „Kroniki chińskie piszą o zaciętości walki pod »Tulisseko«, czyli Turskiem, 
zaś Długosz dodaje, że mimo zwycięstwa Mongołowie szybko wycofywali się na 
Wschód”15; 2) Marek Cetwiński: „O bitwie pod Tulisseko, czyli Turskiem, wzmian-
kują także kroniki chińskie. Por. W. Zatorski, op. cit., s. 208. [Pierwszy najazd 
Mongołów na Polskę w roku 1240–1241, »Przegląd Historyczno-Wojskowy« 9 
(1937)]”16; 3) Józef Włodarski: „Zapewne straty po stronie mongolskiej były wy-
sokie, a bitwa zacięta i krwawa, skoro odbiła się echem w dalekich Chinach, gdzie 
odnotowano ją jako »bardzo ciężką stoczoną pod Tulisseko«”17. 

Dopiero J. Maroń, jako pierwszy polski historyk, zainteresował się, jaka to kon-
kretnie chińska kronika zawiera wzmiankę o Tulisseko, i udało mu się na podsta-
wie pochodzącej z 1887 r. pracy Emila V. Bretschneidera ustalić, że jest to chińska 
biografia Sübe’edeja (Subedeja) w kronikach dynastii Yuan18. Maroń przytacza 
angielski przekład tego passusu kroniki i całość swych rozważań o bitwie pod 
Turskiem kończy słowami: „Z powyższych wywodów wynika, że słynna długo-
szowa bitwa pod Turskiem nie znajduje potwierdzenia w »chińskich kronikach«, 
do których została wprowadzona przez de Guignes’a z tekstu Długosza, i dlatego 
winna zniknąć z kampanii 1241 r.19”.

Wbrew stanowisku Maronia bitwa pod Turskiem nie zniknęła z kampanii 1241 r. 
Tomisław Giergiel w popularnonaukowym czasopiśmie „Mówią Wieki” tak pisze 
w 2009 r. w artykule pt. Tatarzy w Sandomierzu: „Bitwa była wstrząsem dla Ta-
tarów, a jej echa przechowała wydana na Tajwanie chińska kronika dynastii Juan. 
Tursko występuje w niej pod zniekształconą nazwą Tulisseko”20.

14 Cytat z Szajnochy spotykamy np. w wydanej przez Józefa Bohdana Zaleskiego pracy Dionizya 
Poniatowska, Odłamek z dziejów Lechii. Bolesław Wstydliwy i Leszek Czarny, Paryż 1875, s. 70.

15 Wacław Korta, Najazd Mongołów na Polskę i jego legnicki epilog, Katowice 1983, s. 81; tak 
samo: idem, Najazd Mongołów na Polskę 1241 roku i jego legnicki epilog, Wrocław 1985 (Acta 
Universitatis Wratislaviensis No 800, Historia 50), s. 20.

16 Marek Cetwiński, Co wiemy o bitwie pod Legnicą?, Wrocław 1985 (Acta Universitatis Wra-
tislaviensis No 800, Historia 50), s. 77.

17 Józef Włodarski, Historia Dżoci syna Czyngis-chana, Gdańsk 1997, s. 101.
18 Medieval Researches from Eastern Asiatic Sources. Fragments Towards the Knowledge of 

the Geography and History of Central and Western Asia from the 13th to the 17th Century, by Emil 
Bretschneider, [M.D. Late Physician to the Russian Ligation at Peking, Membre Corresp. de 
l’Institut de France] (Academie des Inscription et Belles Lettres), vol. 1, London 1910.

19 Maroń, Koczownicy i rycerze, s. 113.
20 Tomisław Giergiel, Tatarzy w Sandomierzu, „Mówią Wieki”, 2009, 6, s. 32–36. Jako cie-

kawostkę można podać, że na ten cytat z Giergiela powołuje się angielska wikipedia http://en.wi-
kipedia.org/wiki/Battle_of_Tursko, dokonując przy okazji istotnego zniekształcenia: „References 
to this battle can be found in a Taiwanese chronicle of the Chinese Yuan Dynasty, where Tursko is 
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Giergiel właściwie określa kronikę jako przedstawiającą dzieje dynastii Yuan, 
nie wiadomo jednak, dlaczego uważa za istotne odnotowanie faktu, że kronika ta 
została wydana na Tajwanie. Chodzi mu zapewne o liczące 60 tomów wydanie 
z Taibei z 1956 r.21, chociaż Yuan shi była wydawana wielokrotnie drukiem, po raz 
pierwszy jeszcze w czasach dynastii Ming w latach 1528–1608, jednak żadne z tych 
wydań nie spełnia wymogów stawianych dziś wydaniom krytycznym22. Ignoruje 
natomiast Giergiel postulat Maronia, by wykreślić bitwę pod Turskiem z historii.

* * *
Zanim poprzemy lub odrzucimy postulat Maronia, przyjrzyjmy się orygi-

nalnemu tekstowi chińskiego źródła. Konieczne jest też, aby w kilku słowach 
przedstawić jego specyfikę, gdyż chińska historiografia dynastyczna pod wieloma 
względami jest odmienna od europejskiej. Jej podstawową zasadą jest to, że hi-
storię danej dynastii spisuje się dopiero za rządów kolejnej dynastii. Nieraz trzeba 
było więc czekać wiele lat na powstanie takiej historii. Przykładowo historie dy-
nastii Liao rządzącej w latach 907–1125 (Liao shi), dynastii Jin 1115–1234 (Jin 
shi) i dynastii Song 960–1279 (Song shi) zostały skompilowane dopiero w latach 
1343–1345 przez zespół uczonych pod kierunkiem merkickiego historyka Tuotuo 
(mong. Toqtogha) na zlecenie ostatniego cesarza mongolskiej dynastii Yuan Toghon 
Temüra (chin. Huizong), panującego w latach 1320–1370. Ostatnie lata cesarz ten 
spędził w rodzimej Mongolii, gdyż w 1368 r. chińscy rebelianci pod wodzą Zhu 
Yaunzhanga zajęli Pekin (Dadu), gdzie zwycięski wódz ogłosił, jako nowy cesarz 
o imieniu Hongwu, początek nowej dynastii Ming. Hongwu przyjął tytuł cesarza 
w styczniu, Pekin, stolicę mongolskiej dynastii, zajęto we wrześniu. A już w marcu 
następnego, 1369 r. Hongwu nakazał przygotowanie historii dynastii Yuan, mimo 
że jej cesarz wciąż żył, a lojalni wobec niego namiestnicy wciąż sprawowali wła-
dzę w różnych prowincjach Chin (dopiero w 1381 r. ostatnia z nich, Yunnan, uzna 
władzę Mingów). Pierwsza wersja Yuan shi była gotowa już na wrzesień 1369 r., 
w pierwszą rocznicę zajęcia Pekinu. Liczyła ona 159 rozdziałów. Cesarz Hongwu 
uznał ją jednak za niepełną i niezadowalającą, polecając kontynuowanie prac. Osta-
teczna wersja, zaakceptowana w lipcu 1370 r., składa się z 210 rozdziałów i nosi 
piętno pośpiechu, w jakim powstawała, bezrefleksyjnego kompilowania i prze-
redagowywania materiałów historycznych. Co więcej, wiele z tych materiałów 
zostało pospiesznie przełożonych z języka mongolskiego na chiński. Żadna inna 
historia dynastyczna nie powstawała w tak ekspresowym tempie, na co wpłynęły 

spelled Tulisseko”. Mamy w tym przypadku już nawet nie kronikę wydaną na Tajwanie, lecz wręcz 
tajwańską kronikę.

21 Yuan shi : 210 juan /  [Song Lian, Wang Yi deng xiu]. [Taibei Shi]: Er shi wu shi bian kan 
guan, Minguo 45 [1956]. 元史 : 二百十卷 /  [宋濂, 王禕等修]. [台北市] : 二十五史編刊館, 民國
45 [1956].

22 Za najlepszą uchodzi dziś opublikowana w 1976 r. w Pekinie 15-tomowa edycja, licząca łącz-
nie 4676 stron: Yuan shi : [210 juan] /  Song Lian deng zhuan. Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua 
shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1976. 元史 : [210卷] /  宋濂等撰. 北京 : 中華書局 : 新華書
店北京發行所發行, 1976.
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oczywiście względy polityczne, cesarz Hongwu bowiem poprzez opublikowanie 
dziejów dynastii Yuan chciał, by do powszechnej świadomości dotarło, że czas tej 
dynastii się dopełnił i nie ma ona żadnych szans powrotu do władzy.

Yuan shi składa się, jak już wspomniano, z 210 rozdziałów noszących chińską 
nazwę juan (卷). Sima Qian (ok. 145–86 p.n.e.), autor Shi ji („Zapisków history-
ka”), pierwszej z 24 kanonicznych historii dynastycznych, podzielił ją na pięć czę-
ści: Benji („Podstawowe roczniki”), zawierające biografie cesarzy, Biao („Tablice 
genealogiczne”), Shu („Traktaty”), Shijia („Dziedziczne domy”), biografie feuda-
łów, Liezhuan („Biografie wedle klas”), zawierające życiorysy różnych wyróżnia-
jących się in plus, ale także in minus osobistości. Taki lub podobny schemat dys-
pozycji materiału historycznego przyjęły wszystkie późniejsze dzieła wchodzące 
w skład kanonu historii dynastycznych. Tak więc pierwsze 47 rozdziałów Yuan shi 
to Benji – biografie 13 cesarzy, mongolskich chanów od Czyngis-chana do Toghon 
Temüra. Następna część, którą stanowią rozdziały 48–105, to Zhi („Traktaty”), od-
powiednik Shu u Simy Qiana, przedstawiające takie zagadnienia, jak: astronomia, 
„pięć żywiołów”, czyli meteorologia, kalendarz, geografia, „rzeki i kanały”, czyli 
irygacja, „powozy i szaty”, „wybór i nominacja”, czyli o mianowaniu urzędników, 
„stu urzędników”, czyli o administracji imperium, „żywność i pieniądze”, czyli 
o systemie podatkowym, armia i prawo karne. Najkrótszą część Yuan shi stanowią 
Biao, rozdziały 106–113, zawierające tablice genealogiczne rodu Czyngisydów 
i innych ważnych rodzin. Całości dopełniają Liezhuan, rozdziały 114–210, czyli 
biografie różnych ludzi pogrupowanych w takie klasy, jak: cesarzowe, książęta 
cesarskiego rodu, eunuchowie, godni pochwały urzędnicy, podstępni urzędnicy, 
urzędnicy buntownicy, urzędnicy zdrajcy, uczeni, wróżbici i magicy itd.

W tej części Yuan shi mieszczą się także biografie wybitnych wodzów mongol-
skich, jak Subedej (速不台 Subutai 1175–1248). W poświęconym mu rozdziale 
121 znajduje się wzmianka o miejscowości, którą de Guignes uznał za Tursko:

Juan 121
辛丑，太宗命诸王拔都等讨兀鲁思部主也烈班，为其所败，围秃里思哥

城，不克。拔都奏遣速不台战，速不台选哈必赤军怯怜口等五十人赴之，一

战获也烈班。进攻秃里思哥城，三日克之，尽取兀鲁思所部而还。经哈咂里

山，攻马札儿部主怯怜。
„[rok] xīn chǒu [metal-wół 13 II 1241–1 II 1242]: Tàizōng (Ögedei chan) 

rozkazał zhūwáng’owi Batu i innym wysłać ekspedycję przeciw plemienia Wùlǔsī 
(Ruś) władcy [imieniem] Yělièbān; im [wojskom mongolskim] zadano porażkę, 
okrążyć miasta Tūlǐsīgē nie mogli. Batu raportował, by posłać Subedeja na wojnę; 
Subedej wybrał armię z hābìchì, z qièliánkǒu i innych, pięćdziesięciu ludzi podą-
żyło za nim; w jednej bitwie złapał Yělièbān’a. Rusza do ataku na miasto Tūlǐsīgē; 
trzy dni i zdobywa je; w końcu bierze z Wùlǔsī to wojsko i wraca. Przechodzi przez 
góry Hāzālǐ; atakuje plemienia Mǎzháer (Węgrzy) władcę Qièlián’a”.

Już o. Gaubil męczył się z językiem chińskiej historiografii, który uznał za nie-
zwykle „zwięzły i poplątany”. Zamieszczony powyżej tekst komplikuje jeszcze po-
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jawienie się nazw własnych, których pierwotne mongolskie brzmienie próbowano 
oddać chińskimi znakami. Powoduje to, że tekstu chińskiego w stopniu niespotyka-
nym przy tekstach źródłowych w innych językach nie sposób po prostu przetłuma-
czyć bez jednoczesnej interpretacji rzeczowej i przyczynowo-skutkowej. Dlatego 
też zanim przejdziemy do dalszej części wywodu, niezbędne jest zamieszczenie 
kilku uwag objaśniających przyjęte przez nas rozwiązania interpretacyjne.

Uwagi:
诸王 (zhūwáng) – dosł. „wszyscy królowie”, chiński odpowiednik mongolskie-

go tytułu oznaczającego „[zwierzchnik] wszystkich chanów”.
兀鲁思 (Wùlǔsī) – transkrypcja mongolskiego etnonimu Urus (Ruś) na język 

chiński, Yuan shi 018, 019, 020, 028, 029, 030, 032, 038, 039, 121, 122, 175, 
207. 

也烈班 (Yělièbān) – imię pana, wodza (主 zhǔ) ludu Wùlǔsī, tylko tu w Yuan 
shi 121, zapisane w nieco inny sposób jeszcze w 122. Wyrazy w Yuan shi zaczy-
nające się od 也烈 to jedynie ten i w 003 也烈赞 Yělièzàn.

秃里思哥 (Tūlǐsīgē) – ufortyfikowane miasto (城 chéng) wymienione pod tą 
nazwą tylko w Yuan shi 121.

为其所败 (wéi qí suǒ bài) – tłumaczymy jako „im [wojskom mongolskim] 
zadano porażkę” i skutkiem tego nie były w stanie okrążyć, otoczyć oblężeniem 
(围 wéi) miasta Tūlǐsīgē. Rosyjski badacz Roman Chrapaczewski rozumie to nieco 
inaczej: „Ему [Е-ле-бань] было нанесено поражение, город Ту-ли-сы-гэ был 
окружен, но не взят”23. Czyli to Yělièbān został pokonany, jednak mimo okrąże-
nia miasta nie można było go zdobyć. Bretschneider w angielskiej parafrazie tego 
miejsca w ogóle pomija kwestię poniesionej przez którąś ze stron klęski24.

Hābìchì (哈必赤) i qièliánkǒu (怯怜口) – Chrapaczewski uważa, że jest to 
transkrypcja dwóch terminów mongolskich: xabcigur „podwładny, znajdujący się 
pod feudalną zwierzchnością” i gerun ko’ud „rodzaj ludzi zależnych feudalnie od 
mongolskich nojonów”.

五十人赴之 (wǔshí rén fù zhī) – „pięćdziesięciu ludzi podążyło za nim”. Zgod-
nie z interpretacją Chrapaczewskiego oznacza to, że co pięćdziesiąty człowiek 
z tych grup społecznych został zmobilizowany: [из числа которых], каждый 
пятидесятый человек последовал за ним.

哈咂里 (Hāzālǐ) – najpewniej przełęcz zwana Tucholską lub Werecką w Kar-
patach (Bieszczady Wschodnie).

23 Роман Храпачевский, Загадочная война Субэдэя с русскими, 2003, http://rutenica.narod.
ru/torchesk.html (dostęp: 20 IX 2015); idem, Золотая Орда в источниках, том 3: Китайские 
и мон гольские источники, Москва 2009.

24 Por. Medieval Researches, s. 320: „in the year 1241 the emperor Ogotai ordered Batu and the 
other princes to attack Ye-li-ban, king of the Wu-lu-sz’ (Russians). They then proceeded to invest 
the city of T’u-li-sze-k’o, which for a long time could not be taken; but when Ye-li-ban had been 
made prisoner, the city was taken by assault. After this the Russians all surrendered, and the army 
returned”.
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马札儿 (Mǎzháer) – Węgrzy, Yuan shi 027, 031, 038, 039, 040, 041, 051, 100, 
121, 122, 138, 140.

怯怜 (Qièlián) – imię pana, wodza (主 zhǔ) ludu Mǎzháer, powszechnie uważa 
się, że jest to zniekształcone węg. király „król”.

Przetłumaczony powyżej i poddany wstępnej interpretacji rzeczowej i przyczy-
nowo-skutkowej fragment stwarza wielkie problemy z interpretacją historyczną. Po 
pierwsze, w roku xīn chǒu (luty 1241–luty 1242), tuż przed uderzeniem na Węgry, 
Mongołowie nie prowadzili już żadnych działań zbrojnych na Rusi (Wùlǔsī). Po 
drugie, nie wiadomo, kim miałby być tamtejszy władca o imieniu Yělièbān. Po 
trzecie, nie wiadomo, jakie miasto kryje się pod nazwą Tūlǐsīgē. 

Historycy rosyjscy, którzy z Yuan shi zapoznali się niezależnie od francuskich 
historiografów z XVIII w., dzięki działalności badawczej i tłumaczeniowej archi-
mandryty Iakinfa (Nikity Biczurina, 1777–1853)25, zwierzchnika misji prawo-
sławnej w Pekinie, aby rozwikłać tę zagadkę, zakładają, że pracujący w pośpiechu 
redaktorzy Yuan shi po prostu pomylili rok i opisane wydarzenia należy odnieść do 
nieco wcześniejszej fazy zachodniego pochodu Batu, czyli lat 1237–1238. W takiej 
sytuacji Yělièbān byłoby zniekształconym zapisem imienia Jerzy (Георгий), które 
nosili podówczas: wielki książę riazański Jerzy Igorowicz, który zginął podczas 
ostatecznego szturmu Mongołów na miasto 21 XII 1237 r., książę muromski Je-
rzy Dawidowicz, poległy podczas obrony ziemi riazańskiej pod koniec 1237 r., 
oraz wielki książę włodzimierski Jerzy II Wsiewołodowicz, poległy 4 III 1238 r. 
w bitwie nad rzeką Sitą. Rozstrzygające znaczenie, o którego z nich miałoby 
chodzić, dałaby interpretacja nazwy miasta (stolicy?) władztwa Yělièbān’a. Ria-
zań Mongołowie zdobyli już po niecałym tygodniu oblężenia (16–21 XII 1237), 
wydaje się więc mało prawdopodobne, by Yuan shi chodziło o to miasto i książąt 
poległych pod koniec 1237 r. Z największym oporem zetknęli się Mongołowie 
w Kozielsku, który pod wodzą lokalnego księcia Wasyla bronił się aż przez siedem 
tygodni – od końca marca do połowy maja 1238 r. Nic więc dziwnego, że wielu 
historyków uważa, że miasto Tūlǐsīgē z cytowanego passusu Yuan shi to właśnie 
Kozielsk, którego długotrwała obrona uniemożliwiła Batu dotarcie do północnej 
Rusi przed wiosennymi roztopami. Problem jednak w tym, że brzmienie nazwy 
miasta – Kozielsk – podobnie jak i Riazań, w najmniejszym stopniu, założywszy 
nawet rozmaite zniekształcenia w przekazie z języka mongolskiego na chiński, 
nie przypomina brzmieniowo Tūlǐsīgē. Bardzo podobnie brzmi natomiast Torżok, 
nazwa innego miasta zdobytego wiosną 1238 r. przez Mongołów. Język chiński 
nie rozróżnia fonemów „r” i „l”, szczelinowe „ż” i „s” są zbliżone artykulacyjnie, 
a różnica między „k” a „g” jest nieraz ledwie wyczuwalna, o czym świadczą choćby 
inne możliwe formy Tūlǐsīgē transkrypcji tych znaków na alfabet łaciński, jako np. 
Tu-li-sse-ko. Co prawda Torżok bronił się tylko 12 dni, jednak został zdobyty 5 III 

25 Jest on m.in. autorem przekładu pierwszych kilku rozdziałów Yuan shi na język rosyjski: 
Исторія первыхъ четырехъ хановъ изъ дома Чингисова. Переведено съ Китайскаго Монахомъ 
Іакинѳомъ – СПб., 1829.
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1238 r., a więc dzień po śmierci Jerzego Wsiewołodowicza, który zarazem był też 
najpotężniejszym władcą ze wszystkich ówczesnych ruskich Jerzych. Pamięć za-
tem o zdobyciu Torżka i pokonaniu księcia Jerzego mogłaby hipotetycznie zostać 
zachowana i odnotowana w mongolskich źródłach i stąd trafić do Yuan shi. Wystar-
czy przyjąć, że pracujący w pośpiechu redaktorzy chińskiej kroniki dynastycznej 
pomylili datę tego wydarzenia i zamiast 1241/1242 powinniśmy mieć rok 1238.

Kompilowanie i redagowanie Yuan shi rzeczywiście odbywało się w wielkim 
pośpiechu, czego dowodem jest m.in. zdublowanie biografii Subedeja. Otóż w ko-
lejnym rozdziale 122 ponownie zamieszczono życiorys tego najwybitniejszego 
chyba mongolskiego wodza, chociaż zawiera ten sam życiorys poprzedni rozdział 
121. Co ciekawe, mamy w tym drugim życiorysie opisane ponownie te same wy-
darzenia sprzed wyprawy na Węgry:

Juan 122
十三年，讨兀鲁思部主野力班，禽之。攻马札部，与其酋怯怜战漷宁

河，[...]
13. rok [panowania Ugedeja 1241] idzie [Subedej] z ekspedycją przeciw plemie-

nia Wùlǔsī (Ruś) władcy [imieniem] Yělìbān; chwyta go. Atakuje plemię Mǎzhá, 
przeciw niemu Qièlian walczy nad rzeką Huǒníng.

Uwagi:
野力班 (Yělìbān) – inna wersja imienia 也烈班 (Yělièbān), występuje tylko 

tu w Yuan shi 122.
马札 (Mǎzhá) – skrócona wersja zapisu Mǎzháer.
漷宁 (Huǒníng) – możliwy jest też odczyt Kuòníng. 
Tekst jest tu o wiele krótszy, pominięto jakiekolwiek odniesienia do Tūlǐsīgē, 

jednak imię władcy, choć zapisane różnymi znakami, brzmi podobnie. Co najważ-
niejsze, mamy tu jednak potwierdzenie, że chińscy redaktorzy nie pomylili daty 
zawartej w mongolskim źródle. Występuje tu ten sam rok 1241, tylko że wyrażo-
ny nie w systemie 60-letniego cyklu jiazi, lecz wedle lat panowania chana. Widać 
zatem, że te dwie zapiski są od siebie niezależne i Tūlǐsīgē, z pierwszej z nich, nie 
może być Torżkiem, gdyż w 1241 r. to miasto leżało już w gruzach. A ponadto jest 
zbyt daleko położone na północ, by bezpośrednio od informacji o jego zdobyciu 
przejść do mongolskiej przeprawy przez karpackie przełęcze w stronę Węgier.

Próby rozwiązania tej kwestii podjął się Chrapaczewski, który w niezwykle 
erudycyjny sposób dowodzi, że w Yuan shi zachowało się wspomnienie zorganizo-
wanej pod koniec 1240 r. wyprawy Batu i Subedeja przeciw Torkom, półkoczow-
niczemu plemieniu Czarnych Kłobuków, osiedlonych przez władców ruskich na 
Porosiu, czyli nad rzeką Roś na Kijowszczyźnie, jako straż i zapora przed innymi 
koczownikami. Głównymi grodami Torków były Torczesk i Jurjew, i to właśnie 
nazwy tych miast mają się kryć za chińskimi Tūlǐsīgē i Yělièbān, w tym ostatnim 
przypadku nazwa miasta byłaby błędnie zinterpretowana przez chińskich redak-
torów Yuan shi jako imię władcy.
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Pewnych przesłanek, że taki błąd mógł się im przydarzyć, dostarcza jeszcze 
jeden passus o zachodniej wyprawie Batu z Yuan shi, tym razem znajdujący się 
w cesarskiej biografii wielkiego chana Möngkego:

Juan 3
复与诸王拔都征斡罗思部，至也烈赞城，躬自搏战，破之。
I znów z zhūwáng’iem Batu wyprawia się [Möngke] na plemię Wòluōsī (Ruś), 

do miasta Yělièzàn, osobiście sam walczy w bitwie, niszczy je.
Uwagi:
斡罗思 (Wòluōsī) – wersja etnonimu 兀鲁思 (Wùlǔsī) Urus (Ruś), występuje 

w Yuan shi 003, 017, 018, 022, 027, 029, 034, 035, 036, 061, 063, 099, 120, 121, 
122, 123, 124, 132, 138, 142, 145.

也烈赞 (Yělièzàn) – nazwa miasta na Rusi, tradycyjnie identyfikowane ze Sta-
rą Riazanią, pierwsze dwa znaki przypominają zapis 也烈班 (Yělièbān) imienia 
wodza Rusów, nazwa tylko w Yuan shi 003.

Celem przytoczonego zdania jest podkreślenie dzielności przyszłego wielkiego 
chana Möngkego podczas wyprawy Batu-chana. Powszechnie przyjmuje się, że 
Yělièzàn to zniekształcona nazwa miasta Riazań, które jako pierwsze z ruskich 
miast padło łupem Mongołów, jeszcze w 1237 r. Wzmianka ta jest niedatowana, 
nie można więc wykluczyć słuszności takiej interpretacji. Zastanawia jednak, że 
wyraz Riazań zapisano trzema znakami 也烈赞, z których pierwsze dwa są iden-
tyczne ze znakami w imieniu władcy (czy też niech będzie, że w nazwie miasta, 
jak chce Chrapaczewski) – Jerzy (Jurij)/Juriew 也烈班. A przecież nagłos wyrazów 
Riazań–Gieorgij/Jurij – jest całkowicie odmienny.

Wydaje się więc, że przy obecnym stanie wiedzy, wobec braku krytycznej 
edycji kroniki Yuan shi, nie sposób jednoznacznie rozstrzygnąć, kto i co kryje się 
pod nazwami Tūlǐsīgē i Yělièbān. Można jednak odrzucić z całą pewnością iden-
tyfikację Tūlǐsīgē z małopolskim Turskiem. Po pierwsze, Tūlǐsīgē wspominane 
jest w jednoznacznie ruskim kontekście, a Mongołowie, jak powiemy za chwilę, 
mieli świadomość odrębności Polski i Rusi. Po drugie, Tūlǐsīgē miało być mia-
stem obwarowanym. Co prawda w kontekście chińskim znak (城 chéng), którym 
je scharakteryzowano, mógłby się odnosić także do dużej, otoczonej murem wsi, 
jednak Tursko w żaden sposób nie było grodem, nie ma też mowy u Długosza 
o jakimkolwiek oblężeniu, lecz tylko o bitwie, która rozegrała się w jego pobliżu. 
Po trzecie, przypomnienie Tūlǐsīgē i Yělièbān w życiorysie Subedeja, nawet jeśli 
nie do końca dające się zinterpretować geograficznie i historycznie, jest oczywiste 
w strukturze tekstu. Jest to przykład na wyjątkowe talenty militarne tego wodza, 
który potrafi zorganizować z powodzeniem kampanię w tych warunkach i przeciw 
temu przeciwnikowi, wobec których sam Batu-chan okazał się bezradny. Nie wie-
my natomiast nic o pobycie i Batu, i Subedeja na ziemiach polskich.

Jedyna prawdopodobna wzmianka o Polsce w kronice Yuan shi wydaje się 
znajdować w tym samym rozdziale 121, w którym mowa o Tūlǐsīgē. Znajduje 
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się jednak nie w życiorysie Subedeja, lecz jego syna Urianhadaja (1201–1272 
Wùliánghétái).

Juan 121
兀良合台，[...]。继从诸王拔都征钦察、兀鲁思、阿速、孛烈兒诸部。丙

午，又从拔都讨孛烈兒乃、捏迷思部，平之。
„Urianhadaj [...] Dalej podążał za zhuwang’iem Batu w ekspedycji na plemiona 

Qīnchá (Kipczaków), Wùlǔsī (Rusów), Āsù (Jasów), Bèilièer. [rok] Bǐngwǔ [ogień-
-koń 1246] także podąża [Urianhadaj] za Batu w ekspedycji na Bèilièer właśnie, 
Niēmísī plemię, pacyfikuje ich”.

Etnonim 孛烈兒 (Bèilièer) pojawia się tylko w Yuan shi 122 dwukrotnie. Za 
pierwszym razem oznacza jeden z czterech ludów, na który wyprawił się Batu. 
Obecności syna Subedeja nie da się precyzyjnie datować, kontekst może wskazy-
wać, że dotyczy początku zachodniej wyprawy, lat 1236–1237, możliwe więc, iż 
chodzi tu wyłącznie o ludy wschodniej Europy – Kipczaków-Połowców, Rusów, 
Jasów-Alanów, a w ostatnim przypadku można otrzymać wyraz Bulghar, odnoszą-
cy się do mieszkańców kraju nad Wołgą, którzy byli pierwszą ofiarą najazdu Batu-
-chana w 1236 r. Gdy po raz drugi mowa o 孛烈兒 (Bèilièer), wymienieni są oni 
wespół z plemieniem 捏迷思 (Niēmísī). Przyjmuje się, że ten etnonim przekazuje 
słowiańską nazwę ich zachodniego sąsiada, stąd też można przypuszczać, że tym 
razem chodzi jednak o Polskę. Wątpliwości może wzbudzać natomiast data, gdyż 
w 1246 r. nie miały miejsca żadne walki Polaków i Niemców z Mongołami. Jeśli 
rosyjscy badacze próbujący w Tūlǐsīgē dopatrzeć się Kozielska lub Torżka dopusz-
czają możliwość błędnego datowania wydarzeń w Yuan shi, to możliwe, że i ta data 
jest pomylona. Jeśli jednak stać będziemy mocno na stanowisku dokładności dat 
z Yuan shi, wtedy niestety przyjdzie nam zrezygnować z interpretacji tego passusu 
jako wzmianki o Polsce i Niemczech i wzorem rosyjskich badaczy trzeba będzie 
przyznać, że chodzi tu znów o Bułgarów wołżańskich i Czeremisów.

O niedokładności i niedoskonałości Yuan shi przekonani byli także chińscy 
uczeni. Stąd też Hong Jun (洪钧 1839–1893), ambasador dynastii Qing w Niem-
czech, Rosji, Holandii i Austrii w latach 1887–1890, który podczas swej misji dy-
plomatycznej w Europie jako pierwszy chiński badacz zbierał zachodnie materiały 
historyczne, napisał na ich podstawie Uzupełnienie do „Yuan shi” z przekładów (元
史译文补证 Yuan shi yi wen zheng bu), wydane pośmiertnie w 1897 r.26 W roz-
dziale 5, będącym uzupełnionym życiorysem Batu-chana (拔都补传), Hong Jun 
opisuje wydarzenia roku 1238:

十年戊戌（1238）春，破物拉的迷尔（城）......转而西南，一军攻廓在尔
斯科城，瓦夕里坚守不能克，戕蒙古军数千人。拔都令合丹不里往助，阅两
月始克，屠城......获瓦西里，投血渠中淹毙。

„Na wiosnę roku 1238, zniszczono Wùlādemíěr (miasto) ... pomaszerowano na 
południowy zachód, jedna armia atakuje Kuòzàiěrsīkē miasto, Wǎxīlǐ czynił mia-

26 Zob. Liu Yingsheng, A century of Chinese research on Islamic Central Asia history in ret-
rospect, „Cahiers d’Asie centrale”, 9, 2001: études karakhanides, s. 116.
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sto niezdobytym, zabijając tysiące mongolskich żołnierzy. Batu rozkazał Hédān 
i Bùlǐ iść na pomoc. Ponad dwa miesiące później zostało zdobyte i zmasakrowane 
... złapano Wǎxīlǐ, krew martwego napełniła kanał powodziowy”.

Hédān to Kadan, syn chana Ögedeja, walczący później pod Legnicą, Bùlǐ to 
Buri, wnuk Czagataja, Wùlādemíěr to Włodzimierz nad Klaźmą, Kuòzàiěrsīkē 
– Kozielsk, a Wǎxīlǐ – jego książę Wasyl. Zapisywanie nazw własnych znakami 
chińskiego pisma nie było w XIX stuleciu wcale prostsze niż w czasach kompo-
nowania Yuan shi. Hong Jun w pełni przyjmuje dominującą wśród ówczesnych 
europejskich badaczy opinię, że Tūlǐsīgē z życiorysu Subedeja to właśnie Kozielsk, 
czemu daje wyraz w przypisie do przytoczonego powyżej zdania:

案：秃里思哥即廓在尔斯科，也烈班即攸利第二王。俄史谓锡第河之战蒙
古军亦受创，或系先败后胜。蒙古当日攻俄罗斯各城，无如廓在尔斯克之难
下者，故曰为卯危八里克，犹言恶城。传归功速不台。西书谓合丹不理来助
而下，说异。然是役在太宗十年戊戌 (1238) 至辛丑 (1241) 岁，俄部早已全
定，大军皆在马札儿。传之误一也......以此推之，速不台传讹误多矣。

„Adnotacja: Tūlǐsīgē (秃里思哥) to jest Kozielsk (Kuòzàiěrsīkē), Yělièbān to 
jest Jerzy (Yōulì) II, król. Rosyjska historia o bitwie nad rzeką Sitą (Xīdì). Naj-
pierw mongolskie siły zostały pokonane, potem odniosły zwycięstwo nad woj-
skami rosyjskimi. Wśród mongolskich ataków na Rosję bitwa o Kozielsk była 
najtrudniejsza. Dlatego miasto to zwie się Mǎowēibālǐkè, czyli szkodliwe miasto, 
w biografii przydzielonej Subedejowi. Zachodnie przekazy różnią się od Yuan shi. 
A mianowicie. Bitwę przeniesiono z 1238 do 1241. W tym czasie jednakże Rosja 
była już zdobyta, wojska szły na Węgry. To więc jest oczywiście błąd ... z tego 
można wnioskować, że biografia Subedeja jest pełna błędów”.

W swym dziele historycznym Hong Jun korzysta przede wszystkim z pracy 
niejakiego 华而甫 Huáérfǔ, czyli niemieckiego badacza Ottona Wolffa27. To dzięki 
niemu wspomina także wydarzenia z terenu Polski:

十二年辛丑（1541）春，战于夕特罗物城（西1541年月3月18日），皆败
溃。克拉克酋波勒司拉弗哀遁土拉斯城，遂焚克拉克，进取低贝尔，其酋米
夕司拉不能御，北遁勒基逆赤，合于其兄亨力希军......亨力希集众三万于勒
基逆赤，第一军为日耳曼人。亨力希中矛坠骑被杀，割首悬竿以示众。

„Na wiosnę roku 1541 (sic! – błąd w druku), wojna w mieście Xītèluōwù 
(18 marca 1541), pokonane i spalone. Wódz Kèlākè [imieniem] Bōlēisīlāfú Wstyd-
liwy ucieka do miasta Tǔlāsī, następnie spalone Kèlākè, atak na Dībèi’ěr, jego 
wódz Mǐxīsīlā nie może stawić oporu, na północ ucieka do Lēijīnìchì, dołącza do 

27 W pracy Geschichte der Mongolen oder Tataren: besonders ihres vordringens nach Europa, so 
wie ihrer Eroberung und Einfälle in diesem Welttheile, Breslau 1872, pisze on (s. 146–147): „Selbst 
die Chinesen, Gaubil p. 104, erwähnen, daß die Tataren bei ihrem Feldzuge gegen die Olosse, d.i. 
Russen, vor den beiden Städten Tulisseko, d.i. Koselsk und Yelitsan, d.i. Rjäsan, grossen Wider-
stand gefunden”. Liu Yingsheng (2001) podaje jednak, że głównym źródłem dla Hong Juna była 
praca Henry’ego H. Howortha, History of Mongols, vol. 1–3, London 1876–1888. Nie ma w tym 
sprzeczności, gdyż sam Howorth obficie korzysta z Wolffa. O najeździe mongolskim na Polskę pisze 
Howorth w t. 1, s. 142–145.
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armii swego brata Hēnglìxī. ... Hēnglìxī zbiera 30 tysięcy ludzi pod Lēijīnìchì, 
jedna z tych armii to są Niemcy. Hēnglìxī przebity włócznią, spada z konia, ginie, 
wycięto pal, by na nim umieścić i pokazać jego głowę”.

Szydłów, Kraków, Tulasi (?), Racibórz, Legnica, Bolesław Wstydliwy, Miesz-
ko II Otyły, Henryk – dzięki Hong Junowi po raz pierwszy chińscy czytelnicy mog-
li dowiedzieć się czegoś o mongolskim najeździe na Polskę. Tak jak w XVIII w. 
historiografia europejska mogła uzupełnić dzieje Mongołów o źródła chińskie, tak 
samo na przełomie XIX i XX w. historycy chińscy mogli na nowo pisać dzieje 
dynastii Yuan dzięki źródłom europejskim. 

Po obaleniu mandżurskiej dynastii Qing w 1911 r. Ke Shaomin (1848–1933 柯
劭忞), wybitny uczony i sekretarz na cesarskim dworze, wszedł w skład zespołu 
opracowującego materiały do napisania dziejów usuniętej dynastii. Powstało w ten 
sposób dzieło Qingshigao (清史稿 – Szkic do dziejów dynastii Qing), które formal-
nie nie wchodzi w skład 24 ksiąg dynastycznych, gdyż ta licząca aż 529 rozdzia-
łów praca uważana jest jedynie za materiały do napisania w przyszłości właściwej 
historii. Przy okazji tych prac Ke Shaomin, przekonany, że zredagowana w 1370 r. 
w wielkim pośpiechu i w atmosferze wrogości wobec Mongołów Yuan shi roi się od 
błędów, napisał Xin Yuanshi (新元史 – „Nową historię dynastii Yuan”). Ukończone 
w 1920 r. dzieło liczy 257 rozdziałów i zostało w 1921 r. oficjalnie włączone do 
kanonu ksiąg dynastycznych za rządów Republiki Chińskiej, stąd niekiedy kanon 
ten bywa nazywany Ershiwushi (二十五史) „Dwadzieścia pięć historii”.

W swej nowej historii dynastii Yuan Ke Shaomin szeroko korzystał z pracy 
Hong Juna. Idąc w jego ślady, przenosi relację o Tūlǐsīgē pod 1238 r., przedsta-
wiając w rozdziale 3 biografie synów Temudżina:

十年春，合围物拉的米尔，凡七日，城陷，自此分数军，一月之间下攸
利掖甫等十余城......拔都一军益北趋那怀郭罗特，未及城百八十里，阻
于淖而退。遂转而西南，一军攻秃里思哥城，其王瓦夕里坚守不下，杀蒙
古兵数千。拔都命合丹、不里助攻，阅四十九日始克之，屠城，血流成渠，
获瓦夕里，投血渠中毙之，谓其城曰卯危八里克。

„[1238] na wiosnę, okrążono Wùlādemǐ’ěr i zdobyto miasto w ciągu siedmiu 
dni. Stamtąd armia ruszyła w różne strony, wyruszono i zdobyto Yōulìyēfǔ i więcej 
niż dziesięć miast w jeden dzień. ... ekspedycja prowadzona przez Batu ruszyła 
na północ w kierunku Nàhuáiguōluōtè, ale zabrakło do miasta 180 li, zawrócono 
z obawy przed błotem. Wtedy zawrócili na południowy zachód. Jedna armia za-
atakowała Tūlǐsīgē miasto. Jego król Wǎxīlǐ stawiał mocny opór, zginęły tysiące 
mongolskich żołnierzy. Wtedy Batu rozkazał Hédān i Bùlǐ pomóc atakować. Czter-
dzieści dziewięć dni później miasto zniszczono, ludzi zmasakrowano. Tyle krwi się 
zebrało, że płynęła jak rzeka. Złapano Wǎxīlǐ, krew martwego napełniła kanał po-
wodziowy. Dlatego miasto to zwie się Mǎowēibālǐkè, czyli szkodliwe miasto”.

W opisie wydarzeń Ke Shaomin posługuje się zaczerpniętą z Yuan shi nazwą 
Tūlǐsīgē, jest jednak oczywiste, że chodzi mu o Kozielsk, którego władcą był 
książę Wasyl. Wymienia jeszcze dwa inne ruskie miasta – Jurjew i Nowogród. 
W tych samych niemal słowach opisuje te wydarzenia jeszcze raz, w rozdziale 
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154, poświęconym biografiom obcych krajów (斡罗斯): Wòluósī (Ruś)、钦察 
Qīnchá (Kipczacy)、康里 Kānglǐ (Kangły / Pieczyngowie)、马札儿 Mǎzháer 
(Węgrzy)、波兰 Bōlán (Polska).

Podobnie dwukrotnie w rozdziałach 3 i 154 przedstawia Ke Shaomin mongolski 
najazd na Polskę:

Juan 3
十二年......斡罗斯之南部略定。乃谋攻波兰及马加，皆斡罗斯西南境之邻

国也。波兰王波勒斯拉物死，分地与四子为四部:......曰亨力希，治伯勒斯洛
城；曰波勒司拉布哀，治克拉克城......

„W 12. roku [1240] południowa część Rosji została podbita. Szykowano się 
do ataku na Polskę (Bōlán) i Węgry (Mǎjiā). To są kraje na południowy zachód 
od granicy Rosji. Król Polski Bōlèsīlāwù zmarł, kraj podzielono na cztery między 
synów: ... tak zwany Hēnglìxī, rządzi w mieście Bólèsīluò; tak zwany Bōlēisīlābù 
Wstydliwy, rządzi w mieście Kèlākè”.

Brytyjski historyk Henry Hoyle Howorth w swej History of the Mongols kre-
ślił szerokie tło, w przypadku Polski wspomniał o testamencie Krzywoustego 
(Bōlèsīlāwù). Przydomek kolejnego Bolesława oddano po chińsku jako 哀 (Āi), 
co ma znaczenie raczej „Smutny, Rozpaczliwy, Żałosny”. A Henryk, czy też może 
Heinrich, stolicę ma w Bólèsīluò, czyli Breslau. Nieco więcej szczegółów przeka-
zuje Ke Shaomin w rozdziale 154:

十二年，拔都平斡罗斯，遣贝达尔等进攻波兰、马札儿二国。时波兰王波
勒斯拉物卒，分地与四子......一子曰亨力第二......集众三万，分五军：第一军
为日耳曼人......第二军为波兰人......三军亦波兰人......四军日耳曼人......五军曰
亨力第二自将，战于乃寒河边瓦而司达忒之地。日耳曼人先进，大败。亨力
第二马伤，欲易马，为我兵所刺杀，悬首竿上，以徇各部。

„W 12. roku [1240], po podboju Rosji, Batu polecił Bèidá’ěr i innym armiom 
atakować Polskę i Węgry, dwa kraje. Kiedy zmarł król Polski Bolesław, kraj po-
dzielono między czterech synów ... jeden z synów to Henryk II ... zebrał armię 
30 tysięcy, podzielił na pięć oddziałów. Pierwsza armia Germanie (Ěrmàn rén), 
druga armia Polacy (Bōlán rén), trzecia armia także Polacy, czwarta armia Germa-
nie, piątą armią dowodził Henryk II osobiście. Wojna na brzegu rzeki Nǎihán na 
polu Wǎérsīdátè. Germanie atakowali, zostali pokonani. Henryka II koń był ranny, 
chciał zmienić konia, został zabity przez żołnierzy. Obcięto głowę, nabito na pal 
i obnoszono między jego plemieniem”.

Rekapitulując, nawet jeśli nie będziemy tak restrykcyjni, jak J. Maroń, który 
uważa, że bitwa pod Turskiem „winna zniknąć z kampanii 1241 r.”, to z całą pew-
nością „chińskie roczniki” powinny zniknąć z polskiej historiografii opisującej tę 
bitwę. Występujące w Yuanshi Tūlǐsīgē z całą pewnością nie jest małopolskim Tur-
skiem. Nie można natomiast wykluczyć, że „Historia dynastii Yuan” poświadcza 
mongolski najazd na Polskę w 1241 r., jeśli zinterpretujemy etnonim Bèilièer jako 
Polacy, a nie Bułgarzy nadwołżańscy, co wymaga jednak dalszych badań i wyko-
rzystania źródeł perskich do rozwiązania tego problemu.
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GOŚCIWIT MALINOWSKI, WANG CHENGDAN

TURSKO OF JAN DŁUGOSZ AND TULISSEKO (TULISIGE) 
OF THE ‘CHINESE ANNALS’ OR THE HISTORY OF THE YUAN DYNASTY 

(YUAN SHI) AS A POSSIBLE HISTORICAL SOURCE OF DATA 
ABOUT THE MONGOL RAID OF POLAND IN 1241 

In the historiography of Mongol raids of 1241 in Polish territory it is customary to utilise the 
‘Chinese annals’ as historical confirmation of the battle of Tursko. Aside from Jerzy Maroń, none of 
the researchers attempted to find the original or translated annals. The works of Joseph de Guignes, 
a French researcher from the mid-18th century, were used for reference. The first part of this contri-
bution concerns de Guignes’ identification of the Chinese name Tu-li-s(s)e-ko (Tulisige) as Tursko 
and its history in Polish historiography. The second part concerns an original passage from the life 
of Subutai (juan 121) in Yuan shi titled The History of the Yuan Dynasty, wherein Tulisige is dis-
cussed. Said passage as well as others, which refer to it were translated to Polish by the authors and 
expanded upon with a commentary. The third part concerns thus proposed ideas for geographical 
localisation of Tulisige, which should be a town in Rus’ from where the Mongols operated in the 
winter of 1240/41. Commonly identified in Russian literature as Kozelsk and Torzhok, which is most 
likely erroneous, as they relate to the year 1238. The authors are more inclined to agree with Chra-
paczewski’s identification of the town as the town Torčesk in the Kievan Rus’. The fourth section 
of the article concerns the reception in Chinese historiography, at the turn of the 20th century (Hong 
Jun, Ke Shaomin) of the achievements of European historians regarding the issue of Batu’s journey 
to the west in 1241. After rejection of the identification of Tulisige as Tursko in Lesser Poland, the 
authors point out that the raid into Polish territories is perhaps mentioned by Yuan shi at a different 
point in the text, while describing the biography of Oriang Kodai. The issue, however, requires further 
studies of Persian source materials.

Translated by Maciej Zińczuk

GOŚCIWIT MALINOWSKI, WANG CHENGDAN

DIE ORTE TURSKO BEI JOHANNES DŁUGOSZ UND TULISSEKO 
(TULISIGE) IN DEN „CHINESISCHEN ANNALEN“ BZW. DIE GESCHICHTE 

DER YUAN-DYNASTIE (YUAN SHI) ALS MÖGLICHE QUELLE 
ZUR GESCHICHTE DES MONGOLENEINFALLS IN POLEN IM JAHRE 1241

In der Geschichtsschreibung über den Einfall der Mongolen in Polen im Jahre 1241 ist es üblich, 
für die Historizität der Schlacht bei Tursko die „chinesischen Annalen“ anzuführen. Mit Ausnahme 
von Jerzy Maroń versuchte bisher kein einziger Forscher, an das Original bzw. an die Übersetzung 
dieser Annalen zu gelangen. Gewöhnlich wurde als Referenz Joseph de Guignes, ein französischer 
Forscher aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, zitiert. Im ersten Teil des Beitrags wird nachvollzogen, 
wie de Guignes zur Gleichsetzung des chinesischen Namens Tu-li-s(s)e-ko (Tulisige) mit Tursko kam 
und welche durchschlagende Wirkung diese Identifikation innerhalb der polnischen Historiographie 
hatte. Im zweiten Teil wird die Originalstelle aus dem Leben des Subutai (juan 121) im Yuan shi unter 
dem Titel Geschichte der Yuan-Dynastie herangezogen, in der von Tulisige die Rede ist. Von diesem 
Passus und einigen anderen, die sich auf ihn beziehen, bieten die Autoren eine polnische Übersetzung 
und einen Kommentar. Der dritte Teil enthält eine Zusammenstellung der bislang erfolgten Identi-
fizierungen des Ortes „Tulisige“ bzw. „Tursko“, wobei es sich um eine Stadt in der Rus’ gehandelt 
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haben muss, weil aus dieser Region heraus die Mongolen im Winter 1240/41 operierten. Die in der 
russischen Geschichtsschreibung übliche Identifizierung mit Koselsk und Torschok ist zweifelhaft, 
da diese Städte im Jahre 1238 bereits von den Mongolen zerstört worden waren. Die Autoren neigen 
zu der Identifizierung Chrapaczewskis mit der Stadt Torčesk in der Kiewer Rus’ zu. Im vierten Teil 
des Beitrags stellen sie die Rezeption der Forschungsergebnisse europäischer Historiker zum West-
feldzug des Batu Khans von 1241 durch die chinesische Historiographie von der Wende des 19./20. 
Jahrhunderts (Hong Jun, Ke Shaomin) zusammen. Nach der Ablehnung der Identifizierung von Tu-
lisige mit dem kleinpolnischen Tursko merken sie an, dass im Yuan shi über den Einfall nach Polen 
möglicherweise an einer anderen Stelle, und zwar in der Biographie des Oriang Kodai, berichtet wird. 
Dieses Thema bedarf jedoch weiterer Studien unter Hinzuziehung persischer Quellen.

Übersetzt von Waldemar Könighaus
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POWSTANIE NOWOCZESNEGO TRANSPORTU 
NA ŚLĄSKU AUSTRIACKIM 1742–1914

W XVIII i XIX w. na obszarze całej Europy dochodzi do podstawowych zmian 
w infrastrukturze transportowej, które legły u podstaw współczesnej postaci 
transportu. Modernizująca się infrastruktura transportowa w przeciwieństwie do 
poprzednich typów transportu odznaczała się wyższym wskaźnikiem regularno-
ści i rzetelności, była bowiem coraz mniej zależna od wahań pogody i pór roku, 
ponadto charakteryzowała się spadkiem kosztów przewozu i możliwością trans-
portu wielkiej liczby osób i znacznej ilości ładunku na duże odległości. Mobilność 
obywateli oraz wymiana towarów w tym okresie zmieniła się znacząco i stała się 
najważniejszym wyznacznikiem i katalizatorem zasadniczej transformacji spo-
łecznej1.

Przejście od przednowoczesnej postaci transportu do infrastruktury nowoczes-
nego typu jest procesem wielowarstwowym i w zależności od regionu zróżnicowa-
nym. Transformacja ta jest w literaturze z reguły określana terminem „rewolucja 
transportowa” (Transport Revolution). Tak jak w wypadku innych terminów okre-
ślających zasadnicze przemiany społeczne, termin „rewolucja transportowa” nie 
jest jednoznaczny. Różni autorzy bowiem rozumieją przez to pojęcie różnorakie 
procesy czy też rozróżniają kilka faz rewolucji transportowej, lub mówią wprost 
o jednej bądź kilku rewolucjach transportowych2. Jednak większość badaczy dzieli 
proces przemiany przednowoczesnych form transportu w nowoczesny transport 
(tj. rewolucję transportową) na trzy podstawowe fazy. 

Pierwsza faza rewolucji transportowej miała związek z dostrzegalną poprawą 
struktury organizacyjnej transportu i infrastruktury transportowej w XVIII w.3 Do 

1 Z wielu prac ogólnie omawiających przejście z tradycyjnych („starych”) systemów transpor-
tu do „nowoczesnej” infrastruktury transportowej zwracam uwagę przed wszystkim na przejrzystą 
pracę porównawczą Transportgeschichte, hrsg. von Rolf Peter Siefer le, Berlin 2008; Ralf Roth, 
Verkehrsrevolutionen, [w:] Globalgeschichte 1800–2010, hrsg. von Reinhard Sieder, Ernst Lang-
thaler, Wien 2010, s. 471–501.

2 Kurt Möser, Prinzpielles zur Transportgeschichte, [w:] Transportgeschichte, s. 39–78. 
3 Guy Arbellot, La grande mutation des routes de France au milieu du XVIIIe siècle, „Annales 

E. S. C.”, 28, 1973, s. 765–791; Philip S. Bagwell, The Transport Revolution from 1770, London 
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podstawowych wyznaczników tego etapu wg Michaela J. Freemana, do którego 
odwołują się również późniejsi autorzy, należą: 1. systematyczna organizacja kur-
sów dyliżansów pocztowych i sieci stacji pocztowych; 2. budowa kanałów wod-
nych; 3. optymalizacja sieci drogowej za pośrednictwem budowy nowych dróg 
lub ulepszenia nawierzchni dróg istniejących oraz 4. budowa kolei konnej4. Druga 
faza rewolucji transportowej, którą znaczna część historyków uważa za właściwy 
rdzeń przejścia do transportu nowoczesnego typu, miała związek z zastąpieniem 
tradycyjnych źródeł energii (siła ludzka i zwierzęca, siła wiatru) maszyną parową 
i związaną z tym falą budowy nowych systemów transportowych (kolej żelazna, 
żegluga parowa)5. O trzeciej fazie przesądziły innowacje i odkrycia naukowe końca 
XIX i początku XX w., które wyraźnie odcisnęły piętno na charakterze transportu 
w całym XX w. (zastosowanie motoru spalinowego, wykorzystanie energii elek-
trycznej w transporcie, początki lotnictwa)6.

Rewolucję transportową można rozważać z kilku punktów widzenia. Acz-
kolwiek wiele procesów historycznych ma w istocie charakter globalny, bardzo 
często przejawiają się one wyraźnym zróżnicowaniem regionalnym (np. proces 
industrializacji). Tak samo ma się sprawa z procesem wytwarzania nowoczesnej 
infrastruktury transportowej, na którą silnie wpływają: przede wszystkim położenie 
geograficzne poszczególnych obszarów, warunki naturalne, stopień gospodarczego 
rozwoju terytorium, stopień zaangażowania państwa w budowanie infrastruktury 
transportowej itd. Dlatego, moim zdaniem, odpowiednie jest badanie procesu re-
wolucji transportowej za pomocą stosownie wybranych regionalnych sond, które 
pomogą zrekonstruować budowanie nowoczesnej sieci transportowej z uwzględ-
nieniem regionalnej specyficzności tego procesu7.

Niniejszy artykuł zawiera podstawowe uwagi dotyczące badań rozwoju sto-
sunków transportowych na obszarze Śląska Austriackiego8. Teren ten co prawda 
należał do najmniejszych ziem monarchii habsburskiej, jednak ze względu na 
eksponowane położenie geograficzne na granicy z Prusami, Górnymi Węgrami 
i Polską, terytorium to było bardzo cenne pod względem strategicznym. Trzeba 

1974; Wolfgang Behringer, Im Zeichen des Merkur. Reichspost und Kommunikationsrevolution 
in der Frühen Neuzeit, Göttingen 2003; Hans Ulrich Schiedt, Kapazitäten des Fuhrwerksverkehrs 
im 18. und 19. Jahrhundert. Grundlagen der Schätzung von Transportkapazitäten des vormodernen 
Landverkehrs, [w:] Verkehrsgeschichte/Histoire des transports, hrsg. von Hans Ulrich Schiedt, 
Laurent Tissot, Christoph Maria Merki, Rainer C. Schwinges, Zürich 2010, s. 121–136. 

4 Michael J. Freeman, Road Transport in the English Industrial Revolution: An Interim Reas-
sessment, „Journal of Historical Geography”, 4, 1980, s. 17–28. Zob. również Philip S. Bagwell, 
The Transport Revolution from 1770, London 1974.

5 Ralf Roth, Das Jahrhundert der Eisenbahn. Die Herrschaft über Raum und Zeit 1800–1914, 
Ostfildern 2005.

6 Möser, Prinzpielles, s. 40–41; Roth, Verkehrsrevolutionen, s. 471–501. 
7 Tezę dotyczącą konieczności omawiania problematyki przez optykę regionalnie dobrze do-

branych sond potwierdzają niektóre nowsze prace, np. Verkehrsgeschichte/Histoire des transports, 
s. 121–136.

8 Petr Popelka, Zrod moderní dopravy. Modernizace dopravní infrastruktury v Rakouském 
Slezsku do vypuknutí první světové války, Ostrava 2013.
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jednak zaznaczyć, że z punktu widzenia budowania infrastruktury transportowej 
na omawianym obszarze, z uwagi na stosunki hydrologiczne, nie było możliwości 
stworzenia efektywnego transportu wodnego. W XIX stuleciu tylko kilka rzek było 
wykorzystywanych do flisactwa drewna. Długotrwałe próby uspławnienia Odry, 
która jako jedyna z rzek na tym obszarze miała prawdziwy potencjał, by stać się 
znaczącą międzynarodową drogą wodną, okazały się nieekonomiczne. Dlatego 
formowanie nowoczesnej infrastruktury transportowej na Śląsku Austriackim prze-
biegało w dwóch podstawowych segmentach, które tworzyły i do dnia dzisiejszego 
tworzą podstawę sieci transportowej na ziemiach czeskich – na polu transportu 
drogowego i kolejowego9.

Pierwsza faza rewolucji transportowej na omawianym obszarze przebiegała 
w stosunkowo długim czasie: od wstąpienia na tron władców oświeconych do 
rozpoczęcia procesu industrializacyjnego. Już od pierwszej połowy XVIII stule-
cia w monarchii habsburskiej można zauważyć starania, które podejmowano pod 
znakiem prób systematycznego budowania dróg wodnych i jakościowych dróg 
kamiennych, tzw. chaussée. Drogi te charakteryzowały się prostym kierunkiem, 
wzmocnioną nawierzchnią i rowami bocznymi. Ich parametry techniczne po raz 
pierwszy w nowożytnej historii europejskiej zostały objęte pewnymi standardami 
oraz technicznymi przepisami budowlanymi10.

O podstawowym przebiegu budowy dróg kamiennych na Śląsku Austriackim 
w okresie absolutyzmu oświeconego pisałem już szczegółowo na stronach „Sobót-
ki” w 2013 r.11 Budowa dróg kamiennych, formowanie poczty państwowej oraz 
próby budowania dróg wodnych w okresie absolutyzmu oświeconego tworzyły spe-
cyficzną pierwszą fazę budowania nowoczesnego systemu transportowego. Jest to 
jednocześnie pierwsza nowoczesna próba systematycznego ustanawiania sprawnej 
infrastruktury transportowej, której poziom był zagwarantowany i kontrolowany 
przez państwo. Budowa sieci drogowej w XVIII w. z dzisiejszej perspektywy może 
się jawić jako powolna i skomplikowana, jednak w kontekście historycznym cho-
dziło o pionierskie przedsięwzięcie. W związku z tym trzeba zaznaczyć, że państwo 
w okresie absolutyzmu oświeconego na polu polityki transportowej borykało się 
z wieloma trudnościami12.

Pierwszy problem stanowił fakt, że z początku budowniczowie na ziemiach 
czeskich mieli minimalne doświadczenia z organizacją i praktyczną realizacją 

9 Ibidem, s. 12–13.
10 Die moderne Strasse. Planung, Bau und Verkehr von 18. bis zum 20. Jahrhundert, hrsg. von 

Hans Liudger Dienel, Hans Ulrich Schiedt, Frankfurt am Main 2010; Andreas Helmedach, Das 
Verkehrssystem als Modernisierungsfaktor. Strassen, Post, Fuhrwesen und Reisen nach Triest und 
Fiume vom Beginn des 18. Jahrhunderts bis zum Eisenbahnzeitalter, München 2002.

11 Petr Popelka, Polityka transportowa władców habsburskich na Śląsku Austriackim w czasach 
absolutyzmu oświeconego, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 68, 2013, 3, s. 53–69.

12 O podstawowych problemach związanych z budowaniem dróg w okresie absolutyzmu oświe-
conego idem, Hlavní problémy budování moderní silniční infrastruktury v českých zemích v době 
tereziánské a josefínské (na příkladu Slezsko-haličské silnice), „Slezský sborník”, 111, 2013, s. 
211–236.
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budowy dróg. Know how budowy dróg trzeba było pozyskać z obszarów Europy 
Zachodniej. Do tego przyczyniła się w znacznej mierze panująca para, która na 
ziemie czeskie i austriackie sprowadzała fachowców od budowy dróg z Lotaryngii, 
mających wiedzę i praktyczne doświadczenia. Jednak mimo to wdrażanie budowy 
dróg według zagranicznego wzoru nie było łatwe. 

Drugim zasadniczym i trwałym problemem związanym z budową dróg był 
problem finansowy. Pod względem kapitału budowa dróg była niezmiernie wyma-
gająca. Nie dziwi zatem, że stale powiększające swe zadłużenie państwo szukało 
najlepszych możliwości zapewnienia kosztownej budowy zarówno od strony fi-
nansowej, jak i pod względem siły roboczej. W XVIII w. powstał skomplikowany 
system budowy i utrzymania sieci drogowej nazwany konkurencjami ziemskimi 
(Landesconkurrenz). W ramach tego systemu na budowę dróg łożyło nie tylko 
państwo, ale także ziemskie reprezentacje stanowe. Priorytetem dla państwa było 
wykorzystywanie dochodów z myta, zarówno z już istniejących myt prywatnych, 
jak i z nowo otwieranych myt państwowych. Długotrwała praktyka ukazała, że 
dochody z myta stanowiły co prawda dobre źródło poprawy sytuacji finansowej, 
jednak wysokich kosztów związanych z budową drogi i jej utrzymaniem nie można 
było nigdy pokryć do końca. Był to również jeden z zasadniczych powodów, dla 
których w Europie Środkowej nie rozpoczęto budowy sieci dróg na bazie komer-
cyjnej13.

Ważne miejsce w systemie konkurencji ziemskiej miała praca poddańcza w po-
staci tzw. szarwarku drogowego (Strassenrobot). Kwestia szarwarku w XVIII w. 
nie była sporna, poddani bowiem musieli również w przeszłości brać udział 
w utrzymaniu dróg ziemskich, dlatego z reguły szarwarkowi się nie przeciwsta-
wiali. Szarwark na ziemiach czeskich w okresie terezjańskim i józefińskim nie był 
wysoki, zwykle chodziło o kilka dni w ciągu roku. Jeżeli porównamy to z Francją 
czy Lotaryngią, nie było to dużo14. Jednak właśnie w darmowej pracy poddanych 
ówcześni fachowcy upatrywali jedną z głównych przyczyn powolnej i mało efek-
tywnej budowy sieci drogowej.

Na nie dość szybkie tempo budowania sieci drogowej w XVIII w. silnie wpły-
wały przede wszystkim wydarzenia wojenne. W okresie panowania Marii Teresy 
działania wojenne regularnie paraliżowały budowę i utrzymanie dróg, powodując 
przewlekłe problemy transportowe. W okresie konfliktów zbrojnych budowa dróg 
niemal zupełnie ustawała. Co więcej, także w okresie pokoju nie było możliwości 
przeprowadzania szarwarku w najbardziej odpowiednim do tego czasie. Ze wzglę-
du bowiem na cykl agrarny szarwark był zwykle ograniczony tylko do przedwio-
śnia i jesieni, kiedy było mniej prac polowych.

13 Uwe Müller, Die Modernisierung der Strassenverkehrsinfrastrukturpolitik während der In-
dustrialisierung. Ein deutsch-britischer Vergleich, [w:] Infrastrukturpolitik in der Industrialisierung 
zwischen Liberalismus, Regulierung und staatlicher Eigentätigkeit, hrsg. von idem , Leipzig 1996, 
s. 51–71.

14 Nicole K. Longen, Fronarbeiten zur Finanzierung von Infrastruktur. Der Ausbau des Stras-
sennetzes im Kurtrierer Raum, 1716–1841, [w:] Die moderne Strasse, s. 23–48.
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Specyficznym problemem, który po raz pierwszy pojawia się w XVIII w., było 
odkupowanie ziemi. Nowe drogi starano się budować w możliwie prostym kierun-
ku, dlatego często przebiegały przez nową ziemię, którą państwo musiało odku-
pić. W tym celu państwo ustaliło stały system stawek zależnych od jakości gleby. 
Kompensacja finansowa za zabraną ziemię nie rozwiązywała jednak wszystkich 
problemów. Niektórzy właściciele uporczywie sprzeciwiali się wytyczaniu trasy 
nowej drogi celem uzyskania większej ilości pieniędzy lub zachowania niepodziel-
ności swych ziem. Przypadki takie zazwyczaj przeradzały się w spory, w których 
państwo z zasady spełniało wymagania finansowe skarżących się osób. I odwrot-
nie, w wypadku wytyczania trasy komunikacji państwu zazwyczaj udawało się 
przeforsować plany. Interesującym stwierdzeniem jest fakt, że zmiana przebiegu 
drogi mogła wpłynąć na gospodarkę posiadłości ziemskich (Grundherrschaft). 
Odchylenie trasy komunikacji mogło przynieść straty w niektórych dochodach 
szlachty, przede wszystkim na wyszynku w pańskich karczmach.

Od lat 90. XVIII w. po rozmachu budowlanym w okresie panowania Józefa II 
doszło do spowolnienia prac w tym zakresie. Na początku XIX w. państwo pró-
bowało rozwiązać problem brakujących środków na budowę i utrzymanie sieci 
drogowej za pomocą trzech sposobów: 1. przez ingerencję w system myt, który 
powinien przynosić więcej finansów na budowę nowych dróg; 2. przez usprawnie-
nie kontroli finansowej wydatków związanych z drogami i 3. przez wprowadzenie 
systemu tzw. dobrowolnej konkurencji (freiwillige Conkurrenz). Wymienione in-
nowacje zostały wdrożone stosunkowo szybko i synchronicznie15. 

Po wojnach napoleońskich znaczna część prac budowlanych na drogach 
była realizowana za pośrednictwem prywatnych przedsiębiorców. Od roku 1812 
wszystkie państwowe, stanowe i miejskie zlecenia były realizowane w systemie 
przetargów publicznych, w których wykonawca zlecenia był wybierany w proce-
durze licytacyjnej. Procedura licytacyjna, podczas której zainteresowani oferowali 
jak najwyższą zniżkę ze wstępnie obliczonych kosztów, miała zapewnić, że osiąg-
nięta cena zlecenia będzie jak najniższa. Od roku 1820 procedurze licytacyjnej 
było podporządkowane również utrzymanie sieci drogowej, które do tej pory było 
wynajmowane prywatnym przedsiębiorcom bez konieczności przeprowadzania 
przetargu publicznego16.

Druga faza budowy dróg kamiennych na Śląsku Austriackim została zapocząt-
kowana w latach 20. XIX w. budową Drogi Karniowskiej prowadzącej z Opawy 
przez Karniów i Miasto Olbrachcice do pruskiego Prudnika. Od roku 1839 była bu-
dowana najważniejsza śląska droga pierwszej połowy XIX w. – tzw. Droga Szum-
perska – łącząca Śląsk z Czechami przez Opawę, Bruntal i Szumperk. Z punktu 
widzenia połączenia północno-południowego znaczenie miała tzw. Droga Łomnic-
ka budowana na początku lat 40. XIX w., łącząca Szternberk ze Złotymi Górami. 

15 Popelka, Zrod moderní dopravy, s. 59–62.
16 O budowie dróg na Morawach i na Śląsku w pierwszej połowie XIX w. szczegółowo Mojmír 

Krejčiř ík, Kleinové. Historie moravské podnikatelské rodiny, Brno 2009.
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Jak widać, w tej fazie głównym celem było transportowe udostępnienie Śląska 
Opawskiego, który w tym okresie, w przeciwieństwie do Śląska Cieszyńskiego, 
nadal był zacofany pod względem infrastruktury17. Po wojnach napoleońskich 
budowę sieci dróg w niemałej części prowadziły przedsiębiorstwa prywatne, przy 
czym stanowiło to dobre doświadczenie i wstęp do dalszej działalności w dziedzi-
nie budowy linii kolejowych18. 

Przed rewolucyjnym rokiem 1848 na terenie północnych Moraw i Śląska bu-
dowa państwowej sieci drogowej przeznaczonej dla transportu ponadregionalnego 
była w zasadzie ukończona. Drogi Łomnicka i Szumperska były ostatnimi wiel-
kimi budowami o znaczeniu ponadregionalnym, łączącymi poszczególne ziemie 
koronne z zagranicą.

Co charakterystyczne, druga faza rewolucji transportowej zrelatywizowała jed-
nak to, co przyniosła jej pierwsza faza. W jej trakcie bowiem mamy do czynienia 
z budowaniem systemu transportowego, który w istocie nie nawiązuje do preindu-
strialnych systemów transportowych (chyba z wyjątkiem kolei konnej). Dopiero 
w drugiej fazie rewolucji transport zyskuje oba atrybuty, które szwajcarski histo-
ryk Christoph Maria Merki określił jako nowoczesną formę transportu. W okresie 
tym transport nie tylko opierał się na kapitałochłonnej infrastrukturze (podobnie 
zresztą jak w pierwszej fazie), ale był już także zmechanizowany, tj. środki trans-
portu nie były napędzane siłą człowieka lub zwierzęcia, lecz za pośrednictwem 
maszyny. Dopiero w drugiej fazie pojęcie rewolucji transportowej zyskuje cechy 
prawdziwego przewrotu19. 

Na przykładzie Śląska Austriackiego można zaobserwować, że z punktu widze-
nia rozwoju infrastruktury transportowej XIX w. kolej żelazna naprawdę „wywo-
łała burzę” i przyniosła zupełnie nową sytuację. Drogi kamienne utraciły wówczas 
znaczenie głównych szlaków handlowych, którymi stała się nowo wybudowana 
kolej. Miasta leżące wzdłuż głównych dróg szybko przestały być atrakcyjne, 
z kolei regiony leżące w pobliżu nowo budowanych głównych linii kolejowych 
tę atrakcyjność zyskały. Dzięki temu z jednej strony powstały podstawy rozwoju 
gospodarczego regionów leżących w pobliżu nowych skupisk komunikacyjnych, 
z drugiej jednak ten sam proces oznaczał możliwy regres obszarów, na których 
wcześniej była rozbudowana sieć dróg, a które pozostały długo poza zasięgiem 
kolei żelaznej.

Refleksją historyczną dotyczącą tego faktu na omawianym terenie podzielił się 
już w 1851 r. pisarz Opawskiej Izby Handlowej (Handels- und Gewerbekammer) 
w związku z niedawnym doprowadzeniem Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda 
do granicy morawsko-śląsko-pruskiej: „Wcześniej, zanim do życia transportowego 

17 Popelka, Zrod moderní dopravy, s. 58–72.
18 Paul Mecht ler, Bauunternehmer und Arbeiter in der ersten Staatsbahnperiode Österreichs 

(1842–1858), „Österreich in Geschichte und Literatur”, 12, 1968, s. 317–330; Petr Popelka, Zrod 
moderního podnikatelstva. Bratři Kleinové a podnikatelé v českých zemích a v habsburské říši v éře 
kapitalistické industrializace, Ostrava 2011, s. 175.

19 Christoph Maria Merki, Verkehrsgeschichte und Mobilität, Stuttgart 2008, s. 9–11.
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wkroczyła Kolej Północna, na Śląsku kwitnął handel przede wszystkim z Prusami, 
który realizował się bądź przez Karniów i Prudnik, bądź przez Racibórz. W chwi-
li kiedy Kolej Północna utworzyła bezpośrednie połączenie z kolejami pruskimi 
przez Bogumin, handel śląski realizujący się przez Opawę ucierpiał mocno i do-
tychczasowe drogi, za których pośrednictwem handlowano, pustoszeją. Ważne 
centra przemysłowe, jak Opawa, Beneszów Górny, Bruntál, Karniów, Vrbno pod 
Pradědem, Ludwików czy Złote Góry, tracą na znaczeniu”20. Mówiąc lapidarnie, 
nie wszyscy mogli korzystać w jednakowej mierze z dobrodziejstw, jakie kolej 
żelazna przynosiła. 

Wprowadzenie kolei parowej jako nowej formy transportu zapoczątkowało 
w latach 30. i 40. XIX w. szybkie przemiany w charakterze infrastruktury trans-
portowej. Transport dalekobieżny wozami furmańskimi, pocztowymi i prywatny-
mi dyliżansami został w krótkim czasie zastąpiony koleją, która swą pojemnością 
wyraźnie przewyższała transport na drogach. Dlatego także już pod koniec lat 40. 
XIX w. zaangażowanie państwa w budowanie sieci drogowej słabnie, a problemy 
dotyczące jej dalszej modernizacji łączą się z poprawą dróg o regionalnym zna-
czeniu, o które troszczyła się formowana wówczas administracja21. 

Największy udział w infrastrukturze transportu drogowego przed rokiem 1918 
zajmowały drogi powiatowe. Ten typ dróg narodził się na ziemiach czeskich po 
wojnach napoleońskich i miał na celu zapewnienie dobrego połączenia transporto-
wego w poszczególnych regionach. Udoskonalana w drugiej połowie XIX w. sieć 
dróg powiatowych uzupełniła względnie małą liczbę jakościowych dróg państwo-
wych i nowo budowaną sieć kolejową. Po przywróceniu konstytucyjności zarząd 
nad drogami powiatowymi został powierzony w Czechach samorządom powiato-
wym, a na Morawach i na Śląsku powiatowym komitetom drogowym22. Znacząca 
modernizacja sieci dróg powiatowych przebiegała na Śląsku Austriackim od lat 
80. XIX w., wtedy to następuje wyraźny ilościowy wzrost dróg powiatowych, jak 
również ich stopniowa poprawa jakościowa związana z walcowaniem nawierzchni 
dróg. Ta nowa technologia, która w pełni była wykorzystywana dopiero od lat 90. 
XIX w., przyczyniła się do skrócenia czasu przejazdu środków transportu, zwięk-
szyła jego komfort, a także stworzyła przesłanki do późniejszego zapoczątkowania 
transportu samochodowego23.

Jednocześnie wraz z zakończeniem budowy sieci głównych dróg w latach 40. 
XIX w. system transportowy na ziemiach czeskich został wzbogacony o nową 
i z punktu widzenia dalszego rozwoju kluczową formę – kolej żelazną. Ze względu 
na śródlądowy charakter monarchii habsburskiej oraz mało rozwinięty transport 

20 Ziemskie Archiwum Opawa (dalej: ZAO), Obchodní a živnostenská komora v Opavě, k. 
119.

21 Milan Hlavačka, Cestování v éře dostavníku, Praha 1996. 
22 Idem, Zlatý věk české samosprávy. Samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a inte-

lektuální rozvoj Čech 1862–1913, Praha 2006; Petr Popelka, Okresní silniční výbory ve Slezsku 
(1868–1928), „Slezský sborník”, 120, 2012, 3–4, s. 201–220.

23 Popelka, Zrod moderní dopravy, s. 73–80. 
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wodny ten nowo formujący się składnik systemu transportowego odgrywał w XIX 
i XX w. niezwykle istotną rolę24. Przejawiło się to w pełni również w transformacji 
systemu transportowego w omawianym regionie.

Pierwsza faza budowy kolei żelaznej na terenie północnych Moraw i Śląska 
Austriackiego, trwająca od początku budowy kolei do roku 1855, związana była 
z działalnością spółki Kolej Północna Cesarza Ferdynanda (k.k. privilegierte Kaiser 
Ferdinands-Nordbahn). Kolej Północna należała do najstarszych i największych 
prywatnych spółek transportowych w monarchii habsburskiej, a z punktu widze-
nia genezy sieci kolei żelaznej na Morawach i na Śląsku Austriackim odegrała 
niezmiernie ważną rolę. Do połowy lat 50. XIX w. tworzyła istotne połączenie 
Wiednia z Morawami, Śląskiem Austriackim i Pruskim oraz z Galicją. Co więcej, 
w 1849 r. austriacka sieć kolejowa po raz pierwszy przyłączyła się w Boguminie 
do kolei pruskiej. Oprócz swojej pierwotnej funkcji, jaką było zapewnienie usług 
transportowych, Kolej Północna prowadziła działalność również w przemyśle 
węglowym, posiadała wiele nieruchomości, a pośrednio czy bezpośrednio kon-
trolowała inne spółki transportowe działające na terenie Moraw i Śląska. Od lat 
80. XIX w. Kolej Północna była także zaangażowana w budowę lokalnych dróg, 
bezpośrednio nawiązujących do rdzennych kolei spółki25.

Z punktu widzenia transportu i gospodarki Śląska Austriackiego ważne było 
wybudowanie nie tylko głównej linii Kolei Północnej, ale także odgałęzienia do 
głównego miasta ziemskiego Opawy i do Bielska, które stanowiło największy 
ośrodek przemysłu tekstylnego na Śląsku Cieszyńskim26. Przebieg głównej linii 
Kolei Północnej już w 1836 r. został zaprojektowany przez ziemię ostrawską, 
a połączenie z Opawą miało zapewnić odgałęzienie od linii głównej. Z analizy 
materiału archiwalnego dotyczącego budowy kolei do Opawy wynika, że przed-
stawiciele tego miasta od początku lat 40. XIX w. usiłowali wpłynąć na zmianę 
projektu Kolei Północnej i żądali przekierowania głównej linii przez Opawę. Jed-
nak propozycja była stosunkowo spóźniona i do żądanej zmiany nie doszło. Tak 
więc miasto dysponowało co prawda od 1855 r. połączeniem kolejowym, jednak 
już ówcześni obserwatorzy uważali je za niewystarczające27. 

24 Milan Hlavačka, Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce, Praha 
1990. 

25 O historii Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda: Čtení o Severní dráze Ferdinandově, ed. 
Josef Hons, Praha 1990. Z innych prac: Die ersten fünfzig Jahre der Kaiser Ferdinands-Nordbahn 
1836–1886, Wien 1886; Alois Adamus, Pohled do dějin Severní dráhy Ferdinandovy po stoleté 
činnosti 1836–1936, Příbor 1936; Alfred Horn, Die Kaiser Ferdinands-Nordbahn, Wien 1971; 160. 
let Severní dráhy císaře Ferdinanda 1841–2001, pr. zbior., Ostrava 2001; Allerhöchste Eisenbahn. 
170 Jahre Nordbahn Wien – Brünn, hrsg. von Gerhard Art l, Gerhard H. Gürt l ich, Hubert Zenz, 
Wien 2009. 

26 Jiří Pacl ík, Nástin vývoje průmyslu, obchodu a dopravy v rakouském Slezsku v letech 1851– 
1856, Opava 1995 (Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, edycja C), 
s. 79–83; idem, Nejstarší statistiky železniční nákladní přepravy v rakouském Slezsku a jejich význam, 
Ostrava 1992 (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 130), s. 83–110.

27 Petr Popelka, Snaha Opavy o zisk železnice ve 40. letech 19. století, „Vlastivědné listy”, 31, 
2005, s. 13–16; Zdeněk Láznička, Výstavba železnice Svinov – Opava, „Slezský sborník”, 54, 1956, 
s. 353–362.
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Rok 1855 jest ważny również z punktu widzenia ogólnopaństwowej polityki 
kolejowej, ponieważ w latach 1854–1855 dochodzi do szybkiej przemiany do-
tychczasowej polityki transportowej. Państwo wycofało się ze sfery bezpośredniej 
działalności biznesowej w zakresie kolei żelaznej, przeprowadziło prywatyzację 
kolei państwowych i wsparło budowę kolejową przez wprowadzenie prywatnych 
subiektów28. 

To, że główna linia Kolei Północnej ominęła lokalną ziemską metropolię, było 
bardzo niekorzystne dla Opawy. Miasto nie uzyskało bezpośredniego połączenia 
z pruską siecią kolejową, co m.in. doprowadziło do przesunięcia punktu ciężko-
ści dotychczasowych głównych tras handlowych. I chociaż dzięki temu została 
stworzona podstawa dynamicznego rozwoju obszarów ziemi ostrawskiej i bogu-
mińskiej, to jednak inaczej rzecz się miała na Śląsku Opawskim. Aż do roku 1866 
przejawiała się tutaj polityka restrykcyjna ministerstw wiedeńskich, które kierując 
się współzawodnictwem z Prusami, zaczęły blokować projekty kolejowe, które łą-
czyłyby ziemie czeskie z Prusami. Aczkolwiek od drugiej połowy lat 50. znanych 
jest wiele projektów budowy kolei żelaznej na terenie północno-zachodnich Moraw 
i Śląska Opawskiego (np. projekt tzw. Śląskiej Kolei Zachodniej – Schlesische West-
bahn), plany te aż do wojny prusko-austriackiej nie zostały zrealizowane. Obszar 
Śląska Opawskiego i północno-zachodnich Moraw aż do drugiej połowy lat 60. 
XIX w. zmagał się tym samym z brakiem transportu kolejowego, co w kręgach 
miejscowych przedstawicieli publicznych było przyczyną niezadowolenia29.

Porażka monarchii habsburskiej w 1866 r. oznaczała zwrot w polityce kolejo-
wej. Austriackie Ministerstwo Wojny (Kriegsministerium) zaprzestało blokowania 
projektów na obszarach granicznych sąsiadujących z Prusami, a rząd wsparł wiele 
projektów kolejowych. W drugiej połowie lat 60. XIX w. po stronach morawskiej 
i śląskiej dochodzi do aktywizacji organizacji, których celem była poprawa stosun-
ków transportowych w północno-zachodnich Morawach i na Śląsku Opawskim. 
Na podstawie tych ugrupowań tworzą się następnie konsorcja zainteresowane 
nadaniem koncesji kolejowych. W drugiej połowie lat 60. i na początku lat 70. 
XIX w. doszło tym samym do budowy kolei na obszarze Śląska Cieszyńskiego 
(Kolej Koszycko-Bogumińska, Kolej Frydlancka; k.k. privilegierte Kaschau-
-Oderberger Bahn, k.k. privilegierte Ostrau-Friedlander Eisenbahn), jak również 
dwóch kolei, które miały kluczowe znaczenie dla udostępnienia transportowego 
północno-wschodnich Moraw i Śląska Opawskiego (Morawska Kolej Graniczna 
i Morawsko-Śląska Kolej Centralna; k.k. privilegierte Mährische Grenzbahn, k.k. 
privilegierte Mährisch-Schlesische Centralbahn)30.

Ze względu na znaczenie strategiczne i gospodarcze drugą najważniejszą koleją 
biegnącą przez Śląsk Austriacki była Kolej Koszycko-Bogumińska. Wynikało to 
z faktu, że była ona przez długi czas jedynym znaczącym połączeniem transpor-

28 Hlavačka, Dějiny, s. 65–75. 
29 Popelka, Zrod moderní dopravy, s. 128–132.
30 Przejrzyście o tym Josef Hons, Dějiny dopravy na území ČSSR, Bratislava 1975.
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towym ziem czeskich i Węgier. Odgrywała ważną rolę w transporcie zboża, rudy 
żelaznej i surówki hutniczej na ziemie czeskie i odwrotnie – otworzyła drogę dla 
przewozu węgla i koksu z obszaru ostrawsko-karwińskiego na tereny Górnych 
Węgier. Znaczenie strategiczne Kolei Koszycko-Bogumińskiej uwidoczniło się 
zwłaszcza po powstaniu Republiki Czechosłowackiej, kiedy stała się kluczowym 
połączeniem ziem czeskich ze Słowacją i Rusią Podkarpacką i stanowiła ważny 
argument podczas rokowań dotyczących dalszych losów spornych obszarów Ślą-
ska Cieszyńskiego31.

Pierwsze rozważania dotyczące budowy połączenia Śląska Cieszyńskiego 
z Górnymi Węgrami sięgają lat 50. XIX w., kiedy pojawił się plan budowy kolei na 
Górnych Węgrzech z perspektywicznym podłączeniem do Kolei Północnej Cesarza 
Ferdynanda w Boguminie. Projektem żywo zainteresowali się wtedy przemysłowcy 
Śląska Cieszyńskiego, jednak plan okazał się nie do końca przemyślany32. Z punktu 
widzenia gospodarki narodowej austriackie ministerstwo handlu uważało budowę 
linii z Bogumina do Koszyc za bardzo pożądaną i w koncepcji rozwoju sieci kole-
jowej rzeszy habsburskiej z roku 1864 kolej ta figurowała wśród pięciu najważniej-
szych planowanych połączeń monarchii33. Koncesję na budowę i eksploatację tej 
linii otrzymało w 1866 r. zagraniczne konsorcjum. Jednak koncesjonariusze kolei 
od początku prowadzili spekulacje, co spowodowało nieustanne odraczanie prac 
budowlanych oraz skomplikowane negocjacje z administracją państwową. W roku 
1869 koncesję przejął Anglo-Österreichische Bank, który zapewnił bardzo szybką 
dobudowę głównej linii, a następnie bezproblemowe użytkowanie. 

Kolej Ostrawsko-Frydlancka należała natomiast do małych przedsiębiorstw 
kolejowych, które nie miały charakteru tranzytowego, lecz raczej lokalny. Budowę 
kolei łączącej obszar ostrawsko-karwiński z przedsiębiorstwami przemysłowymi 
we Frydku i Mistku (łącznie z niedaleką hutą żelaza w Leskowcu, Baszce i Fryd-
lancie nad Ostrawicą) rozważano już od roku 1863. Projekt kolei był znacząco 
wspierany nie tylko przez przedstawicieli samorządów, lecz także reprezentantów 
licznych przedsiębiorstw przemysłowych, którzy stali się jego faktyczną siłą na-
pędową. Koncesja na budowę kolei została wydana w 1869 r. konsorcjum przed-
siębiorców, którzy zatroszczyli się o szybkie uruchomienie kolei. Mimo istnienia 
planów na przedłużenie kolei w kierunku na Górne Węgry, w wyniku kryzysu 
gospodarczego wizje te nie zostały zrealizowane34.

31 Ladislav Szojka, Rudolf Kukučík, Pavol Kukučík, Košicko-bohumínská železnica, Bra-
tislava 2002; w związku z Cieszynem Petr Popelka, Michaela Závodná, Budování dopravní in-
frastruktury a rozvoj města Těšína před první světovou válkou, [w:] Český Těšín. Vznik a výstavba 
města v meziválečném období, ed. Zdeněk Jirásek, Opava 2011, s. 52–64. O roli gospodarczej Milan 
Myška, Der Kampf der hüttenmännischen Lobby für die Eisenbahntarife in der Habsburgermo-
narchie (1830–1914), Ostrava 2004 (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 215, 
Historie-Historica 11), s. 49–67.

32 ZAO, Obchodní a živnostenská komora Opava, k. 120.
33 Denkschrift zu dem Entwurfe eines neuen Eisenbahnnetzes der österreichischen Monarchie, 

Wien 1864. 
34 Popelka, Zrod moderní dopravy, s. 123–128; Leopold Grof, Historie Ostravsko-frýdlantské 

dráhy, „Hospodářské dějiny”, 19, 1991, s. 29–36.
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Morawska Kolej Graniczna, łącząca tradycyjne północnomorawskie centra 
tekstylne, należała do mniejszych przedsiębiorstw kolejowych. Podstawę kolei 
tworzyła krótka linia Zábřeh na Moravě–Sobotín, która została oddana do użytku 
w roku 1871 przez znaczącą rodzinę morawskich przedsiębiorców Kleinów. W tym 
samym roku została zatwierdzona koncesja dla spółki Morawskiej Kolei Granicz-
nej, która zamierzała zbudować i użytkować kolej ze Szternberka przez Szumperk 
i Hanušovice do wschodnioczeskich Králík z podłączeniem do kolei Ujście nad 
Orlicą–Międzylesie. Ze względu na położenie Kolei Zábřeh na Moravě–Sobotín 
i Morawskiej Kolei Granicznej, a także z uwagi na wzajemne związki personalne 
rad zarządów doszło do fuzji obu spółek. Połączona kolej została oddana do użyt-
ku w październiku 1873 r., a na początku 1874 r. połączyła się w Lipce Dolnej 
z Północno-Zachodnią Koleją Austriacką (k.k. priv. Österreichische Nordwest-
bahn). Z powodu katastrofalnych wyników gospodarczych kolei zaczęto uzgadniać 
warunki do przeprowadzenia fuzji obu spółek. Morawska Kolej Graniczna stała 
się tym samym jedną z pierwszych kolei w Austro-Węgrzech, odnośnie do której 
zastanawiano się nad przeprowadzeniem sanacji. Dopiero w 1883 r. użytkowanie 
Morawskiej Kolei Granicznej przejęło państwo, a na początku 1895 r. kolej została 
upaństwowiona35.

Morawsko-Śląska Kolej Centralna prowadząca z Ołomuńca przez Morawski 
Beroun, Bruntal do Opawy i do Jindřichova na Śląsku i pruskich Głuchołazów ode-
grała zasadniczą rolę podczas tworzenia sieci transportowej na Śląsku Opawskim. 
Zapewniła połączenie z sieciami kolei pruskich, co było wysuwanym długotrwale 
żądaniem przedstawicieli przemysłu i handlu. Stopniowo do głównej linii dołączo-
no kilka linii bocznych, które zapewniały transport lokalny. Koncesja na budowę 
kolei została przyznana grupie przedsiębiorców pod kierownictwem dziekana 
kapituły ołomunieckiej Roberta Lichnowskiego w 1870 r., a w latach 1872–1875 
stopniowo została oddana do użytku cała rdzenna linia kolejowa. Gospodarka 
spółki była prowadzona na krawędzi opłacalności aż do momentu przystąpienia 
do Société Belge w roku 1880. Po tym wydarzeniu sytuacja ustabilizowała się, 
jednak aż do upaństwowienia w 1894 r. kolej borykała się z wieloma problemami, 
podobnymi zresztą do problemów Morawskiej Kolei Granicznej36.

Punktem zwrotnym w rozwoju przedsiębiorczości kolejowej był wybuch głę-
bokiego kryzysu gospodarczego w 1873 r. Nie tylko spowodował on wyraźne 
osłabienie inicjatywy prywatnych spółek kolejowych, trwające do końca lat 70. 
XIX w., ale także w znaczącej mierze odzwierciedlił się w działalności już istnie-
jących przedsiębiorstw kolejowych. W związku z kryzysem gospodarczym upadły 
niektóre zaplanowane projekty, co na omawianym terenie dotyczyło przede wszyst-
kim planu międzynarodowego połączenia Prus i Górnych Węgier przez Opawę 

35 Petr Popelka, Vznik a vývoj Moravské pohraniční dráhy do jejího zestátnění v roce 1895, 
„Vlastivědný sborník Střední Morava”, 23, 2006, s. 51–64.

36 Bliżej o tym idem, Moravsko-slezská centrální dráha a vznik železniční sítě v západním Slez-
sku, „Časopis Matice moravské”, 125, 2006, s. 111–133.
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i Trenczyn. W kryzysowych latach 70. XIX w. na znaczeniu zyskały interwencje 
państwa w dziedzinę transportu. W omawianym regionie fakt ten przejawiał się 
zarówno we wspieraniu istniejących spółek kolejowych, jak i w interwencji w for-
mie bezpośredniej budowy linii kolejowych. Jednak pomoc państwa okazała się 
niezbędna również w okresie dalszej budowy kolei miejscowych. Z analizy sytuacji 
omawianego regionu jasno wynika, że bez interwencji państwowej kolejna fala 
budowy kolei byłaby tutaj w zasadzie nie do pomyślenia37. 

Od początku lat 80. XIX w. uwaga państwa oraz przedsiębiorców zwrócona 
była na wsparcie nowego typu kolei – lokalnych (miejscowych). Wybudowana do 
połowy lat 70. XIX w. podstawowa sieć kolei w epoce budowania kolei lokalnych 
została zasadniczo rozbudowana. Tym samym do I wojny światowej powstała 
sieć kolei, której struktura, z wyjątkiem drobnych przeróbek, została zachowa-
na do czasów współczesnych. W wyniku połączenia kolei lokalnych doszło do 
znacznego rozgałęzienia podstawowej sieci kolei i większość miast, a także wiele 
miasteczek i mniejszych gmin w okresie do I wojny światowej było dostępnych 
dzięki kolei żelaznej. 

Z punktu widzenia periodyzacji rozwoju sieci miejscowych kolei za pierwszy 
etap można uznać okres od początku budowy lokalnych kolei do chwili uchwale-
nia ustaw ziemskich dotyczących wspierania kolei niższego rzędu. Jeszcze przed 
uchwaleniem państwowej ustawy ramowej O wspieraniu kolei lokalnych z roku 
1880, która po raz pierwszy zdefiniowała koleje miejscowe, państwo wybudowało 
na terenie Przedlitawii ogółem 14 linii o parametrach przyszłych kolei lokalnych. 
Należały tu również koleje Valšov–Rymarzów i Heřmínovy–Wrbno pod Pradzia-
dem, wybudowane przez państwo jako awaryjne38. 

Po uchwaleniu ustawy państwowej w budowę kolei miejscowych zaangażowały 
się przede wszystkim wielkie i silne pod względem kapitału spółki, na omawianym 
terenie zwłaszcza Północna Kolej Cesarza Ferdynanda i Austriacka Spółka Kolei 
Lokalnych (Österreichische Lokaleisenbahngesellschaft). Kolej Północna była na 
początku zmuszona do przystąpienia do budowy wielu linii lokalnych na Mora-
wach i na Śląsku w związku z pertraktacjami dotyczącymi przedłużenia koncesji 
i dopiero od połowy lat 90. wybudowała „dobrowolnie” kilka linii lokalnych39. 
Austriacka Spółka Kolei Lokalnych od początku swoją działalność skupiała na 
budowie linii lokalnych i dzięki jej zaangażowaniu doszło do udostępnienia dla 
transportu peryferyjnych obszarów ziemi jesionickiej40. 

37 Ogólnie o tym Otto Urban, Česká společnost 1848–1914, Praha 1982, s. 274–283; Petr Po-
pelka, Podíl zemské samosprávy na budování lokální železniční sítě a zemská železniční akce v Ra-
kouském Slezsku, „Časopis Matice moravské”, 127, 2008, s. 35–66; idem, Hospodářská krize 70. let 
19. století a její dopad na železniční společnosti v habsburské říši, [w:] Fenomén hospodářské krize 
v českých zemích 19. až počátku 20. století, ed. Eduard Kubů, Jindřích Soukup, Jiří Šouša, Praha 
2015, s. 83–91.

38 Popelka, Zrod moderní dopravy, s. 147–151.
39 Čtení o Severní dráze Ferdinandově, s. 160–163.
40 Petr Popelka, Počátky železnice na Jesenicku, „Jesenicko. Vlastivědný sborník’, 8, 2007, 

s. 22–38.
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Oprócz dużych i silnych pod względem kapitału spółek w budowaniu kolei 
lokalnych sporadycznie miał udział także kapitał prywatny, bez pomocy państwa 
czy regionu. Ogółem na ziemiach czeskich do I wojny światowej takich kolei zo-
stało wybudowanych tylko 13, o całkowitej długości 173 km. Należała tu również 
ciesząca się powodzeniem kolej Studeńka–Štramberk (1881), przedsiębiorców 
braci Gutmannów, oraz skupiająca się na transporcie drewna kolej Frydlant nad 
Ostrawicą–Bílá (1908), w której powstaniu miało swój udział arcybiskupstwo 
ołomunieckie41.

Drugi etap budowy kolei lokalnych w omawianym regionie zapoczątkowały 
ustawy ziemskie dotyczące wspierania kolei niższego rzędu, które były uchwalone 
na Morawach i na Śląsku w połowie 1895 r. Wymienione ustawy wspierały regio-
nalne inicjatywy budowy linii lokalnych, których finansowanie zapewniali zarów-
no miejscowi zainteresowani (gminy, przedsiębiorcy itd.), jak i organy ziemskie, 
ewentualnie państwo. Po uchwaleniu ustawy ziemskiej dotyczącej wspierania kolei 
niższego rzędu realizowano wiele projektów krótszych kolei lokalnych, prowadzo-
nych zazwyczaj w środowisku mało atrakcyjnym pod względem gospodarczym. 
Budowa kolei miejscowych koncentrowała się w tym czasie wyłącznie na obszarze 
Śląska Opawskiego i północno-zachodnich Moraw. Wyjątek stanowił stosunkowo 
kosztowny, ale odnoszący sukces ekonomiczny projekt Śląskich Kolei Ziemskich 
(Schlesische Landesbahnen), realizowany tuż przed I wojną światową na obszarze 
prężnie rozwijającego się regionu ostrawsko-karwińskiego42. 

Koleje lokalne w obu przybliżonych okresach osiągały bardzo zróżnicowane 
wyniki ekonomiczne. Z jednej strony istniały koleje miejscowe gospodarujące 
na krawędzi opłacalności, z drugiej zaś niektóre koleje rozwinęły się w przedsię-
biorstwa przynoszące znaczny dochód. Na podstawie przykładów miejscowych 
kolei omawianego regionu można stwierdzić, że dużą szansę na wyższy poziom 
rentowności miały linie ze znacznie rozwiniętym transportem towarowym (kolej 
lokalna Studeńka–Štramberk) lub kolej miejscowa o charakterze podmiejskim, 
zorientowana na publiczny transport zbiorowy (Śląska Kolej Ziemska). W wy-
padku natomiast kolei lokalnych budowanych na obszarach z ograniczoną czy też 
stagnującą produkcją przemysłową (znaczna część kolei na Śląsku Opawskim) 
zazwyczaj charakterystyczne były niskie dochody. Te wynikały z małego udziału 
transportu towarowego i przeciętnej lub poniżej przeciętnej liczby osób korzysta-
jących z tego środka transportu43.

Wiele projektów linii lokalnych nie zostało zrealizowanych, choć po wydaniu 
ustaw ziemskich wspierających koleje lokalne szybko wzrastała liczba linii, któ-
re były wykorzystywane przez szerszą publiczność i miały wyłącznie charakter 

41 Na temat dróg lokalnych na ziemiach czeskich Stanislav Pavlíček, Naše lokálky. Místní dráhy 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2002. O przytoczonych przykładach bliżej Popelka, Zrod 
moderní dopravy, s. 215–220.

42 Popelka, Podíl, s. 35–66.
43 Idem, Zrod moderní dopravy, s. 239–240. 
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miejscowy. W licznych przypadkach – na Śląsku chodziło np. o cały system kolei 
leżących na południe od Opawy – do właściwej realizacji planów nie doszło. Idee 
niektórych projektów odżywały jeszcze po roku 1918, jednak w warunkach rozwi-
jającego się transportu samochodowego plany te często przestawały być aktualne. 
Znaczna część projektów kolei lokalnych upadła z powodu oczekiwanej niskiej 
rentowności, aczkolwiek w wielu wypadkach szacowania dochodowości kolei były 
przewartościowane. Wydaje się, że większe znaczenie niż dająca się wykazać ren-
towność gospodarcza miało odpowiednie wsparcie polityczne i publiczne. Zarówno 
w parlamencie, jak i przede wszystkim na sejmikach ziemskich dochodziło do starć, 
które zasadniczo wpływały na politykę dotyczącą kolei żelaznej w omawianym 
regionie. Klucza do wyjaśnienia kwestii, dlaczego w niektórych wypadkach doszło 
do przeforsowania zamiaru budowy kolei lokalnej, a w innych to się nie udawało, 
można szukać w zdolności pozyskiwania dla danej wizji dostatecznej liczby osób 
wpływowych i udzielających się publicznie44. 

Wyniki oddziaływania drugiej fazy rewolucji transportowej były w oczywisty 
sposób bardziej trwałe niż wyniki fazy pierwszej, która w istocie tkwiła jeszcze 
w społeczeństwie preindustrialnym. Chociaż z zastosowaniem w transporcie mo-
toru spalinowego i prądu elektrycznego spotykamy się na omawianym terenie 
jeszcze przed I wojną światową (przede wszystkim w formie linii elektrycznych 
kolei lokalnych lub transportu miejskiego i międzymiastowego oraz początków 
transportu autobusowego), to jednak wykorzystanie na masową skalę nowych 
sposobów napędu nastąpiło dopiero w okresie międzywojennym. Bez wątpienia 
jednak trzecia faza rewolucji transportowej na omawianym terenie była realizowana 
w pełni dzięki infrastrukturze transportowej zbudowanej w poprzednim okresie. 
Potwierdza to również fakt, że w następnych dziesięcioleciach istniejąca infrastruk-
tura drogowa i kolejowa podlegała tylko nieznacznym przemianom. 

Opisane zmiany, które przebiegły w infrastrukturze transportowej w okresie 
od połowy XVIII w. do wybuchu I wojny światowej, możemy słusznie uważać za 
zasadnicze w kształtowaniu nowoczesnej infrastruktury transportowej nie tylko na 
omawianym terenie, lecz także we wszystkich ziemiach czeskich.

Przełożyła Urszula Kolberová

44 Np. idem, Dr. Max Menger ve víru železničních jednání na říšské radě 1871–1907, Ostrava 
2005 (Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 219, Historie-Historica 12), s. 275– 
283.



 Powstanie nowoczesnego transportu na Śląsku Austriackim 1742–1914 37

PETR POPELKA

THE CREATION OF MODERN TRANSPORT INFRASTRUCTURE
 IN AUSTRIAN SILESIA IN THE YEARS 1742-1914

The article discusses in a broader frame the formation of modern transport infrastructure in Aus-
trian Silesia in the 1742-1914 period. The transport modernisation process in this area had several 
distinct phases. This article concerns the particular phases of the process of modernisation of trans-
port infrastructure in Austrian Silesia as well as the relation between them and the major problems 
stemming from the creation of modern type of infrastructure.

Translated by Maciej Zińczuk

PETR POPELKA

ENTSTEHUNG DES MODERNEN TRANSPORTS 
IN ÖSTERREICHISCH-SCHLESIEN 1742–1914

Der Beitrag behandelt in einer breiteren Perspektive den Aufbauprozess einer zeitgemäßen Trans-
portinfrastruktur auf dem Gebiet von Österreichisch-Schlesien in der Zeit von 1742 bis 1914. Der 
Modernisierungsprozess des Transports verlief auf diesem Gebiet in mehreren getrennten Phasen. 
In der vorliegenden Arbeit wurden die einzelnen Phasen des Modernisierungsprozesses der Trans-
portinfrastruktur in Österreichisch-Schlesien, ihre Beziehungen zueinander und die Grundprobleme 
charakterisiert, die mit dem Aufbau einer Transportinfrastruktur modernen Typs verbunden waren.

Übersetzt von Waldemar Könighaus
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DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I PUBLICYSTYCZNO-
-REDAKCYJNA KS. AUGUSTYNA ARNDTA NA RZECZ 
WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI OD ALKOHOLU (1890–1917)

Wprowadzenie
Augustyn Arndt był jezuickim duchownym przez wiele lat związanym z die-

cezją wrocławską. Opublikowano kilka jego biogramów przybliżających życie, 
twórczość i działalność. W dotychczasowych opracowaniach co najwyżej sygna-
lizowano też jego związki z ruchem trzeźwościowym jako redaktora naczelnego 
pisma „Wstrzemięźliwość” – dodatku do „Posłańca Niedzielnego dla Diecezji Wro-
cławskiej”. Bardziej dogłębna analiza jego pracy dokumentacyjnej, publicystycznej 
i redakcyjnej stawia ks. A. Arndta w nowym świetle. Na jej podstawie stwierdzić 
bowiem można, że choć nie był bezpośrednio zaangażowany w działalność trzeź-
wościową, to jednak jego osiągnięcia w dziedzinie dokumentowania tego ruchu są 
bezsprzeczne. Artykuł stanowi więc próbę zasygnalizowania wkładu ks. A. Arndta 
jako historiografa ruchu trzeźwościowego w diecezji wrocławskiej.

Zarys dziejów ruchu antyalkoholowego w diecezji wrocławskiej
Diecezja wrocławska ma bogate tradycje w zwalczaniu pijaństwa. Już w 1818 r. 

władze biskupstwa wrocławskiego wydały rozporządzenie zakazujące stawiania 
kramów i straganów z alkoholem w niedziele i dni świąteczne w pobliżu kościołów. 
Rozporządzenie to nie przyniosło jednak spodziewanych rezultatów. Jak bowiem 
wykazują dane z 1825 r., tylko na Górnym Śląsku wyprodukowano ok. 5 mln kwart 
wódki (kwarta = 0,94 l), a w roku 1839 już 11 mln. Przeciętny mieszkaniec Gór-
nego Śląska w początkach lat 40. spożywał rocznie ok. 17 kwart wódki1. 

1 Janusz Wycisło, Katolicka i polska działalność społeczna na Górnym Śląsku w XIX wieku, 
Skoczów–Pszczyna 1989, s. 8; idem, Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich, t. 1: Formo-
wanie się głównego ośrodka życia religijno-społecznego na Górnym Śląsku w XIX wieku, Katowice 
1991, s. 134. 
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Popyt na napoje alkoholowe spowodował, że karczmarze, zwłaszcza żydowscy, 
zaczęli sprzedawać je na kredyt. Ponadto zastosowali zniżki cen wódki, a handlo-
wali nią przez całą dobę. Pracodawcy zaś mieli w zwyczaju wypłacanie pensji 
w jednym banknocie o wysokim nominale kilku robotnikom razem, co zmuszało 
ich do rozmienienia banknotu, najczęściej w pobliskim szynku. Chętnie też czas 
wolny od zajęć spędzano w karczmach na zabawach suto zakrapianych alkoholem, 
trwających niekiedy do późnych godzin nocnych. Pijaństwu sprzyjały również 
liczne uroczystości rodzinne: wesela, chrzciny, a nawet stypy2. 

Wszystkie powyższe przesłanki skłaniały do rozpoczęcia działalności trzeźwo-
ściowej, w którą zaangażowało się wiele osób, m.in. pastor i pisarz ludowy Karol 
Fryderyk Kotschy z Ustronia. W latach 30. XIX w. wygłosił kazanie Gorzkie kap-
ki, ale zdrowe dla tych, którzy by się chcieli opamiętać z pijaństwa między ludem 
naszym, lub się go wystrzegać3. Podobnych przykładów można podać wiele, ale 
warto bardziej skupić się na instytucjonalnych formach walki z alkoholizmem. 

W grudniu 1843 r. w parafii pw. św. Michała Archanioła w Siołkowicach nieda-
leko Opola ks. Karol Józef Equart4 założył towarzystwo trzeźwości, które jednak 
nie spotkało się z większym zrozumieniem ze strony wiernych, gdyż w jego szeregi 
wstąpiło ok. 50 z nich. Ksiądz K.J. Equart znał i cenił innego śląskiego duchow-
nego, ks. Jana Nepomucena Alojzego Ficka5, którego zasługi na polu zwalczania 
pijaństwa są bezsporne6. 

Przełomowy dla ruchu trzeźwościowego okazał się dopiero rok 1844. Na dzień 
2 lutego tegoż roku władze pruskie wyznaczyły w Bytomiu jarmark, słynący 
w okolicy z pijaństwa. Wówczas ks. J. Ficek wraz z innymi śląskimi kapłanami 
oraz kapucyńskim kaznodzieją, poszukiwanym przez władze carskie o. Stefanem 
Brzozowskim, postanowili wykorzystać doskonałą sposobność, związaną z na-
gromadzeniem w jednym miejscu dużej liczby ludzi, do zainicjowania działalno-
ści trzeźwościowej. Podstawą tej działalności stały się nabożeństwa z kazaniami 
i naukami oraz tworzenie przy parafiach stosownych towarzystw. Inicjator całej 

2 Piotr P. Barczyk, Kształtowanie się i rozwój masowej akcji antyalkoholowej na Górnym Ślą-
sku, „Nauczyciel i Szkoła”, [16], 2012, 2, s. 81.

3 Kazanie to wygłosił w zborze w Wiśle z okazji 50-lecia zboru i w 1833 r. wydał drukiem. 
4 Karol Józef Equart (1798–1851), kapłan diecezji wrocławskiej, powiatowy inspektor szkolny 

w Opolu. Proboszcz w Siołkowicach, a od 1840 r. dziekan w archiprezbiteracie w Siołkowicach. 
Dbał o rozwój oświaty i szkolnictwa wśród ludu. Mieczysław Pater, Equart Karol Józef, [w:] Słow-
nik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. idem, Katowice 1996, 
s. 98.

5 Ficek (Fiecek, Fietzek) Jan Nepomucen Alojzy (1790–1862), ksiądz katolicki, kanonik ho-
norowy kapituły wrocławskiej, teolog i wydawca, działacz społeczny i oświatowy. Administrator 
i proboszcz w Piekarach na Śląsku, budowniczy tamtejszej świątyni, z której uczynił miejsce kultu 
maryjnego. Józef Mandziuk, Ficek (Fietzek) Jan Nepomucen Alojzy, [w:] Słownik polskich teologów 
katolickich, t. 1: a–g, red. Hieronim Eugeniusz Wyczawski, Warszawa 1981, s. 466–467.

6 Wycisło, Katolicka i polska działalność, s. 8; Barczyk, Kształtowanie, s. 82; Jerzy Myszor, 
Ruch trzeźwości na Górnym Śląsku w latach 1844–1914, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 
14, 1981, s. 222.
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akcji, ks. J. Ficek, jako jeden z pierwszych wyrzekł się alkoholu i złożył publiczne 
przyrzeczenie. Śladami kapłana podążyli parafianie oraz liczne zastępy pątników 
odwiedzających piekarskie sanktuarium, uznawane wówczas za centrum pracy 
trzeźwościowej. Po sześciu miesiącach trwania akcji szeregi abstynentów liczyły 
już na Górnym Śląsku ok. 200 tys. osób. W latach 1844–1846 towarzystwa trzeź-
wości istniały w prawie każdej śląskiej parafii, a ruch abstynencki przedostał się 
poza granice zaboru pruskiego i objął zasięgiem oddziaływania również pozostałe 
dzielnice. Dotarł nawet do Czech, na Morawy i Węgry. Zahamowała go dopie-
ro zaraza tyfusu (1845–1848) oraz wypadki rewolucyjne Wiosny Ludów. Ruch 
trzeźwościowy miał również swoich przeciwników, głównie wśród producentów 
i sprzedawców alkoholu. Nazywali oni ks. J. Ficka „nieprzyjacielem ludu”, choć 
władze pruskie 11 VI 1845 r. wydały okólnik, w którym wskazywały na doskonałe 
wyniki zainicjowanej przez Kościół katolicki akcji7. 

W pracy na rzecz zwalczania alkoholizmu ks. J. Fickowi dopomógł ordyna-
riusz wrocławski ks. Melchior von Diepenbrock, gdy 9 XI 1846 r. wystosował list 
pasterski, w którym zawarł „wytyczne służące jednolitej akcji trzeźwości”. Akcja 
okazała się długotrwała, gdyż do 1850 r. ok. 600 tys. osób złożyło przyrzeczenia 
powstrzymania się od spożywania trunków. Zachęcano ponadto najmłodszych do 
zachowania wstrzemięźliwości przynajmniej do 16. roku życia8. Kuria wrocław-
ska wystąpiła też do Rzymu z prośbą o zatwierdzenie statutu tych towarzystw 
oraz podniesienia ich do rangi kościelnych bractw. Papież przychylił się do proś-
by i 28 VII 1851 r. erygował kanonicznie bractwa wstrzemięźliwości, nadając im 
stosowne odpusty9. 

Niektóre z powstałych wówczas bractw przetrwały do zakończenia Kultur-
kampfu (1878), lecz wymagały dalszej duszpasterskiej opieki. Nowy etap w walce 
z plagą pijaństwa na terenie diecezji wrocławskiej miał również kościelny rodo-
wód, a rozpoczął go ks. kard. Jerzy Kopp10. W liście pasterskim z 2 II 1890 r. 

7 Barczyk, Kształtowanie, s. 85; Wycisło, Katolicka i polska działalność, s. 8, 11–12; idem, 
Sanktuarium, s. 139; Jerzy Myszor, Życie religijne w dekanacie pszczyńskim w końcu XIX i na po-
czątku XX wieku, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 11, 1978, s. 280. 

8 Z myślą o najmłodszych abstynentach od lat 40. XIX w. zaczęto tworzyć tzw. Związki Nadziei 
pod Opieką Świętych Aniołów Stróżów. Wycisło, Katolicka i polska działalność, s. 11. 

9 Ibidem; idem, Sanktuarium, s. 172; Jan Kudera, Historia parafii mysłowickiej, [Mysłowice] 
1934, s. 238; Kazimierz Dola, Katolickie instytucje charytatywne na Śląsku w drugiej połowie XIX 
wieku, [w:] Kardynał Melchior von Diepenbrock 1798–1853. Odnowiciel życia religijnego na Ślą-
sku, red. Michał Kaczmarek, Antoni Kiełbasa, Józef Swastek, Wrocław 2000, s. 79. Zob. też 
Iwon Czeżowski, Manualik dla użytku członków ustanowionego od Ojca Św. Piusa IX Bractwa 
Trzeźwości pod Opieką Najśw. Maryi Panny Gromnicznej zawierający w sobie społeczne i prywatne 
nabożeństwa bractwa, modlitwy do Mszy, spowiedzi i Komunii Św. z dodatkiem wykazu przyjęcia do 
tegoż bractwa i do Związku Nadziei ŚŚ. Aniołów Stróżów, Piekary 1867, s. 1–57. 

10 Szerzej o działalności kard. Koppa jako biskupa wrocławskiego pisze Tomasz Błaszczyk. 
Nie wspomina jednak o jego zaangażowaniu na rzecz wstrzemięźliwości od alkoholu. Zob. Tomasz 
Błaszczyk, Działalność kardynała Jerzego Koppa jako biskupa wrocławskiego (1887–1914), „Saecu-
lum Christianum”, 9, 2002, 2, s. 227–238. 
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przypomniał zasługi ks. J. Ficka oraz ks. kard. M. Diepenbrocka i zaapelował 
do duchowieństwa tej diecezji o dalszą pracę na rzecz abstynencji od alkoholu. 
Szczególną aktywnością na tym polu odznaczał się wówczas ks. Jan Kapica11, 
z którego inicjatywy na Górnym Śląsku powstało ponad 100 kościelnych bractw 
wstrzemięźliwości, a wielu istniejącym jeszcze od lat 40. XIX w. przywrócono 
dawne znaczenie lub dokonano na nowo ich kanonicznej erekcji12.

Życie i praca ks. A. Arndta
W zapoczątkowaną przez ks. kard. J. Koppa akcję włączył się również ks. 

A. Arndt, choć nie pracował na rzecz zwalczania pijaństwa poprzez zakładanie 
bractw wstrzemięźliwości, ani też nie prowadził zakrojonej na szeroką skalę ka-
znodziejskiej, rekolekcyjnej czy misyjnej działalności. Dlatego też jego zasługi 
na tej niwie były i pozostają nadal niezauważalne. Mało kto bowiem zdaje sobie 
sprawę, że ks. A. Arndt był dokumentalistą ruchu trzeźwościowego.

Urodził się 22 VI 1851 r. w Berlinie w rodzinie protestanckiej. Na tamtejszym 
uniwersytecie studiował teologię protestancką, ale w wyniku dogłębnych badań 
nad dziejami reformacji przeszedł 29 VIII 1874 r. na katolicyzm. Dalsze studia, 
już z teologii katolickiej, odbywał w Seminarium Duchownym we Wrocławiu. 
Po usunięciu z urzędu przez rząd pruski ks. bpa wrocławskiego Heinricha Förste-
ra zlikwidowano również seminarium duchowne, a A. Arndt wyjechał do Starej 
Wsi niedaleko Brzozowa, gdzie 31 VIII 1875 r. wstąpił do zakonu jezuitów. Po 
ukończeniu nowicjatu, celem uniknięcia grożącej służby wojskowej, wyjechał do 
Francji, gdzie w mieście Amiens ukończył kurs z retoryki, a w Vals dwuletnie stu-
dia filozoficzne. W 1880 r. wrócił do Galicji i w Krakowie przez najbliższe cztery 
lata studiował teologię. Święcenia kapłańskie przyjął 28 VI 1883 r. z rąk ks. bpa 
wrocławskiego Roberta Herzoga. Przez następne kilka lat (1884–1890) prowadził 
w Krakowie wykłady z historii Kościoła, języka hebrajskiego, Pisma Świętego, 
dogmatyki oraz prawa kanonicznego. W latach 1890–1892 jako specjalny papieski 
komisarz do spraw reformy zakonnej wykładał teologię dla kleryków ze zgroma-
dzenia bazylianów w Krystynopolu k. Sokala. Po powrocie do Krakowa prowadził 
w latach 1892–1895 wykłady z historii Kościoła, teologii moralnej i dogmatycznej 
oraz z prawa kanonicznego. Od 1897 r. mieszkał kolejno w Opawie (1897–1902), 
Cieszynie (1902–1905), Wrocławiu (1905–1909) i Widnawie (1909–1923), gdzie 
w tamtejszym seminarium duchownym dla kleryków śląskich prowadził wykłady 
z teologii moralnej i rozwijał swą działalność jako pisarz i redaktor prasy katolic-
kiej. W latach 1923–1924 pracował jako duszpasterz w Czerniowcach, a od 27 XI 

11 Jan Kapica (1866–1830), ksiądz katolicki, proboszcz w Tychach. Wybitny górnośląski kazno-
dzieja i rekolekcjonista, działacz trzeźwościowy, społeczny i polityczny. Jerzy Myszor, Ksiądz Jan 
Kapica, [w:] W trosce o trzeźwość narodu. Sylwetki najwybitniejszych działaczy trzeźwościowych 
XIX i XX wieku oraz antologia ich pism. Praca zbiorowa, t. 2, red. Marian P. Romaniuk, Warszawa 
1996, s. 165, 167.

12 Idem, Ruch, s. 230–231; Wycisło, Sanktuarium, s. 189–190.
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1924 r. był wicesuperiorem domu zakonnego w Bukareszcie, gdzie zmarł 21 VII 
1925 r.13

Ksiądz A. Arndt należał do najwybitniejszych pisarzy jezuickich działających na 
przełomie XIX i XX w. Napisał i opublikował w języku niemieckim oraz polskim 
(mimo słabej jego znajomości) kilkaset prac (książek, broszur i artykułów). Niektó-
re z nich zostały przetłumaczone na języki obce (czeski, węgierski). Współpraco-
wał z wieloma czasopismami katolickimi zarówno polskimi, jak i zagranicznymi, 
m.in.: lwowską „Gazetą Kościelną”, poznańskim „Przeglądem Kościelnym”, „Pa-
stor Bonus” czy „Archiv für Katholisches Kirchenrecht”. Główną dziedziną jego 
naukowych zainteresowań były kanonistyka, prawo oraz egzegeza Pisma Święte-
go. Przysłużył się katolickim Niemcom nowym wydaniem Wulgaty (1899, 1912). 
Opatrywał naukowymi komentarzami dokumenty z ustawodawstwa kościelnego, 
komentował, opracowywał i ogłaszał drukiem dokumenty biskupie, a dla kilkunastu 
zgromadzeń zakonnych dokonał opracowania konstytucji i reguł14.

Praca ks. A. Arndta jako dokumentalisty ruchu trzeźwościowego 
w diecezji wrocławskiej 
W 1890 r. ukazało się w Krakowie nakładem ks. Michała Mycielskiego15 dzieło 

opracowane i przetłumaczone na język polski przez ks. A. Arndta na podstawie 
niemieckiego oryginału ks. Franciszka Beringera16 Odpusty. Podręcznik dla ducho-
wieństwa i wiernych. Zatwierdziła go w Rzymie 30 VII 1890 r. Święta Kongregacja 
do spraw Odpustów i Relikwii17. W przedmowie do polskiego wydania ks. A. Arndt 
napisał: „Już od dawna było pragnieniem polskiego duchowieństwa mieć w ręku 
książkę, która by zawierała autentyczne wiadomości co do istoty odpustów, oraz 
praktyczne wskazówki dotyczące poszczególnych odpustów przywiązanych do 
pewnych modlitw i nadanych różnym duchownym stowarzyszeniom”18. Jak sam 
zaznaczył, nie ograniczył się jedynie do spolszczenia niemieckiego oryginału, lecz 
uzupełnił go o nowe cenne źródła związane m.in. z historią Kościoła katolickiego 
w diecezji wrocławskiej19. Dzieło składa się z dwóch części. W pierwszej zawar-
te zostały informacje dotyczące odpustów udzielanych przez Kościół katolicki, 

13 Ludwik Grzebień, Arndt Augustyn, [w:] Słownik polskich teologów, t. 1, s. 68–69; Arndt Au-
gustyn, [w:] Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, oprac. Ludwik 
Grzebień, Kraków 2004, s. 18. 

14 Grzebień, Arndt, s. 69; Stanisław Załęski, Jezuici w Polsce, t. 5: Jezuici w Polsce poroz-
biorowej 1773–1905, cz. 2: 1820–1905, Kraków 1906, s. 1173. 

15 Książkę wydrukowała drukarnia Władysława Ludwika Anczyca i Spółki, znajdująca się wów-
czas pod zarządem Jana Gadowskiego. 

16 Autorem książki był francuski duchowny ze zgromadzenia jezuitów ks. O. Maurel, a jezuita 
ks. F. Beringer był jedynie jej tłumaczem na język niemiecki. 

17 Fr.[anciszek] Beringer, Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych, oprac. Augustyn 
Arndt, Kraków 1890, s. I. 

18 Ibidem, s. V.
19 Ibidem, s. VI.
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a w drugiej znalazł się obszerny zbiór nabożeństw i modlitw, „do których przy-
wiązane są odpowiednie odpusty”20. 

W części drugiej, na s. 612–614, zamieszczone zostały dokumenty dotyczące 
bractwa wstrzemięźliwości erygowanego kanonicznie przez papieża Piusa IX na 
prośbę ks. kard. M. Diepenbrocka w lipcu 1851 r. Zawierają one statut bractwa 
oraz informacje o nadanych jego członkom odpustach zupełnych i cząstkowych. 
W zamieszczonym statucie opisane zostały uroczysta procedura przyjęcia do brac-
twa wstrzemięźliwości oraz powinności jego członków. Zwracają uwagę również 
informacje dotyczące Związku Nadziei pod Opieką Świętych Aniołów Stróżów, 
czyli dziecięcych bractw wstrzemięźliwości.

W 1900 r. nakładem „Posłańca Niedzielnego dla Diecezji Wrocławskiej” ukaza-
ła się we Wrocławiu kolejna publikacja na temat alkoholizmu opracowana przez ks. 
A. Arndta, zatytułowana Bractwo wstrzemięźliwości. Podręcznik na nowo wydany 
za potwierdzeniem Jego Eminencji Najprzewiel.[ebniejszego] Księcia – Biskupa 
wrocławskiego Jerzego Kardynała Koppa. Zatwierdziły ją do druku władze diecezji 
wrocławskiej 8 IV 1900 r. Rozpoczyna ją motto pochodzące z 1 Listu św. Piotra: 
„Bracia trzeźwymi bądźcie a czuwajcie”. Składa się z trzech części. Pierwsza 
zawiera ogólne dokumenty odnoszące się do bractwa wstrzemięźliwości, druga 
do ustaw brackich, a trzecia do nabożeństw. Całość kończy dodatek zawierający 
wykaz przyjęcia w szeregi członków bractwa wstrzemięźliwości oraz świadectwo 
przyjęcia do Związku Nadziei pod Opieką Świętych Aniołów Stróżów. 

W części pierwszej znalazły się cztery dokumenty: Dekret Jego Świątobliwości 
Papieża Piusa IX, List pasterski ks. Biskupa Kardynała Melchiora Diepenbrocka, 
List pasterski Księcia – Biskupa Jerzego z roku 1890 oraz List pasterski Jego Emi-
nencji Księcia – Biskupa Kardynała Jerzego Koppa z roku 1900. 

W dekrecie papieskim należy zwrócić uwagę na podniesienie istniejących od 
1844 r. Towarzystw Wstrzemięźliwości pod Opieką Najświętszej Panny Maryi do 
rangi bractw kościelnych oraz wykaz odpustów zupełnych i cząstkowych nada-
nych członkom21. 

Drugi z dokumentów to List pasterski ks. Biskupa Kardynała Melchiora Diepen-
brocka do duchowieństwa i diecezjan z 27 VIII 1851 r. W liście tym ks. kardynał 
powiadamiał wiernych, iż 28 lipca tegoż roku nastąpiła na mocy dekretu papieża 
Piusa IX kanoniczna erekcja bractw wstrzemięźliwości. W słowach skierowanych do 
duchowieństwa napisał: „Tak więc wierna praca wasza, czcigodni Bracia, którążcie 
z pobożną żarliwością w najprzykrzejszych czasu okolicznościach, wśród tysiącznych 
trudów i starań, wśród zapoznania i prześladowania, wśród szyderstw i obelg, jako 
prawi trzód waszych pasterze, ku zbawieniu ich dusz nieśmiertelnych podjęli, utrzy-
mywali i niezmordowanie ponosili, już to wynagrodzoną i zapłaconą zostaje”22! 

20 Ibidem, s. VI–VII.
21 Augustyn Arndt, Bractwo wstrzemięźliwości. Podręcznik na nowo wydany za potwierdzeniem 

Jego Eminencji Najprzewiel. Księcia – Biskupa wrocławskiego Jerzego Kardynała Koppa, Wrocław 
1900, s. 3–5. 

22 Ibidem, s. 8.
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W święto Matki Boskiej Gromnicznej, 2 II 1890 r., ks. kard. J. Kopp skiero-
wał list do duchowieństwa i wiernych z podległej mu diecezji, w którym zwracał 
uwagę na wstrzemięźliwość od alkoholu jako cnotę. Pisał o niewłaściwym wycho-
wywaniu dzieci i młodzieży przez nadużywających trunków rodziców, opiekunów 
i nauczycieli oraz o zatraceniu przez alkoholików takich wartości, jak: wierność, 
rzetelność, sumienność, pracowitość, a nawet szacunek do samych siebie. Środków 
zaradczych upatrywał w reaktywowaniu bractw wstrzemięźliwości. Wspominał też 
jednego ze swoich poprzedników – ks. kard. M. Diepenbrocka – i jego pracę na 
tej niwie. List kończył apel skierowany do wiernych, aby zechcieli wziąć udział 
w walce z pijaństwem23. 

Kolejny list pasterski w sprawie wstrzemięźliwości wystosował ks. kard. J. 
Kopp do wszystkich wiernych z diecezji wrocławskiej 2 II 1900 r. Przypomniał 
w nim o apelu skierowanym do nich w 1890 r. i niewielkim odzewie z ich strony. 
Nawoływał diecezjan do wstępowania w szeregi „żołnierzy walczących przeciw 
pijaństwu”24. 

W części drugiej dzieła zawarł ks. A. Arndt obowiązujące ustawy, zarówno dla 
bractwa wstrzemięźliwości, jak i dziecięcych towarzystw abstynenckich. Można 
tutaj znaleźć informacje dotyczące: celu i organizacji bractwa, uroczystości brac-
kich, warunków wstąpienia, praw i obowiązków członków i promotorów. Uwagę 
zwraca ostatni punkt ustaw, w którym zachęcano członków do prenumeraty prasy, 
a zwłaszcza dodatku do „Posłańca Niedzielnego dla Diecezji Wrocławskiej”, czyli 
pisemka „Wstrzemięźliwość”. Interesujące są informacje dotyczące Związku Na-
dziei pod Opieką Świętych Aniołów Stróżów. Z jego ustaw wynika, że członkami 
mogły być dzieci i młodzież, które nie ukończyły 16. roku życia. Przyjęcie w sze-
regi członków przewidziano na 2 października, czyli w święto Aniołów Stróżów, 
bądź w niedzielę po tym święcie. Członkowie Związku musieli wystrzegać się spo-
żywania tzw. palonych napojów alkoholowych (spirytus, wódka, arak, rum), a inne 
spożywać z umiarkowaniem i jedynie za zgodą rodziców, opiekunów, nauczycieli 
czy majstrów. Bez potrzeby i pozwolenia osób dorosłych nie mogli odwiedzać 
lokali, gdzie sprzedawany był alkohol. Nie mogli też przebywać w towarzystwie 
osób pijanych i pijących25. 

W części trzeciej wykazał ks. A. Arndt wszelkie nabożeństwa bractwa wstrze-
mięźliwości. Zwrócił m.in. uwagę na uroczyste i mniej uroczyste nabożeństwa 
związane z przyjęciem do organizacji brackiej, uroczyste odnowienie przyrzeczeń 
w święta Zwiastowania, Nawiedzenia i Narodzenia Najświętszej Panny Maryi oraz 
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, na rocznicowe nabożeństwa odprawiane 
w intencji zmarłych członków. Zawarł także informacje odnośnie do nabożeństw 
związanych z przyjęciem i odnowieniem obietnic przez członków Związku Nadziei 
pod Opieką Świętych Aniołów Stróżów26.

23 Ibidem, s. 14–32.
24 Ibidem, s. 33–48.
25 Ibidem, s. 49–60.
26 Ibidem, s. 61–109.
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Dzieło kończy dodatek zawierający m.in. wykaz przyjęcia do bractwa wraz 
z rotą tzw. zaślubienia wstrzemięźliwości i wyjątkami z ustaw brackich oraz 
z przestrogami m.in. lekarzy na temat zgubnych skutków spożywania napojów 
alkoholowych. Załączony jest również dokument dotyczący osób należących do 
Związku Nadziei pod Opieką Świętych Aniołów Stróżów i zawierający świadectwo 
przyjęcia z tekstem przyrzeczenia i wykaz powinności27. 

Ważną rolę w propagowaniu wstrzemięźliwości od alkoholu na terenie diece-
zji wrocławskiej odegrała prasa, a zwłaszcza wspomniana „Wstrzemięźliwość” 
– samoistny wydawniczo dodatek do „Posłańca Niedzielnego dla Diecezji Wro-
cławskiej”. Redaktorem naczelnym obu tych pism był ks. A. Arndt. „Posłaniec 
Niedzielny dla Diecezji Wrocławskiej” był oficjalnym organem prasowym tej 
diecezji związanym z duszpasterstwem rodzin. Wychodził we Wrocławiu nakła-
dem Związku Wydawnictwa „Schlesische Volkszeitung”. Ukazywał się w języku 
niemieckim pt. „Katholisches Sonntagsblatt der Diözese Breslau zugleich Organ 
des Vereines der hl. Familie” oraz w języku polskim jako „Posłaniec Niedzielny 
dla Diecezji Wrocławskiej zarazem organ Związku św. Rodziny”. Inicjatorem po-
wstania był pasterz diecezji ks. J. Kopp, który mimo rozlicznych zajęć osobiście 
nadzorował każdy publikowany numer, i to nie tylko od strony treściowej, ale 
również wydawniczej. Pierwszy28 numer ukazał się 6 I 1895, a ostatni 15 II 1939 r. 
„Posłaniec Niedzielny dla Diecezji Wrocławskiej” był tygodnikiem o charakterze 
publicystyczno-informacyjnym, a jego zawartość treściowa oscylowała wokół 
zagadnień religijnych, kościelnych i społecznych. Miał również znamiona gaze-
ty religijno-kulturalnej, kulturalno-obyczajowej oraz popularnoreligijnej, a jego 
język odznaczał się potocznością. Adresowany był do duchowieństwa oraz osób 
świeckich zaangażowanych w sprawy religii i Kościoła katolickiego. Życzeniem 
inicjatora periodyku ks. kard. J. Koppa było jednak, aby docierał do każdego ka-
tolickiego domu i każdej katolickiej rodziny w diecezji wrocławskiej. „Posłaniec 
Niedzielny dla Diecezji Wrocławskiej” miał dwa dodatki – „Wstrzemięźliwość” 
oraz „Dodatek Ilustrowany do Posłańca Niedzielnego”. W późniejszym okresie 
drugi z dodatków wychodził pt. „Świat Katolicki” i stanowił ilustrowaną kronikę 
z życia diecezji wrocławskiej29.

W latach 1898–1918 redaktorem naczelnym „Posłańca Niedzielnego dla Die-
cezji Wrocławskiej” był, jak już zostało wspomniane, ks. A. Arndt. Funkcję re-
daktorów odpowiedzialnych pełnili zaś w tym okresie kolejno: ks. Repetent (Jan) 

27 Ibidem, s. 111–112.
28 W grudniu 1894 r. ukazał się numer okazowy (zwiastun) tego pisma. 
29 Augustyn Arndt, Jerzy Kardynał Kopp. Książę – biskup wrocławski (1887–1914), Wrocław 

1914, s. 28; Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku. Materiały do katalogu, red. Bar-
bara Lesisz et al., Warszawa–Lublin 1988, s. 508; Antoni Kiełbasa, Początki prasy katolickiej na 
Śląsku, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura”, 3, 2004, s. 28–30; Krzysztof Kunert, Posłaniec Nie-
dzielny dla Diecezji Wrocławskiej, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, [1], 2004, 1, s. 56–57; Joachim 
Giela, Rola polskiej prasy katolickiej w diecezji wrocławskiej (1895–1939), [w:] Śląsk a czynniki 
zewnętrzne w XIX–XX wieku, red. Leonard Smołka, Wrocław 1992, s. 51.
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Melzer, ks. Antoni Strzybny, ks. Leopold Brühl (Bruehl) oraz ks. Franciszek Skiba. 
Trudno ustalić listę współpracowników nadsyłających do redakcji artykuły, gdyż 
większość opublikowanych tekstów nie została podpisana imieniem i nazwiskiem. 
Zidentyfikować można zaledwie kilku z autorów, np. papieża Leona XIII czy ks. 
kard. Camilla Mazzolla – prefekta Kongregacji do spraw Obrzędów30. 

Istotnym elementem „Posłańca Niedzielnego dla Diecezji Wrocławskiej” był 
ukazujący się w latach 1900–1917 dodatek pt. „Wstrzemięźliwość”, adresowany do 
członków bractwa wstrzemięźliwości. Choć podtytuł pisma brzmiał „Dodatek mie-
sięczny do »Posłańca Niedzielnego« dla Bractwa Wstrzemięźliwości”, to jednak 
od rocznika ósmego za 1907 r. „Wstrzemięźliwość” wychodziła z częstotliwością 
dwumiesięczną. Redaktorem naczelnym pisma był ks. A. Arndt, a funkcję redaktora 
odpowiedzialnego pełnił dopiero od stycznia 1908 r. ks. L. Brühl. „Wstrzemięźli-
wość” ukazywała się we Wrocławiu nakładem Związku Wydawnictwa „Schlesische 
Volkszeitung”. Objętość pojedynczego numeru wynosiła cztery strony, podzielone 
na dwie kolumny tekstu. Podobnie jak w wypadku „Posłańca Niedzielnego”, na 
łamach „Wstrzemięźliwości” ukazywały się z reguły artykuły niepodpisane przez 
autorów imieniem i nazwiskiem. Wyjątkiem mogą być np. teksty: papieża Leona 
XIII, ks. kard. J. Koppa, ks. J. Kapicy, lekarza Stanisława Kamieńskiego czy re-
daktora i literata Pawła Hübschera. Przypuszczać więc można, że wiele opubliko-
wanych tam artykułów to autorskie teksty ks. A. Arndta i ks. L. Brühla.

Tematy poruszane we „Wstrzemięźliwości” obejmowały profilaktykę oraz 
edukację antyalkoholową. Na łamach pisma pojawiały się również moralizatorskie 
opowiadania, utwory wierszowane, pieśni i piosenki, a ponadto rubryka Wiado-
mości bądź Rozmaitości z ruchu trzeźwości, „złote myśli” i ogłoszenia dotyczące 
zakupu druków abstynenckich, m.in. tekstów przyrzeczeń dla wstępujących do 
bractw, wykazów osób przyjętych czy dzieła opracowanego przez ks. A. Arndta pt. 
Bractwo wstrzemięźliwości. Teksty pisane były potocznym (popularnym) językiem, 
zrozumiałym dla każdego czytelnika.

Numer pierwszy rozpoczynają słowa Leona XIII, w których papież zachęca 
do wstępowania do bractw wstrzemięźliwości, zasługujących jego zdaniem na 
szczególne uznanie31. 

W podobnym tonie utrzymany jest tekst ks. kard. J. Koppa, wzywającego nie 
tylko do zachowania trzeźwości podczas zbliżającego się wielkiego postu, ale 
również do przyłączania się do członków bractw wstrzemięźliwości: „Wstąpcie 
wszyscy do bractwa wstrzemięźliwości, jakiegokolwiek stanu, wieku i płci jeste-
ście. Przykład wyższych stanów [...] i innych do wstąpienia pobudzi. Nie mówcie: 
Ja nie jestem pijakiem, nie mam zatem powodu do ślubowania trzeźwości. Brac-
two wstrzemięźliwości bowiem jest dla każdego, nie tylko dla pijaków. [...] Prze-
to wszyscy, mężczyźni, niewiasty i dzieci powinni wstąpić do tego bractwa. Być 
członkiem jego, to zaszczyt, a kościół św. nagradza to licznymi łaskami. Wszakżesz 

30 Kunert, Posłaniec, s. 59; Giela, Rola, s. 51.
31 Głos Ojca świętego Leona XIII, „Wstrzemięźliwość”, nr 1 z 25 III 1900.
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to sama Królowa Niebieska jest patronką tego bractwa, a jej uroczystości – Oczysz-
czenia i Ofiarowania – są zarazem uroczystościami bractwa”32.

Sporo uwagi redakcja poświęciła również powstałemu w latach 80. XIX stulecia 
w Kolonii niemieckiemu Stowarzyszeniu Niebieskiego Krzyża (Blaues Kreuz)33. 
Opiekunem organizacji był ks. kard. Anton Fischer – arcybiskup Kolonii. Członko-
wie stowarzyszenia zobowiązani byli „wśród modlitwy do Zbawiciela na krzyżu” 
powstrzymywać się od wszelkich napojów alkoholowych oraz opłacać kwartalne 
składki w wysokości 50 fenigów. Przyjęciu do Niebieskiego Krzyża towarzyszyło 
uroczyste przyrzeczenie złożone w kościele i ofiarowanie się w opiekę św. Jana 
Chrzciciela34. Wcześniej jednak należało pomyślnie przejść przez trwający trzy 
miesiące tzw. okres próbny, podczas którego przyszły członek musiał udowodnić 
zarządowi stowarzyszenia całkowitą abstynencję od alkoholu. Nowo przyjęty 
otrzymywał dyplom wstrzemięźliwości oraz odznakę (złoty krzyż na niebieskim 
tle). W każdy pierwszy piątek miesiąca w intencji członków stowarzyszenia odpra-
wiana była „msza św. na cześć Zbawiciela Boskiego”. Celem stowarzyszenia było 
roztaczanie opieki nad alkoholikami, pouczanie i informowanie o szkodliwości 
spożywania trunków, popieranie zakładów leczniczych, ludowych lokali bezalko-
holowych, szkół gospodarstwa domowego, spółek oszczędnościowych, bibliotek 
i czytelni czasopism. Stowarzyszenie prowadziło też szeroko zakrojoną akcję anty-
alkoholową wśród kobiet oraz dzieci i młodzieży. Przy Niebieskim Krzyżu powstał 
nawet Związek „Anioła Stróża” skupiający młodzież w wieku 14–16 lat. Stowa-
rzyszenie chciało również zwrócić uwagę władz państwowych i samorządowych 
(gminnych i miejskich) oraz pracodawców, aby włączyli się w walkę z alkoholi-
zmem. W 1906 r. do Niebieskiego Krzyża należało 23 635 członków skupionych 
w 465 stowarzyszeniach lokalnych działających na terenie Niemiec35.

Oddziały stowarzyszenia funkcjonowały również we Wrocławiu. Jeden z nich 
powołał do istnienia 1 IX 1909 r. redaktor i literat P. Hübscher. Zebranie orga-
nizacyjne odbyło się przy udziale 24 członków. Początkowo grupa znana była 
pod nazwą Towarzystwa Katolików Abstynentów, lecz 2 II 1910 r. połączyła się 
z Przymierzem Krzyżowym i od tej pory funkcjonowała jako „Przymierze krzyżo-
we Towarzystwo katolików abstynentów”. W wyniku połączenia liczba członków 
wzrosła do 56 osób, a wkrótce było ich już 115. Przewodniczącym został ks. Paul 
Zimbal – proboszcz parafii pw. św. Elżbiety we Wrocławiu. Zebrania odbywały 
się raz w tygodniu. Wygłaszano wówczas stosowne odczyty, wykłady, pogadanki 
i prelekcje, a ponadto starano się wesoło i przyjemnie spędzać czas np. podczas 

32 Bractwo wstrzemięźliwości. (Z listu pasterskiego Jego Eminencji), ibidem.
33 Stowarzyszenie funkcjonowało też pod nazwą Związku św. Krzyża, Katolickiego Związku 

Krzyżowego, a nawet „Przymierza krzyżowego Towarzystwa katolików abstynentów”.
34 Św. Jan Chrzciciel uważany był za patrona stowarzyszeń abstynenckich.
35 Anton Fischer, Katolicki związek krzyżowy, „Wstrzemięźliwość”, nr 2 z 11 II 1906; Kato-

licki związek św. Krzyża dla ratowania pijaków i przeciw nadużyciu alkoholu, ibidem, nr 1 z 17 I 
1909; Główne stowarzyszenie niemieckiego Niebieskiego Krzyża (Blau-Kreuz), ibidem, nr 2 z 14 III 
1909.
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wycieczek, pokazując innym, że i bez alkoholu można się bawić. Celem towarzy-
stwa była walka z nałogiem pijaństwa, przejawiająca się np. w roztaczaniu opieki 
nad alkoholikami i ich rodzinami. Co godne podkreślenia, członkowie towarzystwa 
odwiedzali alkoholików w ich domach i starali się namówić ich do wstrzemięźli-
wości, doradzali i pomagali w wyjściu z nałogu, zapraszali na organizowane przez 
towarzystwo zebrania, zachęcali do czytania pism abstynenckich. Nie zawsze ich 
praca przynosiła wymierne korzyści, a podczas prób odwiedzin spotykali się z szy-
derstwami, kpinami i wyzwiskami. Jednak z „miłości do Boga i bliźniego” wracali 
niejednokrotnie do tych najbardziej nieprzejednanych. Informowali też władze 
miejskie Wrocławia o wynikach tych odwiedzin i gdy trzeba było, interweniowali 
u nich w sprawie skierowania osób niepoczytalnych do placówek leczniczych. 
Ponadto sami organizowali im stosowną opiekę. Pomagali opuszczającym zakłady 
lecznicze, by nie powracali „na drogę pijaństwa”36. 

Z artykułów związanych z profilaktyką oraz edukacją antyalkoholową na uwa-
gę zasługuje chociażby Gorzałka a zdrowie. Anonimowy autor wskazuje w nim, 
że za przykład abstynentów uznać należy naród turecki, który choć jest narodem 
pogańskim, to jednak zawierzył prorokowi Mahometowi, który nazwał alkohol 
trucizną i dlatego postanowił nie spożywać go, „a ciebie ani księża, ani doktorzy 
nie mogą przekonać, że zabijasz siebie, pijąc wódkę”37. 

Za czynniki odwodzące chrześcijanina od pijaństwa uznawano przede wszyst-
kim grzech, który „wtrąca człowieka do piekła”. Twierdzono nawet, że pijaństwo 
jest „matką grzechów” i czyni „ludzi rozpustnikami, rozkiełznanymi, zdolnymi 
do wszelkich występków”. Stanowiło ono przyczynę wielu chorób i to nie tylko 
ciała, ale i duszy. Prowadziło do ruiny moralnej i materialnej, kłótni rodzinnych 
i sąsiedzkich, wywoływało bójki, odbierało pamięć i rozum, było wreszcie przy-
czyną przedwczesnej starości, a nawet śmierci. Pijaństwo sprawiało też, że dzieci 
z rodzin nim dotkniętych były zwykle słabsze fizycznie i podatniejsze na choroby. 
A tym, którzy pragnęli rozpocząć „nowe życie” – wolne od nałogu – radzono, aby 
prosili Boga o nawrócenie, a spowiednika o „praktyczny środek zaradczy”38.

Za przyczyny pijaństwa redakcja „Wstrzemięźliwości” uznawała biedę, zanie-
dbywanie pożycia rodzinnego i wreszcie zbyt dużą liczbę miejsc, gdzie można 
było bez najmniejszych przeszkód nabyć napoje alkoholowe. Starano się również 
wykazać, że istnieją odstępstwa od tych trzech, jak najbardziej zresztą uzasadnio-
nych, przyczyn39.

W innym tekście, zatytułowanym Gorzałka nie lekarstwo, autor, być może sam 
ks. A. Arndt, dowodził, że alkoholu nie należy uznawać za środek leczniczy i leczyć 
nim wszelkie choroby, choć zdaniem lekarzy w niektórych schorzeniach okazywał 
się pożyteczny, ale jedynie dla tych pacjentów, którzy na co dzień go nie spożywali. 

36 Paweł Hübscher, Pierwsze sprawozdanie z działalności grupy miejscowej 2 „Przymierza 
krzyżowego Towarzystwa katolików abstynentów” we Wrocławiu, ibidem, nr 1 z 15 I 1911. 

37 Gorzałka a zdrowie, ibidem, nr 10 z 30 XII 1900.
38 Nauka moralna przeciw pijaństwu, ibidem, nr 5 z 25 V 1902.
39 Przyczyny pijaństwa, ibidem, nr 2 z 14 II 1904.
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Nie powinny go pić pod żadnym pozorem kobiety ciężarne i karmiące, gdyż ich 
potomstwo będzie słabsze i bardziej narażone na liczne przypadłości zdrowotne: 
„Uważ tedy, że jeśli wódka nawet psom i szczeniętom tak wielce szkodliwa, jak 
tedy człowiekowi i dzieciom jego ma służyć? [...], z pijaństwa [...] często bardzo 
przeróżne choroby, jak np. podagry, chiragry, chrapoty, dychawice, trądy, boleści 
głowy, zapalenia, gorączki, maligny, paraliże i innych wiele; ale co najgorsze, 
że z pijaństwa najrozmaitsze nieszczęśliwe przypadki, kalectwa, szwanki, nagłe 
śmierci itp.”40. Podobny wydźwięk miał tekst S. Kamieńskiego Zatrucie dzieci 
alkoholem41. 

W artykule Czy dzieciom dawać wódkę? już na wstępie stwierdzono, że pod 
żadnym pozorem nie powinny one spożywać trunków, a z ich alkoholizacją musi 
podjąć natychmiastową walkę zarówno szkoła, jak i dom rodzinny. Niestety, już 
od najmłodszych lat dzieci stykały się z napojami alkoholowymi. Były nimi czę-
stowane przez rodziców i krewnych, a i niejeden ojciec, „który się sam pokrzepia 
trunkami”, był zdania, że syn musi wypić kufel piwa, kieliszek wina lub wódki 
celem wzmocnienia tężyzny fizycznej. Prowadzone badania wykazywały jednak, że 
dzieci nie powinny spożywać żadnych trunków, gdyż nawet wino i piwo stanowiły 
truciznę i „psuły dziecku smak do mleka”. Dlatego niewskazane były one rów-
nież dla kobiet karmiących. Dzieci pijące alkohol „traciły świeżość ciała i ducha”, 
stawały się krnąbrne, kłótliwe i gorzej się uczyły. Ponadto cierpiały na rozliczne 
choroby: jelit, żołądka oraz na anemię. Istniało też duże prawdopodobieństwo, że 
w przyszłości będą alkoholikami. Artykuł kończył się apelem skierowanym do 
rodziców i opiekunów, by nie dawali dzieciom alkoholu, gdyż stanowiło to ich 
moralny obowiązek względem „Boga i duszy dzieci”42. 

Oprócz dzieci alkohol spożywały kobiety, co również spotkało się z krytycz-
nym stanowiskiem redakcji „Wstrzemięźliwości”. O ile pijany mężczyzna stanowił 
widok „przykry”, o tyle widok pijanej kobiety był wręcz „straszny i obrzydliwy”. 
Spożywające alkohol kobiety zaniedbywały swoje domowe obowiązki: „[...] brud 
i niechlujstwo w izbie, dzieci niepomyte, w każdym kącie tak brudno, że się do 
ściany przylepić można, to znak żony i matki, która do kieliszka zagląda”. Taki 
przykład negatywnie oddziaływał na pozostałych domowników, a zwłaszcza męża, 
który tylko przy stroniącej od alkoholu żonie był w stanie ustrzec się od „towarzy-
stwa niepotrzebnego”43.

Zwracano też uwagę na alkohol jako przyczynę licznych chorób umysłowych. 
Dowodzono, że w Niemczech co szósta, a w Ameryce co trzecia choroba umysło-
wa wywołana została przez nadmierne spożywanie trunków. Osoby nadużywające 
alkoholu cierpiały na „pomieszanie zmysłów” zwane też psychozą alkoholową, 

40 Gorzałka nie lekarstwo, ibidem, nr 1 z 27 I 1901; Gorzałka nie lekarstwo. (Ciąg dalszy), ibi-
dem, nr 2 z 24 II 1901. 

41 Stanisław Kamieński, Zatrucie dzieci alkoholem, ibidem, nr 12 z 11 XII 1904. 
42 Czy dzieciom dawać wódkę?, ibidem, nr 6 z 28 VI 1903.
43 Co powiedzieć o niewiastach, pijących wódkę, ibidem, nr 1 z 17 I 1904. 
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„manię zazdrości”, „moralne nudy”, zaniki pamięci, „obłęd pijacki” (delirium 
tremens) czy „podrażnienie nerwów”, którego objawami są drżenie rąk, niespo-
kojny sen lub bezsenność, szumy uszne itp. Za jedną z najgroźniejszych chorób 
umysłowych wywołanych alkoholem uznawano „paralityczne nadwyrężenie umy-
słu, czyli szaleństwo połączone z obezwładnieniem”, które rozpoczyna się bólem 
głowy, rozdrażnieniem, zmęczeniem i zanikami pamięci, a kończy paraliżem 
przyspieszającym „ruinę cielesną i umysłową, która przechodzi aż do zupełnej 
głupowatości”. Podobny przebieg ma „epilepsja alkoholiczna” – schorzenie dzie-
dziczne, które można złagodzić, o ile chory „żyć będzie w korzystnych warunkach 
zdrowotnych”44.

Czytelnicy i prenumeratorzy „Wstrzemięźliwości” mogli również dowiedzieć 
się o negatywnym wpływie alkoholu na czynność mięśni. Badania na ten temat 
prowadzone były m.in. przez niemieckiego fizjologa i biochemika Gustawa von 
Bunge. Uczeni zaobserwowali, że tuż po spożyciu alkohol korzystnie wpływa na 
pracę mięśni, lecz już po półgodzinie działa „wybitnie obezwładniająco”, czego 
nie zauważono u pijących napoje bezalkoholowe, a nawet te uznawane za używki, 
jak kawa czy herbata45. 

Jeżeli alkoholik nie mógł sam zaprzestać spożywania trunków, to w wyjściu 
z nałogu pomocne mogły być stosowne zakłady lecznicze. Na łamach „Wstrze-
mięźliwości” pisano o jednej z takich placówek, mieszczącej się w Miechowicach 
k. Bytomia. Prowadzili ją duchowni ze zgromadzenia kamilianów. Zakład (dom) 
pw. św. Jana w Miechowicach, bo o nim mowa, powstał 1 VIII 1904 r. Dobro-
czyńcami lecznicy byli: właściciel Niemodlina hr. Fryderyk Leopold von Prasch-
ma (Prażma) oraz trzej kapłani: ks. Karol Nerlich z Piekar, ks. Franciszek Kokot 
z Tarnowskich Gór oraz ks. Jan Kuboth z Miechowic. Pacjentami opiekował się 
lekarz z Bytomia Karl Seiffert. Pobyt w zakładzie trwał nie krócej niż pół roku, 
a dzienna opłata wynosiła dwie marki: „Fundamentem tego zakładu jest ufność 
w Bogu, murami są cierpliwość i łagodność, a duchem pokrywająca wszystko 
miłość bliźniego. Oby dom ten spełnił swoje zadanie, oby był przytułkiem dla na-
szych nieszczęśliwych bliźnich, nie wiedzących wskutek nieszczęśliwego nałogu, 
gdzie szukać ratunku”46. W 1907 r. za zgodą władzy diecezjalnej, a przy pokaźnym 
wsparciu finansowym hr. Łazarza Henckela von Donnersmarck, zakład przeniesio-
no do nowo wybudowanego gmachu mieszczącego się w Tarnowskich Górach47. 

Na łamach „Wstrzemięźliwości” redakcja donosiła też o powstaniu ok. 1910 r. 
przy magistracie we Wrocławiu (referat ds. ubóstwa) dwóch tzw. stacji opiekuń-
czych dla alkoholików. Pierwszą kierował lekarz psychiatra Traugott, a druga po-

44 Alkohol jako przyczyna wielu chorób umysłowych, ibidem, nr 1 z 25 I 1903; Alkohol jako przy-
czyna wielu chorób umysłowych. (Ciąg dalszy), ibidem, nr 2 z 22 II 1903; Alkohol jako przyczyna 
wielu chorób umysłowych. (Ciąg dalszy i dokończenie), ibidem, nr 3 z 29 III 1903. 

45 Wpływ alkoholu na czynność mięśni, ibidem, nr 2 z 17 III 1912.
46 Lecznice dla alkoholików, ibidem, nr 1 z 15 I 1905. 
47 Izabela Krasińska, Placówki lecznictwa alkoholowego na ziemiach polskich do 1914 r., „Ar-

chiwum Historii i Filozofii Medycyny”, 72, 2010, s. 92.
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wstała z inicjatywy radcy zdrowia Hahna. Wśród alkoholików, którym wrocławskie 
stacje opiekuńcze udzieliły wsparcia, najwięcej było robotników i drobnych rze-
mieślników. Największy odsetek pijących, a korzystających z ich usług, stanowiły 
osoby w wieku średnim, 40–50 lat48. 

Podsumowanie
Choć ks. A. Arndt nie prowadził na rzecz zapobiegania alkoholizmowi dzia-

łalności rekolekcyjnej, misyjnej czy kaznodziejskiej, jak np. ks. J. Ficek czy o. S. 
Brzozowski, ani też, podobnie jak ks. J. Ficek, ks. J. Kapica oraz inni śląscy kapła-
ni, nie był organizatorem lub promotorem żadnego bractwa wstrzemięźliwości, to 
jednak jego zasługi na tym polu są ogromne. Dzięki jego pracy dokumentacyjnej 
możemy dziś korzystać z cennych drukowanych źródeł na temat ruchu trzeźwościo-
wego w diecezji wrocławskiej. Dzieła takie, jak Odpusty. Podręcznik dla ducho-
wieństwa i wiernych czy Bractwo wstrzemięźliwości, stanowią ważne świadectwo 
pracy kapłanów i dostojników kościelnych, którzy poprzez swą działalność reko-
lekcyjną, misyjną i kaznodziejską oraz zdolności organizacyjne przyczynili się do 
spadku spożycia alkoholu, a przez to do podniesienia moralności społeczeństwa. 

Zwraca uwagę również praca ks. A. Arndta jako redaktora i publicysty czołowe-
go periodyku kościelnego „Posłańca Niedzielnego dla Diecezji Wrocławskiej” oraz 
jego samoistnego wydawniczo dodatku „Wstrzemięźliwość”, adresowanego do 
członków i promotorów istniejących na terenie diecezji kościelnych bractw wstrze-
mięźliwości. Jak już zostało wspomniane, większość tekstów zamieszczonych na 
łamach „Wstrzemięźliwości” nie było podpisanych imieniem i nazwiskiem, a więc 
istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich autorem był właśnie ks. A. Arndt. To on 
i jego współpracownicy, zarówno ci anonimowi, jak i o ustalonych personaliach, 
starali się w przystępnej formie ukazywać na łamach pisma negatywne skutki 
spożywania alkoholu. Radzili też, jak pozbyć się tego zgubnego dla ciała i duszy 
ludzkiej nałogu – powodującego liczne choroby, prowadzącego do śmierci oraz 
wywołującego wiele nieszczęść w życiu jednostki, rodziny i społeczeństwa. 

Księdza A. Arndta należy uznać więc za prekursora historiografii ruchu trzeź-
wościowego w diecezji wrocławskiej, a być może i na ziemiach polskich w okresie 
zaborów.

48 Opieka nad pijakami Wrocławskiej administracji dla ubogich, „Wstrzemięźliwość”, nr 1 z 15 I 
1911.
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IZABELA KRASIŃSKA

THE SCHOLARLY, JOURNALISTIC AND EDITORIAL ACTIVITIES 
OF AUGUSTIN ARNDT FOR THE PURPOSE OF TEMPERANCE (1890-1917)

Augustin Arndt was among the most prominent Jesuit authors active at the turn of the 20th cen-
tury. Among his interests were the law, exegesis of the Bible and Canon law. However, few know 
that Arndt can be considered a temperance activist. The subject matter of this article concerns Arndt’s 
activities in the fight against alcoholism. He edited two texts: Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa 
i wiernych (Indulgences. The manual for clerics and the faithful) and Bractwo wstrzemięźliwości 
(The Brotherhood of temperance). He also edited a well-known ecclesiastic periodical „Posłaniec 
Niedzielny dla Diecezji Wrocławskiej“ (“The Sunday Courier for the Wrocław Diocese”) as well as 
a supplement to said periodical, the editorially autonomous “Wstrzemięźliwość” (“Temperance”). It 
was a periodical targeting the promoters and members of Church temperance brotherhoods, which 
formed in the Wrocław diocese as early as in the 1840’s. Some of them lasted until the end of Kul-
turkampf, but still required clerical aid.

Due to Arndt’s works it is possible to reconstruct the history of the temperance movement within 
the Wrocław diocese. The people whose missionary and organisational activities started and later 
continued and aided this movement are known. A. Arndt can be considered a forerunner of the his-
toriography of the temperance movement in the Wrocław diocese.

Translated by Maciej Zińczuk 

IZABELA KRASIŃSKA

WISSENSCHAFTLICHES UND PUBLIZISTISCH-REDAKTIONELLES 
ENGAGEMENT AUGUSTIN ARNDTS 

FÜR DIE ALKOHOLABSTINENZ (1890–1917)

Augustin Arndt gehört zu den bekanntesten Jesuitenschriftstellern, die an der Wende vom 19. zum 
20. Jahrhunderts wirkten. Zu seinen wissenschaftlichen Interessen gehörten die Rechtswissenschaften, 
die Exegese der Heiligen Schrift sowie die Kanonistik. Es ist jedoch kaum bekannt, dass A. Arndt sich 
für die Alkoholabstinenz einsetzte. Gegenstand des Beitrags ist daher die Darstellung der Aktivitäten 
A. Arndts auf dem Gebiet der Bekämpfung des Alkoholismus. Er verfasste zu diesem Thema zwei 
Werke auf polnisch: Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych (Die Ablässe. Handbuch für 
Geistliche und Laien) sowie Bractwo wstrzemięźliwości (Die Bruderschaft der Abstinenz). Darüber 
hinaus redigierte er das bekannte kirchliche Organ „Posłaniec Niedzielny dla Diecezji Wrocławskiej“ 
(deutsche Entsprechung: „Katholisches Sonntagsblatt der Diöcese Breslau“) sowie die eigenständige 
Beilage dieser Zeitschrift unter dem Titel „Wstrzemięźliwość“ („Die Abstinenz“). Diese Zeitschrift 
war an die Förderer und Mitglieder kirchlicher Abstinenzbruderschaften gerichtet, die bereits in den 
1840er Jahren auf dem Breslauer Diözesangebiet entstanden sind. Einige von ihnen überdauerten gar 
die Zeit des Kulturkampfs und bedurften weiterhin seelsorglicher Betreuung.

Dank der Arbeiten von A. Arndt können wir heute die Geschichte der Alkoholabstinenzbewe-
gung auf dem Gebiet der Diözese Breslau rekonstruieren. Wir kennen diejenigen Personen, die mit 
ihren Exerzitien, ihrer missionarischen, Prediger- und organisatorischen Tätigkeit diese Bewegung 
initiierten, förderten und fortsetzten. A. Arndt kann man auf dieser Grundlage als den Vorläufer der 
Geschichtsschreibung der Abstinenzbewegung in der Diözese Breslau bezeichnen.

Übersetzt von Waldemar Könighaus
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SEJMIKI SAMORZĄDOWE JELENIEJ GÓRY, LEGNICY 
I WAŁBRZYCHA WOBEC DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

DOLNEGO ŚLĄSKA W LATACH 1990–1998

Wśród istotnych zadań stojących przed sejmikami wojewódzkimi jako repre-
zentacjami gmin Dolnego Śląska na czołowe miejsce wysuwa się dbałość o pa-
miątki z przeszłości, będące świadectwem jego historycznej przynależności do 
piastowskiej Polski, następnie do Czech i Austrii oraz od połowy XVIII w. także 
do Prus i Niemiec. Zmiana przebiegu granicy zachodniej i wschodniej Polski po 
II wojnie światowej spowodowała ludnościowe migracje na skalę wcześniej nie-
znaną. Polscy przesiedleńcy ze Wschodu, z przyczyn politycznych określani jako 
„repatrianci”, przybywali na ziemie zachodnie, obce im kulturowo, pozostawiając 
pod sowiecką władzą swoją ojcowiznę. Odczucia „wykorzenienia” mieli również 
Polacy z centralnej Polski, którzy z różnych względów, często z obawy o swój 
los, przybywali na Ziemie Zachodnie i Północne, nazywane wówczas Ziemiami 
Odzyskanymi. Ich nazwa miała wydźwięk propagandowy, sugerujący odzyskanie 
przez państwo polskie swoich dawnych terytoriów, a przez nowych mieszkańców 
swoich domostw.

Przesiedlenie i przeżycia wojenne rodziły niechęć do spotykanych na każdym 
kroku przejawów niemieckiej przeszłości tych terenów. Odmienność cywilizacyjna, 
kulturowa i językowa Ziem Zachodnich była długotrwałą barierą w integracji osad-
ników z nowym środowiskiem i w oswajaniu obcego im dziedzictwa kulturowego. 
Identyfikacja z obszarem zamieszkania, pełne poczucie z nim więzi i wspólnoty 
jest bowiem procesem długotrwałym i wielopokoleniowym1. Osadnicy tymczasem 
stanęli wobec konieczności szybkiego przystosowania się do nowego, obcego im 
środowiska geograficzno-przyrodniczego i kulturowego. W ich działaniach dało 
się zauważyć zarówno dostosowawcze kształtowanie nowego krajobrazu kulturo-

1 Andrzej Brencz, Oswajanie niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Z badań etnologicznych 
na Środkowym Nadodrzu, [w:] Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachod-
nich i Północnych, red. Zbigniew Mazur, Poznań 1997, s. 191–192; Władysław Jacher, Problemy 
adaptacji społeczno-kulturowej ludności polskiej przybyłej na ziemie zachodnie i północne po 1945 
roku, „Europa Regionum”, 3, 1998, s. 209–210.
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wego, jak i jednoczesne próby odtwarzania swojego poprzedniego środowiska kul-
turowego. Inne standardy cywilizacyjne, drogi, domostwa oraz warunki naturalne 
Dolnego Śląska wytwarzały dwojaką postawę: z jednej strony dewastowano pewne 
dobra po poprzednich właścicielach, a z drugiej przejmowano niektóre przedmio-
ty i elementy wyposażenia z życia codziennego jako istotne czynniki rozwojowe 
przydatne zwłaszcza w życiu gospodarczym. 

Znacznie trudniejszy i dłuższy był proces oswajania obcego krajobrazu kultu-
rowego. Niepewność przyszłości politycznej i przynależności państwowej Ziem 
Zachodnich i Północnych (dalej: ZZiP), brak uregulowań prawnych własności 
nadanych majątków oraz podtrzymywana nadzieja na powrót do stron ojczystych 
stwarzały dużą rezerwę w stosunku do nowej rzeczywistości, utrudniając stabiliza-
cję. Pewna poprawa nastąpiła w latach 70. XX w., po podpisaniu układu graniczne-
go między PRL i RFN. Niemały wpływ miał również fakt wchodzenia w dorosłe 
życie pokolenia urodzonego po wojnie na ziemiach zachodnich2.

Przełomowym momentem był rok 1989, gdyż przemiany w kraju wyzwoliły 
rodzące się już wcześniej zainteresowanie przeszłością ziem zachodnich oraz zmia-
nę stosunku Polski do niemieckiej spuścizny kulturowej. Oprócz prac naukowych 
dotyczących powojennej granicy pojawiały się liczne edycje prac popularnonau-
kowych i wydawnictw albumowych, zwłaszcza turystycznych, zwiększała się też 
liczba periodyków lokalnych. W muzeach zerwano z ideologiczno-propagando-
wych schematem ukazującym prasłowiańskie korzenie ZZiP, na których wyrosła lu-
dowa Polska. Zaczęły pojawiać się ekspozycje ukazujące ich niemiecką przeszłość 
i dziedzictwo. Wyraźnie zaznaczał się również żal, że tak wiele zabytków uległo 
dewastacji ze względu na swą niemiecką proweniencję. Warto jednak dodać, że 
w tym czasie także polskie dziedzictwo narodowe było często traktowane w podob-
ny sposób. Pałace i dworki polskie, ocalałe z wojny, były rujnowane i rozbierane 
w czasach Polski Ludowej. Można zatem stwierdzić, że również ówczesne wa-
runki ustrojowe w dużej mierze kształtowały specyficzny stosunek do niemieckiej 
i polskiej spuścizny kulturowej.

Wyraźne zmiany w postrzeganiu historii i dziedzictwa kulturowego zaszły 
na Dolnym Śląsku. Wprawdzie na początku lat 90. XX w. nadal istniały obawy 
w związku z przypominaniem jego niemieckiej przeszłości, jednak po podpisaniu 
z Niemcami układu granicznego z 14 XI 1990 r. oraz układu o przyjaźni i dobrym 
sąsiedztwie z 17 VI 1991 r. pojawiły się pierwsze pozytywne oznaki stosunku do 
niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Nasiliły się również krytyczne wypowiedzi 
o tym, jak z nim się obchodzono w okresie PRL3.

2 Ibidem, s. 195; por. też Maria Rutowska, Elementy polityki wobec niemieckiej spuścizny kultu-
rowej na Ziemiach Zachodnich (1945–1950), [w:] Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem 
do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Zbigniew Mazur, Poznań 2000, 
s. 167–199; Jacek Wódz, Kazimiera Wódz, Polskie regiony przygraniczne i ich rola w integracji 
Polski z Unią Europejską, „Europa Regionum”, 3, 1998, s. 81.

3 Wiesław Lesiuk, Polsko-niemiecka wystawa „Przebudź się, serce moje, i pomyśl”, [w:] Wokół 
niemieckiego dziedzictwa kulturowego, s. 77–87; Zbigniew Mazur, Albumy o Ziemiach Zachodnich 
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W związku ze zmianami ustrojowymi i powołaniem samorządu lokalnego 
szczególna rola w trosce o zachowanie dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska 
przypadła ówczesnym wojewódzkim reprezentacjom samorządowym: sejmikom 
we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu, które na miarę swoich kom-
petencji pobudzały rozwój tożsamości regionalnej i identyfikację mieszkańców 
ze swoją „małą ojczyzną”4. Działania te w największym stopniu były widoczne 
w województwie wrocławskim, którego stolica zawsze odgrywała dominującą rolę 
polityczną, gospodarczą i kulturalną w dziejach regionu. Nie dziwi zatem fakt, że 
podjęte przez Sejmik Samorządowy we Wrocławiu starania charakteryzowały się 
największym rozmachem5. W mniejszym zakresie, co zrozumiałe, działania te mog-
ły być udziałem pozostałych sejmików dolnośląskich: Sejmiku Samorządowego 
Gmin Województwa Jeleniogórskiego, Sejmiku Samorządowego Województwa 
Legnickiego i Sejmiku Samorządowego Województwa Wałbrzyskiego. Nie są one 
szerzej znane, a warto je przypomnieć.

Sejmik Samorządowy Gmin Województwa Jeleniogórskiego
Sejmik Samorządowy Gmin Województwa Jeleniogórskiego (dalej: SSGWJ) 

poparł „Założenia do planu regionalnego zagospodarowania przestrzennego woj. 
jeleniogórskiego” opracowane 24 XI 1992 r. przez Urząd Wojewódzki w Jeleniej 
Górze. W dokumencie tym zostały przedstawione zasady ochrony środowiska 
kulturowego związane z przyjęciem nadrzędnego celu ochrony tożsamości i od-
rębności kulturowej regionu oraz traktowania jego krajobrazu jako niepodzielnego. 
Oznaczało to przejście od ochrony pojedynczych obiektów i wartości kulturowych 
do programu całościowej ochrony historycznie ukształtowanego regionu. W tak 
zarysowanym programie istotne znaczenie miała ochrona obiektów kultury w całej 
swej różnorodności, generowanej rozwojem osadnictwa i rolnictwa, eksploatacji 
surowców dla wyspecjalizowanego przemysłu, rzemiosła. Uwzględniono także 
rozwój turystyki w warunkach wielowiekowego przenikania się kultur polskiej, 
czeskiej i niemieckiej.

Do podstawowych elementów środowiska kulturowego, których zachowanie 
stanowiło o tożsamości kulturowej regionu, zaliczono zabytkowe śródmieścia 
miast: Karpacza, Kowar, Leśnej, Lubania Śląskiego, Lubawki, Lwówka Śląskiego, 

i Północnych, [w:] ibidem, s. 1–47; J. Wódz, K. Wódz, Polskie regiony, s. 78–79; Pytanie dnia do 
Anatola Jana Omelaniuka, „Gazeta Dolnośląska” (dalej: GD – dod. do „Gazety Wyborczej”, dalej: 
GW), 16 XII 1996, s. 1; Kongres Regionalistów Dolnośląskich, „Słowo Polskie” (dalej: SP), 16 XII 
1996, s. 2.

4 Por. Andrzej Tomaszewski, Samorządy a dziedzictwo kultury, Warszawa 1998 (Społeczna 
Opieka nad Zabytkami, t. 3), s. 7–11; Andrzej Kubik, Dolny Śląsk i jego dziedzictwo kulturowe, 
Warszawa 1999 (Społeczna Opieka nad Zabytkami, t. 4), s. 53–56.

5 O działaniach Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu w tym zakresie: Artur Kamiński, 
Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionalna na forum Sejmiku Samorządowego województwa 
wrocławskiego, [w]: Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romualdowi Gellesowi. Studia 
i szkice z historii, stosunków międzynarodowych i politologii, red. Tadeusz Lebioda, Wrocław 2006, 
s. 93–104.
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Mirska, Nowogrodźca, Szklarskiej Poręby, Świeradowa-Zdroju, Świerzawy oraz 
centra dawnych miast, obecnie włączonych do większych ośrodków miejskich: 
Cieplic, Chełmska Śląskiego, Pobiednej, Sulikowa i Złotnik Lubańskich. W dal-
szej kolejności wymieniano zabytki osadnictwa wiejskiego z dobrze zachowaną 
zabudową regionalną, także założenia pałacowo-parkowe, zamki i rezydencje, 
obiekty sakralne i cmentarze, obiekty usługowe, mieszkalne i zabytki techniki, 
a także grodziszcza i inne stanowiska archeologiczne.

W celu ochrony najcenniejszych zespołów historycznie ukształtowanej zabudo-
wy sejmik jeleniogórski postulował, aby podczas tworzenia planów zagospodaro-
wania przestrzennego koniecznie ustalano „strefy ochrony konserwatorskiej podle-
gające pełnej ochronie wartości środowiska kulturowego oraz rygorom ochronnym 
w zakresie utrzymania historycznego układu urbanistycznego”. Pozostałe tereny 
miały być traktowane jako krajobraz kulturowy. Określone zostały zasady rewa-
loryzacji i modernizacji zarówno w stosunku do zabytków, jak i krajobrazu kultu-
rowego. Nowo powstające obiekty nie mogły prowadzić do gruntownych zmian 
historycznie ukształtowanego wyglądu miast i wsi, lecz przeciwnie: winny twórczo 
kontynuować historycznie zarysowane tendencje rozwojowe6.

W pracach sejmiku jeleniogórskiego zaznaczyła się również współpraca z repre-
zentacją wrocławską w ramach działalności w Dolnośląskiej Radzie Regionalnej 
(dalej: DRR). Reprezentacje gmin starały się ponadto o sporządzenie wykazu dóbr 
kultury o charakterze zabytkowym wywiezionych z Dolnego Śląska po 1945 r., np. 
do Warszawy, i dotychczas nieodpowiednio lub wręcz wcale nie eksponowanych. 
Wykaz ten stanowił podstawę do ubiegania się przy pomocy, jak liczono, Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki o zwrot tych muzealiów na miejsca ich wcześniejszych 
ekspozycji7. O rozwoju i popularyzacji zainteresowania się wspólną przeszłością 
i tożsamością regionalną świadczyła wymiana kulturalna młodzieży polskiej, 
czeskiej i niemieckiej organizowana przez „Dom Trzech Kultur”, wyrażająca się 
w organizacji przedstawień teatralnych, występów muzycznych i zawodów spor-
towych8. 

Szczególnym zainteresowaniem i troską delegatów SSGWJ cieszył się zespół 
zabytków klasztoru w Krzeszowie. Radnych interesował stan prac remontowo-
-konserwatorskich prowadzonych w okresie powojennym oraz prace zaplanowane 
w zespole cysterskim na lata 1998–2000. W związku z chęcią popularyzacji za-
bytku jeleniogórski sejmik ubolewał nad brakiem miejsc noclegowych w regionie, 
odpowiedniego parkingu i praktycznie brakiem promocji „szlaku cysterskiego”. 
Skonstatował też, że władze Euroregionu „Nysa” w najmniejszym stopniu nie sta-

6 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze (dalej: APJG), Sejmik Sa-
morządowy Gmin Województwa Jeleniogórskiego (dalej: SSGWJ), sygn. 38, Protokół z XIII sesji 
SSGWJ z 24 XI 1992 r., Założenia do planu regionalnego zagospodarowania przestrzennego woj. 
jeleniogórskiego, k. 28–29.

7  APJG, SSGWJ, sygn. 48, Protokół z XI sesji SSGWJ z 24 XI 1995 r., Informacja o działalności 
wojewody jeleniogórskiego w I półroczu 1995 r., k. 119.

8  Ibidem, sygn. 56, Protokół z XX sesji SSGWJ z 4 IX 1997 r., k. 27.
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rały się o jego promocję. Z drugiej strony doceniono oddolne działania sporej grupy 
mieszkańców ziemi jeleniogórskiej, tworzących gospodarstwa agroturystyczne 
poszerzające bazę noclegową i możliwości wyżywienia. Jednak i te inicjatywy wy-
magały promocji. W tym celu samorząd Kamiennej Góry powołał Stowarzyszenie 
Perła Baroku, które zajęło się promocją oraz pozyskiwaniem funduszy na ratowanie 
zabytków. Sejmik samorządowy zaś uzgodnił swoje stanowisko wobec ministra 
kultury w sprawie funduszy pomocowych na ratowanie klasztoru w Krzeszowie.

Osobną, wyjaśnioną podczas sesji kwestią były zapytania do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w sprawie określenia efektów i błędów popełnianych pod-
czas wyprzedaży obiektów zabytkowych przez Agencję Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. Negatywne doświadczenia pierwszych lat działalności AWRSP, związane 
z nabywcami i dzierżawcami obiektów, pozwoliły na eliminację wcześniejszych 
problemów i prawidłowe zarządzanie majątkiem9.

Do SSGWJ w 1997 r. trafiło również i podlegało ocenie sprawozdanie Wo-
jewódzkiego Oddziału Państwowej Służby Ochrony Zabytków. Wykorzystując 
dotację celową, zdołano przeprowadzić wiele zabiegów konserwatorskich. W Lu-
bomierzu dokonano konserwacji rzeźb barokowych na rynku miasta; w Świerza-
wie, w ramach praktyk studenckich, odnowiono malowidła ścienne w kościele 
cmentarnym pw. św. św. Jana i Katarzyny, a w Krzeszowie ramę obrazu Matki 
Boskiej Krzeszowskiej i malowidła ścienne w transepcie w kościele Matki Boskiej 
Łaskawej oraz polichromię w kościele św. Józefa10.

Kontynuując współpracę z samorządami lokalnymi, Wojewódzki Konserwator 
Zabytków przeprowadził z powodzeniem konserwację części drewnianych Do-
mów Tkaczy, kościoła parafialnego w Chełmsku Śląskim, rewaloryzację elewacji 
pałacu Schaffgotschów i placu Ratuszowego w Jeleniej Górze, przystąpił także do 
odbudowy ciągów ulicznych i zespołu śródrynkowego w Lubaniu Śląskim. Warto 
podkreślić, że wiele inicjatyw w zakresie ratowania zabytków wypływało ze spo-
łeczności lokalnych, co dowodziło autentycznego utożsamiania się z dziedzictwem 
kulturowym i historycznym regionu. Do najważniejszych przedsięwzięć zaliczyć 
można rewaloryzacje: ulic staromiejskich w Jeleniej Górze, placu Piastowskiego 
w Cieplicach-Zdroju, pierzei rynkowych w Bolesławcu, Bolkowie, Lubawce, Ka-
miennej Górze, a także Przedmieścia Nyskiego w Zgorzelcu11.

Trudnym doświadczeniem dla jeleniogórskich gmin była powódź 1997 r., 
gdyż wtedy ucierpiało wiele obiektów zabytkowych. Wspólne starania sejmiku 
i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wobec Generalnego Konserwatora 
Zabytków w Warszawie pozwoliły na uzyskanie dotacji z budżetu centralnego na 
usuwanie skutków kataklizmu. Wsparcie finansowe uzyskały Muzeum Przyrod-
nicze w Jeleniej Górze, schronisko „Samotnia” w Karpaczu, karczma „Książęca” 
w Miszkowicach, Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Szklarskiej Porębie, ruiny 

9 Ibidem, sygn. 57, Protokół z XXII sesji SSGWJ z 19 XII 1997 r., k. 6.
10 Ibidem, sygn. 59, Protokół z XXIV sesji SSGWJ z 27 IV 1998 r., k. 206, 210.
11 Ibidem, k. 207–208.



60 Artur Kamiński

średniowiecznego kościoła w Nowym Kościele, pałac w Nielestnie, kościół fran-
ciszkański w Lwówku Śląskim i Teatr im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze12.

Jeleniogórskie władze samorządowe żywo interesowały się również zachowa-
niem zabytków ruchomych, szczególnie przynależnych do zespołu klasztornego 
w Krzeszowie. Tam konserwacji poddano XVIII-wieczny ołtarz główny w kościele 
Matki Boskiej Łaskawej, autorstwa Ferdynanda Maksymiliana Brokofa, z obrazem 
Petera Brandla, freski Michała Willmanna z XVII w. oraz polichromie sklepienia 
prezbiterium i ścian. Ponadto renowacji doczekały się organy Michała Englera13. 
Doceniano dokonania w zakresie ochrony i renowacji zabytków, ale zaznaczyć 
trzeba, że ich liczba (ok. 20 tys. obiektów) i stan dewastacji, a także nikłe finansowe 
możliwości odnowy budziły poważne wątpliwości w sprawie szybkiej poprawy 
ich sytuacji14.

Do zabytków stanowiących dziedzictwo kulturowe w regionie należały również 
parki: pałacowe, dworskie, zamkowe, miejskie, willowe, zdrojowe oraz cmen-
tarze. Również w tej dziedzinie prowadzone były prace ochronne, a najbardziej 
zaawansowana była renowacja parku miejskiego „Kamienna Góra” w Lubaniu. 
Przeprowadzone lustracje wykazały, że w najgorszym stanie znajdowały się par-
ki wchodzące wcześniej w skład majątku PGR-ów, przejęte potem pod zarząd 
AWRSP. Nieco lepiej przedstawiał się stan parków, przy których ulokowano pla-
cówki służby zdrowia i oświaty15.

Sejmik samorządowy w Jeleniej Górze wspierał również wszelkie wydarzenia 
związane z popularyzacją ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego. Z okazji 
Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 18 IV 1997 r. zorganizowana została 
w Krakowie, a następnie przeniesiona do Świerzawy okolicznościowa wystawa. 
W sierpniu tego samego roku w kościele św. Józefa w Krzeszowie zaprezentowa-
no wystawę ukazującą prace konserwatorskie prowadzone w obiekcie. Okazją do 
zorganizowania ekspozycji była koronacja przez papieża Jana Pawła II cudownego 
obrazu Matki Boskiej Krzeszowskiej. Temu wydarzeniu towarzyszyło wydanie 
przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków Przewodnika po cenniejszych za-
bytkach województwa jeleniogórskiego. Z kolei w Łomnicy we wrześniu 1997 r. 
odbyło się seminarium o „Krajobrazie Kotliny Jeleniogórskiej”, pod patronatem 
Międzynarodowego Komitetu Ogrodów Historycznych i Miejsc Międzynarodowej 
Rady Ochrony Zabytków oraz Międzynarodowej Federacji Architektów Krajobra-
zu. Miało ono na celu prezentację prac naukowo-badawczych i inwentaryzacyj-
no-projektowych w województwie jeleniogórskim. Kotlina Jeleniogórska została 
uznana za „obszar, na którym znajdują się bardzo cenne kompleksy zamkowe 
i pałacowe wraz z ogrodami, parkami i komponowanymi krajobrazowymi rolni-
czymi i leśnymi, zasługujący na szczególną uwagę jako ważny element ochrony 

12 Ibidem, k. 208.
13 Ibidem, k. 209.
14 Ibidem, k. 211.
15 Ibidem, k. 214.
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zabytkowych krajobrazów kulturowych w Polsce”16. Natomiast w październiku 
1997 r., na zaproszenie Konserwatora Zabytków Landu Saksonia, zorganizowano 
spotkanie robocze przedstawicieli województwa jeleniogórskiego związanych 
z ochroną zabytków. Poza wymianą doświadczeń w kwestii ratowania zabytków 
śląskich, saksońscy gospodarze wyrazili gotowość pomocy w odbudowie pałacu 
i parku w Radomierzycach17.

W maju 1998 r. na posiedzeniu Komisji Problemów Wsi SSGWJ w Jeleniej 
Górze Wojewódzki Oddział Państwowej Służby Ochrony Zabytków przedstawił 
„Informację o sytuacji zabytków na terenach wiejskich”. Wskazano, że w woje-
wództwie zachowała się wyjątkowo duża liczba zabytków wiejskich, a warunki 
naturalne oraz czynniki rozwoju wsi w przeszłości wpłynęły na powstanie w miarę 
jednorodnych cech wiejskiej kultury ludowej i zabudowy wiejskiej. Zerwanie ciąg-
łości kulturowej i tradycji budowlanej nastąpiło po 1945 r. w związku ze zmianami 
politycznymi i społeczno-gospodarczymi, a przede wszystkim wskutek całkowitej 
wymiany ludności wiejskiej. Procesom tym towarzyszyło znaczne zahamowanie 
rozwoju gospodarczego w okresie powojennym, szczególnie w latach 1945–1970. 
Po włączeniu do państwa polskiego ziemie przyszłego województwa jeleniogór-
skiego należały do najwszechstronniej i najintensywniej zagospodarowywanych 
rejonów Polski. Jednak później ominęła je powojenna odbudowa oraz rozbudowa 
i modernizacja18.

Zdaniem Wojewódzkiego Oddziału Państwowej Służby Ochrony Zabytków 
do najcenniejszych zabytków wiejskich w województwie jeleniogórskim należa-
ły powstałe w XVII–XIX w. obiekty: domy podcieniowe w Sulikowie, tzw. Dom 
Gwarków w Jeżowie Sudeckim, domy tyrolskie w gminie Mysłakowice, Karczma 
Książęca w Miszkowicach, Domy Tkaczy w Chełmsku Śląskim oraz zabudowa 
przysłupowo-zrębowa w gminie Bogatynia. Po uwzględnieniu analiz rozwiązań 
funkcjonalno-przestrzennych, konstrukcyjno-materiałowych i architektonicznych 
wyodrębniono w Jeleniogórskiem trzy mikroregiony architektoniczne: zgorzelec-
ki – charakterystyczny dla Górnych Łużyc; jeleniogórski – z silnymi wpływami 
południowoniemieckimi i łużyckimi oraz kamiennogórsko-wałbrzyski, w którym 
oprócz wpływów południowoniemieckich i łużyckich wyraźne są wpływy czeskie. 
Na ponad 28 tys. wiejskich obiektów zabytkowych tylko 20% było w stanie dobrym 
i dostatecznym i wymagało tylko napraw bieżących. Stan pozostałych był katastro-
falny, spowodowany starzeniem się obiektów i jednoczesnym brakiem remontów 

16 Ibidem, k. 215–216; W obronie wartości kulturowych, Biuletyn SSGWJ, 1994, nr 1, s. 1, 
3–5.

17 Ibidem, sygn. 59, Protokół z XXIV sesji SSGWJ z 27 IV 1998 r., k. 215. Warto zaznaczyć, że 
na obszarze landu Saksonia leżą oddzielone granicą na Nysie Łużyckiej tereny Łużyc Górnych, które 
przed wojną wchodziły w skład prowincji dolnośląskiej. W czasach NRD mówienie o tym fakcie było 
zakazane, natomiast po zjednoczeniu Niemiec nastąpiła wręcz eksplozja sentymentu „do dawnych 
czasów śląskich”, szczególnie widoczna w Görlitz.

18 Ibidem, sygn. 86, Protokół z posiedzenia Komisji Problemów Wsi (dalej: KPW) SSGWJ z 25 V 
1998 r., Informacja o sytuacji zabytków na terenach wiejskich, k. 149. Elżbieta Trocka-Leszczyń-
ska, Wiejska zabudowa mieszkaniowa w regionie sudeckim, Wrocław 1995, s. 67–68.
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albo używaniem do konserwacji niewłaściwych materiałów i technik budowlanych. 
Widoczne były: brak komunikacji ze służbami konserwatorskimi w sprawie wła-
ściwego przebiegu remontów, zmiana funkcji obiektów, zanieczyszczenia przemy-
słowe i ponadto – niska dotychczasowa świadomość społeczna o ich wartościach 
kulturowych, związana z przerwaniem ciągłości kulturowej po 1945 r. Preferowano 
na wsiach zabudowę typu miejskiego, a w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego brakowało wyraźnych zaleceń ochrony dziedzictwa kulturowego 
i ochrony historycznych wartości architektonicznych i krajobrazowych. Szkodliwe 
okazało się wprowadzenie zbyt dużej strefy ochronnej wokół kopalni i elektrowni 
w gminie Bogatynia, gdyż doprowadziło to do katastrofy kulturowej przez znisz-
czenie wielu obiektów architektury, a także całych wsi w tym rejonie mikroregionu 
zgorzeleckiego. Ranga problemu spowodowała wypracowanie zaleceń w sprawie 
dalszego postępowania z obiektami zabytkowymi w województwie. Pojawiła się 
potrzeba szkoleń samorządowców w tym zakresie oraz popularyzacji miejscowej 
architektury wśród mieszkańców oraz eksponowanie jej walorów architektonicz-
nych i historycznych, np. poprzez organizowanie konkursów na jej zagospodaro-
wanie i użytkowanie w gminach i województwach19.

Posiedzenie Komisji Problemów Wsi kończyła konkluzja radnych, którzy 
stwierdzili, że „Drewniane budownictwo ludowe stanowi istotny składnik krajo-
brazu kulturowego terenu województwa jeleniogórskiego. Wywodzące się bezpo-
średnio z wielowiekowej tradycji budownictwa łużyckiego, śląskiego, czeskiego 
i południowoniemieckiego w trójkącie trzech regionów: Górne Łużyce (Niemcy), 
Śląsk (Polska) i Böhmen (Czechy) zachowały się liczne przykłady nienaruszonych 
jeszcze domów o konstrukcji przysłupowej, ryglowej i przysłupowo-zrębowej. Ist-
nieniu tego jedynego w swoim rodzaju europejskiego zjawiska grozi niebezpieczeń-
stwo zniszczenia wielu tysięcy budynków, spowodowane niewystarczającą pielę-
gnacją, wysokim zanieczyszczeniem środowiska, a także prowadzonymi w biegu 
politycznych i gospodarczych przeobrażeń mało kontrolowanymi przeróbkami 
i modernizacjami. Stan techniczny wiejskiej architektury w obszarze sudeckiego 
regionu architektonicznego województwa jeleniogórskiego w dalszym ciągu po-
garsza się. Trzeba ten proces powstrzymać. Jest to w pełni możliwe”20.

W obliczu reformy terytorialnej z 1998 r. sejmik jeleniogórski propagował 
i wspierał poczucie tożsamości kulturowej wśród mieszkańców Dolnego Śląska. 
Popierając utworzenie dużego, dolnośląskiego województwa, radni podkreślali 
polską, czeską, austriacką i niemiecką przeszłość regionu. Docenili również udział 
ludności w kształtowaniu nowego wizerunku Dolnego Śląska, na którym osiedlili 
się przesiedleńcy ze Wschodu, repatrianci z Zachodu i mieszkańcy Polski central-
nej. Szczególną rolę przypisano jednak pokoleniom urodzonym już na Dolnym 

19 APJG, SSGWJ, sygn. 86, Protokół z posiedzenia KPW SSGWJ z 25 V 1998 r., Informacja 
o sytuacji zabytków na terenach wiejskich, k. 150–155; Zabytki w Jeleniogórskiem. Zasoby i ochrona, 
Biuletyn SSGWJ, 1997, nr 7, s. 1, 3–5.

20 APJG, SSGWJ, sygn. 86, Protokół z posiedzenia KPW SSGWJ z 25 V 1998 r., Informacja 
o sytuacji zabytków na terenach wiejskich, k. 156.
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Śląsku: „Dziś nieliczni już autochtoni, przybysze i urodzeni po wojnie na tych 
ziemiach są Dolnoślązakami. Potrzeba integracji sprawiła, że właśnie na Dolnym 
Śląsku ludzie mówią najczystszą, literacką polszczyzną. Mają też swoiste cechy 
wyróżniające ich z grona mieszkańców innych regionów Polski. W powszechnej 
opinii Dolnoślązaków cechuje fantazja, tolerancja, kulturowa otwartość”21.

Sejmik jeleniogórski przywiązywał również dużą wagę do edukacji regionalnej 
młodego pokolenia. Powołując się na ustawę o systemie oświaty i uchwałę Rady 
Miejskiej w Zielonej Górze – miasta pozostającego przed wojną w granicach 
prowincji dolnośląskiej – radni stwierdzili potrzebę wytworzenia w świadomości 
uczniów regionu ścisłego związku emocjonalnego z dziedzictwem historycznym 
i ukształtowania w nich przekonania, że są oni kontynuatorami dokonań poprzed-
nich pokoleń żyjących na tym obszarze. „Regionalizm” i przeżywające wówczas 
renesans pojęcie „zakorzenienia w małej ojczyźnie” łączył Sejmik jeleniogórski 
z zapoznawaniem uczniów z głównymi faktami historycznymi i kulturą material-
ną regionu, umiejętnością interpretacji źródeł i materiałów odnoszących się do 
przeszłości regionu, powstaniem także historycznych opracowań popularnonau-
kowych i programów o tematyce regionalnej emitowanych przez radio i telewizję. 
Ważna była również popularyzacja i zachęcanie do odwiedzania wystaw stałych 
i czasowych organizowanych w muzeach regionalnych i innych placówkach wy-
stawowych22.

Sejmik Samorządowy Województwa Legnickiego
Ważnym czynnikiem kształtującym tożsamość lokalną w województwie legnic-

kim była prasa lokalna wydawana przeważnie przez samorządy. Należały do niej 
w 1992 r. „Gazeta Chojnowska” i „Gazeta Polkowicka”, swoją prasę miały również 
Jawor, Złotoryja, Lubin, Głogów. Rozwój prasy lokalnej – niezwykle popularnej na 
Śląsku przed wojną – dowodził, że „organy samorządowe przeniosły ciężar władzy 
z województwa do gmin. Już nie w Legnicy, ale w Chojnowie, Jaworze czy Lubi-
nie burmistrz i radni potrzebują kontaktu z mieszkańcami swojej gminy”23. Prasa 
lokalna była czynnikiem integrującym społeczność lokalną i wyzwalającą energię 
twórczą wśród mieszkańców gmin. Artykuły do gazet pisali często ludzie niema-
jący nic wspólnego z dziennikarstwem, wykonując pracę społecznie i angażując 
mieszkańców do zdobywania informacji ważnych dla społeczności lokalnej. „To na 
ich łamach rodzi się dziś autentyczny lokalny patriotyzm i poczucie identyfikacji 
z »małą ojczyzną«”24.

21 Dolny Śląsk samorządowy, Biuletyn SSGWJ, 1998, nr 11, s. 10.
22 O „małej ojczyźnie” w szkole, ibidem, s. 10.
23 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Legnicy (dalej: APL), Sejmik Samorządowy 

Województwa Legnickiego (dalej: SSWL), sygn. 47, Raport o samorządzie, k. 14.
24 APL, SSWL, sygn. 47, Raport o samorządzie, k. 15. Przytaczano w tym miejscu słowa 

z „Süddeutsche Zeitung”, że „małe miasteczko to taka społeczność, w której wszyscy o wszystkich 
wszystko wiedzą, a jednak kupują lokalną gazetę, żeby się dowiedzieć, co z tego odważył się opisać 
redaktor”.
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Pierwsze ważniejsze inicjatywy Sejmiku Samorządowego Województwa Le-
gnickiego (dalej: SSWL) w zakresie ratowania pamiątek przeszłości datuje się od 
sesji wyjazdowej sejmiku z 12 VI 1995 r., która odbyła się w Głogowie. Poświę-
cono ją ochronie i wspieraniu odbudowy zabytków województwa, a jej obrady po-
przedziło zwiedzanie odbudowywanego wtedy centrum Głogowa, podczas którego 
radni zapoznali się z postępem prac, ich finansowaniem oraz zagospodarowywa-
niem odbudowanych już obiektów. W województwie legnickim wtedy figurowało 
w rejestrze ok. 4500 zabytków, z których najwięcej należało do Skarbu Państwa 
i do związków wyznaniowych, a tylko 200 do samorządów. Wiele z zabytków było 
liczących się w skali kraju, jak historyczny układ urbanistyczny Złotoryi, kaplica 
w Zamku Legnickim, Kolegiata Romańska w Głogowie, Kościół Pokoju w Jawo-
rze, chrzcielnica w kościele św. św. Piotra i Pawła w Legnicy i gotycki tympanon 
w Lubinie. Przyczyną złego zachowania wielu zabytków było zerwanie ciągłości 
kulturowej wskutek wymiany ludnościowej na tych terenach. Ponadto swoje piętno 
odcisnęła 40-letnia obecność wojsk sowieckich. Kiedy w 1991 r. zlikwidowano 
PGR-y, wiele budowli zabytkowych znalazło się w gestii AWRSP, która deklaro-
wała wprawdzie zajęcie się renowacją zabytków, ale z braku pieniędzy musiała po-
przestać tylko na planach. Stosunkowo w najlepszym stanie znajdowały się obiekty 
sakralne – np. fara św. Marcina w Jaworze, ale wiele zabytków oczekiwało na po-
moc gmin, które w większości borykały się z problemami finansowymi. Przykład 
Rudnej, gdzie odnowienie zabytkowego parku sfinansowano z robót publicznych, 
stanowił wyjątek. Za niedościgniony przykład rewaloryzacji miasta delegaci sejmi-
ku uznali Głogów, w którym odbudowę zabytkowego centrum miasta rozpoczęto 
w 1982 r. Stało się to jednak dzięki właściwej polityce lokalnej, zachęcającej in-
westorów niskimi cenami działek do lokowania w ten sposób kapitału25. 

Radni ubolewali, że w opracowanym w Ministerstwie Kultury i Sztuki progra-
mie ochrony miast historycznych nie ujęto żadnego miasta na zachód od Wisły. 
Edward Murzyński – głogowski delegat sejmiku – zapowiedział w związku z tym 
głosowanie nad uchwałą w sprawie ujęcia tego miasta w planach MKiS. W ślad za 
nim poszli również delegaci z Legnicy i Jawora, domagając się wpisania tych miast 
do programu resortowego. Głogów jednak, jak dowodzono, miał na swoim koncie 
już rozpoczęte prace, które wymagały konkretnego wsparcia finansowego, a nie 
tworzenia dopiero projektu, stąd jego sytuacja w tym względzie była zasadniczo 
uprzywilejowana. W związku z tym przyjęta została uchwała w sprawie wpisania 
Głogowa na listę miast historycznych. W uchwale tej delegaci powierzyli prezy-
dium sejmiku wystąpienie „do Ministra Kultury i Sztuki o ujęcie miasta Głogowa 
w resortowym programie ochrony i konserwacji zabytków »Ratowanie miast hi-
storycznych«”26. W uzasadnieniu uchwały radni stwierdzili, że „Celem programu 

25 APL, SSWL, sygn. 70, Protokół z sesji wyjazdowej SSWL w Głogowie z 12 VI 1995 r., k. 1, 
3–6.

26 Ibidem, sygn. 72, Protokół z VIII sesji SSWL z 19 X 1995 r., Informacja o działalności sejmiku, 
k. 8–9; ibidem, sygn. 70, Protokół z sesji wyjazdowej SSWL w Głogowie z 12 VI 1995 r., k. 1, 3–6; 
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jest ratowanie miast historycznych przed postępującą degradacją. [...] Uważamy, 
że resortowym programem ochrony i konserwacji zabytków objęty powinien zo-
stać obszar całej Rzeczpospolitej, a nie tylko wybrane regiony. W wyniku II wojny 
światowej miasto Głogów zostało zniszczone w ok. 95%. Najbardziej ucierpiała 
najstarsza część miasta. [...] Władze miasta Głogowa od kilku lat prowadzą kom-
pleksowe i bardzo intensywne prace rewaloryzacyjne i modernizacyjne zespołu 
staromiejskiego, przy merytorycznym udziale wojewódzkiego konserwatora za-
bytków. Odbudowa głogowskiego Starego Miasta jest realizowana przy pomocy 
finansów budżetu miasta i kapitału prywatnego oraz pozyskanych środków zagra-
nicznych. [...] Zrealizowanie planu rewaloryzacji Starego Miasta będzie nie tylko 
pozyskaniem atrakcyjnej substancji mieszkaniowej i infrastruktury społecznej, lecz 
także właściwym wykorzystaniem zasobów kulturowych zabytkowego Głogowa 
i odzyskaniem, nobilitującego miasta, jego »serca«. Miasto Głogów spełnia wszyst-
kie kryteria zawarte w resortowym programie »Ratowanie miast historycznych«. 
Przy tak znaczącym zaangażowaniu finansowym miasta konieczna i uzasadniona 
jest pomoc finansowa państwa”27.

W kolejnej uchwale delegaci postulowali przyśpieszenie prac legislacyjnych 
w celu nowelizacji ustawy o kulturze. W kwestii zabytków wskazali na potrzebę 
odejścia od „uznaniowego trybu przyznawania dotacji do ponoszonych przez wła-
ścicieli kosztów remontów i konserwacji obiektów zabytkowych, wpisanych do 
rejestru zabytków, i rozpatrywanie tych spraw w trybie decyzji administracyjnych, 
a tym samym objęcie tych obiektów dofinansowaniem ustawowo zagwarantowa-
nym”. Podczas obrad podkreślono potrzebę wprowadzenia ulgi w podatku do-
chodowym do wysokości poniesionych nakładów w przypadku remontu obiektu 
wpisanego do rejestru zabytków, a także wprowadzenia preferencyjnych kredytów 
do wysokości 45% refinansowanych ze środków budżetowych państwa28. Uchwałę 
przedstawiono Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu, Premierowi oraz 
parlamentarzystom z województwa legnickiego29.

Ważną uchwałą podjętą przez sejmik legnicki była uchwała w sprawie zwrotu 
muzealiów, zbiorów bibliotecznych i innych dóbr kultury, podjęta 5 X 1995 r. Ini-
cjatywa ta była podobna do uchwały podjętej w tej sprawie przez sejmik wrocław-
ski 15 III 1994 r. Członkowie SSWL postanowili zwrócić się do gmin, administracji 
rządowej, władz kościelnych oraz instytucji i osób służących ochronie dziedzictwa 
kulturowego o podjęcie działań w celu odzyskania „utraconych zbiorów biblio-
tecznych, muzealiów, historycznego wyposażenia zabytków świeckich i sakralnych 
województwa legnickiego i Dolnego Śląska”. Wniosek SSWL kierował również 

ibidem, sygn. 109, Uchwała Nr 24/V/95 SSWL z 12 VI 1995 r. w sprawie wystąpienia do Ministra 
Kultury i Sztuki, k. 16.

27 Ibidem, sygn. 109, Uchwała Nr 24/V/95 SSWL z 12 VI 1995 r. w sprawie wystąpienia do 
Ministra Kultury i Sztuki, k. 16v.

28 Ibidem, Uchwała Nr 25/V/95 SSWL z 12 VI 1995 r. w sprawie kultury, k. 17.
29 Ibidem, Uchwała Nr 26/V/95 SSWL z 12 VI 1995 r. w sprawie upowszechniania kultury i ra-

towania zabytków w województwie legnickim, k. 19.
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do Dolnośląskiej Rady Regionalnej, aby ta koordynowała prace w zakresie odnaj-
dowania, restaurowania i porządkowania stanu prawnego dóbr kultury oraz prze-
kazywania ich do poszczególnych województw Dolnego Śląska30. W uzasadnieniu 
uchwały czytamy, że „Sejmik Samorządowy Województwa Legnickiego uznaje za 
zasadne podjęcie wspólnych starań o zwrot rozproszonych dóbr kultury. W warun-
kach zmian politycznych zachodzących w krajach otaczających Polskę, reformy 
ustrojowej Polski, w przededniu stowarzyszenia Polski ze Wspólnotą Europejską, 
zasadnym jest rozwijanie regionalnej współpracy przygranicznej, a przede wszyst-
kim budowanie świadomości narodowej wspólnot lokalnych oraz poszanowanie 
wielonarodowego dziedzictwa kulturowego na Śląsku. Sejmik Samorządowy Wo-
jewództwa Legnickiego uważa, iż ratowanie zagrożonego dziedzictwa kultury oraz 
zwrot rozproszonych zbiorów bibliotecznych, muzealnych i dawnego wyposażenia 
do historycznych miejsc ich pochodzenia staje się ważnym elementem integracji 
wspólnot lokalnych, budowania tradycji, przywracania dawnej roli kulturalnych 
ośrodków miastom z terenów przygranicznych”31.

W tym samym czasie prezydium SSWL debatowało na temat możliwości od-
zyskania i powrotu dzieł sztuki „na prawowite, ojczyste ziemie”. Podczas dyskusji 
przypomniano, że sejmik wrocławski zwrócił się z uchwałą do Dolnośląskiej Rady 
Regionalnej o mianowanie województwa wrocławskiego głównym przedstawicie-
lem w tych staraniach. Prezydium SSWL stwierdziło, że fakt ten wzbudził obawy 
Legnicy i innych miast Dolnego Śląska, ponieważ „Wrocław będzie dbał tylko 
o siebie, o swoje interesy, a przecież lista zabytków, którą ma kościół i konserwa-
tor, jest bardzo długa”. W związku z tym proponowano, aby odpowiedzialnością 
za losy zabytków obarczyć Dolnośląską Radę Regionalną, a nie tylko jednego 
wojewodę, gdyż tylko w takim wariancie możliwa była wymiana dzieł sztuki po-
między województwami32. Sprawa ta była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu 
Prezydium DRR 8 XI 1995 r. w Legnicy. Leon Kieres, przewodniczący sejmiku 
wrocławskiego, przywołał swoje spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie 
Kultury i Sztuki Tadeuszem Polakiem, który zapoznawszy się z problemem, obie-
cał wspierać stanowisko DRR, zwłaszcza że według jego wiedzy wiele zabytków 
z Dolnego Śląska zalega w warszawskich magazynach i nie są one pokazywane 
publiczności. Jednocześnie w kręgach warszawskich panowało przekonanie, że 
oddanie tych dzieł sztuki spowodowałoby degradację warszawskich muzeów. 
Przewodnicząca DRR, Stanisława Repa, obawiała się ponadto, że w przypadku 
muzealiów dolnośląskich doszłoby do roszczeń międzywojewódzkich na Dolnym 

30 Ibidem, sygn. 78, Protokół z XIV sesji SSWL z 14 XI 1996 r., Informacja o działalności pre-
zydium sejmiku, k. 91–92; ibidem, sygn. 109, Uchwała Nr 32/V/95 SSWL z 5 X 1995 r. w sprawie 
zwrotu utraconych muzealiów, zbiorów bibliotecznych i innych dóbr kultury, stanowiących dziedzic-
two kulturowe województwa legnickiego i Dolnego Śląska, k. 41.

31 Ibidem, sygn. 109, Uchwała Nr 32/V/95 SSWL z 5 X 1995 r. w sprawie zwrotu utraconych 
muzealiów, zbiorów bibliotecznych i innych dóbr kultury stanowiących dziedzictwo kulturowe wo-
jewództwa legnickiego i Dolnego Śląska, k. 43.

32 Ibidem, sygn. 94, Protokół z posiedzenia Prezydium SSWL z 28 IX 1995 r., k. 63–64.
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33 Sprawa była czysto teoretyczna, gdyż mało kto spodziewał się, że zabytki wrócą na Dolny 
Śląsk. W obawach tych było jednak dużo racji, czego dowodzi przykład niesnasek pomiędzy Wro-
cławiem i Środą Śląską (a więc w obrębie tego samego województwa!) w kwestii eksponowania 
Skarbu Średzkiego.

34 Ibidem, sygn. 126, Protokół z posiedzenia Podkomisji Rolnictwa ds. opracowania materiałów 
na IV Dolnośląskie Forum Sejmików Samorządowych z 13 XI 1995 r., Protokół posiedzenia Prezy-
dium Dolnośląskiej Rady Regionalnej odbytego w dniu 8 XI 1995 r. w Legnicy, k. 32–33.

35 Ibidem, sygn. 105, Protokół z posiedzenia Prezydium SSWL z 2 IV 1998 r., Stanowisko wspól-
ne Prezydium i Komisji Działań Społecznych SSWL z 2 IV 1998 r. w sprawie programu ochrony 
dóbr kultury w województwie legnickim, k. 28; ibidem, sygn. 111, Uchwała Nr 121/XXII/98 SSWL 
z 7 V 1998 r. w sprawie programu ochrony dóbr kultury w województwie legnickim, k. 32, 32v.

Śląsku, co prowadziłoby do waśni sąsiedzkich. Mimo zaprzeczeń członków DRR 
mogło to być całkiem realne33. Podczas dyskusji nad odzyskaniem dzieł sztuki 
z Dolnego Śląska dało się jednak odczuć duży sceptycyzm członków Rady, którzy 
podawali liczne przykłady zawłaszczenia śląskich muzealiów przez podwarszaw-
skie kościoły i instytucje świeckie. Członkowie DRR za słuszne uznali upomnienie 
się o dzieła śląskie wywiezione przez Niemców oraz Rosjan. Nie zapomniano też 
o działaniach polskich władz centralnych, które wywoziły dzieła sztuki w celu 
wyposażenia urzędów warszawskich, czego dowodem są listy przewozowe za-
bytków Głogowa.

Przy okazji omawiania problemu zwrotu dóbr z zagranicy S. Repę intereso-
wała możliwość zwrotu biblioteki Ossolińskich ze Lwowa oraz innych ośrodków. 
L. Kieres, rozpatrując kwestię na kanwie stosunków polsko-ukraińskich, stwier-
dził, że odzyskanie zbiorów jest niemożliwe, jakkolwiek chodzi o dzieła polskie, 
przez Ukraińców niewykorzystywane, niszczone przez upływ czasu i skandaliczne 
warunki przechowywania34.

Z końcem II kadencji prezydium i Komisja Działań Społecznych sejmiku 
legnickiego przygotowały wspólne stanowisko w sprawie programu ochrony za-
bytków w Legnickiem. Zalecono w nim wystąpienie do ministra kultury i sztuki 
o sporządzenie inwentaryzacji zabytków pozostających w gestii AWRSP oraz re-
fundację części kosztów (23%) ponoszonych przez instytucje i osoby fizyczne przy 
remontowaniu zabytków. Ponadto zobowiązano samorządy gminne do ochrony 
dóbr kultury i zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie35.

Wyrazem troski o wizerunek województwa i jego dziedzictwo kulturowe było 
ustanowienie herbu dla województwa, który określiła stosowna uchwała sejmiku 
z początku 1997 r. Może dziwić, że w czasie, kiedy dyskutowano nad nowym 
podziałem terytorialnym kraju, według którego Legnickie miało znikome szan-
se na przetrwanie, radni sejmiku zajmowali się sprawą herbu. Będzie to bardziej 
zrozumiałe, jeśli sobie uświadomimy, że legniczanie do ostatniej chwili wierzyli 
w obecność Legnickiego w nowym, liczącym mniej więcej 25 województw, po-
dziale terytorialnym kraju. Uchwała sejmiku ustanowiła „znakiem samorządo-
wym wojewódzkiej reprezentacji gmin – Sejmiku Samorządowego Województwa 
Legnickiego znak tarczy z wizerunkiem orła i szachownicy czerwono-srebrnej”, 
a ponadto „wnioskuje do Wojewody Legnickiego o ustanowienie [tego] znaku [...] 
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herbem województwa legnickiego”36. Opis projektu herbu, stanowiący załącznik 
do uchwały, wskazuje na bezpośrednie nawiązanie do tradycji piastowskiej. 

Przeszłość regionu legnickiego i związane z nią elementy dziedzictwa kultu-
rowego wykorzystywane były również w promocji turystyki w województwie 
legnickim. W związku z tym, że kwestia promocji województwa i turystyki wy-
maga osobnego omówienia, warto chociaż przytoczyć przykłady dowodzące tych 
powiązań. Do najciekawszych zaliczono: Dolnośląski Szlak Cystersów, Płuczki 
Złota w Złotoryi, zabytkowe zespoły urbanistyczne, dowody kultury niemieckiej 
w Legnickiem, miejsca historyczne (bitwę z Mongołami w 1241 r., bitwę nad 
Kaczawą w 1813 r.), dawne trakty handlowe, Stare Zagłębie Miedziowe, a także 
zabytkowe ogrody i parki37.

Sejmik Samorządowy Województwa Wałbrzyskiego
Najbardziej znanym obiektem zabytkowym województwa wałbrzyskiego był 

Zamek Książ, stanowiący wizytówkę województwa i przyciągający rzesze turystów 
z Polski i z zagranicy. W celu wykorzystania potencjału obiektu 29 III 1991 r. wo-
jewoda wałbrzyski Jerzy Świteńko przekazał zespół pałacowo-parkowy „Zamek 
Książ” gminie Wałbrzych, którą reprezentował wówczas prezydent Wałbrzycha 
Zdzisław Grzymajło. Miesiąc później, 23 kwietnia, powstała z inicjatywy prezy-
denta spółka Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Sp. z o.o., która decyzją Sądu Re-
jonowego w Wałbrzychu z 16 IX 1991 r. została wpisana do rejestru handlowego. 
W trosce o zachowanie pierwotnego stanu zamku spółka deklarowała rewaloryzację 
zespołu zamkowego i parkowego, a ponadto udostępnianie i upowszechnianie dóbr 
kultury i sztuki. Znaczenie Zamku Książ dla województwa wałbrzyskiego zostało 
docenione przez wałbrzyski sejmik samorządowy, który stwierdził, że „kompleks 
pałacowo-parkowy winien pełnić wiodącą rolę w życiu kulturalnym i turystycz-
nym zarówno miasta, jak i województwa”. Poważnie traktując koncepcję połą-
czenia historii zamku z wymogami rynku, przewidziano przynajmniej częściową 
komercjalizację przedsięwzięcia, w przekonaniu, że przyczyni się to do rozwoju 
turystycznego województwa, wyeksponowania dziedzictwa kulturowego Zamku 
Książ jako konglomeratu kultury polskiej, czeskiej i niemieckiej oraz doprowadzi 
do uruchomienia działalności wystawienniczej i muzealnej38.

 Książ stanowił chlubny wyjątek wśród zabytków województwa wałbrzyskiego, 
ponieważ Komisja Oświaty i Kultury SSWW, na podstawie opracowania wałbrzy-
skiego oddziału Państwowej Służby Ochrony Zabytków, negatywnie oceniła stan 

36 Ibidem, sygn. 110, Uchwała Nr 76/XV/97 SSWL z 3 I 1997 r. w sprawie herbu województwa 
legnickiego, k. 56.

37 Ibidem, sygn. 116, Protokół z posiedzenia Podkomisji ds. Sportu i Kultury Komisji Działań 
Społecznych SSWL z 16 IV 1997 r., Program wdrożenia Strategii Rozwoju Turystyki w wojewódz-
twie legnickim, k. 27.

38 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim (dalej: APWB), 
Sejmik Samorządowy Województwa Wałbrzyskiego (dalej: SSWB), sygn. 61, Przedsiębiorstwo 
„Zamek Książ”, k. 7–8a.
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zachowania innych obiektów zabytkowych. Sytuacja ta w szczególności dotyczyła 
gmin uzdrowiskowych, gdzie upadający FWP przekazywał gminom obiekty wy-
magające remontów i znacznych nakładów finansowych. Stosunkowo w najlep-
szej sytuacji znajdowały się zabytki architektury sakralnej w większych miastach: 
kościół i klasztor franciszkański w Kłodzku, Kościół Pokoju w Świdnicy (w jego 
odnowieniu i konserwacji brał udział Instytut Ochrony Drewna w Fuldzie), kościół 
parafialny i cerkiew prawosławna w Ząbkowicach Śląskich, Kaplica Loretańska 
i Kaplica Matki Boskiej Bolesnej w Nowej Rudzie oraz kościoły w Roztokach, 
Nowej Wsi, Bystrzycy Kłodzkiej, Zalesiu, Strzegomiu i Dzierżoniowie. Gorzej 
przedstawiała się sytuacja małych wiejskich kościółków, których utrzymanie prze-
rastało możliwości finansowe parafian. Stąd też PSOZ, a za nią sejmik wałbrzyski 
postulowały zasadnicze wsparcie państwa dla zabytkowych świątyń w Lądku-
-Zdroju, Stolcu, Rogoźnicy, Modliszowie, Kamieńczyku i innych.

Za katastrofalny uznano stan zachowania zespołów pałacowych i dworskich 
na wsiach. Spośród 204 tego typu obiektów w województwie zaledwie 10% znaj-
dowało się w stanie dobrym. Przyczyn tego stanu upatrywano w restrukturyzacji 
PGR-ów, która była „największym od 1945 r. zagrożeniem dla krajobrazu kultu-
rowego wsi, w których zespoły te stanowią wartościowy element”. Właścicielem 
większości zespołów pałacowych i dworskich była AWRSP, a w jej posiadaniu 
pozostawało blisko 120 zespołów z 500 zabytkowymi budynkami, które ulegały 
postępującej dewastacji. Powszechne stało się rozkradanie mienia po PGR-ach, 
zwłaszcza resztek kamiennego wystroju, oraz rozbiórki murów, przy kompletnym 
braku zainteresowania AWRSP i dzierżawców. Jednocześnie nie podejmowano 
działań prywatyzacyjnych, a potencjalnych inwestorów zniechęcała biurokracja 
związana z kupnem zabytkowych nieruchomości – samo przygotowanie obiektu 
do sprzedaży trwało około roku. Spośród nieruchomości sprzedanych osobom 
prywatnym jedynie dawne majątki w Krzyżowej i w Kraskowie poddane były ka-
pitalnym remontom, które uratowały je przed ruiną. Nie stało się tak z zabytkami 
w Bagieńcu, Bronowie, Gaworowie, Gruszowie, Nowiźnie, Pieszycach, Roztoce, 
Szalejowie Górnym i Szymanowie, które zostały porzucone przez właścicieli, 
a ich stan znacznie się pogorszył. Delegaci sejmiku zalecali w związku z tym 
opracowanie stosownych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wytycz-
nych konserwatorskich, które „prawidłowo zastosowane w planach, pozwolą na 
zahamowanie żywiołowych przemian prowadzących do zubożenia i degradacji 
środowiska kulturowego”39.

Kolejny problem dotyczył zabytków ruchomych – dzieł sztuki i rzemiosła ar-
tystycznego. W województwie wałbrzyskim zewidencjonowano 15 200 obiektów, 
z czego 5752 wpisano do rejestru zabytków. Były to dzieła o wybitnej wartości 
artystycznej, często o znaczeniu ponadregionalnym. Wiele z nich było dziełami 
typowo śląskimi, tworzącymi cenne kulturowo zespoły. Najcenniejsze stanowiły 

39 APWB, SSWB, sygn. 61, Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury SSWB z 11 X 
1995 r., Informacja o stanie ochrony zabytków opracowana na posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury 
Sejmiku Samorządowego Województwa Wałbrzyskiego, k. 102–104.
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wyposażenie kościołów, gdyż pałace i dwory już wcześniej zostały ogołocone 
z wystroju. Stan zachowania zabytków ruchomych był różny, jednak zawsze wy-
magały one restauracji bądź konserwacji, zwłaszcza że w większości były one 
wykonane z drewna, któremu zagrażały pleśnie, grzyby i owady. Stan zagrożenia 
dotyczył najcenniejszych zabytków plastyki śląskiej w Henrykowie, Kamieńcu 
Ząbkowickim, a także w kościołach Kłodzka i Świdnicy. Poważnie zagrożone były 
również gotyckie i renesansowe polichromie odkryte w Henrykowie, Kamieńcu 
Ząbkowickim, Świebodzicach i Modliszowie. Prace konserwatorskie były bardzo 
kosztowne i wymagały specjalistycznej technologii oraz wykonawstwa, a udział 
państwa w ratowaniu dzieł sztuki był coraz mniejszy. W województwie wałbrzy-
skim z budżetu PSOZ sfinansowano jedynie renowację ambony i ołtarza kościoła 
św. św. Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju i części rzeźby św. Trójcy na pl. Ko-
ścielnym w Strzegomiu. Dalsze obiekty oczekiwały na dofinansowanie z budżetów 
gmin oraz parafii. Coraz większą rolę zaczęła odgrywać w ratowaniu zabytków 
Fundacja Polsko-Niemiecka.

Oprócz problemów finansowych pojawiły się zniszczenia związane z nasi-
lającymi się kradzieżami w pałacach i dworach, gdzie wymontowywano resztki 
zachowanych elementów kamiennych, a także kradzieże rzeźb przydrożnych. 
W kościołach brakowało nie tylko instalacji alarmowych, ale często krat i porząd-
nych zamków. Tylko w 1995 r. włamano się do kościołów w Łężycach, Starych 
Bogaczowicach, Ołdrzychowicach i Żelaźnie. Wśród skradzionych dzieł sztuki 
były dwie gotyckie Madonny i kilkanaście rzeźb barokowych. Z kolei w pałacach 
pozbawionych dozoru łupem złodziei padały, oprócz kamieniarki, tablice herbo-
we, a z pomieszczeń gospodarczych koryta z granitu i piaskowca. Poszukiwania 
skradzionych dzieł sztuki i elementów wyposażenia pozostawały bezcelowe wobec 
braku dokumentacji.

Wiele zarzutów dotyczyło AWRSP, właściciela zabytkowych parków. Ich stan 
był katastrofalny już za czasów PGR-ów, a agencja rządowa ten stan pogłębiała. 
W lepszej sytuacji znajdowały się parki zdrojowe i miejskie, którymi zarządzały 
władze samorządowe. Coraz częściej opieką otaczano cmentarze ewangelickie i ży-
dowskie, które przez cały okres powojenny były zaniedbywane i dewastowane.

Ze względu na wcześniejsze znaczne uprzemysłowienie regionu wałbrzyskiego 
istniało na jego terenie wiele zabytków architektury przemysłowej i techniki, jak 
elektrownie wodne, koleje, młyny, mosty drogowe, a przede wszystkim zabyt-
ki związane z górnictwem i hutnictwem. Ogółem w ewidencji znalazło się 136 
obiektów przemysłowych, z tego w rejestrze zabytków 112. W większości nale-
żały one do Skarbu Państwa. Procesy restrukturyzacyjne nie sprzyjały zachowaniu 
przemysłowych przykładów dziedzictwa kulturowego, a ich zniszczeń dopełniały 
kradzieże elementów stalowych przeznaczanych następnie na złom. W tej grupie 
obiektów nie podejmowano prawie żadnych remontów. Na tym tle korzystnie 
wyróżniała się modernizacja mostu św. Jana w Ząbkowicach Śląskich, na którym 
dokonano konserwacji kamiennej balustrady40.

40 Ibidem, k. 104–107.
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Ogólnie gminy lepiej radziły sobie z remontami zabytków, szczególnie w mia-
stach, gdzie istniała duża presja społeczna na takie działania. W przypadku Bielawy, 
Dzierżoniowa, Świdnicy, Świebodzic i Ząbkowic Śląskich, mocno inwestujących 
w restaurowane zabytki, dało się zauważyć budzenie się tożsamości regionalnej 
mieszkańców i wzrost zainteresowania dziedzictwem przeszłości. Obowiązki 
gmin jako właściciela zabytków, a także zarządzającego zespołami o dużej warto-
ści kulturowej nie były jednak należycie wypełniane z braku pieniędzy na utrzy-
manie zdekapitalizowanej zabudowy i infrastruktury kształtującej środowisko. 
Brakowało też programów użytkowych dla opuszczonych lub źle użytkowanych 
obiektów, ponadto niektóre samorządy prezentowały niską świadomość wartości 
powierzonego im mienia.

Zabytki pozostające w gestii Skarbu Państwa były głównie obiektami uży-
teczności publicznej, usług leczniczych i socjalnych. Do nich też zaliczano grupę 
należącą do AWRSP. Przekształcenia własnościowe w przemyśle, lecznictwie 
i rolnictwie przebiegały zbyt wolno lub nie zostały w ogóle zaczęte. Stan taki po-
wodował dalszą degradację obiektów. W przypadku obiektów zabytkowych pozo-
stających w rękach prywatnych w dobrym stanie znajdowały się kościoły, z wy-
jątkiem ewangelickich. Pogarszał się jednak stan kościółków wiejskich, których 
remonty przekraczały możliwości miejscowych społeczności. Wiele problemów 
kreowała zabudowa zagrodowa, ponieważ dochodziło do samowolnej przebudo-
wy elewacji, pozbawiającej budynki ich stylu. Duża liczba domostw położonych 
w pasie przygranicznym i gminach górskich (m.in. Bystrzyca Kłodzka, Lądek-
-Zdrój, Stronie Śląskie) została opuszczona przez właścicieli i ulegała dewastacji. 
Z kolei właściciele kamienic miejskich zderzali się z odbudowami przerastającymi 
ich możliwości finansowe. W grupie ponad 200 zespołów pałacowo-parkowych 
w prywatnych rękach znajdowała się ¼ obiektów, głównie sprzedanych jeszcze 
przed 1990 r. Właściciele nie podejmowali w nich żadnych działań zabezpieczają-
cych, wynikających nie tylko z przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury, ale ze 
zwykłego poczucia gospodarności. Zabytki te były sprzedawane za symboliczne 
kwoty osobom nieposiadającym kapitału na renowację. Znane były również przy-
padki wyłudzania kredytów pod zastaw nieruchomości zabytkowych. Ogólnie 
obiekty pałacowe, jak Krasków, Krzyżowa, pałacyk fabrykancki w Nowej Rudzie, 
były wyjątkami, gdzie prowadzono remonty kapitalne. Przytoczone przykłady 
bynajmniej nie świadczyły o szkodliwości prywatyzacji dla zabytków, powinna 
jednak ona przebiegać w sposób kontrolowany, zwłaszcza w przypadku bardzo 
zniszczonych obiektów41.

W 1996 r. Komisja Oświaty i Kultury SSWW wizytowała niektóre obiekty 
zabytkowe w województwie, jak: zespół pałacowo-folwarczny w Dobromie-
rzu, zespoły pałacowo-parkowe w Goczałkowie, Kraskowie, Morawie i Rozto-
ce oraz dworek w Piotrowicach Świdnickich. W wielu wypadkach potwierdziła 
fatalny stan obiektów, a największe zaniedbania w obiektach przejętych przez 

41 Ibidem, k. 108–109.
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AWRSP42. Na wniosek komisji sejmik wałbrzyski w tym samym roku zwrócił się 
do wrocławskiego oddziału AWRSP z prośbą o informację na temat stanu zabytków 
w województwie wałbrzyskim należących do AWRSP, a także o zamierzeniach 
dotyczących ich zagospodarowania i ochrony przed ostateczną degradacją. Agen-
cja tłumaczyła się przejęciem w województwie wałbrzyskim największej liczby 
obiektów zabytkowych ze wszystkich województw Dolnego Śląska w stanie ka-
tastrofalnym – od lat zaniedbanych, opuszczonych i rozkradzionych, zasiedlonych 
przez dawnych pracowników PGR-ów, często z wielopokoleniowymi rodzinami. 
Właśnie lata 1989–1992, kiedy upadały i były likwidowane PGR-y, były okresem 
najbardziej wyniszczającym dla wałbrzyskich zabytków. AWRSP przyjęła trzy 
modele ochrony powierzonego jej mienia zabytkowego: 1) „historyczny”, w któ-
rym całość majątku przechodziła w ręce dzierżawców, którzy je mieli wykupić; 
2) rozdzielający zabudowania od części rolnej, w którym wyróżniano inwestorów 
zainteresowanych przejęciem zabudowań na działalność hotelową i rekreacyj-
ną, szczególnie w pobliżu Wrocławia i Jeleniej Góry, oraz dzierżawców ziemi; 
3) przekazanie nieodpłatne gminom w ramach zadań własnych lub fundacjom. 
Jednocześnie prowadzono prace zabezpieczające przed dekapitalizacją oraz dzia-
łalność promocyjną w skali całego kraju, mającą zachęcić inwestorów do przejęcia 
majątków. Zakończenie prac zabezpieczających planowano w 1997 r., a ostateczną 
sprzedaż w roku 200043.

W 1997 r. Komisja Oświaty i Kultury SSWW, w związku ze staraniem się w Mi-
nisterstwie Kultury i Sztuki o zwiększenie dotacji na ochronę zabytków w Wałbrzy-
skiem, dokonała oceny działań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Komisja 
pozytywnie oceniła fachowość i zaangażowanie konserwatora, zwracając przy tym 
uwagę na niedostatek środków przekazywanych z budżetu centralnego na prowa-
dzenie jego działalności. Wnioskowane kwoty były realizowane zaledwie w 10%, 
co w zestawieniu z liczbą zabytków w województwie było nieporozumieniem. 
Pod względem liczby zabytków Wałbrzyskie zajmowało piąte miejsce w kraju, nie 
licząc zabytków ruchomych, ale pod względem dotacji dopiero 3544. W związku 
z tym stosowne pismo do Generalnego Konserwatora Zabytków prezydium sejmiku 
przesłało we wrześniu 2007 r.45

42 Ibidem, sygn. 63, Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty i Kultury SSWB za I półrocze 
1996 r., k. 72–73; ibidem, sygn. 64, Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury 
SSWB, odbytego w dniu 28 V 1996 r. w Pałacu w Kraskowie Gmina Marcinowice, k. 171–173. Do 
protokołu załączono opis stanu odwiedzanych zabytków (k. 179–183).

43 Ibidem, sygn. 63, Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury SSWB z 9 IX 1996 r., 
Pismo dyrektora Oddziału Terenowego AWRSP we Wrocławiu Wiesława Dominika do przewodni-
czącego Prezydium SSWB Krzysztofa Prędkiego z 26 VIII 1996 r., k. 79–83.

44 Ibidem, sygn. 67, Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury SSWB z 9 VII 1997 r., 
Ocena Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokonana przez Komisję Oświaty i Kultury SSWB, 
k. 101; ibidem, Informacja na temat środków finansowych na ochronę zabytków w województwie 
wałbrzyskim, k. 202.

45 Ibidem, Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury SSWB z 29 IX 1997 r., Pismo 
przewodniczącego Prezydium SSWB Krzysztofa Prędkiego i przewodniczącego Komisji Oświaty 
i Kultury SSWB Daniela Perskiego do Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie z 25 IX 
1997 r., k. 103–104.
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Troska o zabytki szła często w parze z chęcią popularyzacji turystyki w regio-
nie. Przykładem takiego ujęcia zabytków była ocena ich stanu dokonana przez 
Komisję Oświaty i Kultury SSWW w 1997 r. Radni odwiedzili wówczas w Ko-
tlinie Kłodzkiej: bazylikę, Kalwarię i Muzeum Etnograficzne w Wambierzycach, 
kościół św. św. Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju, zespół pałacowy w Ścinawce 
Górnej, pałac w Ratnie Dolnym i skansen w Pstrążnej. Oceny radnych były po-
dobne do już wcześniej przytaczanych. Wnioskowano o jak najszybsze ratowa-
nie obiektów znajdujących się w gestii AWRSP, wprowadzenie prawa własności 
w miejsce użytkowania wieczystego, nieznanego w Europie (delegaci zgłaszali 
„obawy, aby zabytki nie dostały się w ręce obcokrajowców, np. Niemców, dlatego 
zabezpieczenie ich aktami własności jest konieczne”). Domagano się właściwego 
zabezpieczenia i zorganizowanego dozoru, wypracowania systemu sprawdzania 
wiarygodności potencjalnych kontrahentów, wreszcie zagospodarowania zabyt-
ków pod względem turystycznym, co najmniej w 50%. W związku z tym komisja 
zwróciła się do Prezydium SSWW, aby podjęło energiczne działania o pozyskanie 
funduszy na zabezpieczenie zabytków w województwie wałbrzyskim46. Analiza re-
alizacji wniosków Komisji Oświaty i Kultury SSWW z zakresu ochrony zabytków 
wykazała ich realizację tylko częściową, głównie z braku środków finansowych. 
Niemniej współpraca sejmiku z Państwową Służbą Ochrony Zabytków oceniona 
została pozytywnie47.

Podsumowanie 
Problemy dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej mieszkańców 

województw jeleniogórskiego, legnickiego i wałbrzyskiego oraz ratowania po-
siadanych zabytków miejskich i wiejskich wielokrotnie były przedmiotem obrad 
sejmików tych województw. Inicjatywy Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu, 
jak wsparcie dla Ossolineum, dla Roku Dziedzictwa Kulturowego, stanowiły dla 
nich raczej przykład do naśladowania, w jaki sposób przyczynić się do uratowania 
pamiątek z bogatej przeszłości. Reprezentacje gmin w tych województwach starały 
się zatem w miarę możliwości finansowych restaurować liczne założenia pałacowo-
-parkowe, zamki i rezydencje, zabytki techniki oraz sakralne. W przypadku tych 
ostatnich działania sejmików ograniczały się do pomocy w konserwacji zabytków 
ruchomych, jak ołtarze, obrazy i rzeźby, gdyż budowle z reguły były w dobrej 
kondycji, o ile były one administrowane przez władze kościelne. Trudno było to 
stwierdzić w odniesieniu do obiektów należących wcześniej do PGR-ów, a zarzą-

46 Ibidem, sygn. 68, Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury SSWB z 30 III 1998 r., 
k. 312–315.

47 Ibidem, Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury SSWB z 23 V 1998 r., Analiza 
realizacji wniosków Komisji Oświaty i Kultury Sejmiku przedkładanych do realizacji z zakresu 
ochrony zabytków na terenie województwa wałbrzyskiego (kadencja 1994–1998) za okres od 1994 r. 
do grudnia 1997 r., k. 405–407; ibidem, Informacja o współpracy pomiędzy Państwową Służbą 
Ochrony Zabytków a Sejmikiem Samorządowym Województwa Wałbrzyskiego w latach 1996–1998, 
k. 444–445.
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dzanych w dobie przekształceń przez AWRSP. Skuteczne działania samorządów 
uniemożliwiał często stan prawny obiektów i fakt zamieszkiwania ich przez byłych 
pracowników gospodarstw państwowych.

Na zakończenie warto pokusić się o analizę ilościową i jakościową problema-
tyki dotyczącej dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska poruszanej w ramach 
prac wzmiankowanych sejmików. Zdecydowanie pod tym względem wyróżniał 
się sejmik legnicki, którego dorobkiem było sześć uchwał odnoszących się do 
spraw związanych z dziedzictwem kulturowym zarówno w skali ówczesnego 
województwa legnickiego, jak i całego Dolnego Śląska. Zaznaczyć jednak trzeba, 
że problematyką tą sejmik legnicki zajął się dopiero podczas II kadencji, a więc 
w końcu 1994 r. Na ogólną liczbę 25 sesji w II kadencji trzy były poświęcone temu 
zagadnieniu, przy czym na jednej z nich – wyjazdowej, która odbyła się w Głogo-
wie – zajmowano się wyłącznie odbudową i renowacją zabytków tego miasta48. 
Sprawy dziedzictwa kulturowego, poruszane na pozostałych dwóch sesjach, sta-
nowiły tylko część porządku obrad. Problematyka ta poruszana była również na 
posiedzeniach Prezydium sejmiku, jednak okazjonalnie. Zagadnienia związane 
z dziedzictwem kulturowym w województwie legnickim przygotowywano na po-
siedzeniach Komisji Działań Społecznych i jej podkomisji: Rolnictwa oraz Sportu 
– wszak wiele obiektów zabytkowych znajdowało się na wsi, a spora część z nich 
traktowana była jako potencjalne zaplecze turystyczne.

W przypadku sejmiku jeleniogórskiego stwierdzić należy, że tematyka związana 
z dziedzictwem kulturowym poruszana była na sesjach okazjonalnie, zwłaszcza 
podczas I kadencji, kiedy na 24 sesje tylko podczas jednej dyskutowano na temat 
zabytków w województwie jeleniogórskim. Nieco lepiej było podczas II kadencji, 
kiedy dyskusje dotyczące dziedzictwa kulturowego podjęto na czterech sesjach 
spośród 27. Jednak i w tym wypadku nie było ani jednej sesji poświęconej wy-
łącznie tym sprawom. Pod koniec II kadencji w latach 1997–1998 większą ak-
tywność wykazywała Komisja Problemów Wsi, jednak, jak się wydaje, w obliczu 
przygotowywanej reformy administracyjnej kraju tematyka ta stała się dla delega-
tów drugorzędna. W sejmiku jeleniogórskim nie zapadły również żadne uchwały 
w sprawach dziedzictwa kulturowego.

Z kolei sejmik wałbrzyski na żadnej z 29 sesji I kadencji i z 28 sesji II kadencji 
nie zajął się tematyką dziedzictwa kulturowego, natomiast pięciokrotnie dyskuto-
wano o tym na posiedzeniach Komisji Oświaty i Kultury podczas II kadencji. Ze 
względu na specyfikę problemu i znaczenie, jakie dla promocji województwa miał 
Zamek Książ, sporo uwagi poświęcano w miarę potrzeby temu zabytkowi i przed-
sięwzięciu gospodarczemu, jakim było „Przedsiębiorstwo Książ”.

Doszukując się przyczyn braku znacznego zaangażowania się radnych tych 
trzech sejmików w sprawy dziedzictwa kulturowego, wskazać należy okoliczno-
ści niekorzystne dla tego rodzaju przedsięwzięć. Okres transformacji ustrojowej 
w Polsce przyniósł problemy związane z wprowadzaniem gospodarki rynkowej, 

48 W I kadencji odbyło się 26 sesji sejmiku.
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a restrukturyzacja i prywatyzacja zakładów pracy wiązała się często z rosnącym 
bezrobociem. Problemy przeżywały również służba zdrowa i system opieki spo-
łecznej. W związku ze wzrostem przestępczości pospolitej znacznie pogorszył 
się poziom bezpieczeństwa. Samorządy przygotowywały się także do przejęcia 
przedszkoli i szkół. Właśnie te społeczne problemy, przy braku wystarczających 
środków finansowych, były traktowane przez sejmiki priorytetowo, na dalszy plan 
natomiast schodziły sprawy kultury, w tym dbałość o dziedzictwo kulturowe.

Mimo piętrzących się przede wszystkim trudności finansowych sejmiki, zaj-
mując się zabytkami, w znacznym stopniu inicjowały i wzmagały identyfikację 
społeczności lokalnych z „małą ojczyzną”, tak słabo wcześniej zauważalną i oswo-
joną. Popularyzacji zjawiska służyły coraz częstsze wystawy, seminaria i edukacja 
regionalna w szkołach. W związku z renowacją zabytków i rozwojem turystyki 
rysowała się możliwość współpracy zagranicznej, przede wszystkim z Niemcami, 
jak również z Czechami. Te czynniki sprawiły, że zarówno dolnośląskie samorzą-
dy, jak i mieszkańcy tych terenów z coraz mniejszą obawą postrzegali region jako 
historyczny tygiel trzech kultur i tradycji: polskiej, niemieckiej i czeskiej.

ARTUR KAMIŃSKI

THE VOIVODESHIP SEJMIKS OF JELENIA GÓRA, LEGNICA 
AND WAŁBRZYCH IN THE CONTEXT OF LOWER SILESIAN 

CULTURAL HERITAGE IN THE 1990–1998 PERIOD

The author delves into the issue of protection of cultural heritage in the voivodeships of Jelenia 
Góra, Legnica and Wałbrzych by the sejmiks (local councils) of said voivodeships active between 
1990 and 1998. The sejmiks were the representatives of municipalities, they considered preserving 
the keepsakes of the past to be their priority, they were most concerned with both town and village 
architecture, both lay and Church architecture, as well as movable relics which constituted furnishings 
of churches, palaces and mansions. Much attention was paid to the description of contacts with the 
services for protection and conservation of relics, which were responsible for their proper restitution 
and maintenance and with the voivodeship authorities, which had significant influence in regards to 
gathering the necessary financial capital for the needed tasks. The contact with the Agency for Ag-
ricultural Ownership in State Treasury was considered to be important, as the Agency governed the 
lands formerly belonging to State Agricultural Farms (PGR).

The issue of spreading the knowledge of multi-national and multi-cultural past of Lower Silesia 
in the context of “cultural heritage” and “regional identity” among local communities, especially 
school pupils, was discussed as well. An important gain resulting from the changing approach to lo-
cal history was the development of tourism and international contacts (primarily with Germany and 
the Czech Republic), which was very important for the region during the times of change of political 
and social change in Poland.

Translated by Maciej Zińczuk
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ARTUR KAMIŃSKI

DIE SEJMIKI VON JELENIA GÓRA (HIRSCHBERG), LEGNICA (LIEGNITZ) 
UND WAŁBRZYCH (WALDENBURG) UND DAS KULTURELLE ERBE 

NIEDERSCHLESIENS IN DEN JAHREN 1990–1998

Der Autor untersucht den Schutz des kulturellen Erbes der Wojewodschaften Hirschberg, Liegnitz 
und Waldenburg durch deren Selbstverwaltungskörperschaften (Sejmiki), die in den Jahren 1990–
1998 arbeiteten. Die Vertretungen der Gemeinden, die die Sejmiki damals darstellten, verstanden die 
Rettung von historischen Denkmälern – sei es städtische, ländliche profane und kirchliche Architek-
tur, oder aber auch mobile Denkmäler, die vor allem zur Ausstattung von Kirchen, Schlössern und 
Herrenhäusern gehörten – als eine ihrer bedeutendsten regionalen Aufgaben.

Viel Aufmerksamkeit wird im vorliegenden Beitrag der Beschreibung der Kontakte mit den 
Dienststellen des Denkmalschutzes und der Denkmalkonservierung gewidmet, die für die entspre-
chende Renovierung und Konservierung verantwortlich zeichneten, sowie mit den einzelnen Ver-
waltungsstellen der Wojewodschaften, die einen bedeutenden Einfluss auf die Zuteilung finanzieller 
Mittel für die beabsichtigen Arbeiten hatten. Ebenfalls für wichtig werden die Denkmäler betreffen-
den Kontakte mit der Agentur für den staatlichen Agrarbesitz (Agencja Własności Rolnej Skarbu 
Państwa) angesehen, die über die Vermögenswerte der ehemaligen Staatlichen Landwirtschaftsbe-
triebe (PGR) verfügte.

Darüber hinaus wird die Popularisierung der multiethnischen und multikulturellen Vergangenheit 
Niederschlesiens innerhalb der lokalen Gesellschaft, vor allem innerhalb der Schuljugend, im Kontext 
der Schlagwörter „kulturelles Erbe“ und „regionale Identität“ besprochen. Ein großer Vorteil, der sich 
aus der veränderten Haltung gegenüber der lokalen Geschichte ergab, war schließlich die Entwicklung 
des Tourismus sowie die grenzüberschreitenden Kontakte (vor allem mit Deutschen und Tschechen), 
die während der Transformationsprozesse für die Region von großer Bedeutung waren.

Übersetzt von Waldemar Könighaus
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ZAGADNIENIA ETNICZNE NA ŚLĄSKU 
PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ1

W efekcie II wojny światowej doszło do radykalnych zmian granicznych na 
Śląsku. Podczas kolejnej konferencji przywódców Wielkiej Koalicji w Jałcie (luty 
1945) ograniczono się do dość nieprecyzyjnego określenia o pozyskaniu przez 
Polskę ziem na zachodzie i północy. Taki oficjalny komunikat ukrywał tajne po-
rozumienie z lata 1944 r. między Związkiem Sowieckim a jego marionetkowym 
rządem w Polsce o prawdopodobnym wytyczeniu nowej granicy polsko-niemiec-
kiej na Odrze i Nysie Łużyckiej (Zachodniej). Na podstawie tego porozumienia na 
zdobytych terenach niemieckich obok sowieckich władz okupacyjnych powstawała 
polska administracja cywilna. 

Sytuacja na odebranych Niemcom i przekazanych Polakom terenach śląskich od 
zimy 1945 r. była tragiczna. Zajmujące Górny Śląsk wojska sowieckie dopuściły się 
wielu zbrodni wojennych na cywilach bez względu na ich przynależność i poglądy 
narodowe. Z terenu przedwojennego polskiego Śląska wywieziono przymusowo 
na wschód wiele tysięcy młodych ludzi (mężczyzn i kobiet) do pracy w sowieckim 
przemyśle2. Przede wszystkim w kopalniach węgla. Podobną politykę zastosowano 
następnie w niemieckiej dotychczas części Górnego Śląska. Podczas ostatniego 
spotkania przywódców Wielkiej Trójki latem 1945 r. w Poczdamie postanowio-
no, że ostateczny kształt nowej granicy polsko-niemieckiej zostanie wyznaczony 
w przyszłości na konferencji pokojowej. Na razie, tymczasowo, tereny niemieckie 
po linię Odry i Nysy Łużyckiej miały znajdować się pod zarządem polskim. 

1 Niniejsza praca została przygotowana w ramach międzynarodowego programu Cuius regio. An 
analysis of the cohesive and disruptive forces determining the attachment and commitment of (groups 
of) persons to and the cohesion within regions (Cuius Regio. Analiza sił spajających i destrukcyjnych 
w obrębie regionu określających przynależność osób (grup społecznych) oraz spójność społeczną 
jako zjawisko historyczne), decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 832/N-ESF-CORE-
CODE/2010/0.

2 Wywózka. Deportacja mieszkańców Górnego Śląska do obozów pracy przymusowej w Związku 
Sowieckim w 1945 roku. Faktografia – konteksty – pamięć, red. Sebastian Rosenbaum, Dariusz 
Węgrzyn, Katowice 2013.
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Władze państwowe od początku, a co najmniej od decyzji poczdamskich uwa-
żały nową granicę za ostatecznie wyznaczoną i niepodlegającą żadnej dyskusji 
w przyszłości. Zastosowały na byłych ziemiach niemieckich politykę wszechstron-
nego integrowania ich z resztą państwa polskiego. 

Gra o polskie granice zachodnie mocno wpływała na nastroje wśród narodowo-
ści zamieszkujących byłe wschodnie tereny niemieckie – zarówno Polaków (także 
napływowych), jak i Ślązaków o różnej proweniencji narodowej. Oddziaływała 
także na postawy tych spośród miejscowej ludności śląskiej, którzy nie potrafili 
jasno określić swej narodowości, a grupa taka utrzymywała się na terenach śląskich 
w całym okresie powojennym. 

Zatem ludzie wysiedlani w pierwszych latach powojennych jako Niemcy – na 
podstawie decyzji poczdamskich – w tym także ze Śląska, nie stanowili jednorod-
nej narodowo grupy. Wśród przeważających rdzennych Niemców znajdowała się 
też liczna grupa Ślązaków o różnym stopniu uświadomienia narodowego – zarów-
no niemieckiego, jak i polskiego. Istniała pośród deportowanych również grupa 
Ślązaków nieposiadających jakiejkolwiek świadomości narodowej, „zamknięta” 
w przeniesionych ze stron rodzimych kręgach ściśle dotychczas lokalnych. 

Deportowana do zachodnich stref okupacyjnych Niemiec ludność śląska, sku-
piona w Związku Wypędzonych, razem z przedstawicielami innych grup przymuso-
wo wysiedlonych ze stron rodzinnych doprowadziła w 1950 r. do przyjęcia „Karty 
Wypędzonych”, podkreślającej prawo do powrotu do Ojczyzny oraz wyrzeczenie 
się „zemsty i odwetu”3. Informacje o działalności tych środowisk, ich niezłomnym 
trwaniu na stanowisku niezmienności granicy z 1937 r. oraz o wspomnianej Karcie 
docierały do mieszkańców Górnego Śląska i niewątpliwie wpływały na postawy 
przynajmniej części zamieszkującej tam zasiedziałej ludności śląskiej różnorakiego 
pochodzenia etnicznego. 

* * *
Regulowanie spraw graniczno-narodowościowych na historycznych terenach 

śląskich miało swój wymiar w odnowionym tuż po wojnie sporze polsko-czecho-
słowackim. Praga powróciła do programu terytorialnego z pierwszych lat po I woj-
nie światowej, gdy dążyła do inkorporowania wielu terytoriów górnośląskich i gdy 
uznawała także – zgodnie z prawdą historyczną i częściowo etniczną – za część 
czeskiego dziedzictwa niemiecką Ziemię Kłodzką (dawne Hrabstwo Kłodzkie). 
Konflikt powrócił na wiosnę 1945 r. Na początku maja tego roku zwycięska Ar-
mia Czerwona przekazała władzę nad Zaolziem rządom czechosłowackim. Praga 
wysunęła zarazem pretensje do dotychczas niemieckich terenów przygranicznych 
na Górnym Śląsku4, używając nie tylko argumentu historycznego sprzed kilkuset 
lat, lecz także etnicznego. Wskazywała na zamieszkiwanie na terenach przygra-

3 Por. m.in.: slaskiesprawy.tripod.com/Artykuly/karta_wypedzonych.htm (dostęp: 13 IV 2015); 
http://www.bund-der-vertriebenen.de/charta-der-heimatvertriebenen/charta-in-deutsch/ (dostęp: 13 IV 
2015).

4 Piotr Pałys, Kłodzko, Racibórz i Głubczyce w stosunkach polsko-czechosłowackich w latach 
1945–1947, Opole 1997.
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nicznych po dotychczasowej stronie niemieckiej ludności morawskiej. Sytuacja na 
tym terenie rzeczywiście potwierdzała te informacje – obok ludności posługującej 
się językiem niemieckim część żyjących tu mieszkańców mówiła dialektem połu-
dniowośląskim wymieszanym z dialektem morawskim5. 

Wymienione wyżej tereny od zimy 1945 r. były via facti, ale za zgodą władz 
sowieckich zajmowane przez polską administrację. Z kolei Warszawa wystąpiła 
z pretensjami o Zaolzie6. Do otwartej wojny między dwoma sojusznikami Moskwy 
nie doszło na skutek interwencji Stalina. Zostało więc zachowane graniczne status 
quo. Delimitacja granicy nastąpiła w 1958 r. Jednakże nadal – do dnia dzisiejszego 
– prowadzone są obustronne rokowania dotyczące skrawków ziemi na terenach 
górskich.

* * *
Polskie władze, które do lata 1945 r. objęły panowanie nad niemal wszyst-

kimi ziemiami śląskimi, stanęły przed bardzo skomplikowanym zagadnieniem 
dotyczącym składu narodowościowego i postaw etnicznych miejscowej ludności 
śląskiej.

Przez ludność „miejscową” należy rozumieć wszystkie grupy narodowościowe 
i etniczne zamieszkujące ten teren. Byli to zatem także Niemcy mieszkający w oby-
dwóch częściach Śląska. Na historycznym Dolnym Śląsku zdecydowanie domino-
wała – poza niewielkimi terenami na północnym wschodzie krainy – mieszkająca 
tam zwarcie ludność niemiecka wyznania zarówno ewangelickiego, jak i katolic-
kiego. Jego centralnym ośrodkiem był do 1945 r. kilkusettysięczny Wrocław. 

O wiele bardziej skomplikowana sytuacja narodowościowa panowała na 
niemieckim Śląsku Górnym. W wielu ośrodkach miejskich, szczególnie w tych 
największych, dominowała ludność niemieckojęzyczna. Ona też przeważała na 
ziemiach położonych na lewym brzegu Odry, ale nie bezpośrednio przy rzece. Na 
terenach zaś na wschód od Odry dominowała ludność miejscowa, śląska, pocho-
dzenia etnicznego polskiego/słowiańskiego.

W początkach 1945 r. mieszkańcy podzielonego do 1939 r. Śląska doświadczyli 
strasznych przeżyć ze strony zwycięskiej Armii Czerwonej7. Jednakże nawet naj-
bardziej drastyczne, lecz typowe dla działań wojennych wydarzenia nie miałyby 
– mimo skali popełnianych zbrodni, masowych rabunków i gwałtów – większego 
wpływu na dotychczasowe więzi narodowe, społeczne, lokalne, gdyby nie jeszcze 
inne okoliczności. Otóż na terenie całego niemieckiego Wschodu, w tym także 

5 Por. ibidem, s. 9–18; Anna Bindacz, Pogranicze śląsko-morawskie na przykładzie powia-
tu raciborskiego, [w:] Śląsk w czasie i przestrzeni, red. Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz 
Strauchold, Wrocław 2009, s. 123–131.

6  Marcin Kordecki, Dawid Smolorz, Atlas historyczny Górny Śląsk w XX wieku. Zbiór map 
edukacyjnych. Historischer Atlas. Oberschlesien im 20. Jahrhundert. Eine Sammlung pädagogischer 
Landkarten, red. kartograficzna Dariusz Przybytek, Anna Osowska, Gliwice–Opole 2013. Por. 
mapa: Górny Śląsk po 1945 r./Oberschlesien nach 1945, s. 32.

7 Por. Zygmunt Woźniczka, Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku, Katowice 2010; Jo-
anna Hytrek-Hryciuk, „Rosjanie nadchodzą!” Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej 
(Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948, Wrocław 2010.
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na Śląsku, na polecenie NSDAP realizowano plan maksymalnego ewakuowania 
przed najeźdźcami ze wschodu jak największych grup ludności i plan pozostawia-
nia tzw. gołej ziemi. Szacuje się, iż tereny śląskie opuściło w tym czasie ok. 1 mln 
500 tys. osób8.

Gdy fronty przechodziły przez Śląsk, władze sowieckie – zgodnie zresztą 
z ustaleniami w Jałcie – dokonały wspomnianych wcześniej tysięcznych zatrzymań 
i deportacji młodych Ślązaków do Związku Sowieckiego. Szacuje się, że było ich 
ponad 40 tys.9 

Wielu nie wróciło. Ci, którzy ocaleli, wracali stopniowo od końca lat 40. do po-
czątków lat 50. XX w. Akcja ta i jej konsekwencje spowodowały kolejne przeoranie 
stanu spójności społecznej na tym terenie. W jej wyniku – często bezpo wrotnie 
– rozłączone zostały rodziny i rozerwane lokalne społeczności. Na domiar złego 
cała miejscowa ludność – i pod władzą sowiecką, i pod równoległą władzą polską 
– podlegała możliwie szerokiej akcji dochodzeniowej tropiącej nazistów. W rezul-
tacie stworzono liczne zamknięte obozy, w których przetrzymywano wielu ludzi 
bez wyroków sądowych, w strasznych warunkach, gdzie nie tylko głodzono, bito, 
gwałcono, lecz także nie cofano się przed morderstwami10.

Te tragiczne okoliczności zbiegły się z nacjonalistyczną polityką realizowaną 
przez komunistów z Polskiej Partii Robotniczej. Już od wiosny 1945 r., jeszcze 
przed konferencją w Poczdamie, przeprowadzono bezwzględnie i brutalnie, przy 
użyciu wojska, wysiedlenie ludności niemieckiej z terenów przygranicznych. 
W tym także z ziem wzdłuż Nysy Łużyckiej. Szacuje się, że w skali państwa te tzw. 
dzikie wysiedlenia objęły setki tysięcy ludzi. Natychmiast z wypędzeniem przepa-
dał majątek miejscowej ludności. Formalnie przejmowany na własność państwa 

8 Na temat wymuszonych ruchów migracyjnych z niemieckich terenów wschodnich por. Małgo-
rzata Ruchniewicz, Niemcy, [w:] Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939–1959. Atlas ziem Polski. 
Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, red. Witold Sienkiewicz, Grzegorz Hryciuk, Warszawa 2008; 
Beata Ociepka, Deportacje, wysiedlenia, przesiedlenia – powojenne migracje z Polski i do Polski, 
Poznań 2001; Bernadetta Nitschke, Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski w latach 1945–1949, 
Zielona Góra 1999. 

9 Dariusz Węgrzyn, Internowania i aresztowania mieszkańców Górnego Śląska przez NKWD 
ZSRS w 1945 roku i ich produktywizacja w ramach systemu obozowego GUPWI NKWD/MWD ZSRS 
w latach 1945–1953, [w:] Wywózka, s. 73–111; Sebastian Rosenbaum, Dariusz Węgrzyn, Depor-
tacje z Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 roku. Katalog wystawy stałej w Centrum 
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie, Katowice 2015.

10 Woźniczka, Represje; Piotr Madajczyk, Danuta Berl ińska, Polska jako państwo narodo-
we. Historia i pamięć, Warszawa–Opole 2008, s. 273–290. Z. Woźniczka napisał: „Obóz w Święto-
chłowicach-Zgodzie istniał od marca do listopada 1945 roku, na początku sierpnia więziono w nim 
ok. 4500 mężczyzn i ok. 490 kobiet. W ciągu 300 dni istnienia obozu straciło w nim życie ponad 
2500 osób. Jego komendantem był Salomon Morel. Obóz w Mysłowicach powstał w lutym 1945 
roku i działał do jesieni 1946 roku. 1 kwietnia 1945 roku w obozie było 2933 mężczyzn i 556 kobiet. 
Przez obóz przeszło co najmniej 13 868 osób, z czego zmarło co najmniej 2281. Mniejszym obozem 
był obóz w Oświęcimiu utworzony 1 lutego 1945 roku, we wrześniu tegoż roku przebywało w nim 
1078 osób. W obozach panowały straszne warunki, a polscy komendanci i strażnicy byli często nie 
mniej okrutni niż niemieccy w obozach koncentracyjnych”. Por. idem, file:///C:/Users/Profeso-
r%20Strauchold/Downloads/referat_ukraina_xv_01%20(2).pdf (dostęp: 15 IV 2015).
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polskiego, faktycznie nader często zagarniany przez znajdujących się już na tych 
terenach Polaków11. Tak gwałtowna deportacja, w istocie wypędzenie, spowodo-
wała ponowne przeoranie więzi ogólnoludzkich i rodzinnych wśród miejscowych 
Niemców. Niektórzy z nich swych krewnych i pozostałości majątków mogli zo-
baczyć dopiero po kilkudziesięciu latach.

Do powyższego opisu losów mieszkańców wschodnich (dotychczas) Niemiec 
należy dorzucić przebywanie wielu tysięcy młodych mężczyzn w niewoli alianc-
kiej. Ich nieobecność miała niewątpliwie wpływ na stan trwałości ich rodzin i stan 
zintegrowania lokalnych społeczności, z których się wywodzili. Sprawą ostatecz-
ną była ogromna liczba poległych żołnierzy niemieckiej armii. Część z nich była 
głowami rodzin.

Niemiecka społeczność (społeczności) została niemal unicestwiona, począwszy 
od 1946 r., w wyniku przymusowych deportacji. W początkach 1946 r. – w po-
rozumieniu i we współpracy z alianckimi władzami okupacyjnych stref Niemiec 
– Polacy rozpoczęli masowe wysiedlanie, także ze Śląska, miejscowej ludności 
niemieckiej12. Wskazywane przez polskich i niemieckich badaczy liczby nieraz 
znacznie się różnią. W najnowszym opracowaniu na temat przymusowych wysied-
leń stwierdzono, iż do 1950 r. z obszaru województwa śląskiego (katowickiego) 
w jego powojennych granicach, obejmujących cały Górny Śląsk, wysiedlono 
300–400 tys. osób. Miało to stanowić ok. 20% ogółu mieszkańców tego obszaru 
podczas wojny13.

 Wysiedlenie Niemców miało ogromne konsekwencje. Tam gdzie dotychczas 
populacja ta stanowiła przytłaczającą większość zamieszkującej zwarcie na Śląsku 
Dolnym i części Śląska Górnego ludności, miejscowe społeczności uległy całko-
witej dezintegracji. Po prostu przestały istnieć. Zniknęły wielkie masy ludzi14. 

11 Por. Małgorzata Ruchniewicz, Lata 1945–1948, [w:] Dolny Śląsk. Monografia historyczna, 
red. Wojciech Wrzesiński, Wrocław 2006, s. 643.

12 Szacuje się, iż z Dolnego Śląska deportowano do stref okupacyjnych Niemiec do końca 1946 r. 
ok. 1 035 000 Niemców. Wysiedlenia w dużo mniejszej skali kontynuowano też w okresie później-
szym. Por. Ruchniewicz, Lata, s. 645. W nowszej publikacji autorka skorygowała swe wylicze-
nia i podała liczbę 1 110 000 wysiedlonych z tego terytorium. Por. eadem, Ewakuacja, ucieczka 
i wysiedlenia ludności niemieckiej z ziem na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej w latach 1944–1947, 
[w:] Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, red. Wojciech Kucharski, Grzegorz Strauchold, 
Wrocław 2011, s. 134. Na Górnym Śląsku liczbę Niemców szacowano w 1945 r. na 1,8–2 mln. Nie 
było to określenie precyzyjne wobec nierozpoznanej kondycji narodowej tej populacji. Według sza-
cunków w okresie powojennym – w ramach wysiedleń poczdamskich – z Górnego Śląska deporto-
wano ok. 450 tys. Niemców. Wszelkie statystyki w tym względzie są mocno zawodne – i rozbieżne 
– ze względu na niedostateczny stan zachowanej dokumentacji i z uwagi na ówczesną dużą, wie-
lostronną labilność migracji. Nie bez znaczenia dla statystyk były wielotysięczne deportacje miej-
scowych Niemców do Rosji Sowieckiej. Por. Adam Dziurok, Bernard Linek, W Polsce Ludowej 
(1945–1989), [w:] Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu, 
red. Joachim Bahlcke, Dan Gawrecki, Ryszard Kaczmarek, Gliwice 2011, s. 271–272.

13 Bernard Linek, Wypędzenie, [w:] Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska 
XIX–XX wieku, red. idem, Andrzej Michalczyk, Opole 2015, s. 295–298.

14 Por. Maria Podlasek, Wypędzenie Niemców z terenów na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej. 
Relacje świadków, Warszawa 1995; Madajczyk, Ber l ińska, Polska jako państwo narodowe, 
s. 238–252.
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Wysiedlanie Niemców, bądź osób za takowych przez władze polskie uważa-
nych, dopełniało dzieła rozbijania śląskich mieszanych rodzin. „Instytucji”, w któ-
rych łączyły się nader często na Górnym Śląsku pierwiastki niemieckie, polskie, 
narodowośląskie (tzw. ślązakowcy), w których występowała cała paleta „barw” 
narodowościowych, a nawet „barw” o nieokreślonym poczuciu przynależności 
narodowej. Pozostawała im – na początku bardzo ograniczona – koresponden-
cja. Próbą nawiązywania zerwanych lub mocno rozluźnionych więzi, a na pewno 
jednym z ważnych powodów podejmowania decyzji o opuszczeniu Śląska, były 
wyjazdy w ramach tzw. akcji łączenia rodzin. Do końca lat 40. XX w. nie udało się 
jednakże usunąć wszystkich Niemców z terenów, gdzie do 1945 r. zamieszkiwali 
w zwartych grupach15. 

Władze polskie niejednokrotnie nie mogły się całkowicie pozbyć niemieckiej 
ludności cywilnej z powodów gospodarczych. Dawne ziemie niemieckie często 
nie zostały wystarczająco zasiedlone przez przybywających Polaków. Najwięk-
sza grupa miejscowych Niemców została zatrudniona – jako niezbędni fachowcy 
– w przemyśle węglowo-koksowniczym w okolicach Wałbrzycha (Waldenburg) 
i Nowej Rudy (Neurode) na Dolnym Śląsku. W rezultacie w sposób kadłubowy, na 
ograniczonym obszarze, przez kilkanaście powojennych lat zachowały się lokalne 
niemieckie społeczności rodzinne, sąsiedzkie. Szacowano, że na Dolnym Śląsku 
w końcu lat 40. XX w. było ok. 60 tys. pozostałych tu Niemców. Na Górnym 
Śląsku po zakończeniu wysiedleń, w końcu lat 50., miało pozostawać ok. 80 tys. 
Niemców. Tak przynajmniej wynikało z deklaracji narodowościowych związanych 
z tzw. akcją paszportyzacji16. 

* * *
Po okropnościach przejścia frontu, po wyłapaniu i wywiezieniu dużej liczby 

młodzieży do Związku Sowieckiego i po zainstalowaniu się polskich władz ad-
ministracyjnych rozpoczął się kolejny akt śląskiego dramatu. Na terenach, które 
należały przed wojną do autonomicznego (w ramach państwa polskiego) woje-
wództwa śląskiego, konieczne stało się uporanie z problemem Niemieckiej Listy 
Narodowej (tzw. Volkslisty). Lista narodowa podzieliła społeczność górnośląską 
słowiańskiego/polskiego pochodzenia etnicznego. Niemało było takich Ślązaków, 
którzy czuli się Niemcami; niemało było i takich, którzy swą niemieckość zade-
klarowali z oportunizmu bądź ze strachu przed represjami. Na Górnym Śląsku na 
Volkslistę wpisano ok. 1 mln 400 tys. osób. 

15 Por. Mirosław Golon, Majątki ziemskie na ziemiach odzyskanych pod radziecką administracją 
wojskową w latach 1945–1950, [w:] Władze komunistyczne wobec Ziem Odzyskanych po II wojnie 
światowej, red. Stanisław Łach, Słupsk 1997, s. 279–299; Stanisław Łach, Społeczno-gospodarcze 
aspekty stacjonowania Armii Czerwonej na ziemiach odzyskanych po II wojnie światowej, [w:] ibi-
dem, s. 255–278.

16 Stanisław Jankowiak, Migracje z Górnego Śląska po drugiej wojnie światowej, [w:] Górny 
Śląsk i Górnoślązacy. Wokół problemów regionu i jego mieszkańców w XIX i XX wieku, red. Sebastian 
Rosenbaum, Katowice–Gliwice 2014, s. 228.
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W stosunku do tych ludzi rozpętała się medialna nagonka, w której nazywano 
ich co najmniej zdrajcami narodu polskiego, sprzymierzonymi ze zbrodniczym 
narodem niemieckim. Jednocześnie komuniści bardzo potrzebowali śląskich górni-
ków, hutników, pracowników przemysłu do utrzymywania ciągłości funkcjonowa-
nia potężnego górnośląskiego okresu przemysłowego. W tej sytuacji zainicjowano 
akcję tzw. rehabilitacji. W jej efekcie dokonano „uniewinnienia” i formalnego 
uznania za pełnoprawnych obywateli większości Ślązaków polskiego pochodze-
nia, przedwojennych obywateli polskich, którzy z różnych względów podpisali 
Niemiecką Listę Narodową17. 

* * *
Polska administracja, obejmująca od początku 1945 r. wschodnie terytoria 

niemieckie, na części z nich zetknęła się z palącym problemem tzw. autochtonów 
polskich18. Przez sformułowanie „autochtoni” rozumiano wówczas w oficjalnej 
(także i powszechnej) opinii tych dotychczasowych obywateli niemieckich, któ-
rzy byli pochodzenia etnicznego polskiego. Zatem wszelkie inne narodowości za-
mieszkujące stale na ziemiach inkorporowanych nie były – z góry – uznawane za 
„autochtoniczne”, lecz za napływowe. Zatem wtórne wobec zamieszkujących tam 
„od zawsze” „Polaków”. W kategorii obcych mieścili się przede wszystkim Niem-
cy. Największa grupa (z przesadnym optymizmem oceniana przez polskie władze 
na 2 mln osób) tak rozumianych „autochtonów” zamieszkiwała na niemieckiej do 
1945 r., zachodniej części Górnego Śląska. Według bardzo niepewnych szacun-
ków na Dolnym Śląsku zaraz po zakończeniu wojny miało zamieszkiwać 30–40 
tys. tzw. autochtonów polskich. W tej liczbie w samym Wrocławiu, największym 
śląskim mieście, ok. 3 tys. przedstawicieli tej grupy19.

W polskiej propagandzie ich zamieszkiwanie we wschodniej części Niemiec 
miało być jednym z głównych argumentów za przyłączeniem tych terenów do Rze-
czypospolitej Polskiej. Zamierzano zatem wykorzystać ten argument na przyszłej 
konferencji pokojowej, wyznaczającej ostateczne, nowe granice Polski20.

17 Adam Dziurok, Problemy narodowościowe w województwie śląskim i sposoby ich rozwiąza-
nia, [w:] Województwo śląskie 1945–1950. Zarys dziejów politycznych, red. idem, Ryszard Kacz-
marek, Katowice 2007, s. 539–604.

18 Por. na ten temat m.in. Grzegorz Strauchold, Pożądani i niekochani. Ludność rodzima na Ślą-
sku w optyce władz państwowych w latach 1945–1949, [w:] Górny Śląsk i Górnoślązacy, s. 156–170; 
Bernard Linek, Weryfikacja narodowościowa i akcja osadnicza na Śląsku Opolskim, [w:] Wojewódz-
two śląskie 1945–1950, s. 605–639; Grzegorz Strauchold, Autochtoni polscy, niemieccy czy... Od 
nacjonalizmu do komunizmu (1945–1949), Toruń 2001; Zenon Romanow, Polityka władz polskich 
wobec ludności rodzimej ziem zachodnich i północnych w latach 1945–1960, Słupsk 1999.

19 Elżbieta Kaszuba, Dolnośląski tygiel. Ludność regionu w pierwszych latach po II wojnie 
światowej, [w:] Śląsk, Polska, Niemcy na przestrzeni wieków. Studia historyczne ofiarowane Profe-
sorowi Mieczysławowi Paterowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Teresa Kulak, Toruń 2008, 
s. 173–174.

20 Por. m.in. Grzegorz Strauchold, Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 
1945–1957, Toruń 2003.
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W planach władz miejscowa „autochtoniczna” ludność śląska miała pozostać 
– jako obywatele polscy – na swych ziemiach rodzinnych. Było to, jak się szybko 
okazało, bardzo karkołomne zamierzenie. Część tej śląskiej grupy uciekła bądź 
została ewakuowana w obliczu zbliżającego się frontu. Częstokroć daleko, aż do 
środkowych rejonów Niemiec. Nie wszyscy z nich wrócili po wojnie do swych 
lokalnych ojczyzn. Ich trwałe odejście oznaczało zubożenie lokalnych społeczności 
i zerwanie bezpośrednich kontaktów z najbliższym otoczeniem. Łączność z daw-
nym miejscem zamieszkiwania w okresie nieco późniejszym mogła zapewniać 
jedynie korespondencja. Jeszcze później – odwiedziny.

Przybywający na tereny śląskie (w tym także na górnośląskie, zamieszkiwane 
dotychczas w większości przez obywateli niemieckich pochodzenia etnicznego 
słowiańskiego/polskiego) Polacy z góry traktowali je jako w pełni niemieckie. 
Zamieszkane przez Niemców. Nie wiedzieli, a także jakże często nie chcieli wie-
dzieć, że większość tutejszych mieszkańców to ich etniczni pobratymcy. W efekcie 
nie tylko „na dziko”, ale także w majestacie prawa miejscowa ludność – nawet ta 
o polsko brzmiących nazwiskach i posługująca się słowiańskim dialektem śląskim 
czy śląsko-morawskim – uznawana była powszechnie za Niemców i pozbawiana 
dowolnie swej majętności. Niewątpliwie był to kolejny element wpływający na 
destrukcję (oprócz wcześniej opisanego wysiedlania ludności niemieckiej) – en 
mass – miejscowych społeczności21. 

Ogółem uznano za Polaków na tym terenie ok. 660 tys. osób22. Była to bardzo 
duża populacja, stanowiąca jeszcze przez lata największą grupę spośród mieszkań-
ców „zjednoczonego” z Polską dotychczasowego niemieckiego Śląska Górnego. 
Liczba ta nieznacznie się powiększyła w ostatnim etapie akcji weryfikacyjnej. 
Jednakże władze polskie szacowały, iż wśród pozytywnie zweryfikowanych jako 
Polacy znalazło się ok. 77 tys. osób o poglądach narodowych niemieckich23.

Efektem pozytywnej weryfikacji narodowościowej miało być nadanie „auto-
chtonom polskim” obywatelstwa polskiego. Odnośną ustawę tymczasowy polski 
parlament (Krajowa Rada Narodowa) przyjął w kwietniu 1946 r.

Jednocześnie w tym samym czasie komuniści, przy czynnym udziale anty-
komunistycznych, patriotycznych, nacjonalistycznych środowisk obywatelskich 
(Polski Związek Zachodni) prowadzili kampanię zwalczania wszelkich przejawów 
niemieckości. Polityka ta, nazywana propagandowo „repolonizacją”, w istocie 
bardzo często była świadomie przeprowadzaną „polonizacją”.

Tzw. autochtoni polscy, najliczniejsza grupa mieszkańców na terenach daw-
nego niemieckiego Górnego Śląska, nie byli jednakże – wbrew szumnym propa-
gandowym deklaracjom – źródłem zadowolenia komunistycznych decydentów. 
„Odzyskani” ludzie w swej masie byli rozczarowani dotychczasowymi polskimi 

21 Por. m.in. idem, Autochtoni polscy, s. 47–70, 165–169.
22 Maciej Hejger, Przekształcenia narodowościowe na ziemiach zachodnich i północnych Polski 

w latach 1945–1959, Słupsk 2008, s. 136.
23 Grzegorz Strauchold, Polska ludność rodzima ziem zachodnich i północnych. Opinie nie 

tylko publiczne lat 1944–1948, Olsztyn 1995.
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rządami, zdecydowanie niechętni forsownie wprowadzanemu komunizmowi, 
mocno związani z Kościołem katolickim, ufający (jeżeli już) jedynie swoim lo-
kalnym przywódcom. W tej sytuacji w stosunku do nich – dopiero co werbalnie, 
publicznie wychwalanych za „zachowanie żywej polskości” mimo „kilkusetletniej 
germanizacji” – na przełomie lat 40. i 50. XX w. prowadzono politykę rozbijania 
środowiska i pozbawiania go lokalnych liderów. Ci ostatni zostali na ogół odsu-
nięci od wszelkich sprawowanych funkcji, część z nich uwięziono. Na nowych 
przywódców starano się wykreować tych spośród Ślązaków, którzy bez zastrzeżeń 
akceptowali ideologiczny kurs władz państwowych24. W wachlarzu podejmowa-
nych przez władze działań znajdowały się – realizowane z małym powodzeniem 
– próby pozyskiwania ludności miejscowej dla ideałów komunizmu. 

* * *
Ludność śląska o różnej orientacji narodowej – w dużym stopniu wyznania 

ewangelickiego – zamieszkiwała także tereny Śląska Cieszyńskiego. W maju 
1945 r. – w wyniku zdecydowanego poparcia Moskwy dla rządu czechosłowackie-
go – przywrócono polsko-czechosłowacką granicę na rzece Olzie, zlikwidowaną 
w końcu 1938 r. w efekcie polskiego ultimatum. Poza Polską znowu znalazło się 
kilkadziesiąt tysięcy zamieszkującej zwarcie ludności śląskiej pochodzenia pol-
skiego. Podział ten utrzymuje się do dnia dzisiejszego, nie powodując jednakże 
w ostatnich dziesięcioleciach zadrażnień między oboma państwami25. Po stronie 
czechosłowackiej miejscowa ludność pochodzenia polskiego doświadczała począt-
kowo szykan, takich jak uwięzienia, pozbawianie majątków polskich instytucji itp. 
Uzasadniane one były formalnym podporządkowaniem się miejscowej ludności 
nazistowskiej polityce germanizacyjnej. Ta uderzająca w spójność miejscowych 
społeczności działalność władz czechosłowackich spowodowała migrację części 
aktywistów polskich do państwa polskiego. W 1950 r. spis ludnościowy pokazał 
na Zaolziu liczbę 59 500 Polaków. Stanowili wtedy 18,6% ogółu mieszkającej 
tam ludności.

Polska mniejszość narodowa mieszka na Zaolziu do dziś. Jej liczba stopnio-
wo spada. Zarówno w wyniku napływania na te tereny przez dekady rdzennych 
Czechów, jak i w procesie naturalnej asymilacji do narodu czeskiego. Liczbę Po-
laków na tym terenie (w Kraju Morawsko-Śląskim w Republice Czeskiej) szacuje 

24 Por. Piotr Madajczyk, Polityka polska wobec ludności Górnego Śląska w latach 1944/1945– 
1989, [w:] Górny Śląsk i Górnoślązacy, s. 198–216; Bernard Linek, Polityka aparatu bezpieczeń-
stwa wobec ludności rodzimej na Śląsku Opolskim w latach 1945–1960. Założenia i realizacja, [w:] 
Komunistyczny aparat represji i życie społeczne Opolszczyzny w latach 1945–1989, red. Ksawery 
Jasiak, Opole 2012, s. 157–165; idem, Weryfikacja narodowościowa i akcja osadnicza na Śląsku 
Opolskim, [w:] Województwo śląskie 1945–1950, s. 636–639; Michał Lis, Losy lokalnych przywód-
ców polskich na Śląsku Opolskim w okresie stalinizacji życia, [w:] Ziemie Zachodnie i Północne 
Polski w okresie stalinowskim, red. Czesław Osękowski, Zielona Góra 1999, s. 187–193; Bogdan 
Cimała, Stalinizacja Polski i jej skutki na Śląsku Opolskim, „Studia Śląskie”, 56, 1997, s. 77–100.

25 Krzysztof Nowak, Śląsk czechosłowacki po 1945 roku, [w:] Historia Górnego Śląska, s. 
287–288.
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się obecnie na 28 430 (dane z 2011 r.)26. Duże znaczenie ma również fakt, iż na 
tym terenie znajduje się zagłębie hutniczo-górnicze. Na mocno zurbanizowanym 
i zindustrializowanym terenie mobilność przybywającej i ubywającej ludności 
powoduje stopniowe zanikanie zasiedziałych struktur lokalnych27.

* * *
Polskie władze, prowadzące jednocześnie akcję wysiedlania Niemców, wery-

fikowania i „repolonizowania” tzw. autochtonów, organizowały masowe przesied-
lenia na tzw. ziemie zachodnie i północne milionów polskich osadników. Tereny 
pozbawione dotychczasowych niemieckich mieszkańców miały się stać rezerwua-
rem ziemi dla bezrolnej i małorolnej ludności z głębi Polski w jej nowych grani-
cach. „Ziemie Odzyskane” miały także przyjąć – znowuż w miejsce wypędzonych 
Niemców – ludność polską z utraconych na rzecz Moskwy Kresów Wschodnich. 
Osadnicy polscy nie stanowili jednolitej grupy. Na „odzyskany” Śląsk napływały 
zróżnicowane grupy z różnych rejonów Polski, a także z zagranicy. 

Stosunki między grupą napływową a pozostałą, wyłączoną od wysiedlenia gru-
pą miejscową w pierwszych latach powojennych nie były dobre. Obie społeczności 
zamykały się w swych środowiskach i żyły nie razem, lecz obok siebie. Na po-
rządku dziennym przez lata były wzajemne prawdziwe czy wymyślone oskarżenia. 
Integracja narodowa w ramach jednolitej wspólnoty polskiej nie następowała. 

Wśród polskich osadników wyróżniającą się, liczną grupę stanowili przybysze 
z Kresów Wschodnich i z głębi Rosji sowieckiej. W odróżnieniu od ludzi z „cen-
trali” (tzw. ziem starych) nie mieli dokąd wracać, a nawet nie chcieli – gdyby była 
taka możliwość – znaleźć się na powrót w stalinowskim piekle, na „nieludzkiej 
ziemi”. Ich stosunki z tzw. autochtonami polskimi – z pozoru między dwiema pol-
skimi grupami etnicznymi – były mocno zaognione. Nawet mimo wspominanych 
w ówczesnych relacjach gestów wzajemnego zauważania wspólnoty tragicznych 
losów. Wśród migrantów z Kresów istniała indyferentna narodowo grupa (np. 
wśród części elementu pochodzącego z Polesia, jednej z najbardziej w przedwo-
jennej Polsce izolowanych krain geograficznych), mająca jedynie poczucie bycia 
„tutejszymi”28. 

* * *
Niektóre tereny śląskie były zamieszkiwane nie tylko przez ludzi pochodze-

nia niemieckiego i polskiego. W południowo-zachodniej części Górnego Śląska, 

26 http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaolzie#Wsp.C3.B3.C5.82czesno.C5.9B.C4.87 (dostęp: 13 IV 
2015).

27 Por. Nowak, Śląsk czechosłowacki, s. 287–292; Joachim Rogal l, Wojna, wypędzenie i nowy 
początek. Rozwój Śląska i los jego mieszkańców w latach 1939–1995, [w:] Joachim Bahlcke i in., 
Śląsk i Ślązacy, przeł. Michał Misiorny, Zofia Rybicka, Warszawa 2001, s. 259–260.

28 Jak „Szwaby” (tzw. autochtoni) i Ukraińcy (tzw. repatrianci) układali niespodziewanie wspólne 
życie na byłych niemieckich terenach wschodnich od 1945 r., [w:] Bezdomna Europa. Migracje po 
II wojnie światowej we współczesnych badaniach humanistów, red. Barbara Kromolicka, Henryk 
Walczak, Szczecin 2015, s. 69–80.



 Zagadnienia etniczne na Śląsku po II wojnie światowej 87

na pograniczu niemiecko-czechosłowackim (w okolicach Raciborza i Głubczyc) 
zamieszkiwali Morawianie. Ich dialekt był bardzo podobny do południowo-za-
chodniego dialektu Ślązaków pochodzenia polskiego. Część z tych ludzi – po obu 
stronach granicy – uważała się za przynależnych do narodu niemieckiego. Ludność 
ta zamieszkuje tereny obecnego pogranicza polsko-czeskiego do dnia dzisiejsze-
go. Ministerstwo Ziem Odzyskanych szacowało liczbę Morawian na tym terenie 
w końcu 1945 r. na ok. 4 tys.29

Na terenie przyłączonej do Polski w 1945 r. Kotliny Kłodzkiej, sąsiadującej 
z historycznym Śląskiem Dolnym, w okolicach miejscowości Kudowa-Zdrój do 
czasów bezpośrednio po II wojnie światowej zamieszkiwała ludność czeska. Był 
to tzw. czeski kąt. Czesi zamieszkiwali także w obwodach strzelińskim i jelenio-
górskim. Ich liczbę w tych rejonach szacowano na ok. 7 tys. osób. Kilka lat po 
wojnie po tej grupie nie pozostało niemal śladu. Ludzie ci wyjechali bądź do stref 
okupacyjnych Niemiec jako element narodowościowy niemiecki, bądź do Cze-
chosłowacji.

Na niewielkim terenie pomiędzy graniczną Nysą Łużycką (Zachodnią), jej uj-
ściem do Odry a Bobrem (stanowiącym historyczną zachodnią granicę Dolnego 
Śląska) po zakończeniu wojny zamieszkiwała niewielka grupa słowiańskich Ser-
bołużyczan. Trudno nawet w przybliżeniu ustalić ich liczbę. Dla władz polskich 
była to ludność niemiecka. Także dlatego ta grupa nie przetrwała na swej ziemi 
w gorącym, śląskim tyglu. 

* * *
Wojnę i Holocaust przetrwała niewielka garstka spośród przedwojennych mi-

lionów polskich Żydów. Szacowana na ok. 300 tys. ludzi, czyli mniej niż 10% 
przedwojennej populacji. Śląska społeczność niemieckich Żydów nie przetrwała 
wojny. Ci, którzy po objęciu władzy przez nazistów nie emigrowali z Niemiec, 
zostali w jej trakcie zamordowani. Zniszczeniu uległa – w czasie „nocy kryształo-
wej” 1939 r. – duża część ich dorobku materialnego30. 

Na przyłączonym do Polski Śląsku Żydzi, którzy ocaleli, pojawili się już 
w 1945 r. Duża ich grupa była na Śląsku Górnym. W ówczesnym województwie 
katowickim w połowie 1946 r. zamieszkiwało ponad 25 600 Żydów. Osiedlali 
się oni głównie w Katowicach, Bytomiu i Gliwicach31. Jednak o wiele większa 
liczba ocalonych, przeważnie przybyłych z ZSRS, wybrała Dolny Śląsk. Szacuje 

29 Hejger, Przekształcenia narodowościowe, s. 297–298.
30 Barbara Kalinowska-Wójcik podaje: „Ocaleli z zagłady Żydzi górnośląscy po wojnie stali się 

współzałożycielami Verband ehemaliger Breslauer und Oberschlesier in Israel (Związek dawnych 
Wrocławian oraz Górnoślązaków w Izraelu) oraz opublikowali w 1996 r. yizkor book, czyli księgę 
pamięci pt. Katowice: the Rise and Decline of the Jewish Comunity (Katowice: Wzrost i upadek 
żydowskiej społeczności), zawierającą ich wspomnienia z czasów pobytu na Górnym Śląsku”. Por. 
eadem, Żydzi: Od edyktu emancypacyjnego do zagłady, [w:] Leksykon mitów, symboli i bohaterów, 
s. 35–39.

31 Ibidem.
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się tę populację na od 80 do 100 tys. osób32. Zamieszkali przeważnie we włókien-
niczych ośrodkach dolnośląskich Dzierżoniowa (w pewnym momencie 36,8% 
mieszkańców) i Bielawy33. Resztki wymordowanego narodu próbowały odbudo-
wać namiastkę dawnego życia na zupełnie sobie obcych ziemiach poniemieckich, 
w otoczeniu jakże często nieprzychylnych im, a nawet wręcz wrogich Polaków. 
Żydzi posiadali własne instytucje kulturalne, spółdzielnie, prężne kluby sporto-
we34. Obok zagłębia włókienniczego duża ich liczba osiedliła się we Wrocławiu, 
Wałbrzychu i Legnicy.

Datą zwrotną w dziejach polskich, w tym śląskich Żydów był pogrom kielecki 
z czerwca 1946 r. To straszne, do dziś nie całkiem wyjaśnione wydarzenie35 spo-
wodowało gwałtowną chęć do emigracji z Polski. Dodatkowym impulsem było 
powstanie w 1948 r. na terenie bliskowschodniej Palestyny państwa Izrael. Te 
trzy czynniki (Polska jako cmentarz, Polska jako kraj wrogi Żydom i powstanie 
państwowej siedziby narodowej) spowodowały stopniowe opuszczanie Rzeczypo-
spolitej przez ocalałych z Holocaustu. W efekcie w 1950 r. w województwie kato-
wickim (Śląsk Górny) pozostało zaledwie 3800, a w województwie wrocławskim 
(Śląsk Dolny) pod koniec 1949 r. nieco ponad 43 tys. Żydów36. 

* * *
Na przełomie 1944 i 1945 r. przeprowadzono wysiedlenie z Polski – w jej 

nowych granicach – ludności ukraińskiej. Szacuje się, że po tej akcji pozostało 
w granicach Rzeczypospolitej ok. 150–200 tys. Ukraińców (nierzadko w litera-
turze przedmiotu określa się tę grupę: Ukraińcy i Łemkowie). Część tej ludności 
wzięła udział w niepodległościowej walce toczonej przez Ukraińską Powstańczą 
Armię z wojskami polskimi. By trwale zlikwidować ukraiński irredentyzm, wła-
dze państwowe podjęły decyzję o przymusowym wysiedleniu z dotychczasowych 
miejsc zamieszkania i o rozproszeniu pozostałej ludności ukraińskiej po ziemiach 
zachodnich i północnych. Tzw. Akcja „Wisła” została rozpoczęta wiosną 1947 r. 
Jej celem była maksymalna dezintegracja narodowa, społeczna, sąsiedzka, także 
religijna deportowanych. Według wysoce nieprecyzyjnych szacunków na Dolnym 
Śląsku osadzono 13–21 tys. osób37. Metoda osiedlania polegała na dzieleniu de-

32 Por. na temat żydowskiego osadnictwa na Śląsku Dolnym: Kaszuba, Dolnośląski tygiel, 
s. 172; Bożena Szaynok, Ludność żydowska na Dolnym Śląsku 1945–1950, Wrocław 2000; Szyja 
Bronsztejn, Z dziejów ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, Wrocław 
1993. 

33 Bożena Szaynok, Żydzi w Dzierżoniowie (1945–1950), [w:] Dzierżoniów – wiek miniony, 
red. Sebastian Ligarski, Tomasz Przerwa, Wrocław 2007, s. 25–33.

34 Tamara Włodarczyk, Sport żydowski na Dolnym Śląsku w latach 1945–1959, [w:] Z dziejów 
sportu na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej, red. Jarosław Maliniak, Piotr 
Sroka, Grzegorz Strauchold, Wrocław 2014, s. 97–117.

35 Znakomitą pionierską rozprawę na ten temat opublikowała Bożena Szaynok. Por. eadem, 
Pogrom Żydów w Kielcach 4 lipca 1946, Wrocław 1992.

36 Eadem, Ludność żydowska, s. 194.
37 Por. Kaszuba, Dolnośląski tygiel, s. 170; Jarosław Syrnyk, Ludność ukraińska na Dolnym 

Śląsku (1945–1989), Wrocław 2007.
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portowanych na małe grupy i osiedlaniu ich z dala od siebie na terenach wiejskich 
zasiedlonych wcześniej przez osadników polskich. Już samo to spowodowało 
izolację Ukraińców od swych regionalnych (wiejskich, sąsiedzkich, nawet i ro-
dzinnych) społeczności. Zamieszkujący dookoła Polacy byli wobec Ukraińców 
zdecydowanie wrodzy. Traktowali ich jako najbardziej wrogi Polsce naród, obcią-
żany en bloc za ludobójstwo dokonane przez Ukraińców na Polakach na Wołyniu 
i w Galicji Wschodniej podczas wojny. Dla przybywających często brakowało do-
mów do zamieszkania, a jeśli były, to już całkowicie obrabowane. Nie zapewniono 
w pierwszym okresie deportowanym ani zajęć szkolnych w języku narodowym, 
ani obsługi duszpasterskiej – prawosławnej i greckokatolickiej. Osadnicy znajdo-
wali się pod nieprzerwaną wzmożoną obserwacją komunistycznej policji politycz-
nej, pozyskującej wśród ich elit wielu tajnych współpracowników. Wymienione 
czynniki powodowały, iż – szczególnie w pierwszym okresie – nastąpiła niemal 
całkowita dezintegracja środowisk ukraińskich. Nie polonizowały się one – czego 
najbardziej oczekiwały władze państwowe – lecz zamknięte w małych grupach 
trwały w oczekiwaniu na lepsze czasy38.

* * *
Kolejną grupę, która nie ze swojej woli została na stałe osadzona na Śląsku, 

stanowili Romowie. W trakcie II wojny światowej Romowie (zwani wówczas 
w Polsce, aż do ostatnich dekad XX w. – Cyganami) zostali przez niemieckich na-
zistów skazani na zagładę. Po zakończeniu wojny pozostali przy życiu starali się 
kontynuować dotychczasowy wędrowny tryb życia. Według szacunków z połowy 
XX w. w Polsce było ok. 30 tys. Romów. Z tego 25% prowadziło osiadły, a 75% 
koczowniczy tryb życia. 

W początkach lat 50. XX w. władze państwowe uniemożliwiły prowadzenie 
przez Romów koczowniczego trybu życia i spowodowały ich przymusowe osied-
lenie się w miastach. Także na terenie Górnego i Dolnego Śląska. 

Zakazanie koczowniczego trybu życia niewątpliwie zburzyło ich dotychczaso-
wą egzystencję. Wyrwało w sposób administracyjny z klarownego, znanego im od 
urodzenia świata wędrówek. Zmuszenie do życia osiadłego w dużym stopniu znisz-
czyło barwny folklor tych ludzi i wiele tradycyjnych zachowań. Ich zamieszkiwanie 
w śląskich miastach (duża grupa została osadzona we Wrocławiu, w dolnośląskim 
Wałbrzychu utworzono w 1952 r. pierwszą w Polsce powojennej organizację tej 
grupy – Stowarzyszenie Cyganów Osiadłych) niewątpliwie wzbogacało je o nie-

38 Istnieje na te tematy obszerna literatura. Por. m.in. Jarosław Syrnyk, „Po linii” rewizjo-
nizmu, nacjonalizmu, syjonizmu... Aparat bezpieczeństwa wobec ludności niepolskiej na Dolnym 
Śląsku (1945–1989), Wrocław 2013; Roman Drozd, Ukraińcy w Polsce wobec swojej przeszłości 
(1947–2005), Słupsk–Warszawa 2013; Stefan Dudra, Cerkiew w diasporze. Z dziejów prawosławnej 
diecezji wrocławsko-szczecińskiej, Poznań 2009; Syrnyk, Ludność ukraińska; Piotr Gerent, Pra-
wosławie na Dolnym Śląsku w latach 1945–1989, Toruń 2007; Roman Drozd, Postępowanie władz 
komunistycznych wobec Ukraińców w latach 1944–1956, [w:] Władze komunistyczne, s. 229–239; 
Grzegorz Strauchold, U źródeł prawosławia w Polsce współczesnej, [w:] Prawosławni – skąd? 
Tutejsi! Katalog wystawy, Wrocław 2007, s. 12–33.
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zwykłą grupę. Romowie w nowych warunkach starali się zachować łączność mię-
dzy członkami dawnych taborów. Przez kolejne dekady – mimo wyznawanej przez 
nich wiary katolickiej – izolowali się od polskich środowisk. Niezmiennie trudnym 
problemem było kształcenie romskich dzieci, nawet w szkołach podstawowych. 
Przez wielu Polaków przez dziesiątki lat uważani byli za niepożądanych sąsiadów. 
Wzajemne niechętne stereotypy utrzymują się do pewnego stopnia wśród obydwu 
tych grup narodowych do czasów współczesnych39.

* * *
W tyglu narodowościowym, jakim pod polską – od 1945 r. – władzą był Śląsk, 

znaleźli się, zrządzeniem losu, Grecy i słowiańscy Macedończycy wywodzący się 
z Grecji. Pod koniec II wojny światowej w okupowanej Grecji wybuchła wojna 
domowa między zwolennikami komunizmu a stronnikami przebywającego na 
emigracji króla. W 1949 r. komuniści przegrali, czego efektem była emigracja 
części kombatantów i ich rodzin do krajów związanych z ZSRS, w tym do Polski 
– w liczbie ok. 14 500 osób. Byli oni kierowani głównie na Dolny Śląsk. Osiedlali 
się przeważnie w miastach. Duże grupy znalazły się w Zgorzelcu40 i we Wrocławiu. 
Przybysze z Grecji oczekiwali powrotu do ojczyzny, jednak nie było to możliwe 
jeszcze przez wiele lat41.

* * *
Pierwsze lata powojenne całkowicie przeorały śląskie społeczności. Te trady-

cyjne, tutaj zamieszkałe „od zawsze”, i te w wyniku wojny przybywające. Jakże 
często nie ze swej woli. Śląscy Niemcy w większości opuścili przymusowo ziemie 
rodzinne. Pozostałe na miejscu grupy stanowiły już tylko namiastkę dawnych spo-
łeczności. Podobnie brutalnie obeszła się historia z miejscowymi środowiskami 
pochodzenia słowiańskiego/polskiego. Wielu ich przedstawicieli już wówczas 
opuściło Śląsk, część dobrowolnie, część jako element uznany przez władze pol-
skie za niemiecki. Pozostała na miejscu kilkusettysięczna grupa musiała borykać 
się na terenie przedwojennego polskiego Śląska z tzw. rehabilitacją, eliminującą 
spośród nich Niemców, a na terenie dawnego niemieckiego Górnego Śląska z tzw. 
weryfikacją narodowościową – połączoną z „repolonizacją” – mającą wyłonić 

39 Por. m.in. Łukasz Soł tysik, Romowie w polityce komunistycznych władz Polski (1944/1945– 
1989), [w:] Internacjonalizm czy...? Działania organów bezpieczeństwa państw komunistycznych 
wobec mniejszości narodowych (1944–1989), red. Joanna Hytrek-Hryciuk, Grzegorz Strauchold, 
Jarosław Syrnyk, Warszawa–Wrocław 2011, s. 249–269; Hejger, Przekształcenia narodowościowe, 
s. 312–313.

40 Hejger, Przekształcenia narodowościowe, s. 376–377. Por. też na ten temat Elżbieta Opiłow-
ska, Uchodźcy polityczni z Grecji w Zgorzelcu, [w:] Błogosławiony kraj? Szkice o historii i pamięci 
Dolnego Śląska, red. Dagmara Margieli-Korczewska, Krzysztof Ruchniewicz, Wrocław 2011, 
s. 227–239; Daniel Koreś, Wschodnie Górne Łużyce w XX wieku, [w:] Vademecum historii Górnych 
Łużyc, [dz. zbior., b. red. nauk.], [Lubań 2010], s. 246.

41 Na temat różnych aspektów pobytu uchodźców z Grecji por. też Anna Kurpiel, Uchodźcy 
z greckiej wojny domowej na Dolnym Śląsku – zarys problematyki, [w:] Ziemie Zachodnie – historia, 
s. 157–169. 
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element etnicznie polski nadający się do całkowitego spolonizowania. Wszystkie 
wymienione wyżej grupy górnośląskich Ślązaków były w różnym stopniu powią-
zane z kulturą i cywilizacją niemiecką. Polskie „porządki” postrzegane były przez 
nich jako zaburzenie dotychczasowego, tradycyjnego trybu życia. Niewątpliwie 
„rewolucja demograficzna” na tym terenie nie sprzyjała zachowaniu w dotychcza-
sowym (istniejącym do 1945 r.) kształcie miejscowych społeczności. Nawet tych, 
którym udało się pozostać na rodzinnej ziemi.

Przybywające na ziemie śląskie grupy polskie – pochodzące z różnych stron 
i mające jakże różny bagaż stylu życia, doświadczeń, a nawet poglądów poli-
tycznych – na Dolnym Śląsku zastąpiły niemal całkowicie wysiedlonych stamtąd 
Niemców. Na Śląsku Górnym zostały skonfrontowane z miejscowym elementem 
niemieckim, polskim, regionalnym – często nieposiadającym sprecyzowanych po-
glądów narodowych. Polscy osadnicy byli rozbitkami po straszliwej wojnie. Były 
to grupy rozbite materialnie, rodzinnie, mentalnie. Proces tworzenia nowej polskiej 
tkanki społecznej w końcu lat 40. XX w. dopiero się zaczynał.

Przybyli na Śląsk nie ze swej woli, lecz z różnych przyczyn Ukraińcy (i Łem-
kowie), Cyganie (Romowie), Grecy i Macedończycy zamknęli się w swych małych 
grupach, w których starali się kultywować – mimo że bardzo poważnie pozrywane 
– więzi społeczne.

Czas pogłębionej integracji, skonsumowanej w różnym stopniu i nie przez 
wszystkich nadal przyjmowanej, miał dopiero nadejść wraz ze zmianami geopo-
litycznymi i ideologicznymi w Polsce.

* * *
Po śmierci w 1953 r. dyktatora czerwonej Rosji Stalina, w Polsce stopniowo 

przeprowadzano zmiany w polityce władz komunistycznych. Jesienią 1956 r. Wła-
dysław Gomułka został I sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej. 

Wśród wielu zadań, jakie przed nim stanęły, na pilne załatwienie czekała kwe-
stia polityki prowadzonej na ziemiach zachodnich i północnych. Nie działo się tam 
dobrze42. W ośrodkach miejskich brakowało mieszkań dla przybyłych Polaków, 
wieś dolnośląska w trakcie walk i niedługo po nich została niemal całkowicie 
pozbawiona inwentarza żywego. Marna sytuacja materialna współistniała ze złą 
kondycją społeczną. Miejscowa ludność śląska: resztki etnicznych Niemców i po-
pulacja rodzima pochodzenia etnicznego polskiego wymieszane ze sobą zasadniczo 
nie czuły się dobrze na swej ziemi rodzinnej. Masowe deportacje pierwszych lat 
powojennych wstrząsnęły podstawami funkcjonowania tych zasiedziałych spo-
łeczności. Weryfikacja, rehabilitacja i repolonizacja nie przyniosły skutków ocze-
kiwanych przez decydentów politycznych. Ani nie wysiedlono wszystkich ludzi, 
których – według stosowanych przez polską administrację kryteriów – można by 

42 Grzegorz Strauchold, Powrót na „zaginiony” zachód. Polityka Władysława Gomułki wo-
bec Ziem Zachodnich i Północnych w latach 1956–1957, [w:] Klio viae et invia. Opuscula Marco 
Cetwiński dedicata, red. Anna Odrzywolska-Kidawa, Warszawa 2010, s. 449–463.
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uznać za Niemców, ani nie pozostawiono jedynie grup spełniających wyznaczone 
wówczas odgórnie kryteria polskości. Co więcej, nie uzyskano efektu przyciągnię-
cia do polskości (narodowej, państwowej, obyczajowo-kulturalnej) pozostałych 
na miejscu Ślązaków. W połowie lat 50. XX w. coraz śmielej demonstrowali oni 
swe niezadowolenie z panujących stosunków i nierzadko wykazywali swe pronie-
mieckie sympatie. Odczucia te nie odnosiły się jedynie do spraw stricte narodo-
wościowych. Rodzima opinia śląska podkreślała wyższy (w Republice Federalnej 
Niemiec utrwalał się wówczas „niemiecki cud gospodarczy”) poziom życia za Łabą 
– w kraju, który wojnę przegrał – niż w Polsce – w państwie, które wojnę wygrało... 
Nie bez znaczenia dla postaw ludności rodzimej były usilne w minionych latach 
starania komunistów zmierzające do zideologizowania miejscowej ludności w kie-
runku pełnej akceptacji komunizmu. Takie postępowanie godziło w ukształtowane 
przez co najmniej dziesięciolecia struktury i więzi społeczne miejscowej ludności. 
Komuniści nie osiągnęli swego celu, aczkolwiek w trudno mierzalnym stopniu ich 
wysiłki stanowiły element osłabiający spójność społeczną. Zabiegi ideologizacyjne 
były przez miejscowych postrzegane jako zagrażające tradycyjnemu porządkowi 
społecznemu. Rodziły reakcje obronne, a zarazem potwierdzały popularną tezę, 
iż państwo polskie w tamtejszej postaci nie było państwem przez wielu Ślązaków 
oczekiwanym. Ponadto polscy osadnicy nadal traktowani byli przez miejscowych 
z dużą rezerwą.

Na Górnym Śląsku, terenie podzielonym (w przemieszaniu) między różne 
grupy miejscowe i napływowe, w tużpowojennej dekadzie nie doszło jeszcze do 
szerzej konstatowanej integracji społecznej. Polscy powojenni przybysze, ogólnie 
uznający fenomen istnienia państwa polskiego jako substancji narodowej, nie ak-
ceptowali go jako podmiotu o określonym obliczu ideowym. Wszystkie polskie 
grupy nadal znajdowały się w opozycji wobec miejscowej, zasiedziałej ludności. 
Nie ufały jej (z wzajemnością), nie dowierzały – co nierzadko było uzasadnione 
– w jej formalnie polski charakter narodowy. Polscy osadnicy ogólnie nadal oba-
wiali się ponownej zmiany granic i powrotu na te tereny państwa niemieckiego. 
Taki splot czynników powodował – także w połowie lat 50. XX w. – nieutworze-
nie się jednolitej tkanki społecznej, z której składałyby się wszystkie miejscowe 
grupy – zasiedziałe i osadnicze. Aczkolwiek w obrębie grup przybyłych – w dużo 
mniejszym stopniu między populacjami zasiedziałymi i przybyłymi – stopniowo 
dochodziło do tworzenia bliższych, także rodzinnych związków. 

Zarysowane wyżej problemy były uniwersalne dla całości ziem włączonych 
w 1945 r. do Polski. W. Gomułka, dobrze zorientowany w zagadnieniach tych 
terenów w pierwszych latach powojennych, zadeklarował i początkowo przepro-
wadzał sanację polskiej polityki tam prowadzonej. Powołano komisje rządową 
i parlamentarną, które miały zająć się palącymi miejscowymi problemami. Za 
zgodą najwyższych władz państwowych, skutkiem starań weteranów tzw. myśli 
zachodniej, skupionych w latach 40. XX stulecia w Polskim Związku Zachodnim, 
w 1957 r. powołano Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich. Jego zadaniem 
– jako organizacji społecznej o pozornej autonomii wobec politycznego ośrodka 
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dyspozycyjnego w państwie – było wspieranie wszelkich oficjalnych inicjatyw dla 
uzyskania na ziemiach nowych efektów oczekiwanych przez państwo polskie43. 

Elementem nowej polityki państwa było zrewidowanie stosunku do mniej-
szości narodowych. Wobec największej z nich, zamieszkującej także na Śląsku 
– niemieckiej – prowadzono bardzo pokrętną politykę. Już od początku lat 50. 
XX w., co było także pochodną powstania komunistycznej Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej, zliberalizowano politykę wobec etnicznych Niemców (których 
liczbę ok. 1950 r. szacowano w skali Polski na 200 tys. osób44), którym udało się 
pozostać w stronach rodzinnych. Przy czym, co charakterystyczne, oficjalnie nie 
dostrzegano istnienia Niemców na terenach górnośląskich. Zakładano, iż na tych 
ziemiach spośród dawnych mieszkańców pozostali jedynie tzw. autochtoni polscy. 
Inaczej sytuacja wyglądała na Dolnym Śląsku. Przetrwała tam kilkudziesięcioty-
sięczna grupa miejscowych Niemców przydatnych w zagłębiu przemysłowym 
Wałbrzycha i Nowej Rudy. Posiadali oni – w związku ze zmianą polityki wobec 
Niemców od początku lat 50. XX w., a to z powodu powstania NRD – swoje szko-
ły, czasopisma, umożliwiono im działalność kulturalną. Ten swoisty mikroświat 
nie istniał jednakże w próżni geopolitycznej. Dolnośląscy Niemcy poddawani 
byli usilnej indoktrynacji komunistycznej w ścisłym powiązaniu z komunistami 
z NRD (wcześniej sowieckiej strefy okupacyjnej). Grupa ta, począwszy od lat 50. 
XX w., była systematycznie osłabiana liczebnie przez wyjazdy w ramach akcji 
„łączenia rodzin”. Szczególnie rujnujące dla liczebności dolnośląskich Niemców 
były wyjazdy do NRD i RFN w 1956 r. Wyjechało wówczas z Dolnego Śląska ok. 
23 500 osób45. 

W początkach lat 60. znaczenie mniejszości niemieckiej, jako pozostałości 
historycznej po zwartej miejscowej populacji, zostało zmarginalizowane. W 1957 
r. w województwie wrocławskim pozostało ok. 16 tys. Niemców, spośród których 
w tym czasie 7 tys. starało się o wyjazd. Niemniej – także jako owoc polityki za-
inicjowanej w 1955–1956 r. – nadal na tych terenach, także we Wrocławiu, resztki 
dawnej społeczności niemieckiej miały możliwość legalnej działalności kultural-
no-społecznej. W 1957 r. zarejestrowano – z siedzibą w Wałbrzychu – Niemieckie 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

Co charakterystyczne, z jednej strony ludzie ci byli więc za Niemców uważani, 
z drugiej zaś za legalną mniejszość niemiecką nie byli uznawani aż do początku 
przemian demokratyzacyjnych w Polsce w 1989 r. 

Na terenach górnośląskich sympatie i antypatie różnych grup dawnej, zasiedzia-
łej tam ludności i osadników polskich zasadniczo nie zmieniły się także w kolej-
nych dekadach, chociaż lata 60. i 70. pod tym względem nieco się różniły. Oficjal-

43 Idem, Myśl zachodnia, s. 424–433.
44 Zbigniew Kurcz, Mniejszość niemiecka w Polsce na tle innych mniejszości, Poznań 2001, 

s. 6.
45 Por. Bernadetta Nitschke, Położenie ludności niemieckiej na Dolnym Śląsku w latach 1950– 

1959, [w:] Ziemie Zachodnie i Północne Polski, s. 195–203; Beata Ociepka, Niemcy na Dolnym 
Śląsku w latach 1945–1970, Wrocław 1992, s. 26–47.
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nie na tym terenie zamieszkiwali – obok osadników polskich i ich urodzonych tam 
potomków – jedynie Polacy-Ślązacy. Zarówno ci z przedwojennej polskiej części 
Górnego Śląska, jak i z przedwojennej niemieckiej części tej krainy. 

Takowe uwarunkowania nie miały realnego wpływu na rzeczywiste postawy 
miejscowej rodzimej ludności śląskiej. Nadal w jej obrębie – obok zdeklarowanej 
(nielegalnie) ludności niemieckiej lub demonstrującej proniemieckie sympatie 
oraz zdeklarowanej (szczególnie na przedwojennym polskim Górnym Śląsku) lud-
ności polskiej – była, choć bardzo trudna do precyzyjnego wskazania, populacja 
labilna narodowościowo. Było się czym martwić. Nieprzerwanie w ciągu lat 60. 
i 70. duże grupy spośród ludności miejscowej wyrażały chęć trwałego wyjazdu do 
Niemiec. Tendencje wyjazdowe jednoznacznie świadczyły o klęsce polskiej naro-
dowej polityki integracyjnej. Śląsk Górny opuszczały w kolejnych falach rzesze 
miejscowej ludności. 

Dla niej samej, dla kondycji społecznej zbiorowości rodzimej śląskiej wyjazdy 
takie miały co najmniej dwojakie znaczenie. Wyjeżdżali niezadowoleni z niemoż-
ności kultywowania swej niemieckości. Także niezadowoleni ze społecznego, 
polskiego otoczenia wokół ludności rodzimej, traktowanej przez przybyłych Pola-
ków (a nierzadko także przez jej potomków) co najmniej nieufnie na ich własnej, 
rodzinnej ziemi. Oczekujący dostatniego życia w RFN, a także – w przypadku 
starszych pokoleń – otrzymywania należnych im emerytur za lata wypracowane 
w państwie niemieckim46. Opuszczali ziemie ojczyste ludzie nieakceptujący ustroju 
socjalistycznego – nie tylko z powodu narzuconych koncepcji ekonomicznych, lecz 
także ze względu na prowadzoną politykę ateizacji, uderzającą w tradycyjne cnoty 
śląskie, niszczącą tkankę społeczną istniejącą od pokoleń, niezupełnie zrujnowaną 
dramatycznymi wydarzeniami drugiej połowy lat 40. XX w. 

Masowe migracje miały swoją wysoką cenę. Z górnośląskiego krajobrazu spo-
łecznego znikały rodziny, mieszkańcy przemysłowych dzielnic, liczni mieszkańcy 
wsi. Znowuż ulegały co najmniej rozluźnieniu ukształtowane dawniej więzi spo-
łeczne. Często wyjeżdżali ludzie dojrzali, a pozostawały ich dzieci. Labilna polity-
ka paszportowa komunistów nie gwarantowała możliwości wzajemnych odwiedzin 
w dowolnym czasie. Pozostawała korespondencja i paczki. Obie zresztą formy 
utrzymywania kontaktów kontrolowane przez komunistyczną policję polityczną. 

Według najnowszych szacunków w kolejnych falach wyjazdów ludności miej-
scowej Śląsk Górny opuściło – w latach 1950–1989 – między 300  a 400 tys. ludzi. 
Skutkiem tego udział procentowy ludności rodzimej w województwie opolskim 

46 W przypadku otrzymywania przez mieszkańców Polski emerytur z zagranicy dokonywano 
przeliczania tzw. dewiz (dolarów, funtów, franków, marek etc.) po oficjalnie obowiązującym w pań-
stwie polskim kursie. Ponieważ w czasach tzw. realnego socjalizmu utrzymywano sztucznie zawyżony 
kurs złotego do walut zachodnich, beneficjenci zewnętrznych emerytur otrzymywali w istocie dalece 
niższe uposażenia, niż im się należały. Zresztą powszechną praktyką było wypłacanie – zamiast rze-
czywistych walorów dewizowych – ich ekwiwalentu w postaci drukowanych w Polsce przez państwo 
tzw. bonów towarowych. Mogły być one realizowane jedynie w państwowych sklepach z towarami 
zachodnimi po cenach narzucanych przez państwo polskie.
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(w granicach z jego utworzenia w 1950 r.) spadł z ponad 50% ogółu w 1950 r. do 
ponad 30% w 1989 r.47

Nie mogąc przyznać otwarcie, iż polska polityka narodowo-integracyjna po-
niosła klęskę, nie mogąc też uznać istnienia mniejszości niemieckiej rekrutującej 
się spośród pozytywnie zweryfikowanej ludności rodzimej, polscy komuniści 
postanowili uderzyć w tzw. rewizjonizm. Ten bardzo pojemny termin rozumiano, 
najogólniej rzecz ujmując, jako negowanie poczdamskiego porządku granicznego 
i negowanie polskiej narodowości wszystkich pozostawionych na ziemi rodzinnej 
tzw. autochtonów polskich. Zakładano, iż tego typu poglądy – niekiedy demon-
strowane publicznie – mogą być wyeliminowane poprzez wzmożone działania 
podejmowane w sferze socjalnej, materialnej, psychologicznej, ale i represyjnej, 
policyjnej48.

* * *
Zainicjowana w efekcie przemian z 1956 r. nowa polityka wobec mniejszości 

narodowych miała istotne znaczenie także dla innych niż Niemcy niepolskich 
mieszkańców Śląska. Powstałe w 1956 r. Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kul-
turalne49 stanowiło pole aktywizacji kulturalnej społecznej diaspory ukraińskiej/
łemkowskiej, która wbrew swej woli pojawiła się w końcu lat 40. XX w. także na 
Śląsku. Zezwalając na koncesjonowaną aktywność – jedynie społeczno-kulturalną 
– komunistyczne władze starały się skutecznie kanalizować wszelkie inicjatywy 
wychodzące z tego środowiska50. Niewątpliwie sytuacja tej mniejszości poprawiła 
się w stosunku do istniejącej wcześniej, kiedy to rozproszone grupy i grupki wy-
znawców prawosławia i obrządku greckokatolickiego starały się przede wszystkim 
stworzyć sobie minimum materialnej egzystencji. Zwłaszcza że pozbawione były 
zarówno szkoły w narodowym języku, jak i posługi duszpasterskiej. Teraz sytuacja 
korzystnie się zmieniła. Niewątpliwie służyło to integrowaniu bardzo rozproszo-
nej diaspory ukraińskiej wokół nowo powstałej instytucji, szkoły i Kościołów ob-
rządków wschodnich śląskich Ukraińców. Należy uzupełnić, iż – wzorem władz 
sowieckich, które w 1946 r. zlikwidowały na Ukrainie Cerkiew (Kościół) grecko-
katolicką (obrządek bizantyjsko-ukraiński) – polskie władze komunistyczne nie 

47 Linek, Wypędzenie, s. 295.
48 Por. Grzegorz S t rauchold, Deutsche oder Polen? Sog. Autochthone aus den westlichen 

und nördlichen Gebieten Polens in der theoretischen Idee der Gesellschaft für die Entwicklung der 
Westgebiete. Versuche der Erarbeitung einer wirksamen Integrationspolitik, [w:] Die Haltung der 
kommunistischen Behörden gegenüber der deutschen Bevölkerung in Polen in den Jahren 1945 bis 
1989, hrsg. von Adam Dziurok, Piotr Madajczyk, Sebastian Rosenbaum, Gliwice–Opole 2015, s. 
221–230; Maciej Hejger, Koncepcja walki z rewizjonizmem zachodnioniemieckim ekipy Władysława 
Gomułki, [w:] Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie – koncepcje – realizacja do 1989 r., red. 
Magdalena Semczyszyn, Tomasz Sikorski, Adam Wątor, Szczecin 2013, s. 489–495; Linek, 
Polityka aparatu bezpieczeństwa, s. 157–165; Romanow, Polityka władz polskich, s. 192–198.

49 Por. Jarosław Syrnyk, Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956–1990), Wrocław 
2008.

50 Idem, „Po linii” rewizjonizmu.
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pozwalały do jesieni 1956 r. na swobodne, legalne funkcjonowanie tego obrządku, 
choć stanowił on część powszechnego Kościoła katolickiego. 

Ukraińska autointegracja nie była łatwa ze względu na rozproszenie diaspory 
i brak kapłanów. Cieniem na koncesjonowane formy ukraińskiej/łemkowskiej ak-
tywności kładła się czujna „opieka” ze strony komunistycznej policji politycznej. 
Od 1989 r. ukraińska mniejszość mogła bez ideologicznych przeszkód realizować 
swe ambicje narodowe. Diaspora ukraińska/łemkowska skupiona jest na Dolnym 
Śląsku. Przede wszystkim w ośrodkach miejskich Wrocławia, Legnicy i Świdnicy. 
Stara się ona integrować miejscowe środowiska poprzez wiele inicjatyw kultural-
nych – jak choćby festiwale folklorystyczne – dalece wykraczających poza granice 
Śląska, Polski i poza ukraińskość.

* * *
Październikowe (1956) zmiany nie ominęły także środowiska śląskich Żydów. 

W połowie lat 50. XX w. narastała fala społecznego potępienia polskich Żydów. 
W opinii „ulicy” oskarżano ich o zbiorową odpowiedzialność za zbrodnie popełnia-
ne przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego pochodzenia 
żydowskiego51.

Mocne antysemickie nastroje powodowały wśród – także śląskich – Żydów chęć 
emigracji do państwa Izrael lub jakiegoś kraju zachodniego świata. Wyjazdy z tego 
okresu niewątpliwie osłabiły diasporę, która najpierw próbowała ułożyć sobie życie 
i zawiązać tkankę społecznej łączności bezpośrednio po wojnie, potem zaś po fali 
wyjazdów z Polski od 1946 r. Na Górnym Śląsku w 1966 r. doliczono się 1500 
Żydów. Na Śląsku Dolnym u progu lat 60. XX w., przed kampanią antysemicką 
lat 1967–1968, liczbę Żydów szacowano na 7–8 tys.52

Śląską – ale także ogólnopolską – zbiorowość żydowską „dobiły” wydarze-
nia z lat 1967–1968. Wówczas to Żydzi – w szerokim kontekście – padli ofiarą 
bliskowschodniej, zimnowojennej rozgrywki na linii Wschód–Zachód. W Polsce 
doszło do bezprecedensowej nagonki antysemickiej, zwanej wówczas kampanią 
antysyjonistyczną. Była ona – w węższym kontekście – także pochodną walk 
wewnętrznych o władzę w łonie komunistycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej. W atmosferze zastraszania i autentycznej nagonki, do której wciągano 
szersze warstwy społeczeństwa, doprowadzono do wymuszonej emigracji z Polski 
większości Żydów. Wówczas to niemal całkowitemu zmarginalizowaniu uległ silny 
dotychczas wrocławski ośrodek żydowski. Na Górnym Śląsku w 1970 r. pozostało 
900 Żydów. Dramatyczny schyłek lat 60. spowodował niemal zupełną likwidację 
śląskiej grupy Żydów oraz zamarcie jej życia instytucjonalnego. 

Po rozpoczętych w Polsce w 1989 r. przemianach demokratyzacyjnych zmieniła 
się atmosfera – zarówno oficjalna, jak i społeczna – wokół pozostałości diaspory 

51 Bożena Szaynok, Tematyka żydowska w działalności MBP/MSW (1945–1989), [w:] Interna-
cjonalizm czy...?, s. 270–295.

52 http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_%C5%BByd%C3%B3w_na_Dolnym_%C5%9A-
l%C4%85sku_po_II_wojnie_%C5%9Bwiatowej (dostęp: 15 IV 2015).
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żydowskiej. Na Śląsku działają obecnie gminy wyznaniowe we Wrocławiu i w Ka-
towicach. Skupiają one ok. 500 członków53.

* * *
Okres po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce (od 13 XII 1981 r.) charakte-

ryzował się zamrożeniem kwestii etnicznych, także na Śląsku. Jednak w latach 80. 
XX w. górnośląska – nadal oficjalnie nieuznawana – mniejszość niemiecka artyku-
łowała swe oczekiwania. Wbrew oficjalnemu stanowisku polskiego prymasa Józefa 
Glempa, ale też za cichym przyzwoleniem episkopatu duszpasterstwo w języku 
niemieckim dla górnośląskich Niemców odprawiał biskup opolski, rodowity Gór-
noślązak, Alfons Nossol. W tym czasie, w bardzo trudnych dla ogółu mieszkańców 
Polski latach 80., z Górnego Śląska nadal wyjeżdżali do Niemiec przedstawiciele 
miejscowej rodzimej ludności. Kolejny raz rwały się – przynajmniej w sferze kon-
taktów bezpośrednich – więzi rodzinne, sąsiedzkie, przyjacielskie. 

Obrady Okrągłego Stołu przyniosły w 1989 r. rozpoczęcie przemian demokra-
tyzacyjnych w Polsce. Mniejszości narodowe, także te zamieszkujące na Śląsku, 
uzyskały swobodę działania w warunkach – raczkującej, co prawda – demokra-
cji. Najbardziej doniosłym faktem było oficjalne uznanie przez państwo polskie 
mniejszości niemieckiej, zamieszkującej – nierzadko zwarcie – w największej, 
kilkusettysięcznej (trudnej do precyzyjnego określenia) liczbie na Śląsku Opol-
skim (przedwojennej niemieckiej części Śląska Górnego) i w Katowickiem. Po-
nadto w historycznej stolicy Śląska, we Wrocławiu, w którym przetrwała śladowo 
niemiecka mniejszość, w 1991 r. powołano Niemieckie Towarzystwo Społeczno-
-Kulturalne we Wrocławiu54.

Co charakterystyczne, górnośląskie koła mniejszości niemal w 100% zostały 
zapełnione przez rodzimych Ślązaków (i ich potomków) zweryfikowanych w la-
tach 40. XX w. jako... Polacy. Pokolenia średnie i młodsze na ogół nie znały języka 
niemieckiego. Strumień wyjazdów miejscowej ludności do Niemiec był tak liczny, 
że groziło to zanegowaniem istnienia w granicach Polski (w tym wypadku na Ślą-
sku Górnym) jakiejś liczniejszej, zwarcie zamieszkującej ludności niemieckiej55. 
Ludność rodzima śląska – nie tylko ta demonstrująca swą niemiecką narodowość 
– oczekiwała na możliwość upamiętnienia swych żołnierskich ofiar I i II wojny 
światowej. Postulat ten wzbudzał, a i dzisiaj nierzadko wzbudza żywe sprzeciwy ze 
strony polskiej ludności napływowej i jej potomków56. Dwie wrażliwości nie tylko 
narodowe, ale i „zwykłe” ludzkie, wywodzące się z jakże różnych doświadczeń 
historycznych, nie mogły się pogodzić. Pojawiły się – istniejące naturalnie dużo 
wcześniej, lecz teraz otwarcie artykułowane – obszary dzielące dwie społeczności 
mieszkające wszak razem, ale i obok siebie od półwiecza. Manifestacją istnienia 

53 Kal inowska-Wójcik, Żydzi. 
54 Katarzyna Ćwikła, Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we Wrocławiu, [w:] Śląsk 

w czasie i przestrzeni, s. 275–285.
55 Linek, Wypędzenie, s. 295–298.
56 Gerard Kosmala, Konflikt o pomniki żołnierzy niemieckich poległych podczas I i II wojny 

światowej rozgrywający się w województwie opolskim w latach 1992–2004, Wrocław 2007.
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w Polsce mniejszości niemieckiej była słynna msza pojednania polsko-niemiec-
kiego w dolnośląskiej Krzyżowej w listopadzie 1989 r. Wówczas to znak pokoju 
przekazali sobie premier demokratycznej Polski Tadeusz Mazowiecki i kanclerz 
właśnie jednoczących się Niemiec Helmut Kohl. Ten gest odbywał się w obecności 
licznych rzesz, wśród których nader widoczne były napisy wskazujące na obec-
ność w nabożeństwie przedstawicieli mniejszości niemieckiej w Polsce. Przede 
wszystkim z Górnego Śląska.

* * *
Minione ćwierćwiecze, już w demokratycznej Polsce, od 2004 r. państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, stanowiło czas kontrowersji, ale i uspokajania, 
stabilizowania spraw mniejszości narodowych. Także na Śląsku. Po początkowych 
obawach co do lojalności wobec państwowości polskiej nastąpiła stabilizacja le-
galnej śląskiej mniejszości niemieckiej. Stara się ona kultywować swój charakter 
narodowy nierzadko w kooperacji z oficjalnymi agendami, także naukowymi, 
państwa polskiego. Podobnie, w różnorakich organizacjach skupiła się rodzima 
ludność górnośląska, podkreślająca swą śląskość, ale i związek z narodem i pań-
stwowością polską. Od początku 1990 r. na Górnym Śląsku działa legalny Ruch 
Autonomii Śląska, deklarujący chęć przywrócenia województwu śląskiemu (ze 
stolicą w Katowicach) autonomii wzorowanej na tej istniejącej w II Rzeczypospo-
litej Polskiej, w okresie między dwiema światowymi wojnami. Duże kontrowersje 
wśród zarówno czynników oficjalnych, jak i wielu Polaków wzbudza działalność 
RAŚ zmierzająca do prawnego uznania narodowości śląskiej, jak również do wpro-
wadzenia do szerokiego społecznego obiegu śląskonarodowej wersji historii57. Za 
takową opcją narodowościową w 2011 r., podczas Narodowego Spisu Powszech-
nego, opowiedziało się 847 tys. respondentów. Spośród nich 376 tys. podało tę 
narodowość jako jedyną58. Do chwili obecnej próby zalegalizowania narodowości 
śląskiej są torpedowane przez polskie sądy. 

Stanowi zatem Śląsk, zamieszkany obecnie w większości przez świadomych Po-
laków, miejsce na ziemi także i dla grup o innych od polskości „apetytach” narodo-
wych. Te najliczniejsze wywodzą się z miejscowej ludności śląskiej. Dopełnieniem 
narodowym prowincji jest aktywna diaspora ukraińsko-łemkowska i diaspora rom-
ska. W dużo mniejszym stopniu żydowska i grecko-macedońska. Mieszkają tutaj 
także – choć w bardzo niewielkiej liczbie – przybyli zaraz po II wojnie światowej 
Litwini oraz skupiający się do 1939 r. we Lwowie (obecnie ukraińskim) Ormianie, 
wywodzący się z przedwojennych polskich Kresów Wschodnich – Karaimi, Tata-
rzy. Trudno oczekiwać, by jakimś „czarodziejskim” zrządzeniem losu różnorakie 

57 Por. Tomasz Kamusel la, O Schlonzsku i nacjonalizmie, Zabrze 2008; idem, Schlonzsko: 
Horni Slezsko, Oberschlesien, Górny Śląsk, Elbląg 2001; Dariusz Jerczyński, Historia narodu 
śląskiego, Zabrze 2003. 

58 http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowo%C5%9B%C4%87_%C5%9Bl%C4%85ska (dostęp: 
15 IV 2015).
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grupy zjednoczyły się narodowo i mentalnie. Rzeczywiście, demokratyczny cha-
rakter państwa sprzyja zachowywaniu przez nie odrębności, choć też i „zachęca” 
miejscowe, różne społeczności do integrowania się wokół możliwości tworzenia 
i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

GRZEGORZ STRAUCHOLD

THE ETHNIC ISSUES IN SILESIA AFTER WORLD WAR II

The tragic events that occurred in the first half of 1945 turned the situation in Silesia upside down. 
The victorious Red Army, which did not know the situation in the ethnically mixed Upper Silesia 
acted with vengeance on the inhabitants. Many people were locked in internment camps, which were 
originally intended to hold Nazis. Thousands of people died, regardless of their origins and views. 
Many thousands were forcibly driven to deep interior of the Soviet Union. Many of whom died there. 
The re-Polonising and rehabilitating activities directed at the local population were only partially 
successful. During those several decades when Polish authorities did not officially acknowledge the 
German minority the ethnic relations in Upper Silesia were stifled. Only after the changes of 1989 
was it possible to recognize the existence of the German minority in Poland.

During the four decades of the so-called “Real Socialism” significant changes in the social situ-
ation in Upper Silesia occurred. The workers from villages, which were in the area of large towns 
became workers in large industries. Nonetheless, their village sensibilities, however weakened, re-
mained still. Despite the efforts of communist authorities, even the specially created, singular in the 
region, University of Katowice did not lead to a significant weakening of the attachment of Silesians 
to rural traditions and the catholic faith. In this respect the communist „Soul Engineering” was not 
successful.

Translated by Maciej Zińczuk

GRZEGORZ STRAUCHOLD

ETHNISCHE FRAGEN IN SCHLESIEN NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG

Die tragischen Ereignisse der ersten Jahreshälfte 1945 führten zum Untergang des bisherigen 
schlesischen Mikrokosmos. Die siegreiche Rote Armee, die die nationale Situation im ethnisch ge-
mischten Oberschlesien nicht kannte, rächte sich nun an den Bewohnern. Viele Menschen wurden 
in Arbeitslagern, die ursprünglich zum Herausfiltern von Nazis konzipiert waren, interniert. Aber-
tausende sind, unabhängig von ihrer Nationalität und ihrem ethnischen Zugehörigkeitsgefühl, dort 
umgekommen. Viele Tausende wurden zwangsweise weit in den Osten der Sowjetunion deportiert, 
von denen viele starben. Die Repolonisierungs- und Rehabilitierungsmaßnahmen gegenüber der ein-
heimischen Bevölkerung haben nur zum Teil Erfolge gebracht. Mehrere Jahrzehnte lang, in denen 
die polnische Regierung eine deutsche Minderheit ignorierte, waren die ethnischen Verhältnisse in 
Oberschlesien eingefroren. Erst die Umwälzungen in Polen nach 1989 führten zur Anerkennung der 
Existenz einer deutschen Minderheit.

Innerhalb von vier Jahrzehnten des sog. Realsozialismus in Polen ist es zu bedeutenden Entwick-
lungen innerhalb der sozialen Lage in Oberschlesien gekommen. Die aus den suburbanen Dörfern 
stammenden Arbeiter wandelten sich zu großindustriellen Arbeitern. Nichtsdestotrotz hielten ihre 
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Verbindungen mit dem ländlichen Brauchtum, auch wenn sie sich mit der Zeit abschwächten, wei-
terhin an. Nicht einmal die speziell gegründete und in dieser Region einzige Universität in Kattowitz 
vermochte es, großen Anstrengungen von Seiten des kommunistischen Regimes zum Trotz, die Bin-
dungen der Oberschlesier an die dörflichen Traditionen und ihr katholisches Bekenntnis zu schwächen. 
Auf diesem Gebiet erlitt die kommunistische „Seelentechnologie“ eine empfindliche Niederlage.

Übersetzt von Waldemar Könighaus
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(WYBRANE ZAGADNIENIA)1

Problematyka tożsamości kulturowej i regionalnej Śląska należy od lat do 
najważniejszych zagadnień badawczych. Podejmowana jest w równym stopniu 
przez historyków, etnologów, kulturoznawców, antropologów kultury, geografów 
historycznych, a także socjologów, historyków sztuki, germanistów i polonistów2. 

1 Niniejsza praca została przygotowana w ramach międzynarodowego programu Cuius regio. An 
analysis of the cohesive and disruptive forces determining the attachment and commitment of (groups 
of) persons to and the cohesion within regions (Cuius Regio. Analiza sił spajających i destrukcyjnych 
w obrębie regionu określających przynależność osób (grup społecznych) oraz spójność społeczną 
jako zjawisko historyczne), decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 832/N-ESF-CORE-
CODE/2010/0.

2 Jürgen Joachimsthaler, Wielokrotnie wyobrażana prowincja. Śląsk między wizją a rzeczywi-
stością, [w:] Śląsk. Rzeczywistości wyobrażone, red. Wojciech Kunicki, współpr. Natalia i Krzysztof 
Żarscy, Poznań 2009, s. 478–513; Henryka Wesołowska, Dolny Śląsk jako region etnograficzny, 
[w:] Śląsk, Schlesien, Slezsko. Przenikanie kultur, red. Zygmunt Kłodnicki, Wrocław 2000, s. 
11–40; Elżbieta Berendt, Sztuka ludowa jako wyraz etnicznego zróżnicowania regionu, [w:] ibidem, 
s. 69–89; Zygmunt Kłodnicki, Dolny Śląsk na tle ziem Polski w świetle tradycyjnej kultury mate-
rialnej, [w:] ibidem, s. 93–108; Elżbieta Berendt, Powojenny kształt dolnośląskiej tradycji ludowej, 
[w:] ibidem, s. 141–154; eadem, Przeszłość „zadana” przyszłości. Dolnośląska tradycja ludowa, 
„Dolny Śląsk”, 2001, 9, s. 241–250; Joanna Nowosielska-Sobel, „Oswajanie krajobrazu” na 
Dolnym Śląsku w drugiej połowie lat 40. XX w., [w:] Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, red. 
Wojciech Kucharski, Grzegorz Strauchold, Wrocław 2011, s. 47–61; Agnieszka Zabłocka-Kos, 
Odbudowa i dziedzictwo kulturowe miast na Dolnym Śląsku, [w:] ibidem, s. 339–359; Izolda Topp, 
Swoi i obcy. Szkic do najnowszych dziejów kształtowania się tożsamości kulturowej na kłodzkiej wsi, 
„Dolny Śląsk”, 95, 2002, 1, s. 215–220; Izolda Topp-Wójtowicz, Folklor dolnośląski – mit czy 
rzeczywistość?, [w:] Trudne dziedzictwo. Tradycje dawnych i obecnych mieszkańców Dolnego Śląska, 
red. Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, Wrocław 2006, s. 150–161; Bernard 
Linek, Los niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej, [w:] 
ibidem, s. 60–74; Joanna Nowosielska-Sobel, „Na barkach nieśli krajobraz” – z problemów 
oswajania zastanej przez osadników przestrzeni na przykładzie powiatu jeleniogórskiego drugiej 
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Niezmiennie nurtuje dziennikarzy i publicystów. Z inicjatywy mediów („Gazeta 
Wyborcza” oddział Wrocław) zorganizowano w październiku 2014 r. w stolicy 
Dolnego Śląska debatę Tożsamość Dolnoślązaków. Unia wielu kultur z udziałem 
m.in. naukowców, polityków, działaczy społecznych. Wspomniana problematyka 
znajduje się nieustannie w centrum uwagi władz lokalnych, które inicjują wiele 
działań zarówno o charakterze monitoringu i badań statystycznych, jak i współ-
kształtujących procesy tożsamościowe. Przykładem wspomnianych aktywności 
może być projekt zrealizowany w 2011 r. przez Centrum Monitoringu Społeczne-
go i Kultury Obywatelskiej we Wrocławiu (Instytucja Kultury Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego), którego celem było zbadanie metodami statystycznymi 
sposobu samookreślenia przez mieszkańców województwa definicji Dolnoślązaka. 

połowy lat 40., [w:] ibidem, s. 108–126; eadem, „Czy istnieje Polak sudecki?”. Z problemów kształ-
towania się tożsamości zbiorowej ludności Dolnego Śląska na przykładzie Ziemi Jeleniogórskiej 
w latach 60. XX w., [w:] Dolnoślązacy? Kształtowanie tożsamości mieszkańców Dolnego Śląska 
po II wojnie światowej, red. eadem, Grzegorz Strauchold, Wrocław 2007, s. 21–43; Małgorzata 
Ruchniewicz, Budowa kłodzkiej tożsamości regionalnej jako zadanie czasopisma „Ziemia Kłodz-
ka” w latach 90. XX w., [w:] ibidem, s. 61–71; Mateusz Hartwich, Kulturowe oswajanie krajobrazu 
w Karkonoszach po 1945 r., [w:] Nazwa dokumentem przeszłości regionu. Tom poświęcony Wielkiemu 
Profesorowi Stanisławowi Rospondowi, red. Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, 
Wojciech Kucharski, Wrocław 2010, s. 435–455; Gerard Kosmala, Nazwy lokalne na Górnym 
Śląsku – wokół problematyki i praktyki badań toponomastycznych, [w:] ibidem, s. 359–376; idem, 
Śląski region kulturowy, [w:] Śląsk w czasie i przestrzeni, red. Joanna Nowosielska-Sobel, Grze-
gorz Strauchold, Wrocław 2009, s. 105–122; Anna Bindacz, Pogranicze śląsko-morawskie na 
przykładzie powiatu raciborskiego, [w:] ibidem, s. 123–131; Stefan Bednarek, Regionalizm dolno-
śląski – teraźniejszość i przyszłość, „Dolny Śląsk”, 95, 2002, 1, s. 221–229; idem, Jedność śląska 
– z perspektywy dolnośląskiej, ibidem, 96, 2003, 3, s. 260–265; Urszula Zajączkowska, Kulturo-
we dziedzictwo Opola – wartość czy obciążenie?, [w:] Miasta w przestrzeni środkowoeuropejskiej: 
Opole–Görlitz/Zgorzelec–Opawa po 1989 roku, red. Markus Bauer, Małgorzata Choroś, Bernard 
Linek, Michał Lis, Opole 2013 (Colloquium Opole 2012), s. 97–105; Adolf Nasz, Przemiany kultu-
rowo-społeczne we wsi dolnośląskiej po drugiej wojnie światowej, Wrocław 1970 (Wieś Dolnośląska. 
Prace i Materiały Etnograficzne, t. 20), s. 9–17; Folklor Górnego Śląska, red. Dorota Simonides, 
Katowice 1989; Paweł Banaś, Oswajanie Ziem Odzyskanych, Warszawa 2009; Eugeniusz Kłosek, 
Meandry współczesnej identyfikacji etnicznej na Górnym Śląsku, [w:] Śląsk – etniczno-kulturowa 
wspólnota i różnorodność, red. Barbara Bazielich, Wrocław 1995, s. 123–137; Marian G. Gerlich, 
Górnośląskie ruchy regionalne w ujęciu etnologicznym. Wybrane problemy, [w:] ibidem, s. 139–148; 
Kazimierz Pudło, Wpływ stosunków interetnicznych na przenikanie się kultur ludności Dolnego 
Śląska po II wojnie światowej, [w:] ibidem, s. 169–175; Dan Gawrecki, W poszukiwaniu górno-
śląskich tożsamości, [w:] Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego 
regionu, red. Joachim Bahlcke, Dan Gawrecki, Ryszard Kaczmarek, Bytom 2011, s. 57–72; 
Maria Lipok-Bierwiaczonek, Etnograficzny obraz Górnego Śląska, [w:] ibidem, s. 373–405; 
Roman Baron, Andrzej Michalczyk, Michał J. Witkowski, Kim jest Górnoślązak?, [w:] ibidem, 
s. 467–473; Agnieszka Matusiak, Kulinarne wojaże jako element turystyki kulturowej. Dziedzictwo 
kulinarne Górnego Śląska, „Turystyka Kulturowa”, 2009, 2, s. 4–19, [w:] www.turystykakulturowa.
org (dostęp: 5 IX 2014); Anna Szyfer, Procesy kulturowe na Ziemiach Zachodnich i Północnych 
z podkreśleniem roli kultury grup autochtonicznych, [w:] Etnologia i folklorystyka wobec problemu 
tworzenia się nowego społeczeństwa na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Dorota Simonides, 
Opole 1987, s. 23–35.
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Efektem projektu był raport z badań zatytułowany Tożsamość mieszkańców Dol-
nego Śląska3. 

Wspomniany problem charakteryzuje się dużą liczbą zagadnień, które muszą 
być uwzględnione przez badaczy tematu, jak również wielopłaszczyznowością 
problematyk. W niniejszym artykule skoncentrowano się przede wszystkim na 
tematyce tożsamości kulturowej i regionalnej Śląska w kontekście analizy sił 
spajających i destrukcyjnych działających na osoby i grupy społeczne na płasz-
czyźnie zjawisk historycznych po II wojnie światowej w odniesieniu do obecnych 
województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Ze względu na obszerność 
zaproponowanej problematyki badawczej starano się wspomniany problem przed-
stawić na podstawie wybranych przykładów.

Finał II wojny światowej oznaczał dla Europy Środkowo-Wschodniej, w tym 
w sposób szczególny dla Polski, głębokie przekształcenia geopolityczne. Wielo-
rakie konsekwencje wspomnianych zmian jak w soczewce odbijały się na Śląsku, 
przynosząc radykalne zmiany polityczne i terytorialne. Konstytuująca się coraz 
mocniej pod patronatem Związku Radzieckiego i Armii Czerwonej na ziemiach 
polskich realna władza komunistów niosła na swoim sztandarze koncepcję oparcia 
powojennych polskich granic na zachodzie na linii Odry i Nysy Łużyckiej. Kształt 
przyszłej granicy południowej i zachodniej Polski, w tym oczywiście status Śląska, 
problematyzowały konflikty międzypaństwowe ze wskazaniem na spór o przyna-
leżność Zaolzia oraz czechosłowackie pretensje do ziemi raciborskiej, głubczyckiej 
oraz kłodzkiej i żytawskiej, rozstrzygnięte ostatecznie umową graniczną w 1958 r. 
Wielką wagę miały także postanowienia zawierane między ówczesnymi mocar-
stwami, ze Związkiem Radzieckim, Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią 
na czele. Na konferencji w Jałcie w lutym 1945 r. enigmatycznie stwierdzono, iż 
Polska powinna uzyskać istotny przyrost terytorialny na północy i zachodzie, od-
suwając rozstrzygnięcie tego problemu do przyszłej konferencji pokojowej. Polscy 
komuniści w ramach tzw. Rządu Tymczasowego, działając w ścisłym porozumie-
niu z Moskwą, nie czekając na ostateczne ustalenia międzynarodowe odnośnie do 
niemieckich kresów wschodnich, realizowali na wspomnianych ziemiach, w tym 
oczywiście na Śląsku, politykę faktów dokonanych4.

3 Tożsamość mieszkańców Dolnego Śląska. Raport z badań, projekt realizowany przez Centrum 
Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej we Wrocławiu (Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego), Wrocław, grudzień 2011; WWW.cmsiko.pl/resources/files/raporty/
tozsamosc.pdf (dostęp: 29 IV 2015), s. 46. 

4 Marek Czapliński, Elżbieta Kaszuba, Gabriela Wąs, Rościsław Żerel ik, Historia Śląska, 
Wrocław 2002, s. 426–428; Małgorzata Ruchniewicz, Lata 1945–1948. Dolny Śląsk u progu no-
wej epoki, [w:] Dolny Śląsk. Monografia historyczna, red. Wojciech Wrzesiński, Wrocław 2006, 
s. 627–628; Grzegorz Strauchold, Autochtoni polscy, niemieccy, czy... Od nacjonalizmu do ko-
munizmu (1945–1949), Toruń 2001, s. 22; idem, Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej 
w latach 1945–1957, Toruń 2003, s. 79–81; idem, Dolny Śląsk – „odzyskana perła”, [w:] Trudne 
dziedzictwo, s. 13–15; Adam Dziurok, Bernard Linek, W Polsce Ludowej (1945–1989), [w:] Hi-
storia Górnego Śląska, s. 267–271; Krzysztof Nowak, Śląsk czechosłowacki po 1945 roku, [w:] 
ibidem, s. 287–288. 
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 W działaniach tych widać było jednak wyraźne rozróżnienie między Śląskiem 
Górnym i Dolnym. Pierwszy ze wspomnianych traktowany był jako cenna ziemia 
pełna bogactw naturalnych, z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą przemysłową. 
Ogromne znaczenie propagandowe miał również fakt, iż ziemie te były zamiesz-
kiwane przez Ślązaków uznawanych za „odzyskanych” Polaków. Wspomniane 
przywrócenie górnośląskiej ziemi Macierzy było praktycznie do 1947 r., czyli 
ugruntowania komunistycznej władzy politycznej w Polsce, jednym z głównych 
haseł tworzenia zrębów powojennej państwowości polskiej. 

Zgoła inaczej rzecz się miała w przypadku Dolnego Śląska. W zasadzie do wio-
sny 1945 r. ziemie te znajdowały się w rękach niemieckich. W momencie objęcia 
ich kontrolą przez Armię Radziecką wielką niewiadomą było, jak daleko sięgać ma 
polska administracja. Nie bez trudności, ale jednak z wielką konsekwencją do lata 
1945 r. Dolny Śląsk, z pewnymi wyjątkami, kontrolowany był już przez Polaków. 
Ustalenia podjęte przez Wielką Trójkę w lipcu 1945 r. w Poczdamie sankcjonowały 
stan istniejący, znowu enigmatycznie wskazując na omawiane tu tereny jako pozo-
stające „pod zarządem państwa polskiego”. I chociaż postanowienia Wielkiej Trójki 
oraz polityka faktów dokonanych realizowana przez polską administrację w 1945 r. 
tworzyły raczej prowizorium graniczno-terytorialne niż fundamenty stabilizacji, 
to jednak został wyraźnie wytyczony kierunek na włączanie tych ziem w obręb 
nowego państwa polskiego. Ogromne znaczenie dla tworzenia podstaw trwałości 
tak zapoczątkowanych zmian miała decyzja poczdamska o wysiedleniu ludności 
niemieckiej. Jak zauważa Grzegorz Strauchold: „Do dyspozycji władz polskich sta-
nęła pusta, przynajmniej do końca 1946 roku, rozległa kraina do zasiedlenia przez 
ludność polską. [...] Przybyli z różnych stron będą tworzyli tutaj – w założeniu 
maksymalnie szybko – w pełni zintegrowaną nową, polską społeczność. Integro-
waną – jak oficjalnie, choć niejawnie zakładano – pod czujną »opieką« czynników 
państwowych. Nie było w kręgach Polskiej Partii Robotniczej tajemnicą, że sytuacja 
demograficzna tworząca się na Dolnym Śląsku daje szansę tworzenia społeczeństwa 
najpierw złożonego z atomów, ale potem zjednoczonego w kształcie oczekiwanym 
przez kierownictwo polityczne i ideologiczne państwa. Taka polityka i dążenia reali-
zowane były na terenach dolnośląskich przynajmniej do końca 1970 roku. Zarazem 
Dolny Śląsk był teoretyczną gwarancją wielkiego, realnego wzbogacania państwa 
polskiego w jego nowym kształcie. Obok całkiem niezłych gleb i zastanej wysokiej 
kultury rolnej, znajdowały się tutaj [...] wielkie instalacje przemysłowe”5.

Podejmując zasygnalizowany we wstępie problem, należy wskazać na fakt, iż 
nie można mówić o zjawisku jednej śląskiej tożsamości kulturowej i regionalnej. 
Dolny Śląsk, Górny Śląsk i Opolszczyzna na wspomnianym obszarze wykazują 
wyraźne i bardzo głębokie zróżnicowanie oraz własną specyfikę. Jest to wynik 
wielu wydarzeń i procesów politycznych, społecznych, gospodarczych, które na 
omawianym terenie miały miejsce w ciągu wieków. Przekształcenia geopolitycz-
ne Śląska jako wynik II wojny światowej i ich następstwa w postaci m.in. zmiany 

5 Strauchold, Dolny Śląsk, s. 14–15.
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granic i przynależności państwowo-etnicznych oraz głębokich przeobrażeń etnicz-
no-demograficznych i kulturowych ugruntowały wspomniane podziały, stanowiąc 
w dużej mierze fundament sił wpływających destrukcyjnie na zamieszkujące wska-
zane tereny społeczeństwa. Jednocześnie dały one asumpt do rozpoczęcia procesu 
budowy nowych grup społecznych definiowanych za pomocą wyznacznika miejsca 
i czasu rzeczywistości zapoczątkowanej rokiem 1945.

Początek procesu powstawania powojennej tożsamości kulturowo-regionalnej 
Dolnego Śląska jest konstytuowany przede wszystkim przez fakt niemalże kom-
pletnej wymiany ludności z równoczesnym zerwaniem wszelkich tradycji regio-
nu. Jak zauważa Andrzej Zawada, doszło w ten sposób do powstania zjawiska 
„amputowania pamięci”6. Na to nałożyła się polityka państwa polskiego z coraz 
bardziej konstytuującym się komunizmem, ukierunkowana na spolonizowanie tej 
ziemi z jednej strony poprzez polskie osadnictwo, z drugiej zaś, w znaczeniu kul-
turowym, poprzez szeroko rozumianą akcję poszukiwania „kamieni mówiących 
po polsku” i za pomocą różnorodnych działań kulturalno-społecznych utrwalają-
cych przekonania o polskości Dolnego Śląska7. Nie bez znaczenia był tu również 
fakt wpisania w politykę państwa wyraźnej retoryki antyniemieckiej, której sedno 
oparte było na propagandzie głoszącej ciągłe zagrożenie niemieckimi roszczeniami 
terytorialnymi wobec regionu8.

Inne czynniki warunkować będą proces formacyjny tożsamości kulturowo-re-
gionalnej w nowej sytuacji geopolitycznej Śląska Górnego i Opolskiego. Wspo-
mniane ziemie objęte zostały co prawda także przemianami etnicznymi, jednakże 
nie miały one aż tak ogromnej skali, jak w przypadku Dolnego Śląska. Głównym 
problemem było w tym wypadku samookreślenie przez ludność autochtoniczną 
własnej tożsamości. Określenie to było determinowane nie tylko osobistym prze-
konaniem, ale także stosunkiem do polskiego i niemieckiego dziedzictwa tej zie-
mi oraz postawą władz polskich realizujących działania weryfikacji narodowej. 
Jak zauważa Jürgen Joachimsthaler: „Na Śląsku opolskim po 1945 r. trzeba było 
oprzeć się dopiero na nowo przypisanej temu regionowi polskiej tradycji”9. Zgoła 
inaczej problem ten wyglądał na Górnym Śląsku, gdzie linie podziałów i odwołań 
przebiegały pomiędzy polską, niemiecką, śląską i czeską tożsamością10. Faktem 
dodatkowo komplikującym procesy przemian kulturowo-regionalnych był stosunek 
ludności autochtonicznej do polskich osadników z Kresów Wschodnich i centralnej 
Polski, którzy przywozili ze sobą własny bagaż kulturowy11.

Na Dolnym Śląsku do podstawowych determinantów kształtujących jego 
tożsamość kulturowo-regionalną należą, począwszy od 1945 r. po pierwsze po-

6 Za: Joachimsthaler, Wielokrotnie wyobrażana prowincja, s. 496. 
7 Zdzisław Hierowski, Program kulturalny dla ziem odzyskanych, „Odra”, 1945, 7, s. 1. 
8 Joachimsthaler, Wielokrotnie wyobrażWielokrotnie wyobrażWielokrotnie wyobra ana prowincja, s. 479–480.
9 Ibidem, s. 481.
10 Ibidem; Gawrecki, W poszukiwaniu górnośląląl skich toąskich toą żsamożsamoż ści, s. 71–72.
11 Adam Dziurok, Bernard Linek, Dzieje najnowsze po 1945 r., [w:] Historia Górnego ŚlŚlŚ ąląl skaąskaą , 

s. 274–275.
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wojenne dziesięciolecia, następujące czynniki: określenie się nowych osadników 
wobec zastanego tu dziedzictwa kulturowego wykształconego przez niemieckich 
mieszkańców tej ziemi; stopień odwoływania się przez osadników i trwania przy 
własnym, przywiezionym tu z małych ojczyzn bagażu kulturowym; budowanie 
relacji z innymi grupami osadniczymi i etnicznymi; polityka władz państwowych 
wobec polskich osadników kształtowana przez działania rzeczywiste i propagando-
we wobec Ziem Odzyskanych, jak również wobec państwa niemieckiego; polityka 
gospodarcza na Dolnym Śląsku mierzona stopniem industrializacji i urbanizacji. 
W tym miejscu należy również poczynić uwagę, iż pomijając pewne naturalne po-
dobieństwa, proces budowy tożsamości kulturowo-regionalnej inaczej przebiega 
w miastach, inaczej zaś w ośrodkach wiejskich czy małomiasteczkowych. 

Bez względu na to, skąd przybywali w pierwszych powojennych latach na 
Dolny Śląsk osadnicy, reprezentowali oni ambiwalentny stosunek do zastanego tu 
niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Negatywny osąd wynikał z jednej strony 
z bolesnych doświadczeń wojennych, które nakazywały spoglądać na twórców 
zastanej tu kultury jako nośniki hitleryzmu i zbrodniczej ideologii. Z drugiej zaś 
w całokształcie odbiegał w wymiarze zarówno dziedzictwa materialnego, jak 
i duchowego od znanych do tej pory wzorców. Mimo zastosowania przez władze 
polskie zasady równoleżnikowego przesiedlania osadników, czyli do podobnych 
uwarunkowań geograficznych i klimatycznych terenu (często nie udawało się jed-
nak zrealizować wspomnianej zasady), nie sposób było uniknąć problemu obco-
ści krajobrazu przyrodniczego, który przecież należy do kluczowych czynników 
determinujących tożsamość miejsca. Ważna była tu również motywacja osadnicza 
(przymus i brutalne wyrwanie z dotychczasowej przestrzeni kulturowej z powodów 
geopolitycznych czy dobrowolne opuszczenie dotychczasowego miejsca zamiesz-
kania w poszukiwaniu lepszych perspektyw życiowych)12.

Negatywny stosunek do niemieckiego dziedzictwa kulturowego przybierał przez 
dziesiątki lat – w większym lub mniejszym wymiarze niemal do czasów przełomu 
w 1989 r. – różnorodne formy, w tym niszczenie rozmaitego rodzaju obiektów, 
nawet zabytkowych, przebudowywanie domostw i przystosowywanie ich do wa-
runków znanych z przestrzeni małych ojczyzn, degradację infrastruktury miejskiej 
czy wiejskiej, zmianę nazw topograficznych, polonizację kultury duchowej13. Wraz 

12 Jakub Tyszkiewicz, Integracja czy asymilacja? Polska polityka wobec polskiej ludności 
napływowej i Niemców pozostałych na ziemiach zachodnich i północnych, [w:] Postanowienia 
i konsekwencje konferencji w Jałcie i Poczdamie. Materiały z części historycznej VIII Seminarium 
Śląskiego. Śladami śląskich losów wczoraj – dziś – jutro, red. Michał Smolarz, Gliwice–Opole 
2003, s. 49–58; Julian Janczak, Dzieje stosunków etnicznych, [w:] Dziedzictwo kulturowe Dolnego 
Śląska, red. Zygmunt Kłodnicki, t. 1, Wrocław 1996, s. 30–32; Magdalena Rostworowska, Nowi 
osadnicy, [w:] ibidem, s. 261–293; Wanda Czapran, Rola więzi krewniaczych w kształtowaniu się 
społeczności lokalnych na Dolnym Śląsku, [w:] Etnologia, s. 61.

13 Gregor Thum, Die fremde Stadt. Breslau 1945, Berlin 2003, s. 171–210, 338–392; Jakub 
Tyszkiewicz, Propagandowe aspekty tzw. odzysku cegły we Wrocły we Wrocł ławiu (1945ławiu (1945ł –1955), [w:] Pod 
dyktando ideologii. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej, red. Paweł Knap, 
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z odejściem ludności niemieckiej z dolnośląskiej ziemi całkowicie wyrugowano 
tutejszy folklor i niektóre zawody oraz usługi. Przestała istnieć funkcjonująca do 
1945 r. struktura agrarno-społeczno-kulturowa determinująca specyficzny ogląd 
terenów wiejskich regionu. Wszystkie wymienione tu zjawiska wyjątkowo utrud-
niały, zwłaszcza w pierwszych powojennych latach, tworzenie więzi społecznych 
opartych na tożsamości kulturowo-regionalnej, bo ta po prostu nie została jeszcze 
zdefiniowana, a jak pokazał czas, wspólna wrogość wobec zastanego tu niemiec-
kiego dziedzictwa kulturowego była niewystarczającym spoiwem, co szczególnie 
uwidaczniało się na wsi. 

Ambiwalentny stosunek do zastanej przez osadników przestrzeni kulturowej 
rodził w nich w sposób poniekąd naturalny poczucie obcości, samotności, wrogo-
ści, odrzucenia tego, co nieznane. W reakcji na wspomnianą postawę rozpoczął 
się proces oswajania krajobrazu kulturowego Dolnego Śląska. Przebiegał on wie-
lotorowo. Zrazu, jak zauważa Paweł Banaś, owo „oswajanie” miało w znacznej 
mierze charakter bezpardonowych, brutalnych działań niszczenia wszystkiego, co 
kojarzono z „niemieckością”14. Wraz ze wspomnianym definiowaniem „oswajania” 
funkcjonowało równolegle myślenie w kategoriach przekształcenia niemieckiej 
przestrzeni kulturowej w taki sposób, aby w nowym obcym miejscu stworzyć na-
miastkę poprzedniego sposobu życia i jego warunków15.

W procesie oswajania przestrzeni kulturowej na Dolnym Śląsku wskazać można 
wyraźne dwa wątki. Z jednej strony możemy mówić o oswajaniu indywidualnym, 
z drugiej zaś o zbiorowym. Działania mieszczące się w pierwszej kategorii były 
determinowane indywidualną postawą konkretnego człowieka, jego doświadcze-
niami z przeszłości, motywacją osadniczą i personalnym podejściem do sytuacji, 
w której się znalazł, własnym bagażem kulturowym. Z drugiej strony możemy 
mówić o zbiorowej formie oswajania przestrzeni kulturowej, która – jak zauważa 
P. Banaś – była „skomplikowanym procesem kreowania wizji Ziem Odzyskanych” 
z użyciem różnorodnych środków, metod wykorzystywanych przez wielorakie 
ośrodki decydenckie, animatorów firmowanych przez rozmaite profesje (m.in. 

Szczecin 2013, s. 190–196; idem, Ziemie obiecane. Byłe tereny niemieckie przejłe tereny niemieckie przejł ęte przez Polskęte przez Polskęte przez Polsk i ich 
losy w latach 1945–1948, „Pamięć i Przyszłość”, 2010, 1, s. 7–17; idem, Jak rozbierano Wrocławławł ,
„Odra”, 1999, 9, s. 17–21; idem, Wrocławska Dyrekcja Odbudowy. Prławska Dyrekcja Odbudowy. Prł óba ratowania tkanki miej-
skiej wskiej wskiej latach 1946–latach 1946–latach 1946 1949, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 1999, 3, s. 421–434; Marek 
Ordyłowski, Życie codzienne we WrocŻycie codzienne we WrocŻ ławiu 1945ławiu 1945ł –1948, Wrocław 1991, s. 42–44; idem, Walka
o polskie nazwy wrocławskich ulicławskich ulicł , [w:] Nazwa dokumentem przeszłołoł ści regionu, s. 291–300; Har-
twich, Kulturowe oswajanie krajobrazu, s. 443–447; Joanna Nowosielska-Sobel, „Matecznik 
sprzeczności?”. Spór or or „włałał śaśa ciwe nazwy” na Dolnym ŚlŚlŚ ąląl sku po II wojnie ąsku po II wojnie ą światowej wwiatowej wwiatowej świetle pra-
sy regionalnej, [w:] ibidem, s. 221–237; Paweł Banaś, Oswajanie Ziem Odzyskanych, s. 6; Nasz, 
Przemiany kulturowo-społecznełeczneł , s. 21–22; Krzysztof Ruchniewicz, Region karkonoski po 1945 
roku, [w:] Wspaniały krajobraz. Artyły krajobraz. Artył śy krajobraz. Artyśy krajobraz. Arty ci ici ici kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX wieku, red. Klaus 
Bździach, Berlin–h, Berlin–h, Berlin Jelenia Góra 1999, s. 31.

14 Banaś, Oswajanie Ziem Odzyskanych, s. 6; D. Skrzeszewska-Bieńkowska, List ze Szklar-
skiej Poręby, „Odra”, 1946, 29, s. 6.

15 Topp-Wójtowicz, Folklor, s. 156.



108 Joanna Nowosielska-Sobel

nauczycieli, historyków, pisarzy, poetów, działaczy kulturalnych) czy wreszcie 
szeroko pojmowane społeczeństwo16. 

Z pewnością różnorodnym formułom oswajania krajobrazu kulturowego nie 
sprzyjało poczucie tymczasowości, podsycane dodatkowo różnymi czynnikami, 
takimi jak lęk przed powrotem Niemców czy napięta sytuacja międzynarodowa 
i obawa przed wybuchem nowej wojny światowej17. Proces „oswajania krajobrazu” 
na Dolnym Śląsku – długotrwały i skomplikowany – mimo różnorodnych płasz-
czyzn, na jakich się rozgrywał, i wielorakich kierunków, w jakich podążał, był dla 
dolnośląskich osadników koniecznością, na którą niejednokrotnie wbrew swojej 
woli byli skazywani. O problemie pisał na łamach „Odry” w 1946 r. Stanisław 
Kolbuszewski: „[...] człowiek nie może żyć na stałe wśród obcych, nie może żyć 
z wieczną świadomością tymczasowości i bez wsparcia się o przeszłość i tradycję, 
życie dopiero wtedy znamion trwałości nabiera, gdy ma się własny dom, gdy jest 
się u »siebie«. A u »siebie« znaczy mieć nie tylko materialne rzeczy, ale »swoją 
atmosferę duchową«”18.

Procesom osadniczym towarzyszyło nieodłącznie wiele zjawisk, których efek-
tem było stworzenie fundamentów nowego krajobrazu kulturowego Dolnego Ślą-
ska. Był on kształtowany w różnym stopniu przez wszystkie grupy osadnicze. Na 
dolnośląskiej ziemi można było spotkać zarówno osadników z centralnej Polski, jak 
i przesiedleńców z ziem utraconych na rzecz Związku Radzieckiego. Trzecią grupę 
stanowili Polacy z Jugosławii, głównie z obszarów Bośni i Hercegowiny. Czwartą 
grupę tworzyli zaś Ukraińcy i Łemkowie. Mozaikę etniczno-regionalną uzupełniali 
Polacy pochodzący z rumuńskiej części Bukowiny. Specyficzną grupę osadników, 
którymi zasiedlano przede wszystkim zachodnie powiaty regionu (lwówecki, lu-
bański, zgorzelecki, żarski), stanowili wojskowi, którzy po demobilizacji stanowić 
mieli pewny element na późniejszych terenach nadgranicznych19. Nie można tu 

16 Banaś, Oswajanie Ziem Odzyskanych, s. 6; Nowosielska-Sobel, „Na barkach nieśli kra-
jobraz”, s. 112–126.

17 Za: Ordyłowski, Życie Życie Ż , s. 237; Thum, Die fremde, s. 266–270.
18 Stanisław Kolbuszewski, Kolumna duchów nad nami, „Odra”, 1946, 42, s. 2; M. Ruch-

niewicz, Lata 1945–1948, s. 653.
19 Adam Baniecki, Osadnictwo rolnicze w powiecie bolesławieckimławieckimł  w latach 1945–1950, [w:] 

ŚlŚlŚ ąląl skąską  wsk wsk czasie i przestrzeni, s. 150–155; Elżbieta Kościk, Przemiany demograficzne na Dolnym ŚlŚlŚ ą-lą-l
sku w latach 1945–1950, [w:] Ziemie Zachodnie, s. 95–96; Grzegorz Hryc iuk, Przesiedlenia Pola-
kókók w zw zw Kresów Wschodnich II RP 1944–w Wschodnich II RP 1944–w Wschodnich II RP 1944 1946, [w:] ibidem, s. 103–125; Jarosław Syrnyk, Ukraińcy na 
Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski po II wojnie ółnocnych Polski po II wojnie ół światowej, [w:] ibidem, s. 145–156; Rościsław 
Żere l ik, Z Beskidu Niskiego na Dolny ŚlŚlŚ ąląl sk. Uwagiąsk. Uwagią  o kształtowaniu się tożsamożsamoż ści Łemkóemkóemk w, [w:] 
Trudne dziedzictwo kulturowe, s. 75–86; Aleksander Srebrakowski, Wilnianie na Dolnym ŚlŚlŚ ąląl sku ąsku ą
po II wojnie światowej (komunikat), [w:] ibidem, s. 87–93; Elżbieta Berendt, Powojenny kształt 
dolnośląląl skiej tradycji ludowejąskiej tradycji ludoweją , [w:] ŚlŚlŚ ąląl sk, Schlesien, Slezskoąsk, Schlesien, Slezskoą , s. 141–156; Marek Ordyłowski, Wieś Wieś Wie
dolnośląląl skaąskaą  w latach 1945–1956. Wł1956. Wł1956. W adzaładzał  a społeczełeczeł ństwo, Wrocław 1999; Nasz, Przemiany kultu-
rowo-społecznełeczneł , s. 9–17; Elżbieta Kościk, Osadnictwo wiejskie w południowych powiatach Dolnego łudniowych powiatach Dolnego ł
ŚlŚlŚ ąląl skaąskaą  w latach 1945–1949, Wrocław 1982; eadem, Zasiedlanie wsi w południowych powiatach łudniowych powiatach ł
Dolnego Śląska w latach 1945–1949, [w:] Demografia i społeczełeczeł ństwo Ziem Zachodnich i Pół-
nocnych 1945–1995. Próba bilansu, red. Ewa Frą tczak, Zbigniew St rze lecki, Warszawa 1996, 
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s. 89–91; Franciszek Kus iak, Osadnictwo wiejskie w środkowych i północnychółnocnychół powiatach Dolnego 
ŚlŚlŚ ąląl skaąskaą  wska wska latach 1945–1949, Wrocław 1982; idem, Osadnictwo polskie na ziemi trzebnickiej wOsadnictwo polskie na ziemi trzebnickiej wOsadnictwo polskie na ziemi trzebnickiej latach
1945–1950, „Brzask”, 1998, 5–6, s. 30–51; idem, Osadnictwo polskie na Dolnym ŚlŚlŚ ąląl skuąskuą  w latach 
1945–1950, „Zbliżenia Polska–enia Polska–enia Polska Niemcy–Niemcy– ”, 2006, 2, s. 85–101; Joanna Szczepankiewicz-Bat tek, 
Łużużu yce życe ż – przestrzeń dysocjacji kultur narodowych i religijnych, Słupsk 2005, s. 273–275.

20 M. Ruchniewicz, Lata 1945–1948, s. 651–652.
21 Nowosielska-Sobel, „Oswajanie krajobrazu”, s. 49–50. 
22 Topp, Swoi i obcy, s. 218–220; Początek nowego świata. Pierwsze lata powojenne we wspo-

mnieniach polskich osadnikómnieniach polskich osadnikómnieniach polskich osadnik w, [w:] W kraju Pana Boga. ŹrŹrŹ ódłdłd ałał  i materiały do dziejły do dziejł ów Ziemi 
KłKłK odzkiej od X do XX wiekułodzkiej od X do XX wiekuł , oprac. Arno Herzig, Małgorzata Ruchniewicz, Kłodzko 2010, s. 
341–359; Elżbieta Berendt, Współczesna twółczesna twół órczość ludowa, [w:] Dziedzictwo kulturowe, s. 297–
–333; Magdalena Rostworowska, Nowi osadnicy, [w:] ibidem, s. 261–293; Berendt, Powojenny 
kształt dolnośląląl skiej tradycjiąskiej tradycjią , s. 145–156; Nasz, Przemiany kulturowo-społecznełeczneł , s. 18–22; Wanda 
Czapran, Rola więzi krewniaczychęzi krewniaczychę  w kształtowaniu się społecznołecznoł ści lokalnych na dolnym ŚlŚlŚ ąląl skuąskuą , 
[w:] Etnologia, s. 59–77; Dorota Simonides, Folklor jako odzwierciedlenie tworzenia się nowych 
społecznołecznoł ści regionalnych na Ziemiach Zachodnich i Północnychółnocnychół , [w:] ibidem, s. 133–150; Henryka 
Wesołowska, Współczesna obrzółczesna obrzół ędowość rodzinna w procesie kształtowania siłtowania sił ę nowego społeczełeczeł ń-
stwa na Dolnym ŚlŚlŚ ąląl skuąskuą , [w:] ibidem, s. 79–98; eadem, Zwyczaje i obrzędy, [w:] Dziedzictwo kultu-
rowe, s. 337–357; eadem, Tradycje regionalne we współczesnej kulturze ludowej na Dolnym ółczesnej kulturze ludowej na Dolnym ół ŚlŚlŚ ąląl skuąskuą , 
[w:] ŚlŚlŚ ąląl sk, etniczno-kulturowa wspólnotaąsk, etniczno-kulturowa wspólnotaą , s. 159–166; Jadwiga Pawłowska, Pożywienie ludnożywienie ludnoż ści 
dolnośląląl skiej wsi Praczeąskiej wsi Praczeą  w pow. milickim w latach 1945–1960, Wrocław 1963 (Prace i Materiały 
Etnograficzne, t. 23: Śląsk), s. 337–377.

23 Pierwsze lata istnienia Towarzystwa Miłołoł śnikónikónik w Ziemi Kłw Ziemi Kłw Ziemi K odzkiejłodzkiejł , [w:] W kraju, s. 398–405; 
Joanna Nowosielska-Sobel, „Czy istnieje Polak sudecki?”, s. 21–43; Ivo Łaborewicz, Integra-
cja ludności Kotliny Jeleniogórskiej na przykłrskiej na przykłrskiej na przyk adzie działadzie dział łalnołalnoł ści Towarzystwa Klubów Robotniczych
i Chłopskichłopskichł , [w:] ibidem, s. 45–59; M. Ruchniewicz, Budowa kłBudowa kłBudowa k odzkiej tołodzkiej toł żsamożsamoż ści regionalnej, 
s. 61–71; Wojciech Kucharski, Patrocinia kościołów wrocławskich jako ławskich jako ł źródłdłd o do badało do badał ń przemian 
kulturowych na Dolnym ŚlŚlŚ ąląl sku po 1945 r.ąsku po 1945 r.ą , [w:] Nazwa dokumentem przeszłołoł ści regionu, s. 411–425; 
Ivo Łaborewicz, Wybrane uroczystości państwowe i lokalne w Kotlinie Jeleniogórskiej wrskiej wrskiej latach 

również pominąć przesiedleńców z ogarniętej wojną domową Grecji20. Wszyscy 
oni byli nośnikami zjawisk ważnych dla procesów kulturotwórczych, takich jak 
przede wszystkim dyfuzja kulturowa, zderzenie kulturowe i asymilacja kulturowa. 
Wspomniane zjawiska występowały równolegle, oczywiście z różnym nasileniem 
w zależności od okoliczności (w tym uwarunkowań politycznych i propagando-
wych państwa polskiego), generując zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki 
dla osadników i krajobrazu kulturowego21. Wskazane zjawiska były źródłem sił 
z jednej strony destrukcyjnych, z drugiej zaś spajających różne społeczności dol-
nośląskie22. W tym miejscu należy jednak zauważyć, iż w wyniku wymienionych 
procesów doszło do wykształcenia się na ziemi dolnośląskiej fundamentów nowego 
krajobrazu kulturowego, w którym – jak w przysłowiowym zwierciadle – odbija się 
i przeszłość regionu, i wizja jego przyszłości. Problemem pozostaje jednak kwestia 
jednolitego i klarownego zdefiniowania pojęcia kultury dolnośląskiej, wokół której 
mogłaby się kształtować tożsamość społeczności regionu. Trudność ta nie została 
pokonana w zasadzie do dnia dzisiejszego, mimo wielorakich prób podejmowanych 
przez władze centralne (zarówno w okolicznościach systemu komunistycznego, jak 
i demokracji po 1989 r.), władze samorządowe, środowisko naukowców, Kościoły, 
jak również animatorów życia społecznego i kulturalnego oraz mediów23. 



110 Joanna Nowosielska-Sobel

W bogatym zbiorze obejmującym „dolnośląskość” znajdziemy szeroki wachlarz 
pojęć, które w różnych aspektach służą do odwołań tożsamościowych dla rozmai-
tych grup społecznych, gdzie linie podziału przebiegają w najróżniejszy sposób. 
Brak bowiem w tychże odwołaniach rygorystycznego kanonu wyboru. Z pewno-
ścią może to świadczyć o otwartości mieszkańców Dolnego Śląska na zewnętrzne 
artefakty kulturowe, które w zasadzie nie są postrzegane jako zagrożenie dla toż-
samości, lecz element wartościujący pozytywnie bądź – w skrajnym przypadku 
– obojętny24. W ograniczonych ramach artykułu nie sposób oczywiście wskazać na 
wszystkie aspekty wspomnianego zagadnienia. W celu uzasadnienia prezentowanej 
tezy warto jednak skupić się na kilku wybranych spostrzeżeniach. 

Elżbieta Berendt, pisząc o wciąż aktualnym problemie kulturowej tożsamości 
współczesnego mieszkańca Dolnego Śląska w kontekście formowania się powojen-
nego społeczeństwa regionu w okresie osadniczym, stwierdza: „Osadnicy, którzy 
przybyli tu po wojnie, nawet w wypadku całkowitego wrośnięcia w dolnośląskie 
środowisko kulturowe wciąż czują się obywatelami duchowej ojczyzny – pozosta-
wionej u początków osadniczej drogi. Pokolenia urodzonych na Dolnym Śląsku 
nie mogą się pozbyć rozdarcia pomiędzy tradycjami kultury swych rodzin i przed-
wojennym dziedzictwem tutejszego regionu. Najmłodsi zazwyczaj odrzucają ja-
kiekolwiek myślenie o tradycji, identyfikując się ze wzorcami kultury masowej”25. 
Wspomniana postawa definiowania tożsamości kulturowej i regionalnej kształto-
wana jest zarówno w sposób indywidualny, jak i w formie zbiorowej. Z pewnością 
w rodzinach, w których kultywowana jest szczególnie mocno (nie tylko przy okazji 
świąt religijnych czy uroczystości rodzinnych) pamięć stron ojczystych dziadków 
– pionierów osadnictwa dolnośląskiego – proces wkorzeniania się w środowisko 
kulturowe Dolnego Śląska jest bardziej skomplikowany, również (w pewnych 
przypadkach) dla młodego pokolenia urodzonego już na dolnośląskiej ziemi. 

Ogromną rolę w promocji pamięci o małej ojczyźnie pierwszych osadników 
dolnośląskich, a jednocześnie w kreacji jej jako trwałego i ważkiego elementu 
kształtującego tożsamość kulturowo-regionalną współczesnych Dolnoślązaków 
odgrywają także media lokalne, czego przykładem mogą być działania prowa-
dzone przez regionalny dolnośląski oddział Telewizji Polskiej we Wrocławiu. 
Mowa tu głównie o „Studio Wschód” prowadzonym przez redaktor Grażynę Or-
łowską-Sondej, dokumentującym pamięć o małych ojczyznach pozostawionych 

1945–1958, [w:] Piastowsko-komunistyczna satysfakcja? Obchody rocznic historycznych i świąt 
państwowych na Śląsku po II wojnie światowej, red. Joanna Nowosie l ska-Sobe l, Grzegorz 
Strauchold, Wrocław 2008, s. 65–80; Joanna Nowosielska-Sobel, „Kulturalny koloryt naszego 
miasta przybiera na sile u progu jesieni”. Wymowa propagandowa świąt regionalnych na przykłt regionalnych na przykłt regionalnych na przyk adzie ładzie ł
„Września Jeleniogórskiego” w okresie PRL, [w:] ibidem, s. 81–107; Grzegorz Strauchold, Uro-
czystości państwowe na Ziemiach Zachodnich i Północnych organizowaneółnocnych organizowaneół we Wrocławiuławiuł  w latach 
60. XX w., [w:] ibidem, s. 145–150; Marek Ordyłowski, Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego 
na Dolnym Śląsku, [w:] ibidem, s. 167–180; Jolanta Ługowska, Przedmowa, [w:] Dziedzictwo
kulturowe, s. 9.

24 Berendt, Powojenny kształt dolnośląląl skiej tradycjiąskiej tradycjią , s. 156.
25 Ibidem.
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na dawnych Kresach Wschodnich26, czy wpisującą się również w klimat kresowy, 
adresowaną głównie do młodego pokolenia akcję „Mogiłę pradziada ocal od za-
pomnienia” (patronat Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty)27.

Dużą rolę w utrwalaniu elementów kresowych w tożsamości dolnośląskiej 
odegrał „mit lwowski”, mocno konstytuujący również współcześnie krajobraz 
kulturowy stolicy regionu – Wrocławia28. W obecnej świadomości wrocławian 
funkcjonuje już co prawda zweryfikowana wersja stwierdzenia i wiedzą oni, iż 
powojenni mieszkańcy miasta wywodzili się z różnych regionów przedwojennej 
Polski, a nie tylko ze Lwowa czy Kresów Wschodnich, jednak odwołania do mitu 
lwowskiego na płaszczyźnie tożsamościowo-regionalno-kulturowej są bardzo 
żywe, czego przykładem mogą być działania prowadzone przez Zakład Narodo-
wy im. Ossolińskich (wystawy, publikacje, konferencje, imprezy kulturalne). Nie 
brak ich również w sferze działań oświatowo-pedagogicznych adresowanych do 
młodego pokolenia. Trwałymi symbolami Wrocławia i wrocławian są Panorama 
Racławicka i pomnik hrabiego Aleksandra Fredry29.

Do grona ważkich elementów konstytuujących współczesną tożsamość kultu-
rowo-regionalną społeczeństwa Dolnego Śląska zaliczyć należy odwoływanie się, 
w pozytywnym sensie, do niemieckiego dziedzictwa kulturowego tej ziemi. W nurt 
ten wpisuje się również sąd J. Joachimsthalera: „[...] dzisiejsi mieszkańcy Dolnego 
Śląska nauczyli się w końcu odnosić nie tylko do średniowiecznych polskich tra-
dycji regionalnych, lecz również akceptować, a nawet cenić, wymazywane przez 
dziesięciolecia ślady niemieckości jako nieusuwalne cechy charakterystyczne ich 
małej ojczyzny”30. 

Tego rodzaju dyskusje z pewnością w jakimś sensie wpływają na proces kształ-
towania się tożsamości społeczeństwa dolnośląskiego. Wydaje się jednak, że ob-
rany na otwartość azymut nie może, przynajmniej w najbliższym czasie, zostać 
zmieniony, do głosu bowiem dochodzą pokolenia, dla których Dolny Śląsk zarówno 
poprzez miejsce urodzenia, jak i wzrastania w określonej przestrzeni kulturowej jest 
ich małą ojczyzną. Ogromną rolę odgrywają tu również czynniki globalizacyjne 
wszechobecne na płaszczyźnie kulturowej. Na Dolnym Śląsku młode pokolenie, 
jak zauważa J. Joachimsthaler, nie może już po prostu nie dostrzegać, że „między 
przypisanym przestrzeni znaczeniom a ich własnym postrzeganiem przestrzeni 

26 Studio Wschód, http://www.tvp.pl/wroclaw/spoleczne/studio-wschod (dostęp: 17 IX 2014).
27 Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia, http://promotion.org.pl/mogily/mogily.htm (dostęp: 

17 IX 2014).
28 Jana Eggers-Dymarski, Joanna Gizewska, Karin Lenk, Gabriele Pfeifer, Pomiędzy starądzy starądzy star

a nową ojczyzną, [w:] Polski Wrocław jako metropolia europejska. Pamiław jako metropolia europejska. Pamił ęć i polityka historyczna
z punktu widzenia oral history, http://homepage.univie.ac.at/philipp.ther.breslau/htr (dostr (dostr ęp: 17 IX 
2014); Ordyłowski, ŻycieŻycieŻ , s. 27; Thum, Die fremde, s. 157–158.

29 Jarosław Mal iniak, Ze Lwowa do Wrocławia. Fredro ławia. Fredro ł – świadek historii, Wrocław 2011; 
http://panoramaraclawicka.pl (dostęp: 17 IX 2014).

30 Joachimsthaler, Wielokrotnie wyobrażWielokrotnie wyobrażWielokrotnie wyobra ana prowincja, s. 479.
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otwierają się niezmierzone otchłanie. Wypierana, a jednak dostrzegalna niemiecka 
przeszłość musiała być przez nich dopiero mozolnie rekonstruowana jako terra re-
cognita. [...] »Przezwyciężenie przeszłości« [tu wysiedlenie Niemców i zacieranie 
przez lata powojenne niemieckiej obecności na Dolnym Śląsku – J.N.-S.] polega 
na tym, że poszukuje się tworzącego tożsamość nawiązania do życia właśnie tych 
szczęśliwie nieobecnych już poprzednich mieszkańców pochodzenia niemieckiego, 
a okres przejściowy pomiędzy przybyciem Polaków a przymusowym przesiedle-
niem Niemców – niełatwy dla wszystkich, których dotyczył – stylizuje się jako 
missing link na kształt niemalże inicjacyjnego mitu wspólnoty”31.

Kolejnym czynnikiem tematyzującym problem tożsamości kulturowo-regional-
nej społeczeństwa Dolnego Śląska jest „stopień podtrzymywania i promowania [...] 
wartości przesiedleńczych kultur regionalnych”, które według części etnologów nie 
tylko odgrywają rolę elementu tożsamościowego, lecz także mogą stać się szansą 
jego rozwoju turystycznego32. Przez kolejne powojenne dziesięciolecia w wyniku 
działania różnorakich zjawisk i procesów (m.in. polityka władz komunistycz-
nych dążąca do swoistego glajszaltungu kulturowego Dolnego Śląska, negatywne 
konsekwencje zderzeń kulturowych potęgujących animozje etniczne osadników, 
urbanizacja części obszarów wiejskich i następujące w wyniku modernizacji prze-
miany modelu życia, ruchy migracyjne, oddziaływanie kultury masowej) doszło 
do marginalizacji „fenomenu etnologicznego”, czyli zróżnicowanego bogactwa 
wartości kulturowych33. W ostatnich latach możemy jednak mówić o pewnym 
jego odrodzeniu, co widać chociażby w prężnie działających ludowych zespo-
łach pieśni i tańca (w odmianie amatorskiej i bardziej profesjonalnej), imprezach 
zarówno ludycznych, jak i kulturalnych wspieranych przez władze samorządowe 
czy media34.

To swoiste odrodzenie pamięci o wielokulturowości ziemi dolnośląskiej i pro-
mowanie go w kontekście czynnika wyróżniającego i spajającego społeczność 
regionu nie zawsze ukierunkowywane jest w sposób przemyślany, oparty nie tylko 
na wiedzy o przeszłości tej ziemi, ale także na wrażliwości i oczekiwaniach tutej-
szych mieszkańców. Na wspomniany problem zwracają uwagę etnolodzy: „Muszą 
więc budzić niepokój poczynania tych, którzy kontrolując przeszłość – być może 
z bezradności wobec jej skomplikowania – tylko określone treści próbują uczynić 
tą osią, wokół której ma budować się poczucie dolnośląskiej tożsamości”35. Szcze-
gólnie wiele błędów popełnia się podczas prób łączenia elementów kulturowych 
niemieckiego dziedzictwa z kulturą regionalną przywiezioną tu przez powojennych 
osadników. 

31 Ibidem, s. 497, 500.
32 Berendt, Powojenny kształt dolnośląląl skiej tradycjiąskiej tradycjią , s. 154.
33 Ibidem.
34 Robert Migdał, Małgorzata Majeran-Kokkot propaguje modłgorzata Majeran-Kokkot propaguje modł ę gorzata Majeran-Kokkot propaguje modę gorzata Majeran-Kokkot propaguje mod na ludowe, 6 XI 2011, http://

www.gazetawroclawska.pl (dostęp: 18 IX 2014); O LiśLiśLi cie Przebojów Ludowych Radia Wrocławławł , 
http://www.ludowe.prw.pl (dostęp: 18 IX 2014).

35 Berendt, Przeszłołoł ść, s. 248.
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Wśród głównych determinantów tożsamości kulturowo-regionalnej Dolnego 
Śląska wciąż na jednym z pierwszych miejsc znajduje się więc poszukiwanie 
punktu odniesienia, swoistego wzorca. Pisze o tym E. Berendt: „Ten region, któ-
ry w okresie powojennym wchłonął tak wiele różnych wątków, pomimo upływu 
ponad 50 lat nie ukształtował nowej wspólnej wszystkim grupom formy i treści, 
które mogłyby stanowić odpowiedni wzorzec. A przecież potrzebę ustalenia takiego 
idealnego modelu odczuwamy także ze względów czysto praktycznych. Region 
otwierający się w coraz większym stopniu na turystykę potrzebuje jakichś prostych 
definicji swej odmienności od innych terenów. [...] Chcemy zidentyfikować spójny 
i zasadny system znaków i symboli wspólnych, integrujących, ale także odwołanie 
się do tylko jednego z nurtów tutejszej tradycji grozi zafałszowaniem historii, co-
raz częstsze zaś promowanie wyłącznie uproszczonej wizji tradycji przedwojennej 
może stać się tej historii okaleczeniem”36.

W definicję tożsamości dolnośląskiej na stałe wpisana jest również potrzeba 
określenia swoistości kulturowej subregionów. Już w okresie Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej (dalej: PRL), mimo działań podejmowanych przez władze 
komunistyczne, takie tendencje w różnych okresach i z rozmaitą siłą się uwidacz-
niały. Doskonałym przykładem może tu być Kotlina Kłodzka czy Kotlina Jele-
niogórska37. Wokół tego rodzaju działań szczególnie dobry klimat pojawił się po 
przemianach 1989 r.38 

Siła ruchu regionalistycznego determinowana działaniami władz samorzą-
dowych, placówek oświatowych, towarzystw społeczno-kulturalnych, mediów 
z prasą lokalną na czele, ujawniona po 1989 r., jest do dnia dzisiejszego ważnym 
czynnikiem współtworzącym tożsamość społeczną. Jej fenomen polega na sile 
społeczeństwa obywatelskiego. Co prawda rozwój tej idei został spowolniony na 
płaszczyźnie politycznej jako efekt kryzysu elit, jednak na obszarze kulturowym 
pozostaje wciąż elementem bardzo aktywnym. Jego moc tkwi w tym, iż regiona-
lizm jest ruchem społecznym powodującym aktywność najróżniejszych grup, które 
w rozmaity sposób mogą przyczyniać się do kreowania wyróżników regionu sta-
nowiących o jego sile w aspekcie zarówno kulturowym, jak i ekonomicznym39. 

Problematyka sił spajających i destrukcyjnych społeczeństwo w kontekście 
tożsamości kulturowo-regionalnej jako zjawisko historyczne na Śląsku Górnym 

36 Ibidem; Andrzej Zawada, Czy istnieje literatura dolnośląska?, „Dolny Śląsk”, 2001, 9, s. 
251–257; Ewa Kofin, Pytanie o „muzykę dolnośląską”, ibidem, s. 258–263; Aneta Augustyn, 
Plebiscyt: Wybieramy potrawę i produkt Dolnego Śląska, 6 VIII 2010, http://www.wroclaw.gazeta.
pl (dostęp: 18 IX 2014); Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów, (konkurs), http://www.
produktyregionalne.pl/nkd.html (dostęp: 18 IX 2014).

37 M. Ruchniewicz, Budowa kłBudowa kłBudowa k odzkiej tożsamożsamoż ści regionalnej, s. 61–71; Nowosie lska-
-Sobel, „Czy istnieje”, s. 21–43; Ivo Łaborewicz, Integracja ludności Kotliny Jeleniogórskiej 
na przykłna przykłna przyk adzie działadzie dział łalnołalnoł ści Towarzystwa Klubów Robotniczych i Chłopskichłopskichł , [w:] Dolnośląląl zacy?ązacy?ą , 
s. 45–59.

38 Anatol J. Omelaniuk, Transformacja a regionalizm, „Dolny Śląsk”, 96, 1996, 3, s. 266– 
273.

39 Ibidem, s. 267; M. Ruchniewicz, Budowa kłodzkiej tożsamości regionalnej, s. 64.
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i Opolskim po 1945 r. jawi się jako równie skomplikowana i wielowątkowa (acz-
kolwiek z innych powodów) jak na ziemi dolnośląskiej. Ze względu na swoją ob-
szerność wymaga ona ujęcia bardzo wielu zagadnień. Ograniczone ramy artykułu 
powodują, iż wybrano jedynie niektóre wątki celem zasygnalizowania problema-
tyki i wskazania pewnych cech różnicujących ją na tle szerzej potraktowanych 
zagadnień dotyczących Dolnego Śląska. 

Po 1945 r. doszło do zasadniczych zmian w rozumieniu tożsamości na Górnym 
Śląsku40. W wyniku poważnych przekształceń geopolitycznych wpływających na 
przeobrażenia graniczno-terytorialne doszło do głębokich przemian demograficz-
no-etnicznych, które niosły ze sobą poważne konsekwencje dla tożsamości kultu-
rowo-regionalnej tej ziemi. Przede wszystkim mowa tu o wysiedleniu dużej części 
społeczności niemieckiej. Jak zauważa Dan Gawrecki: „Ludność ta była bezspornie 
nośnikiem tożsamości śląskich czy górnośląskich i mając świadomość stosunku 
do swej ojczyzny odchodziła, zazwyczaj niedobrowolnie, do różnych części Nie-
miec”41. Pozostała na tym terenie niemiecka ludność autochtoniczna w kolejnych 
latach dalej zmniejszała swoją liczebność (szczególnie po 1956 r.). Skomplikowana 
była również sytuacja polskiej ludności autochtonicznej, która w pierwszych powo-
jennych latach przechodziła trudny proces weryfikacji narodowej. Duże znaczenie 
miało przybycie na ziemię górnośląską licznej społeczności Polaków z centralnej 
Polski czy przesiedleńców z Kresów Wschodnich, a także polskich reemigrantów 
z Francji i Belgii – wszyscy oni przynieśli swój bagaż jasno zdefiniowanych do-
świadczeń kulturowych42. W tym sensie wspomniane przeobrażenia geopolitycz-
ne i demograficzne wpływały destrukcyjnie na kondycję tożsamościową różnych 
grup społecznych zamieszkujących Górny Śląsk. Jednocześnie jednak stały się dla 
regionu szansą na stworzenie nowej jakości w sferze tożsamości. Pytanie jednak 
brzmi: czy było to zgodne z oczekiwaniami społecznymi?

 Pytanie o to, „kim jest Górnoślązak”, zarówno dla samych mieszkańców regio-
nu, jak i dla naukowców, polityków, publicystów oraz obserwatorów zewnętrznych 
rozumianych jako współobywatele państw zamieszkiwanych przez byłych czy 
obecnych mieszkańców śląskiej ziemi należy do grupy nie tylko najważniejszych, 
lecz także najbardziej skomplikowanych. W odpowiedzi na tak postawione pytanie 
kryje się bogaty zestaw faktów, procesów i zjawisk, które w zależności od miejsca, 
czasu i kontekstu stanowiły i w pewnych okolicznościach stanowią do dnia dzi-
siejszego źródła zarówno sił spajających społeczność regionu w kontekście jego 
tożsamości kulturowo-regionalnej, jak i sił destrukcyjnych. Wskazać tu należy 
m.in. na kwestię instrumentalizacji i upolitycznienia problemu nie tylko w okresie 
PRL-u, ale także po 1989 r. Odpowiedź komplikuje również proces polaryzacji 

40 Gawrecki, W poszukiwaniu górnośląskich tożsamości, s. 71.
41 Ibidem.
42 Ryszard Kaczmarek, Ludzie – stosunki demograficzne, struktura społeczna, podziały wyzna-

niowe, etniczne i narodowościowe, [w:] Historia Górnego Śląska, s. 55; Dziurok, Linek, W Polsce 
Ludowej (1945–1989), s. 271–276; Elżbieta Kaszuba, Dzieje Śląska po 1945 roku, [w:] Czapl iń-
ski, Kaszuba, Wąs, Żerel ik, Historia Śląska, s. 445, 451–463, 446–467.



 Tożsamość kulturowo-regionalna na Śląsku po 1945 r. – analiza sił spajających 115

postaw narodowych w kontekście doświadczeń historycznych. Nie bez znaczenia 
są tu również funkcjonujące w przestrzeni publicznej mity, stereotypy i uprzedze-
nia sięgające korzeniami nie tylko doświadczeń wieku XX, ale także XIX stulecia. 
Sprawy nie upraszcza również postawa badaczy i naukowców, którzy do opisania 
krajobrazu kulturowego i problematyki tożsamościowej społeczności regionu 
używają terminów wieloznacznych, nieprecyzyjnych i niejasnych, na co zwracają 
uwagę współautorzy publikacji Historia Górnego Śląska: „Jest to świadectwo nie 
tyle bezradności badaczy wobec tego fenomenu, ile próba odzwierciedlenia nie-
jednoznaczności postaw”43. Niestety po 1945 r. zdarzało się, a bywa i dzisiaj, że 
dyskurs naukowy był przedłużeniem dyskursu politycznego44. 

Na tym szerokim obszarze tematycznym zwraca uwagę jeden ze szczególnie 
widocznych od lat 90. XX w. problemów – ten dotyczący narodu śląskiego45. Roz-
grzewa on umysły, świadomość i dyskusje zarówno wśród społeczeństwa Górnego 
Śląska, jak i polityków, publicystów, naukowców, z historykami, socjologami, 
etnologami czy językoznawcami na czele46. Gorący klimat i ostrość polemiki 
prowadzonej na tym obszarze oraz duże zaangażowanie części społeczeństwa 
wytyczają po raz kolejny nowy kierunek w procesach tworzących budowę tożsa-
mości regionu. 

Podsumowanie
Tożsamość kulturowo-regionalna jako źródło sił spajających, ale także destruk-

cyjnych w obrębie regionu, określająca przynależność osób oraz grup społecznych 
na Śląsku, stanowi problem niezwykle skomplikowany. Swoimi korzeniami tkwi 
mocno w doświadczeniach przeszłości. Jej kształtowanie jest procesem ciągłym, 
żywym, dynamicznym, podlegającym nieustannym oddziaływaniom czynników 
geopolitycznych, społecznych, a nawet ekonomicznych. Na proces budowy toż-
samości w równie ważnym stopniu wpływają czynniki będące efektem postaw 
osobistych, zamkniętych w indywidualnej siatce interpretacyjnej, jak również 
w spojrzeniu zbiorowym. Jednocześnie problem ten ma podstawowe znaczenie dla 
społeczeństwa regionu, bo jak zauważa D. Gawrecki: „człowiek określając swoją 
tożsamość, istotę poznania samego siebie, poszukuje i uświadamia sobie swoje 
miejsce w procesie dziejowym i na swój sposób kształtuje warunki dla własnej ak-
tywnej i świadomej działalności”47. Szczególną datą dla wszystkich części śląskiej 
ziemi, wyznaczającą nowy etap w procesie formacyjnym tożsamości kulturowo-
-regionalnej, stał się rok 1945. Śląsk Dolny, Górny i Opolski stanęły przed zgoła 

43 Baron, Michalczyk, Witkowski, Kim jest Górnoślązak?, s. 467.
44 Ibidem, s. 472.
45 Ibidem, s. 473; Kaczmarek, Ludzie, s. 55. 
46 Nadciągajągają ą Ślą Ślą Ś ąląl zacy. Czy istnieje narodowoązacy. Czy istnieje narodowoą ść Ślść Ślść Ś ąląl skaąskaą , red. Lech M. Nijakowski, Warszawa 

2004; Marian G. Gerl ich, „My prawdziwi Górnośląląl zacyązacyą ...”zacy...”zacy . Studium etnologiczne, Warszawa 2010; 
Elżbieta A. Sekuła, Po co ŚlŚlŚ ąląl zakom potrzebny jest narązakom potrzebny jest narą ód? Niebezpieczne związki miązki mią ędzy autonomią
a nacjonalizmem, Warszawa 2009.

47 Gawrecki, W poszukiwaniu górnośląskich tożsamości, s. 57.
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odmiennymi, niezwykle trudnymi problemami. Wszędzie proces ten przebiegał 
w klimacie wysokiego stopnia skomplikowania. 

Na Dolnym Śląsku oznaczał on – w obliczu wysiedlenia niemieckiej ludności 
autochtonicznej – budowę tożsamości kulturowo-regionalnej niemal od podstaw. 
Rozpoczęty w 1945 r. proces trwa do dnia dzisiejszego. Na wspomniany kluczowy 
dla regionu fakt zwracają uwagę autorzy raportu Tożsamość mieszkańców Dolnego 
Śląska (2011 r.). Podkreślają w nim, iż proces formacyjny pojęcia „Dolnoślązaka”, 
nie tylko jako mieszkańca tej części Śląska, ale także elementu tożsamościowego 
w szerokim ujęciu kulturowo-socjologicznym, wykazuje stały trend48. Jednym 
z obszarów poddanych badaniu było zagadnienie związane z pytaniem o znacze-
nie związków z terytorium zamieszkiwania społeczności dolnośląskiej i wpływu 
tego faktu na procesy budowy tożsamości lokalnej. Odpowiedź respondentów na 
tak postawione pytania ujawniła, iż, po pierwsze, zależność: zmiany administra-
cyjne odnoszące się do regionu – budowa tożsamości społecznej ma bardzo duże 
znaczenie. Po drugie, w wypadku Dolnego Śląska działają one raczej jako czynnik 
zakłócający procesy budujące spójność społeczną. Autorzy raportu jednoznacznie 
stwierdzili, iż zdefiniowanie fizycznego obszaru regionu stanowi dla mieszkańców 
dolnośląskiej ziemi poważny problem49. Swój wniosek opatrzyli komentarzem: 
„Częściowo jest to wynikiem skomplikowanej historii tych ziem, przede wszystkim 
ich historii powojennej i kolejnych reform administracji terenowej. Zmiany granic 
województw z całą pewnością nie przyczyniły się do wytworzenia specyficznej 
więzi łączącej mieszkańców z ich terytorium”, co potwierdzić miały odpowiedzi 
respondentów50. Albo nie potrafili oni w ogóle wskazać konkretnego obszaru, albo 
utożsamiali go z obecnym województwem dolnośląskim. Do rzadkości należały 
odniesienia do historycznych granic regionu. Pojawiały się zaś wskazania co do 
kwestii krajobrazowych, klimatycznych czy ukształtowania powierzchni tere-
nu51. Dodatkowo problem skomplikował się w wyniku reformy administracyjnej 
z 1999 r. Jak zauważają autorzy raportu: „Podział ten budził liczne kontrowersje 
wśród respondentów, którzy podkreślają wspólną historię i cechy tych terenów 
oraz dylematy, jakie mieli mieszkańcy w okresie, gdy przygotowywano reformę 
i decydowały się losy tych terenów. Nowy podział administracyjny w niektórych 
przypadkach spowodował komplikacje w życiu jednostek, związane na przykład 
z dojazdami do szkoły czy pracy. Widać to zwłaszcza w przypadku mieszkańców 
mniejszych miejscowości znajdujących się na pograniczach województwa dolno-
śląskiego”52. Raport ujawnił więc wyraźną tendencję w postawie społecznej na 
Dolnym Śląsku. Otóż w układzie więzi: Polska – ojczyzna ideologiczna, miejsce 
urodzenia lub określony teren zamieszkiwania położony na mapie dolnośląskiej, 
tzw. mała ojczyzna, czy wreszcie Dolny Śląsk jako region, ten ostatni wyznacznik 

48 Tożsamość mieszkańców Dolnego Śląska. Raport z badań. 
49 Ibidem, s. 28.
50 Ibidem.
51 Ibidem, s. 28–29.
52 Ibidem, s. 29.
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odgrywa najmniej istotną rolę, co nie oznacza, że tutejsza społeczność z nim się nie 
identyfikuje. Widać tu jednak wyraźnie konsekwencję deficytu tożsamościowego 
spowodowanego brakiem klarownej dla przeciętnego mieszkańca Dolnego Śląska 
definicji regionu i jego granic53. 

Z kolei dla Opolszczyzny po 1945 r. koniecznością stało się, jak zauważa 
J. Joachimsthaler, „oparcie się dopiero na nowo przypisanej temu regionowi pol-
skiej tradycji (co szło w parze także z zaniedbywaniem autonomicznej tradycji 
polskojęzycznej czy też polsko-śląskiej mniejszości tego regionu). Po roku 1989 
różnice między obszarem katowickim a Ziemią Opolską utrwaliły się: na Śląsku 
Opolskim problem identyfikacji z regionem stał się centralnym punktem tworzącej 
się tożsamości ponad podziałami społecznymi, podczas gdy podobna tożsamość 
regionalna na Górnym Śląsku była propagowana już od zawsze i tylko nieliczni 
tamtejsi młodzi autorzy explicite odcinają się od tego tematu, który ich zdaniem 
stanowi kontynuację tradycji i dyskusji sprzed przełomu politycznego [...], lecz dla 
większości mieszkańców tego regionu temat nie stał się wcale mniej ważny”54.

Górny Śląsk to z kolei region o złożonych stosunkach narodowościowych 
i dużym bogactwie wielokulturowości. Złożoność ta, jak twierdzą współautorzy 
Historii Górnego Śląska: „trwa, mimo iż obszar ten od ponad pół wieku jest czę-
ścią jednego państwa”, a procesy konstytuujące zjawisko narodu śląskiego „są 
również reakcją na – tłumione przez dziesięciolecia PRL – odrębności regionalne, 
etniczne, narodowe”55. 

W zestawie pytań o tożsamość kulturowo-regionalną poszczególnych części 
śląskiej ziemi po 1945 r. i siły konstytuujące zamieszkujące je społeczeństwa 
nie może zabraknąć także i tego: czy możliwe jest jeszcze w ogóle włączenie do 
konglomeratu tożsamościowego pojęcia Śląsk bez podziałów geograficzno-ad-
ministracyjno-historycznych? Do pewnego stopnia odpowiedź na nie daje J. Joa-
chimsthaler, pisząc o mieszkańcach tej ziemi, że „na nowo ten Śląsk stwarzają 
(poprzez wymianę również z jego byłymi mieszkańcami) jako zbiorową wizję 
poetycką. Jako ich Śląsk. Ich dzieło sztuki. Ich estetyczną przestrzeń znaczeniową 
i interpretacyjną”56.

53 Ibidem, s. 34.
54 Joachimsthaler, Wielokrotnie wyobrażWielokrotnie wyobrażWielokrotnie wyobra ana prowincja, s. 481.
55 Baron, Michalczyk, Witkowski, Kim jest Górnośląląl zak?ązak?ą , s. 473.
56 Joachimsthaler, Wielokrotnie wyobrażWielokrotnie wyobrażWielokrotnie wyobra ana prowincja, s. 513.
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THE CULTURAL AND REGIONAL IDENTITY OF SILESIA AFTER 1945. 
THE ANALYSIS OF COHESIVE AND DISRUPTIVE FORCES WHICH 
DEFINED SOCIAL COHESION AS A HISTORICAL PHENOMENON 

(SELECTED TOPICS)

The cultural identity of Silesian lands after World War II was a source of both cohesive and dis-
ruptive factors. It’s roots are deep in the events of the past. It’s formation is an continuous, lively and 
dynamic process, constantly influenced by geopolitical, social and economic factors. The process of 
the formation of identity is influenced as greatly by factors resulting from personal attitudes enclosed 
in an individual personal interpretational lattice, as well as collective attitudes.

The year 1945 was a date significant for all parts of the Silesian land, it marked a new stage in 
the process of the formation of cultural and regional identity. Upper Silesia, Lower Silesia and Opole 
Silesia all had to tackle differing, complex problems. In Lower Silesia, due to the indigenous German 
population being driven out, the formation of identity was a process starting nearly from scratch. 
For Opole Silesia it was necessary to base on Polish tradition, newly reacquired by this region. Such 
traditions have always been cultivated in the ethnically complex and multi-cultural complex Upper 
Silesia. From this intricacy stems the very limited social drive to construct “a Silesian nation”, in this 
region, which should be perceived as a reaction to the socialist authorities of the People’s Republic 
of Poland suppressing for decades the regional, ethnic and national differences.

Translated by Maciej Zińczuk

JOANNA NOWOSIELSKA-SOBEL

DIE KULTURELLE UND REGIONALE IDENTITÄT IN SCHLESIEN 
NACH 1945 – ANALYSE INTEGRIERENDER UND DESINTEGRIERENDER 

KRÄFTE EINER GESCHICHTLICHEN ERSCHEINUNGSFORM 
(AUSGEWÄHLTE PROBLEME)

Die kulturelle Identität Schlesiens nach dem Zweiten Weltkrieg erwies sich als eine Quelle inte-
grierender, aber auch desintegrierender Kräfte. Ihre Wurzeln stecken tief in den Vergangenheitserfah-
rungen. Ihre Entwicklung ist ein dauerhafter, lebendiger, dynamischer Prozess, der ununterbrochen 
geopolitischen, sozialen und wirtschaftlichen Faktoren unterworfen ist. Der Aufbauprozess von 
Identitäten wird in gleicher Weise von Faktoren bestimmt, die einerseits auf persönliche, d. h. in ei-
nem personellen Interpretationsnetz erfasste Einstellungen, andererseits auf Kollektiveinstellungen 
zurückgehen.

Ein besonderer Zeitpunkt, der eine neue Etappe im Formationsprozess der kulturellen und regio-
nalen Identität für alle Teile Schlesiens bedeutete, war das Jahr 1945. Nieder-, Ober- und das Oppelner 
Schlesien standen unterschiedlichen und komplizierten Problemen gegenüber. In Niederschlesien 
musste der Aufbau einer regionalen Identität – angesichts der Vertreibung der einheimischen deut-
schen Bevölkerung – beinahe von der Wurzel auf neu erfolgen. Für das Oppelner Schlesien war es 
unumgänglich, sich an die dieser Region neu zugeschriebene polnische Tradition anzulehnen. Solche 
Traditionen wurden im national komplexen und multikulturellen Oberschlesien bereits lange vorher 
propagiert. Aus dieser Gemengelage resultieren die sozial begrenzten Bemühungen um die Formung 
einer „schlesischen Nation“, was als Reaktion auf die jahrzehntelang von der Volksrepublik Polen 
bekämpfte regionale, ethnische und nationale Besonderheit anzusehen ist.

Übersetzt von Waldemar Könighaus
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DYNAMIKA ZMIAN SPÓJNOŚCI ŚLĄSKA.
KRAJOBRAZ PO BADANIACH W RAMACH 

PROJEKTU CUIUS REGIO*

Powiązanie granic administracyjnych regionu z historycznym uzasadnieniem 
wspólnych losów dawnych mieszkańców tego terytorium ma bez wątpienia ko-
rzystny wpływ na jego trwałość. Uniezależnia bowiem jego istnienie od zmian 
polityk na poziomie państw. W wypadku regionów, których istnienie rozpoznaje-
my w źródłach przez wieki, zakładamy działanie wielu czynników potencjalnie 
spajających członków tej, zakorzenionej w konkretnej przestrzeni geograficznej, 
wspólnoty. Dlatego też przedmiotem zainteresowania badaczy współpracujących 
w ramach projektu Cuius regio był kompleks relacji określających istnienie przez 
wieki wspólnot regionalnych. Ich zadaniem było określenie siły konkretnych 
czynników spajających lub osłabiających spójność wspólnot regionalnych. Dla 
polskiego zespołu, którego prace od 2012 r. ukazywały się na łamach „Sobótki”, 
przedmiotem badań był Śląsk rozumiany jako wspólnota mieszkańców Nadodrza 
połączonych więziami administracyjnymi, ale przede wszystkimi kulturowymi, 
gospodarczymi, wspólnymi interesami politycznymi oraz autoidentyfikacją z ide-
alną wspólnotą śląską istniejącą w przeszłości i teraźniejszości naszych bohaterów 
(tożsamość regionalna). Niniejsza wypowiedź jest próbą podsumowania pod kątem 
zmian w spójności regionu śląskiego przez wieki rezultatów wysiłków badaczy 
biorących w latach 2010–2015 udział w tych pracach.

Świadomość istnienia Śląska była żywa, a może precyzyjniej należałoby powie-
dzieć – była odnotowywana w źródłach przez minione osiem i pół wieku, od około 
1175 r. Jednak sama obecność w źródłach kategorii „Śląska” jako wspólnoty nie 
przynosi odpowiedzi na pytanie o społeczny zasięg tego zjawiska. Innymi słowy, 
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historycy, odwołując się intuicyjnie do idealnej kategorii „Śląska”, nie odczuwali 
potrzeby zdefiniowania, w odniesieniu do jakiej grupy społecznej możemy mó-
wić o żywym poczuciu przynależności do regionu. Co powodowało, że Śląsk jako 
byt idealny, jednoczący pewną społeczność żyjącą w przestrzeni geograficznej, 
pojawiał się stale od drugiej połowy XII stulecia w źródłach historiograficznych, 
politycznych i gospodarczych? 

* * *
Trudno byłoby przyjąć, że o powstaniu regionu, a następnie trwaniu Śląska 

decydowały warunki naturalne. Ani Odra, ani system jej dopływów nie pełniły 
funkcji jednoczącej ziemie leżące w jej dorzeczu. Stało się tak, albowiem ani 
w śred niowieczu, ani w okresie nowożytnym nie powstała, opierająca się na cie-
kach rzecznych, sieć wymiany towarów lub usług jednoczących gospodarki lokal-
ne w większy region o specyficznym profilu gospodarczym. Sama Odra także nie 
stała się szlakiem handlowym, którym transportowano by towary o zasadniczym 
znaczeniu dla gospodarek lokalnych w zakresie eksportu1. Z wyjątkiem granicy 
południowej, wyraźnie zaznaczonej poprzez pasma górskie Sudetów i lesiste prze-
strzenie Podgórza, nie sposób wskazać wyraźnych barier naturalnych określających 
przestrzeń regionu śląskiego2. Także badania archeologiczne nie potwierdzają ist-
nienia jakiejś specyfiki regionalnej w kulturze materialnej ludów zamieszkujących 
Nadodrze przed powstaniem organizacji państwowych. Co najwyżej można liczyć 
się z rosnącym uzależnieniem społeczności środkowego Nadodrza od polityczne-
go związku Ślężan bądź tworzeniem na podstawie ich tradycji poczucia jedności 
regionalnej w ramach procesu „silezjanizacji”3. 

Pochopne wydaje się założenie automatycznej relacji między objęciem ziem 
Nadodrza organizacją państwową i powstaniem tu regionu. Owszem, wiele wskazu-
je, że już pod koniec X w. Wrocław odgrywał istotną rolę w sieci głównych grodów 
państwa Piastów, a po 1000 r. w organizacji Kościoła. I związane z nim ziemie 
mogły funkcjonować jako jednostka administracyjna. Walki Przemyślidów z Pia-
stami o panowanie nad ziemiami nadodrzańskimi w drugiej połowie X i pierwszej 
połowie XI w. mogą potwierdzać odrębność tego terytorium w ramach organizacji 
państwowych4. Tyle że nie ma możliwości określenia ani zasięgu takiej jednostki, 
ani jej charakteru, ani świadomości jej istnienia jako trwałego bytu społecznego 
w jakiejkolwiek grupie społecznej. Świadectwem słabej ówcześnie identyfikacji 
Nadodrza jako całości jest zaginięcie pamięci o wykreowaniu w roku 1000 biskup-
stwa z siedzibą we Wrocławiu. Pamięć instytucjonalna tutejszego Kościoła uparcie, 

1 Teresa Kulak, Gospodarka i procesy społeczno-gospodarcze na obszarze Śląska (od połowy 
XVIII wieku do 1918 roku), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 69, 2014, 3, s. 41.

2 Gerard Kosmala, Charakterystyka geograficzna Śląska, „Śląski Kwartalnik Historyczny 
Sobótka”, 67, 2012, 4, s. 7–28.

3 Stanisław Rosik, Kształtowanie się Śląska (do 1163 r.). Czynniki integracji regionalnej, „Śląski 
Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 67, 2012, 4, s. 31–51.

4 Zob. szerzej Rosik, Kształtowanie.
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aż do czasów krytycznej historiografii współczesnej, łączyła powstanie biskupstwa 
z osobą Kazimierza Odnowiciela (1039–1058). Nic nam też nie wiadomo, by do 
drugiej połowy XII w. ziemie Nadodrza nosiły specyficzną i trwałą nazwę po-
zwalającą na krystalizację poczucia odrębności mieszkańców, a przynajmniej elit, 
od pozostałych poddanych Piastów lub Przemyślidów. Najprawdopodobniej do 
1138 r. ziemie tworzące później historyczny Śląsk funkcjonowały jako kompleks 
o bliżej nieokreślonych granicach, bez silnych więzi łączących poszczególne grupy 
społeczne, nie mówiąc o całej społeczności. Uznawanie wszystkich mieszkańców 
ziem nad Odrą do 1138 r., a może nawet do drugiej połowy XII w. za tworzących 
jeden region wydaje się anachronizmem. 

Sytuacja wyglądała inaczej, gdy ziemie nadodrzańskie drastycznie zmieniły 
swoją funkcję i z pogranicza większego organizmu państwowego zostały prze-
kształcone w odrębną organizację państwową. Zmiana ta następuje nie tyle w latach 
krótkich rządów Władysława Wygnańca (1138–1141), ile w czasach jego synów, 
Bolesława Wysokiego i Mieszka Plątonogiego. To oni po powrocie z wygnania 
w 1163 r. budują tu swoje władztwa. To oni też dzielą ziemie między siebie. Pa-
nowanie Bolesława i Mieszka utrwaliło odrębności pomiędzy Nadodrzem połu-
dniowym a środkowym wraz z północnym. Obszary objęte władzą jednego księ-
cia, a wkrótce linii dynastii piastowskiej wywodzących się od obu braci, utrwaliły 
swoją odrębność polityczną. Elementem wzmacniania tej odrębności w wypadku 
Bolesława Wysokiego i jego następców stało się wprowadzenie odrębnej nazwy 
„Śląsk” jako definiującej nową przestrzeń i społeczność. Nieco później Mieszko, 
a za nim jego następcy, przyjmują w odniesieniu do ziem południowo-wschodnich 
Nadodrza inną formę identyfikacji, tj. odwołanie się do nazwy stolicy księstwa 
Opola, i wprowadzają formę dux de Oppul5. Paradoksalnie, to nie przynależność 
do państwa wykreowała region śląski, lecz przekształcenie bliżej nieokreślonej jed-
nostki administracyjnej piastowskiej monarchii w organizmy państwowe połączone 
pokrewieństwem dynastów, choć rozdzielone sprzecznościami politycznymi.

Nie oznacza to, że raz, w 1175 r., przywołana w grze politycznej idea Śląska 
stała się dominującym wyznacznikiem dyskursu politycznego, jednocząc przez 
wieki elity Nadodrza. Owszem, tutejsza dynastia Piastów konsekwentnie promo-
wała wizję Śląska jako tworu ściśle związanego z nią samą6. Nie oznaczało to 
jednak konsekwentnego dążenia do wspólnego działania politycznego całej elity 
tych ziem. Przynależność do wspólnoty regionalnej nabierała znaczenia w obliczu 
zagrożenia – militarnego i ideowego, jak w wypadku husytyzmu, lub dominacji 
politycznej dyskryminującej lokalne elity, jak w wypadku zwalczania idei centrali-
stycznych królów czeskich od schyłku XV w. do wybuchu wojny trzydziestoletniej. 
Jednak nawet wówczas elity księstw śląskich podejmowały odrębnie nieskoordy-

5 Przemysław Wiszewski, Region wrocławski – region śląski; Wojciech Mrozowicz, W po-
szukiwaniu śląskiej tożsamości regionalnej (do 1526 r.), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 
67, 2012, 4, s. 140–143.

6 Mrozowicz, W poszukiwaniu, s. 143–144.
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nowane działania, motywując to dobrem swoich księstw7. Partykularni władcy 
tylko w obliczu skrajnego zagrożenia, niezmiernie rzadko występowali wspólnie, 
kierując się ideą jedności Śląska. Przeciwnie, w większości wypadków dążyli do 
realizacji własnych celów, na własną rękę, nie zważając na decyzje swoich „ślą-
skich” sąsiadów8.

Owocem tej sytuacji było specyficzne funkcjonowanie księstw śląskich w ra-
mach Królestwa Czeskiego. Z jednej strony w wyniku zbieżnych interesów wład-
ców czeskich i książąt oraz stanów księstw śląskich w XV w. doszło do przekształ-
cenia odrębnych tworów państwowych – księstw – w elementy współtworzące 
Śląsk jako prowincję Królestwa Czeskiego. Symbolem tej zmiany było powstanie 
i utrwalenie się zwyczaju zwoływania parlamentu śląskiego oraz powoływanie 
od drugiej połowy XV w. królewskiego starosty dla całego Nadodrza. Ale ani po-
wstanie samorządowych, ogólnośląskich organów władzy, ani mających taki sam 
charakter urzędów królewskich nie przekreśliło głębokich odrębności Dolnego 
i Górnego Śląska, a w ich obrębie autonomiczności księstw i wolnych państw sta-
nowych. Przy tym z jednej strony urzędy samorządowe – zwłaszcza sejm śląski 
– pełniły funkcję integrującą elity prowincji, z drugiej zaś strony wyposażanie 
urzędów królewskich, zwłaszcza związanych z Pragą i reprezentujących przede 
wszystkim interesy stanów czeskich, w kompetencje ogólnośląskie rodziło opór 
przeciw władzy centralnej9. Sytuacja uległa zmianie w wyniku wojny trzydziesto-
letniej o tyle, że po jej zakończeniu dokonała się powolna wymiana elit politycz-
nych. Książąt i możnych rodzimych, głównie wyznania protestanckiego, dążących 
do utrzymania dotychczasowej autonomicznej pozycji księstw zastępowali ludzie 
wyniesieni bądź sprowadzeni z zewnątrz przez władze królewskie. Katolicy przy-
byli spoza Śląska, władający jego ziemiami z łaski królewskiej, byli ściśle związani 
z władzą Habsburgów i wspierali działanie urzędów centralnych10. Jednak opór 
tradycyjnej struktury administracyjnej, oddziaływanie lokalnych tradycji autonomii 
księstw, wreszcie słabość polityczna Habsburgów uniemożliwiły do końca rządów 
Habsburgów przeprowadzenie centralizacji władzy w prowincji. Oznaczało to 

7  Marcin Pauk, Ewa Wółkiewicz, Struktury administracyjne Śląska jako czynnik spójności 
prawnoustrojowej (XII–XV w.), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 67, 2012, 4, s. 61, 67, 73; 
Gabriela Wąs, Instytucje i zarządzanie w procesach integracji i dezintegracji Śląska, „Śląski Kwar-
talnik Historyczny Sobótka”, 68, 2013, 2, s. 11–13.

8 Przemysław Wiszewski, Destrukcyjne czy spajające region?: grupy społeczne na średnio-
wiecznym Śląsku w kontekście aktywności politycznej (czwarta ćwierć XII–XV w.), „Śląski Kwartalnik 
Historyczny Sobótka”, 67, 2012, 4, s. 119, 129–134.

9 Wąs, Instytucje i zarządzanie, s. 9–14, 20–22.
10 Eadem, Struktura społeczna i grupy społeczne w procesach integracji i dezintegracji Śląska 

jako regionu (1526–1619), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 68, 2013, 2, s. 51–53 (o pro-
regionalnym, a może nawet prolokalnym charakterze szlachty śląskiej, a głównie prolokalnym 
– mieszczaństwa do 1619 r.); Arno Herzig, Die Region Schlesien (1618–1740). Die sozialen Grup-
pierungen und ihre Bedeutung für die Identität des Landes, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 
68, 2013, 2, s. 60 (o zmianach w gronie arystokracji śląskiej), 65–66 (o wykluczeniu protestanckiego 
mieszczaństwa z życia politycznego regionu), 72 (o słabym poczuciu tożsamości regionalnej wśród 
arystokracji, o wykształconym mieszczaństwie jako grupie przekazującej ideę tejże tożsamości).
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umacnianie poczucia odrębności poszczególnych, terytorialnie określanych grup 
mieszkańców Nadodrza. 

Jednocześnie, począwszy od XIII w., świadomość istnienia regionu śląskiego 
była cały czas obecna, jako pewien byt potencjalny, w refleksji intelektualistów11. 
Szczególnie silnie emocjonalny stosunek do Śląska jako ojczyzny deklarowali wy-
kształceni w duchu humanistycznym Ślązacy w XVI stuleciu. W ciągu kolejnych 
dwóch wieków tendencja ta utrzymywała się, jednak z ważkim dopełnieniem. 
Od połowy XVII w. wzrasta liczba prac, w których akcentowano przywiązanie 
do najmniejszej, lokalnej wspólnoty. Także narracje o Śląsku jako prowincji we-
wnętrznie dzielą się na opowieści o poszczególnych księstwach12. I tak jak w XVI 
stuleciu wprowadzono pojęcie Śląska do głównego nurtu dyskursu ideowego elit 
śląskich, budując przesłanki do zawiązania i utrwalania ich więzi w przestrzeni 
całego regionu, tak w XVII w. ten trend załamał się wraz z rozkładem znaczenia 
samorządności śląskiej po zakończeniu wojny trzydziestoletniej. Intelektualiści 
ówcześnie umacniali więź wykształconych elit z lokalnym dziedzictwem kulturo-
wym. Przynależność do wspólnoty regionalnej schodziła na dalszy plan.

* * *
Zajęcie większości Śląska przez Prusy miało podwójne znaczenie dla funkcjo-

nowania Śląska jako regionu. Z jednej strony, reorganizując administrację, Hohen-
zollernowie złamali dawne elementy autonomii księstw i usunęli heterogeniczność 
struktur władzy w regionie. Decydującą zmianę wprowadziły ogólnopruskie refor-
my Steina i Hardenberga z lat 1807–1821. Historyczne podziały administracyjne 
zostały wówczas zastąpione systemem opartym na wzorcach francuskich. W re-
zultacie pruskie Nadodrze przekształcono w zbliżoną do pozostałych jednostek 
Królestwa Prus prowincję śląską. Nie oznaczało to jednak, że struktura admini-
stracyjna prowincji wspierała rozwój tożsamości regionalnej. Przeciwnie, dążono 
do osłabienia potencjalnego zagrożenia, jakim dla scentralizowanego państwa 
mógł być silny regionalizm. Dlatego obok ogólnośląskiej ramy prowincji znala-
zły się podziały na rejencje – głogowską (od 1809 r. legnicką), krótko działającą 
(1815–1820) dzierżoniowską, wrocławską i opolską. W rezultacie, choć z jednej 
strony reformy pruskie umocniły znaczenie Śląska jako odrębnej, silnej jednostki 
administracji, to z drugiej strony istnienie rejencji wzmocniło separatyzmy w ło-
nie prowincji13. A trzeba pamiętać, że dodatkowo po 1740 r. rozpoczął się okres 

11 Por. Wojciech Mrozowicz, Od kiedy możemy mówić o istnieniu tożsamości śląskiej? Uwagi na 
marginesie średniowiecznego dziejopisarstwa śląskiego, [w:] Radices Silesiae – Silesiacae Radices. 
Śląsk. Kraj, ludzie, „memoria” a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII 
wieku) = Schlesien. Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der 
Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts), red. Stanisław Rosik, Thomas Wünsch, Wrocław 
2011 (Radices Silesiae – Silesiacae Radices, 1), s. 135–147.

12 Lucyna Harc, Śląska świadomość regionalna w okresie nowożytnym (do 1740 r.), „Śląski 
Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 68, 2013, 2, s. 98–106.

13 Piotr Jaworski, Administracja państwowa i samorządowa na Śląsku w latach 1740–1918 jako 
czynnik integracji/dezintegracji regionalnej, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 69, 2014, 3, 
s. 14–20.
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podziału zjednoczonych od XV w. ziem śląskich między Królestwo Prus i monar-
chię habsburską. Ten podział właściwie do dziś nie został przekreślony. Kolejne 
wydarzenia historyczne jedynie go zaostrzyły. 

Zajęcie Śląska przez Prusy aż do czasów wojen napoleońskich nie doprowadziło 
do znaczących zmian w zakresie autoidentyfikacji mieszkańców Nadodrza. Jedno-
cześnie społeczność śląska była pod tym względem głęboko podzielona. Pozytywne 
odniesienia do nowej władzy mogły być udziałem niemieckojęzycznych protestan-
tów. Dużo bardziej wstrzemięźliwy stosunek do władców Prus, a tym samym do 
popierających ich współmieszkańców, mieli katolicy i ludność polskojęzyczna14. 
Z jednej strony negatywnie do nowych władz, ale bez tworzenia ogólnośląskiego 
ruchu, nastawiona była większość mieszczaństwa, pozbawionego władz samorzą-
dowych, obłożonego wysokimi podatkami. Z drugiej strony trudności ekonomiczne 
po wojnie siedmioletniej doprowadziły do wykształcenia w 1770 r. ogólnośląskiej 
organizacji szlacheckiej, mającej wspierać preferencyjnymi kredytami zadłużonych 
właścicieli ziemskich (Ziemstwo Kredytowe). Wskazuje to na istnienie silnego 
poczucia tożsamości stanowej w obrębie tej grupy społecznej. Nie przekładało 
się to jednak na stworzenie jakiejkolwiek wspólnej narracji, więzi trwale łączącej 
całość szlachty na Śląsku15. Wreszcie, władcy Prus po raz pierwszy w dziejach 
regionu otwarcie faworyzowali jedną grupę etniczną – niemiecką. Widoczne to 
było chociażby w akcji kolonizacyjnej wspieranej przez króla Fryderyka I, która 
miała rozbić jednolite osadnictwo polskie, zwłaszcza na terenie Górnego Śląska16. 
W rezultacie tego wzrosła liczba czynników dzielących Ślązaków.

Dopiero pierwsza połowa XIX w. przyniosła znaczącą zmianę podejścia miesz-
kańców Nadodrza w odniesieniu do identyfikacji z regionem. Wykorzystując zryw 
szlachty i młodzieży akademickiej przeciw Napoleonowi (1813–1814) na rzecz 
wyzwolenia kraju, tj. Królestwa Prus, ufundowano patriotyczny dyskurs o szcze-
gólnym związku Ślązaków z Prusami i dynastią Hohenzollernów. Nie zawierał 
on jednak wielu treści jednoczących Ślązaków w perspektywie poziomej, jako 
współmieszkańców regionu. Wspierał natomiast identyfikację o charakterze piono-
wym – wszystkich poddanych z królem i Królestwem Prus. Prawdziwą rewolucję 
w zakresie budowania ogólnośląskich relacji opartych na akceptacji wspólnego 
dziedzictwa kulturowego przyniosły lata 40. XIX w. To wówczas powstaje „Sto-
warzyszenie Miłośników Starożytności Śląskich”. Coraz szerzej rozwijają się ba-
dania historyczne o profilu regionalistycznym. Do kanonu dyskursu o przeszłości 
wchodzą pojęcia „Schlesische Heimat” w odniesieniu do całego Śląska i stojące 
niżej „Niederschlesische, Mittelschlesische i Oberschlesische Heimat” odnoszone 
do wspólnot budowanych w granicach poszczególnych rejencji. Ten sposób kate-
goryzacji więzi kulturowo-geograficznych był prostym odbiciem nowego porządku 

14 Gabriela Wąs, Dzieje Śląska od 1526 do 1806 roku, [w:] Marek Czapl iński, Elżbieta Ka-
szuba, Gabriela Wąs, Rościsław Żerelik, Historia Śląska, red. Marek Czapliński, Wrocław 2002 
(Acta Universitatis Wratislaviensis No 2364), s. 218–219, 242–243.

15 Ibidem, s. 236.
16 Kulak, Gospodarka, s. 43.
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administracyjnego. Taka formuła budowania tożsamości, tj. zerwanie z tradycją 
historyczną na korzyść kontekstu administracyjnego, okazała się niezwykle sku-
teczna. Znajdowała bowiem oparcie w otaczającej, współczesnej mieszkańcom 
rzeczywistości. Była też wspierana przez władze, ponieważ rozwój więzi w grani-
cach rejencji i całej prowincji szedł w parze z akcentowaniem tożsamości pruskiej, 
a po 1871 r. – ogólnoniemieckiej. Trzecim elementem hierarchii tożsamości był 
bowiem „Vaterland” – ojczyzna, będąca wartością najwyższą17.

  Rozwijana po 1813–1815 r. ideologia regionalizmu państwowego na Śląsku 
służyła przede wszystkim ścisłemu, emocjonalnemu związaniu mieszkańców z pań-
stwem – Prusami, potem Cesarstwem. Prowadziło to z jednej strony do zwiększenia 
spójności społeczności na terenie Śląska Dolnego i Środkowego, zamieszkanego 
głównie przez ludność niemieckojęzyczną. Ale z drugiej strony oznaczało to wzrost 
poczucia odrębności mówiących w dużej mierze po polsku mieszkańców Górnego 
Śląska. Tu niższe warstwy społeczne identyfikowały się przede wszystkim ze swoją 
wspólnotą lokalną, co najwyżej z Górnym Śląskiem18. 

Okres rządów króla Prus, potem cesarza Niemiec miał kluczowe znaczenie dla 
ukształtowania się szeroko akceptowanej idei jedności Śląska. Wbrew wielokrot-
nie przeprowadzanym podziałom administracyjnym prowincji oraz faktycznemu 
rozpadowi Górnego Śląska w 1921 r. udawało się utrzymać przekonanie o funk-
cjonowaniu jedności pruskiego Nadodrza. Towarzyszyło jednak temu narastające 
poczucie odmienności poszczególnych jego części, które zaczęły zyskiwać status 
osobnych regionów administracyjnych. W okresie międzywojennym wśród miesz-
kańców Śląska zdecydowanie dominują dwie formy poczucia przynależności: do 
narodu i do części – ale nie całości! – dawnego Śląska. Tą częścią mógł być nowy 
region, jak w wypadku Górnego Śląska, bądź przestrzeń lokalna, co było postawą 
częstszą na Dolnym Śląsku. Szczebel ogólnośląski w hierarchii tożsamości odgry-
wał dużo mniejszą rolę. Wyraźnie widać przy tym, że wkroczenie agresywnego 
nacjonalizmu w każdej z trzech części Śląska – czeskiej, niemieckiej i polskiej 
– połączone z odpowiednią presją administracyjną i ekonomiczną przełamało spój-
ność identyfikacji w obrębie poszczególnych grup społecznych. W czeskiej części 
Śląska żywych było kilka form identyfikacji kulturowej, praktycznie zrywających 
ze śląskim kontekstem: regionalno-narodowa koncepcja wspólnoty Niemców 
sudeckich, narodowa, czeska, ziem Korony Czeskiej, oprócz również czeskiej 
koncepcji autonomii Śląska cieszyńskiego, w opozycji do włączania go w obręb 
Moraw. Żywa była tu również propolska koncepcja górnośląskiego regionalizmu19. 
Podobnie zróżnicowane i związane z kontekstem narodowym były postawy Ślą-
zaków zamieszkujących w Niemczech. Wśród arystokracji występowali zarówno 
zwolennicy autonomicznego państwa (Land) górnośląskiego, jak i ścisłego związku 

17 Eadem, Problem tożsamości narodowo-kulturalnej mieszkańców Śląska w latach 1741–1918, 
„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 69, 2014, 3, s. 110–111, 117–119.

18 Ibidem, s. 119–125.
19 Bernard Linek, Tożsamość śląska w okresie państw narodowych, „Śląski Kwartalnik Histo-

ryczny Sobótka”, 68, 2013, 4, s. 101–108, 112–113.
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z Niemcami – lub Polską. W wypadku przemysłowców i zamożnego mieszczań-
stwa większość opowiadała się za ścisłym związkiem z Niemcami. W odniesieniu 
do niższego poziomu identyfikacji członkowie tej grupy społecznej skupiali się 
na relacjach w obrębie grupy interesu (połączonej profilem działalności gospo-
darczej), a w odniesieniu do przestrzeni – w granicach dawnej rejencji (zwłaszcza 
Górnego Śląska)20.  

W okresie międzywojennym możemy uchwycić kontury identyfikacji teryto-
rialno-społecznej niższych warstw społecznych. W odniesieniu do społeczności 
wiejskiej możemy dostrzec akcentowanie lokalności i zobowiązań wobec pań-
stwa, co z wyjątkiem szczebla lokalnego nie prowadziło do zwiększenia spójności 
społecznej. Inaczej rzecz miała się z robotnikami, którzy na terenie niemieckiego 
Śląska akcentowali tożsamość lokalną, ale w zasadzie identyfikowali się także 
z ogólnonarodowymi, niemieckimi ruchami społeczno-klasowymi. Kwestie re-
gionalne miały dla nich znaczenie marginalne. Na polskim Śląsku w opozycji 
do prób polonizacji i przenoszenia właściwych dla ówczesnej Polski stosunków 
społecznych (niska pozycja społeczna robotników i chłopów, wysoka urzędników 
państwowych i właścicieli ziemskich) ukształtowała się silna tożsamość górno-
śląska. Obejmowała ona proletariat nie tylko miejski, lecz także wiejski, a ponad-
to nieliczną warstwę polskojęzycznej inteligencji. Stosunek tej grupy do polskiej 
ideologii narodowej po okresie wielkich nadziei (1919–1922) był niejednoznaczny, 
ogólnie nacechowany rozczarowaniem, co jeszcze bardziej podkreślało znaczenie 
wspólnej więzi górnośląskiej21.

Stosunek pruskich, potem niemieckich władz państwowych do utrzymywania 
granic administracyjnych wspierających trwanie tożsamości regionalnych lub 
kształtujących je był w tym okresie ambiwalentny. Z jednej strony zniesiono hete-
rogeniczność struktury administracyjnej Śląska, wspierając ujednolicenie, a tym 
samym wewnętrzną spójność prowincji. Ale z drugiej strony władze swobodnie 
manipulowały granicami zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi prowincji. 
Już w październiku 1919 r. parlament niemiecki przyjął ustawę o podziale pro-
wincji śląskiej na dwie nowe – dolno- i górnośląską. Nie oznaczało to jednak, 
że niemieccy mieszkańcy Górnego Śląska chcieli zerwania z dotychczasowymi 
tradycjami administracyjnymi. Akceptując podział prowincji, w 1922 r. w refe-
rendum odrzucili możliwość przekształcenia Górnego Śląska w osobny kraj Nie-
miec i opowiedzieli się za pozostaniem w granicach Prus. Ta decyzja uwypukla 
dominację tożsamości państwowej i identyfikacji górnośląskiej nad jakimkolwiek 

20 Tomasz Przerwa, Struktura społeczna i grupy społeczne w procesach integracji i dezinte-
gracji Śląska jako regionu (1918–1945), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 68, 2013, 4, 
s. 59–63.

21 Ibidem, s. 63–70; Linek, Tożsamość śląska, s. 105–107, 115–117; Grzegorz Strauchold, 
Zagadnienia etniczne a spójność społeczna Śląska w latach 1919–1945, „Śląski Kwartalnik Histo-
ryczny Sobótka”, 68, 2013, 4, s. 81–84, 86.
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sentymentem ogólnośląskim22. Ten ostatni nadal był żywy w kręgach elit dolnoślą-
skich, ale elity górnośląskie zdecydowanie poparły ideę odrębności swoich ziem. 
Potwierdzeniem tego było oficjalne przyjęcie przez sejm górnośląski odrębnych od 
śląskich znaków heraldycznych23. Zbliżone zjawisko można zaobserwować w tej 
części Śląska Górnego, która została przyłączona do Polski. Tu również bardzo 
silne były tendencje do odseparowania ziem nowego polskiego regionu śląskiego. 
Jednak w tym wypadku nie tylko od pozostałych części Śląska, ale także od innych 
elementów składowych państwa. Autonomia województwa śląskiego wprowadzo-
na po unormowaniu granic państwowych szła dalej niż niezależność niemieckich 
prowincji Śląska. Była jednak kontestowana przez polityków polskich, zwłaszcza 
po przewrocie majowym. W rezultacie prowadzona wówczas działalność poloniza-
cyjna jedynie wzmogła chęć utrzymania odrębności przez mieszkańców polskiego 
Śląska. Co więcej, rozbudziła poczucie krzywdy wśród autochtonów, wzmacniając 
komponentem emocjonalnym przekonanie o konieczności utrzymania jak najdalej 
idącej niezależności regionu. 

Lata nazizmu w Niemczech i II wojny światowej nie zmieniły zasadniczo sy-
tuacji ukształtowanej w okresie 1919–1922. Owszem, naziści wspierali ideę jed-
ności Śląska, ale na połączenie obu prowincji śląskich zdecydowali się dopiero 
w przededniu wojny, w 1938 r. Gdy zaś do prowincji śląskiej włączono wojewódz-
two śląskie i niektóre powiaty Małopolski, podjęto decyzję o ponownym podziale. 
Już w grudniu 1940 r. Śląsk rozpadł się na prowincje dolno- i górnośląską24. Duża 
prowincja śląska okazała się tworem zbyt niejednorodnym i trudnym do zarządza-
nia, by dało się ją utrzymywać przez dłuższy czas. Ostatecznie okres międzywo-
jenny pogłębił podział Nadodrza na dwa obszary. Aktywność nazistów sprzyjała 
w wielu aspektach niwelowaniu tendencji odśrodkowych, w tym regionalizmów. 
W wypadku Śląska wsparła podział historycznego regionu na dwie jednostki, o co-
raz wyraźniej rysujących się cechach odróżniających od siebie oba regiony. Choć 
elity dolnośląskie pragnęły utrzymania jedności prowincji, to jednak mieszkańcy 
Górnego Śląska coraz silniej akcentowali odrębność swojej społeczności. I osta-
tecznie ta opcja okazała się atrakcyjniejsza dla władz, pozwalając im w sposób 
bardziej efektywny zarządzać mniejszą społecznością, z natury rzeczy łatwiejszą 
do objęcia jednolitymi działaniami prawnymi, w tym kontrolno-represyjnymi.

* * *
Tendencja do utrzymywania podziałów Śląska, a nawet ich mnożenia trwała 

po 1945 r.  W 1946 r. postanowiono utworzyć dwa województwa – wrocławskie 
i śląskie (ze stolicą w Katowicach) – nawiązujące do historycznych tradycji ad-
ministracyjnych, choć bez części ziem północnych włączonej do Wielkopolski. 
W 1950 r. utworzono z tych ostatnich oraz kilku dalszych powiatów wojewódz-

22 Tomasz Kruszewski, Śląskie władze administracyjne wobec przekształceń terytorialnych 
Śląska (1918–1945), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 68, 2013, 4, s. 11, 13.

23 Ibidem, s. 15.
24 Ibidem, s. 26–27.
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twa wrocławskiego nową jednostkę – województwo zielonogórskie. Jednocześnie 
konsekwentnie unikano w nazewnictwie dolnośląskich jednostek administracyj-
nych odniesienia do ich przynależności do regionu historycznego – Śląska. Zare-
zerwowano je dla Górnego Śląska, nawiązując tym do „polskiego” dziedzictwa 
międzywojennego województwa śląskiego. Trend ten przetrwał nawet wydzielenie 
nowej jednostki w 1950 r., tj. województwa opolskiego25. Prymat doraźnych po-
trzeb centralnych elit władzy nad potrzebą ukształtowania tożsamości regionalnej 
nowych mieszkańców Nadodrza doprowadził do sytuacji, w której Górny Śląsk 
traktowano jako osobny region – ostoję polskości, symbol walki z germanizacją, 
w dodatku o wielkoprzemysłowym profilu gospodarczym odpowiadającym polityce 
nowych władz. Te elementy w niewielkim stopniu pojawiały się na zaludnionym 
przez imigrantów i migrantów Śląsku Dolnym. Zadecydowało to o przesunięciu 
znaczenia Śląska w oficjalnym, a wkrótce także potocznym języku mieszkańców 
PRL-u. „Śląskiem” nie była kraina nad Odrą ze stolicą we Wrocławiu, lecz wysoko 
uprzemysłowiona część Górnego Śląska z Katowicami. Wielka reforma administra-
cyjna z 1975 r. podkreśliła jeszcze wyraźniej tendencję do dowolnego traktowania 
tradycji administracyjnych i historycznie ukształtowanych więzi terytorialnych. 
Śląsk Górny jako województwo katowickie utrzymał względną jednolitość. Po-
zostałe ziemie śląskie zostały jednak podzielone na sześć niewielkich jednostek, 
których granice nie miały niemal żadnych odniesień do historycznych podziałów 
administracyjnych Śląska. 

Brak poszanowania dawnych tradycji historycznych ziem śląskich przy dekre-
towaniu organizacji administracyjnej kraju nie powinien dziwić. Funkcjonowanie 
tożsamości regionalnej zostało podporządkowane umacnianiu identyfikacji narodo-
wej. Odrębność tradycji Śląska była traktowana przez polskie władze podejrzliwie, 
czasami nawet wrogo, co szczególnie dotykało autochtonów na Śląsku Górnym 
i Opolskim. Także nieśmiało pojawiające się badania historii lokalnej były podpo-
rządkowane dowiedzeniu bliskiego związku każdego fragmentu Śląska z dziejami 
Polski i narodu polskiego. Na tym tle publikacje zajmujące się dziejami całego 
Śląska, jak popularne ujęcia Kazimierza Popiołka czy Historia Śląska Polskiej 
Akademii Nauk, były dopełnieniem, ujęciem pozwalającym na ulokowanie historii 
każdej wspólnoty lokalnej, które rzadko miały wgląd w swoje dzieje, w politycz-
nie poprawnym kontekście dziejów Polski26. Tożsamość regionalna stała się w ten 
sposób elementem tożsamości narodowej.

Lata po 1989 r. przyniosły bujny rozwój twórczości historiograficznej w od-
niesieniu do dziejów poszczególnych miast. Następujące w przyśpieszonym tem-
pie przyswajanie dziejów społeczności śląskich sprzed 1945 r. jednocześnie nie 

25 Joanna Nowosielska-Sobel, Tożsamość kulturowo-regionalna na Śląsku po 1945 r. – ana-
liza sił spajających i destrukcyjnych określających spójność społeczną jako zjawisko historyczne 
(wybrane zagadnienia), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 70, 2015, 3, s. 101–118.

26 Historia Śląska, t. 1–3, red. Karol Maleczyński (t. 1), Wacław Długoborski, Stanisław Mi-
chalkiewicz (t. 2), Stanisław Michalkiewicz (t. 3), Wrocław 1960–1985; Kazimierz Popiołek, 
Śląskie dzieje, Warszawa 1976; idem, Historia Śląska od pradziejów do 1945 r., Katowice 1984.



   Dynamika zmian spójności Śląska. Krajobraz po badaniach w ramach projektu Cuius regio 129

27 Czapl iński, Kaszuba, Wąs, Żerel ik, Historia Śląska.
28 Dolny Śląsk. Monografia historyczna, red. Wojciech Wrzesiński, Wrocław 2006; Joachim 

Bahlcke, Ryszard Kaczmarek, Dan Gawrecki, Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodar-
ka i kultura europejskiego regionu, Gliwice 2011; Opole. Dzieje i tradycja, red. Urszula Zającz-
kowska, Bernard Linek, Krzysztof Tarka, Opole 2011; Księstwa Opolskie i Raciborskie. Teoria 
– struktury – elity – dziedzictwo, red. Bogusław Czechowicz, Opole 2015.

przekładało się jednak na budowanie tożsamości regionalnej zgodnej z dawnymi, 
historycznymi granicami Śląska. Owszem, historycy wrocławscy już w latach 90. 
XX w. szeroko promowali nowe ujęcie dziejów Śląska, podkreślając jego związek 
z Czechami i niemiecką wspólnotą kulturową. Zwieńczeniem tego nurtu badań 
była monografia dziejów Śląska pod redakcją Marka Czaplińskiego, która cieszy-
ła się znaczną popularnością wśród czytelników27. Zabrakło jednak społeczności, 
która w dłuższej perspektywie czasowej odwoływałaby się do szerokiego grona 
odbiorców, przywołując w swoich działaniach idee ogólnośląskie. Poszczególne 
samorządy zamawiały monografie dziejów swoich części Śląska – tak powstały 
historie Dolnego i Górnego Śląska, a także historia Opola oraz publikacja z dziejów 
księstwa opolskiego28. I w tym jednak wypadku budowanie tożsamości w grani-
cach nowych, małych regionów śląskich trudno uznać za proces linearny i równo-
legły. Politycy wcielający w życie reformę administracyjną z 1998 r. raz jeszcze 
wprowadzili bowiem korekty granic, kierując się raczej bieżącymi interesami 
gospodarczo-politycznymi niż argumentami historycznymi. W rezultacie ziemie 
historycznego Śląska podzielono między województwa: lubuskie, dolnośląskie, 
opolskie i (ponownie) śląskie, obejmujące dawne ziemie Górnego Śląska.  Wspól-
nota przeszłości wszystkich tych ziem w niewielkim stopniu znajduje wyraz we 
wspólnych inicjatywach politycznych, gospodarczych czy nawet edukacyjnych. 
Okazjonalnie wykorzystuje się szyld „Śląska” do jednoczenia powoływanych do 
życia większych grup interesu. Złożona sytuacja administracyjna powoduje jednak, 
że trudno o wypracowanie w nich jednolitej polityki, a tym samym o nadanie im 
jakiegoś konkretnego znaczenia w przestrzeni społecznej. Od strony administra-
cyjnej relacje kształtowane są przez bieżące potrzeby, dla których dzieje Nadodrza 
nie mają znaczenia decydującego.

Jednocześnie identyfikowana ze śląskością tożsamość Górnoślązaków jest 
wspierana przez media i aktywność polityczną w wymiarze ogólnopolskim. Toż-
samość opolska, choć nie jest tak ostentacyjnie promowana i częściej wyraża się 
w odwoływaniu działaczy samorządowych do dziejów lokalnych, jest obecna 
i możliwa do aktualizacji w wypadku zagrożenia istnienia odrębności administra-
cyjnej Opolszczyzny. Najbardziej skomplikowana jest sytuacja Dolnego Śląska. 
Mimo historycznie najsilniejszych praw do identyfikacji śląskiej rozmywa się 
ona w wielości tożsamości opierających się na istnieniu dawnych województw, 
tradycjach księstw i państw stanowych. Nierozwiązanym problemem pozostaje 
wielość lokalnych tradycji kulturowych, funkcjonujących w wyniku przekształce-
nia zwyczajów przeniesionych przez osadników z dawnych Kresów Wschodnich 
Rzeczypospolitej i centralnej Polski. Ich znaczenie słabnie wraz z wymieraniem 
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pokolenia migrantów, jednak tej wielości nie zastępuje określona kultura regio-
nalna, dolnośląska, lecz raczej bliżej niesprecyzowany zestaw przekonań, postaw 
i zwyczajów właściwych dla danej społeczności lokalnej, bez odniesienia do kon-
kretnych wzorców kulturowych29. 

* * *
W ciągu pięciu lat realizowania projektu badawczego Cuius regio 24 autorów 

z Niemiec i Polski zajmowało się problemem spójności społecznej Śląska jako 
regionu. Uzyskany efekt daleki jest od jednoznaczności30. Niewątpliwie analizy 
badaczy dowiodły bardzo dynamicznego charakteru regionu definiowanego jako 
wspólnota mieszkańców Nadodrza. Przede wszystkim pod względem zasięgu tery-
torialnego Śląsk ulegał głębokim przemianom. Pierwsze, hipotetyczne ślady takiej 
„śląskiej” identyfikacji z X–XI w. mogły dotyczyć niewielkiego terytorium w oko-
licy góry Ślęży. W drugiej połowie XII w. idea tożsamości śląskiej została oficjalnie 
rozciągnięta na środkową i północną część Nadodrza pod rządami Bolesława I Wy-
sokiego i jego potomków. Wiek XV przynosi dalsze rozciągnięcie tego pojęcia na 
całe Nadodrze poprzez ideowe, a częściowo administracyjne wchłonięcie Opolsz-
czyzny i ziemi cieszyńskiej. Jednak już w tym momencie widoczne były głębokie 
różnice między społecznościami zamieszkującymi Śląsk Dolny i Górny. 

Nie uległy one zatarciu z upływem wieków. Przeciwnie, pogłębiały się, a docho-
dziły do nich kolejne, związane z przekształceniami politycznymi i wyznaniowymi. 
Sytuacji tej nie zmieniły reformy czasów pruskich. Obok Śląska Dolnego i Górnego 
wyłania się wówczas coraz wyraźniej Opolszczyzna. Odrębną drogą kroczy też ta 
część Śląska, która po 1740 r. pozostała we władaniu Habsburgów. Społeczności 
tych obszarów coraz mocniej różnią się od siebie. Pojęcie wspólnoty Śląska opiera 
się na tradycjach historycznych, lecz w praktyce życia społecznego, politycznego 
i gospodarczego dużo większe znaczenie mają siły wspierające odrębność (sub)re-
gionów. Śląsk na długo przed 1945 r. rozpada się na mniejsze wspólnoty regional-
ne, bardzo luźno połączone ogólnośląską historią. Proces ten przybiera na sile po 
1945 r. Oprócz względnie spójnych wspólnot niemieckich wysiedleńców ze Śląska 
oraz mieszkańców polskiego Górnego Śląska, w ramach państwa polskiego funk-
cjonuje wiele potencjalnych wspólnot regionalnych znajdujących się stale w pro-
cesie powstawania. Przechwycenie w realiach polskich elementu krystalizującego 
spójność – tj. pojęcia „Śląsk” –  przez wspólnotę górnośląską utrudnia wytworzenie 
się spójnej tożsamości mieszkańców obszaru historycznego, pierwotnego Śląska. 
Część z nich nadal odwołuje się do poczucia „śląskości”, część przyswoiła sobie 
nowe, przymiotnikowe koncepcje „dolnośląskości” czy „śląskości opolskiej”. Dla 
wielu – większości? – kontekst regionalny nie jest istotny. Ważniejsze są kwestie 
identyfikacji lokalnej. Co wydaje się odpowiadać również sytuacji przed 1945 r. 

29 Joanna Nowosielska-Sobel, Tożsamość kulturowo-regionalna.
30 Szersze omówienie rezultatów projektu zostanie przedstawione w artykule: Przemysław Wi-

szewski, Prothean region. Changing shape of Silesia (12th–21th c.), (w druku).
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Bo też niemal przez cały okres poddany badaniom, tj. od ok. 1000 r., a właściwie 
od drugiej połowy XII w. do czasów nam współczesnych, nosicielami poczucia 
śląskiej tożsamości byli nieliczni przedstawiciele elit. Ci, którzy byli zaangażo-
wani w zarządzanie strukturami politycznymi obejmującymi całe Nadodrze bądź 
w związku z przyjętym wartościowaniem świata poszukiwali w „śląskości” afirma-
cji swej tożsamości, którą konfrontowali z tożsamościami regionalnymi i państwo-
wymi sąsiadów. W wypadku większych grup społecznych lub ogółu mieszkańców 
Nadodrza „śląskość” była jedną z możliwych identyfikacji, która była realizowana 
w szczególnych okolicznościach. Tych okoliczności nie było zbyt wiele. Dominu-
jące zachowania gospodarcze, polityczne, realia etniczne premiowały współpracę 
w ramach mniejszych przestrzeni. Paradoksalnie tym, co łączyło Śląsk przez wieki, 
była akceptacja różnorodności przy jednoczesnym silnym poczuciu przywiązania 
do swoich, lokalnych i śląskich praw. 

Tę ideę wielości w jedności przekreśliły czasy dominacji państw unitarystycz-
nych, później narodowych. W ramach monarchii złożonych (kompozytowych), jak 
władztwo Habsburgów, równowaga kompetencji między centralnym i regionalnymi 
ośrodkami władzy była niezbędna dla pozbawionego konfliktów wewnętrznych 
funkcjonowania. W wypadku państw o scentralizowanym systemie zarządzania 
presja na podporządkowanie tożsamości regionalnej interesom państwa była rze-
czą naturalną. Konsekwentnie prowadziło to do rozbijania więzi regionalnych, 
fragmentacji dużego regionu na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania z centrum 
jednostki administracyjne i społeczności. Przekształcenie Śląska w ciągu XIII–XV 
w. z państwa, a później zespołu państw w region było związane z wchłonięciem 
Nadodrza w obręb organizacji państwowej o luźnej strukturze (Korona Królestwa 
Czeskiego), a jednocześnie z istnieniem elity zainteresowanej wybiórczym od-
woływaniem się do idei jednej – śląskiej – tradycji kulturowej. Umacniało to ich 
pozycję w konfrontacji z ośrodkiem centralnym lub zagrożeniem zewnętrznym. 
Ale w połowie XVIII w. zaczęło się odchodzenie od tej koncepcji, zastąpionej ideą 
związku losów elit i całej społeczności z dziejami państw. Osłabiło to wybitnie 
znaczenie więzi ogólnośląskiej. W zamian rozkwitają więzi w ramach regionów 
nowo kreowanych przez decyzje władz centralnych. Ich trwałość jest związana 
nie tyle z czynnikami długiego trwania, ile z dopasowaniem decyzji o podziałach 
administracyjnych do geograficznej specyfiki gospodarczej, społecznej i etnicznej. 
Świetnym przykładem powstałego w ten sposób nowego regionu śląskiego jest 
XIX–XXI-wieczny Górny Śląsk.

Śląsk historyczny, w granicach z XV w., ewentualnie z przyłączonymi w począt-
kach XIX w. Łużycami, był ideą od początku zależną od historycznych uwarunko-
wań funkcjonowania państw. Jako wspólnota regionalna rozpadł się definitywnie 
w ciągu XIX w., pozostając jednak punktem odniesienia w refleksji nad regional-
nym wymiarem aktywności społeczności zamieszkujących Nadodrze. Odwołując 
się do „Śląska”, akcentowano zarówno wówczas, jak i obecnie związek swoich 
celów z wysoko wartościowaną tradycją sięgającą w głąb średniowiecza. Śląsk był 
i jest potrzebny mieszkańcom zarówno wspólnot lokalnych, jak i nowych regionów 
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jako punkt stabilizujący i podnoszący rangę wiązanych z nim aktywności społecz-
nych. Dlatego, paradoksalnie, przeszłość ogólnośląska jest ramą rozwoju silnych 
tożsamości lokalnych. Ich połączenie w dowolną wspólnotę regionalną odwołującą 
się do śląskiego dziedzictwa w wyniku kolejnej zmiany podziału administracyj-
nego nie jest niemożliwe. Bo śląska wspólnota regionalna była i jest niezmiernie 
żywa, zmienna, aktualizująca się poprzez silne tożsamości lokalne. Śląskość była 
i jest potrzebna jako stały punkt oparcia dla zmieniających się form przynależności 
całych wspólnot lokalnych i poszczególnych ich członków. W rezultacie śląskie 
Nadodrze pozostaje przestrzenią otwartą, wielokulturową i – głęboko podzieloną. 
Taką, jaką było przez długie wieki swego regionalnego istnienia.

PRZEMYSŁAW WISZEWSKI

THE DYNAMIC NATURE OF SILESIAN COHESION. THE CONDITIONS 
AFTER THE CUIUS REGIO PROJECT RESEARCH

In the five-year long duration of the Cuius regio research project 24 authors from Germany and 
Poland tackled the issue of cohesion of Silesia as a region. The final effect is far from clear. The 
researchers’ analyses have proven, without a doubt, that the region which can be defined as the com-
munity of dwellers on the shores of the Oder has a very dynamic nature. The historical Silesia, formed 
from autonomous states (the Silesian duchies) into a region in the 14th and 15th centuries was from 
the start an idea dependant on the historical conditions which govern the functionality of countries. 
This commonality fractured completely into four realms in the 19th century. Within the confines of 
Prussia (later Germany) Lower Silesia, Opole Silesia and Upper Silesia formed as distinct units and 
within the confines of Bohemia – Cieszyn Silesia (Opawa Silesia) formed. However, “Silesia” re-
mained a reference point in the context of regional activities of societies living in the Oder’s shores 
area. Silesia was, and still remains, of import to both the local communities, as well as new regions, 
as a stabilising point elevating the rank of social activities relevant to it. The Silesian regional com-
munity both was and remains exceedingly vibrant, changing, actualizing itself through strong and 
vibrant local identities. Silesianness was and still remains necessary as a constant reference point 
for the ever-changing forms of dependence of entire local communities as well as their individual 
members. Ultimately, the region remains an open area, multicultural and deeply divided. Exactly as 
it always was during the long centuries of its existence.

Translated by Maciej Zińczuk

PRZEMYSŁAW WISZEWSKI

DIE DYNAMIK KOHÄRENTEN WANDELS IN SCHLESIEN.
DIE LANDSCHAFT NACH DEN FORSCHUNGEN IN DEN RAHMEN DES 

PROJEKTS CUIUS REGIO

Während der fünfjährigen Laufzeit des Projekts Cuius regio beschäftigten sich 24 Forscher aus 
Deutschland und Polen mit den Problemen sozialer Kohärenz Schlesiens als Region. Die erzielten 
Forschungsergebnisse bieten keine eindeutigen Erklärungsansätze. Zweifelsohne bewiesen die Ana-
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lysen einen sehr dynamischen Charakter dieser Region, die sich als Gemeinschaft der Bewohner 
des Oderlandes verstand. Das historische Schlesien, das sich im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts 
von bis dahin selbständigen staatlichen Organisationen (den schlesischen Fürstentümern) zu Regio-
nen entwickelt hatte, stellte eine von Anfang an von historisch bedingten, staatlichen Strukturen 
abhängige Idee dar. Als Gemeinschaft zerfiel diese Region im 19. Jahrhundert definitiv in vier neue 
Räume. Innerhalb der preußischen (später deutschen) Grenzen entwickelten sich Nieder-, Oppelner 
und Oberschlesien, innerhalb Böhmens das Teschener (Troppauer) Schlesien. „Schlesien“ blieb je-
doch als Anknüpfungspunkt in den Reflexionen über die regionale Dimension der Aktivitäten der 
das Oderland bewohnenden Gesellschaft bestehen. Schlesien wurde und wird von den Einwohnern 
sowohl der lokalen Gemeinschaften als auch der neuen Regionen weiterhin als Faktor der Stabilisie-
rung und der Förderung der mit ihm verbundenen sozialen Aktivitäten gebraucht. Das Schlesiertum 
war und ist als ein stabiler Anlehnungspunkt für die sich ändernden Zugehörigkeitsformen ganzer 
lokaler Gemeinschaften und ihrer einzelnen Glieder unentbehrlich. Die Region bleibt ein offener, 
multikultureller und tief gespaltener Raum, so wie sie es jahrhundertelang war.

Übersetzt von Waldemar Könighaus
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W dotychczasowej historiografii polskiej ujawniono kilkanaście odkryć śred-
niowiecznych typariuszy, z czego gros stanowią zabytki „luźne” – pozyskane 
podczas terenowych prospekcji, niejednokrotnie amatorskich1. Znaleziska tłoków 
mają bowiem charakter sporadyczny, często przypadkowy i są przede wszystkim 
śladem prawnej aktywności środowiska możnych – świeckich i duchownych2. Do 
rzadkich odkryć należą stemple mieszczan, do incydentalnych – nierycerskich 

1 O przypuszczalnie większej skali zjawiska i jego smutnym charakterze: Marek L. Wójcik, 
Czternastowieczny tłok pieczętny Piotra von Parchwitz, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heral-
dycznego Nowej Serii”, 21, 2011, 10, s. 65–66.

2 Np. Borys Paszkiewicz, Marek Florek, Pieczęć Gedka i herb Bienia z Łososiny, [w:] Vene-
rabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowa-
ne Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie 
pracy naukowej, red. Andrzej Radzimiński, Anna Supruniuk, Jan Wroniszewski, Toruń 1997, 
s. 351–368; Dariusz Karczewski, Trzynastowieczny tłok pieczętny komesa Macieja Boguszyca, [w:] 
Heraldyka i okolice, red. Andrzej Biernat, Warszawa 2002, s. 193–199; Dagmara Adamska, Tomasz 
Stolarczyk, Stempel tłoka pieczęci rycerskiej – znalezisko z okolic Jawora, „Studia Źródłoznaw-
cze”, 42, 2004, s. 79–84; Artur Dębski, Iwona Marciniak, Średniowieczny tłok pieczętny odkryty 
na stanowisku Poznań – Ostrów Tumski 9/10, [w:] Poznań we wczesnym średniowieczu, t. 5, red. 
Hanna Kočka-Krenz, Poznań 2005, s. 161–168; Krzysztof Wachowski, Jacek Witkowski, Henryk 
IV Prawy – homo economicus czy homo ludens?, [w:] Śląsk w czasach Henryka IV Prawego, red. 
Krzysztof Wachowski, Wrocław 2005 (Wratislavia Antiqua 8), s. 73, ryc. 4; Joanna Kozik, Zbiory 
kulturowe w Pienińskim Parku Narodowym, „Pieniny. Przyroda i Człowiek”, 11, 2010, s. 178, 181, 
fot. 3; Wójcik, Czternastowieczny tłok, s. 65–76; Grzegorz J. Brzustowicz, Andrzej Kuczkowski, 
Gotycka pieczęć rycerska spod Choszczna, Szczecin 2012 (Materiały Zachodniopomorskie, Nowa 
Seria 8, z. 1: Archeologia), s. 241–250; Marek L. Wójcik, Nieznana pieczęć kanonika wrocławskiego 
Gerlacha z Pogorzeli. XIII-wieczne znalezisko z okolic Strzegomia, „Śląski Kwartalnik Historyczny 
Sobótka”, 68, 2013, 4, s. 135–146.

M I S C E L L A N E A  Ź R Ó D Ł O W E
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mieszkańców wsi, co tym samym może odzwierciedlać skalę popularności pieczęci 
w poszczególnych grupach społecznych3.

Niniejsze odkrycie jest owocem terenowych prac archeologicznych na stano-
wisku 6 w Bierzynie, przeprowadzonych w 2014 r. pod kierownictwem Przemy-
sława Dulęby (w ramach projektu badającego osadnictwo celtyckie na Śląsku)4. 
Teren położony ok. 900 m na południe od zabudowań wsi Bierzyn, na niewielkim 
wzniesieniu, nazywanym niegdyś Gołębią Górą (niem. Taubenberg), znany jest 
archeologom od połowy wieku XIX5. Pierwsze bowiem odkrycia pochodzą z lat 
1849 i 1875, kiedy to podczas eksploatacji piaskowni natrafiono na pojedyncze 
zabytki z okresu neolitu, pochówki ciałopalne kultury łużyckiej z okresu halsz-
tackiego oraz pochówki szkieletowe kultury lateńskiej6. W 1885 r. śląscy badacze 
Hermann Luchs i Hugo Crampe przeprowadzili w tym miejscu ratownicze badania 
wykopaliskowe. Wykonali oni także dokumentację opisową i rysunkową kolekcji 
uprzednio pozyskanych zabytków, które były przechowywane przez ówczesne-
go właściciela majątku Pło. Zbiór został ostatecznie przekazany do lokalnego 
muzeum w Strzelinie (Heimatmuseum Strehlen), a następnie do wrocławskiego 
muzeum (Altertumsmuseum Breslau). Tylko niewielka część zbioru zachowała się 
do dziś7. Około 300 m na południe od wzgórza Taubenberg, w podmokłej dolinie 
Małej Ślęzy, rozpoznano także stanowisko archeologiczne (nr 5, AZP 86-28/16), 
mające własną formę terenową, które zinterpretowano jako relikt średniowiecznej 
rezydencji rycerskiej typu motte (il. 1)8.

Podczas wspomnianych badań powierzchniowych w 2014 r. zlokalizowano 
dawną piaskownię, w której natrafiono na relikty cmentarzysk kultury łużyckiej 

3 O zabytkach związanych z przestrzenią miejską szerzej: Andrzej Janowski, Średniowieczny 
tłok pieczętny (typariusz) z Wolina. Przyczynek do statusu społecznego szewców w małym mieście, 
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 61, 2013, 3, s. 453–462; bezprecedensowe odkrycie 
stempla proboszcza Lucjana: Jacek Pierzak, Średniowieczny tłok pieczętny odkryty przy kościele 
pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Gieble, woj. śląskie, [w:] Wiadomości konserwatorskie woje-
wództwa śląskiego, t. 6: Dom – zabytkowa architektura mieszkalna, red. Aneta Borowik, Katowice 
2014, s. 203–216.

4 Stanowisko nr 17 na obszarze 86-28 w systemie Archeologicznego Zdjęcia Polski.
5 Miejsce to w starszej literaturze określane jest jako stanowisko 2 (Fundstelle 2) w miejscowości 

Pło (Plohmühle, Kr. Strehlen).
6 Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej: APWr), Wydział Samorządowy Prowincji Ślą-

skiej, sygn. 767, teczka Bärzdorf; Rudolf Drescher, Die Plohmühle, „Schlesiens Vorzeit in Bild und 
Schrift”, 1, 1867, s. 91; Hugo Crampe, Bericht über die von den Herren Direktor Dr. Luchs und Dr. 
Crampe am 11. und 12. Sept. 1885 veranstalteten Ausgrabungen in Plohmühle, Kr. Strehlen, „Schle-
siens Vorzeit in Bild und Schrift”, 4, 1886, s. 537; Hans Seger, Schlesische Funde der vorrömischen 
Eisenzeit, ibidem, 6, 1896, s. 410, 450; Martin Jahn, Die Kelten in Schlesien, „Quellenschriften zur 
ostdeutschen Vor- und Frühgeschichte”, 1, Leipzig 1931, s. 120–122, ryc. 11, 12, 20, 37, tabl. II:9, 
III:3; Zenon Woźniak, Osadnictwo celtyckie w Polsce, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. 286, 
tabl. III:1–3.

7 Krzysztof Demidziuk, Archiwalia do archeologii Ziemi Strzelińskiej (do 1945 roku), Wro-
cław–Strzelin 2004, s. 33–35.

8 Por. Muzeum Miejskie Wrocławia. Muzeum Archeologiczne, mapa nr MA/A/282.
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1. Stanowisko nr 6 w Bierzynie oraz relikty średniowiecznego gródka stożkowatego (stanowisko 5 
– zaznaczone strzałką) na podkładzie mapy sztabowej z 1937 r. Opr. Przemysław Dulęba

i kultury lateńskiej. W jej bezpośrednim otoczeniu pozyskano 32 fragmenty na-
czyń ceramicznych, z których większość może być łączona z kulturą łużycką. 
Brak znalezisk ceramiki bezsprzecznie datowanej na okres średniowiecza może 
ewentualnie sugerować, że stok wzgórza stanowił w XIII–XVI w. obszar pól 
uprawnych rozłożonych przy drodze z Bierzyna do dworu. Przeprowadzona sys-
tematyczna prospekcja z użyciem wykrywacza metali, poza średniowiecznym 
tłokiem pieczętnym, który jest przedmiotem niniejszego studium, nie dostarczyła 
innych zabytków (il. 2).

Stempel zachowany w dość dobrym stanie (drobne uszkodzenia widoczne 
na brzegach blaszki i na rewersie oraz zatarcia części otoku) ma kształt tarczy 
o wymiarach 37 × 33 mm i grubości ok. 3 mm (il. 3)9. Typariusz wykonany został 
z dosyć nietypowego materiału – ołowiu, który ze względu na swoje niekorzystne 
właściwości (w tym obniżające plastyczność stopu) nie był często używany do 
wytwarzania stempli. Na rewersie widoczny jest relikt, typowego raczej dla pie-
częci z XIII i początku XIV w., kabłączka z oczkiem, służącego do mocowania 
rzemienia lub łańcuszka10. Awers wypełnia tarcza herbowa z przedstawieniem 

9 Tłok przekazano do Domu Archeologów we Wrocławiu (Oddział Muzeum Uniwersytetu Wro-
cławskiego).

10 Sfragistyka, opr. Marian Gumowski, Marian Haisig, Sylwiusz Mikucki, Warszawa 1960, 
s. 128. 
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heraldycznym oraz otokowa legenda: + SIGILLUM LUTOLD[I] H[AKE]. Za-
równo tekst, jak i rysunek wycyzelowane zostały techniką rytu za pomocą rylców 
o zróżnicowanym przekroju końcówek. Krój liter legendy w formie gotyckiej ma-
juskuły pozwala wydatować zabytek na wiek XIV: uncjalne D, przejęte z kapitały 
proste I, lekkie zgrubienia w końcowych częściach L, a zwłaszcza półzamknięte 
M charakterystyczne są raczej dla końca pierwszej i początku drugiej połowy tego 
stulecia11. Tarcza herbowa o wydłużonym wykroju wykazuje typowe dla przed-
stawień z ok. połowy XIV w. zwężenie ku górnej krawędzi szczytu12. Analogicz-
ny kształt widoczny jest i w sfragistyce książęcej (np. Henryka Wiernego z lat 
1323–1342), i w miniatorstwie (Kodeks lubiński z 1353 r. czy Codex Manesse z lat 
1305–1340)13. Starszą datację sugeruje natomiast sama forma stempla w postaci 
tarczy. Popularna była wśród rycerstwa śląskiego przede wszystkim na przełomie 
XIII i XIV w., choć pojedyncze przykłady wskazują na trwanie tej mody nawet 
w drugiej połowie XIV w.14

11 Barbara Trelińska, Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce, Lublin 1991, passim.
12 Dziękujemy dr. Robertowi Hesiowi z Muzeum Narodowego we Wrocławiu za cenną analizę 

kroju tarczy.
13 Zenon Piech, Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993, kat. 67, il. 61; Tomasz Jurek, Her-

by rycerstwa śląskiego na miniaturach Kodeksu św. Jadwigi, „Genealogia”, 3, 1993, s. 9–36; Lothar 
Voetz, Codex Manesse. Die berühmteste Liederhandschrift des Mittelalters, Heidelberg 2015.

14 Por. np. Paul Pfotenhauer, Die schlesischen Siegel von 1250–1300 beziehentlich 1327, Bres-
lau 1879, il. 20, 24, 26, 28, 35, 45, 46.

2. Planigrafia zabytków pozyskanych w trakcie badań powierzchniowych w 2014 r. 
z miejscem znalezienia tłoka pieczętnego. Opr. Przemysław Dulęba
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Rekapitulując, cechy stylowe (modny krój tarczy) i analiza kroju liter muszą 
implikować datację zabytku na mniej więcej połowę XIV w. (uwzględniając wę-
drówkę idei z dworu władców do środowiska rycerskiego, może nawet na drugą 
połowę XIV w.), przy założeniu, że takie elementy, jak kształt stempla czy typ 
uchwytu, mogły wykazywać cechy archaiczne.

W napieczętnym przedstawieniu heraldycznym domyślać się możemy znaku 
rodziny śląskich Hacków – konaru drzewa z gałęziami (i korzeniami?), ukazanego 
w słup, w postaci mocno stylizowanej. Nieczęste zjawisko wprowadzenia wręcz 
malarskiej formy do znaku heraldycznego znane jest z pojedynczych przykładów 
średniowiecznych śląskich zabytków. Jako analogia posłużyć może przede wszyst-
kim XIV-wieczna nagrobna płyta z przypory wiejskiego kościoła w Przerzeczy-
nie-Zdroju, przedstawiająca znak śląskich Pfeilów i Bissingów wystylizowany do 
formy kwiatowego krzyża, w dolnej części przypominającego heraldyczny orli 
ogon15.

Poszukiwania posiadacza ołowianego tłoka spod Bierzyna zogniskowane zo-
stały więc na śląskiej rodzinie Hacków (Hake, Hack, później częściej jako Hocke, 
Hoke i Hockenaw), z których to niejaki Lutold w XIV w. miałby używać omawia-
nego typariusza. Niejasne pochodzenie oraz brak wyczerpujących studiów rodziny 
Hacke nie pozwalają arbitralnie łączyć śląskich przedstawicieli z jedną z niemiec-
kich rodzin rycerskich o identycznie brzmiących przydomkach, ale zróżnicowanych 
statusach społeczno-majątkowych i używających innych znaków heraldycznych 
(Hackowie obecni byli zarówno w Westfalii, jak i w Miśni czy Turyngii)16. Niewąt-

15 Arkadiusz Dobrzyniecki, Kamienne płyty z rytem krzyża, „Informator Krajoznawczy”, 52, 
1988, s. 3–27.

16 Otto Posse, Die Siegel des Adels der Wettiner Lande bis zum Jahre 1500, Bd. 3, Dresden 1908, 
s. 36. Jako przybyszów obcych: Stanisław Kozierowski, Obce rycerstwo w Wielkopolsce w XII–XVI 
wieku, Poznań 1929, s. 40–41; Marek Cetwiński, Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Biogramy 

3. Tłok pieczętny Lutolda von Hacke, Bierzyn, pow. strzeliński.
Fot. Przemysław Dulęba
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pliwie na Śląsku rodzina używała przedstawienia wykarczowanego konaru drzewa 
(sękatego kloca) – w wersji XV-wiecznej – czerwonego na białym tle, z piórami 
(jeszcze bez późniejszych sierpów) w klejnocie17. To oczywiście nie wyklucza, że 
mógł być to ich kolejny herb, po zmianach, które dokonały się wraz z przybyciem 
do nowej ojczyzny (oczywiście przy przyjęciu założenia, że rekrutowali się oni 
jednak z rycerstwa obcego)18. Herb „karczunkowy” – w formie konaru, ostrzewy, 
pnia lub gałęzi – popularny był w heraldyce zarówno polskiej, jak i śląskiej19. Ku-
sząca może być hipoteza, jakoby zarówno przydomek rodziny Hacków, jak i ich 
śląski znak heraldyczny były konsekwencją tworzenia wizerunku ich kolonizacyj-
nej aktywności. Zbliżonym herbem posługiwała się pochodząca z Łużyc śląska 
rodzina Rohnau20, której przydomek niewątpliwie miał wskazywać na związek 
z kolonizacyjnym trzebieniem (Rone – pień, Rodung – trzebież).

Mimo podjętych starań, brak nowoczesnej inwentaryzacji sfragistyki śląskich 
rycerzy21 nie pozwolił na wskazanie zachowanych woskowych odcisków rodziny 
Hacke. Najstarsza pieczęć wyobrażająca wspomniany konar drzewa (prawo w skos, 
z sześcioma rozbudowanymi tylcami) pochodzić miała z nieistniejącego już dzisiaj 
dokumentu Henryka von Hacke z 1300 r. (il. 4)22.  W skromniejszej formie (tylce 

i rodowody, Wrocław 1982, s. 112–113 (gdzie błędnie herb Hacków jako strzała). Jako niepewnych 
przybyszów obcych: Tomasz Jurek, Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1998, 
s. 318.

17 Ewald Wernicke, Urkundliche Beiträge zur Geschichte der Adelsfamilien in den ehemals ver-
einigten Kreisen Bunzlau-Löwenberg, „Vierteljahrschrift für Heraldik, Sphragistik und Genealogie”, 
14, 1886, s. 455; por. też: Johann Sinapius, Schlesischer Curiositäten erste Vorstellung, darinnen 
die ansehnlichen Geschlechter des schlesischen Adels mit Erzehlung des Ursprungs der Wappen 
Genealogien, der qualificirtesten Cavaliere der Stamm-Häuser und Güter beschrieben [...], Bd. 1, 
Brieg 1720, s. 424–429; Leonard Dorst, Schlesisches Wappenbuch oder die Wappen des Adels, Bd. 
1, Görlitz 1842, s. 32; Ernst H. Kneschke, Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon, Bd. 4, 
Leipzig 1863, s. 393; Schlesisches Wappenbuch  von Crispin und Johann Scharffenberg, hrsg. von 
Hans von Mosch, Neustadt 1984, tabl. 100; Johann Siebmachers Wappenbuch von 1605, hrsg. von 
Horst Appuhn, München 1999, il. 55.

18 Takie założenie na podstawie analizy zwrotów użytych w dokumentach Konrada Hacke z lat 
1268 i 1269 przyjął m.in. Winfried Irgang, Neuere Urkundenforschungen zur Siedlungsgeschichte 
Schlesiens und Kleinpolens, „Zeitschrift für Ostforschung”, 31, 1982, s. 379. O heraldyzacji rycer-
skich pieczęci na Śląsku: Tomasz Jurek, Zmienność herbów rycerzy niemieckich na Śląsku, „Rocz-
nik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego Nowej Serii”, 13, 1995, 2, s. 41–51; Marek L. Wójcik, 
Herby, hełmy i klejnoty. Uniwersalne i swoiste treści obrazowe pieczęci rycerstwa śląskiego, [w:] 
Wokół znaków i symboli. Herby, pieczęcie i monety na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 1945 
roku, red. Agnieszka Chlebowska, Agnieszka Gut, Warszawa 2008, s. 56–62; idem, Od hełmu do 
herbu – przyczynek do badań nad heraldyzacją znaku rycerskiego, [w:] Pieczęcie herbowe – herby 
na pieczęciach. II Krakowskie Kolokwium Heraldyczne, red. Wojciech Drelicharz, Zenon Piech, 
Warszawa 2011, s. 251–271.

19 Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, t. 1, Lipsk 1839, s. 486–487.
20 Por. Jurek, Obce rycerstwo, s. 276–277.
21 Szerzej Marek L. Wójcik, Średniowieczne pieczęcie rycerstwa śląskiego, [w:] Pieczęcie 

w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań, red. Zenon Piech, Jan Pakulski, Jan Wro-
niszewski, Warszawa 2006, s. 251–284.

22 Dawny Rep. 125 (Dokumenty klasztoru w Trzebnicy), nr 143: Pfotenhauer, Die schlesi-
schen Siegel, s. 30, nr 43; Wernicke, Urkundliche Beiträge, s. 450–451.
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w formie sęków) ukazane zostały znaki heraldyczne rodziny na architektonicznej 
rzeźbie kościoła w Nowej k. Bolesławca, datowane na pierwsze dziesięciolecie 
XV w. (il. 5). Z 1465 r. pochodził cytowany przez Johanna Sinapiusa indult, przy 
którym wisiała pieczęć Mikołaja Hocke z przestawieniem konaru z tylcami23. Incy-
dentalnie w 1268 r. duchowny Konrad Haco uwiarygodnił transakcję innym moty-
wem – symbolicznym znakiem łodzi i postaci z wiosłem oraz księgą24. Wszak był on 
proboszczem (świeckim) złotoryjskiej fary – wówczas pod opieką joannitów25.

Obecność Hacków na Śląsku stała się zauważalna wraz z falą kolonizacyjną, 
która objęła dzielnicę w drugiej połowie XIII w. Za najstarszy przejaw aktywno-
ści rycerzy przyjmuje się dokument z 1272 r., w którym świadkował niejaki Haco 
– rycerz Bolesława Rogatki26. W kolejnych latach, już jako Henryk Hako, aktywny 
miał on być na dworze Henryka IV Probusa27. Trudno rozstrzygnąć, czy wciąż ten 
sam Henryk w latach 90. XIII w. pisał się z Przyłęku pod Ząbkowicami (de Fran-
kenberch) i był zięciem Jana de Scassow28.

Nieco wcześniejsze świadectwo tutejszej bytności rycerzy przynosi transakcja 
z 1268 r. w wysokości trzech łanów ziemi (położonych przy wójtowskim folwar-
ku pod Złotoryją) przekazanych na rzecz wspomnianego książęcego kapelana 
i proboszcza w Złotoryi – Konrada Haco29. Tenże sam występował w otoczeniu 

23 Sinapius, Schlesischer Curiositäten, Bd. 1, s. 1054.
24 Schlesisches Urkundenbuch (dalej: SUb), Bd. 4, hrsg. von Heinrich Appelt, Josef Joachim 

Menzel, Köln 1988, nr 82, s. 68.
25 Robert Heś, Joannici na Śląsku w średniowieczu, Kraków 2007, s. 76–77.
26 SUb, Bd. 4, nr 162; Jurek, Obce rycerstwo, s. 318.
27 SUb, Bd. 4, nr 217, 302; Urkunden des Klosters Kamenz, hrsg. von Paul Pfotenhauer (Codex 

Diplomaticus Silesiae, Bd. 10), Breslau 1881, s. 26; Jurek, Obce rycerstwo, s. 318.
28 SUb, Bd. 6, hrsg. von Heinrich Appelt, Josef Joachim Menzel, Köln 1998, nr 81, 311; Wer-

nicke, Urkundliche Beiträge, s. 450.
29 SUb, Bd. 4, nr 82, 91. Miałby zdaniem Irganga przybyć na Śląsk krótko przed 1261 r.: Irgang, 

Neuere Urkundenforschungen, s. 378–379; także: Národní Archiv Praha, Maltézští rytíři – české 
velkopřevorství, nr 230.

4. Pieczęć Henryka von Hacke z 1300 r. 
Za: Pfotenhauer, Die schlesischen Siegel, nr 43
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Bolesława Rogatki30 oraz Henryka IV Probusa i Henryka V Grubego (do 1287 
r.)31. Do pierwszego pokolenia śląskiej familii zaliczyć można także: Fryderyka 
– dworzanina Henryka V i Bolesława III Rozrzutnego32, Henryka i Konrada – przy 
boku Henryka Głogowczyka i książąt ścinawskich33, Hermana – na dworze książąt 
świdnicko-jaworskich34 oraz Lutolda – przy księciu Henryku V35. Wymienieni 
Henryk i Herman to bracia, którzy świadkowali także na transakcji z 1323 r. w spra-
wie sprzedaży przez Fryderyka zwanego Scassow – powinowatego Hacków – sta-
wu rybnego pod Strzelinem36. W latach 30. XIV stulecia w księstwie oleśnickim 

30 SUb, Bd. 4, nr 91, 316.
31 SUb, Bd. 5, hrsg. von Heinrich Appelt, Josef Joachim Menzel, Köln 1993, nr 287, 351, 355, 

356.
32 Regesten zur schlesischen Geschichte, hrsg. von Colmar Grünhagen, Konrad Wutke, Erich 

Randt (Codex Diplomaticus Silesiae, Bd. 7, 16, 18, 22, 29, 30), Breslau 1866–1930 (dalej: RS), 
3261, 3265, 3270, 3271; Wernicke, Urkundliche Beiträge, s. 450.

33 RS 2827, 2879, 2935, 2961, 3183, 3386, 3398.
34 RS 3119, 3120, 3210, 4764.
35 RS 2315: wg twórcy regestu tu także świadkował nieznany skądinąd Łukasz Hake.
36 RS 4301.

5. Południowy portal kościoła w Nowej, pow. bolesławiecki, 
z herbem rodziny Hacke, pocz. XV w. Fot. Dagmara Adamska
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występował niejaki Reinczko Hake z żoną Jadwigą – posiadacze podtrzebnickiej 
wsi Piotrkowice37. W księstwie ziębickim w latach 1341–1345 potwierdzona jest 
jedynie działalność Jana – dworzanina Mikołaja Małego38. Od połowy wieku XIV, 
wraz z „przełomem kancelaryjnym”, liczba rozpoznanych przedstawicieli rodzi-
ny wzrasta. Kolejne pokolenia Hacków obecne były m.in. w mieście Głogowie, 
na dworze Bolka II, Agnieszki Habsburżanki i Ludwika I brzeskiego, starostów 
księstw świdnicko-jaworskiego i ziębickiego oraz w księstwie ścinawskim39.

Majątki rycerzy skoncentrowane były na dwóch obszarach. Pierwszy to poje-
dyncze dobra w okolicy Głogowa, Ścinawy i Prochowic40. Drugi nadział to wsie 
zlokalizowane między Lwówkiem Śląskim, Złotoryją a Bolesławcem – prawdo-
podobnie pochodzący jeszcze z donacji Bolesława Rogatki41. To tamtejsi Hac-
kowie aktywni byli także w kontaktach z pobliskim klasztorem w Lubomierzu42. 
W wieku XV posiadali oni również dobra na południowych rubieżach księstwa 
świdnicko-jaworskiego: w Dziwiszowie i Piastowie (ob. część Piechowic) opodal 
Jeleniej Góry43.

Jako główną siedzibę rodziny można wskazać wieś Nową (położoną pomiędzy 
Bolesławcem a Lwówkiem Śląskim). Prawdopodobnie rycerze weszli w posiadanie 
rzeczonych dóbr już w drugiej połowie wieku XIII, o czym może świadczyć mają-
tek Konrada zwany Nouauilla Haconis44. W drugiej połowie XIV w. istniała tam 
już najprawdopodobniej siedziba rycerzy Hoken genant czum Neuwen gesessin45. 

37 RS 5389, 5984.
38 RS 6612; APWr, Rep. 121, nr 29 (28); Jurek, Obce rycerstwo, s. 318.
39 RS 6761; Regesty śląskie 1343–1348, red. Wacław Korta, t. 1, Wrocław 1975, nr 144; Ur-

kunden des Klosters, s. 316–317; Urkunden der Stadt Brieg, hrsg. von Colmar Grünhagen (Codex 
Diplomaticus Silesiae, Bd. 9), Breslau 1870, s. 254; Wernicke, Urkundliche Beiträge, s. 451; Die 
Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens, Kreis und Stadt Glogau, hrsg. von Konrad Wut-
ke (Codex Diplomaticus Silesiae, Bd. 28), Breslau 1915, nr 180; Landbuch księstw świdnickiego 
i jaworskiego, t. 1–3, opr. Tomasz Jurek, Poznań 2000–2007 (dalej: Landb. 1–3), Landb. 2, nr 590, 
866, 1102, 1110, 1159; Landb. 3, nr 1339, 1354; Jurek, Obce rycerstwo, s. 318; Dagmara Adamska, 
Agnieszka Latocha, Dominik Nowakowski, Aleksander Paroń, Marcin Siehankiewicz, Robert 
Sikorski, Słownik wsi śląskich w średniowieczu, t. 1: Powiat lubiński, Wrocław 2014, s. 102, 185. 

40 RS 3386; Die Inventare der nichtstaatlichen, nr 180; Jurek, Obce rycerstwo, s. 318; Adamska, 
Latocha, Nowakowski, Paroń, Siehankiewicz, Sikorski, Słownik, s. 102, 185.

41 Jurek, Obce rycerstwo, s. 318; np. Landb. 1, nr 19, 87, 103, 968, 1060, 1090; Landb. 2, nr 85, 
859, 1184; Landb. 3, nr 629, 849, 1590; przedstawiciele rodziny w XIV–XV w. też: Národní Archiv 
Praha, Maltézští rytíři – české velkopřevorství, nr 356, 501; Das Soldbuch des Deutschen Ordens 
1410/1411, Tl. 2, bearb. von Sven Ekdahl, Köln 2010, s. 117.

42 Dagmara Adamska, Fundacje dewocyjne rycerstwa księstwa świdnicko-jaworskiego w śred-
niowieczu, Poznań–Wrocław 2005, s. 113. 

43 APWr Oddział w Jeleniej Górze, Dokumenty miasta Jeleniej Góry, nr 61, 64. APWr, Rep. 
132 a. Depozyt parafii w Lwówku Śląskim, nr 29 (27).

44 SUb, Bd. 4, nr 48: wieś raczej błędnie identyfikowana przez wydawcę z osiedlem „przy szyb-
kiej konnej drodze” – das nuve dorf of deme Rennewege, czyli z dzisiejszą Nową Wsią Złotoryjską; 
por. [P.] Arlt, Der Rennweg, „Wanderer im Riesengebirge”, nr 436 z 1 II 1919, s. 14–15.

45 Landb. 2, nr 1184, 1418; Landb. 3, nr 402, 507, 1472, 1527, 1759, 1760; Wernicke, Urkun-
dliche Beiträge, s. 452–453; Małgorzata Chorowska, Tomasz Dudziak, Krzysztof Jaworski, 
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Rodzina pozbyła się Nowej w 1423 r., choć jeszcze w latach 1406–1408, z ini-
cjatywy Mikołaja i Jadwigi (z Borsnitzów), stanęła we wsi murowana świątynia 
z licznymi znakami herbowymi (na portalu zachodnim i południowym, na sakra-
mentarium, w zakrystii i na ołtarzu głównym)46. Drugą siedzibą Hacków wydaje się 
Tomaszów Bolesławiecki47. Tam pod koniec XV w. aktywny był niejaki Jan – brat 
biskupa Trydentu – znany kronice miasta Bolesławca jako miejscowy przestępca, 
ale także rycerz poległy w bitwie pod Tomaszowem w 1488 r., która rozegrała się 
między wojskami Jana II żagańskiego i Macieja Korwina48.

Z uwzględnieniem przyjętej datacji zabytku jako mniej prawdopodobnego 
posiadacza omawianego tłoka wskazać można wspomnianego Lutolda Hacke, 
znanego z odosobnionego dokumentu z 1294 r. Jego imiennikiem w latach 1376– 
1398 był syn niejakiej Manity i brat Bernarda Hoke – posiadacz dóbr w okolicach 
Bolesławca49. 

Brak bliższej wiedzy o interesującym nas Lutoldzie von Hacke spod Bolesław-
ca nie pozwala na próbę wyjaśnienia okoliczności umiejscowienia typariusza pod 
Strzelinem. Sporadyczna, ale niejasna aktywność rycerzy na Przedgórzu Sudeckim 
ujawniła się jedynie we wspomnianych już dokumentach dotyczących sprzedaży 
podmiejskiego stawu oraz mariaży z tutejszą rodziną zwaną de Scassow. Dużo dalej 
na południe (pod Ząbkowicami Śląskimi) Hackowie posiadać mieli wzmiankowane 
dobra w Przyłęku. Dopiero w 1454 r. dokument strzelińskich ławników przynosi 
informacje o transakcji czynszami w dystrykcie strzelińskim Katarzyny – wdowy 
po Piotrze Hocken50.

Zadania nie ułatwiają także nieudane próby rekonstrukcji średniowiecznych 
dziejów i stosunków majątkowych wsi Bierzyn (w nowożytnych przekazach jako: 
Bartelsdorf, Bertelsdorf, Bartzdorf, Bärzdorf, Bretzdorff)51. Być może sołtys tej wsi 

Artur Kwaśniewski, Zamki i dwory obronne w Sudetach, t. 2: Księstwo Jaworskie, Wrocław 2009, 
s. 300–301. W historiografii, ze względu na mylącą liczbę nowin w okolicy Bolesławca, błędnie jako 
siedzibę Hacków i miejsce ich parafialnej fundacji częstokroć wskazuje się na Nową Wieś (zwaną 
potocznie Kraśnicką), Nową Wieś Złotoryjską lub Nową Wieś Grodziską, np. Józef Pilch, Zabytki 
architektury Dolnego Śląska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 179; idem, Leksykon 
zabytków Dolnego Śląska, Warszawa 2005, s. 244.

46 Obecnie kościół filialny pw. MB Bolesnej, parafia Włodzice Wielkie, nr rej.: A/2001/801 
z 30 XI 1960; Eduard Dewitz, Geschichte des Kreises Bunzlau, Bunzlau 1885, s. 226;  Hermann 
Neuling, Schlesiens ältere Kirchen und kirchliche Stiftungen, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte 
und Alterthum Schlesiens”, 19, 1885, s. 408; Wernicke, Urkundliche Beiträge, s. 455; Hermann 
Neuling, Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters, 
Breslau 1902, s. 204; Adamska, Fundacje, s. 138; Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, red. Sławomir 
Brzezicki, Christine Nielsen, Warszawa 2006, s. 602–603; por.: http://dk.bu.uni.wroc.pl (dostęp: 
20 IX 2015).

47 Por. Landb. 3, nr 590, 598, 798, 799, 1433, 1590; Wernicke, Urkundliche Beiträge, s. 
453–454.

48 Sinapius, Schlesischer Curiositäten, Bd. 1, s. 426.
49 Landb. 1, nr 1060, 1090; Landb. 3, nr 20, 553, 1339, 1354.
50 APWr, Rep. 135, inwentarz Rep. 132a. Depozyt miasta Strzelina, nr 74.
51 Jako Bärzdorf: Johann Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, 

Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien [...], Breslau 1845, s. 17.
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52 APWr, Rep. 102, nr 320. Przy lakoniczności źródeł, w kwestii przynależności administracyjnej 
wsi do dystryktu należy pamiętać, że w okolicy Bierzyna położone są wsie Bożnowice, Biernacice 
i Niedźwiedź – wszystkie w średniowieczu występujące pod nazwami Bertoldi villa, Berzdorf, Berdorf 
lub Bernsdorf. Któreś z powyższych wsi (może i Bierzyn) wymieniono w wizytacji z 1418 r.: Beiträge 
zur mittelalterlichen Statistik des Bisthums Breslau, bearb. von Joseph Jungni tz, „Zeitschrift des 
Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens”, 33, 1898, s. 388.

53 Knie, Alphabetisch-statistisch- topographische Uebersicht, s. 496.
54 [Wilhelm] Wattenbach, Johann von Wentzky, Dechant zu Brieg, „Zeitschrift des Vereins für 

Geschichte und Alterthum Schlesiens”, 4, 1862, s. 383; Sinapius, Schlesischer Curiositäten, Bd. 
2, Brieg 1728, s. 1105. 

55 Franz Xaver Görl ich, Geschichte der Stadt Strehlen in Preußisch-Schlesien, Breslau 1853, 
s. 485.

56 Droga dzisiaj nie istnieje, choć nadal jej przebieg jest dobrze widoczny na zdjęciach lotniczych 
i satelitarnych w postaci wyróżników roślinnych i glebowych.

57 Demidziuk, Archiwalia, s. 35.

(jako Beyerdorf) w 1409 r. potwierdził sprzedaż czynszu ziębickiemu plebanowi52. 
Najpewniej nowożytną metrykę ma zaś położony nad Małą Ślęzą, na południe od 
wsi, folwark z dworem i młynem zwany Pło (Plomühle)53. Pojawia się on w źró-
dłach dopiero w połowie XVI w. jako dobra w kluczu majątkowym rodziny Wen-
tzkych54. W epoce nowożytnej niewielki Bierzyn był częścią majątku rycerskiego 
Pło, po wojnie trzydziestoletniej zewidencjonowany jako „pusta wieś”55. Miejsce 
znalezienia typariusza to niewątpliwie sąsiedztwo drogi zwanej w XIX w. Ge-
brüchtigweg – prowadzącej z Bierzyna przez wzgórze Taubenberg do wspomnianej 
siedziby typu motte – czyli lokalnego odgałęzienia trasy łączącej Wrocław ze Strze-
linem56. Wiodła ona do zapewne rycerskiego dworu o średniowiecznej metryce, 
położonego nad Małą Ślęzą, który był jeszcze w pierwszej połowie XX w. czytelny 
w formie niewielkiego wyniesienia otoczonego rowem (por. il. 1)57.

Podsumowując: omawiane znalezisko stempla pochodzi z połowy lub z drugiej 
połowy XIV w., na co wskazuje krój liter i tarczy herbowej. Znak heraldyczny 
przedstawiony został w interesującej formie stylizowanego konaru drzewa w słup, 
odmiennej od używanego przez śląską rodzinę Hacków. Typariusz być może na-
leżał do Lutolda – aktywnego na dworze świdnicko-jaworskim posiadacza dóbr 
pod Bolesławcem – rycerza znanego z kilku dokumentów z drugiej połowy XIV w. 
Miejsce znalezienia sugeruje jego podróż po księstwie ziębickim: do Strzelina 
(w mieście notabene znajdował się klasztor popularnych wśród rycerzy śląskich 
klarysek) lub do bliżej nie rozpoznanej prywatnej siedziby w Bierzynie.
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Polonia pontificia sive repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus 
ante annum MCLXXXXVIII Poloniae ecclesiis monasteriis civitatibus singulisque personis 
concessorum. Provincia Gnesnensis – Archidioecesis Gnesnensis, Dioeceses Posnanien-
sis, Cracoviensis, Wratislaviensis, Plocensis, Wladislaviensis et Lubucensis, Pomerania 
– Dioecesis Caminensis exempta, congessit Waldemarus Könighaus, Gottingae: In aedibus 
Vandehoeck et Ruprecht, 2014 (Regesta Pontificum Romanorum), ss. XXII, 4 nlb., 227.

Inicjatywa udostępnienia nauce wszystkich dokumentów odzwierciedlających stosunki 
między papiestwem a poszczególnymi krajami chrześcijańskimi liczy już 120 lat. Jest ona 
realizowana głównie przez historyków niemieckich pod auspicjami Getyńskiej Akademii 
Nauk, do której w 1931 r. dołączyła Fundacja Piusa XI. Pierwotny zamiar opublikowania 
wszystkich dokumentów do początku pontyfikatu Innocentego III (1198), wobec ogromu 
materiału źródłowego, został zastąpiony z czasem pomysłem ogłoszenia tylko regestów. 
To z kolei nawiązuje do monumentalnego, jednak już mocno zdezaktualizowanego wy-
dawnictwa, którego inicjatorem był Philip Jaffé – od niego zresztą wywodzi się tytuł serii, 
w której ukazał się recenzowany tom1. Tak jak z początku zainteresowania wydawców kon-
centrowały się na krajach wchodzących w skład Cesarstwa Rzymskiego (Italia, Niemcy), 
tak w obecnych działaniach – oprócz przygotowania nowego, trzeciego już wydania dzieła 
Jaffégo – nacisk kładzie się na opracowanie materiałów wcześniej słabo bądź w ogóle nie-
uwzględnianych, tj. dotyczących Półwyspu Iberyjskiego oraz szeroko rozumianej Europy 
Wschodniej (prowincje Polonia, Bohemia, Hungaria, Dalmatia-Croatia). Z interesującej 
z polskiego punktu widzenia części Europy w ostatnim czasie ukazało się opracowanie 
poświęcone diecezjom praskiej i ołomunieckiej, przygotowane przez getyńskiego historyka 
Waldemara Könighausa2, notabene stałego współpracownika „Sobótki”.

Również wynikiem jego prac jest omawiany tu tom poświęcony Polsce. Historia jego 
powstania, zwięźle przedstawiona przez W. Könighausa we wprowadzeniu (s. IX–X), liczy 
niemal pół wieku. Splotła się ona z tak wybitnymi postaciami polskiej mediewistyki, jak 
Eugeniusz Wiśniowski, Aleksander Gieysztor, Jerzy Kłoczowski, Stanisław Kuraś, Jadwi-
ga Karwasińska czy Jerzy Wyrozumski, aż w końcu trafiła do rąk Przemysława Nowaka, 
który m.in. zgromadzonym materiałom nadał wersję elektroniczną. Ostatecznie w 2011 r. 
materiały przejął W. Könighaus, który doprowadził prace do szczęśliwego finału.

1 Regesta Pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum 1198, 
ed. Philippus Jaffé, Berolini 1851; wyd. 2 popr. i uzup. Guilielmus Wattenbach, Bd. 1–2, Lipsiae 
1885–1888.

2 Germania pontificia sive repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus ante 
annum MCLXXXXVIII Bohemiae et Moraviae ecclesiis monasteriis civitatibus singulisque personis 
concessorum, congessit Waldemarus Könighaus, Gottingae 2011 (Regesta pontificum Romanorum. 
Provincia Maguntinensis. Pars 7: Dioeceses Pragensis et Olomucensis).
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Tom Polonia pontificia został przygotowany zgodnie z założeniami serii. Otwiera go 
przedmowa (w językach niemieckim i polskim) pióra Klausa Herbersa, sekretarza na-
ukowego Fundacji Piusa XI. Po wspomnianym wprowadzeniu W. Könighausa następują 
dwa wykazy porządkujące cały publikowany materiał źródłowy. W pierwszym, w ujęciu 
chronologicznym, zostały zestawione imiona papieży i innych postaci związanych z kurią 
rzymską (kardynałów, legatów), którzy byli wystawcami dokumentów uwzględnionych 
w tomie. W drugim zostały ujęte osoby, które ze strony polskiej albo w sprawach polskich 
prowadziły korespondencję z papieżami albo odwiedzały Stolicę Apostolską, czego kon-
sekwencją były bądź miały być wystawiane dokumenty.

Cały materiał dokumentowy został uporządkowany według odbiorców dokumentów, 
w zasadzie zgodnie ze strukturą polskiej organizacji kościelnej. Wyjątek stanowi ogólna 
część pierwsza, zatytułowana Polonia, w której znalazły się regesty dokumentów stano-
wiących ślady kontaktów ze Stolicą Apostolską polskich książąt i królów (Duces ac reges) 
oraz możnych (Proceres et laici). W dalszym ciągu następują regesty dokumentów zwią-
zanych z arcybiskupstwem gnieźnieńskim oraz biskupstwami poznańskim, krakowskim, 
wrocławskim, płockim, włocławskim, lubuskim, a także pomorskim (kamieńskim). W ra-
mach rozdziałów dotyczących biskupstw wyodrębniano też części poświęcone położonym 
na ich terenie klasztorom, których stosunki ze Stolicą Apostolską znalazły odzwierciedlenie 
w dokumentach. Ponadto Addenda zawierają regesty fikcyjnych dokumentów opracowa-
nych na podstawie informacji Jana Długosza oraz dwa regesty dokumentów błędnie ko-
jarzonych z Polską. Całości dopełnia mapa diecezji na ziemiach polskich i na Pomorzu, 
wykaz skrótów oraz wykaz prac cytowanych w skrócie.

Poszczególne części zostały zredagowane jednolicie. Otwiera je zestawienie biblio-
graficzne z podziałem na źródła i opracowania na temat danej jednostki administracyjnej 
/ instytucji (w porządku chronologicznym), krótkie przedstawienie jej dziejów z uwzględ-
nieniem charakterystyki archiwów i bibliotek, wykaz specyficznych skrótów, po czym 
następują zestawione w kolejności chronologicznej regesty. Nadano im własną numerację, 
zaznaczając, czy oryginał jest zaginiony (deperditum, oznaczony symbolem *), sfałszo-
wany lub podejrzany (spurium, oznaczony †) bądź wątpliwy (oznaczony ?). Każdy regest 
składa się z datacji, streszczenia dokumentu oraz dokumentacji podzielonej na informacje 
o oryginale, kopiach, wydaniach, regestach i opracowaniach. Spotkać tu czasem można 
również próby włączania się Wydawcy w dyskusję naukową związaną z danym regestem, 
a nawet oceny, z których pewne wydają się nazbyt uproszczone (np. „innumerabilia spectant 
studia”, s. 13; „Quot studia, tot etiam opiniones [...] existunt”, s. 14).

Ta ostatnia opinia odnosi się do regestu Dagome iudex (Polonia, nr *3). Wydawca za-
datował oryginalny dokument na czas pontyfikatu papieża Jana XV (połowa sierpnia 985 
– marzec 996 r.). Mimo braku jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o datację oryginalne-
go dokumentu, dotychczasowa dyskusja pozwala jednak na zawężenie jej do ostatnich lat 
panowania Mieszka I. 

W omawianym tomie Polonia pontificia zostały zarejestrowane łącznie 342 dokumenty. 
W tej liczbie znajduje się 115 fikcyjnych dokumentów, które na karty swoich Annales seu 
cronicae i katalogów biskupów polskich wprowadził Jan Długosz. Choć oczywiście można 
by się zastanawiać, czy takie mnożenie liczby dokumentów jest postępowaniem słusznym, 
warto jednak przypomnieć, że o ich uwzględnienie w przyszłej Polonia pontificia w swoim 
czasie upominało się polskie środowisko mediewistyczne3. Jeśli odjąć materiały zmyślone 

3  Jerzy Wyrozumski, Stanisław Szczur, Jan Długosz und die Polonia Pontificia, [w:] Hundert 
Jahre Papsturkundenforschung. Bilanz – Methoden – Perspektiven. Akten eines Kolloquiums zum 
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przez Jana Długosza, pozostaje 227 dokumentów. Wśród nich Wydawca oznaczył jako 
deperdita aż 160 (przeszło 70%), jako spuria – 55 (niespełna 25%), a jako wątpliwe – 19 
(8,4%, przy czym możliwa jest przynależność danego dokumentu do każdej z tych katego-
rii). Pod względem chronologicznym około 63% regestów odnosi się do XII w.

Jedynie 53 regesty oparte są na oryginalnych przekazach. Należy jednak zastrzec, że 
niektóre z regestów odnoszą się do tego samego oryginału, albowiem dokumenty dotyczące 
większej liczby biskupstw były regestowane przy każdym z nich, przy czym redagowano je, 
biorąc pod uwagę związek z danym biskupstwem. Inaczej brzmi na przykład regest doku-
mentu z 4 VI 1133 r. zredagowany z punktu widzenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego (nr 
11), a inaczej biskupstwa wrocławskiego (nr 9). Sprawia to, że liczba regestów sztucznie 
wzrasta. W tym ostatnim przypadku ten sam dokument jest regestowany również w czę-
ściach dotyczących Polski (nr 30), Poznania (nr 10), Krakowa (nr 19), Płocka (nr 6), Wło-
cławka (nr 7), Lubusza (nr 6) i Pomorza (nr 14), a zatem łącznie aż dziewięciokrotnie. 

Powodem sztucznego zawyżania liczby regestów jest również domniemywanie ist-
nienia dokumentów nie tylko w każdym uchwytnym źródłowo, lecz również w każdym 
mniej lub bardziej prawdopodobnym „polskim” kontakcie ze Stolicą Apostolską. Tytułem 
przykładu legendarna sprawa starań o koronę królewską dla polskiego księcia (Mieszka 
I albo Bolesława Chrobrego), rzekomo utraconą na rzecz króla węgierskiego Stefana I, 
znana wyłącznie z późniejszej tradycji historiograficznej (począwszy od Kroniki węgier-
sko-polskiej), w ujęciu W. Könighausa była podstawą do stworzenia pięciu regestów (Po-
lonia – Duces..., nr nr *†?2, *†?7, *†?9, *12; Kraków, Episc., nr *7). Podobnie rzecz się 
ma ze sprawą legendarnego mnichostwa Kazimierza Odnowiciela – rzekoma interwencja 
możnych u papieża w sprawie zwolnienia z klasztoru i zgody na małżeństwo Kazimierza 
Odnowiciela stała się okazją do zredagowania pięciu regestów (Polonia – Duces..., nr nr 
*†16, *†17, *†18, *†19, *†20), z których cztery zostały powtórzone w kolejnej części 
(Polonia – Proceres..., nr nr *†1, *†2, *†3, *†4, *†20). Ich podstawą była, podobnie jak 
i w poprzednim przykładzie, jedynie późniejsza tradycja kronikarska. Według Polonia 
pontificia tzw. testament Bolesława Krzywoustego miał być zatwierdzony być może przez 
papieża Innocentego II (Polonia – Duces..., nr *?32, zob. też s. 8), co ma wynikać z do-
kumentu papieża Innocentego III z 9 VI 1210 r., adresowanego do nieznanego z imienia 
księcia śląskiego. Mało tego, to zatwierdzenie miało być reakcją na prośbę Bolesława 
Krzywoustego (Polonia – Duces..., nr *?31). Tymczasem ten tzw. testament najpewniej 
nigdy nie przybrał formy pisemnej – o takowej wspomina jedynie Wincenty Kadłubek, 
i to przeszło pół wieku po śmierci Bolesława Krzywoustego. Tym samym przybywają dwa 
regesty, powstałe w związku z dokumentem, który najpewniej nie istniał.

Można by postawić pytanie o adekwatność przyjętego podziału materiału w omawia-
nym tomie Polonia pontificia, zgodnego wprawdzie z założeniami serii, jednak nie całkiem 
odpowiadającego specyfice polskich biskupstw, których kontakty ze Stolicą Apostolską 
w porównaniu na przykład z Niemcami były dużo skromniejsze. Należy też zauważyć, 
że pod względem objętości zachwiane są proporcje między częściami wstępnymi (biblio-
graficznymi i historycznymi), które zajmują nadspodziewanie wiele miejsca, a niekiedy 
przytłaczają regestowany materiał źródłowy, jak w przypadku klasztorów, gdzie czasem 
znajduje się tylko jeden regest.

hundertjährigen Bestehen der Regesta Pontificum Romanorum vom 9.–11. Oktober 1996 in Göttin-
gen, hrsg. von Rudolf Hiestand, Göttingen 2003, s. 219–228.
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Cały tom, z wyjątkiem pierwszej z przedmów, został opracowany w powszechnie zrozu-
miałym w kręgu zainteresowanych czytelników języku łacińskim. Pewnym zaskoczeniem 
(choć z polskiej perspektywy nieistotnym) jest odejście od łaciny i wprowadzenie języka 
niemieckiego w tłumaczeniach tytułów polskich opracowań zamieszczonych w bibliogra-
fiach. Zaskakują też polskie elementy w tytułach niektórych podrozdziałów, jak Poznań, 
św. Michała, dein św. Jana Jerozolimskiego (s. 71) czy Wrocław, NMP na Piasku (s. 113), 
pewnie czytelnik spoza Polski nie w pełni je zrozumie i spodziewałby się określeń łaciń-
skich. Parę uwag można zgłosić do stosowanego nazewnictwa łacińskiego. Według tradycji, 
ale też zgodnie ze standardowymi opracowaniami, łacińska nazwa rzeki Odry to Viadrus 
(nie Viadrina, s. 105, 151)4. Widać brak konsekwencji w stosowaniu łacińskiego określenia 
Pomorza (Pomeria, s. X, Pomerania, s. 160 nn.). Standardem w omawianym tomie stało się 
– wbrew gramatykom łacińskim – odejście od pisowni wielką literą łacińskich przymiotni-
ków i przysłówków urabianych od nazw własnych (typu Polonicus, Germanice).

Mimo widocznej staranności, z którą Wydawca przeprowadzał korektę, nie udało się 
uniknąć pewnych potknięć, jak chociażby błędne przeniesienia nazwisk i nazw polskich, 
np. Wierzbowski (s. 1), Brzetysław (s. 19), Józefowiczówna (s. 56), Trzemeszno (s. 56–57), 
średniowieczny (s. 60, 72), Przeszłość (s. 150). Zdarzają się też zwykłe błędy literowe (np. 
s. 5 – Zbigniwe, s. 109 – bibiliotheca). Z innych dostrzeżonych potknięć można by wskazać 
błędne przytoczenie (na s. 117) nazw oddziałów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 
– nie Dział Manuskryptów, lecz Oddział Rękopisów, nie Dział Inkunabułów, lecz Oddział 
Starych Druków. Wydaje się ponadto, że adekwatniejszym tłumaczeniem tych nazw na 
łacinę byłoby odpowiednio Sectio Librorum Manuscriptorum (zamiast Pars Manuscrip-
torum) oraz Sectio Librorum Typis Impressorum (zamiast Pars Incunabulorum). Chociaż 
zestawienia bibliograficzne zostały opracowane solidnie i cechuje je walor reprezentatyw-
ności, można by sugerować pewne uzupełnienia, jak uwzględnienie prac: Karola Buczka 
o początkach biskupstw polskich, Ryszarda Grzesika dotyczących Kroniki węgiersko-pol-
skiej (zwłaszcza w regestach Polonia – Duces..., nr nr *†?2 i *†?7) czy Józefa Mandziuka 
o historii Kościoła śląskiego.

Prezentowany tom Polonia pontificia jest nie tylko dopełnieniem serii Regesta ponti-
ficum Romanorum, lecz również stanowi kapitalny przegląd wiedzy źródłowej oraz kom-
pendium dokumentujące stosunki Polski z papiestwem w pierwszych dwóch i pół wiekach 
istnienia Kościoła i państwa polskiego. Zrządzeniem losu wydane w przededniu 1050. 
rocznicy chrztu Mieszka I, dzieło to znakomicie wpisuje się w obchody rocznicowe.

Wojciech Mrozowicz
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Ewa Wółkiewicz, Kościół i jego wierni. Struktury kościelne i formy pobożności w śred-
niowiecznej Nysie, Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2014, ss. 494, 2 il. cz.-b.

Minęło kilka lat od czasu, gdy obroniona na Uniwersytecie Opolskim dysertacja Ewy 
Wółkiewicz przybrała postać drukowanej książki. Liczne związane z tą pracą pomniejsze 

4  Por. Johann Georg Theodor Graesse, Friedrich Benedict, Orbis Latinus. Lexikon lateinischer 
geographischer Namen des Mittelalters und der Neuzeit, großausgabe, bearb. und hrsg. von Helmut 
Plechl , Bd 3: N–Z, Braunschweig 1972, s. 602.
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publikacje Autorki1 tylko rozbudzały apetyt na danie główne, którego przygotowania 
podjęło się krakowskie wydawnictwo Avalon. Monografia nie przynależy do żadnej 
serii, jest – rzec można – bytem samoistnym, autonomicznym. Jakkolwiek wydana 
w Małopolsce przez badaczkę związaną obecnie z mazowieckim ośrodkiem naukowym, 
praca E. Wółkiewicz wyrasta z tradycji i doświadczeń mediewistyki śląskiej, stanowiąc 
bez wątpienia ważne w jej ramach dokonanie.

Książka skonstruowana jest klasycznie – chwała jej za to – i dzieli się na dwa rozdziały 
wstępne (Wstęp ze stanem badań, sumarycznym omówieniem źródeł i wprowadzeniem 
w problematykę książki oraz rozdział pierwszy Nysa: miasto biskupów wrocławskich), 
ponadstustronicowy rozdział drugi, będący omówieniem poszczególnych instytucji kościel-
nych miasta w ujęciu chronologicznym, oraz dwa kolejne, liczące łącznie ponad 130 stron 
rozdziały, wnikające w funkcjonowanie tych instytucji: w rozdziale trzecim w relacjach 
z organami władz miejskich, a w rozdziale czwartym – pod kątem form pobożności. Dodano 
tu dwa ekskursy o – rzec można – instytucjonalno-pobożnościowych powiązaniach Nysy 
i nysan ze światem zewnętrznym. Taki trzon ksiażki, podsumowany krótkim zakończeniem, 
dopełniają aneksy z wykazami kaplic i altarii w kościołach św. Jakuba i św. Jana, zesta-
wieniem duchownych nyskich, darowizn i fundacji, legatów, dóbr, patrociniów et cetera 
– w sumie 32 czasem wielostronicowe tabele, nadto schematyczny plan Nysy i fary nyskiej 
(ten drugi autorstwa proboszcza nyskiego Padewitza, z 1693 r.). Po tym następuje wykaz 
skrótów, źródeł i opracowań. Nie ma natomiast oczekiwanych w pracy naukowej indeksów 
czy obcojęzycznego streszczenia. Można, rzecz jasna, dyskutować, czy prozopograficz-
ne zestawienia nie rekompensują braku indeksu osobowego, poświęcenie zaś monografii 
jednemu ośrodkowi miejskiemu istotnie wymusza istnienie indeksu topograficznego. Jest 
jednak pewne, że na ich obecności książka by tylko zyskała. Nie ułatwia korzystania z niej 
także system wewnętrznych odsyłaczy z tekstu do aneksów, np. na s. 255 w przyp. 441 
i 443 Autorka odwołuje się do aneksu 1, ale aneksy nie są w książce ponumerowane, za to 
jest ich wiele i mają one swoje wewnętrzne podziały (np. wspomniane tabele). O ile Au-
torka mogła (choć nie powinna) taki niuans przeoczyć, o tyle redakcja była zobowiązania 
zachować tu czujność. 

Podstawa źródłowa rozprawy to efekt kwerend głównie w archiwach i bibliotekach 
Wrocławia (Archiwum Archidiecezjalne i Archiwum Państwowe, Biblioteka Uniwersy-
tecka), Opola (Archiwum Państwowe), Pragi, Opawy i Jeseníka. Wykaz źródeł, mimo iż 
podawano w zasadzie tylko nazwy zespołów archiwalnych, nie jest całkiem przejrzysty 
(czy Mszał rękopiśmienny z kościoła św. Barbary w Nysie w archiwum opolskim znajduje 
się poza zespołem?), a w przypadku Biblioteki Uniwersyteckiej zapomniano o zaznaczeniu, 
że wymienione sygnatury odnoszą się do Oddziału Rękopisów tejże. W przypadku archi-
wum w Jeseníku warto też może było zaznaczyć, że jako archiwum powiatowe jest ono 
oddziałem archiwum krajowego w Opawie. Bazy źródłowej dotyczy też zdanie na s. 23: 
„Wyjątkowo nieliczne pozostają materialne świadectwa dewocji mieszkańców Nysy”, 
gdzie przypis odsyła do pracy na temat ruchomaliów pozyskanych w toku dawnych badań 

1 Na przykład w swoim czasie zelektryzowało badaczy dawnej sztuki odkrycie E. Wółkiewicz, któ-
re pozwoliło na ustalenie tożsamości tzw. Mistrza Ołtarza Świętej Barbary, jednego z najważniejszych 
malarzy czynnych w krajach Korony Czeskiej (Wrocław, Nysa, Legnica?, Kłodzko) w połowie XV w.; 
por. Ewa Wółkiewicz, Twórcy retabulum w kościele św. Jakuba w Nysie. W kwestii wyposażenia 
wnętrz kościelnych w połowie XV wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 52, 2004, 4, 
s. 453–460.
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archeologicznych. Ale czyż materialnym świadectwem tej pobożności nie są zachowane 
do dziś kościoły Nysy oraz ich wyposażenie z badanego okresu? Odpowiedź pozytywną na 
to pytanie przynosi sama książka, w której tak wiele uwagi poświęcono farze jakubskiej, 
do czego jeszcze przyjdzie powrócić. 

Struktura pracy jest przejrzysta i zasadna, pozostaje przy tym w harmonii z tytułem ca-
łości, ale ma trzy dysonanse. W rozdziale drugim podrozdział pierwszy nosi tytuł Kościoły, 
a podporządkowane mu mniejsze segmenty tekstu zawierają w tytułach przeważnie słowo 
parafia. Innymi słowy, do rangi instytucji urosły kościoły (budowle), a im podporządkowane 
zostały parafie, choć to parafie (lub kapituła) są instytucjami i im podlegają kościoły jako 
budowle. Poprawnie natomiast skonstruowane są kolejne podrozdziały dotyczące wspólnot 
zakonnych, szkół, szpitali i przytułków. Wybiegając ku rozdziałowi trzeciemu o formach 
pobożności, warto wszakże postawić pytanie, czy omówione tam bractwa nie są elementem 
instytucjonalizacji życia religijnego i czy nie powinny być omówione w rozdziale drugim. 
I jeszcze jedna wątpliwość: czy do omówionych w podrozdziale ósmym rozdziału trzeciego 
kultów świętych można zaliczyć kult eucharystyczny? Moim zdaniem nie.

Celem pracy jest – jak to ujęła Autorka – „możliwie wszechstronne przedstawienie form 
pobożności mieszkańców późnośredniowiecznej Nysy oraz ich relacji z funkcjonującymi 
w mieście instytucjami kościelnymi” (s. 23). Ramy czasowe, jakie przyjęto, to okres nieco 
ponad trzech stuleci – od powstania miasta (datowanego tu na przełom XII i XIII w.) do 
1520 r., czyli początków reformacji luterańskiej. Zaznaczmy przy tym, że nie całkiem po-
krywa się to z terminem „późnośredniowieczny”, albowiem wiek XIII zwykło się jeszcze 
zaliczać do dojrzałego średniowiecza. Jest wszakże faktem, że gros źródeł i analizowanych 
zagadnień pochodzi z XIV–XV w. i dotyczy tego okresu, a zwłaszcza XV stulecia. 

Sporo uwagi Badaczka poświęciła kwestii początków Nysy (s. 27–31). Znacznie mniej 
miejsca zajmuje podrozdział Dzieje Nysy do czasów reformacji (s. 31–33), co jest dość 
zaskakującą dysproporcją. Odnosząc się w dalszej części recenzji do niektórych tylko frag-
mentów książki, trzeba koniecznie stwierdzić, że monografia E. Wółkiewicz jest pracą tak 
bogatą w znakomicie zanalizowany materiał źródłowy, że nie sposób wyczerpać jej wkładu 
w stan wiedzy nawet na poziomie omówienia poszczególnych rozdziałów, co musiałoby 
przybrać postać rozprawy samej w sobie. Zwrócę jedynie uwagę na pewną paralelę, jaką 
dla tej książki stanowi wydana kilka lat wcześniej monografia Dagmary Adamskiej na te-
mat religijności szlachty księstw świdnickiego i jaworskiego w tym samym okresie2. Obie 
książki stanowią dopełniające się sondy dotyczące dwóch stanów. Stwierdzając ten fakt, 
można dodać, że historycy, o dziwo, stosunkowo mało interesują się duchowością samych 
duchownych. Powstające na ich temat prace – a dwie takie monografie ma na koncie także 
E. Wółkiewicz3 – dotyczą, najogólniej rzecz ujmując, instytucji i prozopografii. Treść ży-
cia religijnego, jeśli tak to można nazwać, przeważnie schodzi na plan dalszy i pojawia się 
w opracowaniach dotyczących liturgii lub homiletyki, niestety, niezbyt licznych. Czasem 
też pobożność ta analizowana jest przez historyków sztuki.

Bardzo ciekawie brzmią przedstawione wyniki kwerend dotyczące odpustów, szcze-
gólnie tych z pierwszych lat schizmy zachodniej (s. 223). Także one wskazują na zupełną 

2 Dagmara Adamska, Fundacje dewocyjne rycerstwa księstwa świdnicko-jaworskiego w śred-
niowieczu, Poznań–Wrocław 2005.

3 Ewa Wółkiewicz, Kapituła kolegiacka św. Mikołaja w Otmuchowie. Dzieje – organizacja 
– skład osobowy (1386–1477), Opole 2004; eadem, Kapituła kolegiacka św. Bartłomieja w Głogówku 
(1379–1500), Opole 2005. 
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wyjątkowość kościoła farnego w Nysie w jego ideowych powiązaniach z Rzymem czasów 
Bonifacego IX, papieża budującego niemal od nowa prestiż Stolicy Piotrowej w opozycji 
do Awinionu. Nyskiej farze, przy uwzględnieniu kontekstu Korony Czeskiej (wojna piwna), 
przypada tu szczególna rola manifestowania sankcji dla władzy biskupa wrocławskiego za-
kotwiczonej w tradycji apostolskiej uosabianej przez konstantyńskie bazyliki memorialne, 
z których jedną (św. Apostołów) fara nyska niejako kopiuje i przenosi w trzeci wymiar4. 

Kwestia budowy tego kościoła zajęła Autorkę bardziej niż w przypadku innych świątyń, 
co nie zaskakuje wobec zarówno wielkości i rangi architektonicznego dokonania czasów 
biskupów Wacława i Konrada, jak i liczby źródeł pisanych, jakie się do niego odnoszą. 
Ale wielość źródeł przynosi tu wielość ich interpretacji, do tego całkowicie sprzecznych, 
i stan ten po wydaniu książki E. Wółkiewicz jeszcze się pogłębił. Zasadniczo dylematy 
sprowadzają się do tego, czy zaczęta w 1382 lub około tego roku budowa powstawała od 
wschodu czy od zachodu; czy słowo „kor” winno być odnoszone do chóru, czyli prezbite-
rium, czy do chóru muzycznego w zachodniej części świątyni. Elementem dyskusyjnym 
staje się przy tym chronologia powstawania kaplic przy nawach bocznych i ambicie świą-
tyni. Nie podejmuję się w niniejszej recenzji włączania w tę dyskusję, bo rozsadziłoby 
to proporcje tej wypowiedzi. Inne niż ostatnio prezentowane przez Jarosława Jarzewicza 
stanowisko w tej sprawie E. Wółkiewicz wnosi nowe elementy do dyskusji, która jednak 
powinna uwzględniać wszystkie głosy, jakie w niej padły. Pisząc to, mam na myśli absencję 
w recenzowanej książce nowszego artykułu wspomnianego poznańskiego badacza, który 
szczegółowo przyjrzał się kwestii przykościelnych kaplic. Jego brak (i brak przytoczonych 
tam argumentów) w recenzowanej książce zaskakuje o tyle, że tom, który go pomieścił, 
zawiera także opracowanie E. Wółkiewicz5. W zaisniałej sytuacji dyskusję należy uznać 
za wciąż otwartą.

Ma z pewnością rację E. Wółkiewicz, wskazując na wyjątkowy pod względem udziela-
nych Nysie odpustów okres rządów biskupich Rudolfa, który – wbrew twierdzeniu Anto-
nína Kalousa6 – pozostał po wyborze na wrocławski stolec biskupi aktywny jako papieski 
legat (s. 228–229). Ważniejszym osiągnięciem Autorki jest to, że podważyła zasadność 
wiązania kościoła Panny Marii w Różach z osobą biskupa Jodoka z Rożemberku (s. 83). 
Przytoczone przez nią argumenty na rzecz wcześniejszego datowania tej świątyni są, rzec 
można, nieubłagane i z efektownymi skojarzeniami wezwania świątyni z herbem biskupa 
należy się rozstać. Z kolei na pewne interesujące zjawiska Badaczka zwróciła uwagę na 
s. 170 – gdzie skonstatowała „wykorzystywanie kasy kościelnej na potrzeby samej gminy”. 
Czy w tym upowszechniającym się w ciągu XV w. przekonaniu mieszczan, że fundusze 
kościoła farnego są ich majątkiem, nie widać jakiegoś wpływu sekularyzacji majątków 
kościelnych dokonanego w pohusyckich Czechach i na Morawach? 

Zaskakuje odnoszenie Nysy do realiów Królestwa Polskiego (np. s. 34), nie za bardzo 
uzasadnione dla czasu, gdy miasto znajdowało się w ramach Korony Królestwa Czech 
powstałej w 1348 r. Przez ponad 150 lat okresu ujętego w pracy to Korona Czeska stanowi 

4 Pisałem o tym kilkakrotnie: Bogusław Czechowicz, Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku 
u schyłku średniowiecza, Warszawa 2005, s. 327–329, ostatnio idem, Z Biblią w tle. Prace z historii 
kultury Europy Środkowej, Wrocław 2015, s. 57–67.

5  Jarosław Jarzewicz, Biskupi i mieszczański – kościół św. Jakuba w Nysie, [w:] Nysa. Sztuka 
w dawnej stolicy księstwa biskupiego, red. Ryszard Hołownia, Mateusz Kapustka, Wrocław 2008, 
s. 75–85.

6  Antonín Kalous, Plenitudo potestatis in partibus? Papežští legáti a nunciové ve střední Evropě 
na konci středověku (1450–1526), Brno 2010, s. 213–214.
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najważniejszy kontekst i punkt odniesienia dla zjawisk nyskich, nawet jeśli diecezja wro-
cławska należała do metropolii gnieźnieńskiej. Czasem zresztą to „polonizowanie” nyskiej 
historii prowadzi na manowce. Oto bowiem na s. 110 Badaczka odnosi nyską fundację 
obserwancką do realiów „monarchii Jagiellonów”. Ale fundacja ta powstała w czasach, 
gdy Władysław Jagiellończyk zasiadał już na tronie w Pradze i jego czeskie władztwo sta-
ło się kolejną monarchią Jagiellonów, z literatury zaś w stosownym przypisie wynika, że 
E. Wółkiewicz chodzi o Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie (zatem, tak na 
marginesie, o dwie, nie jedną monarchię). 

I jeszcze kilka korekt, z zastrzeżeniem, że książki, która by ich nie wymagała, chyba 
jeszcze nikt nie napisał. Władysław Jagiellończyk, wracając z Wrocławia w 1511 r., przez 
Nysę nie jechał do Czech – w czasie tej wizyty w ogóle Czechy ominął – ale przez Mo-
rawy podążał na Wegry7 (s. 33). Na s. 50 napisano, że sklepienia sieciowe fary nyskiej 
są wynikiem prac z 1542 r. – tym samym bez jakiejkolwiek dyskusji zakwestionowano 
całą literaturę na temat tych przekryć, widzącą w nich dokonanie prekursorskie w skali 
środkowej Europy, to rzecz jasna przy uwzględnieniu ich XV-wiecznej genezy8. I jeszcze 
drobiazg – chyba nie można określać księżnej głogowskiej Katarzyny mianem księżnej 
trzebnickiej (s. 210). 

Do nader ogólnej refleksji skłania sam tytuł książki: Kościół i jego wierni. Należy 
sądzić, że słowo „Kościół/kościół” nie odnosi się do budowli, lecz do instytucji. Rodzi 
się jednak niejasność, czy Autorka miała tu na myśli Kościół (rzymski) jako całość, czy 
kościoł lokalny lub nawet subloklany – nyski. Na to drugie wskazuje druga część tytułu, 
choć nie do końca wyklucza pierwsze. Jeśli jednak to drugie, to warto spytać o to, czymże 
jest w mieście Kościół zatomizowany na parafie, kolegiatę i klasztory. Czy miasto może 
się jawić jako struktura nadkościelna? Nie są to pytania, których stawianiem chciałbym 
deprecjonować książkę E. Wółkiewicz. Wręcz przeciwnie. W monografii z narracją do-
prowadzoną do przedednia reformacji luterańskiej, kiedy to miasta (jak wcześniej w Cze-
chach) istotnie zawłaszczały wpisane w nie struktury kościelne, kwestie te nabierają szcze-
gólnego znaczenia, zwłaszcza że za nami sześćsetlecie spalenia Jana Husa, a przed nami 
– pięćsetlecie wystąpienia Martina Luthera. Książka E. Wółkiewicz trafia zatem w bardzo 
ważny moment naszej refleksji nad sensem reform, jakie wstrząsały Kościołem tego czasu. 
Wspomniana na wstępie recenzji kilkuletnia zwłoka z wydaniem dysertacji także i z tego 
powodu ma swoje plusy.

Bogusław Czechowicz
(Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego)

Wojciech Kiełkowski, Dzieje Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu 
(1873–2013), Jastrzębie-Zdrój: Black Unicorn, 2013, ss. 320.

Mniej lub bardziej okrągłe rocznice istnienia różnych instytucji często owocują pu-
blikacjami poświęconymi ich dziejom. Poziom tych prac jest bardzo zróżnicowany. 
Niekiedy w trakcie lektury monografii placówek oświatowych ma się wrażenie, jakby to 

7  Mlada Holá, Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavi v pozdním středověku a raném 
novověku (1437–1617), Praha 2012, s. 70.

8  Z bogatej literatury: Mieczysław Zlat, Sztuki śląskiej drogi od gotyku, [w:] Późny gotyk. Studia 
nad sztuką przełomu średniowiecza i czasów nowych. Materiały Sesji SHS, Wrocław 1962, Warszawa 
1965, s. 204, 214; Danuta Hanulanka, Sklepienia późnogotyckie na Śląsku, Wrocław 1971, s. 95.
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była przeredagowana kronika szkolna. Recenzowana książka znajduje się na przeciwnym 
biegunie – jest to opracowanie naukowe, którego napisanie poprzedziła rozległa kweren-
da. Wprawdzie dotyczy wycinka z historii lokalnej i, pomijając mieszkańców tytułowego 
Mnicha, zainteresuje głównie badaczy historii Śląska Cieszyńskiego, ale pod względem 
warsztatowym powinna stać się lekturą dla wszystkich, którzy przymierzają się do napi-
sania tego rodzaju monografii.

Wojciech Kiełkowski, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, idzie dro-
gą najlepszych historyków regionalistów. Z jednej strony zajmuje się historią lokalną, 
na której polu może pochwalić się znakomitym opracowaniem Chybie – dzieje gminy 
od czasów najdawniejszych do współczesności (Chybie 2009). Z drugiej zaś, mając już 
bardzo dobrą znajomość źródeł i literatury, zaczyna podejmować tematy bardziej ogólne, 
jak działalność Związku Śląskich Katolików (organizacja polityczna powstała w 1883 r., 
reprezentująca początkowo polskich i czeskich katolików na Śląsku Cieszyńskim, później 
katolickie skrzydło w polskim ruchu narodowym)1. Trudno się powstrzymać od dygresji, 
że tego typu historyków jest stosunkowo niewielu. Problemem w historiografii regionalnej 
nie są badacze, którzy ograniczają się do rejestracji faktów, bo ich prace zwykle mają przy-
najmniej wartość dokumentacyjną. Problemem jest za to grono autorów, którzy rezygnują 
ze żmudnych badań nad historią lokalną i bez znajomości źródeł próbują ujęć ogólnych. 
W efekcie ograniczają się do powtarzania twierdzeń sformułowanych już w literaturze, 
często zresztą błędnych.

Dzieje Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu (1873–2013) należą do nurtu 
„lokalnego” w twórczości W. Kiełkowskiego. Mnich (gmina Chybie, pow. cieszyński) to 
miejscowość położona w granicach historycznego Śląska Cieszyńskiego. Po upowszech-
nieniu obowiązku szkolnego na początku XIX w. dzieci z tej miejscowości uczęszczały 
do szkoły w pobliskim Chybiu, aż w 1873 r. władze Mnicha zdecydowały się na otwarcie 
własnej szkoły.

Publikacja jest oparta na rozległej kwerendzie źródeł, pochodzących m.in. z archiwum 
szkolnego, Archiwów Państwowych w Katowicach, Bielsku-Białej i Cieszynie, a także 
z wiedeńskiego Kriegsarchiv. W. Kiełkowski wykorzystał również metryki parafii rzym-
skokatolickiej św. Barbary w Strumieniu (w której granicach znajdował się Mnich), prasę 
oraz akty prawne regulujące funkcjonowanie szkoły. Jeśli chodzi o literaturę, to Autor jest 
na bieżąco, o czym świadczy chociażby wykorzystanie wydanej na początku 2013 r. waż-
nej pracy Marzeny Bogus Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na 
początku XX wieku. Uwarunkowania prawne i zawodowe (Czeski Cieszyn–Częstochowa 
2013).

Książka, nie licząc wstępu i zakończenia, składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy, Pod 
rządami Habsburgów, zawiera krótki zarys historii miejscowości od pierwszej wzmianki 
w 1621 r. do drugiej połowy XIX w. (czyli trochę zahacza o czasy Piastów rządzących 
w Księstwie Cieszyńskim do 1653 r., ale zastosowany w tytule rozdziału skrót myślowy 
można potraktować jako uzasadniony). Kolejne dotyczą już dziejów szkoły odpowiednio 
w czasach austriackich (do 1918 r.), w okresie międzywojennym, w czasie okupacji hitle-
rowskiej i od 1945 r., który jako najobszerniejszy jest podzielony na podrozdziały. Ostatnim 

1 Działalność Związku Śląskich Katolików jest tematem przygotowywanej rozprawy doktorskiej 
Wojciecha Kiełkowskiego. Już po wydaniu recenzowanej monografii ukazała się książka z historii 
wojskowości, której był współautorem: Wojciech Kiełkowski, Grzegorz Kasztura, Batalia o Śląsk 
Cieszyński. Między styczniem a majem 1945 roku, Zebrzydowice 2014.
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rozdziałem jest wyczerpujący biogram Pawła Kojzara (1883–1961), kierownika szkoły 
w Mnichu, który w 2001 r. został jej patronem.

Dzieje Szkoły... są dobrze napisane, Autor osadza jej historię nie tylko w kontekście 
historycznym, ale i prawnym. Podaje też sporo informacji biograficznych dotyczących 
kierowników, a później dyrektorów szkoły. Lekturę urozmaicają liczne ilustracje, w ogóle 
książka pod względem edytorskim prezentuje się bardzo dobrze (twarda okładka, zszy-
wane kartki).

Mam jednak kilka drobnych uwag. Jeśli chodzi o układ, to wspomnienia absolwentów 
i nauczycieli, wtłoczone w rozdział traktujący o latach 1945–2013, można było wydzie-
lić w postaci swoistego dodatku na wzór biogramu P. Kojzara. Nie wiem, czy fortunnym 
rozwiązaniem jest używanie niemieckiej wersji imienia Paula (Pawła) Franka, kierownika 
szkoły od 1904 r. (s. 26 i następne). Rzecz jasna, w dokumentach urzędowych figurował 
w wersji Paul, jednak pochodził z etnicznie polskiej rodziny (urodził się w Ropicy) i po-
pierał polski ruch narodowy. Z tego powodu raczej wskazane byłoby używać polskiej 
wersji, co Autor czyni w przypadku innych polskich nauczycieli z tego okresu, np. Jerzego 
Tomanka czy P. Kojzara. Szkoda, że nie podano pełnego nazwiska renegata z okresu nie-
mieckiej okupacji, Romana S. (s. 62). Być może dobrym dopełnieniem książki byłby aneks 
w postaci listy absolwentów, chociaż z drugiej strony znacząco zwiększyłby jej objętość, 
a równie dobrze można byłoby go zamieścić na stronie internetowej szkoły. Z uwag czysto 
technicznych – jeden z przypisów został zdublowany (przypis 150 i 151).

Podsumowując, historiografia regionalna wzbogaciła się o bardzo dobrze udoku-
mentowaną publikację na temat historii wiejskiej szkoły. Zawarte tam informacje można 
wykorzystać jako materiał do badań nad różnymi zagadnieniami z historii Śląska, jak np. 
środowisko nauczycielskie w XIX i na początku XX w. czy szkolnictwo w okresie oku-
pacji hitlerowskiej. Pod względem warsztatowym jest to pozycja wzorcowa dla autorów 
przyszłych monografii szkolnych nie tylko z dawnego Księstwa Cieszyńskiego – i z tego 
powodu warto zwrócić na nią uwagę.

Michael Morys-Twarowski
(Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Cieszynie)

Wielka Wojna, mały region. Pierwsza wojna światowa w perspektywie górnośląskiej. 
Szkice i studia, red. Bernard Linek, Sebastian Rosenbaum, Joanna Tofilska, Katowi-
ce–Gliwice–Opole: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Muzeum w Gliwicach, 
Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, 2014, ss. 192.

Już zbliżanie się 100. rocznicy wybuchu Wielkiej Wojny 1914–1918 przyniosło na Gór-
nym Śląsku wiele konferencji poświęconych temu konfliktowi, zwłaszcza zaś w aspekcie 
jego odbicia w regionie (uderza, że prawie nie ma podobnych na Dolnym Śląsku!). Obec-
nie mamy wysyp publikacji będących pokłosiem tych konferencji. W omawianym tomie 
zawarto referaty z dwu konferencji: Wielka wojna, mały region. Pierwsza wojna światowa 
w górnośląskiej perspektywie (z 9 V 1913 r., Katowice) oraz Koniec starego świata – począ-
tek nowego. Społeczeństwo Górnego Śląska wobec pierwszej wojny światowej (1914–1918). 
Źródła i metody (21–22 VI 2013 r., Gliwice). Tak naprawdę tom zawiera większość refe-
ratów z pierwszej i tylko trzy referaty z drugiej konferencji. Wprawdzie wydawcy piszą 



 Artykuły recenzyjne i recenzje 157

o „popularyzatorskich zadaniach” stawianych przed pierwszą z nich, jednak można by 
oczekiwać od wydanego niedawno dziełka większych ambicji. 

Wprowadzający, dobrze przemyślany referat Bernarda Linka Górny Śląsk w cieniu 
wojny. Węzłowe problemy badawcze przypomina, że wciąż można dostrzec brak nowszych 
badań nad tym okresem i deficyt kompleksowych ujęć. Długo ciążyło lekceważenie tego 
okresu lub ujmowanie go jedynie w aspekcie losów ludności polskiej. Nawet w najnowszej 
Historii Górnego Śląska poświęcono tej wojnie raptem dwie strony. W historiach miast 
górnośląskich problem ten też jest zlekceważony. Linek słusznie zwraca uwagę, że jest to 
błąd, gdyż właśnie ta wojna staje się przełomem w dziejach Górnego Śląska. Rozważając 
wykorzystywane dotąd kategorie źródeł, podkreśla, że dotychczas sięgano po nie bardzo 
selektywnie, a jeśli już, to najczęściej po prasę czy wspomnienia, albo polskie, albo nie-
mieckie. Patrząc z perspektywy późniejszych (już hitlerowskich) realizacji, widzi daleko-
siężne znaczenie idei Mitteleuropy. Dostrzega początki kryzysu inwestycji już w czasie 
wojny (w świetle późniejszego referatu Frużyńskiego chyba niesłusznie). Mało wiemy 
wciąż o konsekwencjach społecznych wojny w tym regionie. 

Nie można jednak nie zwrócić uwagi na niektóre nieścisłości. Przykładowo, choć tekst 
Konrada Fuchsa w tomie Schlesien pod red. Norberta Conradsa rzeczywiście wyszedł po 
przełomie 1989 r. (s. 15), to jednak, podobnie jak teksty jego kolegów, powstawał wiele 
lat wcześniej w ramach wydawnictwa Deutsche Geschichte im Osten Europas, którego 
inicjatorem był znany z zaangażowania w antypolską politykę nazistowską Werner Con-
ze. Kolejnym nieporozumieniem jest też wiązanie otwarcia wrocławskiej Hali Stulecia 
z bitwą pod Lipskiem (s. 19). Chodziło przecież o uczczenie miejsca, w którym rodziła się 
„wojna wyzwoleńcza” przeciw Napoleonowi. Nie wiem też, skąd przekonanie Autora, że 
organizacje typu Ligi Morskiej (Flottenverein) były w Niemczech otoczone „powszechnym 
uwielbieniem” (s. 20). Badałem kiedyś te sprawy i nie znalazłem nigdzie tego typu opinii. 
Co więcej, jak wynika z archiwaliów, często można było mówić o presji wywieranej na 
urzędników, aby zapisywali się do DFV i tym samym świecili przykładem innym.

Drugi referat w dziale zatytułowanym Militaryzacja społeczeństwa to tekst Krzysztofa 
Gwoździa pod nieco przydługim tytułem: Sytuacja górnośląskich bractw strzeleckich oraz 
ich udział w militaryzacji kultury w przededniu i w trakcie pierwszej wojny światowej. Czy-
tając go, zastanawiałem się, czy nie zbyt pochopnie Autor uznaje je za „ważny” czynnik 
(s. 29) militaryzacji społeczeństwa niemieckiego. Przecież towarzystwa strzeleckie istniały 
już od stuleci. Co innego skupianie mieszkańców regionu wokół dynastii Hohenzollernów, 
stąd też nadawanie im przez monarchów pruskich sztandarów i orderów. Pod tym względem 
rzeczywiście odgrywały zupełnie inną rolę niż wcześniej i liczebnie rozwinęły się dopiero 
w XIX w. Prawda, że zawody strzeleckie miały na ogół charakter wielkich festynów, obcho-
dzone były bardzo uroczyście, że często organizowano je w dniach świąt traktowanych jak 
święta narodowe, takich jak Dzień Sedanu czy urodziny Wilhelma II. Fakt też, że w czasie 
wojny pomagały w zbiórkach finansowych oraz w szkoleniu strzeleckim młodzieży. 

Niekiedy można mieć zastrzeżenia do tłumaczeń z języka niemieckiego. Razi mnie na 
s. 33 i 35 sformułowanie „Korpus Strzelców Wolnoręcznych” (Freihand-Schützen-Korps). 
Po polsku na pewno lepiej brzmiałoby sformułowanie „Korpus Strzelających z Wolnej 
Ręki”. Podobnie źle brzmi określenie „monarcha strzelecki” (s. 34), choć „król strzelców” 
(nie „król strzelecki”!) już dawno się przyjęło. Z kolei „broń izbowa” (s. 40) chyba też myli 
czytelnika, bo chodzi przecież o strzelnicę w pomieszczeniu zamkniętym.

Chyba najbardziej zawodzi czytelnika artykuł Grzegorza Bębnika Rola wojska w rejen-
cji opolskiej przed 1914 rokiem. Ten niewielki tekst, gdy chodzi o konkrety, daje zaledwie 
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wykaz jednostek wojskowych i ich rozlokowania w rejencji opolskiej. Liczebność tego 
wojska trzeba już sobie na podstawie normatywnych stanów jednostek samemu obliczyć. 
Co prawda Autor zastanawia się nad jego znaczeniem gospodarczym i społecznym, ale nie 
wychodzi poza ogólniki powszechnie znane. Nie wspomniał, że oficerowie garnizonów 
śląskich odgrywali wcale niemałą rolę kulturalną, będąc często trzonem stowarzyszeń gro-
madzących żądne wiedzy elity miast, a młodsi oficerowie szukali licznych kontaktów towa-
rzyskich także na dworach lokalnych junkrów. Dodajmy, że to chyba jedyny artykuł w tym 
tomie, w którym Autor nie odwołuje się do żadnej literatury, żadnych źródeł. A przecież 
oprócz znanych literaturze monografii pułków śląskich dysponujemy dziś bardziej szcze-
gółowymi pracami, nawet jeśli trudniej dostępnymi, jak choćby monografia raciborskiego 
garnizonu pióra Piotra Sputa. Redaktorzy niestety zlekceważyli swoje zadanie.

Znany już z wcześniejszych publikacji brytyjski badacz James Bjork w referacie 
Katolickie parafie na Górnym Śląsku w czasie pierwszej wojny światowej podjął próbę 
przedstawienia, jak wojna wpłynęła na zachowania religijne ludności górnośląskiej. Nie-
stety okazało się, że archiwalnych źródeł do tego tematu właściwie nie ma. Jedynie na 
podstawie pośrednich relacji wysuwa wniosek, że dla duchownych miejscowych „wierność 
pruskiemu/niemieckiemu państwu wydawała się równie naturalna, jak polskim patriotom 
w Galicji wierność monarchii habsburskiej” (s. 53). W niektórych parafiach obserwowa-
no zmniejszoną liczbę młodych uczestników nabożeństw, ale gdzie indziej zwiększoną. 
Zarówno starsi, jak i młodsi księża mieli mieszane uczucia co do tego, czy wojna raczej 
wspomagała, czy niszczyła więzi Górnoślązaków z Kościołem katolickim. Faktem jest, że 
wzmagały się nastroje lewicowe, co niepokoiło duchownych. 

Joanna Popanda w artykule Codzienność szkolna podczas pierwszej wojny światowej 
w świetle kronik szkolnych z terenu dzisiejszych Katowic zdecydowała się przebadać, jakie 
nowe informacje dotyczące codzienności wojennej przynoszą te właśnie kroniki. Słusznie 
zauważając, jak bardzo w wojnę zaangażowane było całe społeczeństwo, sprawdza, jak 
wiele można wyciągnąć z tych kronik. Ponieważ kiedyś sięgałem do podobnego źródła, nie 
zaskoczyło mnie, że przedstawiają one w bardzo zbliżony sposób funkcjonowanie szko-
ły. Czy należy je uznać za jedno z najlepszych źródeł do tego tematu, miałbym poważne 
wątpliwości. To, że sporo nauczycieli było powoływanych do armii, wiadomo i skądinąd, 
a musiało to skutkować np. ograniczaniem godzin lekcyjnych. To, że liczne szkoły prze-
znaczono czy to na lazarety, czy magazyny, też nie jest niczym nowym. Skargi na młodzież 
zdemoralizowaną wobec braku ojców powoływanych na front – to fakt znany z literatury. 
Ważniejsza jest informacja o dużym niedożywieniu dzieci. Uroczyste obchodzenie zwy-
cięstw niemieckich było oczywiście żelaznym punktem propagandy wojennej. Może mniej 
znane jest masowe zaangażowanie dzieci i młodzieży w zbieranie surowców wtórnych.

Piotr Hojka, korzystając z doświadczenia zdobytego w swoich poprzednich publika-
cjach, postanowił przedstawić Wodzisław w czasie pierwszej wojny światowej. Na wstępie 
brakowało mi podstawowych danych typu skład narodowościowy czy wyznaniowy miesz-
kańców miasta. O dziwo informacje tego typu można znaleźć dopiero na końcu artykułu 
w sumiennych tabelkach, w których jednak nie podano źródła zawartych w nich danych. 
Niewątpliwie ciekawe są natomiast wykorzystane przez Autora wspomnienia mieszkańców 
miasta ilustrujące ich przeżycia na frontach wojny. Autor zauważa, że większość poległych 
z Wodzisławia zginęła na froncie zachodnim. Okoliczny przemysł węglowy cierpiał oczy-
wiście na brak siły roboczej, co starano się złagodzić zatrudnianiem jeńców wojennych. Po-
dobnie jak na innych terenach nasiliła się tu przestępczość – a więc okradanie domów, tym 
bardziej że osłabła na skutek mobilizacji ochrona policyjna, a kobiety były mniej skuteczne 
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w obronie dobytku domowego przed rabusiami. Dziwi, że ani słowem nie wspomniano 
w artykule o tym, że żywność i produkty podstawowej potrzeby były na kartki. Sporo miej-
sca poświęcono natomiast skutkom grypy hiszpanki. Za cenne należy uznać zestawienie 65 
żołnierzy z Wodzisławia poległych w czasie wojny, choć bardzo brakuje podania źródła, na 
podstawie którego je sporządzono. I tu redaktorzy tomu nie spełnili oczekiwań.

Niewątpliwie ciekawą przygodę opisał Grzegorz Bębnik w artykule Do Chin i z po-
wrotem. Wojenne losy Viktora Wollnego z Mikołowa. Jednak o losach wojennych swojego 
bohatera (na podstawie materiałów archiwalnych) pisze nad wyraz skromnie, więcej miej-
sca poświęcając samej kolonii niemieckiej w Chinach (Kiauczou), a potem niewątpliwie 
niemieckiej postawie Viktora Wollnego w latach późniejszych.

Sporo spodziewałem się po dziale Przemysł, tym bardziej że pierwszy referat pt. Prze-
mysł w górnośląskim okręgu przemysłowym w czasie pierwszej wojny światowej przedstawił 
Adam Frużyński, znany z publikacji o przemyśle węglowym. Na wstępie, opierając się na 
literaturze, omawia przygotowania gospodarcze do wielkiego konfliktu, w tym zwłaszcza 
gospodarowanie surowcami i siłą roboczą, narzucanie profilu produkcji itp. Warte uwagi 
są naprawdę rozległe inwestycje, jakie w wyniku potrzeb wojennych podjęto na Górnym 
Śląsku. Autor wylicza też szczegółowo sprzęt produkowany na potrzeby wojny. Wszystkie 
te dane przytoczone są na podstawie publikowanych statystyk. Można powiedzieć, że jest 
to jeden z najbardziej konkretnych i cennych referatów przedstawionych w tomie.

Zbigniew Gołasz z kolei zajął się Produktywizacją jeńców wojennych na terenie Za-
brza w latach pierwszej wojny światowej. Niestety bardzo brakuje tu szerszego tła. Autor 
podkreśla na wstępie, że temat ten jest prawie nieopracowany. Nic dziwnego, że większość 
informacji Gołasz podaje za literaturą ogólną, rzadko powołując się na miejscową prasę czy 
wspomnienia Pawła Dubiela. W wielu miejscach musi odwoływać się do przypuszczeń. 
Nie udało mu się podać sumarycznej liczby jeńców pracujących w Zabrzu.

Ciekawym pomysłem było załączenie do tomu działu Wojna opowiedziana, w którym 
pokazano, jak opisują wojnę żołnierze frontowi, jakie postawy zajmuje wobec niej prasa 
oraz literatura piękna. Dział otwiera referat Sebastiana Rosenbauma, który zwraca uwagę, 
że w tym wypadku nie chodzi o fakty, lecz o „badanie narracji”, co wymaga jednak od-
woływania się do doświadczeń językoznawstwa i literaturoznawstwa. Autor dzieli grupy 
tekstów narracyjnych na materiały prasowe, dokumenty życia osobistego oraz teksty lite-
rackie. Tych pierwszych było szczególnie dużo, jednakże cenzura mocno wpływała na ich 
treść. Gdy chodzi o dokumenty prywatne, zwraca uwagę, jak wiele jest nieopublikowanych 
wspomnień czy dzienników w Leo Beck Institute w Nowym Jorku.

Obszerny tekst Joanna Tofilska poświęciła tematowi: Wojna w korespondencji. Wokół 
wojennych pocztówek Antoniego Przybyły. To już wielokrotnie powracający temat, także 
znany dziś z osobnych publikacji1. Czy referat ten, w całych partiach dokładnie powtarza-
jący tekst już wcześniej wydany, był w tym tomie konieczny, mam wątpliwości. Fakt, że 
Przybyła poznał dużo nowych krajów, że jego wrażenia zarówno z nowo poznanych krajów, 
jak i z wojny są ciekawe, a Autorka starała się pokazać i jedno, i drugie.

S. Rosenbaum zajął się z kolei prasą, już w tytule pokazując istotę swoich rozważań 
– Między „błogosławioną wojną” a „szaleńczą kąpielą w ludzkiej krwi”. Dyskursy wojen-

1  Pocztówki z Wielkiej Wojny. Korespondencja wysyłana pocztą polową (1915–1918) ze zbiorów 
Antoniego Przybyły z Janowa, red. Joanna Tofi lska, Sebastian Rosenbaum, Muzeum Historii 
Katowic, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
Oddział w Katowicach, Katowice 2013.
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ne na łamach katowickiego miesięcznika „Oberschlesien” (1914–1918). Przypomniał na 
wstępie znaczenie tego pisma w propagowaniu dziejów Górnego Śląska, jak również jego 
specyfikę mało znaną Niemcom. Jednocześnie jednak nie pominął postawy politycznej, 
konserwatyzmu, nacjonalizmu, niechęci do katolicyzmu i Polaków, przy akcentowaniu 
także regionalizmu. Rosenbaum zauważa, że pismo to w czasie wojny nie ograniczyło 
się do propagandy, a stosunkowo wcześnie pokazało także przerażający wymiar wojny. 
O ile początkowo akcentowano w nim wątki patriotyczne i entuzjazm, o tyle potem sporo 
pisano o oddziaływaniu światowego konfliktu na region. Publikowano też na jego łamach 
listy z frontu, mogące budzić przerażenie czytelnika. Nacisk kładziono wyraźnie na ko-
nieczność obrony regionu (a nie całych Niemiec!). Często upamiętniano bohaterów tej 
wojny. Od 1916 r. coraz częściej zastanawiano się nad sensem wojny i pytano, kiedy się 
ona skończy. W gruncie rzeczy jednak pomijano tematykę uciążliwości dnia codziennego, 
niezadowolenia społecznego.

Ostatni referat przygotował germanista Krzysztof Żarski, przedstawiający Obraz Wiel-
kiej Wojny w powieści Karola Okońskiego (Karla Okonsky’ego) „Z karabinem na bakier”. 
Autor powieści, wyraźnie wpisujący się w krąg niemieckiego dziedzictwa kulturowego, 
miał ciekawą biografię. Pochodził z rodziny wielkopolskich robotników rolnych, którzy 
w poszukiwaniu lepszej pracy przenieśli się do Berlina, dorastał w Brandenburgii, nie znał 
języka polskiego, potem pracował we Wrocławiu w redakcji gazety socjaldemokratycz-
nej. Co ciekawe, jego książka, opierająca się na zachowanych wspomnieniach z I wojny 
światowej, została przetłumaczona na język polski i wydana w Katowicach, a autorowi 
w 1963 r. dano członkostwo Związku Literatów Polskich. Przyczyn można szukać w wyraź-
nym pacyfizmie autora, w jego zdecydowanej niechęci do poznanych wcześniej działaczy 
niemieckiej socjaldemokracji.

Podsumowując wydany tom, trzeba jasno powiedzieć, że publikowane tu teksty są 
bardzo nierówne. Obok zdecydowanie wartościowych, niektóre znalazły się chyba przez 
przypadek lub ze względu na wyjątkowe sympatie dla autorów. Jeszcze raz trzeba krytycz-
nie odnieść się do pracy redaktorów, którzy, nie wiadomo z jakich przyczyn, przepuścili 
referaty pozbawione aparatu naukowego, pisane wyraźnie „na odczepne”, po to tylko, aby 
w ogóle dana tematyka znalazła się w książce.

Marek Czapliński 
(Wrocław)

Yaman Kouli, Wissen und nach-industrielle Produktion – Das Beispiel der geschei-
terten Rekonstruktion Niederschlesiens 1936–1956, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2014, 
(Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Beihefte, 226), ss. 320.

W serii naukowej „Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte” ukazała 
się obroniona rok wcześniej na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz rozprawa doktors-
ka autorstwa Yamana Kouli pod tytułem Wissen und nach-industrielle Produktion – Das 
Beispiel der gescheiterten Rekonstruktion Niederschlesiens 1936–1956. Opublikowało ją 
renomowane wydawnictwo ze Stuttgartu – Franz Steiner Verlag, specjalizujące się w druku 
prac o tematyce społecznej, historycznej i ekonomicznej.

Y. Kouli specjalizuje się w historii gospodarczej, ze szczególnym naciskiem na ana-
lizę procesów zachodzących w ekonomii oraz powiązanych z nimi zjawisk społecznych. 
W swych badaniach koncentruje się na okresie od końca XIX do drugiej połowy XX w. 
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Szczególne zainteresowanie Y. Kouliego wzbudza kapitał niematerialny w dobie postin-
dustrialnej. Do najważniejszych dotychczasowych publikacji tego Autora należą: Europäi-
sche Integration 1870–1914 – Ein Vorbild für die Gegenwart?, Economic Policy and the 
Movement of Factories in the Eastern German Territories i omawiana tutaj praca, której 
tytuł należałoby przełożyć na język polski jako: Wiedza i przemysł – aspekty rozwoju go-
spodarczego na przykładzie nieudanej rekonstrukcji Dolnego Śląska 1936–1956.

W książce Y. Kouli przedstawił szersze spojrzenie na kwestię osadzenia ścisłej wiedzy 
technologicznej w realiach niemieckiego przemysłu na Dolnym Śląsku oraz efekty przepły-
wu tej wiedzy po wymianie ludności, która dokonała się w 1945 r. Co istotne, publikacja 
ta naświetla również rolę spuścizny niemieckiej wiedzy technologicznej w uruchomieniu 
powojennej produkcji polskiej – już w stalinowskich realiach planu trzy- i sześcioletniego. 
Ciekawym wątkiem, który został poruszony w pracy, jest też ewakuacja i translokacja co 
cenniejszych urządzeń przemysłowych dokonana przez Wehrmacht oraz akcja demontażu 
poszczególnych fabryk prowadzona przez specjalne oddziały Armii Czerwonej, zamienia-
jąca się niekiedy w pospolity rabunek oraz dewastację mienia.

Należy podkreślić, że poruszona przez Y. Kouliego problematyka przesiedleń niemiec-
kiej ludności dokonanych pod koniec II wojny światowej i po jej zakończeniu należy do 
tematów mocno eksponowanych w niemieckiej historiografii, wzbudzających spore zainte-
resowanie i emocje. Autor książki pokazał jej wymiar dolnośląski oraz wpływ tego procesu 
migracyjnego na ponowne uruchomienie, już w polskich realiach, instalacji i kompleksów 
przemysłowych pozostawionych przez Niemców, które – choć częściowo zdemontowane 
czy zniszczone – nierzadko bywały urządzeniami niewiadomego przeznaczenia dla nowo 
przybyłej kadry pracowniczej.

Analiza zawartych w książce Kouliego problemów została oparta, oprócz szeroko 
wykorzystanej literatury przedmiotu, na rzetelnej i wyczerpującej kwerendzie przeprowa-
dzonej w niemieckich archiwach przechowujących materiały źródłowe dotyczące okresu 
funkcjonowania Ministerstwa Gospodarki i Przemysłu Zbrojeniowego III Rzeszy (Archiv 
Berlin-Lichtenfelde), a także Ministerstwa Federalnego ds. Gospodarki i Handlu w czasach 
powojennych (Bundesarchiv Koblenz). Dodatkowo wykorzystano także zasoby archiwum 
w Bayreuth (Lastenausgleicharchiv – Ostdokumentation), dotyczące kwestii migracyjnych. 
Autor nie zaniedbał też, co bardzo ważne, zbadania zasobów polskich archiwów. Korzystał 
m.in. ze zbiorów warszawskiego Archiwum Akt Nowych oraz Archiwum Państwowego 
we Wrocławiu. 

Omawianą pracę należy uznać za nowatorską z kilku powodów. Jednym z ważniejszych 
jest to, że Autor do analizy prezentowanych zagadnień wykorzystuje zarówno metody hi-
storyczne, jak i ekonomiczne, a efektem tego jest postawienie co najmniej kilku ciekawych 
tez, z których wymienić trzeba te najbardziej interesujące. 

Na wstępie pracy Autor postawił kluczowe pytanie o zasadność i rolę zgromadzonej 
i wykorzystywanej wiedzy naukowej w procesie przemysłowym we wskazanym w tytule 
okresie. Frapujące jest, że to pytanie coraz częściej pojawia się również w publikacjach 
innych badaczy szeroko rozumianej historii gospodarczej z tego okresu. W postawionym 
pytaniu problemowym nie pominięto również istotnej determinanty, jaką było przejęcie 
w 1945 r. niemieckiego przemysłu na Dolnym Śląsku przez niewykwalifikowaną często 
polską kadrę pracowniczą, która niejednokrotnie nie mogła poradzić sobie z zaawansowa-
niem technologicznym przejętych zakładów. Co może być interesujące, Kouli pokazał na 
tym przykładzie, jaka jest zależność między materialnymi faktorami produkcji a dobrem 
niematerialnym, jakim jest kapitał wiedzy.
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Autor książki, pokazując ostatnie lata niemieckiego przemysłu na Dolnym Śląsku 
i pierwsze jego lata w polskich realiach, postawił też inne ważne pytanie. O to, czy nabyte 
w innych pod każdym względem realiach umiejętności można było w jakiś sposób skumu-
lować czy wręcz zmagazynować. Przekonująco Kouli przedstawił w tym przypadku istnie-
jące zależności między społecznością ukształtowaną w ramach industrializacji niemieckiej 
(nowoczesne metody nauczania na poziomie zawodowym, przekaz wiedzy praktycznej, 
warsztaty i szkolenia) a przemysłem całego regionu Dolnego Śląska. Zwrócił przy tym 
również uwagę na zdolności praktyczne wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, 
traktowanej jako swoiste „human resources”. 

Książka Y. Kouliego cechuje się zwartą konstrukcją o układzie chronologicznym. 
Napisana jest fachowym i dość trudnym językiem, co niewątpliwie nie ułatwia kontaktu 
z prezentowanymi w niej treściami i co uznać można za mankament omawianej pracy.

Całość rozprawy podzielona została na osiem rozdziałów, z których pierwszy jest 
rozdziałem wprowadzającym, w drugim zaś mamy do czynienia z opisem problematyki. 
W rozdziale trzecim Autor opisał stan przemysłu Dolnego Śląska w przededniu II wojny 
światowej oraz jego znaczenie dla gospodarki i wojskowości III Rzeszy, a ponadto intere-
sujący aspekt zdobywania przez zatrudnionych w nim robotników potrzebnych kwalifika-
cji. Autor książki nie przeoczył tu także ważnego dla zainteresowanych tą problematyką 
momentu przełomowego w historii przemysłu dolnośląskiego, jakim było pojawienie się 
nowego szefa resortu Uzbrojenia i Amunicji Rzeszy Alberta Speera, który zastąpił tragicz-
nie zmarłego w lutym 1942 r. Fritza Todta, oraz ogłoszenia przez Goebbelsa niemal rok po 
tym, w początku 1943 r., „wojny totalnej”.

W części czwartej został opisany przemysł Dolnego Śląska już w powojennych realiach, 
od tzw. godziny zero do zajęcia całości terytorium tej prowincji przez Armię Sowiecką. 
Autor przedstawił tu różne sposoby przejmowania przez Rosjan tutejszego parku maszy-
nowego, pokazał demontaże fabryk, działania specjalnych grup operacyjnych i wytyczne, 
jakie one otrzymywały. Następnie, w kolejnych dwóch rozdziałach, Y. Kouli przeszedł do 
analizy problematyki przymusowych przesiedleń i ich oddziaływania na rozwijającą się 
w latach późniejszych polską produkcję przemysłową. Produkcję ściśle uwarunkowaną, 
może po części poza pierwszym okresem do 1947 r., dyrektywami płynącymi od central-
nych władz komunistycznych.

Trudno odmówić Y. Kouliemu podjęcia próby znalezienia odpowiedzi na postawione 
pytania badawcze w sposób przejrzysty i klarowny. Niektóre z ustaleń Autora dają niewąt-
pliwie asumpt do dalszych badań i dociekań nad problematyką przemysłu dolnośląskiego 
przed 1945 r. i w okresie późniejszym. A niektóre z postawionych przez Kouliego pytań 
pozostają nadal bez odpowiedzi. Przykładem może być choćby nie do końca wyświetlo-
na kwestia stopnia integracji niemieckich robotników z polskimi załogami konkretnych 
przedsiębiorstw, czy nie w pełni wyjaśniona, a raczej tylko zasygnalizowana problematy-
ka tworzenia się w przekazywanych zakładach po 1945 r. tzw. siatek przekazu informacji 
i niemiecko-polskiej wymiany doświadczeń w procesach produkcyjnych. 

Omawiana książka Y. Kouliego stanowi bardzo dobry i w dużej mierze pionierski fun-
dament dalszych badań nad rozwojem dolnośląskiego przemysłu w przełomowych latach 
1936–1956. Dodatkowo, oprócz zagadnień przepływu i wykorzystania wiedzy technolo-
gicznej w produkcji przemysłowej, praca pokazuje znakomicie, jak już przed wybuchem 
II wojny światowej dominował wyraźnie w niemieckiej gospodarce sektor zbrojeniowy, co 
wprost prowadziło do ogłoszenia w 1943 r. „wojny totalnej” – zmuszającej cały niemiecki 
przemysł do nadzwyczajnej mobilizacji. 
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Za jeden z największych walorów pracy Kouliego uznać należy także to, że przedstawia 
ona losy przemysłu dolnośląskiego po 1945 r., a większość niemieckich badaczy kończy 
swe rozważania nad tą problematyką wraz z zakończeniem wojny. Niniejsza rozprawa jest 
jedną z nielicznych, która wpisuje się w nieśmiało pojawiającą się w niemieckiej histo-
riografii tendencję do całościowego traktowania dziejów Dolnego Śląska, a nie urywania 
narracji w momencie, gdy administrację nad tą krainą przejęli Polacy. Jest to szczególnie 
istotne dla uzyskania na niemieckim gruncie nowego spojrzenia na historię tego regionu.

Patrick Starczewski
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Danuta Kisielewicz, Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau, Opole: Centralne 
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, 2015, ss. 223.

Monografia Danuty Kisielewicz stanowi bardzo pożyteczne opracowanie poświęcone 
polskiemu życiu jenieckiemu podczas II wojny światowej. Autorka recenzowanej książki 
od wielu lat zajmuje się badaniem tej tematyki1 i ma w swoim dorobku naukowym mono-
grafię pt. Oflag VII A Murnau (ss. 214), wydaną w 1990 r., jednak w nakładzie zbyt ma-
łym, aby zaspokoić potrzeby czytelnicze osób zainteresowanych tą tematyką. Po upływie 
ćwierćwiecza D. Kisielewicz postanowiła ponownie zaprezentować „trudno dostępną” 
monografię w nowej szacie graficznej i pod zmienionym tytułem oraz – co najważniejsze 
– zawierającą najnowsze ustalenia badawcze Autorki związane z organizacją jenieckiego 
życia w oflagu w Murnau.

Autorka przeprowadziła szeroko zakrojoną kwerendę źródłową, zwłaszcza archiwal-
ną (trzy archiwa zagraniczne i cztery archiwa polskie, tj.: Instytuty Józefa Piłsudskiego 
w Londynie i Nowym Jorku; Studium Polski Podziemnej w Londynie; Archiwum Akt 
Nowych; Centralne Archiwum Wojskowe; Archiwum Centralnego Muzeum Jeńców Wo-
jennych w Łambinowicach-Opolu; Archiwum Muzeum w Koszalinie), która pozwoliła na 
zdobycie bogatych materiałów niezbędnych do zaprezentowania obozowego życia w oflagu 
VII A Murnau. Wykorzystała także liczne oficerskie relacje (niektóre pozostające w jej pry-
watnych zbiorach) oraz opublikowane wspomnienia i dzienniki. Dzięki nim treść nabiera 
większej wartości, w narracji bowiem pogłębiają one obraz niezwykle skomplikowanego 
problemu, jakim było egzystowanie Polaków w obozie jenieckim. Wartość książki podnoszą 
inne źródła, w tym prasa, ale Autorka nie pokusiła się o próbę dotarcia do prasy obozowej 
i przeanalizowania jej. Nie przejrzała też zasobów Instytutu Polski i Muzeum im. gen. Si-
korskiego w Londynie, a niektóre tamtejsze materiały pozwalają niekiedy inaczej spojrzeć 
na pewne wątki, które pojawiają się w recenzowanej pracy. Przede wszystkim dotyczące 
życia generalicji przetrzymywanej w oflagu w Murnau, co postaram się w dalszej części 
recenzji pokazać.

1  Jej autorstwa ukazały się m.in. prace: Oficerowie polscy w niewoli niemieckiej w czasie II 
wojny światowej, Opole 1998, ss. 329; Generałowie polscy w niewoli niemieckiej, „Łambinowicki 
Rocznik Muzealny”, 1997, t. 20, s. 119–128; Echa zbrodni katyńskiej w oflagach Trzeciej Rzeszy, 
ibidem, 1992, t. 15, s. 117–122; Powrót oficerów polskich z niewoli niemieckiej do kraju w latach 
1945–1947, ibidem, 2002, t. 25, s. 121–134. 
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Książka Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau ma bardzo przejrzysty układ. Składa 
się z siedmiu rozdziałów (I. Organizacja Oflagu VII A Murnau; II. Traktowanie jeńców 
przez Wehrmacht; III. Życie codzienne w Oflagu; IV. Działalność oświatowa; V. Aktyw-
ność kulturalna i twórczość artystyczna; VI. Jeniecka konspiracja wojskowa; VII. Koniec 
niewoli), podzielonych na kilku- lub kilkunastostronicowe części.

W rozdziale I, pisząc o organizacji Oflagu VII A Murnau, Autorka postarała się o za-
prezentowanie podstawowych informacji o obozie, ogólnej strukturze organizacyjnej nie-
mieckiego systemu jenieckiego, danych statystycznych związanych z liczebnością pol-
skich oficerów w całym okresie jego istnienia 1939–1945. Przedstawiła także nazistowską 
strukturę administracyjną obozu i „polski samorząd jeniecki” (s. 34). Powołując się na art. 
43 konwencji genewskiej z 1929 r., Autorka podkreśliła, że „przewidywał [on] tworzenie 
w obozach własnego samorządu jenieckiego na czele ze starszym (najstarszym obozu) 
[...] i mężem zaufania [...], zatwierdzonymi przez komendanta niemieckiego”. Jednak-
że zastosowanie w tym przypadku terminu „samorząd” nie wydaje się trafne, ponieważ 
w przywoływanym przepisie konwencji genewskiej (DzU RP 1932, nr 103, poz. 866) 
„samorząd” w ogóle nie występuje. Rozdział 2 Sekcji V tego aktu prawnego umożliwiał 
jedynie wyznaczenie przedstawicieli jeńców wojennych, których nie można określić jako 
samorząd. Z materiałów źródłowych wynika, że „samorząd” (jak to określali sami jeńcy 
polscy) występował jedynie obok tzw. głównego męża zaufania, a tworzyli go: ten ostatni 
(choć niewykluczone, iż była to inna osoba określana mianem męża zaufania) wraz z ko-
misją odwoławczą mężów zaufania i podległe im gremia: m.in. międzyblokowa komisja 
mężów zaufania czy mężowie zaufania bloków2. Na tej samej stronie Autorka informuje, 
że „Starszy [najstarszy – takie nazewnictwo stosowali też jeńcy w oflagach] obozu i mąż 
zaufania powoływani byli do prezentowania potrzeb i interesów jeńców wobec władz woj-
skowych i państwa opiekuńczego oraz w stosunkach z towarzystwami – Międzynarodowym 
Komitetem Czerwonego Krzyża i Związkiem Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej”. Infor-
macja ta nie jest ścisła, ponieważ w świetle tej samej normy (tj. art. 43 konwencji genew-
skiej) przewidywano wyraźny rozdział kompetencji pomiędzy „mężami zaufania” (termin 
ten występuje w liczbie mnogiej, co może sugerować, że istniała możliwość powołania 
ich w większej liczbie, choć w praktyce tę funkcję pełniła jedna osoba3) oraz Najstarszym 
Obozu. Pierwsi – wyznaczeni przez jeńców – przyjmowali funkcje reprezentacyjne całego 
środowiska jenieckiego przed władzami wojskowymi lub Mocarstwami Opiekuńczymi. 
Byli również odpowiedzialni za przyjmowanie i rozdział przesyłek zbiorowych oraz nad-
zorowali dobrowolnie zorganizowane przez jeńców „pewne formy wzajemnej pomocy”. 
Drugi natomiast – Najstarszy Obozu (którym zostawał oficer „najstarszy wiekiem spośród 
najwyższych rangą”) – stanowił jedynie ogniwo pośredniczące pomiędzy władzami obozu 
a jeńcami oficerami. W tym celu mógł on wybrać jednego z oficerów, jeńców, który towa-
rzyszył mu „w roli tłumacza, w czasie konferencji z władzami obozu”. Z recenzyjnego obo-
wiązku zmuszony jestem również do sprostowania innej nieścisłości, która „wkradła się” 
na s. 38, gdzie podano, że Oficerskie Sądy Honorowe funkcjonujące w oflagu w Murnau 
orzekały „na podstawie Kodeksu Honorowego Boziewicza”. W istocie jednak Oficerskie 

2  Archiwum Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu [dalej: 
ACMJW], sygn. 17, Materiały i Dokumenty [dalej: MiD]. VII Okręg Wojskowy, Organizacja obozu, 
polskie władze i instytucje WVKR. II. 

3  Szerz. Marian Flemming, Jeńcy wojenni: Studium prawno-historyczne, Warszawa 2000, 
s. 98–100.
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Sądy Honorowe działały i wydawały wyroki4 na podstawie Statutu Oficerskich Sądów 
Honorowych z 1927 r.5 Do Kodeksu Boziewicza odwoływano się dopiero wówczas, gdy 
zatargów honorowych nie udało się rozwiązać na podstawie Statutu6. 

W rozdziale II D. Kisielewicz, pisząc o traktowaniu jeńców przez Wehrmacht, zaprezen-
towała w interesujący sposób prawnomiędzynarodowy status jeńców wojennych. Opierając 
się na różnorodnych zachowanych źródłach, Autorka wnikliwie opisuje przypadki łamania 
praw jenieckich. Powołując się na wspomnienia świadków obozowych wydarzeń, przybli-
ża z wielką erudycją konkretne incydenty, np. szczegółową rewizję baraków prowadzoną 
przez niemieckie straże i konfiskatę przez nie przedmiotów potencjalnie pomocnych pod-
czas ucieczek. Wskazuje także na próby zatrudnienia jeńców i na przejawy specjalnego 
traktowania oficerów polskich żydowskiego pochodzenia. Przy omawianiu tych kwestii 
na pierwszy plan przebija się ogromna więź oficerska Polaków oraz wsparcie dla osób, 
które „podpadły” niemieckim władzom obozowym. Można jedynie żałować, że Autorka 
– opisując wątek wizytowania Oflagu VII A Murnau przez delegatów Międzynarodowego 
Komitetu Czerwonego Krzyża (rozdz. I, s. 18–20, oraz rozdz. II, s. 55) – nie pokusiła się 
o próbę dotarcia do wyników tych kontroli i ewentualnych ich konsekwencji wpływają-
cych na obozowe życie. Zagadnienie to godne było autorskiej uwagi, gdyż, jak słusznie 
zauważa D. Kisielewicz (s. 19), lokalizacja Oflagu VII A Murnau blisko granicy szwajcar-
skiej (gdzie w Genewie znajdowała się siedziba MKCK) stymulowała (a może powinna 
stymulować) władze niemieckie do przestrzegania konwencji genewskiej i właściwego 
traktowania jeńców. 

W kolejnym, III rozdziale monografii przedstawiono życie codzienne w obozie. Jest to 
tematyka bardzo rozległa i skomplikowana, gdyż wiąże się ją zarówno z interpersonalnymi 
stosunkami wewnątrz środowiska oficerskiego, jak i stworzeniem warunków do zachowa-
nia odpowiedniego stanu psychofizycznego odizolowanych od świata oficerów. Trzeba 
przyznać, że D. Kisielewicz poradziła sobie z tą problematyką doskonale. Przedstawiając 
bowiem organizację obozowej codzienności jeńców (np. jak wyglądał rozkład dnia), zwró-
ciła również uwagę na ich stan zdrowia, życie religijne czy uprawianie sportu. Wyekspo-
nowała m.in. problematykę wyżywienia w Oflagu VII A Murnau, która stała się bodźcem 
do rozwijania handlu oraz wymiany towarowej w obozie. Zgodzić się należy z Autorką, 
że obóz można przyrównać do małego miasteczka, które posiadało własną pocztę, a także 
quasi-przedsiębiorstwa świadczące usługi niezbędne do poprawy bytności jenieckiej, jak 
np. naprawa butów, odzieży itp. Wyeksponowała też funkcjonujący w nim swoisty system 
pomocy jenieckiej. Oficerowie bowiem, zgodnie z konwencją genewską, pobierali żołd, 

4  W Oflagu VII A Murnau wydawano wyrok na podstawie § 97 Statutu Oficerskich Sądów 
Honorowych, tzn. nagany, surowej nagany lub wykluczenia z korpusu oficerskiego – zob. ACMJW, 
sygn. 5005, Fototeka, Rozkaz nr 11 Najstarszego Oficerskiego Obozu Jeńców VII A płk. Józefa Ko-
ryckiego z dn. 20 III 1941 r. Murnau; ibidem, sygn. 5006, Rozkaz nr 14 Najstarszego Oficerskiego 
Obozu Jeńców VII A płk. Józefa Koryckiego z dn. 10 IV 1941 r. Murnau. 

5  Zob. np.: „W dniu 23 V 1943 r. Sąd Honorowy dla Generałów działający w Oflagu VII A Mur-
nau, opierając się o przepisy Statutu Oficerskich Sądów Honorowych, wydalił z korpusu oficerskiego 
gen. Romana Abrahama” – zob. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [dalej: 
IPMS], sygn. A.XII.87/10, Oficerski Sąd Honorowy dla Generałów [dalej: OSHG], Orzeczenie SHG 
w obozie VII A Murnau z 23 V 1943 r., k. 174–184. 

6  Tak było np. w przypadku zatargu honorowego, do którego doszło w Oflagu VII A Murnau 
między gen. Walerianem Czumą a gen. R. Abrahamem – zob. ibidem, Protokół spisany 3 IX 1942 r. 
przez zastępców honorowych gen. Czumy i gen. Abrahama, uzupełniany 4 i 5 IX, k. 11. 
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a dysponując pewnymi środkami, starali się w miarę możliwości pomagać rodakom w oku-
powanym kraju. W tym celu zorganizowali fundusz pośmiertny (1941–1943) wspierający 
wdowy i sieroty, powołali też (5 IV 1941 r.) Komitet Pomocy Internowanym, który czynnie 
wspomagał potrzebujące rodziny. Wiemy obecnie, że dzięki tej organizacji pomoc uzyskało 
ponad 4,5 tys. osób, na łączną kwotę ponad 617 tys. marek niemieckich (s. 70–71). 

 Kolejne dwa rozdziały stanowią rozwinięcie, a zarazem dopełnienie poprzedniego, czyli 
dotyczącego tzw. życia obozowego. Opisują one jeniecką działalność oświatową (rozdz. IV) 
oraz aktywność kulturalną i twórczość artystyczną (rozdz. V). Należało je umieścić w pracy, 
gdyż te właśnie dziedziny najbardziej rozwijały się w Oflagu VII A Murnau, a zachowane 
materiały pozwalają na ich historyczną rekonstrukcję. Organizowane kursy, koła naukowe 
oraz zawodowe stanowiły swoiste antidotum na trapiącą jeńców „chorobę drutów kolcza-
stych”. Dawały też nadzieję i szansę na zdobycie odpowiedniej wiedzy umożliwiającej 
znalezienie pracy w powojennym świecie. Pomocne w tym były organizowane biblioteki 
(s. 106–110), a także wyspecjalizowane instytucje, jak np. Obozowy Instytut Pedagogicz-
ny, który dokształcał przebywających w oflagu nauczycieli (s. 99–103). Ponadto w ramach 
tej „jenieckiej oświaty” odbywały się liczne konkursy, np. z architektury czy literatury. 
W rozdziale poświęconym kulturze i twórczości artystycznej D. Kisielewicz przedstawiła 
funkcjonowanie obozowego teatru, działalność orkiestry, a także rolę malarstwa i poezji. 
Wszystkie wymienione aktywności wpływały na nastroje jeńców. Niewątpliwie warto 
było te zagadnienia zaprezentować, ponieważ pomagały jeńcom utrzymać pogodę ducha 
i przeciwdziałały negatywnym emocjom, np. teatr stanowił jedną z najważniejszych roz-
rywek obozowych. Z kolei wiersze obozowych poetów, które przytacza D. Kisielewicz 
w swojej monografii (s. 121–123), pozwalają lepiej zrozumieć nostalgiczną atmosferę 
obozowego środowiska. Wypada tu zgodzić się z konstatacją D. Kisielewicz, iż „wiersze 
i pisane prozą dzieła literackie, stworzone w Oflagu VII A Murnau – tak jak i w innych 
obozach oficerskich – stały się formą oporu przetrzymywanych w nim jeńców” (s. 124). 
Warto się zastanowić, czy nie należałoby ich odszukać, aby je opublikować. Byłyby uko-
ronowaniem motta, jakie zamieściła D. Kisielewicz w swej monografii: Pamięci polskich 
jeńców wojennych.

Jeniecka konspiracja wojskowa w Oflagu VII A Murnau stanowi treść rozdziału VI. 
Autorka przedstawia w nim to zjawisko w szerszym kontekście, nie tylko zwracając uwagę 
na strukturę konspiracji (s. 129–136), ale ukazując także jej specyfikę zogniskowaną wo-
kół wojskowych szkoleń (s. 136–140). Dzięki nim jeńcy pozyskiwali wiedzę w zakresie 
np. łączności, broni pancernej, strategii i taktyki wojennej. Ich wykładowcy legitymowali 
się doświadczeniem dydaktycznym, gdyż większość z nich przed wojną pracowała m.in. 
w Wyższej Szkole Wojennej czy Wojskowym Instytucie Geograficznym. Obrazu konspi-
racji dopełniają opisywane ucieczki jenieckie oraz sygnalizowane przez Autorkę przygo-
towania do nich, opracowane sposoby opuszczenia obozu i jego konsekwencje. Osobnym 
zagadnieniem są omówione (s. 145–151), pojawiające się w obozie w toku wojny, poglądy 
ideologiczne i opcje polityczne. Postawy sanacyjnej generalicji były jednoznaczne, a nie-
uzasadniona – ich zdaniem – zmiana opcji politycznej, zwłaszcza przez wysokiego rangą 
oficera, mogła skutkować postawieniem konkretnych zarzutów przed oficerskim sądem 
honorowym i wydaleniem z korpusu oficerskiego. Tak było w przypadku gen. R. Abraha-
ma7, który w 1943 r. stał się orędownikiem polityki gen. W. Sikorskiego. 

7 Gen. Antoni Szylling, zeznając przed Sądem Honorowym dla Generałów w Oflagu VII A Mur-
nau, stwierdził, że w trakcie pierwszego pobytu w oflagu w Murnau gen. Abraham pozostawał „poza 
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Ostatni, VII rozdział, zatytułowany Koniec niewoli, może być dla czytelnika mylący, 
ponieważ D. Kisielewicz nie zatrzymała się na 29 IV 1945 r., czyli dniu wyzwolenia Oflagu 
w Murnau, ale przedstawiła też powojenne dzieje obozu oraz losy oficerów polskich. Na 
przykład administracyjne podporządkowanie obozu polskim emigracyjnym władzom woj-
skowym poprzez utworzenie Polskiego Ośrodka Wojskowego, a później Obozu Polskich 
Oficerów w Murnau (s. 167–177). Wtedy też polscy oficerowie (i to nie tylko ci, którzy 
przebywali w oflagach) stanęli przed podstawowym dylematem – powrócić do Polski 
rządzonej przez komunistyczne władze czy pozostać na Zachodzie. W latach 1945–1948 
powróciło do Polski ok. 100 tys. żołnierzy i oficerów (w tym 20 generałów). Kontynuując 
ten wątek, Autorka przedstawiła tragizm „oflagowych repatriantów” w nowej Polsce, któ-
rych w szczególny sposób poddano komunistycznej inwigilacji.

Na zakończenie zmuszony jestem wspomnieć o jednym mankamencie warsztatowym. 
Autorka, opisując Oflag VII A Murnau (s. 38), powołuje się na materiały „Zbioru Józefa 
Kobylańskiego” w ACMJW, sygn. nr 44, tymczasem dokumenty tam zawarte dotyczą Ofla-
gu IV B Dössel. Nadinterpretacją źródłową można nazwać informację o jeńcach, którzy 
jakoby handlowali między sobą spleśniałym chlebem, by go nie wyrzucać, lecz „przera-
biać na nowe pieczywo” (s. 83). Jej konfrontacja z dziennikiem jeńca polskiego, na który 
powołuje się Autorka (wpis z dn. 14 VII 1942 r.), brzmi: „od rana suszyliśmy spleśniały 
chleb, który wykąpaliśmy z pleśni – powstały proszek zużywamy jako dod.[atek] do zupy, 
albo gdy smażymy cuchnącego dorsza”8. Co ciekawe, w adnotacji dnia wcześniejszego 
stwierdzono: „Niestety, chleb całkowicie spleśniały, aż serce się kraje, bo zaledwie urato-
wałem (w ogóle) ¾ kg, reszta do kosza”9. Jak się zatem okazuje – „spleśniałym chlebem” 
nie handlowano i nie przerabiano go na „wtórne” pieczywo. 

 Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau autorstwa D. Kisielewicz jest monografią 
cenną naukowo i merytorycznie wartościową, którą można zaliczyć do najważniejszych 
opracowań na temat życia jenieckiego okresu II wojny światowej. Wypada też liczyć, że 
Autorka, z takim naukowym doświadczeniem, podejmie w niedalekiej przyszłości próbę 
napisania kolejnej monografii, poświęconej innemu oflagowi, np. w Dössel lub Johannis-
brunn, które godne są równie wnikliwego opracowania. Podobnie jak Oflag VII A Murnau, 
stanowią one symbole „polskiej martyrologii oflagowej” okresu II wojny światowej. 

 Grzegorz Kulka
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Relacje wojenne ziemian – perspektywa dwóch pokoleń, wybór i opracowanie Marcin 
Chorązki, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2013, ss. 358, il.

Losy polskiego społeczeństwa w okresie dwóch okupacji doczekały się już wielu cieka-
wych i często niemal całościowych opracowań. Historia życia codziennego w czasie II woj-

naszem gronem [tj. generalskim – przyp. G.K.], obcował w towarzystwie o zabarwieniu komunistycz-
nym [...]. W Johannisbrunnie hołdował nastrojom ludowo-radykalnym. Po powrocie tu do Murnau 
[...] wysunęły się u niego nastroje prawicowe. Stał się wkrótce zwolennikiem gen. Sikorskiego [...]” 
– zob. IPMS, sygn. A.XII.87/10, OSHG, Ciąg dalszy protokołu (13 V) rozprawy przed Sądem Ho-
norowym dla Generałów z 6 V 1943 r., k. 218. 

8 Franciszek Brzeziński, W Oflagu VII A Murnau. Dziennik polskiego oficera, Opole 2013, 
s. 113.

9 Ibidem, s. 112.
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ny światowej była i jest przedmiotem wzmożonego zainteresowania historyków dziejów 
najnowszych. Losy ziemiaństwa, które swoją definicję zyskało w XIX w., także zostały 
zasygnalizowane w literaturze1. Wydaje się jednak, że problem represji i prześladowań tej 
warstwy społecznej w latach 1939–1945 jest tematem opisywanym częściej z perspektywy 
lokalnej. Publikacja dr. Marcina Chorązkiego, pracownika Oddziałowego Biura Edukacji 
Publicznej IPN w Krakowie, wpisuje się zdecydowanie w ten nurt. Po wydaniu pracy o lo-
sach wojennych ziemian z województwa krakowskiego2 Autor zajął się edycją wspomnień, 
ich opracowaniem, a także skonfrontowaniem z relacjami uzyskanymi od dzieci ziemian 
i w konsekwencji ukazaniem dwóch perspektyw pamięci. W ten sposób otrzymaliśmy nie-
zwykle interesujące źródło, zestawiające ze sobą wspomnienia dwóch pokoleń. Jak ujął to 
Autor: „Ta perspektywa – w tym czasie osób dojrzałych i małych, a niekiedy dorastających 
dzieci, prowadzi do wykreowania dwóch odmiennych, ale wzajemnie przenikających się 
narracji” (s. 11). Celem większości publikacji źródłowych jest udostępnienie ich przede 
wszystkim historykom. Jednak krakowskiemu badaczowi zależało także, aby opracowane 
w niniejszym tomie relacje zostały wykorzystane przez nauczycieli oraz ludzi zajmujących 
się szeroko pojętą kulturą w celu popularyzacji dziejów ziemiaństwa (s. 11).

Pozycja składa się z dwóch zasadniczych i klarownie wydzielonych części. Pierwsza 
zawiera wspomnienia pokolenia urodzonego pod zaborami, któremu przyszło zmierzyć się 
z wyzwaniami II wojny światowej i okupacji, odpowiadając za swoje rodziny, gospodarstwa 
i zatrudnionych ludzi (s. 21–182). Poznanie doświadczeń ziemian z województwa krakow-
skiego było możliwe dzięki inicjatywie, która zrodziła się 30 lat po wojnie. Grono byłych 
członków paramilitarnej organizacji „Tarcza” – „Uprawa” – „Opieka”, która w okresie woj-
ny współpracowała z AK, podjęło inicjatywę spisania i zgromadzenia wspomnień ukazują-
cych doświadczenia lat niemieckiej okupacji. Historyk w tej części pracy wyselekcjonował 
12 wspomnień osób, które urodziły się przed rokiem 1918. Owe spisane w latach 70. XX w. 
wspomnienia zostały sporządzone według z góry przyjętego klucza, ram tematycznych za-
proponowanych przez inicjatorów tego przedsięwzięcia. Naturalnym spostrzeżeniem jest 
to, że wspomnienia te różnią się pod względem szczegółowości opisu wydarzeń, objętości, 
a także wiarygodności przedstawionych faktów. Niemniej jednak Autor bardzo sumiennie 
i z najwyższą starannością wyjaśnia i opisuje wszystkie niejasne kwestie w nich przedsta-
wione. Niemal każde nazwisko (tam gdzie sporządzenie krótkiej notki biograficznej było 
niemożliwe, Autor zanotował „brak bliższych danych osobowych”), nazwy organizacji 
czy skróty zostały wyjaśnione w przypisach. W źródłach, gdzie głos oddaje się przede 
wszystkim świadkom historii, istnieje ryzyko pojawienia się pewnych błędów (nie tylko 
w datach), uproszczeń, przeinaczeń i subiektywnych – nierzadko nietrafnych – interpretacji 
faktów historycznych. Wszystkie jednak tego typu potknięcia zostały wychwycone przez 
badacza i skorygowane oraz ewentualnie skonfrontowane z literaturą naukową. 

1 Zob. m.in. Jerzy Gapys, Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939–1945. Na 
przykładzie dystryktu radomskiego, Kielce 2003; Bogusława Gałka, Ziemianie i ich organizacje 
w Polsce lat 1918–1939, Toruń 1997; Szymon Rudnicki, Ziemiaństwo polskie XX wieku, Warszawa 
1996; Krzysztof Jasiewicz, Zagłada polskich Kresów. Ziemiaństwo polskie na Kresach Północno-
-Wschodnich Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–1941. Studium z dziejów zagłady daw-
nego narodu politycznego, Warszawa 1997, i in.

2  Marcin Chorązki, Ziemianie wobec wojny. Postawy właścicieli ziemskich województwa kra-
kowskiego w latach 1939–1945, Kraków 2010.
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Druga część książki to także 12 relacji, ale zebranych przez Autora współcześnie metodą 
oral history. Zbiór wywiadów jest pokłosiem rozmów z dziećmi ziemian, które urodziły 
się po 1918 r. w II Rzeczypospolitej (s. 183–327). W tej części pracy wyróżniono siedem 
podrozdziałów, w których relacje dotykają życia codziennego lat 1939–1945. Autor wy-
różnił takie aspekty, jak wrzesień 1939 r., opisy przedstawiające okupantów, codzienność 
okupacyjną na dworach, życie na wsi, a także stosunek do ludności żydowskiej podczas 
wojny i czas Holokaustu. Zostały wyselekcjonowane również działalność konspiracyjna 
rozmówców i życie w nowej powojennej rzeczywistości, kiedy to ziemianom na mocy tzw. 
reformy rolnej PKWN z 1944 r. odebrano majątki. Możemy wnioskować, że to właśnie te 
wątki były najczęściej poruszane przez bohaterów owych relacji. Zdecydowanie czas wojny, 
emocje z nią związane i trudy życia codziennego zapadły w pamięci świadków. Niemniej 
jednak, jak Autor sam zauważa, rzadko stosował metodę wywiadu biograficznego, a niemal 
każda rozmowa odbywała się według wcześniej przygotowanego kwestionariusza pytań 
(s. 12). Stąd też taki, a nie inny podział tej części pracy. Autorowi zależało na pozyskaniu 
informacji ściśle związanych z określonymi wydarzeniami wojennymi. Także w tej części 
historyk bardzo starannie poddał krytyce otrzymany materiał, stosując przypisy i wyjaśnie-
nia, tam gdzie były one potrzebne. 

Warto przypomnieć, iż wywiad biograficzny w postaci metody Fritza SchützegoWarto przypomnieć, iż wywiad biograficzny w postaci metody Fritza SchützegoWarto przypomnieć, iż wywiad biograficzny w postaci metody 3 polega 
na przeprowadzeniu wywiadu narracyjnego składającego się z dwóch zasadniczych części. 
Na początku badacz ogranicza się do zadania jednego, ogólnego pytania. W ten sposób
w narracji autobiograficznej świadek zyskuje możliwość opowiedzenia o tym, co według 
niego jest ważne, opisując przebieg swojego życia, kreując tok narracji i selekcjonując 
świadomie lub nie przekazane informacje. Druga część to zadawanie przez badacza pytań
dotyczących kwestii, które zostały przez świadka pominięte, a które z punktu widzenia 
prowadzącego wywiad mogą zawierać cenne spostrzeżenia. 

Druga metoda, która znalazła uznanie u Autora omawianej tu publikacji, polega na 
wcześniejszym przygotowaniu zestawu pytań wykorzystanych podczas rozmowy ze świad-
kiem. W antropologii kulturowej taka forma interakcji nazywana jest wywiadem etnogra-
ficznym. Polega on na pozyskaniu konkretnych informacji, na których zależy badaczowi, 
właśnie poprzez zadawanie skonkretyzowanych pytań. 

Autor wyraźnie zarysowuje różnice między spisanymi wspomnieniami a wywołanymi 
podczas rozmowy relacjami. Słusznie zauważa, że: „Formy autobiograficznych lub rzeczo-
wych wspomnień pisanych przez ziemian zostały pozbawione tego charakterystycznego 
rysu spontaniczności wypowiedzi, a także wszelkich emocji – zarówno tych okazywanych 
werbalnie w trakcie tworzenia narracji, jak itrakcie tworzenia narracji, jak itrakcie tworzenia narracji, jak pozawerbalnie. Są uporządkowane, przemyśla-
ne, pisane w stylu literackim i nie wybiegają poza ramy narzucone przez konwencję wspo-
mnień lub pamiętników” (s. 15). Brak owej spontaniczności i emocjonalności wypowiedzi,
o których wspomina Autor, najmocniej rozróżnia owe źródła. Trzeba dodać, że niekiedy 
sama redakcja ingeruje w spisane wspomnienia, zmieniając je w łatwy w odbiorze tekst 
literacki, pozbawiony powtórzeń i błędów stylistycznych, co z metodologicznego punktu 
widzenia jest niedopuszczalne. 

Jedyną moją wątpliwość w recenzowanej pracy budzi brak metodologicznej refleksji 
Autora nad autoryzacją wywiadów i ewentualną ingerencją świadków w spisany materiał. 

3  Zob. Alicja Rokuszewska-Pawełek, Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – ana-
liza biograficzna, Łódź 2002, s. 45–65, 75–88.
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Historyk zaznacza, iż: „Świadkowie po dokonaniu autokorekty wyrazili zgodę na ich wy-
korzystanie w niniejszej edycji” (s. 16). Wcześniej zaś, porównując źródła pisane z wy-
wołanymi, stwierdza, że „język pisany jest zdecydowanie odmienny od nagranego słowa, 
nawet jeśli ono zostało, decyzją świadków, zmienione podczas zabiegu autokorekty po 
transkrypcji wywiadu” (s. 15). W tym miejscu nasuwa się zasadnicze pytanie, jak bardzo 
świadkowie ingerowali w transkrypcję słowa mówionego. Autor nie wyjaśnia, na czym 
polegała autokorekta i w jakim stopniu pozwolił on zmienić zapis, aby otrzymać zgodę na 
wykorzystanie źródła. Zasadniczo historyk, a także autor relacji nie powinni oddziaływać na 
spisany już materiał. Niektórzy podają wspisany już materiał. Niektórzy podają wspisany już materiał. Niektórzy podają wątpliwość ideę samej transkrypcji jako czynności 
zniekształcającej źródło mówione. Jak zauważyła Marta Kurkowska-Budzan: „Przeciwnicy 
[...] podkreślają, iż transkrypcja zabija oralność, nie uwzględnia wszystkich pozawerbal-
nych aktów ekspresji narratora, które przecież dodają znaczenia wypowie dziom”4. Choć 
dla historyków nie to oczywiście jest najważniejsze. W centrum uwagi historyka znajduje 
się poznanie indywidualnego doświadczenia jednostki wpisanej w historię XX w., jej dra-
matycznych losów i osobistych spostrzeżeń czasów minionych. 

W Polsce wciąż pokutuje przeświadczenie o mniejszej wartości źródeł mówionych
i wspomnieniowych. Wywiady i spisane relacje są traktowane przez konserwatywnych 
historyków jako materiały uzupełniające i pomocnicze. W analizach historycznych prym 
wiodą źródła pisane, najczęściej typu urzędowego. Także Autor przyznał, iż początkowo 
miał podobne podejście (s. 15–16). W mojej ocenie takie przeświadczenie mają badacze, 
którzy osobiście nie przeprowadzili wywiadów, nie zagłębili się w metodologię oral history
i nie doświadczyli bogactwa informacji, które można uzyskać podczas rozmowy. Nie ma 
źródeł obiektywnych, stąd też wszystkie materiały, które służą historykom do odtworzenia 
wydarzeń z przeszłości, muszą być poddawane krytyce i analizie. Tak się dzieje w przy-
padku tej książki. Na uwagę i podziw zasługuje staranność, z jaką Autor opracował każdą 
relację, czy to spisaną wcześniej, czy uzyskaną metodą oralną, dokonując przy tym weryfi-
kacji wielu stwierdzeń swoich rozmówców. W ten sposób wszyscy zainteresowani tematyką 
życia podkrakowskiego ziemiaństwa otrzymują gotowe i rzetelnie przygotowane źródła. 
Bardzo cenne do przedstawienia codzienności mieszkańców małopolskich dworów w okre-
sie niemieckiej okupacji oraz tworzenia się po wojnie zrębów władzy komunistycznej. 

Podsumowując, recenzowana praca stanowi bardzo ważne wydawnictwo źródłowe, 
szczególnie istotne, ponieważ przedstawia doświadczenia dwóch pokoleń Polaków. Do-
świadczyli oni tego samego wydarzenia, czyli tragedii II wojny światowej, ale zostało 
ono zapamiętane z dwóch różnych perspektyw – osoby dorosłej i doświadczonej oraz nie-
winnego i nie zawsze do końca świadomego wydarzeń dziecka. Takich publikacji, a tym 
bardziej zestawiających ze sobą dwa odmienne pokoleniowo spojrzenia na wydarzenia 
wojenne jest wwojenne jest wwojenne jest polskiej historiografii stosunkowo niewiele. Tym cenniejsza jest publikacja 
M. Chorązkiego. 

Krzysztof Łagojda
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

4 Marta Kurkowska-Budzan, Informator, świadek historii, narrator – kilka wątków episte-
mologicznych i etycznych oral history, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, 1, 2011, s. 32.
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Marian Rutkowski, Z ziemi świętokrzyskiej na ziemie odzyskane. Wspomnienia, [red.] 
Zygmunt Szkurłatowski, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 
2014, ss. 455.

Wspomnienia prof. Mariana Rutkowskiego bez wątpienia wpisują się w żywy i szeroki 
nurt wspomnień, jaki uaktywnił się w Polsce po 1989 r. W istnym zalewie różnej jakości 
i wartości prac tego typu giną niestety często te, których wartość wykracza poza tylko napi-
sanie czyjegoś, mniej lub bardziej ciekawego, życiorysu. Z tego też powodu warto przyjrzeć 
się pracy znanego wrocławskiego chemika i zastanowić się nad jej treścią.

Pierwsze, na co należy zwrócić uwagę, jest to, że pracą tą Politechnika Wrocławska 
otworzyła nową serię wydawniczą. Zatytułowano ją „Dzienniki, Pamiętniki i Wspomnienia 
Pracowników i Emerytów Politechniki Wrocławskiej”. Jej cele określił w przedmowie do 
omawianej książki prorektor tej uczelni – prof. Jerzy Walendziewski, który napisał: „Nowa 
seria wydawnicza ma umożliwić druk wartościowych dla Politechniki, przy tym ciekawych, 
wspomnień, biografii, zawierających bogate doświadczenia naszych pracowników czy też 
już emerytów, których praca przyczyniła się także do kształtowania dobrego wizerunku na-
szej Uczelni”. Trudno takiej inicjatywy nie pochwalić i nie przyznać, że także w tej kwestii 
wrocławska uczelnia techniczna znów wyprzedziła Uniwersytet Wrocławski.

Recenzowanie wspomnień zawsze jest czynnością trudną i pozornie beznadziejną. Jak 
bowiem odnieść się do czyjegoś życiorysu i to napisanego przez niego samego. Przecież to 
z gruntu rzeczy praca subiektywna, ale w tym subiektywizmie tkwi na ogół wartość takiej 
pracy. Można wprawdzie ocenić wkład pracy redakcyjnej poświęconej na przygotowanie 
wspomnień do druku, ale będzie to raczej ocena formalna, a nie merytoryczna. Trudniej 
ocenić samą treść tak napisanej książki, ale można wychwycić w niej to, na co warto zwró-
cić uwagę odbiorcy. Najpierw jednak redakcja i strona formalna.

Książka M. Rutkowskiego opublikowana została po starannej redakcji wydawniczej 
Zygmunta Szkurłatowskiego. Dzięki temu wolna jest w zasadzie od błędów edytorskich. 
Można by wprawdzie, tak jak niemal zawsze, wskazać na jej drobne mankamenty, bo np. 
w treści są sowieci i jednocześnie Związek Radziecki, a nazwy ulic podawane przez Autora 
w brzmieniu sprzed lat powinny być uzupełnione współczesną nazwą podaną w nawiasie, 
bo skąd młody człowiek ma wiedzieć, że ul. Świerczewskiego to obecnie Piłsudskiego? 
Ale ogólnie uwag tego typu nie zebrało się wiele. Warto natomiast zauważyć, że książka 
zaopatrzona została w indeks osobowy, co znacząco podnosi jej wartość i nie jest stałą 
praktyką w wydawanych pamiętnikach czy wspomnieniach.

Co do wartości merytorycznej, to należy wskazać kilka ciekawych wątków, które sta-
nowią o tym, że po wspomnienia prof. Rutkowskiego warto sięgnąć. Pierwszym z nich 
jest opis rodzinnych Kielc w czasie przed II wojną światową i w trakcie jej trwania, jaki 
zamieścił w książce Autor – wówczas kilkunastoletni chłopak. Możemy dzięki niemu nie 
tylko poznać specyfikę życia tego polsko-żydowskiego miasta przed rokiem 1939, ale też 
wraz z M. Rutkowskim zgłębić tajniki powszechnego w czasie okupacji szmuglu i czar-
norynkowego handlu, w którym uczestniczył Autor aktywnie przez kilka wojennych lat. 
Jako uważny obserwator okupacyjnej rzeczywistości opisał też, obserwując to z bliska, 
powstanie, funkcjonowanie i likwidację kieleckiego getta.

Drugim wątkiem, na jaki warto zwrócić uwagę w książce M. Rutkowskiego, jest bez 
wątpienia jego udział w działaniach zbrojnych w czasie II wojny światowej w ramach 
elitarnej formacji Narodowych Sił Zbrojnych – Brygady Świętokrzyskiej płka Antoniego 
Szackiego „Bohuna”. Autor wspomnień „do lasu” wyruszył wraz z bratem Rajmundem 
9 VII 1944 r., zagrożony aresztowaniem w zakładach kolejowych Kielce-Herbskie, gdzie 
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pracował i gdzie od stycznia 1943 r. działał w konspiracji jako żołnierz Armii Krajowej 
Okręgu Radomsko-Kieleckiego. Obaj bracia, choć do oddziałów NSZ trafili zupełnie 
przypadkowo, szukając jakiegoś partyzanckiego oddziału AK, przeszli wraz z 204. Puł-
kiem Piechoty Ziemi Kieleckiej NSZ cały szlak bojowy tej jednostki i jej odwrót, wraz 
z innymi oddziałami Brygady Świętokrzyskiej, po uzgodnieniu rozejmu z Niemcami, 
na zachód. W związku z ciągłym deficytem rzetelnych opracowań dziejów NSZ relacja 
M. Rutkowskiego, żołnierza, który w Brygadzie Świętokrzyskiej walczył od jej powsta-
nia aż do dotarcia 5 V 1945 r. do jednostek 3. Armii amerykańskiej gen. G.S. Pattona, ma 
wartość dokumentu.

Trzecim wątkiem wspomnień M. Rutkowskiego, na jaki trzeba zwrócić uwagę, jest 
wątek wrocławski, a szerzej – dolnośląski. Na tzw. ziemie odzyskane Autor przybył jesz-
cze w 1945 r., po kilkumiesięcznej „przerwie” spowodowanej aresztowaniem w Kielcach 
i osadzeniem w tamtejszym więzieniu UB. Po wypuszczeniu udał się do Kłodzka, gdzie 
znajdowała się już od lata 1945 r. część jego rodziny. Rutkowski pozostawił dzięki temu 
w swych wspomnieniach ciekawe opisy powojennego Kłodzka, a później, gdy podjął 
w 1947 r. studia na Uniwersytecie i Politechnice Wrocławskiej – również tego miasta, 
uchodzącego wtedy za „stolicę polskiego Dzikiego Zachodu”. Wartości tych wspomnień 
trudno nie docenić, bo choć nie wnoszą one jakichś rewelacyjnych informacji, to jednak 
są solidną dawką wiedzy nt. niełatwego dnia powszedniego mieszkańców Wrocławia 
odbudowujących zniszczone miasto i zmagających się z wszechobecną po wojnie biedą 
i trudnościami pojawiającymi się w niemal każdej dziedzinie życia.

Autor wspomnień, od 1947 r. nierozerwalnie związany na resztę swego życia z Poli-
techniką Wrocławską, siłą rzeczy w swych wspomnieniach pozostawił ciekawy, często kro-
nikarski zapis funkcjonowania tej uczelni, a zwłaszcza jej placówek związanych z chemią 
– a więc Katedry Technologii Nafty i Paliw Płynnych, gdzie zatrudniony został w 1951 r., 
jeszcze jako student, i Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla, jaki powstał w 1968 
r. po zmianie struktury tej uczelni. Zadziwia podczas lektury tych części wspomnień Profe-
sora jego znakomita pamięć, która pozwoliła mu nie tylko odnotować wiele następujących 
po sobie wydarzeń, lecz także uchwycić i przechować ciekawostki ubarwiające znacząco 
historię tej wrocławskiej uczelni. Jedną z takich ciekawostek jest np. historia „pozyskania” 
przez Politechnikę Wrocławską pierwszych 200-litrowych butli ciśnieniowych na wodór, 
które zainstalowane zostały na terenie uczelni przy ul. Bujwida. Otóż butle te pochodziły 
z zatopionego w marcu 1945 r. u wyjścia z portu gdyńskiego słynnego niemieckiego pan-
cernika „Gneissenau”, którego wrak polscy nurkowie wydobyli na powierzchnię w latach 
1950–1951.

Bez wątpienia ciekawe też będą wspomnienia M. Rutkowskiego dla wszystkich zajmu-
jących się historią polskiej chemii w wieku XX. Placówki chemiczne Politechniki Wro-
cławskiej przez wiele lat jej istnienia w drugiej połowie XX w. uchodziły, i to słusznie, 
za najwartościowszą część tej uczelni, mogącą śmiało konkurować z wieloma podobnymi 
placówkami w Polsce i całej Europie. Widać to wyraźnie po tych częściach wspomnień 
Autora, w których opisuje własne podróże służbowe i zadania, jakim poświęcał się wraz 
z kolegami. Oczywiście problematyka hydrokrakingu ropy i pozostałości ropnych czy 
zagadnienia związane z wytwarzaniem ziem odbarwiających oleje mineralne i roślinne są 
tematami na tyle hermetycznymi, że są one zrozumiałe głównie dla zawodowych chemi-
ków. Ale już relacje M. Rutkowskiego nt. organizacji polskiego życia naukowego w drugiej 
połowie XX w., związków nauki z przemysłem w PRL, czy wreszcie dotyczące zagadnień 
współpracy chemików polskich z ich odpowiednikami z innych krajów bloku wschodniego, 
to obszerne fragmenty sprawnie napisanego tekstu, pełnego szczegółów i ciekawostek.
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Oprócz wskazanych wątków głównych we wspomnieniach prof. Rutkowskiego nie 
brak oczywiście i spraw osobistych, często bardzo dokładnie opisanych. Te partie tekstu 
mają jednak znaczenie, oprócz samego Autora, gównie dla jego rodziny i przyjaciół. Po-
zwalają też szerszemu odbiorcy na poznanie interesującego życiorysu człowieka, który 
bez wątpienia swoje życie spędził aktywnie i „w ciekawych czasach”. To po prostu dobrze 
i ciekawie napisana opowieść.

Podsumowując, warto powtórzyć, że wspomnienia prof. M. Rutkowskiego to pozycja 
wartościowa i jej wartość mieści się na kilku poziomach. Po pierwsze, to sprawna w nar-
racji opowieść o interesującym życiu, pełna detali i szczegółów nadających jej wiarygodny 
charakter. Po drugie zaś, to ciekawy przyczynek do kilku wyżej wymienionych wątków 
historycznych: do historii Kielc przed II wojną światową i w jej trakcie, do dziejów NSZ, 
historii powojennych „ziem odzyskanych” z Wrocławiem na czele i wreszcie historii Po-
litechniki Wrocławskiej i szerzej rzecz biorąc – wrocławskiej chemii. W każdym z tych 
wątków znaleźć można we wspomnieniach M. Rutkowskiego ciekawe detale i informacje 
warte odszukania.

Tomasz Głowiński
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

70 lat dziedzictwa archiwalnego na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1945–2015). 
Katalog wystawy, red. Grażyna Trzaskowska, wprowadzenie Janusz Gołaszewski, 
Wrocław: Archiwum Państwowe we Wrocławiu, 2015, ss. 195.

Wydany w formacie A4, na papierze kredowym, bardzo bogaty w ilustracje tom jest 
katalogiem towarzyszącym ważnemu rocznicowemu wydarzeniu. Ukazał się z inicjatywy 
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych prof. Władysława Stępniaka i prof. Kazi-
mierza Kozłowskiego, wybitnego znawcy dziejów Pomorza, uczonego o dużym dorobku 
naukowym, wreszcie wieloletniego dyrektora szczecińskiego Archiwum Państwowego. Ku-
ratorem wystawy i redaktorką naukową katalogu jest dr Grażyna Trzaskowska, absolwentka 
Instytutu Historycznego UWr. Od wielu lat stoi ona na czele Oddziału III wrocławskiego 
Archiwum Państwowego, zawierającego archiwalia powstałe od 1945 r., po zakończeniu 
II wojny światowej.

Dyrektor wrocławskiego archiwum dr Janusz Gołaszewski we wprowadzeniu do kata-
logu przypomniał podstawowe fakty z dziejów polskiej służby archiwalnej po odzyskaniu 
niepodległości w 1918 r. Przede wszystkim jednak wskazał na specyfikę działań polskich 
archiwistów na terenach wcześniej niemieckich, włączonych w 1945 r. do państwa pol-
skiego. Zawierała się w niej duża skala zniszczeń zasobów archiwalnych – i to często już 
po ustaniu działań wojennych – rozproszenie akt i ich przechowywanie w bardzo różnych 
warunkach, wywiezienie części dokumentów przez Niemców w głąb Rzeszy. I to nawet, jak 
w przypadku Gdańska, już po ustaniu walk. Z tymi faktami musieli się zmierzyć polscy ar-
chiwiści, na domiar złego przeważnie pozbawieni (poza Szczecinem) budynków archiwów. 
Prace utrudniała nie tylko ubogość środków i powojenny ogólny chaos. Tuż po zakończeniu 
koszmarnej, okrutnej niemieckiej okupacji ogół społeczeństwa – co wówczas było zrozu-
miałą postawą – szczerze nienawidził wszystkiego, co niemieckie. Pozostałe po Niemcach 
zwały „papierów” nadawać się mogły przybywającym na Ziemie Zachodnie i Północne 
Polakom jedynie na podpałkę albo jako surowiec wtórny – makulatura. Osobiście w cza-
sie mych kwerend w Archiwum Akt Nowych czy w archiwach terenowych widziałem 
liczne, powojenne polskie dokumenty, które na drugich stronach były wcześniejszymi 
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dokumentami niemieckimi. Przezwyciężenie tych trudności przez polskich archiwistów 
wydawało się niemal niewykonalne. Jednak stopniowo zasoby „poniemieckie” zbierano, 
kwalifikowano, a zarazem przyjmowano nowe, „produkowane” w międzyczasie polskie. 
Dość charakterystyczne dla stanu bazy materiałowej archiwów państwowych były pere-
grynacje lubańskiej filii wrocławskiego Archiwum Państwowego. Przez dłuższy czas miała 
ona siedzibę w koszmarnie zaniedbanym obiekcie, niespełniającym podstawowych norm 
przechowywania (i udostępniania). Czego sam niejednokrotnie doświadczałem podczas 
swych kwerend. Kolejna siedziba w Lubaniu była w budynku dalece bardziej przydatnym 
i łatwiejszym w „użyciu”. Od niedawna – z oczywistą stratą dla rangi Lubania – archiwum 
to mieści się Bolesławcu w dobrze wyremontowanym zabytkowym budynku. Przez cały 
ten czas na jego czele stał absolwent wrocławskiej historii Adam Baniecki. Takich przy-
gód polskie archiwa na „Ziemiach Odzyskanych” miały więcej. Zresztą nie tylko na tych 
terenach. Pamiętam, jak około 30 lat temu podczas kwerendy w AAN „kontentowałem” 
się w środku zimy (a to były inne, prawdziwe zimy...) widokiem wybitego okna w czytelni, 
zasłoniętego gazetą... 

Zasadniczą część tomu wypełnia 14 artykułów charakteryzujących dzień wczorajszy 
i współczesność poszczególnych archiwów. Pierwszy z nich napisał Adam Grzegorz Dą-
browski (Archiwum Akt Nowych w Warszawie skarbnicą materiałów archiwalnych o zie-
miach zachodnich i północnych). Potwierdzam adekwatność tytułu w całej rozciągłości. 
Morze informacji – co wiem z własnego doświadczenia – znajduje się w spuściznach 
Ministerstwa Administracji Publicznej, Ministerstwa Ziem Odzyskanych, Ministerstwa 
Informacji i Propagandy i wreszcie Biura Prezydialnego Krajowej Rady Narodowej. Nar-
racja jest wzbogacona licznymi reprodukcjami dokumentów regulujących funkcjonowanie 
archiwów na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Jest to idealny „bryk” dla adeptów badań 
na dziejami archiwistyki w Polsce.

Trochę szkoda, że w katalogu wystawy nie zostały przywołane zasoby poznańskiego 
Archiwum Państwowego. Jest w nim mnóstwo materiałów na temat sytuacji na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych. Wszak Poznań już w II Rzeczypospolitej, a także początkowo od 
1945 r. był symboliczną stolicą kresów zachodnich. Tyle że w oczach rządzących (de facto) 
komunistów nieprawomyślną politycznie (za endeckość). Dlatego w latach następnych na 
„stolicę Ziem Odzyskanych” wykreowano Wrocław. W 1945 r. ośrodek poznański nie był 
już „odzyskanym” pograniczem. Podobnie jak i Katowice. Mieszczące się tam Archiwum 
Państwowe zostało przywołane w recenzowanej książce. Zresztą bardzo zasadnie, gdyż 
mieści ono wiele archiwaliów tyczących się inkorporowanej w 1945 r. do Polski niemiec-
kiej dotychczas części Śląska Górnego. 

Grażyna Trzaskowska (Archiwum Państwowe we Wrocławiu) opisała m.in. drama-
tyczną historię, gdy jeden z najlepszych budynków archiwum w Niemczech padł ofiarą 
fanatycznego nazisty gauleitera Hankego, owładniętego ideą obrony za wszelką cenę Fe-
stung Breslau. Obecnie siedzibą archiwum jest dawny – w czasach niemieckich – Urząd 
Pracy zlokalizowany nad brzegiem Odry. Co było fatalną okolicznością podczas powodzi 
tysiąclecia w 1997 r., gdy uległy zalaniu cenne akta położone na niższych kondygnacjach 
tego ogromnego budynku. Dla wrocławian, a szczególnie dla studentów historii (specjal-
ność archiwalna) na Uniwersytecie Wrocławskim ważna jest możliwość poznania (także 
z reprodukowanych fotografii) zasłużonych, jakże ofiarnych pracowników Archiwum 
Państwowego, którzy nierzadko przez – dosłownie – kilkadziesiąt lat byli oddani służ-
bie archiwalnej. Na jednej z fotografii spostrzegłem Czesława Margasa, wieloletniego 
dyrektora filii wrocławskiego AP w Jeleniej Górze. Naszego kochanego Pana Dyrektora 
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poznałem podczas praktyki archiwalnej w 1979 r. Co myśmy (studenci II roku w Instytucie 
Historycznym UWr) tam wyprawiali, a na co On w swej cudownej wyrozumiałości nam 
pozwalał... Na innej ilustracji znajduje się śp. dr Bronisław Turoń, syn Ziemi Cieszyńskiej, 
słynny krajoznawca i znawca spraw archiwalnych. Opiekun mego roku podczas studiów 
i pozytywny bohater anegdot, które – sami już blisko przed emeryturą – z radością 
(w przeróżnych wersjach) powtarzamy. 

Archiwum wrocławskie jest jednym z największych w Polsce. Jego zasób, szczególnie 
dokumentów średniowiecznych, jest nie do przecenienia.

Kazimierz Kozłowski i Jan Macholak (Archiwum Państwowe w Szczecinie) wskazali 
na przewrotną kolej losów, gdy pod koniec wojny – w obawie przed bombardowaniami 
alianckimi – archiwalia pomorskie pochowano po obu stronach Odry. Zatem na terenie hi-
storycznego kraju Pommern. Wobec wytyczenia na tejże rzece granicy polsko-niemieckiej, 
akta usytuowane na zachód od niej są obecnie zgromadzone w archiwum w Greifswaldzie, 
te zaś schowane na wschodnim brzegu znalazły się w Archiwum Państwowym w Szcze-
cinie. Dlatego badacze historii sprzed 1945 r. muszą „na okrągło” jeździć to tu, to tam... 
Granicy (na razie) nie ma, więc nie jest to proceder specjalnie uciążliwy.

Lidia Potykanowicz-Suda (Archiwum Państwowe w Gdańsku) opisała kolejną niesa-
mowitą archiwalną „przygodę”. W okresie międzywojennym z Wolnego Miasta Gdańska 
(połączonego rozlicznymi więziami formalnymi z Polską) Niemcy wywieźli dużą ilość 
akt do Berlina. To, co pozostało na miejscu, przeważnie spłonęło w marcu 1945 r. podczas 
walk niemiecko-radzieckich (czy dały jakikolwiek wynik, poza zniszczeniem wielkiego, 
zabytkowego, niemieckiego ośrodka miejskiego?). 

Beata Wacławik (Archiwum Państwowe w Olsztynie) wskazała na akcję pozyskiwania 
dla tamtejszego archiwum akt zachowanych szczęśliwie w zasobach Archiwum Głównego 
Akt Dawnych w Warszawie i dokumentów otrzymanych (na zasadzie proweniencji) z Nie-
mieckiej Republiki Demokratycznej.

Piotr Greiner (Archiwum Państwowe w Katowicach) zwrócił uwagę na zawiłości histo-
ryczno-administracyjne, gdy w 1945 r. do odnowionego województwa śląskiego włączono 
niemiecką dotychczas część Śląska Górnego, zwanego u nas Śląskiem Opolskim bądź 
Opolszczyzną. Skutkiem tego archiwum katowickie stało się miejscem przechowywania 
nader licznych akt tworzonych przez polską administrację w latach 1945–1950. W 1950 r. 
w wyniku kolejnej reformy administracyjnej powstało odrębne województwo opolskie. 

Justyna Sowińska i Barbara Sypko (Archiwum Państwowe w Opolu) wskazały na „świe-
żość” tradycji archiwalnych na tym terenie. Przed 1945 r., w granicach Rzeszy Niemiec-
kiej nie istniało jedno, centralne dla tych ziem wielkie archiwum. Archiwum Państwowe 
zostało powołane po powstaniu w 1950 r. województwa opolskiego. Sporą część jego 
zbiorów z czasów sprzed 1945 r. pozyskano w wyniku intensywnej wymiany z archiwami 
polskimi i zagranicznymi.

Beata Grelewicz (Archiwum Państwowe w Zielonej Górze) operuje pojęciem Ziemia 
Lubuska. Już dziś – zapewne na trwałe – zadomowionym w mowie urzędowej i potocz-
nej, ale generalnie bardzo świeżego pochodzenia z lat 30. XX w. (teza prof. Zygmunta 
Wojciechowskiego o Ziemiach Macierzystych Polski). Zaraz po wojnie teren obecnego 
województwa lubuskiego znajdował się przede wszystkim w granicach wielkiego woje-
wództwa poznańskiego. To warunkowało organizację archiwów na tym terenie. Reforma 
administracyjna z 1950 r. i powstanie województwa zielonogórskiego zaowocowały po-
wołaniem (nie od razu) osobnego, odnośnego archiwum państwowego. 
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Dariusz A. Rymar (Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim) opisał ciekawy 
przypadek, gdy powstałe w 1950 r. archiwum (o randze powiatowej) w Gorzowie Wielko-
polskim było zarazem pierwszym archiwum na terenie dopiero co powołanego wojewódz-
twa zielonogórskiego. Podlegało ono – w ciągu następnych dekad – Poznaniowi, Zielonej 
Górze, Szczecinowi, by w końcu zdobyć status samodzielnego Archiwum Państwowego 
podległego NDAP w Warszawie.

Joanna Chojecka (Archiwum Państwowe w Koszalinie) scharakteryzowała działalność 
i zasób kolejnego z polskich archiwów powstałych w efekcie reformy z 1950 r., tworzącej 
zupełnie nowe województwa. Zatem w 1953 r. powstało Wojewódzkie Archiwum Pań-
stwowe (s. 155). Może wynikiem skrótu logicznego jest niejasność informacji, iż „w chwili 
rozpoczęcia działnosci WAP w Koszalinie 1961 r. jego zasób tworzyła dokumentacja pol-
ska” (s. 159). Dla uspokojenia interpretacyjnego dodam, iż chodzi nie o podwójną datę 
utworzenia tego archiwum, lecz o sytuację, gdy przed 1953 r. teren nowego województwa 
został wydrenowany skutecznie ze starszych dokumentów przez archiwistów gdańskich 
i szczecińskich. 

Tomasz Kukowski (Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku) opisał 
dość frapującą historię, gdy powstałe w 1950 r. archiwum ostatecznie zostało ulokowane 
na zamku w Malborku. Przytoczona przy okazji tego wydarzenia opowieść o powojennych 
(po 1945 r.) losach samego zamku jest ciekawym przyczynkiem do dziejów polskiego 
„Dzikiego Zachodu”. 

Archiwa na ziemiach zachodnich i północnych to nie tylko placówki państwowe. Wszak 
te rozległe obszary zostały objęte administracją (a była to bardzo zawikłana historia...) pol-
skiego Kościoła katolickiego. Ks. Leszek Jażdżewski opisał działalność Archiwum Archi-
diecezjalnego w Gdańsku. Entuzjastom genealogii polecam – za autorem – znajdujący się 
tam pokaźny zbiór ksiąg metrykalnych. Pozostając w kręgu archiwów kościelnych, Tadeusz 
Dzwonkowski opisał Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze, 
zaś ks. Józef Pater Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, słynne z bardzo starych 
zbiorów, wartością dalece wykraczających poza teren Śląska.

* * *
Celowo przywołałem, choćby w kilku zdaniach, każdy z artykułów zamieszczonych 

w recenzowanym tomie. Każda z tych kilkunastu historii jest inna, choć różnorodności 
nie sprzyjało w powojennym półwieczu otoczenie ustrojowo-geopolityczne. Jednakże 
poszczególne ziemie terenów „odzyskanych” miały swą specyfikę, także ich losy – szcze-
gólnie w pierwszych latach po II wojnie światowej – miały swoje niuanse. Podkreślę, 
iż niepomiernie wzbogaciły rozważania grona autorów nader liczne ilustracje. Ich treść 
– sama w sobie – zawiera komplementarny ładunek wiedzy niezbędnej dla zapoznania się 
z powstaniem i funkcjonowaniem archiwów na ziemiach włączonych. Czytelnik otrzymał 
unikatowy zbiór dokumentów, przydatnych choćby dla studentów i wykładowców przed-
miotów humanistycznych na polskich uniwersytetach. Przypomniane też zostały dziesiątki 
postaci – i tych z najwyższej półki dyrektorskiej, i tych nie mniej zasłużonych, ofiarnych 
archiwistów, którzy nieraz wygrzebywali akta dosłownie z kupy popiołów. Nie pytali 
o „szkodliwe” za pracę w złych i niebezpiecznych warunkach. 

Uważam, iż recenzowana publikacja, aczkolwiek – jak zawsze w takich wypadkach 
– przypudrowana rocznicowym blichtrem, bardzo dobrze spełnia swe cele poznawcze.

Grzegorz Strauchold
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
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„PÓŁTORA WIEKU DZIEJÓW KATOWIC. 
PRZYWRACANIE HISTORYCZNEJ PAMIĘCI”. 

XV KATOWICKA KONFERENCJA NAUKOWA W 150. ROCZNICĘ 
UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH (KATOWICE, 8–9 IX 2015 R.)

XV Katowicka Konferencja Naukowa zbiegła się z rocznicą obchodów 150-lecia mia-
sta. Organizatorami konferencji byli: Muzeum Historii Katowic, Polska Akademia Nauk 
Oddział w Katowicach i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach.

Uroczyste otwarcie konferencji, którego dokonali Przewodniczący Rady Naukowej An-
toni Barciak oraz dyrektor Muzeum Historii Katowic Jacek Siebel, odbyło się w pięknym 
Pałacu Goldsteinów, pozostającym w gestii prezydenta Katowic. Po tym referat wprowa-
dzający pt. Katowice siedzibą wielkich przedsiębiorstw górnośląskiego przemysłu wygłosił 
Alojzy Czech (Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego). Główną jego tezą 
było stwierdzenie, iż Katowice potrafiły znakomicie wykorzystać czynniki industrializa-
cji. Tę część konferencji zamknęła dyskusja panelowa. Udział w niej wzięli: Jan Duława 
(Śląski Uniwersytet Medyczny), Tomasz Falęcki (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
Oddział w Chorzowie), Krystyna Siejna (Przewodnicząca Rady Miasta), Robert Talarczyk 
(Dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach), Jerzy Wyrozumski (Polska Akademia Umie-
jętności) i Leszek Żabiński (Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego), a trudu 
moderacji podjęła się Ewa Chojecka (Uniwersytet Śląski).  

Po zakończeniu dyskusji panelowej obrady przeniosły się do gmachu Muzeum Historii 
Katowic i rozpoczęła się naukowa część konferencji. Zygmunt Woźniczka (Uniwersytet 
Śląski) przedstawił referat zatytułowany Pamięć 1945 roku. Prelegent zwracał uwagę, że 
w okresie PRL-u władza budowała własny obraz wydarzeń, a problem ich odbioru rozwa-
żał przez pryzmat grup narodowościowych zamieszkujących Górny Śląsk. Następnie Józef 
Ciągwa (Uniwersytet Śląski) zajął się tematem Katowice i autonomiczne województwo 
śląskie w świetle interpelacji poselskich w Sejmie Śląskim w latach 1922–1939. Według 
wyliczeń, które poczynił, wniesiono wówczas 141 interpelacji, co nie było liczbą pokaźną. 
Najwięcej z nich dotyczyło miasta Katowice i kwestii społecznych. Kolejne dwa referaty 
oparte były na metodzie porównawczej. Referat Piotra Franaszka (Uniwersytet Jagielloń-
ski) dotyczył związków Śląska z Galicją, a Zdeněk Jirásek (Uniwersytet Śląski w Opawie) 
przedstawił dzieje Katowic z perspektywy Opawy i Czech. Zdzisław Jedynak (Archiwum 
Państwowe w Katowicach) zaprezentował temat Nadanie statusu miejskiego Katowicom 
i jego skutki w świetle akt pruskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Ministerium des 
Innern) w Berlinie. Odkryciem naukowym, które poczynił, było odnalezienie w Archiwum 
Państwowym Pruskiego Dziedzictwa Kultury nieznanego dotychczas oryginału aktu nada-
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nia praw miejskich Katowic. Przemysław Nadolski w swoim referacie przedstawił Maxa 
Giemzę, budowniczego kościołów i deputowanego do pruskiego Landtagu z ramienia partii 
Centrum. Ks. bp Damian Zimoń zajął się męczeństwem ks. Emila Szramka, będącym prze-
jawem cywilizacji śmierci i kryzysu kultury Europy Zachodniej. Prelegent, wyjaśniając sens 
męczeństwa E. Szramka, nawiązywał do nauczania Benedykta XVI, iż jest ono nadzieją, 
która przemienia i podtrzymuje życie. Na koniec tego dnia obrad ks. bp Marian Niemiec 
dokonał przeglądu biograficznego przedstawicieli wyznania reformowanego, którzy byli 
związani z Katowicami. Referat ten uświadomił spory wkład luteranów w dzieje miasta, 
poczynając od jego założycieli Fridricha Grundmanna, Richarda Holtzego i Frantza von 
Winklera, a kończąc na bp. Tadeuszu Szurmanie.

Drugi dzień konferencji katowickiej rozpoczęli Andrzej Małkiewicz i Radosław Dom-
ke (Uniwersytet Zielonogórski) tekstem Edward Gierek w 1981 r. w świetle wspomnień 
Wisława Kiczana. Jadwiga Lipońska-Sajdak (Muzeum Historii Katowic) zajęła się pro-
blemem starań o przywracanie pamięci o Wojciechu Korfantym. Po niej referat XX Zjazd 
Związku Literatów Polskich (8 i 9 kwietnia 1978 r.) wygłosiła Krystyna Heska-Kwaśnie-
wicz (Uniwersytet Śląski). Zjazd ów został zapamiętany głównie za sprawą książki Jana 
Józefa Szczepańskiego pt. Kadencja i wspomnień Leszka Proroka. Wybór tego zjazdu miał 
swoje uzasadnienie w tym, iż chciano o nim zapomnieć, gdyż był postrzegany jako próba 
sił między opozycją a władzą. Referat pt. Wkład polonistów – nauczycieli i dydaktyków 
w wychowanie językowe uczniów śląskich w okresie międzywojennym i powojennym (na 
przykładzie Katowic) wygłosiła Helena Synowiec (Uniwersytet Śląski). Następne dwa 
referaty dotyczyły czasopism. Były to wystąpienia Katarzyny Tałuć (Uniwersytet Śląski) 
Katowickie czasopisma społeczno-kulturalne. Stały czy efemeryczny obraz życia kultural-
nego miasta? i Aleksandry Pethe (Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego) 
„Kulturalne Katowice” na łamach „Gościa Niedzielnego”. Kolejne referaty obejmowały 
tematykę katowickiego środowiska naukowego. Maciej Fic (Uniwersytet Śląski) przy-
pomniał postać Henryka Rechowicza, byłego rektora Uniwersytetu Śląskiego, a Tadeusz 
Aleksandrowicz (Uniwersytet Śląski) prof. Andrzeja Kunisza, wybitnego starożytnika 
i jednocześnie organizatora pierwszego w Katowicach ośrodka badań nad tą epoką. Wokół 
problematyki architektury, budownictwa i urbanistyki skupiły się referaty: Ryszarda Nako-
niecznego (Politechnika Śląska) Ponad 150 lat tradycji szkolnictwa w zakresie budownic-
twa i architektury w Katowicach – osobowości i ich dorobek i Lecha Szarańca (Muzeum 
Śląskie) Wpływ przemysłu górniczo-hutniczego na rozwój budownictwa i architektury 
w Katowicach – osobowości i ich dokonania. Aleksandra Skrzypietz (Uniwersytet Śląski), 
podobnie jak przed rokiem, zaprezentowała referat związany z tematyką kobiecą: „Ćwierć 
wieku wysiłku” – katowickie obchody jubileuszu Związku Towarzystw Kobiet w 1927 roku. 
Prelegentka zwróciła uwagę na organizację i przebieg zjazdu, w którym uczestniczyło 600 
delegatek reprezentujących 110 kół. W trakcie tego zjazdu ujawniły się konflikty, w wyniku 
których Towarzystwo rozpadło się na dwa ugrupowania – „Korfanciorki” i „Matki Polki”. 
Barbara Szczypka-Gwiazda (Uniwersytet Śląski) przedstawiła środowisko artystyczne 
Katowic po 1945 r., a katowicki „zwierzyniec” w świetle źródeł archiwalnych i prasowych 
omówił Przemysław Piwowarczyk (Uniwersytet Śląski). Instytucja ta powstała w 1925 r. 
przy ul. Bakowej 7, a więc w pobliżu obecnego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu Śląskiego. Ostatnim prelegentem był Andrzej Klasik (Uniwersytet Ekono-
miczny im. Karola Adamieckiego), który przedstawił futurystyczną wizję rozwoju miasta 
do 2030 r.   
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Jubileuszowa Katowicka Konferencja Naukowa pt. Półtora wieku dziejów Katowic. 
Przywracanie historycznej pamięci, podczas której istotną rolę odegrały naukowe dyskusje, 
przyczyniła się do poszerzenia wiedzy o historii miasta i regionu. W konferencji udział 
wzięli  badacze reprezentujący nie tylko środowisko historyków. 

Grzegorz Strauchold
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

KONFERENCJA „MAPA JAKO NARRACJA INTERPRETACYJNA” 
(WROCŁAW, 24–26 IX 2015 R.)

24–26 września br. na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się międzynarodowa kon-
ferencja naukowa zorganizowana przez Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii 
Nauki Polskiej Akademii Nauk, Pracownię Atlasu Historycznego Instytutu Historycznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego i Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii 
i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydatnej pomocy w zrealizowaniu 
sesji udzieliło wrocławskie Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf.

Naukowe spotkanie – XXIX w cyklu – odbyło się w 40-lecie funkcjonowania Zespołu 
Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN. Geneza Zespołu sięga połowy lat 
50. XX w., kiedy to utworzono we Wrocławiu Pracownię Historii Geografii i Kartografii 
PAN kierowaną przez pracownika Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Bolesława 
Olszewicza. W połowie 1969 r. Pracownia została przekazana Zakładowi Historii Nauki 
i Techniki PAN (obecnie IHN PAN). Po śmierci prof. Olszewicza, w 1975 r. wyodrębniono 
autonomiczny Zespół Historii Kartografii. Tegoż roku IHN PAN we współpracy z wrocław-
ską Pracownią Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN zorganizował we Wrocławiu 
pierwsze zebranie Zespołu Historii Kartografii. Przewodnictwo oddano w ręce wrocław-
skiego historyka i kartografa doc. dr. hab. Juliana Janczaka. Kierował on Zespołem przez 
19 lat. Wynikiem czterech dekad prac Zespołu – także po przedwczesnej śmierci Profesora 
w 1995 r. – jest 18 tomów wydanych w ramach serii „Z Dziejów Kartografii” oraz 28 od-
bytych Ogólnopolskich Konferencji Historyków Kartografii1. 

Konferencja została zorganizowana wysiłkiem trzech wspomnianych wyżej instytucji 
naukowych. Zamiarem jej animatorów było zsynchronizowanie prac tych trzech insty-
tucji, zwłaszcza środowisk wrocławskich geografów i historyków. Wydatnej pomocy 
organizacyjnej i merytorycznej udzielił organizatorom dyrektor Archiwum Państwowego 
we Wrocławiu dr Janusz Gołaszewski. We wrocławskim archiwum przygotowano – jako 
imprezę współtworzącą naukowe spotkanie – wystawę najcenniejszych miejscowych oka-
zów kartograficznych.

Multidyscyplinarne spotkanie zostało bardzo dobrze przygotowane od strony logistycz-
nej. Między innymi jego uczestnicy mogli – już wcześniej – zapoznać się ze skrótami pla-
nowanych referatów2. Zgromadzenie polskich (i niemieckich) badaczy historii kartografii 
pozwoliło –  niejako przy okazji – na odbycie posiedzenia Zespołu Historii Kartografii 
przy IH PAN.

1 Czterdziestolecie zespołu historii kartografii przy Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii 
Nauk, red. Teresa Bogacz, Beata Konopska, Warszawa 2015 (Z Dziejów Kartografii, t. XIX). 

2 XXIX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Mapa jako narracja interpretacyjna, 
Wrocław, 24–26 września 2015 r. Streszczenia referatów, Wrocław 2015.



180 Kronika naukowa

Tematyka rozważań autorów referatów była bardzo zróżnicowana. Obrady zostały po-
dzielone na bloki tematyczne. W pierwszym z nich, pt. Stan polskich badań nad dziejami 
kartografii, wygłoszono wiele referatów programowych podsumowujących stan naukowego 
dyskursu nad tak istotną kwestią, tyczącą się zarówno geografii, jak i historii. Kolejne blo-
ki dotyczyły takich zagadnień, jak: Mapa jako narzędzie zapisu wydarzeń i kształtowania 
opinii, Mapa jako zapis stanu i zmian w infrastrukturze, Zbiory kartograficzne.

W tych z pozoru monodyscyplinarnych blokach zostały wygłoszone referaty zawierają-
ce w sobie elementy nie tylko geograficzne, ale także historyczne, kulturoznawcze i antro-
pologiczne. Odbyta konferencja – zorganizowana wszak siłami kilku ośrodków naukowych 
– stanowi przykład możliwego powiązania wysiłków ośrodków badawczych niekoniecznie 
bliskich sobie tematycznie, dyscyplinarnie i metodologicznie. Pragnę zaznaczyć, iż współ-
praca wrocławskich ośrodków: geograficznego i historycznego ma duże szanse owocnego 
rozwoju. Oprócz historyków i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych geografowie 
wzięli udział w konferencji na temat nauki wrocławskiej po 1945 r., zorganizowanej przez 
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. We-
zmą także udział w siódmej edycji z cyklu „Spotkania Dolnośląskie” zaplanowanej na rok 
2016, organizowanej siłami Instytutu Historycznego UWr, Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” 
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Geografia będzie również 
reprezentowana na sesji rocznicowej (70-lecie Instytutu Historycznego) zorganizowanej 
w listopadzie 2015 r. przez Instytut Historyczny UWr.

 Przemysław Wiszewski
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

RZUT OKA NA TEORETYCZNY „OLIMP HISTORYKÓW”. 
22TH INTERNATIONAL CONGRESS OF HISTORICAL SCIENCES 

(JINAN, 23–29 VIII 2015 R.)

W dniach 23–29 VIII 2015 r. odbył się 22. Międzynarodowy Kongres Nauk Historycz-
nych. W dziejach polskiej historii historiografii zapisze się zapewne głównie tym, że to 
tutaj dokonano wyboru Poznania jako miasta gospodarza kolejnego Kongresu w 2020 r. 
Ten niewątpliwy sukces poznańskiego środowiska historycznego odnotujmy, ale jedno-
cześnie wskażmy też to, co miało uniwersalne znaczenie dla zainteresowanych badaniem 
przeszłości.

22. Kongres zorganizowany w stolicy prowincji Shandong, Jinan, zgromadził ponad 
2600 badaczy przeszłości z 90 krajów i wszystkich kontynentów. Polskę reprezentowali 
badacze z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Program Kongresu obejmo-
wał ponad 500 referatów zgrupowanych w prawie 150 sekcjach. 

Oprócz sekcji, nad którymi patronat sprawował główny organizator,  tj. Międzynaro-
dowy Komitet Nauk Historycznych, specjalne sekcje tematyczne organizowały poszcze-
gólne komitety międzynarodowe oraz stowarzyszenia afiliowane do Komitetu. Jako czte-
ry główne wątki tematyczne Kongresu zaproponowano: Chiny z perspektywy globalnej, 
Historycyzacja emocji, Rewolucje w historii powszechnej: porównania i podobieństwa 
oraz Cyfrowy zwrot w historii. I choć tak określona problematyka przewijała się w wielu 
referatach wygłaszanych w Jinan (zwłaszcza podczas sesji plenarnych), to jednak trudno 
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powiedzieć, by zdominowała ona spotkanie. Mimo nazywania Kongresu w mediach „Olim-
pem history ków”1, równie trudno uznać osoby uczestniczące i przedstawiające referaty 
w czasie spotkania za reprezentatywnych przedstawicieli współczesnych nauk historycz-
nych. Wskażmy tylko, że chociaż jednym z czterech głównych wątków był problem ujęcia 
emocji w nauce historycznej, wśród mówców zabrakło Barbary Rosenwein, prekursorki 
i ikony tego nurtu badań. Ogólnie badacze epok dawniejszych – od starożytności po wczes-
ną nowożytność – byli skromnie reprezentowani. Zdecydowanie dominowała historia 
najnowsza, ewentualnie rozważania nad elementami historii XIX w. Czy rzeczywiście tak 
wygląda współczesny stan badań historycznych? Czy badacze tych dwóch epok stawiają 
najśmielsze tezy, dokonują najtrwalszych, epokowych uogólnień, odkrywając nowe nurty 
w badaniach i proponując nowe paradygmaty? Ośmielam się wątpić2.

Nie sposób oczywiście przedstawić tematyki poszczególnych wystąpień czy nawet 
sekcji w trakcie Kongresu. Zainteresowani mogą w tym celu przestudiować szczegółowy 
jego program (pamiętając, że wielu referentów, mimo umieszczenia ich w programie, nie 
dotarło do Jinan)3. W tym miejscu chciałbym więc przedstawić to, co może zainteresować 
wszystkich badaczy historii – rozważania z zakresu metodologii historii obecne w ramach 
obrad wybranych sekcji Kongresu. Sekcje i referaty dotyczące metodologii badań nie 
tworzyły szczególnie licznego bloku w trakcie obrad. Może to oddawać ogólnie ostroż-
ny stosunek badaczy praktyków do zmieniających się jak w kalejdoskopie tendencji we 
współczesnej teorii historii, którą wciąż nękają rozliczne i coraz krócej aktualne zwroty4. 
Niemniej jednak, unikając dyskusji nad teoretycznymi podstawami historii jako elemen-
tem współczesnej kultury, pozbawiamy się możliwości włączenia wyników naszych badań 
w dyskurs tworzony przez inne działy humanistyki. 

Antonis Liakos (University of Athens) i Chris Lorenz (Free University of Amsterdam) 
zorganizowali spotkanie poświęcone problemowi „kryzysu oraz społecznym reprezenta-
cjom historii po 1989 r.”. Ch. Lorenz w imieniu organizatorów wskazał, że ze zdumie-
niem na próżno oczekiwali na referaty, które odpowiadałyby dokładnie tematyce sesji, 
zwłaszcza opisywałyby „kryzys historii”. Wobec powyższego postanowili skupić się na 
zagadnieniu sporów wokół historii, czy może raczej – interpretacji historycznych (history 
wars) po 1989 r. 

A. Liakos we wprowadzającym referacie zarysował syntetyczny obraz przemian histo-
riografii środkowo- i wschodnioeuropejskiej po 1989 r. Jego zdaniem w całości od tego roku 
począwszy do dziś reprezentuje ona nurt narodowy, koncentrując się na budowaniu wizji 
przeszłości opartej na koncepcjach etnicznych i narodowych. Ma to być rezultat „lustrzane-
go odbicia” roli i metodologii historii uprawianej w tej części kontynentu w czasach domi-
nacji Związku Radzieckiego nad krajami demokracji ludowej. Jednocześnie Autor wskazał, 
że rezultatem tego jest odejście od głównych nurtów refleksji historycznej – na gruncie 
metodologicznym – proponowanych przez ośrodki zachodnioeuropejskie i amerykańskie. 

1 http://en.sdu.edu.cn/show_news.php?articleid=1129 (dostęp: 5 IX 2015).
2  Doceniając oczywiście wkład badaczy historii najnowszej w rozwój tzw. oral history, zresztą 

skromnie reprezentowanej pod względem warsztatu w ramach Kongresu.
3  Zob. odpowiednią sekcję z programem do załadowania na stronie http://www.ichschina2015.

org/cms/Agendanew/1081.jhtml (dostęp: 5 IX 2015).
4  Nie jest to jednak cecha wyłącznie współczesnej teorii historii. Śledząc publikacje teoretyków 

zajmujących się różnymi dziedzinami humanistyki, można odnieść wrażenie, że składa się ona z ciąg-
łych zwrotów.
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Jego zdaniem zarysowany przez niego kształt historiografii środkowo- i wschodnioeuro-
pejskich (traktowanych przez niego łącznie) jest autonomicznym wkładem tworzących je 
ośrodków do historiografii światowej5.

Rolf Torstendahl (Uppsala Universitet), analizując teoretyczne podstawy współczesnej 
aktywności politycznej, symbolizowane przez Kartę Narodów Zjednoczonych, wskazał na 
trzy jej filary, tj. etykę/moralność, etniczność i historię. Jednocześnie, śledząc współczesne 
konflikty polityczne w Europie, Afryce i Azji, podkreślił, że żadna z tych reguł nie jest 
przestrzegana w trakcie realnych sporów. Choć z jednej strony odwołania do tych zasad 
obecne są w niemal wszystkich traktatach politycznych, to jednak w czasie rzeczywistych 
konfliktów nie odgrywają one zasadniczej roli. Nie tylko kwestie etniczne czy narodowo-
ściowe/etniczne, ale w równym stopniu zagadnienia historyczne są wykorzystywane do 
uargumentowania bieżącej polityki. Historia w żadnym wypadku nie jest traktowana jako 
obiektywny sędzia w sporach.

Nino Chikovani (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University) przedstawiła zmiany, 
jakie zachodziły w sposobie przedstawiania historii Gruzji po 1989 r. w podręcznikach 
szkolnych. Początkowo, wraz z odzyskaniem niepodległości dominowała w nich – za-
twierdzona przez władze – narracja nacjonalistyczna i unitarystyczna. Obraz przeszło-
ści budowano na fundamencie idei wielkości narodu gruzińskiego, jego formowania się 
w starożytności i triumfów – lub porażek – w wiekach późniejszych. W tych narracjach 
nie było miejsca dla mniejszości, „obcy” pojawiali się wyłącznie jako sąsiedzi polityczni, 
najczęściej agresorzy. W okresie późniejszym koncepcja narracji narodowej została zastą-
piona przez narrację obywatelską. Przeszłość Gruzji prezentowano jako historię wielu grup 
etnicznych, które miały prawo do odrębnych wizji przeszłości. Historię przedstawiano jako 
dyskurs, w którym uczestniczyć powinni także uczniowie. Dlatego dużą wagę przykłada-
no do korzystania ze źródeł historycznych. W skrajnych przypadkach źródła dominowały, 
ograniczając komentarz odautorski do zwięzłych not poświęconych źródłom. Ciężar in-
terpretacji był przerzucany na barki nauczycieli – i uczniów. Okres ten zakończył się wraz 
z wojną gruzińsko-rosyjską w 2008 r., która zapoczątkowała ponowną dominację narracji 
nacjonalistycznej. 

Antonie Doležalová (University of Economics in Prague) zaprezentowała zmiany, jakie 
zachodziły w koncepcji kształcenia historycznego w Republice Czeskiej. W odróżnieniu od 
sytuacji w Gruzji dominującym problemem było malejące znaczenie edukacji historycznej 
w curriculum uczniów. W dodatku coraz większego znaczenia nabierały kompetencje na-
uczycieli, których zadaniem miało być kształtowanie umiejętności analitycznych uczniów. 
Władze zrezygnowały z narzucania konkretnych wytycznych dotyczących interpretacji 
wydarzeń historycznych. Mimo to edukacja historyczna w zakresie struktury i treści nie 
wykazywała wielkich zmian w porównaniu z okresem przed 1989 r. Wyjątkiem były, 
oczywiście, kwestie dotyczące funkcjonowania Czechosłowacji po przejęciu władzy przez 
komunistów. Sporna była również ocena obecności niemieckiej grupy etnicznej na terenie 
Czech. Malejąca liczba godzin poświęconych historii skutkowała natomiast obniżeniem 
ogólnej wiedzy historycznej uczniów.

Marat Gibatdinov (Tatarstan Academy of Sciences) przedstawił zasadnicze linie sporu 
między historykami i miłośnikami historii w Tatarstanie. Podstawowa dyskusja, sięgająca 
korzeniami okresu przed 1989 r., dotyczyła genezy mieszkańców Tatarstanu. Przed 1989 r. 

5  Dodajmy, że przekonanie o nacjonalistycznym charakterze historiografii środkowoeuropejskich 
po 1989 r. przewijało się w wypowiedziach i referatach wielu uczestników Kongresu, w trakcie róż-
nych sesji i spotkań.
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dominował pogląd, że są oni spadkobiercami Bułgarów i nie mają nic wspólnego z Mon-
gołami, a później Złotą Ordą. W ten sposób uzgadniano wizję przeszłości Rosji propono-
waną w Związku Radzieckim z tradycją historyczną mieszkańców Tatarstanu. Po 1989 r. 
dominuje jednak pogląd przeciwny, że mieszkańcy Tatarstanu są spadkobiercami Mongo-
łów, szczególnie tatarskiej Złotej Ordy. Że choć w przeszłości Ordy było wiele ciemnych 
kart, to była ona również znaczącym ośrodkiem cywilizacji islamskiej i podtrzymywała 
dobrosąsiedzkie stosunki z wieloma otaczającymi ją państwami. Proponowana interpre-
tacja stała jednak w sprzeczności z oficjalnie głoszoną historią Rosji, która opierała się na 
koncepcji walki o wolność Rosji, a potem o zjednoczenie jej ziem – w tym kosztem Złotej 
Ordy, która ostatecznie została przez Moskwę zlikwidowana. Spory na tym tle wygasły 
jednak w ostatnim roku i oficjalna, zaproponowana przez rosyjskie władze wizja historii 
Rosji akceptuje wiele postulatów badaczy z Tatarstanu. Powody tej zmiany nastawienia 
nie były dla Autora jasne.

Ivan Kurilla (Volgograd State University) wskazywał na rosnące znaczenie historii 
w narracjach polityków rosyjskich. Podkreślał zaangażowanie historii jako argumentu 
w budowaniu spójnej wizji państwa rosyjskiego. Wskazywał przy tym, że taka rola histo-
rii prowadziła nie tylko do konfliktów z narracjami obecnymi w sąsiednich państwach. 
Również w samej Rosji dochodziło do sporów między dominującą narracją a narracjami 
mniejszych społeczności. Jako podsumowanie swojego wystąpienia badacz zaproponował 
koncepcję historii jako patchworku. Zgodnie z nią grupy etniczne w sposób naturalny wy-
pracowują odmienne interpretacje minionych faktów. Zadaniem historyka jest natomiast 
pomóc swoim współobywatelom zrozumieć podstawy tej odmienności. Dodajmy – bez 
jej kwestionowania, a zatem i bez starań o dotarcie do wspólnego wszystkim rozumienia 
rzeczywistości, także tej minionej.

Polina Verbytska (Lviv Politechnic University) przedstawiła problemy związane z inter-
pretacją historii rosyjsko-ukraińskiej i polsko-ukraińskiej. Koncentrując się na zagadnieniu 
relacji rosyjsko-ukraińskich wskazała – poza podkreśleniem konfliktu nacjonalistycznych 
narracji obu państw – na zmienność sposobu przedstawiania historii Ukrainy przez władze 
ukraińskie. Zwłaszcza w okresie prezydentury Wiktora Janukowycza rósł nacisk na pod-
kreślanie pozytywnego związku historii Ukrainy z przeszłością Rosji. Dowartościowywano 
znaczenie II wojny światowej jako Wojny Ojczyźnianej, oficjalnym symbolem zwycięstwa 
w tym konflikcie uczyniono czerwoną flagę, minimalizowano bądź wręcz pomijano kwestię 
Wielkiego Głodu i represji czasów stalinowskich. Sytuacja uległa zmianie po 2013 r. i Re-
wolucji Godności, w rezultacie której w narracjach historycznych akcentuje się szczególnie 
znaczenie walki o wartości europejskie w historii ukraińskiej. Jako pozytywny przykład 
dyskusji nad trudnymi kwestiami historycznymi, w opozycji do konfliktu narracji, poda-
ła relacje polsko-ukraińskie. Dyskusja wokół Wołynia czy Akcji „Wisła” prowadziła do 
powstania wspólnego zespołu historyków, którzy działając pod patronatem władz, wydali 
wspólne zalecenia dotyczące obecności określonych zagadnień w edukacji szkolnej. Same 
zaś wydarzenia, zwłaszcza kwestia wołyńska, prowadziły do gestów współpracy polityków 
z obu stron (prezydenci Leonid Kuczma i Aleksander Kwaśniewski). 

Joanna Wojdon (Uniwersytet Wrocławski) dokonała analizy sposobu, w jaki przed-
stawiana jest historia najnowsza w polskich podręcznikach historii. Podkreśliła, że mimo 
żywych w społeczeństwie sporów wokół wydarzeń i procesów zachodzących w kraju po 
1989 r., w podręcznikach nie znajdziemy śladów dyskusji jako sposobu przedstawienia tych 
zagadnień. Owszem, dyskusja może toczyć się w mediach lub publikacjach akademickich, 
jednak podręczniki przedstawiają uczniom autorytatywną, jednoznaczną interpretację wy-
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darzeń. Co najwyżej odnotowując, że wydarzenie lub proces budziły emocje społeczne. 
Pomijając możliwe przyczyny polityczno-społeczne tego stanu rzeczy (preferencje poli-
tyczne autorów podręczników), ów brak dyskusji w odniesieniu do historii najnowszej nie 
był rzeczą niezwykłą w polskich podręcznikach historii. Wraz z całym systemem eduka-
cyjnym są one nastawione na transmisję autorskiego modelu przeszłości. Jego kwestiono-
wanie – poprzez przedstawienie dyskusji nad przyjętą interpretacją zdarzeń – nie mieści 
się w tym sposobie konstruowania narracji podręcznika.

Volodymyr V. Kravchenko (University of Alberta, Edmonton) zajął się problemem 
obecności przeszłości sowieckiej w przestrzeni i narracji historycznej Ukrainy. Wskazał, 
że dziedzictwo Związku Radzieckiego oraz Rosji jest obecne niemal na każdym kroku na 
Ukrainie. Podkreślił, że nie sposób od niego uciec. Zarówno w XIX, jak i XX w. Rosja, 
a później Związek Radziecki były bowiem odpowiedzialne za modernizację, w tym in-
dustrializację kraju. I jest to element stale obecny w jego przestrzeni. Ponadto wiele ele-
mentów symbolicznych z okresu sowieckiego – mimo zmian po 2013 r., czasami bardzo 
gwałtownych – jest stale obecnych.  Niekiedy podejmuje się próby zmiany znaczenia tego 
dziedzictwa – jak wymalowanie na piersi pomnika Żołnierza-Oswobodziciela w Charko-
wie, wybudowanego tuż przed 1989 r., narodowej flagi Ukrainy. Jednak odrzucić w narracji 
historycznej sowieckości Ukrainy nie sposób.

W dyskusji podsumowującej Ch. Lorenz przedstawił problem badań i obecności w prze-
strzeni publicznej masakr dokonywanych przez wojska holenderskie na ludności Indonezji 
w czasie walk o jej niepodległość. Szacuje się, że w wyniku stosowania procedury odpo-
wiedzialności zbiorowej zginęło wówczas od 100 do 300 tys. ludzi. Tak duża rozbieżność 
w szacunkach wynika z faktu, że nikt ani w Holandii, ani w Indonezji nie prowadził do-
tąd całościowych, systematycznych badań zagadnienia. Władze holenderskie odmawiały 
uznania tych wypadków za mające charakter systematycznie stosowanych represji, a zatem 
zbrodni wojennych. Uważano, że: a) były to akcje policyjne wewnątrz państwa holender-
skiego, nie mogły więc być zbrodniami wojennymi; b) miały wyjątkowy charakter i nie 
można ich traktować łącznie, lecz śledzić każde ze zdarzeń z osobna. W podręcznikach 
historycznych, ale też w profesjonalnej dyskusji historycznej temat ten był nieobecny. 
W syntezie dziejów Holandii wydanej u schyłku XX w. nakazano zmienić określenie tych 
wydarzeń ze „zbrodni wojennych” na „nadzwyczajne wypadki”. Ostatecznie pierwsze 
profesjonalne badania nad tym zagadnieniem były prowadzone w Szwajcarii, Włoszech 
i Australii. Badacz wskazał, że historycy nie są wolni od działania na rzecz mitologizacji 
przeszłości narodowej, że państwo demokratyczne również opiera się na mitach historycz-
nych. Co więcej, ustrój demokratyczny nie chroni historyków przed naciskami ze strony 
władz, by prezentowali przeszłość w wygodnym dla władz-narodu kształcie. Wreszcie, 
pod względem mitotwórczej działalności historyków nie ma między nimi a amatorami 
zasadniczej różnicy. Historycy jednocześnie tworzą i obalają mity.

W kontekście refleksji przedstawionych w trakcie obrad zespołu zaproszonego przez Ch. 
Lorenza ciekawie zapowiadała się zorganizowana przez Antoona De Baets (University of 
Groningen) oraz Sachę Zala (University of Bern) sekcja poświęcona Wykorzystaniu i nad-
używaniu historii. Organizatorzy podkreślali, że historia jest stale obecna w dyskursie spo-
łecznym, zwłaszcza politycznym. Co zatem odróżnia uprawnione wykorzystywanie historii 
jako argumentu w dyskusji od nadużywania jej autorytetu w przestrzeni publicznej? 

Organizator, A. De Baets, zastanawiał się nad okolicznościami, wartością i celem wyko-
rzystywania przez historyków porównań. Jego rozważania nie odnosiły się jednak do badań 
porównawczych zestawiających ze sobą dwa lub więcej posiadających wspólne cechy przy-
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kładów pewnego zjawiska. Tu oczywistym celem jest znalezienie szczególnych cech tego 
zjawiska dzięki ich występowaniu w różnych okolicznościach. Autor skupił swoją uwagę 
na porównaniach językowych stosowanych przez badaczy w ich narracjach. Szczególnie 
blisko przyjrzał się tym, które odnosiły się do zjawisk potencjalnie bliskich, a przynajmniej 
znanych odbiorcy, dochodząc do wniosku, że podstawowym celem tej procedury jest przede 
wszystkich nawiązanie kontaktu piszącego z czytelnikiem, czy też ogólnie – z odbiorcą. 
Porównanie tak rozumiane ma pomóc rozbudzić świadomość odbiorcy, otworzyć go z po-
mocą tego, co znane, na podróż w mniej oczywiste rejony rzeczywistości.

Shraddha Kumbhojkar (Savitribai Phule Pune University) przedstawiła dwa przykłady 
wykorzystywania przeszłości w dyskursie społeczno-politycznym dotyczącym funkcjono-
wania kast w Indiach. Zestawiła ze sobą opracowania powstałe po 1945 r., a zawierające 
historyczne uzasadnienie aspiracji dwóch kast – braminów i niedotykalnych. W pierwszym 
przypadku 20 wybitnych intelektualistów indyjskich wywodzących się z tejże kasty pod-
kreślało w swoich esejach wkład kulturowy braminów w rozwój Indii. Przede wszystkim 
jednak akcentowało ich trwającą 100 lat bezinteresowną walkę o niepodległość. Z kolei 
w zbiorze kilkudziesięciu relacji kobiet z kasty niedotykalnych działających w ruchu na 
rzecz wyrównania statusu kast w latach 40. i 50. XX w. przewija się motyw dyskryminacji 
politycznej i gospodarczej niedotykalnych. Autorka, wskazując na elementy sprzeczności 
między narracjami obu zbiorów a historycznymi faktami, zastanawiała się nad granicą 
między użyciem historii jako argumentu w dyskusji politycznej a jej wykorzystywaniem 
w celach sprzecznych z ideą nauki. Ostatecznie uznała, że użycie historii zamienia się w jej 
wykorzystywanie wówczas, gdy ma to negatywne konsekwencje dla społeczności. A za 
ich przewidzenie musi odpowiedzieć każdy sięgający po historię jako argument. Dodajmy, 
że jest to inna forma prezentowanego przez I. Kurillę relatywizmu historycznego. W tym 
przypadku bliższa pragmatyzmowi, jednak o silnym odcieniu etycznej odpowiedzialności 
za skutki wybiórczego korzystania z obrazu przeszłości w celu manipulacji – tj. prowa-
dzenia polityki. 

Cécile Gonçalves (EHESS) przedstawiła, w jaki sposób António de Oliveira Salazar 
w ramach budowania Nowego Państwa w Portugalii wykorzystywał odwołania do przeszło-
ści. Jednym z elementów jego ideologii było przywrócenie współczesnym pamięci o Wiecz-
nej Portugalii, o imperium, którego powierzchnia przekraczała wielkość Francji i Niemiec 
razem wziętych, a bliska była powierzchni Stanów Zjednoczonych. Budując swój program 
społeczny, dyktator odwoływał się do przeszłości, propagując ideał pobożności, życia ro-
dzinnego i oddanego państwu. Państwo miało w pełni kontrolować tworzenie wizerunku 
przeszłości, to ono bowiem miało odbudowywać narodową pamięć zniszczoną w czasach 
republiki. Idee Salazara nie były nowe, odwoływał się on do dawnej ideologii monarchicz-
nej, ale bez osoby króla. Co nie zmieniało faktu, że na propagandowych przedstawieniach 
był ukazywany jako świecki święty. Historia Portugalii, a raczej wypreparowane z niej 
wątki i idee służyły modelowaniu przyszłego narodu i jego współczesnych wyborów.

Zhao Bo (University of Amsterdam) oraz S. Zala (University of Bern) w swoich refera-
tach poruszyli zbliżony problem – konsekwencji ochrony prywatności w sieci Internet dla 
badań historycznych. Zhao Bo skoncentrował się na zagadnieniu zabezpieczenia pamięci 
zmarłego przed dyfamacją. Wskazał kilka możliwych okoliczności, które mogą tym skut-
kować – m.in. dyfamacja w serwisach społecznościowych, łatwość dyfamacji ponad grani-
cami państw, kultur i religii, także dyfamacja społeczności religijnych i ich symbolicznych 
przywódców. To sprzyja tworzeniu norm prawnych chroniących osoby odciskające swój 
cyfrowy ślad w sieci. Z drugiej strony zbieranie informacji z portali społecznościowych, 
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zakupowych, bankowych itp. w skali masowej daje historykowi świetną okazję do pozna-
nia zarówno jednostki, jak i – przede wszystkim – zachowań w skali masowej. Oznacza 
to konieczność posiadania przez historyka kompetencji w zakresie operowania big data, 
analizy danych, wykorzystywania narzędzi statystycznych. 

S. Zala skupił się na skutkach szerokiego wprowadzania w życie legislacji chroniącej 
prywatność w Internecie. Jej rezultatem jest powolne usuwanie z obiegu wielu informacji 
ze względu na możliwość naruszenia sfery prywatnej bohatera. Prowadzi to jednak do po-
wstawania „dziur pamięci” zbiorowej. Zwłaszcza że rezultatem jest brak wiedzy, że czegoś 
można by się spodziewać, czegoś szukać. Tak jest w przypadku inwentarzy archiwalnych, 
z których usuwa się wszelkie dane zawierające imiona i nazwiska, co powoduje, że całe 
serie dokumentów nie są odnotowywane w inwentarzach dostępnych on-line. Konkludując, 
Autor wskazał, że gdy nie tak dawno największym zagrożeniem dla dostępu do informacji 
była „racja stanu” i stojąca za nią cenzura, teraz staje się nią „racja prywatności” i tworzone 
dla jej ochrony prawo.

Trudno powiedzieć, że referaty i następująca po nich ogólna dyskusja przyniosły prze-
konujące rozstrzygnięcie postawionego przez organizatorów zagadnienia. Wyraźniejsza 
stała się natomiast postępująca kontekstualizacja używania wartościujących określeń odno-
śnie do posługiwania się autorytetem historii w sporach politycznych. Nową perspektywę 
przynosi też zderzenie powszechności dostępu do informacji z powszechnym – czy może: 
powszechnie deklarowanym – pragnieniem prywatności. Paradoksalnie, zarówno dyktatury, 
jak i ustroje demokratyczne w imię wyznawanych wartości są skłonne ograniczać wolność 
badań naukowych z zakresu historii. I nie jest to już tylko teoria.

W kontraście do nieco zbyt przewidywalnych refleksji samych historyków, świeży od-
dech wniosła dyskusja w ramach „okrągłego stołu” zorganizowanego przez Ewę Domań-
ską (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Skierowała ona uwagę uczestników 
na myślenie o przeszłości jako pewną opozycję wobec europejskiej jego formy, tj. historii 
jako nauki. Zorganizowała spotkanie badaczy zajmujących się różnymi zagadnieniami 
z pogranicza sztuki współczesnej oraz analizy przeszłości. Jej celem było przede wszystkim 
zastanowienie się, czy sposób, w jaki artyści podejmują problematykę przeszłości, może 
być punktem wyjścia dyskusji nad strategiami epistemologicznymi w odniesieniu do cza-
sów minionych? Krytykując „imperializm poznawczy” tradycji europejskiej, organizatorka 
wskazywała na możliwości, a nawet konieczność odwołania się do perspektywy innych 
kultur. Pomocny w tym miałby być zwłaszcza kontakt z artystami tworzącymi w ich ra-
mach. Jako przykład wskazała dzieła chińskiego twórcy Wenda Gu6. Ten, m.in. w ramach 
instalacji United Nation, wskazywał na medium języka jako barierę, ale jednocześnie 
narzędzie przekazywania treści i dziedzictwa kultur (instalacje przypominające świątynie 
z napisami złożonymi ze znaków naśladujących pismo europejskie lub chińskie, ale nie-
mających rzeczywistego znaczenia, wykonanych z włosów jako nośników DNA i sym-
bolicznie rozumianych tradycji kultur ich właścicieli). Jako przykład innego podejścia do 
przeszłości E. Domańska przedstawiła twórczość Nandiphy Mntambo z RPA7. Jej uwagę 

6  Więcej o artyście, wraz z prezentacją jego dzieł, na stronie http://wendagu.com/home.html 
(dostęp: 5 IX 2015).

7 Więcej zob.: http://africandigitalart.com/2014/05/on-cowhide-feminity-and-vulnereability-
-nandipha-mntambo/; http://www.stevenson.info/artists/mntambo.html; https://africancontempora-
ryartnow.wordpress.com/2014/10/06/nandipha-mntambo/; https://www.academia.edu/3983004/Lo-
cating_experience_An_analysis_of_Nandipha_Mntambo_s_solo_exhibition_Ingabisa (dostęp do 
wszystkich stron: 5 IX 2015).
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szczególnie przykuło przedstawienie Europy jako czarnoskórej kobiety z rogami krowy. 
Wykorzystywanie skór krowich jako tworzywa artystycznego jest bardzo charakterystycz-
ne dla twórczości Mntambo. W interpretacji Domańskiej miało to świadczyć o włączeniu 
w obręb tradycji lokalnej, afrykańskiej, europejskich wątków kulturowych. Swoistym 
kontrapunktem do tej hipotezy była rozmowa z samą artystką w czasie telekonferencji. 
N. Mntambo odrzuciła sugestie o dominującym wpływie na jej twórczość lokalnej kultury 
ludu, z którego się wywodziła. Wskazywała raczej na swoje dążenie do podkreślania fuzji 
różnych kultur, ich mieszania się w zgoła nieprzewidywalny sposób, jako podstawowe 
przesłanie, jakie chciała zawrzeć w swoich pracach.

Andrea Giunta (University of Texas, Austin) przedstawiła sylwetki i działalność arty-
styczną wybranych artystów z Ameryki Południowej, którzy w swoich dziełach nawiązy-
wali bądź do ikonografii będącej częścią mitu założycielskiego narodów (przedstawienia 
Simóna Bolívara w Chile i Argentynie), bądź do aktualnych wydarzeń politycznych. Wska-
zywała na fakt podejmowania swoistej gry z zamawiającym, którym bywało państwo, przez 
samych artystów. Podkreślała żywe emocje wśród członków poszczególnych narodów, jakie 
wywoływało przedstawienie bohaterów ich wyobraźni w sposób odbiegający od przyjęte-
go kanonu. Zwłaszcza jeśli przedstawienia te kwestionowały model narodowego bohatera 
– mężczyzny, ucieleśniający ideał patriarchalnego opiekuna rodziny. Claudia Mandel Katz 
(Uniwersytet Kostarykański) przedstawiała działalność gwatemalskiej performerki Reginy 
Galindo8. W swoich pracach upominała się ona o pamięć o cierpieniu dziesiątków tysięcy 
zabitych i setek tysięcy brutalnie pokrzywdzonych przez juntę mieszkańców Gwatemali, 
głównie Indian. Szczegółowo przedstawiła instalację While they are still free z 2006 r. 
W jej ramach naga artystka, będąca w ósmym miesiącu ciąży, była przywiązana do łóżka 
pępowiną. Akcja miała przypominać o ofiarach brutalnych gwałtów dokonywanych przez 
wojskowych i bojówki paramilitarne na dziesiątkach tysięcy kobiet indiańskich. Odpowie-
dzialni za to nadal znajdują się na wolności. Przypomnieniem tego faktu, jak również innych 
zbrodni przez nich dokonanych, był kolejny performance. W jego ramach artystka przeszła 
do budynku sądu najwyższego Gwatemali, odciskając swoje ślady stopami zanurzonymi 
wcześniej w krwi ludzkiej. Symbolicznego znaczenia nabierał fakt, że bezpośrednio po 
zakończeniu tej akcji spadł deszcz zmywający ślady zostawione przez R. Galindo na ulicy.

Z odmiennej perspektywy na przeszłość spojrzała þóra Pétursdóttir (Arctic University of 
Norway, Tromsø). Z wykształcenia archeolożka, Pétursdóttir zajmuje się ruinami współczes-
nych budynków w ramach kultury europejskiej jako elementem dziedzictwa kulturowego, 
wyraźnie podkreślając odrębność problematyki ruin od dążenia do odbudowy i zachowania 
pierwotnego kształtu obiektu. W tym też widziała specyfikę całego ruchu w ramach współ-
czesnej kultury europejskiej, który wartościował – wysoko – właśnie ruiny, odrzucając 
paradygmat konserwatorów o konieczności odtworzenia lub przynajmniej zamrożenia bie-
żącego kształtu obiektów. Autorka podkreślała, że u wielu osób ruiny przywołują całą gamę 
emocji, których nie są w stanie wzbudzić odnowione zabytki. I podkreślała tym samym 
wartość tego typu kontaktu z przeszłością leżącą u podstaw tych obiektów – a właściwie 
bardziej z teraźniejszością odbiorców wrażeń wywoływanych przez ruiny. 

Yang Jiashen (Shandong University, Jinan) przedstawił interesującą prezentację genezy 
wybranych znaków współczesnego pisma chińskiego. Odwołując się do znaków powsta-
łych tysiące lat przed naszą erą i związanych z pojęciem małżeństwa, wskazał na odmien-
ną wartość poznawczą studiowania zabytków pisma alfabetycznego i hieroglificznego. 

8 Zob. http://www.reginajosegalindo.com/ (dostęp: 5 IX 2015, strona w języku hiszpańskim).
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Podkreślił, że pismo chińskie zawiera w sobie przekaz kulturowy (dominacja mężczyzn, 
specyficzna rola kobiet i dzieci, odrębność pozycji dziecka płci męskiej i żeńskiej), który 
oddziałuje po dziś dzień. W tym sensie studiowanie pisma chińskiego jest jednocześnie 
podróżą do głębokich, często współcześnie już nieuświadamianych fundamentów dzisiej-
szej kultury Chin.

Dyskusja podsumowująca spotkanie zorganizowane przez E. Domańską koncentrowała 
się wokół problematyki przełamania europocentrycznych strategii poznawczych obecnych 
w głównym nurcie badania przeszłości, a także przyszłości historii, czy może raczej – przy-
szłości narracji o przeszłości jako narzędzia perswazyjnego, modelującego społeczeństwo 
w kierunku bliższym ideałom współpracy i pokoju. Akcentowanie tego etycznego i społecz-
nego wymiaru podejmowania badań historycznych może stanowić ciekawy kontrapunkt do 
przedstawionych wyżej rozważań nad demokratyczną cenzurą i autocenzurą w badaniach 
historycznych wynikającą z poszanowania praw jednostki. Społeczne zaangażowanie ba-
dań nie wydaje się dostatecznie dobrą wskazówką do podejmowania decyzji dotyczących 
podejścia epistemologicznego do przeszłości. A jednocześnie przekonanie Europejczyków 
o ułomności wywodzących się z ich tradycji kulturowej strategii poznawczych warte jest 
zastanowienia w kontekście powszechnego ich przyjęcia w pozostałych kulturach. W trak-
cie dyskusji miało miejsce instruktywne zderzenie akceptacji racjonalizmu poznawczego 
uznawanego przez członka nieeuropejskiej społeczności za uniwersalne i adekwatne na-
rzędzie analizy przeszłości z oczekiwaniami intelektualnymi Europejczyków. E. Domań-
ska podjęła bowiem dyskusję zarówno z N. Mntambo, jak i Y. Jiashenem, szukając w ich 
doświadczeniu nowych dróg poznawania rzeczy minionych. W obu przypadkach, zarówno 
artystki, jak i historyka kultury, odpowiedzi były – z naszego punktu widzenia – konwencjo-
nalne, odwołujące się do dobrze nam znanych mechanizmów transferu i dyfuzji kulturowej, 
a w sferze metodologii oparte na klasycznym modelu racjonalnego dowodzenia.

Kongres w Jinan oferował uczestnikom setki różnych punktów widzenia przedstawia-
nych w ramach kolejnych wystąpień referentów. Tych kilka zaledwie propozycji przywo-
łanych w niniejszym sprawozdaniu nie jest w stanie ukazać reprezentatywnego obrazu 
współczesnego podejścia do badań przeszłości. Jednak nawet one wskazują, że prowadzone 
obecnie badania wymykają się próbie przypisania do jednego paradygmatu badawczego. 
Dużą – dla piszącego te słowa: zatrważającą – rolę odgrywa w doborze tematyki i realizacji 
badań pragmatyzm i powiązany z nim relatywizm poznawczy w naukach historycznych. 
Co gorsza, wydaje się, że afirmacja lokalnych punktów widzenia na sposób dochodzenia 
do prawdy – choć słowo to jako przestarzałe rzadko już pada w dyskusjach teoretycz-
nych – będzie premiować jeszcze silniejszą relatywizację analiz przeszłości. Wywierając 
presję na odrzucenie uprzywilejowanej, uniwersalnej roli historii jako nauki w dyskursie 
o przeszłości. Niemniej jednak w poszukiwaniu wspólnej płaszczyzny do dyskusji, mimo 
stałego odwoływania się do poszanowania lokalnych pamięci i strategii narratywizacji 
przeszłości, tradycja europejskiego racjonalizmu pozostaje powszechnie stosowana. Lo-
gika i podporządkowana jej analiza źródeł – jakkolwiek nienowocześnie może to brzmieć 
– nadal pozostają zasadniczymi drogami porozumienia badaczy przeszłości ze wszystkich 
kontynentów.
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KSIĘGA HENRYKOWSKA WPISANA NA LISTĘ UNESCO „PAMIĘĆ ŚWIATA”

Lista „Pamięć Świata” (Memory of the World) została ustanowiona przez UNESCO 
w 1992 r. z zamiarem zarejestrowania najcenniejszych zabytków piśmiennictwa, też do-
kumentacji audiowizualnej, które posiadają znaczenie o wymiarze światowym. Do listy, 
liczącej już niemal trzy i pół setki pozycji, został dołączony na mocy decyzji Międzynaro-
dowego Komitetu Doradczego (International Advisory Committee of UNESCO’s Memory 
of the World Programme) pierwszy zabytek pochodzący ze Śląska – Księga henrykowska, 
która jest obecnie własnością wrocławskiego Archiwum Archidiecezjalnego.

Starania o ten wpis trwały niemal dwa lata. Najpierw władze miejskie Wrocławia powo-
łały specjalną komisję, złożoną z przedstawicieli Uniwersytetu Wrocławskiego (instytutów 
Historycznego oraz Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej), Papieskiego Wydziału 
Teologicznego, władz Archidiecezji Wrocławskiej oraz dyrektorów Wojewódzkiego Archi-
wum Państwowego i Biblioteki Miejskiej. Jej celem było wytypowanie odpowiedniej rangi 
zabytku związanego z Wrocławiem bądź ze Śląskiem, który można by zaproponować do 
wpisu. Spośród kilku przedstawionych na posiedzeniach tego gremium kandydatur, zgło-
szenie Księgi henrykowskiej uzyskało jednogłośne poparcie. Poparcie wyrazili też wybrani 
eksperci polscy spoza Wrocławia (z Warszawy, Krakowa) oraz zagraniczni (z Niemiec, 
Czech i Stanów Zjednoczonych), do których zwracano się z prośbą o opinię. Stosowny 
wniosek na zlecenie władz miasta Wrocławia i archidiecezji wrocławskiej został opraco-
wany przez piszącego te słowa.

Księga henrykowska została ukazana we wniosku wieloaspektowo1. Przedstawiono 
ten utwór powstały w klasztorze cystersów w niewielkim Henrykowie na Dolnym Śląsku 
jako zabytek o pierwszorzędnym znaczeniu dla kultury polskiej, zawierający najstarsze 
zapisane zdanie w języku polskim, ale też jako źródło w sposób unikatowy dokumentujące 
przemiany cywilizacyjne dokonujące się na XIII-wiecznym Śląsku za sprawą miejscowych 
książąt oraz osadników przybywających z Zachodu, głównie z krajów niemieckich. Autorzy 
Księgi spisywali swoje dzieło w dwóch etapach – około lat 1269–1273 i 1310. Jest ono 
wprawdzie kroniką klasztorną, jednak sposób jego opracowania sprawia, że wyłamuje się 
z konwencji, stając się atrakcyjną w lekturze, niepowtarzalną opowieścią o kraju, w którym 
był położony klasztor henrykowski, i ludziach, w których otoczeniu funkcjonował. Księgę 
otwiera szczegółowy opis początków klasztoru. W dalszym ciągu, w dwóch częściach zo-
stał opisany proces wrastania klasztoru w nowe niemal pod każdym względem otoczenie. 
Skrupulatnie zostały przedstawione poszczególne elementy składowe majątku klasztorne-
go wraz z historią i dokumentacją ich nabywania. Jest zatem Księga swoistym rejestrem 
majątku klasztoru oraz poradnikiem prawnym do wykorzystania na wypadek sporu z oko-
licznymi mieszkańcami. Swoistym, bo przeplatanym licznymi anegdotami, związanymi 
z ukazywanymi majątkami i ludźmi. Wiele informacji zawartych w Księdze jest wynikiem 

1 Podobizna oryginalnego rękopisu Księgi henrykowskiej znajduje się na stronie Biblioteki Cy-
frowej Federacji Bibliotek Kościelnych Fides: http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id=744 
(dostęp: 10 X 2015). Wydanie faksymilowe wraz z edycją oryginalnego tekstu łacińskiego oraz pol-
skim przekładem zob. Liber fundationis claustri sanctae Mariae Virginis in Heinrichow czyli Księga 
Henrykowska, z tekstu łacińskiego przetłumaczył Roman Grodecki, Wrocław 21991.
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procesu upiśmiennienia tradycji oralnej. Integralną częścią Księgi jest Katalog biskupów 
wrocławskich, zresztą najstarszy z dzisiaj znanych.

Przedstawiając czas przemian na Śląsku, pierwszy z kronikarzy przyjął jako ważną 
cezurę wielki najazd mongolski w 1240–1241 r., który spowodował liczne zniszczenia, 
również w henrykowskich dobrach klasztornych: w narracji Księgi opisywane wydarzenia 
zachodzą przed albo po najeździe „pogan”. Księga ukazuje w mikroskali, jak był przezwy-
ciężany kryzys spowodowany tym mutatis mutandis globalnym kataklizmem. Zwrócono 
również uwagę, że jest to świadectwo świetnie dokumentujące przejście Śląska od kultury 
oralnej do pisemnej i spowodowaną przez nią rewolucję w procesie komunikacji społecz-
nej. Wskazano także na inne aspekty procesu wymiany kulturowej odzwierciedlone na 
kartach Księgi, zwłaszcza na przenikanie się odmiennych kultur prawnych – miejscowej 
i napływowej, prowadzące do unowocześnienia norm i zwyczajów prawnych. Te przemiany 
modernizacyjne, choć na podstawie Księgi obserwowane na niewielkiej przestrzeni, mają 
znaczenie uniwersalne i należy je postrzegać jako konstytutywne dla przyszłych epok.

Z punktu widzenia UNESCO istotna jest także rola, którą zabytek wpisywany na listę 
odgrywa we współczesności. Oprócz podkreślania znaczenia Księgi henrykowskiej jako 
kapitalnego źródła dla współczesnych badań historycznych, literaturo- i językoznawczych, 
we wniosku akcentowano, że przyczynia się ona do kształtowania polskiej i niemieckiej 
tożsamości narodowej. Polakom przypomina o polskiej przeszłości Śląska w średniowieczu, 
przede wszystkim jednak, dzięki wzmiankowanemu już najstarszemu zdaniu zarejestrowa-
nemu w języku polskim, sięga ku początkom historii pisanej polszczyzny. Wspomina o tym 
każdy podręcznik języka i literatury polskiej, a także podręczniki historii. Tym samym 
urasta Księga henrykowska do rangi ważnego symbolu w wymiarze ogólnonarodowym, 
stąd wielką wagę przywiązuje się do pielęgnowania tradycji z nią związanych. Szczególnie 
silnie angażuje się w to Kościół. Dość powiedzieć, że klasztor w Henrykowie jest trakto-
wany jako „klasztor Księgi henrykowskiej”, Matka Boska z tamtejszego wizerunku została 
ogłoszona patronką słowa polskiego, a przed zabudowaniami klasztornymi stanął okazały 
pomnik z rozwartą Księgą. Z kolei z niemieckiego punktu widzenia podnosi się zwłasz-
cza znaczenie Księgi jako świadectwa ukazującego wkład średniowiecznych osadników 
niemieckich w szerzenie zdobyczy cywilizacyjnych Zachodu.

Oprócz prezentacji wielowymiarowego znaczenia Księgi henrykowskiej, we wniosku 
ukazano ją również jako zabytek kultury materialnej. W tej prezentacji znalazła się zatem 
charakterystyka kodykologiczno-paleograficzna. Gwoli przypomnienia w lapidarnym uję-
ciu: Księga henrykowska to pergaminowy kodeks o wymiarach 24,5 na 16,5 cm, liczący 
52 karty. Pierwotnie był przechowywany w obwolucie pergaminowej, a oprawiono go 
dopiero w początku XVII w. w tekturę obciągniętą pergaminem zdobionym tłoczeniami 
i delikatnymi ornamentami. Teksty główne Księgi henrykowskiej, tj. obie części kroniki 
klasztornej oraz Katalog biskupów wrocławskich, pisało trzech skrybów, posługujących się 
minuskułą gotycką, w jednej kolumnie o przeciętnych wymiarach 18 na 11,5 cm, a prze-
strzeń do zapisania wyznacza delikatne liniowanie. Zdobienia kodeksu są gustowne, choć 
dość skromne. Ograniczają się do kilku elegantszych inicjałów barwionych na czerwono, 
czasem z dodatkiem floratur.

Po półtorarocznym oczekiwaniu, na początku października 2015 r., na mocy posta-
nowień podjętych na posiedzeniach w Abu Dhabi i Paryżu, została ogłoszona decyzja 
Międzynarodowego Komitetu Doradczego o wpisie 47 nowych obiektów, w tym Księgi 
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henrykowskiej, na listę UNESCO „Pamięć Świata”2. Wpis na listę to nie tylko docenienie 
wartości tego zabytku w wymiarze światowym, lecz również zobowiązanie, które biorą 
na siebie jego właściciel oraz wnioskodawcy, do upowszechniania wiedzy na temat Księ-
gi, w tym pogłębienia świadomości kulturotwórczych skutków spotkania i pokojowej 
współpracy narodów niemieckiego i polskiego w odległym średniowieczu, o czym między 
innymi traktuje.

2 Zob. http://en.unesco.org/news/international-advisory-committee-inscribes-47-new-nomina-
tions-unesco-memory-world-register (dostęp: 10 X 2015).
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