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MATEUSZ GIGOŃ 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

RYCERSTWO ZIEMI NAMYSŁOWSKIEJ  
W PIERWSZEJ POŁOWIE XIV WIEKU1

Księstwo namysłowskie powstało na przełomie 1312 i 1313 r. w wyniku podzia-
łu państwa Henryka głogowskiego – jak na śląskie warunki państwa rozległego, bo 
obejmującego niemal cały północny i północno-wschodni Śląsk oraz Wielkopol-
skę2. Książę głogowski, umiejętnie wchodząc w sojusze z Przemysłem II wielko-
polskim i Henrykiem IV Prawym, a rywalizując z Władysławem Łokietkiem i Hen-
rykiem V legnickim, wykorzystując ponadto kryzys Czech związany z wymarciem 
głównej linii Przemyślidów, zdołał w początkach XIV w. zjednoczyć część Śląska 
z Wielkopolską i zakreślić plany koronacji w Krakowie. Śmierć w 1309 r. prze-
kreśliła te zamiary. Henryk głogowski zostawił pięciu synów – Henryka, Konrada, 
Bolka, Jana i Przemka, którzy rządzili wspólnie do 1312 r., po czym podzielili księ-
stwo na część poznańsko-żagańską i gnieźnieńsko-oleśnicką (sam Głogów przy-
padł wdowie po Henryku głogowskim w charakterze oprawy). Następny podział, 
wschodniej części, dokonał się pomiędzy 1 VI 1312 r. a 9 V 1313 r.3, gdy Bolko 
został panem Oleśnicy, a Konrad osiadł w Namysłowie. Podziały związane były 
z osiąganiem przez kolejnych młodych książąt wieku dorosłego (najpóźniej usa-
modzielnił się Przemko na głogowskiej oprawie zmarłej matki), tak że dawne duże 

1 Artykuł stanowi rozszerzoną wersję referatu wygłoszonego na konferencji „Namysłów i Ziemia 
Namysłowska w dziejach Śląska i Polski. W 700. rocznicę utworzenia księstwa namysłowskiego”, 
10–12 X 2013 r. w Namysłowie.

2 Szerzej na temat działalności Henryka głogowskiego – Historia Śląka od najdawniejszych 
czasów do r. 1400, t. 1, red. Stanisław Kutrzeba, Kraków 1933, passim (części autorstwa Romana 
Grodeckiego i Jana Dąbrowskiego); Tomasz Jurek, Dziedzic Królestwa Polskiego książę gło-
gowski Henryk (1274–1309), Kraków 2010, passim.

3 Z 1 VI 1312 r. znamy dokument księcia Konrada, który tytułuje się panem Oleśnicy, Gniezna 
i Kalisza, do tego co najmniej momentu wschodnia część dawnego księstwa głogowskiego pozostała 
niepodzielona. Natomiast 9 V 1313 r. z tytułem władcy Gniezna i Oleśnicy występuje młodszy brat 
Konrada, Bolko, a sam Konrad miesiąc później (6 VI) pojawia się jako pan Kalisza i Namysłowa. 
Zob. Regesten zur Schlesichen Geschichte (dalej: RS, nr dokumentu), [w:] Codex Diplomaticus Sile-
siae, Bd. 7/1 (2. Aufl.), 7/2, 7/3, 16, 18, 22, 29, 30, hrsg. von Colmar Grünhagen, Konrad Wutke, 
Erich Randt, 1875–1930, nr 3283, 3354, 3357.
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państwo Henryka głogowskiego stanowiło w początkach lat 20. XIV w. mozaikę 
czterech drobnych księstw (żagańskie Henryka, głogowskie Przemka, ścinawskie 
Jana i oleśnicko-namysłowskie Konrada, który przejął dział po szybko zmarłym 
Bolku). „Drobnych”, gdyż w międzyczasie utracono też na rzecz Władysława Ło-
kietka Wielkopolskę. W ten sposób upadła krótka potęga książąt Głogowa, którzy 
przez chwilę liczyli się w „wyścigu” o zjednoczenie ziem polskich, szybko jed-
nak spadli do rangi prowincjonalnych książątek. Z drugiej strony, w wyniku tych 
podziałów przez 10 lat funkcjonował w Namysłowie dwór książęcy, a księstwo 
upadło dopiero po najeździe silnej koalicji książąt linii legnickiej, którzy dążyli 
do odzyskania niegdyś utraconych terenów4.

Podejmując temat rycerstwa ziemi namysłowskiej, badacz staje na początku 
przed problemem zdefiniowania zawartych w tytule pojęć „rycerstwo” i „ziemia
namysłowska”. Jednoznaczne stwierdzenie, kto jest rycerzem, a kto nie zasługu-
je na to miano, jest jeszcze dla pierwszej połowy XIV w. bardzo trudne. Prawo 
współczesne nie definiowało pojęcia rycerstwa, ważniejszy był raczej charakter
prawny posiadanego majątku i fakt odbywania służby wojennej u boku władcy 
(teoretycznie zresztą jedno z drugiego wynikało, posiadanie ziemi na prawie ry-
cerskim obligowało wszak do stawienia się na wezwanie księcia)5. Rycerstwo jako 
grupa społeczna dąży do zdobycia maksymalnego prestiżu dla swoich członków, 
co łączy się z przejmowaniem wpływów politycznych i gospodarczych. Stąd m.in. 
obecność rycerstwa w źródłach dokumentowych epoki – występują jako strony 
transakcji majątkowych i doradcy panujących. O mniej znacznych rycerzach do-
wiadujemy się rzadziej, ze źródeł o charakterze administracyjnym, w mniejszym 
stopniu kronikarskim. Jednak i ci drobniejsi wasale określani są charakterystycz-
nymi predykatami, mającymi zaznaczyć ich wyższą od chłopskiej kondycję. Ję-
zyk takich źródeł jest dla nas bardzo ważny, gdyż właśnie wydobywa na jaw owo 
słabsze ekonomicznie i politycznie rycerstwo, o którym milczą dokumenty, a które 
było w teorii zaliczane do grupy uprzywilejowanej. Ważne jest więc nie tylko, czy 
dana osoba posiadała ziemię na prawie rycerskim, czy służyła księciu zbrojnie, 
ale też czy jest określana przez źródło jako „rycerz”6. Jak się okaże, tacy – idąc 

4 Namysłów, podobnie zresztą jak Oleśnica i kilka innych okolicznych grodów, został przez 
Henryka głogowskiego zdobyty na Henryku legnickim w 1294 r. (RS 2315; Jan Dąbrowski, Dzieje 
polityczne Śląska w latach 1290–1402, [w:] Historia Śląska od najdawniejszych czasów, s. 331–333; 
szczegółowo Jurek, Dziedzic, s. 27–55). Koalicja, o której wspomniano, obejmowała Bolesława 
legnicko-brzeskiego, Henryka wrocławskiego, Bernarda świdnickiego, a spoza linii legnickiej także 
Władysława Łokietka i może Bolka opolskiego. O tzw. wojnie koalicyjnej zob. niżej w niniejszym 
artykule.

5 Tomasz Jurek, Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1996, s. 10. Zob. też 
Jan Wroniszewski, Grupy decyzyjne w średniowiecznej Polsce – elita władzy, [w:] Genealogia 
– polska elita polityczna w wiekach średnich na tle porównawczym, red. idem, Toruń 1993, s. 177.

6 Terminem „miles” lub podobnie. W jednym z podstawowych dla niniejszego artykułu źródeł, 
Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego), której 
główna część odnosi się do początku XIV w., znaczniejszych posiadaczy określano jako „dominus” 
lub „comes”, podczas gdy szeregowych rycerzy właśnie „miles”. Rzadko występuje też (w księdze 
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za wyrażeniem z Księgi Henrykowskiej7 – rycerzykowie stanowili początkowo 
większość w ziemi namysłowskiej.

Co natomiast rozumieć należy przez pojęcie ziemi namysłowskiej? Obszar 
osadniczy mający za centrum dzisiejszy Namysłów zaczął się formować w XI–XII 
stuleciu, w wiekach XII–XIII miasto staje się regionalnym ośrodkiem targowym. 
W 1264 r. wspomniana jest „wielka, publiczna droga”8 przebiegająca przez Namy-
słów, a testament biskupa Tomasza I z 9 I 1268 r. zawiera wzmiankę o districtus 
de Namislou, oddzielonym od weichbildu Byczyny lasem Przesieka9, co ukazuje 
nam już być może uformowany podział administracyjny regionu10. Na przełomie 
XIII i XIV w. Namysłów najprawdopodobniej był już lokowanym miastem, wy-
posażonym w instytucje prawa niemieckiego (wójt), pieczęć i umocnienia11.

uposażeń, ale także np. w głogowskim spisie czynszów z ok. 1315 r.) termin „haeres” bez dodatko-
wych predykatów określający dziedzica wsi. Z kolei w dokumentach z tego czasu określenie „miles” 
zarezerwowane jest w zasadzie dla rycerza pasowanego. Zob. Liber fundationis episcopatus Vratisla-
viensis (dalej: Lib. fund.), [w:] Codex Diplomaticus Silesiae, Bd. 14, hrsg. von Hermann Markgraf, 
Joachim Schul te, Breslau 1889, B 283 (miles Rosco), B 355 (comes Swentoslaus), D 26 (dominus 
Jesconis de Prsilep – znany skądinąd możny rycerz Jasiek z Przylepu. Ciekawa jest zapiska B 450: 
in Grebin [...] et nunc tenet heredes domini Hirali Czamborii – co oznaczało chyba, że wieś dzier-
żyli wspólnie wszyscy spadkobiercy Hirala); Joseph Klapper, Ein Großglogauer Zinsregister aus 
der Zeit um 1315, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens”, 74, 1940, s. 126 (pod hasłem 
„Cigelicz” – heredes habent 7 [mansos] ad allodia); Ambroży Bogucki, Termin miles w źródłach 
śląskich XIV i XV wieku, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 1, red. Stefan K. Kuczyń-
ski, Warszawa 1981, passim; idem, Nazwy rycerstwa w „Regestach śląskich”, „Śląski Kwartalnik 
Historyczny Sobótka”, 46, 1991, 1, passim.

7 Zob. początek rozdziału 2 księgi I, opisującego pierwotne uposażenie klasztoru w Henrykowie. 
Mowa jest tam o dobrach, w których dawniej siedzieli „rycerzykowie” (militelli) Janusz i Dobro-
gost, w innych – Henryk, który „miał się za rycerza” (habebat se pro milite). Istnieli też „z tamtej 
strony Januszowa jacyś wieśniacy księcia [...]. Wśród tych wieśniaków było dwóch, którzy resztę 
przewyższali pewną zamożnością” (inter hos rusticos duo rustici existebant qui ceteros quadam 
potentia precellebant). Można sądzić, że gdyby nie ich rychła śmierć w bójce, dążyliby do stania się 
także „rycerzykami” poprzez służbę wojenną. Księga Henrykowska, opr. Roman Grodecki, Wro-
cław 2004, s. 23–24, zob. także tekst łaciński na s. 187–188. Oryginał księgi dostępny internetowo, 
http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id=744&from=publication, odnośne fragmenty na 
kartach [16] i [17] (dostęp: 10 XII 2013). 

8 Schlesisches Urkundenbuch (dalej: SUB, nr tomu i dokumentu), Bd. 1–6, bearb. von Heinrich 
Appel t, Winfried Irgang, Wien 1963–1998, Bd. 3, nr 485, podaję za: Mateusz Goliński, Elżbieta 
Kościk, Jan Kęsik, Namysłów. Z dziejów miasta i okolic, Namysłów 2006, s. 26 i przyp. 27.

9 SUB, Bd. 4, nr 47 (por. RS 1289).
10 Następna informacja o weichbildzie namysłowskim pochodzi z podejrzanego co do swej au-

tentyczności dokumentu testamentowego Henryka IV Prawego z 23 IV 1290 r., a kolejna – w akcie 
podziału księstwa głogowskiego między synów Henryka I (III) z 29 II 1312 r., nie ma więc całkowitej 
pewności, czy w połowie XIII w. istniał weichbild w rozumieniu ukształtowanej jednostki terytorial-
nej, o oznaczonych granicach, z landwójtem itp. Cały ustęp dotyczący formowania się weichbildu 
namysłowskiego opracowano na podstawie: Goliński, Kościk, Kęsik, Namysłów, s. 21, 25–26, 
30–31.

11 Z 17 VI i 23 VII 1278 r. pochodzą dwa dyplomy (jeden Tammona Quasa, dworzanina Henryka 
IV Prawego, drugi zaś wystawiony przez samego księcia dla tegoż rycerza), informujące o sprzedaży 
wójtostwa, istnieniu murów w mieście, młyna, folwarku, ław piekarniczych i szewskich itp. Winfried 
Irgang podaje w wątpliwość ich autentyczność, jednak nie można tego definitywnie sprawdzić, gdyż 



6 Mateusz Gigoń 

Jak daleko natomiast sięgały granice ziemi namysłowskiej? Nie jest łatwo na 
to pytanie odpowiedzieć, gdyż w ciągu XIII i XIV w. zmieniała się przynależność 
polityczna okolicznych ośrodków miejskich, czasem w parze z Namysłowem, 
a czasem z nim w rozłączności. Punktem wyjścia należy chyba uczynić obszar 
księstwa namysłowskiego w krótkim czasie jego istnienia (lata 1313–1323). Dwór 
książęcy jest bowiem centrum, ku któremu zwykle ciążą wielcy i mniejsi feudało-
wie, a także władze poszczególnych gmin miejskich12. Istotnym elementem będą 
także związki poszczególnych miast (lub ich brak) i zakres jurysdykcji urzędni-
ków terenowych. Przyjąć można, że władza Konrada namysłowskiego rozciągała 
się od Bierutowa na zachodzie po Gorzów Śląski na wschodzie i od Świerczowa 
na południu po Kępno na północy. Obejmowała więc – oprócz wymienionych 
ośrodków – także Bolesławiec nad Prosną, Byczynę, Kluczbork i Wołczyn oraz 
biskupi Rychtal. Południową rubież stanowiła rzeka Stobrawa i kompleks leśny 
oddzielający Brzeg i Opole od Śląska północno-wschodniego. Na wschodzie gra-
nicę wyznaczać musiała Prosna, na północy zaś linia Wieruszów–Kępno–Syców, 
przy czym pierwszy z tych ośrodków stanowił część Wielkopolski, trzeci podle-
gał księstwu oleśnickiemu, Kępno zaś szybko utracono13. Tak zakreślone grani-

zachowały się tylko w odpisach. Z kolei w 1320 lub 1324 r. Reinold Quas, zapewne syn Tammona, 
wystawił dokument opieczętowany miejskim sigillo. Zestawiając to z wcześniejszą pewną informacją 
o istnieniu w 1312 r. weichbildu namysłowskiego (zob. przyp. 10), można uznać pierwszą ćwierć 
XIV w. za moment definitywnego ukształtowania się w Namysłowie instytucji miejskich. SUB, Bd. 
4, nr 330, 337 (por. RS 1564, 1572, dokumenty Tammona Quasa i księcia Henryka); RS 4015 i 4318 
(dokument Reinolda Quasa, omyłkowo dwukrotnie opisany); Goliński, Kościk, Kęsik, Namysłów, 
s. 32–35.

12 Na truizm zakrawa stwierdzenie, że właściciele ziemscy pojawiają się w otoczeniu tego księcia, 
który panuje nad terytorium, na jakim posiadają majątki. W przypadku Konrada namysłowskiego 
nie jest to jednak tak oczywiste. Są wśród jego dworzan tacy, którzy pojawiają się także u Bolka 
oleśnickiego, możliwe, że mają więc majątki w obu księstwach (np. Gąskowie ze Stwolna); panowie 
von Gerlachsheim przechodzą wraz z Konradem na dwór oleśnicki, nie pojawiają się w otoczeniu 
nowego seniora Namysłowa, Bolesława III legnicko-brzeskiego, co sugerowałoby, że mieli majątki 
tylko w Oleśnickiem. Są też tacy posesjonaci namysłowscy, których widzimy tylko u boku księcia 
Legnicy, nie ma ich zaś u Konrada (np. Poduszkowie).

13 Bierutów, Gorzów Śląski, Świerczów oraz Rychtal, a także Byczyna, Wołczyn i Kluczbork 
należały jeszcze do ojca Konrada, Henryka głogowskiego (por. przyp. 4). W pochodzącym z 9 III 
1309 r. dokumencie Bolka opolskiego mowa jest o włościach głogowczyka dochodzących do rzeki 
Stobrawy (RS 3043). Wszystkie te miejscowości, poza Świerczowem, ale za to z Bolesławcem nad 
Prosną i Kępnem, wymienia układ krakowski z 10 VIII 1323 r., w którym książę Konrad oddaje 
ziemię namysłowską Bolesławowi legnickiemu. Następnym chronologicznie źródłem byłby układ 
lenny księcia Bolesława z królem czeskim, w którym wymienione są: Namysłów, Bierutów, Klucz-
bork, Gorzów Śląski, niezidentyfikowane Tyefense i Byczyna (RS 4843, por. też RS 5071; Lehns- 
und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter, hrsg. von Colmar 
Grünhagen, Hermann Markgraf, Bd. 1, Leipzig 1881 (dalej: LBS 1), s. 302, nr 2). W 1343 r. sy-
nowie Bolesława legnickiego złożyli Janowi Luksemburskiemu hołd lenny z ziem swego ojca, m.in. 
z Namysłowa, Bierutowa, Gorzowa Śląskiego, Byczyny, Kluczborka i Wołczyna (Regesty Śląskie, 
t. 1–5, red. Wacław Korta, Wrocław 1975–1992 (dalej: RŚl, nr tomu i dokumentu), t. 1, 67). Jeśli 
zaś chodzi o Świerczów, to w pierwszej połowie stulecia przeszedł w prywatne ręce – w 1300 r. kasz-
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ce władztwa związanego z Namysłowem będą się w pierwszej połowie XIV w. 
zmieniać. Jeszcze w latach 20. tego stulecia kontrolę nad Kępnem i Bolesławcem 
musiał przejąć Władysław Łokietek, gdyż ośrodków tych nie wymienia dokument 
lenny dla Bolesława III legnicko-brzeskiego z 9 V 1329 r.14 Następnie Bierutów 
został przez książąt legnickich sprzedany Konradowi oleśnickiemu (21 I 1339 r.)15. 
W 1341 r. Namysłów z Byczyną, Wołczynem i Kluczborkiem zastawiono Ka-
zimierzowi Wielkiemu, choć władzę na tym terenie dalej wykonywali książęta 
legniccy. W końcu król polski zwrócił zastaw (1353 r.), ale król czeski podzielił 
dawne ziemie księstwa namysłowskiego, oddając ziemię byczyńsko-kluczborską 
Bolkowi świdnickiemu16. W połowie XIV w. obszar władztwa namysłowskiego 
obejmował już tylko najbliższe przyległe ziemie, z takimi osadami, jak Wilków, 
Świerczów, Smogorzów czy Rychtal (który wraz z okolicznymi wsiami należał do 
biskupstwa wrocławskiego).

Dopóki jednak nie utracono wspomnianych wcześniej ośrodków na wschodzie 
i północy, Namysłów odgrywał wobec nich dominującą rolę. Z 1326 r. pochodzą 
pierwsze informacje o landwójcie17, którego brak w Bierutowie czy Kluczborku. 
Najbliższe centra sądowe znajdowały się w Brzegu, Oławie i Oleśnicy18. Brakuje 
dokładnych informacji o zakresie jurysdykcji starostów namysłowskich – naj-
pierw książęcego (1 II 1338 r. wspomniany jest z takim tytułem Wysko Mrokot19), 
a potem królewskiego (w zasadzie władzę nad ziemią namysłowską sprawował 
starosta wrocławski20). Przyjąć należy zakres jego jurysdykcji, jaki opisano pod 

telanem był tam wasal głogowski Piotr Lubno (RS 2582), w 1359 r. zaś czynsze z niego sprzedawał 
możny namysłowski Witko ze Smogorzowa – RŚl, t. 4, nr 374. Zob. też przyp. 21.

14 RS 4843 (LBS 1, s. 302, nr 2). Możliwe, że zamek w Bolesławcu nad Prosną powstał właśnie 
niedługo po przejęciu miejscowości przez Polaków – Jerzy Maik, Emilia Grabarczyk, Zamek 
w latach 1331–1401, [w:] Zamki środkowopolskie. Część II. Bolesławiec nad Prosną, red. Tadeusz 
Poklewski, Wrocław 1982 (Acta Archeologica Lodziensia, No 30), s. 35–36.

15 RS 6205, 6329. Oznacza więc to, że miasto wróciło pod rządy swojego poprzedniego suwe-
rena.

16 RS 6716 (dokument zastawu), 6806 (dokument w Kluczborku wydaje Wacław legnicki), 6889; 
RŚl, t. 1, nr 67, 778 (Bolesław legnicki zapisuje Namysłów swojej żonie); RŚl, t. 2, nr 611, 854, 859 
(= LBS 1, s. 331, nr 30; zwrot zastawu). Zob. Dąbrowski, Dzieje polityczne, s. 447, 494, 499–500, 
oraz Jarosław Szymański, Bitwa pod Kluczborkiem ok. 1368 r. – małe starcie na tle wielkiej poli-
tyki, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 69, 2014, 2, s. 28–31, gdzie szczegółowo omówiono 
kwestię przynależności ziemi kluczborskiej.

17 RS 4514, 4527.
18 RS 3161 (Brzeg, Oława, a także Grodków), 3283 (Oleśnica). W Bierutowie landwójta spoty-

kamy dopiero 9 VII 1337 r. (RS 5928). Wcześniej (19 VIII 1333 r.) książę potwierdził uprawnienia 
policyjno-sądowe rady miejskiej (RS 5244). Pierwszy sąd ziemski potwierdzony źródłowo odbył 
się 31 I 1295 r., „wtedy to dyspozycje w sprawie Smarchowic Polskich potwierdzili na odbytym 
w Namysłowie »iudicio generali« sędzia Filip i sześciu ławników: Goswin sołtys, Lampert, Rudeger 
szewc, Gisilbert sołtys z Gorzesławic, Girhard sołtys Pągowa, Hartung sołtys Smarchowic. Grono to 
reprezentowało niemieckie sfery sołecko-mieszczańskie z co najmniej dwóch weichbildów” – Go-
l iński, Kościk, Kęsik, Namysłów, s. 84 (tam też odesłanie do SUB, Bd. 6, nr 185).

19 RS 6047.
20 Goliński, Kościk, Kęsik, Namysłów, s. 92, 94, 98–99.
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koniec poprzedniego akapitu (Namysłów–Wilków–Świerczów – zapewne bez 
biskupiego Rychtala)21.

Przyjrzeć należy się też majątkom rycerzy ciążących ku Namysłowowi – czy 
to w okresie istnienia księstwa, czy też później. Informacje o nich są trudne do in-
terpretacji – nie dość, że dysponujemy niewielką ich liczbą, to jeszcze rozsiane są 
w czasie wielu lat. Na przykład Frankenbergowie, najsilniej bodaj związana z Na-
mysłowem można rodzina, dysponowali na początku XIV w. Rożnowem k. By-
czyny, a w połowie stulecia – Strzelcami i częścią Rychnowa k. Namysłowa. Z lat 
70. XIV w. pochodzą informacje o dzierżeniu przez nich Proślic i Komorzna, także 
k. Byczyny22. Wszystkie te dobra występują w źródłach raz, ewentualnie po dwa 
razy i nie wiadomo, w którym momencie poszczególne wsie znalazły się we wła-
daniu rodu i czy przypadkiem części z nich Frankenbergowie w międzyczasie się 
nie pozbyli. W podobnej sytuacji jesteśmy, śledząc dzieje rodziny von Birkenhain 
– w kwietniu 1324 r. bracia Jan i Reinhard sprzedają czynsze z Bierutowa, we 
wrześniu zaś 1338 r. toczyła się sprawa ich współrodowca Henryka, skonflikto-
wanego z krzyżowcami z czerwoną gwiazdą, o Bąków i Nowy Dwór pod Klucz-
borkiem23. W 1353 r. Birkenhainowie ostatecznie sprzedali te dobra, ale jeszcze 
w 1371 r. byli w okolicy obecni24. Nie wiemy więc, w którym momencie dokładnie 
osiedli w ziemi kluczborskiej i czy zostawili sobie jakiś majątek w Bierutowie lub 
okolicach (a ich późniejsza obecność przy księciu oleśnickim sugeruje, że tak25). 
Widać więc, że okolice Namysłowa i Kluczborka, a także Bierutowa i może nawet 
Oleśnicy stanowiły jeden obszar poruszania się lokalnych feudałów.

Terminem „ziemia namysłowska” trzeba więc będzie określić przede wszystkim 
ów obszar, jaki wyłonił się w połowie XIV w. po likwidacji księstwa namysłow-
skiego i nadaniu Wołczyna, Byczyny i Kluczborka księciu świdnickiemu. Jednak 
pamiętać trzeba o dawniejszej stołecznej roli Namysłowa i w szerszym znaczeniu 
łączyć ziemię namysłowską z ziemią kluczborsko-byczyńską, aż po Gorzów Śląski 
i rzekę Prosnę. Południowa granica biegłaby lasami rozciągającymi się od Olesna 
do Jelcza-Laskowic i rzeką Stobrawą, zachodnia i północna rubież jest trudniejsza 

21 M. Goliński określa następująco granice osadnictwa związanego z Namysłowem: na wschód 
i południe do Stobrawy i kompleksów leśnych, a „ku zachodowi nie przekraczało [ono] sztucznej 
granicy weichbildów, a potem powiatów namysłowskiego i bierutowskiego, która [granica] biegnąc 
na wschód od Pągowa, Wojciechowa, Lubskiej, Krasowic, Przeczowa, Ligoty Książęcej, pozostawiała 
te miejscowości oraz w sumie połowę dzisiejszej gminy Wilków i zachodnie kresy gminy Namysłów 
w obrębie ziemi bierutowskiej” – Goliński, Kościk, Kęsik, Namysłów, s. 51.

22 RS 2471; RŚl, t. 4, nr 505, 506; Urkunden Herzog Ludwig I. von Brieg, [hrsg.] v. Robert 
Rössler, Th. 1, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens”, 6, 1864 (dalej: Rössler), nr 
916, 1071; Jurek, Obce rycerstwo, s. 220–221. Oprócz tego Teodoryk von Frankenberg dzierżył 
zwierzchność nad samym Namysłowem w 1312 r. (LBS 1, s. 120, nr 4).

23 RS 4343, 6141.
24 RŚl, t. 2, nr 958. „[W 1371 r.] jakaś Katarzyna von Birkenhain zapisywała czynsz z Baumgar-

ten (Paruszowice) koło Kluczborka” – Jurek, Obce rycerstwo, s. 202 i przyp. 9, gdzie odesłanie do: 
Rössler, nr 706.

25 RS 5984, 6735; RŚl, t. 3, nr 585.
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do wytyczenia ze względu na to, że dawne granice administracyjne nie pokrywały 
się z naturalnymi formacjami terenowymi. Można w przybliżeniu przyjąć, że dzi-
siejsza granica między województwem opolskim a województwami dolnośląskim 
i wielkopolskim przebiega mniej więcej wzdłuż historycznych granic ziemi na-
mysłowskiej (z wyjątkiem okolic Rychtala, obecnie włączonego do województwa 
wielkopolskiego)26.

Kończąc rozważania wstępne, warto zauważyć, że miasta ziemi kluczborskiej 
(Byczyna, Kluczbork i zapewne też Wołczyn) miały silne związki ze strukturami 
Kościoła wrocławskiego. Wyjaśnienie tego stanu rzeczy znajduje się w księdze 
uposażeń biskupstwa, gdzie czytamy, iż „districtus circa Biczinam [Byczyny], 
Cruczburgk [Kluczborka] et Landisbergk [Gorzowa Śląskiego] habet capitulum 
Wratislaviense”27. To tłumaczy dosyć późny napływ rycerstwa do regionu. W sa-
mym Kluczborku prawo patronatu nad parafią miał wrocławski klasztor krzyżow-
ców z czerwoną gwiazdą28. Istniały też związki personalne – Mikołaj von Bancz, 
kanonik katedralny i świętokrzyski, nosił tytuł archiprezbitera Byczyny29, wśród 
braci konwentu św. Macieja (krzyżowców z czerwoną gwiazdą) znajdujemy Hen-
ryka z Kluczborka30, a Jan Colwicz, przeor konwentu w 1353 r., był wcześniej 
proboszczem w Kluczborku31.

Przechodząc do omawiania rycerstwa ziemi namysłowskiej, zaznaczyć należy, 
iż nie jest celem pracy przedstawienie wszystkich nobiles terrae. Szczegółowe dane 
zestawił niedawno Mateusz Goliński32, dlatego przywołanie w niniejszej pracy po-

26 Prawdopodobne jest, że granica między „Śląskiem” a „Polską” biegła lasami na północny 
wschód od Rychtala, podobnie jak droga krajowa nr 39. W księdze uposażeń biskupstwa wrocław-
skiego znajdujemy informację np. o wsiach Głuszyna i Zbyczyna (Lib. fund., B 232, 234), ale Grę-
banin, leżący po północnej stronie lasów rychtalskich, a na południe od Kępna, został określony jako 
„versus Poloniam” (ibidem, B 281) oraz „iacent in Polonia” (ibidem, s. 70, oraz B 327, 331). Dość 
rzadko spotykamy się z Rychtalem w źródłach średniowiecznych, za to wspominane są „dobra bi-
skupstwa w weichbildzie namysłowskim” (13 XII 1358 r., 8 II 1359 r. – RŚl, t. 3, nr 311, 389). Może 
właśnie chodzi tu o Rychtal, gdyż dobra wokół Byczyny i Kluczborka należały do innego weichbildu 
(por. dokument lenny Bolesława legnicko-brzeskiego, w którym wymienione są jego posiadłości, 
m.in. „Lantsperch [Gorzów Śląski], Tyefense [niezidentyfikowane] und Bizin [Byczyna] mit wich-
pilden” – LBS, t. 1, s. 303).

27 Lib. fund., B 259; por. dokumenty biskupów Tomasza I (9 V 1268 r.) i Nankera (13 V 1339 r.), 
RS 1289, 6261. W 1319 r. kapituła wrocławska wezwała władze miejskie Kluczborka do zażegnania 
sporu z proboszczem (RS 3960).

28 RS 2508, 2519; zob. także RS 2648, 3346, 4302. 
29 RS 3346.
30 RS 5235. Jest to dokument mistrza konwentu wrocławskiego z 25 VI 1333 r., gdzie brat Hen-

ryk jest jednym ze świadków. Raczej nie był on proboszczem kluczborskim, po prostu z tego miasta 
pochodził. Z 22 VI 1358 r. znana jest informacja o altarzyście kościoła parafialnego w Kluczborku 
– nie jest on określany jako członek zakonu (RŚl, t. 4, nr 90). Warto dla równowagi zaznaczyć, że 
także w Opolskiem osiedlali się ludzie pochodzący z Kluczborka czy okolic (np. mieszczanin Konrad 
z Kluczborka w Opolu w 1312 r. – RS 3301).

31 RŚl, t. 2, 824, 1030.
32 Goliński, Kościk, Kęsik, Namysłów, s. 47–52, tab. 2. Pierwsi właściciele, sołtysi i plebani 

miejscowości na terenie namysłowskiego terytorium osadniczego (XIII – początek XV w.).
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szczególnych jednostek będzie miało za zadanie ilustrować jakieś zjawisko, clou 
natomiast stanowić mają rozważania ogólniejszej natury.

Pierwsze informacje o majątkach rycerskich w Namysłowskiem pochodzą 
z połowy XIII w., następnie dużo informacji przynosi księga uposażeń biskupstwa 
wrocławskiego (z ok. 1304 r.) i dokumenty z przełomu XIII i XIV w. W 1256 r. 
bp Tomasz I zamieniał wsie, które graniczyły m.in. z Komorznem Stoigniewa 
i nienazwaną wsią Fryderyka syna Damiana33. W 1257 r. Idzikowice lokował 
z bratem jakiś Idzi, być może tożsamy z Idzim Juchą34. Nie ma jednak pewności, 
czy potomkowie tych rycerzy zamieszkiwali Namysłowskie na początku XIV w. 
Co do wymienionych niżej nie ma już przeważnie wątpliwości. W 1278 r. Stary 
Namysłów otrzymał od Henryka Prawego Tammo Quas – rycerz z Miśni, dworza-
nin wrocławski i głogowski35. Z XIII w. pochodzą jeszcze wzmianki o Rychwi-
nie z Objazdy (1288 r.)36 i Piotrze Lubno, posiadającym Smarchowice Wielkie 
(1295 r.)37. Wydaje się, że na południe od Namysłowa istniał kompleks rodowych 
posiadłości Samborowiców, gdyż w 1329 r. Mikołaj Samborowic zapisał Dąbro-
wę i Biestrzykowice jako dożywotnią oprawę dla swej żony38. Na dokumencie 
świadczyło jego trzech współrodowców. W 1290 r. Wilków otrzymał od Henry-
ka V Grubego Gunter von Biberstein, bywalec kilku dworów śląskich, łowczy 
wrocławski i możny głogowski39. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego 
notuje przypadki zagarniania dóbr kościelnych przez jakichś okolicznych milites 

33 RS 909. Stoigniew może być tożsamy z ówczesnym kasztelanem legnickim. Co do Fryczka zaś 
Marek Cetwiński sądzi, że może być to Fryderyk stolnik wrocławski (znany w latach 1245–1248), 
tożsamy z Fryczkiem z Gorgowicz (3 X 1263 r.). Tomasz Jurek – za W. Irgangiem – twierdzi, że 
Fryczko z Gorgowicz pojawia się tylko w falsyfikacie. Fakt, że w latach 40. XIII w. nie ma na Śląsku 
wielu Fryderyków, jednak Fryderyk stolnik nie jest ani razu określony jako „syn Damiana”. Wydaje 
się więc, że są to dwie różne postacie, może nawet faktycznie „synem Damiana” jest Fryczko z Gor-
gowicz, gdyż fałszerz, który go umieścił w dokumencie, mógł się posiłkować autentyczną postacią. 
Jeśli chodzi o posiadłość naszego Fryczka – może tą bezimienną wsią jest Ligota Wołczyńska, gdyż 
na początku XIV w. wymieniony jest jako jej właściciel „rycerz Damian” (Lib. fund., B 257 – byłby 
to więc wnuk pierwszego Damiana). W tym czasie znany jest Damian ze Smolnej, z możnej rodziny 
Gąsków (poświadczył jeden dokument, 21 XII 1295 r. w Brzegu księciu Henrykowi legnickiemu 
– RS 2390). W sprawie Stoigniewa i Fryczka – zob. SUB, Bd. 2, nr 296, 331, 353 (por. RS 640b, 662, 
668, a także 1172); Marek Cetwiński, Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Biogramy i rodowody, 
Wrocław 1982, C 186 (Fryderyk stolnik), 253 (Henryk z Gorgowicz), 784 (Stoigniew kasztelan Le-
gnicy); J u r e k, Obce rycerstwo, s. 230 i przyp. 1 do hasła Gorgowitz.

34 SUB, Bd. 3, nr 259; RS 1645; Cetwiński, Rycerstwo, C 320; Goliński, Kościk, Kęsik, 
Namysłów, s. 47, tab. 2, s. 65–66.

35 Por. RS 1564, 1572; Zob. Jurek, Obce rycerstwo, s. 269.
36 SUB, Bd. 5, nr 381.
37 SUB, Bd. 6, nr 185 (= RS 2351).
38 RS 4895. Gdyby wsie nadane były Mikołajowi w lenno, chyba nie mógłby ich zapisać żonie. 

Majątki starych rodów często znajdowały się w różnych księstwach, gdyż stanowiły dziedzictwo sprzed 
podziałów Śląska na mniejsze dzielnice. Na marginesie można tu wspomnieć dokument z 30 IV 1326 r. 
(RS 4527), w którym bracia Jezioro sprzedają sołtystwo w Ligotce Mikołajowi z Dąbrowy. Możliwe, 
że chodzi tu o Mikołaja Samborowica. Goliński, Kościk, Kęsik, Namysłów, s. 73.

39 SUB, Bd. 5, nr 462 (= RS 2149).
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– sołtystwo we wsi Zgorzelec miał trzymać rycerz Stanik, inni części Krzyżowic 
i Sadogóry, jeszcze inni dobra biskupie między Włochami a Stobrawą40. Z tego 
samego źródła pochodzą dalsze informacje: Ligotkę trzymali możni Jeziorowie, 
Smarchowice panowie de Strel, Kowalowice i Smogorzów Andzej Wiesenburg, 
Brzezinki na północ od Rychtala posiadał jakiś Stezo, Gręboszów i Bukową Śląską 
Lutko, Smardze Rosco (Roszko, Roch?)41. Na pograniczu ziem namysłowskiej 
i oleśnickiej posiadali majątki: Peregryn Chopassyn (z Kopaszyny? – rycerz znany 
na dworze oleśnickim, miał dobra pod Bierutowem i wieś Minkowskie)42; nieja-
ki Wilhelm (folwark k. Wojciechowa)43; Paweł de Harta (folwark w Ligocie44). 
Gdzieś między Namysłowem a Świerczowem miały być lokowane duże, stułanowe 
wsie villa Tammonis i villa Thylonis, ale trudno je zidentyfikować z istniejącymi
później45. Następnie na wschodzie, pod Wołczynem i Byczyną, dobra otrzymali 
Frankenbergowie, o czym była już mowa (folwark Dworzyszcze, dziś zaginiony; 
później należały do nich też Proślice, Komorzno, Strzelce i część Rychnowa)46. 
Z dokumentu z 1309 r. wiemy, że w Ziemiełowicach siedzieli Eberhard i Henryk, 
zapewne bracia, piszący się z Borowa47. M. Goliński zwraca też uwagę na wieś 
Strzelce, być może zamieszkałą przez rycerzy służebnych (strzelców)48. 

Zidentyfikowanych na przełomie XIII i XIV w. posiadaczy ziemskich podzielić
można na dwie grupy różniące się statusem majątkowym i społecznym. Pierwszą 
tworzą drobni posiadacze jednej lub części wsi, którzy „upamiętnienie potomnym” 
zawdzięczają w zasadzie Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego. Nie odgry-
wają oni właściwie żadnej roli politycznej (choć potrafili mocno uprzykrzyć życie
wielkim, jak ci rycerze zagarniający dobra biskupstwa) i nie pojawiają się więcej 
w źródłach. Do tej grupy zaliczyć można 14–15 ze zidentyfikowanych imiennie
rycerzy49, choć oczywiście liczba ta nie odpowiada faktycznej liczbie drobnych 

40 Lib. fund., B 278, 277 i 285, 290.
41 Odpowiednio: Lib. fund., B 231, 237, 241c, 233, 238, 239, 283.
42 Lib. fund., B 274; RS 4836; Zob. też RS 3535, 3536.
43 Lib. fund., B 271.
44 Nie ma pewności, o którą Ligotę chodzi – w grę wchodzą Wielka i Mała pod Oleśnicą, może 

Książęca k. Namysłowa, a może Ligotka Jeziorów. W 1352 r. mamy potwierdzonego ławnika ole-
śnickiego Mikołaja de Harta (RŚl, t. 2, nr 662), co sugerowałoby którąś z oleśnickich Ligot, ale skoro 
np. ławnikiem wrocławskim mógł być Piotr z Głogowa (RS 3558), to i w Oleśnicy mógł znaleźć się 
człowiek spod Namysłowa. Zob. też J u r e k, Obce rycerstwo, s. 319.

45 Lib. fund., B 241m, 242. Zob. Goliński, Kościk, Kęsik, Namysłów, s. 79–80.
46 Lib. fund., B 248; RS 2471; RŚl, t. 4, nr 505, 506; Rössler, nr 916, 1071. Por. przyp. 22.
47 RS 3049, zob. też RS 5483.
48 Goliński, Kościk, Kęsik, Namysłów, s. 68.
49 Pamiętając oczywiście o kilku kontrowersyjnych przypadkach – jak traktować owych vicinos, 

którzy zajęli dobra biskupie w Siemysłowie? (Lib. fund., B 290). Czy Jan z Grębanina jest poddanym 
śląskim, czy wielkopolskim? (ibidem, B 281, 327, 331 – ostatnie dwie wzmianki poprzedzone tytułem 
na s. 70: „iste sunt ville que iacent in Polonia ab ista parte Baritz”). Kim jest nienazwany „rycerzem” 
Damian Barlocze? (ibidem, B 289). Czy panowie de Strel to świeccy, czy duchowni? (ibidem, B 237). 
Nie zaliczono tych wszystkich przypadków do grupy „drobnych posiadaczy”. Zaliczono natomiast 
kilku rycerzyków spod Bierutowa, a to ze względu na związki tego miasta z Namysłowem (ibidem,  
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posiadaczy w okolicy. Tylu zostało zapisanych w źródłach. Trudno orzec coś o po-
czątkach ich majątku, mogą stanowić potomków kolonizatorów lub być osadzani 
przez księcia (albo Kościół) jako ludzie zależni. Podobni im pojawiają się czasem 
w źródłach, jeśli udało im się np. trafić przed sąd książęcy rozstrzygający status
prawny jakiejś posiadłości lub w inny, zwykle przypadkowy sposób. Możliwe jest, 
że przodkowie lub potomkowie takich rycerzyków stawali wyżej w hierarchii spo-
łecznej, np. jako dworzanie któregoś z książąt lub możniejsi mieszczanie, niestety 
nie da się tego prawie nigdy ustalić ze względu na brak źródeł ilustrujących awans 
lub upadek rodu50. Zwykle nie ma takich źródeł nawet w przypadku możniejszych 
przedstawicieli rycerstwa.

Do drugiej grupy zaliczyć należy dziewięciu uczestników „wielkiej polityki”. 
To możne rody i ich przedstawiciele, dworzanie książęcy, urzędnicy – ludzie, któ-
rzy pojawiają się w źródłach kilkakrotnie, co oznaczało ich okresowe lub długo-
trwałe przebywanie w orbicie władzy51. Wbrew pozorom mamy tu dość szeroką 

B 237, 268, 269, 274, 275, 281, 289, 290). Jako piętnastego zaliczono Damiana z Ligoty Wołczyń-
skiej (ibidem, B 257). Może jest on potomkiem Damiana i Fryczka z połowy XIII w., a może postacią 
tożsamą z Damianem ze Smolnej, współrodowcem znanych bardziej Wojciecha Gąski i Bogusza ze 
Smolnej. Ów Damian ze Smolnej wystąpił tylko na jednym dokumencie (21 XII 1295 r., RS 2390), 
ale ze względu na przynależność do możnego rodu mógłby być ważną osobistością. Jednak fakt, że 
Gąskowie mieli majątki pod Oleśnicą, a nie pod Wołczynem (RS 6756; RŚl, t. 5, nr 396), każe raczej 
odrzucić hipotezę o tożsamości Damiana z Ligoty i Damiana ze Smolnej.

50 Na terenie Królestwa Polskiego drobni rycerze chronili się przed deklasacją, przyjmując herby 
znaczniejszych rodów, np. małopolski ród genealogiczny Turzynitów, używający własnego herbu 
z półtorakrzyżem i pastorałem, pod koniec XIV w. zaczął określać się jako bardziej znany ród he-
raldyczny Prus (I), którego herbem było samo półtorakrzyża. Noszący w herbie strzemię z gwiazdą 
członkowie rodu Zarosie usunęli w podobnym momencie gwiazdę, „przyznając się” do możniejszego 
rodu Strzemię. Podobne przypadki miały zresztą miejsce także później, np. w XVI w. członkowie nie-
wielkiego rodu heraldycznego Lubrzów zaczęli określać siebie mianem bardziej znanych Jastrzębców. 
Starodawne prawa polskiego pomniki, t. 7, z. 3, wyd. Bolesław Ulanowski, Kraków 1885, nr 412, 
1114; Stanisław Dziadulewicz, O herbie Lubrza. Przyczynek do heraldyki polskiej, „Miesięcznik 
Heraldyczny”, 2, 1909, s. 37–39; Jadwiga Chwalibińska, Ród Prusów w wiekach średnich, Toruń 
1948, s. 101, 107, 110–112; Borys Paszkiewicz, Michał Florek, Pieczęć Gedki i herb Bienia z Ło-
sosiny, [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów 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. 367–368 (zob. w tym samym zbiorze referat Marcina Wolskiego, Kilka uwag o herbie Ogniwo 
i rodzie „Lubowlitów”, s. 397–398).

51 W tej grupie również nie unika się kontrowersji – zaliczono tu ledwie raz pojawiającego się 
na dworze oleśnickim Peregryna Chopassyn. Jego przydomek oraz imię syna – Budko – wskazywać 
by mogły na pokrewieństwo z XIII-wiecznym dworzaninem wrocławskim Budziwojem Kopaszyną 
(świadczył on dokumenty głównie we Wrocławiu i jeden w Bierutowie, a więc w okolicy – zob. 
Cetwiński, Rycerstwo, C 104). Jedyne świadczenie Peregryna miało miejsce 20 XI 1315 r. (RS 
3535, 3536 – prawdopodobnie jest to jeden dokument, który dochował się do naszych czasów albo 
w dwóch ekspedycjach, albo w postaci brudnopisu i czystopisu). W tym wypadku potraktowano 
rycerza i jego syna en bloc, zakładając właśnie, iż obecność w źródłach dowodzi ich przebywania 
w orbicie dworu. Jeszcze więcej kłopotów przysparzają wymienieni w Liber fundationis episcopatus 
Vratislaviensis panowie de Strel. W grę wchodzić mogą przedstawiciele rycerskich rodów von Strehla 
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rozpiętość majątkową, a każdy niemal podmiot, o którym będzie mowa, stanowi 
też osobny przypadek, jeśli chodzi o sytuację społeczną, historię, źródło wysokiej 
pozycji. Samborowice, Jeziorowie, Gunter von Biberstein i Andrzej von Wiesen-
burg to przedstawiciele możnowładztwa śląskiego (z tym że Andrzej był kanoni-
kem wrocławskim). Chociaż ostatni dwaj są niemieckiego pochodzenia, ich rody 
obecne są bodaj najdłużej w elitcie społecznej spośród familii wymienionych w tym 
artykule (znaczenie osiągnęli już w pierwszej połowie XIII w.52). Przedstawicie-
le wszystkich czterech gentes mają majątki rozsiane w różnych rejonach Śląska, 
a to ze względu na długą służbę kilku władcom, panującym czy to nad Legnicą, 
czy Wrocławiem, czy też Głogowem53. Śmiało można zakwalifikować ich do elity
społecznej całej dzielnicy śląskiej. Majątki, jakie otrzymali w Namysłowskiem, 
są uzupełnieniem ich substancji położonej w innych regionach, przy czym Biber-
stein otrzymał swój Wilków ledwie w 1290 r.54 Wsie Jeziorów i Samborowiców 
mogły być w ich posiadaniu dłużej – oba te rody związane były z władcami 
Wrocławia i Legnicy panującymi nad Namysłowem w XIII w. Możliwe jest też, 
oczywiście, że oba rody dokonały po prostu żywiołowej kolonizacji pustek namy-
słowskich, choć i tak musiały mieć na to placet książęcy.

Wśród ważnych posesjonatów namysłowskich spotykamy też Tammona Quasa 
i Teodoryka von Frankenberga. Ich włości nie są tak rozległe, jak wymienionych 
przed chwilą możnych, obaj stoją dopiero na początku swych karier (Quasowie nie 
zdziałali co prawda wiele więcej, ale Frankenberg otrzyma zwierzchnictwo nad sa-
mym Namysłowem). Otrzymali od władców nadania niedługo po swoim przybyciu 
na Śląsk, w nagrodę za wierną służbę i w celu uczynienia z nich przeciwwagi dla 
przedstawicieli starszego możnowładztwa55.

Piotr Lubno i Peregryn Chopassyn są przedstawicielami średnio zamożnego rycer-
stwa. Obydwaj mieli dobra w okolicach Oleśnicy i Namysłowa, nie mamy natomiast 
wiadomości o innych dobrach ani dokładnych informacji o ich rodzinie56. Z takiego 

lub Strzała. Jednakże wydaje się, że w Liber tytułem dominus określa się zwykle albo władcę, albo 
osobę duchowną (rzadko świeckiego, np. Stefana z Wierzbnej, brata bp. Henryka – Lib. fund., A II 
41). Możliwe więc, że panowie de Strel to jacyś duchowni, choć pisownia wskazywałaby na Strzałów. 
Ani Strehlów, ani Strzałów nie widać w Namysłowskiem (por. RS, passim, po haśle Strel, Strela; 
Jurek, Obce rycerstwo, s. 292–293).

52 Cetwiński, Rycerstwo, C 262, 423, 721; Jurek, Obce rycerstwo, s. 199–200, 304–305; zob. 
też Helena Polaczkówna, Ród Wezenborgów w Polsce i jego pierwotne gniazdo, „Rocznik Towa-
rzystwa Heraldycznego”, 7, 1924–1925 (wyd. 1926), s. 137–138.

53 Jeziorowie np. pod Wołowem (RS 5739) i Środą Śląską (RS 2389); Samborowice, oprócz dóbr 
podnamysłowskich, dysponowali majątkami koło Niemczy (Kazanów, Tyniec nad Ślęzą), Wrocławia 
(w 1313 r. sprzedali Klecinę dwóm mieszczanom wrocławskim) i Oławy (Leon Białkowski, Ród 
Czamborów-Rogalów w dawnych wiekach, „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego”, 6, 1921–1923, 
s. 85–87); w kwestii Wiesenburgów i Bibersteinów zob. przyp. 52.

54 Zob. przyp. 39.
55 Zob. przyp. 22 i 35.
56 O domniemanych związkach Peregryna z Budziwojem Kopaszyną – zob. przyp. 51. Co do 

Piotra Lubno – trudno wypowiadać się o jego przodkach, jego przydomek nie jest wcześniej spoty-
kany. On sam miał dwóch braci, Jakuba i Pawła (RS 2351). Jakiś Jeszko Wnuk zwany Lubno kupił 
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średniego rycerstwa książęta powoływali czasem nowych dworzan, chcąc uzależnić 
nowicjuszy od siebie i w ten sposób, opierając się na wiernych wasalach, wzmocnić 
swą władzę. Piotr Lubno zdołał wykorzystać swą szansę57, niestety, Peregrynowi 
się to nie udało i szybko zniknął ze źródeł58. Spośród wszystkich wymienionych 
możniejszych rycerzy bodaj ta dwójka była najbardziej z ziemią namysłowską 
związana, właśnie dlatego, że nie posiadali majątków w innych regionach. Warto 
zwrócić uwagę, że występowali tylko na omawianym terenie (nie podróżowali 
z władcami po całym księstwie), mogliby stać się reprezentantami społeczności 
lokalnej, lecz w początkach XIV w. ta społeczność była jeszcze za słaba. Z kilku 
liczących się namysłowskich posiadaczy większość miała interesy także poza re-
gionem.

* * *
Utworzenie księstwa namysłowskiego na przełomie 1312 i 1313 r. stać się mog-

ło szansą dla okolicznych drobnych rycerzy. Nowy dwór książęcy potrzebował 
nowych ludzi, którzy poparliby politykę młodego władcy. Przyglądając się oto-
czeniu księcia Konrada, możemy sprawdzić, na kim chciał oprzeć rządy. Znamy 
10 dokumentów tego władcy z czasu, w którym władał on księstwem namysłow-
skim; do tego jeden dokument, jaki wystawił po podziale księstwa głogowskiego 
na część głogowsko-żagańską i oleśnicko-namysłowską (29 II 1312 r.), a przed 
rozpadem tej ostatniej na działy oleśnicki i namysłowski (przełom 1312 i 1313 r.). 
Jest też sygnatariuszem układu z Henrykiem VI wrocławskim z 10 I 1322 r. Po 
10 VIII 1323 r. Konrad rozpoczyna rządy w księstwie oleśnickim, gdzie panuje 
do 1362 r., wydając kilkadziesiąt dokumentów, które dla naszych rozważań będą 
pełniły funkcję pomocniczą, porównawczą (obrazując skład jego otoczenia).

Analiza list świadków dokumentów księcia namysłowskiego wykazała, że 
najczęściej świadczącymi (a więc prawdopodobnie najbardziej znaczącymi) byli 
członkowie rodów von Gerlachsheim, von Ebersbach, von Frankenberg i von 
Tannenfeld59. W dwóch z pierwszych dokumentów księcia Konrada świadczyli 

od księcia Bolka opolskiego sołtystwo oraz 25 łanów frankońskich w Domaradzu, nieodległym od 
Świerczowa (którego kasztelanem był Piotr), celem przeniesienia na prawo niemieckie (9 III 1309 
r., RS 3044). Majątek Piotra Lubno nie był jednak mały – posiadał Smarchowice, łan w Jelczu-La-
skowicach, wójtostwo Kożuchowa i być może jakieś dobra w Oleśnicy Ratajach, jeśli utożsamimy 
go z Piotrem z Ratajów (ten ostatni nosił tytuł klucznika, podobnie jak Lubno; zob. RS 2224, 2269, 
2351, 3183).

57 Dzierżył  stanowisko klucznika oleśnickiego, wójtostwo w Kożuchowie i kasztelanię w Świer-
czowie (zob. przyp. 56).

58 Wspomniano już o jego jedynej bytności przy księciu oleśnickim (RS 3535, 3536). Ostatnim 
śladem po Peregrynie jest sprzedaż wsi Minkowskie, jakiej dokonał na rzecz swego syna Budka 3 V 
1329 r. (RS 4836).

59 Gunter von Gerlachsheim wystąpił jako świadek na pięciu dokumentach księcia Konrada (RS 
3357, 3900, 4184, 4277; Karl G. Bruchmann, Ergänzungen und Berichtigungen zu den Regesten 
zur schlesischen Geschichte, „Zeitschruft des Vereins für Geschichte Schlesiens”, 68, 1934, s. 186), 
a jego krewny Zygfryd na jednym (Bruchmann, Ergänzungen, s. 186); Peregryn von Ebersbach na 
czterech (RS 3656, 4184, 4233; Bruchmann, Ergänzungen, s. 186), a jego brat Konrad na dwóch 
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ponadto Werner von Der i Gerhard von Werde, którzy podobnie jak Teodoryk von 
Frankenberg byli dawnymi dworzanami jego ojca60. Spośród tych wszystkich po-
staci tylko Frankenbergowie i może Tannenfeldowie posiadali dowodnie majątek 
na terenie księstwa przed jego utworzeniem61. Der, Werde i Frankenberg szukali 
sobie miejsca na arenie politycznej po rozpadzie księstwa głogowskiego (a co 
za tym idzie – dużego tamtejszego dworu), Gerlachsheimowie, Ebersbachowie 
i Tannenfeldowie zjawili się w okolicy niedawno (pierwsi przeniknęli z księstwa 
świdnickiego, pozostali mieli świeże związki z dworem głogowskim62). Dla po-
równania można zauważyć, że na sąsiednim dworze oleśnickim księcia Bolka takie 
zjawiska nie zachodziły. Dokumenty tego władcy poświadczają przede wszystkim 
zasiedzieli w okolicy rycerze słowiańskiego pochodzenia (panowie ze Smolnej, 
z Prusic czy zaginionego dziś Retkowa), a z dawnych dworzan głogowskich od-
najdujemy trzy drugorzędne postacie, świadczące po jeden raz63. 

Widać więc, że spośród wielu rycerzyków, o których wspomina na początku 
XIV w. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego, żaden nie zasłużył na łaskę 
księcia namysłowskiego. Żaden zapewne nie był na tyle możny, by stać się atrak-

(RS 4149; Bruchmann, Ergänzungen, s. 186 – w tym drugim jako sędzia dworski); Teodoryk von 
Frankenberg na trzech (RS 3283, 3656; B r u c h m a n n, Ergänzungen, s. 186), a jego synowie: 
Konrad na jednym (RS 4149) i Teodoryk na dwóch (RS 4233, 4253); Otto von Tannenfeld na dwóch 
(RS 3656; Bruchmann, Ergänzungen, s. 186; trzeci raz Otto wystąpił w dokumencie księcia jako 
strona transakcji – RS 3357), a jego krewny Tyczko na jednym (RS 4253).

60 Der raz (RS 3283), Werde dwa razy (RS 3283; Bruchmann, Ergänzungen, s. 186).
61 O majątkach Frankenbergów była już mowa (zob. przyp. 22), Tannenfeldowie zaś sprzedali 

6 VI 1313 r. jakiś „młyn Paszka”, zapewne położony w Namysłowie, gdzie wystawiono dokument 
(RS 3357). Nie wiadomo, jak długo ów młyn pozostawał wcześniej w ich gestii. Bardzo prawdopo-
dobne jest, że oprócz niego mieli jednak już wtedy jakieś dobra pod Namysłowem, gdyż Tyczko von 
Tannenfeld pojawiał się później w Namysłowie (25 VII 1335 r. poświadczył dokument Bolesława III 
legnicko-brzeskiego, a 23 V 1359 r. został wymieniony w grupie „feudałów dystryktu namysłow-
skiego” – RS 5483; RŚl, t. 4, nr 505, 506). W 1308 r. w Oleśnicy świadczył Ulryk von Ebersbach, 
jest to jedyne jego wystąpienie i jedyna poszlaka wskazująca, że rodzina ta mogła mieć jakiś majątek 
w okolicy (RS 3006; warto przypomnieć, że u boku księcia Konrada występowali Peregryn i Konrad 
von Ebersbach). Gerlachsheimowie dopiero w 1320 r. sprzedają część dóbr koło Starego Namysłowa 
i nie możemy wypowiedzieć się na temat, jak długo owe dobra posiadali (RS 4039).

62 J u r e k, Obce rycerstwo, s. 216, 226, 296. Listę ważnych rodów uzupełnić winni dwaj pano-
wie von Stercza – Teodoryk zwany Koppo, notariusz książęcy (RS 3357, 4233; zob. Jurek, Obce 
rycerstwo, s. 291–292), a także Tammo, którego widać jednak dopiero od 23 IV 1321 r., a który obda-
rowany został zwierzchnością nad Bierutowem (trzymał ją bodaj do swej śmierci, gdyż po przejęciu 
kontroli nad Namysłowskiem przez Bolesława III występuje w jego dokumentach tyczących się tej 
ziemi. Po wykupieniu Bierutowa przez Konrada, Tammo von Stercza został jego sędzią i wydał do-
kument wspólnie z bierutowskimi rajcami, co sugeruje, że miał w tym mieście pewne uprawnienia 
– zob. RS 4109, 4278, 4328, 4343, 5876, 6407).

63 Np. Bogusz ze Smolnej pojawia się na siedmiu z dziewięciu znanych dokumentów Bolesła-
wa oleśnickiego (RS 3354, 3534, 3535 i 3536 – prawdopodobnie czystopis i brudnopis jednego 
dokumentu – 3658, 3979, 4021); Jan ze Żmigrodu jest adresatem dwóch dokumentów (RS 3456, 
3534) i świadkiem jednego (jako Jan z Prusic – RS 3535 i 3536); Jan z Retkowa poświadczył trzy 
dokumenty (RS 3354, 3534, 3535), a jego krewny Szymon jeden (RS 3534); z dawnych dworzan 
Henryka głogowskiego mamy Guntera von Predel (RS 4021), Boto von Wiesenburga (RS 3534) 
i Piotra Stoszowica (RS 3354).
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cyjnym partnerem politycznym władcy. Co ciekawe, nie widać też przy Konradzie 
ani Jeziorów, ani Samborowiców, ani Guntera von Bibersteina. Być może książę nie 
chciał uzależniać się od zbyt potężnych feudałów, a może to oni sami nie wykazali 
zainteresowania służeniem prowincjonalnemu księciu (Samborowiców znajduje-
my często u boku Bolesława III legnicko-brzeskiego, a jeden z Jeziorów został 
później notariuszem tego władcy64). Dwór namysłowski składał się przeważnie 
ze średnio zamożnych, nowo przybyłych rycerzy, prawdopodobnie dopiero przez 
Konrada obdarowanych majątkami w księstwie. Tylko niektórych z nich widzimy 
u boku Konrada po jego przejściu na księstwo oleśnickie, co sugeruje, że właściciel 
majątku związywał się zawsze z władcą terytorium, na którym ten majątek posia-
dał. Warto uczynić krótką dygresję poświęconą tzw. wojnie koalicyjnej i w ogóle 
przemianom w Namysłowskiem w latach 20. XIV w.

Gdy na wiosnę 1321 r. zmarł Bolko oleśnicki65, książę Konrad zajął jego księ-
stwo, co spowodowało ofensywę Bolesława III legnicko-brzeskiego. Chciał on od-
zyskać ziemie utracone przez jego ojca (zob. wyżej). Książę legnicki sprzymierzył 
się z Henrykiem wrocławskim, Bernardem świdnickim, Władysławem Łokietkiem 
i być może Bolkiem opolskim. Kontrakcja dyplomatyczna księcia Konrada spowo-
dowała wyjęcie z tego bloku Henryka wrocławskiego, jednak i tak przewaga koali-
cjantów była znaczna i w traktatach podpisanych w Krakowie w sierpniu 1323 r. 
zawarowano zrzeczenie się Namysłowa przez Konrada na rzecz Bolesława III. 
W ten sposób książę namysłowski stał się księciem oleśnickim, ziemię namysłow-
ską przejął zaś książę legnicko-brzeski66. Dla rycerstwa osiadłego wokół Namysło-
wa, Bierutowa czy Kluczborka oznaczać to mogło albo exodus do Oleśnicy, albo 
też konieczność podporządkowania się nowemu władcy. Spośród 12 osób, które 
pojawiły się w dokumentach Konrada więcej niż jeden raz, sześć, siedem widzimy 
dalej w Namysłowie67, a tylko jedna (notariusz Koppo von Stercza) przechodzi 
wraz z księciem do Oleśnicy. Do migrujących za Konradem możemy zaliczyć też 

64 Dariusz Bednarek, Kancelarie i personel kancelaryjny Bolesława III, księcia legnickiego, 
[w:] Studia historyczne. Ustrój, Kościół, militaria, red. Kazimierz Bobowski, Wrocław 1993 (Acta 
Universitatis Wratislaviensis No 1471, Historia 106), s. 83–84.

65 Stało się to przed 23 IV 1321 r., w tym bowiem dniu Konrad namysłowski wystąpił w Oleśnicy 
jako nowy suweren (RS 4109). Zob. Kazimierz Jasiński, Rodowód Piastów śląskich. Piastowie 
wrocławscy, legnicko-brzescy, świdniccy, ziębiccy, głogowscy, żagańscy, oleśniccy, opolscy, cieszyńscy 
i oświęcimscy, Kraków 2007, tab. III/1.

66 O wojnie koalicyjnej zob. Dąbrowski, Dzieje polityczne, s. 358–362; Bronisław Włodar-
ski, Polityka Jana Luksemburczyka wobec Polski za czasów Władysława Łokietka, Lwów 1933,  
s. 25–28 (Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Wydział II Historyczno-Filozoficzny, 
t. 11, z. 3). Por. też RS 4184 (umowa Henryka wrocławskiego z Konradem, 10 I 1322 r.) i RS 4277 
(układ krakowski kończący wojnę).

67 Ową siódmą osobą byłby dawny notariusz Stefan Aleksandrowicz, o którym wiadomości 
urywają się aż do 14 XI 1336 r., gdy występuje u boku oficjała wrocławskiego Apeczki (RS 5750). 
Nazwany jest proboszczem w Bierutowie, ale nie wiadomo, czy stale tam przebywał. Jakieś realne 
związki z bierutowską farą jednak miał, gdyż w testamencie kazał ufundować w niej ołtarz Najświęt-
szej Maryi Panny (w tym celu nabył od Bożywoja von Lossow czynsze w Smarchowicach; przy tej 
okazji nazwano go też kanonikiem krakowskim – RS 5876, 5889, 5891).



 Rycerstwo ziemi namysłowskiej w pierwszej połowie XIV wieku 17

panów von Gerlachsheim, choć przy księciu nie świadczą już po 1323 r. ani Gunter, 
ani Zygfryd, lecz ich krewny Jan68. Bolesław legnicki wydał specjalny dokument, 
przyrzekając, iż nie będzie nikomu konfiskował majątków (na imienne wyróżnienie
zasłużyli w nim sobie bogaci Frankenbergowie)69. Wydaje się, że słowa dotrzymał, 
gdyż, jak wspomniano, większość dworzan Konrada jest uchwytna w źródłach 
dotyczących ziemi namysłowskiej. Pozostają Frankenbergowie pojawiający się 
kilkakroć u boku nowego suwerena, pozostaje zwierzchnik (burgraf?) Bierutowa 
Tammo von Stercza, majątki utrzymują w Namysłowskiem Gerlachsheimowie70 
i Ebersbachowie71. Z dokumentów z lat 20. i 30. dowiadujemy się też o majątkach 
rodziny von Birkenhain, której przedstawiciele nie świadczyli co prawda ani razu 
przy Konradzie w Namysłowie, za to należą do jego rady w Oleśnicy72. Z kolei 
przy Bolesławie legnickim, podczas załatwiana spraw związanych z Namysłowsz-
czyzną, pojawiają się Samborowice i Tammo von Stercza73 (ten drugi zwłaszcza 
przy podejmowaniu decyzji dotyczących Bierutowa; ci pierwsi obecni są w radzie 
tegoż księcia także w innych sytuacjach74). Odsprzedanie wójtostwa namysłowskie-
go Sułkowi ze Smedisdorf (14 XII 1333 r.75) pokazuje nam być może budowanie 
przez księcia Bolesława własnego zaplecza na nowo zajętym terytorium (Sułek 
jest najprawdopodobniej przedstawicielem lokalnego rycerstwa). Obok dóbr wasali 
Konrada (już) oleśnickiego występują więc w ziemi namysłowskiej dobra poplecz-
ników Bolesława legnickiego, a także posiadłości rycerzy niezwiązanych z żadnym 
dworem lub zbyt ubogich, aby wkraczać na dwory któregokolwiek z książąt. Do-
wiadujemy się np. o losach wspomnianego wcześniej Eberharda z Borowa, który 
umiera przed 25 VII 1335 r. Wtedy to wdowa po nim wraz z synem Szymonem 
sprzedaje łan w Ziemiełowicach mieszczance namysłowskiej76. Nie do końca jasna 

68 Pozostająca siódemka i migrująca dwójka dają razem dziewięciu świadków. Z pozostałej trójki 
Gerhard von Werde i Bertold von Haugwitz po prostu zmarli (chyba że Gerhard von Werde, jakiego 
widać w Oleśnickiem w 1346 i 1348 r., to on sam, a nie jego syn – RŚl, t. 1, nr 421, 717), ostatni 
zaś, Goczko, notariusz Konrada, najpewniej tożsamy jest z regularnie w latch 20. i 30. występującym 
w kościelnych dokumentach magistrem, kanonikiem głogowskim i wrocławskim (por. choćby RS 
3775, 3777, 4320, 4549, 5645 i in.).

69 LBS I, s. 64, nr 6.
70 Grabisza von Gerlachsheim nadał 19 II 1329 r. klasztorowi NMP na Piasku czynsze z łaźni 

i łój z ław mięsnych w Bierutowie (RS 4809).
71 W 1329 r. przy Bolesławie legnickim widać Peregryna von Ebersbach, z 1358 r. zaś pochodzi 

informacja o trzymaniu przez tę rodzinę Biestrzykowic na południe od Namysłowa – Jurek, Obce 
rycerstwo, s. 216–217, przyp. 10 do hasła: Ebersbach, gdzie odesłanie do: Das Landbuch des Für-
stenthums Breslau, hrsg. von Gustav A. Stenzel, [b.m.w.] 1842, s. 138 (Uebersicht der Arbeiten und 
Veränderungen der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur).

72 RS 4343, 6141 (majątki w Bierutowie i pod Kluczborkiem), 3658 5984, 6735 (Birkenhainowie 
w Oleśnicy).

73 Por. RS 4328, 4343, 4344, 4836, 4895, 5276, 5606 i in.
74 Np. RS 3936, 4022, 4545, 4870, 5241 i wiele in.
75 RS 5276.
76 RS 5483. Uwaga! Data roczna tego dokumentu jest hipotetyczna, gdyż znamy go tylko z XVIII-

-wiecznego odpisu. Rok 1335 jest najwcześniejszy, kiedy dyplom ten mógł zostać wystawiony, ale 
może też pochodzić z lat późniejszych. Zob. przyp. 3 do tego regestu.
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jest kondycja niejakiego Poncjana, który wraz z synami Klimkiem i Henrykiem 
otrzymał od krzyżowców z czerwoną gwiazdą dziewięć prętów ziemi w Kujako-
wicach (Kunzendorf) k. Kluczborka i łan in antiqua curia77. Widzimy więc ciągle 
pełen przekrój społeczeństwa namysłowskiego – od bogatych bywalców dworów 
książęcych (Samborowice) przez skromnych posiadaczy ziemskich (Borowscy) 
po na poły zależnych dzierżawców (Poncjan). Wciąż jednak społeczność rycerska 
ziemi namysłowskiej nie wydała odpowiednio silnych ekonomicznie i politycznie 
nowych rodów. Możliwości przebicia się namysłowskich rycerzy do bezpośred-
niego otoczenia księcia są ciągle niewielkie i tylko jednostkom udaje się brać 
udział w podejmowaniu decyzji. Oprócz wspomnianego wójta Sułka ze Smedisdorf 
świadkami książęcych dokumentów są Tammo von Stercza, Tyczko von Tannen-
feld, Albert von Gerlachsheim, Clemo de Smard i Frankenbergowie78. Znajdujemy 
też po raz pierwszy nazwiska Teodoryka von Baruth, Hermana Turynga i Henryka 
von Posern79, którzy później odegrają bardzo ciekawą rolę w Namysłowie (zob. 
niżej). Można sądzić, że właśnie otrzymali lub nabyli jakieś majątki w okolicy, 
o czym nas przekonują późniejsze dokumenty. Wszystko to jednak pojedyncze 
świadczenia pojedynczych osób, w dodatku tylko na dokumentach wystawionych 
w ziemi namysłowskiej lub jej dotyczących.

Oprócz tych kilku jednostek, z którymi liczyli się władający Namysłowem ksią-
żęta Legnicy, dalej egzystują w okolicy średnio zamożni posiadacze sprowadzeni 
wcześniej przez księcia Konrada. Ślady obecności Tannenfeldów, Birkenhainów, 
Gerlachsheimów czy Ebersbachów, jakie odnajdujemy w dokumentach z czasów 
władania Namysłowem przez Konrada, a później z lat 50. i późniejszych prowadzą 
do wniosku, że także w latach 30. i 40. XIV w. rody te obecne były na interesują-
cym nas terenie. Ponadto dotarły do nas szczątkowe informacje o drobniejszych 
posiadaczach80 – jak również o wielkich rodach, których dobra wciąż znajdowały 
się w Namysłowskiem (ale, jak wielokrotnie podkreślano, stanowiły poboczne 
gałęzie sieci majątkowej tych rodów81).

* * *

77 Dokument z 7 XII 1323 r. (RS 4302). Z dóbr tych Poncjan i jego zstępni mają służyć „wedle 
zwyczaju, mimo stojących naprzeciw temu listów”. Więcej informacji o tych „rycerzykach” służeb-
nych nie mamy.

78 RS 5483 (Sułek ze Smedisdorf i Tyczko von Tannenfeld), 5606 (Tammo von Stercza i Teodoryk 
von Frankenberg II), 5876 (Tammo von Stercza i Albert von Gerlachsheim), 6721 (Clemo de Smard, 
Wolfram i Luter von Frankenberg); dokumenty te pochodzą z lat 30. i 40. XIV w., te z wcześniejsze-
go dziesięciolecia przynoszą nam wieści tylko o Tammonie von Stercza, świadkującym zarządzenia 
Bolesława dotyczące Bierutowa (RS 4328, 4343, 4344).

79 RS 5483, 5876, 5928, 5606.
80 Borowscy w Ziemiełowicach (RS 5483), czy też znani z jednego dokumentu (RS 5606) Mikołaj 

i Wawrzyniec z Siemysłowa, wspomniany Poncjan (RS 4302).
81 1 II 1338 r. Wacław legnicki zatwierdził posiadanie Wilkowa córce Guntera von Bibersteina; 

obecność Frankenbergów przy księciu w Kluczborku 15 XII 1341 r. oraz posiadanie przez nich dóbr 
wokół Byczyny w latach 70. XIV w. świadczą o ciągłym przebywaniu tego rodu w okolicach Na-
mysłowa (zob. przyp. 22).
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W dokumentach namysłowskich z lat 40. XIV w. pojawiają się nowe postacie 
– nieco tajemniczy Clemo de Smard82 i Witko ze Smogorzowa. Ten pierwszy po-
chodzić mógł ze Smardzów położonych na wschód od Rychtala lub Smardów pod 
Kluczborkiem. Wątłą nicią hipotezy łączyć go można z rycerzykiem Roszkiem, 
znanym Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego (zob. wyżej), który posiadał 
właśnie wieś Smardze. Jednak o Clemie (Klemensie?) nie posiadamy żadnych bliż-
szych informacji, pojawił się bowiem w źródłach tylko raz. Witko ze Smogorzowa 
natomiast jawi się nam jako możny feudał, trzymający kilka wsi i zamek Stare 
Kolnie, a także posiadający krewnych obecnych na dworze księcia (na marginesie 
można tu zaznaczyć, że w 1342 r. nastąpił pierwszy podział władztwa Bolesława III 
– on sam osiadł w Brzegu i panował też nad Namysłowem, synom zaś, Wacławowi 
i Ludwikowi, pozostawił Legnicę). Widzimy go głównie jako świadka dokumentów 
związanych z ziemią namysłowską, ale miał Witko szersze koneksje i horyzonty. 
W listopadzie 1345 r. przebywał na dworze biskupim we Wrocławiu, poświadczył 
też dokument z 16 IX 1358 r., w którym książę Ludwik potwierdzał ustanowienie 
Wierzbięty z Palowic opiekunem dziedziców Mikołaja Samborowica83. Trudno się 
wypowiadać o związkach Witka z Samborowicami (a tym bardziej z Wierzbiętą) 
na podstawie tylko tej jednej sytuacji. Możliwe jednak, że nie znalazł się na liście 
świadków przypadkowo84. Zwrócić należy uwagę, że kilka lat wcześniej, 25 XI 1352 
r., przy księżnej brzeskiej widzieliśmy syna Witka, Henryka85. W dokumentach tego 
czasu kilkakrotnie pojawił się również Berold ze Smogorzowa, uzupełniając grupę 
krewniaków obecnych w regionalnej polityce86. Do tej rodziny, oprócz wspomnia-
nych już Starych Kolni, należały dobra w Michałowicach k. Brzegu, Świerczowie, 
Bąkowicach i Czepielowicach, nie wspominając o samym Smogorzowie87. Wiemy 

82 RS 6721.
83 RŚl, t. 1, nr 386; t. 4, nr 184.
84 Warto zwrócić uwagę na dokument z 28 VIII 1349 r. (RŚl, t. 2, nr 112), poświadczony m.in. 

przez Witka. Książę Bolesław przekazał w nim radzie miejskiej Brzegu niektóre dochody w zastaw, 
w zamian za poręczenie długu. Jest to więc dokument niezwiązany zupełnie z ziemią namysłowską. 
Zestawiając go z dokumentem biskupa wrocławskiego (RŚl, t. 1, nr 386), jeszcze jednym dokumen-
tem księcia Bolesława, wystawionym w Brzegu a dotyczącym wsi pod Oławą (RŚl, t. 2, nr 311), 
a także z obecnością syna Witka przy księżnej brzeskiej we Wrocławiu (RŚl, t. 2, nr 771), otrzymamy 
obraz Witka ze Smogorzowa jako stosunkowo ruchliwej postaci, biorącej udział w polityce całego 
księstwa, a nie tylko przeznaczanej przez władcę do regulacji stosunków lokalnych.

85 RŚl, t. 2, nr 771.
86 RŚl, t. 4, nr 299, 386, 505, 506.
87 RŚl, t. 1, nr 806 (zamek Stare Kolnie); RŚl, t. 4, nr 299 (Michałowice – Berold sprzedaje tu 

2 łany, które wcześniej otrzymał za folwark w tej samej wsi), 374 (Świerczów – Witko sprzedaje 
dochody z tej wsi), 378 (Bąkowice – podobnie); RŚl, t. 5, nr 32 (Stare Kolnie i Czepielowice). Warto 
przy tym zwrócić uwagę na spór, jaki Berold prowadził z Witkiem o zamek w Starych Kolniach oraz 
o „inne dobra” (RŚl, t. 1, nr 806 – książę Bolesław oddala w nim jego pretensje). Pozostałe nazwy 
wsi, z wyjątkiem Michałowic, pojawiają się tylko przy imionach Witka i Henryka, można więc sądzić, 
że to oni posiadali większość dóbr, natomiast Berold musiał się zadowolić Michałowicami, może 
też częścią Smogorzowa, z którego się pisał, może też innymi dobrami, o których nie mamy wiado-
mości. Należy podkreślić, że Witko i Henryk posiadali majątek w Smogorzowie, o czym informują 
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też, że żona Witka, Moresława, zakupiła od braci Stoszów jakieś dobra Blychow 
(Blijchow) w samym Brzegu88.

Smogorzowscy są bodaj jedyną autochtoniczną rodziną, która zdobyła znacze-
nie polityczne w połowie XIV w. Z rodzin napływowych podobną pozycję osiągnęli 
(już wcześniej) Frankenbergowie, choć nie zaliczali się do częstych świadków do-
kumentów książęcych. Przypomnieć też warto postać Sułka ze Smedisdorf, wójta 
namysłowskiego, uznanego w niniejszym artykule za przedstawiciela lokalnego 
rycerstwa89 (należy jednak pamiętać o hipotetyczności takiego rozwiązania). Po-
zostali wasale namysłowscy zdają się należeć do warstwy średniego i drobnego 
rycerstwa, często pochodzenia niemieckiego (zjawisko to jest zgodne z ogólnymi 
tendencjami panującymi na Śląsku w tym czasie90). Pojawiają się oni w źródłach 
tylko w momencie rozstrzygania spraw przed maiestate księcia lub – wyjątkowo 
– jako świadkowie dokumentów w pojedynczych przypadkach. Do tych ostat-
nich zaliczali się zapewne niejaki Hildebrand Schepil i wspomniany już Clemo 
ze Smard, a także wójt kluczborski Herman, świadczący na dokumencie księcia 
Wacława w Kluczborku w 1341 r.91 W innych dokumentach księcia zaczynają się 
też pojawiać postacie, które w 1349 r. zostaną wprost nazwane „feudałami weich-
bildu (dystryktu) namysłowskiego”, a które wcześniej nie były z nim związane. 
Z tego roku bowiem, z 23 maja, pochodzą dwa dyplomy, których adresatami są 
członkowie rodu von Frankenberg92. Jeden z nich wystawiony został przez starostę 
wrocławskiego, drugi jest podobnego dyplomu widymatem. W obu jednak przy-
padkach starosta wydał dokumet wraz z – przywołanymi przed chwilą – „feudałami 
dystryktu namysłowskiego”. Znajdujemy tu przedstawicieli rodów: von Baruth 
(dwóch), de Lossow, Smogorzowskich, Spiegel (trzech), Spremberg, von Posern, 
von Tannenfeld, wspomnianego już Hermana Turynga, a także reprezentujących 

nas dokumenty RŚl, t. 4, nr 374 i 376. Zdarzało się bowiem, iż rycerze pisali się z jakiejś wsi, ale nie 
mieli już tam majątku.

88 RŚl, t. 2, nr 638. Na początku XIV w. Smogorzów był w posiadaniu Wiesenburgów (zob. 
wyżej), co stawia problem związków Smogorzowskich z tą rodziną, choć Andrzej von Wiesenburg 
zapisał Smogorzów kapitule wrocławskiej (Jurek, Obce rycerstwo, s. 304). Chciałbym w tym miejscu 
zwrócić uwagę na referat dr. Marka L. Wójcika o pieczęciach rycerstwa namysłowskiego, wygłoszony 
na tej samej konferencji co niniejszy. Badacz ten odnalazł bowiem pieczęć Witka przedstawiającą 
rybę (karpia?), podczas gdy Wiesenburgowie pieczętowali się turem. Wydaje się więc, że Smogorzów 
przeszedł w XIV w. na własność jakiejś lokalnej familii, może poprzez związki małżeńskie, a może 
po prostu na mocy transakcji handlowej. Co do samego wizerunku karpia – możliwe, że oddziaływał 
tu wpływ heraldyki rodów niemieckich, z których kilka (np. Seidlitzowie, Kurzbachowie) pieczęto-
wało się właśnie taką rybą (jedną lub trzema).

89 Zob. przyp. 75 i 78.
90 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie można sztywno dzielić społeczeństwa śląskiego na 

Polaków i Niemców, choć takie rozróżnienie było w świadomości ówczesnych obecne (J u r e k, 
Obce rycerstwo, s. 169). Obie nacje współtworzyły w tym czasie nową, śląską kulturę, złożoną z pier-
wiastków rodzimych i obcych, aczkolwiek pod przemożnym wpływem dworskiej (lub miejskiej) 
kultury niemieckiej. Zob. ibidem, s. 125–126.

91 RS 6655.
92 RŚl, t. 4, nr 505, 506.
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najpewniej miasto Namysłów Jana de Rychenow, Godina, Luszka i Konrada ku-
śnierza93. Użyta w tekście dokumentów formuła jest równie ciekawa, jak nazwiska 
poszczególnych osób. Oto decyzja sankcjonująca stan prawny została oparta nie 
tylko na autorytecie urzędu królewskiego, ale też na woli społeczności lokalnej, 
której przedstawicielami byli wymienieni w tekście „feudałowie”. Po raz pierwszy 
mamy więc do czynienia z jakąś formą samorządu w ziemi namysłowskiej. Nie 
wiemy, czy grupa opisana w dokumentach starosty przyjęła kształt sformalizowany, 
czy posiadała przewodniczącego, czy podejmowała jakieś inne decyzje, czy spoty-
kała się w jakichś odstępach czasu itp.94 Trudno też wyrokować o trwałości owej 
grupy – potrzebne by do tego były badania źródłowe dla drugiej połowy XIV w., 
które potwierdziłyby funkcjonowanie w Namysłowie szlacheckiego kolegialnego 
ciała samorządowego lub zaprzeczyły mu. W tym miejscu można jedynie postawić 
hipotezę o formowaniu się takiego ciała w połowie stulecia. Znamy co najmniej 
dwa podobne przypadki z XIV-wiecznego Śląska, w których reprezentanci spo-
łeczności szlacheckiej występują w stosunkach formalnoprawnych. Pierwszy to 
konfederacja ziemian i miast księstwa głogowskiego, zawiązana w 1334 r. celem 
utrzymania porządku w państwie po śmierci księcia Przemka95; drugi to pochodzą-
ce z 1357 r. zobowiązanie szlachty i mieszczan weichbildu lubińskiego do złożenia 
hołdu księżnej Agnieszce, żonie księcia Ludwika (nota bene syna Bolesława III 
Rozrzutnego)96. Na tych przykładach obserwować możemy tworzenie się samorzą-
du szlacheckiego w poszczególnych ziemiach Śląska, będącego później elementem 
składowym ustroju dzielnicy.

Wracając jeszcze do samych nazwisk postaci wymienionych w dokumentach 
starościńskich, trzeba zauważyć, że większość z nich to ludzie w Namysłowskiem 
nowi. Obecność Baruthów, Spieglów, Hermana Turynga, Jana Spremberg i Hen-
ryka von Posern poświadczona jest dopiero od połowy lat 30. XIV stulecia. W po-
dobnym zresztą momencie wchodzi na scenę polityczną rodzina ze Smogorzowa. 
Jedynie rody Bożywoja de Lossow – pochodzący albo z jakiegoś Łosiowa, albo 
z Lossow w Rzeszy – i Tyczka von Tannenfeld mogą się poszczycić dłuższą me-
tryką w regionie (trudno wypowiadać się o mieszczanach, wiadomo tylko, że Jan 
de Rychenow i Godin byli rajcami w 1341 r.97). Widzimy więc skonsolidowanie się 

93 Jan de Rychenow (zapewne pochodził z podnamysłowskiego Rychnowa) i Godin są wcześniej 
poświadczeni jako rajcy namysłowscy (RS 6655).

94 M. Goliński wypowiada się przeciwko traktowaniu tej grupy jako ławy sądowej – niższej (sąd 
ziemski) lub wyższej (sąd manów) – ze względu na zbyt dużą liczbę członków. Możliwe, że byli to 
zaufani przedstawiciele lokalnej społeczności, występujący jako gwaranci i świadkowie przy roz-
strzyganiu spraw innych, mniej wpływowych feudałów namysłowskich (Goliński, Kościk, Kęsik, 
Namysłów, s. 92).

95 Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens, [w:] Codex Diplomaticus Silesiae, 
hrsg. von Konrad Wutke, Bd. 24, Breslau 1908, s. 21, nr 62; Marian Ptak, Zgromadzenia i urzędy 
stanowe księstwa głogowskiego od początku XIV w. do 1742 r., Wrocław 1991 (Acta Universitatis 
Wratislaviensis No 1344, Prawo 210), s. 66.

96 LBS 1, s. 332, s. 32 (= RŚl, t. 3, nr 560).
97 RS 6655.
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grupy nowych, zapewne silnych ekonomicznie jednostek, wspartych potencjałem 
dominującego ośrodka miejskiego. Może wszyscy szlacheccy feudałowie zostali 
sprowadzeni do Namysłowa przez księcia Bolesława. Uderza brak w tym godnym 
gronie Samborowiców i posiadających Wilków Bibersteinów98. Odnajdujemy ich 
dużo wcześniej na dyplomie księcia Bolesława, zapisującego Namysłów swej żo-
nie w charakterze dożywocia (11 VIII 1348 r.)99, a także na dwóch innych doku-
mentach tego władcy, które dotyczą ziemi i wasali namysłowskich (14 X 1348 r. 
i 25 III 1349 r.)100. Zdawać by się mogło, że rody Samborowiców i Bibersteinów 
opierały swą politykę na sojuszu z dworem, mniej zaś na budowaniu silnej lokal-
nej społeczności.

Z dokumentu biskupa wrocławskiego Przecława z Pogorzeli z 21 XII 1353 r. 
dowiadujemy się o obecności Ebersbachów i Birkenhainów w dystrykcie kluczbor-
skim101, dokument zaś starosty namysłowskiego Ruperta de Onschow z 1 XI 1357 r. 
poświadczyli m.in. znani już nam Luter von Frankenberg, Henryk Spiegel, Henryk 
von Posern i Herman Turyng102. Kilka dokumentów wydał też Karol IV w czasie 
swego pobytu w Namysłowie (styczeń 1359 r.). Tylko jeden zawiera jednak listę 
świadków i z niego dowiadujemy się, że cesarz „konsultował” swe decyzje m.in. 
z Frankenbergami, Henrykiem Spieglem i Lekszykiem z Wilkowa (przypomnijmy 
– być może należącego do rodu Bibersteinów103).

* * *
W pierwszej połowie XIV w. wielokrotnie zmieniało się oblicze rycerstwa 

namysłowskiego. Przede wszystkim nigdy – poza pierwszym może okresem, do 
początku XIV w. – nie była to grupa jednolita społecznie i etnicznie. Najwcześniej 
zamieszkiwała tu prawdopodobnie książęca ludność służebna, zobowiązana do 
służby wojennej (przypominam wieś Strzelce). Z nich być może wyszły nieliczne 
znaczniejsze rody autochtoniczne, jak Smogorzewscy. Poza dobrami drobnych 
rycerzyków znajdowały się w ziemi namysłowskiej majątki większych rodów, jak 
Samborowiców, Jeziorów, Bibersteinów czy później Frankenbergów. Osiedlanie się 
w regionie przybyszów z Rzeszy powodowało dalsze podziały – część z nich zajęła 
pozycję średnio zamożnych wasali, mających ograniczony wpływ na politykę wład-
cy, część zaś znaczącą pozycję na dworze książęcym. Dopiero w połowie stulecia 
wykształciła się grupa jednostek na tyle silnych i powiązanych ze sobą, by stworzyć 
reprezentację ziemi zdolną do występowania w stosunkach publicznoprawnych. 

98 Z 1 II 1338 r. pochodzi dokument księcia Wacława legnickiego, w którym nadaje w dożywo-
cie Wilków córce Guntera von Bibersteina (RS 6047). Po tej dacie na dyplomach księcia Bolesława 
odnoszących się do spraw namysłowskich kilkakrotnie pojawił się Henryk von Biberstein (RS 6735; 
RŚl, t. 1, nr 778, 806; t. 2, nr 111), widać więc, że rodzina ta była czynna w regionie.

99 RŚl, t. 1, nr 778.
100 RŚl, t. 1, nr 806; t. 2, nr 111.
101 RŚl, t. 2, nr 958.
102 RŚl, t. 3, nr 587.
103 Listę świadków uzupełniają: Bożywój z Wawrzeńczyc, z rodziny związanej z Bolesławem 

legnickim, i Dietmar de Meckbach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego. RŚl, t. 4, nr 378.
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Nie znaleźli się w niej prawdopodobnie przedstawiciele najmożniejszych rodów, 
które już wcześniej związały swą politykę z dworami władców i dla których dobra 
pod Namysłowem czy Kluczborkiem były tylko jednymi z wielu posiadanych na 
Śląsku. Cały czas istniała też spora grupa drobnych posiadaczy i dzierżawców, 
przewijających się z rzadka w źródłach dokumentowych. Zastanowić się warto, 
czy w ziemi zaludnionej tak słabo, jak namysłowska, nie mieli oni procentowo 
mniejszego udziału w społeczeństwie, niż w innych regionach Śląska. Domysły 
takie pozostaną prawdopodobnie niesprawdzalne.

Niewielki mieli udział rycerze namysłowscy w sprawowaniu władzy przez 
księcia namysłowskiego, oleśnickiego czy legnickiego. To władcy sprowadzali do 
regionu ludzi, których chcieli uczynić swymi zausznikami. Właśnie rozdrobnienie 
Śląska na coraz mniejsze księstewka stało się dla Namysłowa szansą na rozwój 
i podniesienie prestiżu. Najwięcej na utworzeniu osobnego księstwa zyskało mia-
sto, otoczenie władcy pozostało dla Namysłowian zamknięte. Jednakże to rody 
sprowadzone przez księcia Konrada (Ebersbachowie, Birkenhainowie, Gerlahs-
heimowie), a wcześniej przez jego ojca Henryka głogowskiego (Frankenbergowie, 
Bibersteinowie) weszły w skład tworzącego się społeczeństwa rycerskiego ziemi 
namysłowskiej. To oni stali się Namysłowianami, nazywając się tak być może już 
w połowie XIV w. Druga fala szlacheckich osadników (Baruthowie, Spieglowie, 
Posernowie) łączy się z osobą księcia Bolesława legnickiego, który co prawda 
rzadko przebywał w regionie, jednak nie zapominał o nim całkowicie. Ziemia 
namysłowska weszła w orbitę stosunków wewnątrzśląskich jako pełnoprawny, 
ukształtowany partner. Jej społeczeństwo nie odbiegało w tym momencie charak-
terystyką od innych, związanych z pozostałymi ziemiami dzielnicy śląskiej. Wy-
stępowali tu zarówno drobni dzierżawcy, średnio zamożni rycerze, jak i znaczący 
panowie, uczestniczący w decydowaniu o obliczu regionu.

MATEUSZ GIGOŃ

THE KNIGHTS OF THE NAMYSŁÓW AREA IN THE EARLY 14TH CENTURY

In the early 14th century the knights of the Namysłów area were not homogeneous. Initially the 
land of Namysłów was inhabited by people subordinated to the duke, they were required to serve in 
his army. It is most likely that from those came the more notable families, such as the Smogorzewski 
family. Aside from the estates of minor knights, the Namysłów land contained the estates of greater 
families, such as Samborowice, Jezioro, Biberstein and Frankenberg family. Further social divisions 
led the settlement of knights from Germany. Some of them came to be relatively wealthy vassals, with 
limited influence on the policies of the ruler, while others grew to prominence in the duke’s court. It
wasn’t until the mid-century that a group was formed sufficiently important and interconnected to be
considered representative of the land and capable of representing it in public and legal relations.

The partition of Silesia into smaller and smaller duchies was, for Namysłów, a chance to grow 
and gain prestige. The city of Namysłów gained the most from the formation of a distinct Duchy of 
Namysłów, although for the people this did not create a way to join the ruler’s entourage. However, 
the families that laid the foundation of the knighthood of the Namysłów area were the families that 
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came with the duke of Głogów, Henry, and his son Conrad I. The second wave of knight-settlers came 
with Bolesław, the Duke of Legnica. The social structure of the Namysłów knights did not differ par-
ticularly from that of the other Silesian duchies. The knighthood, which consisted of minor tenants, 
relatively wealthy knights, as well as significant lords, shaped the situation in the region.

Translated by Maciej Zińczuk

MATEUSZ GIGOŃ

DAS RITTERTUM DES NAMSLAUER LANDES  
IN DER ERSTEN HÄLFTE DES 14. JAHRHUNDERTS

In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts war das Namslauer Rittertum keineswegs homogen. 
Ursprünglich wurde das Namslauer Land von herzoglichen Dienstpflichtigen bevölkert, die auch zum
Militärdienst verpflichtet waren. Aus ihnen sind wohl auch die wenigen bedeutenden Geschlechter,
so wie die Schmograuer, hervorgegangen. Außer den Gütern des Kleinrittertums lagen im Namslauer 
Land auch Güter bedeutenderer Geschlechter (der Sambor, der Jesoro, der Biberstein und Franken-
berg). Die weiteren Landesteilungen bewirkten dann die Ansiedlung von Rittern, die aus dem Reich 
stammten. Ein Teil von ihnen entwickelte sich zu mäßig begüterten Vasallen mit eingeschränktem 
Einfluss auf die Politik des Herrschers, ein Teil wiederum erlangte eine bedeutende Stellung am fürst-
lichen Hof. Erst in der Mitte des Jahrhunderts bildete sich eine Gruppe mächtiger und miteinander 
verbundener Personen heraus, die das Land repräsentierte und in öffentlich-rechtlichen Belangen 
auftreten konnte.

Die Zersplitterung Schlesiens gab dann Namslau die Möglichkeit, sich weiter zu entwickeln und 
sein Ansehen zu heben. Die meisten Vorteile, die aus der Bildung eines eigenständigen Fürstentums 
Namslau erwuchsen, konnte die Stadt für sich verbuchen, obwohl die Umgebung des Fürsten für die 
Namslauer Bürger verschlossen blieb. Es waren vor allem diejenigen Familien, die vom Glogauer 
Herzog Heinrich und später seinem Sohn Konrad I. gerufen wurden, welche der sich gerade konsti-
tuierenden Ritterschaft des Namslauer Landes angehörten. Eine zweite Welle von ritterlichen Siedlern 
wurde hier während der Herrschaft Herzog Boleslaus’ von Liegnitz ansässig. Die soziale Struktur 
des Rittertums im Namslauer Land unterschied sich nicht von der Struktur der übrigen schlesischen 
Lande. Es kamen hier sowohl kleine Pächter, als auch mittelbegüterte Ritter und bedeutende Herren 
vor, die über die Form der Region mitentscheiden konnten.

Übersetzt von Waldemar Könighaus
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SYLWIA KONARSKA-ZIMNICKA 
(Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

WKŁAD ŚLĄZAKÓW W ROZWÓJ KRAKOWSKIEJ SZKOŁY 
ASTROLOGICZNEJ NA PRZEŁOMIE XV I XVI WIEKU. 
WPROWADZENIA DO ASTRONOMII JANA Z GŁOGOWA  

I MICHAŁA FALKENERA Z WROCŁAWIA

Uniwersytet Krakowski XV i pierwszych dziesięcioleci XVI w. był jednym 
z najbardziej znanych i poważanych uniwersytetów w ówczesnej Europie. Sławę 
zawdzięczał w dużej mierze dwóm ufundowanym w XV w. katedrom wchodzącym 
w skład tzw. Wydziału Artium, tj. Sztuk Wyzwolonych. Funkcjonująca od początku 
XV w. katedra astronomii powstała dzięki prywatnej fundacji mieszczanina kra-
kowskiego Stobnera1; niespełna pół wieku później, dzięki staraniom i funduszom 
Marcina Króla z Żurawicy2, powołano do życia katedrę astrologii – pierwszą tego 
typu katedrę w całej Europie chrześcijańskiej, co położyło podwaliny pod rozwój 
tzw. krakowskiej szkoły astronomiczno-astrologicznej3. Niezwykle szybko szkoła 

1 Jerzy Dobrzycki, Mieczysław Markowski, Tadeusz Przypkowski, Historia astronomii 
w Polsce, t. 1, red. Eugeniusz Rybka, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975, s. 72, czytamy, 
że fundatorem był albo Jan Stobner, który studiował na Uniwersytecie Praskim i w 1379 r. został 
bakałarzem sztuk wyzwolonych, albo też Mikołaj Stobner, o którym akta krakowskie wspominają 
pod datami 1368 i 1369 jako o właścicielu domu znajdującego się na placu Żydowskim, niedaleko 
zabudowań uniwersyteckich. Zofia Kozłowska-Budkowa, Odnowienie Jagiellońskie Uniwersy-
tetu Krakowskiego (1390–1414), [w:] Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364–1764, red. 
Kazimierz Lepszy, t. 1, Kraków 1964, s. 52; Henryk Barycz, Nowa synteza dziejów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1966, 3, s. 310.

2 Maria Kowalczyk, Przyczynki do biografii Henryka Czecha i Marcina Króla z Żurawicy, 
„Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 21, 1971, 1–2, s. 90. Mieczysław Markowski, Krakowska 
szkoła międzynarodowego nauczania astronomii, [w:] Septem artes w kształtowaniu kultury umysło-
wej w Polsce średniowiecznej (wybrane zagadnienia), red. Teresa Michałowska, Wrocław 2007, 
s. 93–94, przyp. 23, 24. Zob. Marian Zwiercan, Marcin z Żurawicy, [w:] Polski słownik biograficzny, 
t. 19, Kraków 1974, s. 580–581; por. Zdzisław Kuksewicz, Marcin Król z Żurawicy, „Materiały 
i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej”, 1, 1961, s. 118–140.

3 Aleksander Birkenmajer, Uniwersytet Krakowski jako międzynarodowy ośrodek studiów 
astronomicznych na przełomie XV i XVI stulecia, [w:] Odrodzenie w Polsce, t. 2: Historia nauki, cz. 2, 
red. Bogdan Suchodolski, Warszawa 1961, s. 364; Mieczysław Markowski, Charakterystyka 
polskiego piśmiennictwa astrologicznego epoki przedkopernikańskiej, „Odrodzenie i Reformacja 
w Polsce”, 36, 1991, s. 76.
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ta zyskała sławę i uznanie w środowisku uczonych, a Kraków stał się mekką astro-
logów i osób naukami astronomiczno-astrologicznymi parających się. Niewątpli-
wie olbrzymie zasługi położyli tu wybitni krakowscy uczeni, zazwyczaj związani 
z którąś ze wzmiankowanych katedr. To ich działalności naukowo-dydaktycznej 
krakowska wszechnica zawdzięczała rozgłos nie tylko wśród krajowej, ale i zagra-
nicznej młodzieży. Do Krakowa na studia ściągali bowiem studenci z odległych 
terenów Polski (niezwykle liczną, a przede wszystkim znaczącą dla rozwoju 
uczelni grupę stanowili przybysze ze Śląska), ale też z Czech, Węgier, Niemiec, 
a nawet z Francji, Szwajcarii i odległej Skandynawii4. Mistrzowie sztuk wyzwo-
lonych, odbywający wykłady w ramach studiów astronomicznych czy astrologicz-
nych, kształcili studentów według ustalonego i – w świetle najstarszych statutów 
z lat 1404–1406 – obligatoryjnego kanonu literatury. Konieczna była znajomość 
m.in. dzieł Arystotelesa O niebie czy Meteorów, Elementów Euklidesa, Musicae 
Johannesa de Muris, ponadto Theoricae planetarum Gerarda z Sabbionety czy 
Tractatus de sphaera Johannesa de Sacrobosco. Obowiązkowymi tekstami były 
także dzieła Klaudiusza Ptolemeusza – Quadripartitum, Almagest, Cosmographia 
oraz przypisywane mu wówczas Centiloquium5, Introductorium in astronomiam 
Albumasara czy wreszcie De nativitatibus Abrahama ben Meir ibn Ezry. Profesor 
katedry stobneriańskiej zobowiązany był także do prowadzenia wykładów m.in. na 
podstawie tzw. Tablic Alfonsyńskich, których znajomość była niezbędna podczas 
pracy badawczej astronomów i astrologów6. 

Jednakże nie tylko te dzieła stanowiły podstawę wiedzy astronomiczno-astrolo-
gicznej przyszłych adeptów nauki o gwiazdach. Spod piór krakowskich uczonych 

4 Birkenmajer, Uniwersytet Krakowski, s. 363–373; Henryk Barycz, W kręgu dziejów kra-
kowskiej Almae Matris. Szwajcarzy i Węgrzy w promieniach Uniwersytetu Krakowskiego, „Kwartal-
nik Historii Nauki i Techniki”, 13, 1968, 2, s. 253–273; idem, Międzynarodowa rola Uniwersytetu 
Krakowskiego na przełomie XV i XVI wieku, [w:] Kraków i Małopolska przez dzieje. Studia i szkice 
profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Celina Bobińska, Kraków 1970, s. 199–216; szeroko 
Irena Kaniewska, Roman Żelewski, Wacław Urban, Studia z dziejów młodzieży Uniwersytetu 
Krakowskiego w dobie Renesansu, red. Kazimierz Lepszy, Kraków 1964, passim; zob. Krzysztof 
Boroda, Studenci Uniwersytetu Krakowskiego w późnym średniowieczu, Kraków 2010, passim; 
zob. Henryk Barycz, Historja Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, Kraków 1935, s. 
259–261; Markowski, Krakowska szkoła, s. 97.

5 Nicholas Campion, A History of Western Astrology, vol. 2: The Medieval and Modern Worlds, 
London–New York 2009, s. 34.

6 Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis in Universitate studiorum Jagello-
nica ab anno 1402 ad annum 1849, ed. Josephus Muczkowski, Cracoviae 1849, s. XII–XIII; por. 
Boroda, Studenci Uniwersytetu Krakowskiego, s. 223–242. Mieczysław Markowski, Nauki ścisłe 
na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku, [w:] Filozofia polska XV wieku, red. Ryszard Palacz, 
Warszawa 1972, s. 202–217; idem, Krakowska szkoła, passim; szeroko na ten temat Krzysztof Ożóg, 
Zakres i metody nauczania septem artes na Wydziale Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku, 
[w:] Septem artes, s. 113–115. Zob. André Goddu, Sources of Natural Philosophy at Kraków in the 
Fifteenth Century, „Mediaevalia Philosophica Polonorum”, 35, 2006, s. 85–114; idem, The Teaching 
of Natural Philosophy at Kraków in the Fifteenth Century, „Mediaevalia Philosophica Polonorum”, 
36, 2007, s. 37–81; idem, Copernicus and the Aristotelian Tradition. Education, Reading, and Phi-
losophy in Copernicus’s Path to Heliocentrism, Leiden–Boston 2010, passim.
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wychodziły bowiem, prócz znakomitych komentarzy do wzmiankowanych dzieł, 
skrypty będące kompendiami wiedzy astronomiczno-astrologicznej, dzieła o cha-
rakterze instruktażowym dla licznych twórców i jeszcze liczniejszych odbiorców 
masowo w owym czasie powstających iudiciów, almanachów oraz kalendarzy.

Zwyczaj publikowania corocznych prognostyków zapoczątkowany został w po-
łowie XV w. Wtedy właśnie Marcin Król z Żurawicy, fundator katedry astrologii, 
nakazał, by profesor zajmujący tę katedrę sporządzał i przedstawiał innym profe-
sorom uniwersyteckim iudicium na rok następny7. Podobne zarządzenie dotyczyło 
profesora katedry astronomii. Również reorganizacja katedry astrologii, przypada-
jąca na lata 1508–1524, znacznie wpłynęła na upowszechnienie tego typu druków, 
gdyż zgodnie z zaproponowanymi zmianami stojący na czele katedry astrologii 
profesor miał obowiązek sporządzania aż trzech rocznych prognostyków, tj. jed-
nego, w pełni profesjonalnego, przeznaczonego dla uczonego odbiorcy (przede 
wszystkim członków Kolegium Większego), drugiego, nieco uproszczonego, adre-
sowanego do rajców krakowskich, i wreszcie trzeciego, mającego formę małego ka-
lendarzyka, przygotowywanego specjalnie z myślą o masowym, niewykształconym 
czytelniku. Szczegółowe zalecenia zostały zawarte w dokumencie zatytułowanym 
Instrukcja dla profesora astrologii tudzież zatwierdzenie powiększenia funduszu tej 
posady przez Macieja z Miechowa uczynionego (to właśnie Maciej z Miechowa8 
w 1522 r. bogato uposażył katedrę astrologii, żądając od wykładowcy obejmujące-
go katedrę ścisłej specjalizacji oraz pozostania na niej przez okres 15 lat)9. Dzięki 
upowszechnieniu druku, piśmiennictwo to zyskiwało na popularności nie tylko 
w Krakowie, ale również w Lipsku, Merseburgu, Würzburgu i Wiedniu10. 

Popyt na tego typu druki był olbrzymi, stąd zapewne zainteresowanie drukarzy 
przywilejem zezwalającym na ich publikowanie11. Były to bowiem, cytując Edwar-

7 Marcin z Żurawicy jest autorem prognostyków na lata 1451 i 1452, najstarszych pism astrolo-
gicznych, jakie powstały na uniwersytecie w Krakowie. Zob. Mieczysław Markowski, Burydanizm 
w Polsce w okresie przedkopernikańskim. Studium z historii filozofii i nauk ścisłych na Uniwersytecie 
Krakowskim w XV wieku, Wrocław 1971 (Studia Copernicana, 2), s. 264, przyp. 122, 129.

8 Leszek Hajdukiewicz, Maciej z Miechowa, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 19, s. 28– 
33.

9 Codex Diplomaticus Universitatis Studii Generalis Cracoviensis, cz. 4, nr 348, s. 85–90. Zob. 
Cracovia impressorum XV et XVI saeculorum, ed. Jan Ptaśnik, Leopoli 1922 (Monumenta Poloniae 
Typographica XV et XVI saeculorum, 1), s. 154; Kazimierz Morawski, Historya Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Średnie wieki i odrodzenie z wstępem o Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, Kraków 
1900, t. 2, s. 300–301; Mieczysław Markowski, Repertorium bio-bibliographicum astronomorum 
Cracoviensium medii aevi: Ioannes Schelling de Glogovia, „Studia Mediewistyczne”, 26, 1990, 2, s. 
118–119. Por. Roman Bugaj, Nauki tajemne w dawnej Polsce – Mistrz Twardowski, Gdańsk 1974, 
s. 106. Zob. Andrzej Wyczański, Uniwersytet Krakowski w czasach złotego wieku, [w:] Dzieje 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 1, s. 233.

10 Dobrzycki, Markowski, Przypkowski, Historia, s. 109; Markowski, Repertorium bio-
-bibliographicum, s. 108–110; idem, Charakterystyka polskiego piśmiennictwa astrologicznego, 
s. 85. 

11 Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII w., t. 1: Małopolska, cz. 1: Wiek XV–XVI, red. Alodia 
Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1983, s. 325–352; eadem, Rola drukarstwa polskiego w dobie 
Odrodzenia, Warszawa 1954, s. 68. Zob. Jan S. Bandtkie, Historya drukarń krakowskich od za-
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da Potkowskiego, „nowe media komunikacyjne”12, w których ówczesny czytelnik 
odnajdywał odpowiedzi na wiele nurtujących go każdego dnia pytań, pozyskując 
wskazówki astrometeorologiczne, medyczne, porady natury gospodarczej oraz 
sugestie dotyczące wyboru najkorzystniejszego momentu na podejmowanie waż-
nych życiowych decyzji. Andrzej Wyczański uznał nawet, że „rozwój drukarstwa 
i ruchu wydawniczego pozwolił zastąpić wąskie grono bezpośrednich słuchaczy 
szerokimi kręgami czytelników”13. A czytelników było, jak możemy się domy-
ślać, wielu. Niewielu jednakże miało profesjonalne, akademickie przygotowanie 
astronomiczno-astrologiczne. Problematyka zaś, poruszane zagadnienia, a zatem 
i stosowana terminologia były trudne, zrozumiałe przede wszystkim dla osób posia-
dających wiedzę astronomiczno-astrologiczną. Z tej też przyczyny konieczne było 
stworzenie dzieł, które instruowałyby potencjalnych odbiorców, jak odczytywać 
i prawidłowo interpretować zawarte w almanachach informacje. Podręczniki te, 
zawierając jednocześnie solidne podstawy wiedzy astronomiczno-astrologicznej, 
stawały się swego rodzaju skryptami dla początkujących adeptów nauki o gwiaz-
dach, kładąc podwaliny pod dalszą naukę tajników tych wyjątkowych dyscyplin 
naukowych. 

Owe podręczniki nosiły rozmaite tytuły, dość wymienić Introductorium astro-
nomiae, Introductorium astrologiae, Usus almanach. Twórcami ich byli wybitni 
przedstawiciele krakowskiej Almae Matris, m.in. Jan z Głogowa, Wacław z Kra-
kowa14, Michał Falkener z Wrocławia czy chociażby Michał z Wiślicy15. Każdy 
z nich, w charakterystyczny dla swej twórczości sposób, przybliżał miłośnikom 
nauki o gwiazdach jej arkana. Zasadniczy trzon wiedzy był bowiem porównywalny 
– różnice dotyczyły obszerności i szczegółowości podawanych informacji, jak rów-

prowadzenia druków do tego Miasta aż do czasów naszych, Wiadomością o wynalezieniu sztuki 
drukarskiej poprzedzona, Kraków 1815, passim. Na temat przywilejów drukarskich zob. Privilegia 
typographica polonorum. Polskie przywileje drukarskie 1493–1793, wyd. Maria Juda, Lublin 2010, 
s. 29–42.

12 Edward Potkowski, Piśmiennictwo masowe w początkach epoki nowożytnej. „Iudicia astro-
logica” z Krakowa, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi. Studia i Materiały”, 20, 
2002, s. 18.

13 Wyczański, Uniwersytet Krakowski, s. 221.
14 Wacław z Krakowa, Introductorium astrologie compendiosum [...] editum pro serenissimo 

principe ac domino domino Friderico illustrissimi olim principis et domini domini Casimiri Polonie 
regis nato ad communem studentum utilitatem, Florian Ungler, Kraków 1515, Biblioteka Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, BOss. XVI. Qu. 2020.

15 Michał  z Wiślicy, Usus almanach seu ephemeridum interpretatio. De iudiciis erigendis. De 
electionibus communibus. Canones nativitatum, Florian Ungler, Kraków 1532, Biblioteka Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, BOss. XVI.0.503. Inne zachowane egzemplarze wymienia Mieczy-
sław Markowski, Astronomica et astrologica cracoviensia ante annum 1550, Firenze 1990, s. 131. 
Jednakże Leszek Hajdukiewicz, Michał z Wiślicy, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 20, Kraków 
1975, s. 628, sugeruje, że dzieło to, wydane u Floriana Unglera anonimowo, mogło wyjść spod pióra 
Mikołaja Prokopiadesa z Szadka; zob. Sylwia Konarska-Zimnicka, Astrologica Michała z Wiśli-
cy. Przegląd twórczości, „Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Historycznego w Skarżysku-Kamiennej”, 3, 2012, s. 79–92.
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nież, na co szczególnie chciałabym zwrócić uwagę, tzw. bazy źródłowej – bogactwa 
informacji zaczerpniętych z ówcześnie znanych, cenionych i wykorzystywanych 
przez środowiska naukowe dzieł. 

W tym kontekście wyjątkowo ciekawie prezentują się dwa dzieła najbardziej 
twórczych krakowskich uczonych przełomu XV i XVI stulecia, uczonych pocho-
dzących z Dolnego Śląska, prywatnie ponoć przyjaciół16 – Jana z Głogowa i Mi-
chała Falkenera z Wrocławia (po śmierci Głogowczyka większość książek z jego 
prywatnego księgozbioru znalazła się w posiadaniu wrocławianina17), przez wielu 
współczesnych badaczy zaliczanych do bardzo ścisłego grona najznakomitszych 
logików i filozofów przełomu XV i XVI stulecia18.

Jan z Głogowa (ok. 1445–1507) uważany jest za jednego z najwybitniejszych 
przedstawicieli Uniwersytetu Krakowskiego, nierzadko nazywany jest nawet 
jego „ozdobą”19. Wychowanek krakowskiej wszechnicy, po uzyskaniu kolejno 
stopnia bakałarza i magistra – jej wieloletni wykładowca, wsławił się również 
jako znakomity dydaktyk, z wielką atencją opiekując się studentami, szczególnie 
pochodzenia śląskiego i niemieckiego20. Głogowczyk jest autorem wielu zna-
komitych traktatów z dziedzin wchodzących w skład sztuk wyzwolonych, m.in. 
filozofii, logiki oraz gramatyki21, jak również, co w kontekście naszych rozważań 

16 Marian Zwiercan, Jan z Głogowa, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 10, Kraków 1962–1964, 
s. 452; Stefan Swieżawski, Materiały do studiów nad Janem z Głogowa, „Studia Mediewistyczne”, 
2, 1961, s. 135–184.

17 Hieronim Szczegóła, Jan Głogowczyk, Katowice 1967 (Zasłużeni Ludzie Śląska, red. Wil-
helm Szewczyk), s. 29–30; zob. Wacława Szel ińska, Biblioteki profesorów Uniwersytetu Kra-
kowskiego w XV i początkach XVI wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966, s. 178.

18 Mieczysław Markowski, Metodologia nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976 
(Dzieje Filozofii Średniowiecznej w Polsce, red. Zdzisław Kuksewicz, 2), s. 36; idem, Logika, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975 (Dzieje Filozofii Średniowiecznej w Polsce, red. Zdzi-
sław Kuksewicz, 1), s. 23, 168–172. Morawski, Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 2, 
s. 160–161, pisze o „scholastycznym tryumwiracie”. Zob. Markowski, Burydanizm, s. 129–130, 
181–182; ponadto Stanisław Wielgus, Z badań nad średniowieczem, Lublin 1995, s. 90–91, 97, 
gdzie bogata bibliografia; Henryk Barycz, Ślązacy na Uniwersytecie Jagiellońskim od XVI w., Ka-
towice 1935, passim; idem, Ślązacy w polskiej kulturze umysłowej na tle polsko-śląskich związków 
duchowych w przeszłości, Wrocław 1946, s. 38–40; Wacława Szel ińska, Ślązacy na Uniwersytecie 
Krakowskim w XV wieku w świetle ich książek i księgozbiorów, Katowice 1997, s. 37–38; zob. Ryszard 
Gansiniec, Wkład czołowych przedstawicieli ziemi śląskiej w kształtowanie się myśli poznawczej 
i literatury polskiego odrodzenia, [w:] Odrodzenie w Polsce, t. 2, s. 166–168.

19 Hieronim Szczegóła, Jan z Głogowa „ozdoba Uniwersytetu Krakowskiego”, Zielona Góra 
1968 (Z Badań nad Przeszłością Ziemi Lubuskiej), passim; idem, Jan Głogowczyk, s. 18–32; zob. Bi-
bliografia literatury polskiej. Nowy Korbut, t. 2, opr. Roman Pol lak, Warszawa 1965, s. 196–197. 

20 Zwiercan, Jan z Głogowa, s. 450–451.
21 Szeroko Krystyna Krauze-Błachowicz, Jan z Głogowa i tradycja gramatyki spekulatywnej, 

Warszawa 2008; eadem, Ioannes Glogoviensis: The Modist Grammarian on the Boundary Between 
the Middle Ages and the Renaissance, „Przegląd Tomistyczny”, 9, 2003, s. 123–139; eadem, Johan-
nes Glogoviensis’ Concept of Construction, „Studies in Logic, Grammar and Rethoric”, 19, 2003, 6, 
s. 31–38.
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ma szczególne znaczenie – astronomii i astrologii22. To spod jego pióra wyszedł 
słynny traktat w obronie astrologii, w którym autor udowadniał, że astrologia nie 
stoi w sprzeczności z zasadami religii chrześcijańskiej23. Śląski uczony jest też au-
torem znakomitej czteroczęściowej Sumy astrologicznej (cz. 1: Wprowadzenie do 
astrologii, cz. 2: O zmianach pogody, cz. 3: O horoskopach i cz. 4: O wyborze dni 
szczęśliwych), będącej wykładnią ówczesnej wiedzy astronomiczno-astrologicz-
nej24. Jan z Głogowa tworzył również prognostyki astrologiczne. Jak podkreślał 
Aleksander Birkenmajer, „Jan z Głogowa był mianowicie pierwszym z krakow-
skich profesorów, którego prognostyki szły pod prasę drukarską”25. Jeden z nich 
przyniósł mu szczególny rozgłos, zapowiadał w nim bowiem nadejście „czarnego 
zakonnika”, niosącego ze sobą zagrożenie dla wiary chrześcijańskiej większe niż 
herezja husycka, w której to przepowiedni dopatrywano się późniejszego wystą-
pienia Marcina Lutra, augustianina noszącego, zgodnie z regułą zakonu, czarny 
habit26. Nie dziwi więc, że Głogowczyk napisał także podręcznik o charakterze 
instruktażowym. Dzieło to (a właściwie dzieła – kolejne wersje tekstu ulegały do-
syć istotnym korektom redakcyjnym), zatytułowane Introductorium astronomie in 
ephemerides, początkowo znane w wersji rękopiśmiennej (pierwszy znany traktat 
pochodzi z roku 1492, kolejne, nieco zmodyfikowane redakcje pochodzą z ok.
1493, 1497 i 149927), w 1514 r., za sprawą Floriana Unglera i Wolfganga Lerna28, 
ukazało się drukiem pod wspomnianym wyżej tytułem29. Był to traktat inspirowany 
tablicami astronomicznymi i kalendarzami Jana Regiomontana, często tytułowany 

22 Markowski, Astronomica, s. 50–79. Szymon Starowolski, Setnik pisarzów polskich albo 
pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów polskich, tłum. i komentarz Jerzy Starnawski, 
wstęp Franciszek Bielak, Jerzy Starnawski, Kraków 1970, s. 127, czytamy, że Głogowczyk „pisał 
o wszystkim, co zdawało się dotyczyć filozofii w ścisłym znaczeniu, i wszystko to wyjaśniał swymi 
uwagami”. Zob. Markowski, Repertorium bio-bibliographicum, s. 103–162; idem, Krakowskie 
dzieła astronomiczne w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej w Padwie jako świa-
dectwo ich recepcji przez naukę włoską, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 29, 1979, 1–2, s. 49–51; 
Polonica w średniowiecznych rękopisach bibliotek monachijskich, oprac. Jerzy Wolny, Mieczysław 
Markowski, Zdzisław Kuksewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969, s. 25–26.

23 Jan z  Głogowa, Persuasio brevis quomodo astrologiae studium religioni christianae non 
est adversum, wyd. Małgorzata H. Malewicz, „Studia Mediewistyczne”, 24, 1985, 1, s. 153–175.

24 Markowski, Astronomica, s. 62–67; idem, Repertorium bio-bibliographicum, s. 119–127.
25 Aleksander Birkenmajer, Astrologia krakowska u szczytu swego rozgłosu, „Polski Kalendarz 

Astrologiczny”, 1938, s. 46.
26 Idem, Astronomowie i astrologowie śląscy w wiekach średnich, Katowice 1937, s. 23–26.
27 Markowski, Astronomica, s. 57–62; idem, Krakowskie dzieła, s. 49–50, przyp. 31; por. idem, 

Burydanizm, s. 237, 267, przyp. 188, 189, 190.
28 Od 1513 r. Florian Ungler działał wespół z Wolfgangiem Lernem, dotychczasowym współpra-

cownikiem Jana Hallera. Rozwiązanie spółki prawdopodobnie nastąpiło w 1514 r. Alodia Kawec-
ka-Gryczowa, Lern Wolfgang, [w:] Drukarze dawnej Polski, t. 1, cz. 1, s. 117, 300.

29 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie in ephemerides, Biblioteka Uniwersytetu Ślą-
skiego 16416 II; Birkenmajer, Astronomowie, s. 24, podaje, że Głogowczyk „odznaczał się [...] 
iście niemiecką pracowitością: pisał niezmiernie dużo i pośpiesznie, utwory swoje wielokrotnie 
przerabiał, nadając im nową postać, czasem zgoła odmienną od pierwotnej”. 
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również Interpretatio almanach, w którym autor podjął starania objaśnienia reguł 
obowiązujących podczas korzystania z almanachów Regiomontana właśnie. I choć 
publikacja z roku 1514 nie jest przedrukiem żadnej z wcześniejszych rękopiśmien-
nych wersji, to jednak w znacznym stopniu na nich się opiera30. Jak słusznie za-
uważył Marian Zwiercan, w tym, podobnie zresztą jak w wielu innych, szczęśliwie 
dla potomnych licznie zachowanych dziełach, dostrzec można, „mimo tradycyjnej 
formy scholastycznej, wiele [...] myśli nowych i oryginalnych, zwłaszcza w dzie-
dzinie ówczesnego przyrodoznawstwa”31.

Zainteresowania badawcze szeroko pojmowaną filozofią przyrody, jak również
ich nowatorski jak na owe czasy charakter wyraźnie przebijają z lektury dzieła ślą-
skiego uczonego. Całość wygląda imponująco. Rzucają się w oczy forma i sposób 
ujęcia poszczególnych zagadnień w rozdziały zatytułowane nie capitulum, jak to 
zwykle czyniono, ale differentiae, których u Głogowczyka jest aż 24, o czym zresz-
tą informuje sam autor słowami: „Ut autem huius opusculi processum sit distinc-
tior in 24. differentias tractatulus dividitur in quibus ea docentur que ad scientiam 
stellarum et astrologie disciplinam maxime conferunt et conducunt”32 (aczkolwiek 
informacje podawane na ostatniej karcie w nagłówku sugerują błędnie, że jest ich 
22. Wielokrotnie w tekście mylona jest również kolejność differentiarum). Każda 
z części obfituje w kluczowe dla rozumienia rozważań astronomiczno-astrologicz-
nych kwestie, które wyraźnie sygnalizowane są w pierwszych zdaniach poszcze-
gólnych części. Czytelnik otrzymuje szczegółową wiedzę na temat tzw. godności 
planet33, tj. domów, troistości, oblicz, egzaltacji, term; ponadto charakterystykę 
siedmiu planet i 12 znaków zodiaku, opis aspektów planetarnych34, planet sta-
cjonarnych i retrogradujących35, znaków kardynalnych36 oraz 28 stacji Księżyca, 
w których przebywający Księżyc „variationem aure et mutationem inducit”37. 
W ostatniej z wymienionych kwestii autor powołał się na Johannesa Hispalensi-

30 Birkenmajer, Astrologia, s. 47; Dobrzycki, Markowski, Przypkowski, Historia, t. 1, 
s. 109.

31 Zwiercan, Jan z Głogowa, s. 451.
32 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 3rb–3va.
33 Precyzyjnie określone stopnie zodiaku, w których przebywająca planeta może zyskać najwięk-

szą moc oddziaływania lub też tej mocy być pozbawiona.
34 Koniunkcja to odległość kątowa planet wynosząca 0º, sekstyl – 60º, kwadratura – 90º, trygon 

– 120º, opozycja – 180º. Jarosław Włodarczyk, Astrologia. Historia. Mity. Tajemnice, Warszawa 
2008, s. 22. 

35 Planetę uznawano za stacjonarną wówczas, gdy jej rzutowanie na ekliptykę sprawiało, iż przez 
kilka dni zdawała się nieruchoma (zajmowała tę samą długość ekliptyczną). Miało to miejsce podczas 
zmiany ruchu planety z prostego na wsteczny lub ze wstecznego na prosty. Retrogradacja zaś to ruch 
planet, które pozornie obracają się lub poruszają po orbicie w kierunku przeciwnym niż większość 
ciał w danym układzie orbitalnym. W Układzie Słonecznym ruch wsteczny ma kierunek przeciwny 
względem ruchu Ziemi wokół Słońca, który widziany z północnego bieguna Słońca odbywa się od-
wrotnie do ruchu wskazówek zegara. 

36 Tj. Baran, Rak, Waga i Koziorożec. Moment wejścia Słońca w te znaki oznacza zmianę pory 
roku. Włodarczyk, Astrologia, s. 255.

37 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 21v. 
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sa, zwanego również Janem z Sewilli (ochrzczonego Żyda, jednego z pierwszych 
tłumaczy astronomicznych, astrologicznych i filozoficznych dzieł arabskich uczo-
nych), w opinii którego 11 z owych 28 stacji ma charakter umiarkowany, 11 – wil-
gotny, a pozostałe sześć – suchy38. Co ciekawe, we wstępie rozdziału zaznaczył, 
iż „Indi diviserunt totum circulum signorum in 28 partes quae mansiones Lunae 
dixerunt [...]”, co wyraźnie wskazuje na jego dogłębną znajomość dziejów nauki 
o gwiazdach39. Informacje prezentowane przez Jana z Głogowa dają bardzo wyraź-
ne świadectwo jego zainteresowania astrometeorologią (przypomnijmy, że druga 
część jego Sumy astrologicznej poświęcona jest właśnie prognozowaniu pogody 
na podstawie obserwacji ciał niebieskich) – opisując naturę planet, cechy znaków 
zodiaku, a nawet poszczególnych aspektów, olbrzymi nacisk kładł właśnie na ich 
wpływ na zmiany aury. Z dzieła dowiadujemy się na przykład, że Saturn ogólnie 
powoduje zamglenie i chmury, powietrze czyni zimnym, co ma miejsce szczegól-
nie w znakach ziemi, przede wszystkim w Byku, i przyczynia się do wypiętrzenia 
gęstych chmur, które stale zalegają w powietrzu, natomiast Jowisz ogólnie przynosi 
dobrą pogodę, pobudza północny wiatr, najbardziej wówczas, kiedy konfiguruje
z Merkurym40. Wyszczególniając znaki przynależne czterem żywiołom, pisał m.in.: 
„Znaki wodne to Rak, Skorpion, Ryby. Wiosną i jesienią powodują wilgoć i desz-
cze. Zimą zaś śnieg przynoszą, szczególnie wówczas, gdy dojdzie do konstelacji 
z deszczową planetą”; co do znaków ziemi, czyli Byka, Panny i Koziorożca, uznał, 
iż „generaliter aure frigiditatem adducunt”41.

Jako że umiejętność prognozowania pogody na podstawie obserwacji ciał nie-
bieskich miała olbrzymie znaczenie dla uzależnionego od kaprysów aury społe-

38 Ibidem, k. 21v, gdzie czytamy: „secundum enim Ioannem Hispa. parte 1 in quadripar. 11 sunt 
mansiones temperate,11 humide et 6 sicce”. Chodzi tu zatem o dzieło Quadripartitum, znane również 
pod tytułem Epitome totius astrologie. Zob. Maureen Robinson, The History of Myths Surrounding 
Johannes Hispalensis, „Bulletin of Hispanic Studies”, 80, 2003, 4, s. 443–470; eadem, The Heritage 
of Medieval Errors in the Latin Manuscripts of Johannes Hispalensis (John of Seville), „Al-Qantara”, 
28, 2007, 1, s. 41–71.

39 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 21vb (we wszystkich starodrukach zastoso-
wano numerację stron począwszy od 1r/v, zamiast przyjętego przez wydawców sposobu znakowania 
literowego i liczbowego kolejnych składek). Podział na stacje księżycowe, znane również jako Domy 
Księżyca, to podział lunarnego cyklu na 28 zodiakalnie równych części wynoszących ok. 12º51ʹ25ʹʹ 
łuku (tyle właśnie wynosi 360º podzielone przez 28). Podział ten przypisuje się astrologii indyjskiej, 
przy czym w tamtejszych kręgach wydzielano 27, a nie 28 stacji. Nazewnictwo poszczególnych stacji 
to już dzieło nauki arabskiej. Paul Kunitzsch, Arabische Sternnamen in Europa, Wiesbaden 1959, 
s. 55–56, oraz S. Jim Tester, A History of Western Astrology, Suffolk 1987, s. 117, opowiadają się 
za babilońskim pochodzeniem Stacji Księżyca. O nazewnictwie poszczególnych stacji funkcjonu-
jącym w kręgach kultury łacińskiej por. Joanna Hołda, Urszula Wolańska, Nazwy Stacji Księżyca 
w „Libro della Luna” Alfonsa X Mądrego i ich przekład z języka arabskiego na język polski, [w:] 
Collectanea Eurasiatica Cracoviensia, red. Jadwiga Pstrusińska, Piotr Stelmaszczyk, Kraków 
2003, s. 63–70; zob. Joanna Hołda, Dwadzieścia osiem księżycowych stacji w stosunku do magicz-
nych operacji, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 49, 2004, 2, s. 7–31; John North, Historia 
astronomii, tłum. Tadeusz i Tamara Dworak, Katowice 1997, s. 125–126.

40 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 12vb–13ra.
41 Ibidem, k. 14va–b, 15ra.
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czeństwa, Głogowczyk poświęcił tym zagadnieniom osobne differentiae. W części 
trzeciej, zatytułowanej De cognitione portarum et earum apertitionibus in planetis 
et quod per eas significet in aeris mutatione et varietate, przybliżył czytelniko-
wi kwestię szczególnego aspektu zwanego otwarciem bramy42. Powołał się przy 
tym na sztandarowe dzieło Hali Abenragela (Abû l-Hasan ’Alî ibn Abî l-Rijâl), 
muzułmańskiego astrologa z końca X i pierwszej połowy XI w., zatytułowane 
Kitāb al-bāri’ fi ahkām an-nujūm (Praeclarissimus Liber completus in judicis 
astrorum)43, w którym autor wiedzę o tymże aspekcie uznawał za wręcz konieczną 
do poznania zmian pogodowych44. Również w przypadku rozdziału czwartego, 
De parte pluuie, oraz piątego, De stellis nebulosis que aure et diversitatem iuxta 
antiquorum sapientium experientias habet efficere widać powagę, z jaką trakto-
wał zagadnienia meteorologii astrologicznej. Analiza natury gwiazd musiała być 
niezmiernie istotnym elementem tego rodzaju prognoz, skoro dwa inne rozdziały 
(745 i 17) De quindecim stellis prime magnitudinis [...]46 oraz De stellis fixis pre-
zentują położenie tytułowych gwiazd, ich charakterystykę i siłę oddziaływania na 
zmiany pogodowe47. Opisując położenie gwiazd stałych, Głogowczyk wyraźnie 
zaznaczył, że czyni to, opierając się na ustaleniach Jana Regiomontana48. Także 
rozdział 18, zatytułowany wprost De scientia mutatione aure secundum orientali-
tatem et occidentalitatem planetarum stationem et eorum combustionem secundum 
12. signorum zodiaci, podaje bardzo precyzyjne wskazówki dotyczące wieszczenia 
nadchodzących zmian pogody, możemy tu bowiem m.in. przeczytać, iż „Mercurio 

42 Mowa o szczególnych układach ciał niebieskich, aspektach, które mogą zachodzić wyłącznie 
pomiędzy określonymi parami planet (Słońce lub Księżyc aspektują Saturna, Wenus aspektuje Marsa, 
Merkury aspektuje Jowisza) władających opozycyjnymi względem siebie znakami: Księżyc (Rak) 
lub Słońce (Lew) – Saturn (Koziorożec, Wodnik), Merkury (Bliźnięta, Panna) – Jowisz (Strzelec, 
Ryby) oraz Wenus (Byk, Waga) – Mars (Skorpion, Baran). Zob. Piotr Piotrowski, Horoskop pogody 
– zasada i interpretacja, [w:] H.S. Green, Zasady astrometeorologii, tłum. Magdalena Krukowska, 
Warszawa 2013 (Biblioteka Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, 2), s. 13. 

43 Grażyna Rosińska, The Origin, Age and Perspectives of the World According to the 15th 
Century Cracow Astronomers, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 47, 2002, 3, s. 8–11. Por. 
Piotrowski, Horoskop, s. 11, przyp. 9; zob. Ali Ibn Abi al-Rijal, De judiciis astrorum, ed. Erhard 
Ratdol t, Augsburg 1485, [dokument elektroniczny] wdl.org/en/item/7387/ (dostęp: 15 VII 2014), 
pars 8, cap. 28, In apariendo portas pro pluuiis aliisque rebus, k. 147a. Zob. Charles E. Butterworth, 
The Introduction of Arabic Philosophy into Europe, Leiden 1994, s. 116–117.

44 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 20va.
45 W druku występuje błąd – dwukrotnie podana jest differentia septima, raz odnosząc się do 

28 stacji Księżyca, drugi raz do 15 najjaśniejszych gwiazd. Zob. Jan z  Głogowa, Introductorium 
astronomie, k. 21vb, 22ra.

46 Przy czym wyraźnie tu zaznacza, iż „verificatio facta est Anno domini 1499”. Zob. ibidem, 
k. 22ra.

47 Gwiazdy stałe to historyczne określenie gwiazd, które zajmowały ósmą sferę (wcześniejsze 
sfery przynależały do znanych wówczas siedmiu planet, włączając w to Słońce i Księżyc) – sferę 
gwiazd stałych – i zdawały się nieruchome. Włodzimierz Zonn, Astronomia z perspektywy czasu, 
Warszawa 1974, s. 43.

48 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 28rb, gdzie czytamy: „Hec sunt stelle veri-
ficate per magistrum Joannem de Monte Regio”.
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in Thauro sub radiis tempestates presignat: occidentalis bonam condicionem rerum 
facit: orientalis humiditates et rores adducit aurein constantia mouet”, czy też „Mer-
curius in Aquario sub radiis niues facit. Occidentalis frigidus et aeris turbationem. 
Orientalis pluuiam, stationarius aeris turbationem”49. 

Należy tu zwrócić uwagę na jeszcze jeden poświęcony problematyce progno-
zowania pogody rozdział (Differentia 12), w którym dokonano analizy wschodów 
i zachodów gwiazd według „autoris Summe Angelicane”50. Ten konkretny rozdział 
został w całości oparty na dziele zatytułowanym Summa Anglicana, a właściwie 
Summa astrologiae judicialis, wydanym po raz pierwszy drukiem w 1489 r., au-
torstwa cieszącego się popularnością i uznaniem XIV-wiecznego angielskiego 
astrologa Johna of Eschenden, znanego również jako Johannes Eschuid, Johan-
nes Aschuidus, Johannes Eschuidus, John Eschuid, John Eschenden, Giovanni 
di Eschenden51. Powołując się na wymienione w tytule dzieło, Jan z Głogowa 
podał bardzo precyzyjnie dane bibliograficzne – distinctio X, capitulum XII – co
pozwala od razu odszukać w źródle interesujący ustęp52. Ale o wiele istotniejsze, 
iż Głogowczyk nie spisał wiernie fragmentu Summae Anglicanae, ale odtworzył 
treść interesującego go rozdziału własnymi słowami, redukując tekst do kwestii 
najistotniejszych dla swoich rozważań.

Kolejnym bardzo ważnym zagadnieniem, które poruszył Głogowczyk we Wpro-
wadzeniu do astronomii, były jakże istotne kwestie natury medycznej. Medycyna 
wówczas, o czym należy pamiętać, była ściśle zespolona z astrologią (wielu wy-
bitnych medyków było jednocześnie astrologami, dość wymienić Marcina Króla 
z Żurawicy, fundatora krakowskiej katedry astrologii). Jatromatematyka była spój-
ną dziedziną wiedzy teoretycznej, którą nieustannie doskonalono w praktyce, a tego 
typu podręczniki mogły w tym być nader pomocne. Czytelnik bowiem czerpał 
z lektury dzieła konkretną wiedzę na temat zależności poszczególnych członków 
ludzkiego ciała od władających nimi planet oraz znaków zodiaku, zyskiwał cenne 
wskazówki na temat wyboru odpowiedniej pory na wykonanie najpopularniejszych 
wówczas zabiegów leczniczych – puszczania krwi (Differentiae: 15, 16, 21), ką-
pieli leczniczych oraz stawiania baniek – także uzależnionych od układu ciał nie-
bieskich (Differentia 23). Omawiając naturę planet w kontekście zdrowia/choroby 
człowieka, autor odwoływał się przy tym do autorytetu Klaudiusza Ptolemeusza, 
nazywając go wręcz „omnium sapientium in scientia astrorum princeps”53. Dając 

49 Ibidem, k. 28va, 29va.
50 Ibidem, k. 24va–b.
51 Francis J. Carmody, Arabic Astronomical and Astrological Sciences in Latin Translation. 

A Critical Bibliography, Berkeley–Los Angeles 1956, s. 171–172. Johannes Eschuid, Summae angli-
canae de astrologiae pronosticationibus, 1489, [dokument elektroniczny] gallica.bnf.fr / Bibliothèque 
nationale de France (dostęp: 15 VII 2014).

52 Johannes Eschuid, Summae anglicanae de astrologiae pronosticationibus, 1489, tractatus I, 
distinctio X, cap. XII: De temperie aeris seu mutatione eius secundum ortus et occasus stellarum 
fixarum, k. 62vab–63ra.

53 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 27rb. Odwołanie do dzieła Ptolemeusza jest 
bardzo precyzyjne: „Ptholemeus Claudius [...] in libro suo Quadriparcium, parte prima, cap. 4, natu-
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szczegółową wykładnię wspomnianej kwestii, dokładnie przedstawił możliwe 
opcje pór wybieranych do dokonywania flebotomii (dał tu również wyjaśnienie
terminu, pisząc za Awicenną: „fleubothomia est evacuatio utilis que multitudinem
humorum evacuat”54), a oceny ich dokonał, uwzględniając ruch Księżyca i jego 
pobyt w 28 stacjach, aspekty planetarne oraz wiek ludzi, którzy mieli być pod-
dawani zabiegowi. Równie precyzyjnie określał porę przyjmowania rozmaitych 
medykamentów, nieco mniej uwagi poświęcił pozostałym zabiegom, tj. kąpielom 
i stawianiu baniek.

W ostatnim, króciutkim rozdziale In temporibus electis ad plantandum et se-
minandum Jan z Głogowa dał wykładnię zasad astrologicznych, których winno 
się przestrzegać, dokonując wyboru dni szczęśliwych z punktu widzenia rolników 
i ogrodników, sugerując, kiedy najlepiej sadzić rośliny i drzewa oraz obsiewać 
rolę.

Dobór takiego katalogu kluczowych kwestii uzależnionych od układu ciał 
niebieskich pokazuje nie tylko hierarchię spraw ważnych dla ówczesnego społe-
czeństwa, ale też, biorąc pod uwagę obszerność przekazywanych informacji – za-
interesowań naukowych autora oraz tego, co dziś nazwalibyśmy „poprawnością 
polityczną”, zamieszczone bowiem w dziele treści mieściły się w zakresie akcepto-
walnej przez Kościół astrologii naturalnej, a więc tej, która nie godziła w dogmaty 
religii chrześcijańskiej55.

Co ciekawe, kluczowym rozdziałem jest dopiero Differentia 13, w całości po-
święcona wyjaśnieniu tego, czym są efemerydy, opisowi ich poszczególnych części 
i wskazówkom, jak zawarte w nich informacje odczytywać i interpretować. Autor 
daje tu mocne świadectwo inspiracji kalendarzem Jana Regiomontana, na którego 
ustalenia powołuje się, tłumacząc kolejność czynności niezbędnych przy właści-

ras septem planetarum pulcre describit”. Zob. Klaudiusz Ptolemeusz, Czworoksiąg (Tetrábiblos), 
tłum. Grzegorz Muszyński, wstęp Jarosław Włodarczyk, Grzegorz Muszyński, Wrocław 2012, 
ks. 1, rozdz. 4, s. 72–73.

54 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 31vb. Zob. The Canon of Medicine of Avi-
cenna, ed. Oskar Cameron Gruner, New York 1973, s. 501–508. Szeroko na temat Awicenny: Ka-
tarzyna Pachniak, Nauka i kultura muzułmańska i jej wpływ na średniowieczną Europę, Warszawa 
2010, passim; Historia nauki arabskiej, red. Roshdi Raashed, Régis Morelon, t. 1: Astronomia 
teoretyczna i stosowana, tłum. Janusz Danecki et al., Warszawa 2000; t. 2: Nauki matematyczne 
i fizyka, tłum. Jolanta Kozłowska, Katarzyna Pachniak, Warszawa 2001; t. 3: Technika, alchemia, 
nauki przyrodnicze i medycyna, tłum. Katarzyna Pachniak, Warszawa 2005; Tomasz Stefaniuk, 
Miejsce Awicenny w historii nauki islamskiej, [w:] Lekarz. Historia i wyzwania zawodu, red. Edward 
Anczyc, Sosnowiec 2010 (Szkice z Nauk o Zdrowiu, 2), s. 42–55. Zob. Awicenna. Abu Ali Ibn Sina, 
red. Ananiasz Zajączkowski, Warszawa 1953, gdzie szeroko na temat oddziaływania Awicenny 
i jego dzieł również na naukę w Polsce.

55 Mieczysław Markowski, Astrologia a wolna wola, „Alma Mater”, 20, 2000, s. 20–22; idem, 
Der Standpunkt der Gelehrten des späten Mittelalters und der Renaissance dem astrologischen De-
terminismus gegenüber, „Studia Mediewistyczne”, 23, 1984, 1, s. 30–31; por. Sylwia Konarska-
-Zimnicka, Astrologia Licita? Astrologia Illicita? The Perception of Astrology at Kraków University 
in the Fifteenth Century, „Culture and Cosmos. A Journal of the History of Astrology and Cultural 
Astronomy”, 15, 2011, 2, s. 65–86.
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wej lekturze efemeryd56. I tak dowiadujemy się, że najpierw trzeba oznaczyć ruch 
planet, następnie poznać tzw. złotą liczbę57, cykl Słońca58, literę niedzieli59, które 
pomocne były przy ustalaniu dat świąt ruchomych, przede wszystkim Wielkano-
cy, dalej zaćmienia Słońca i Księżyca, ale też liczbę dni poszczególnych miesięcy 
(Głogowczyk podkreśla, że żaden miesiąc nie ma więcej dni naturalnych niż 31), 
jak również wzmiankowaną wcześniej charakterystykę planet i znaków zodiaku 
oraz opis aspektów, a to wszystko po to, by „in hoc mundo de mutatione aure et 
temporum in sequentibus explicabitur differentiis”60. Tu również zamieszczone 
zostały ważne dla czytelników informacje o kolejności odczytywania kolumn w ta-
belach, ponadto wykładnia, jak rozumieć zamieszczane tam skróty literowe typu M. 
S. D. A. Głogowczyk tłumaczył, iż „M. et S. latitudinem planetarum designant. M. 
latitudinem meridionalem et S. latitudinem septentrionalem. A. autem et D. ascen-
sionem vel descensionem planetarum in suis circulis manifestant. A. planetam 
ascendentem designat. D. planetam descendentem in suo circulo ostendit”61.

Na wielkie uznanie zasługuje również tzw. podstawa bibliograficzna – dzieła
autorytetów ówczesnego świata nauki, na które nieustannie powołuje się autor In-
troductorium astronomie. Jak uzasadniał Kazimierz Morawski, „Jan z Głogowa, 
jako prawdziwy synkretysta, czerpie z różnych źródeł i różnych szkół swoje wy-
wody”62. Podziw budzi olbrzymia rzetelność badawcza Głogowczyka, który nie 
wahał się powoływać z jednej strony na św. Augustyna, Ojca i Doktora Kościoła, 
z drugiej zaś na słynnego Hermesa Trismegistosa, legendarnego mędrca i maga, 
uważanego za twórcę synkretycznego ruchu filozoficzno-religijnego63. Nie brak tu 
również odniesień do uczonych świata antycznego, dość wymienić Arystotelesa, 
Klaudiusza Ptolemeusza, Hipokratesa oraz Doroteusza (prawdopodobnie chodzi 
o Doroteusza z Sydonu, astrologa z I w. n.e.), ponadto myślicieli arabskich, m.in. 
Messahalla64, Hali Abenragela, Albumasara, Awicenny, jak również znanych przed-

56 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 25ra, 25vb.
57 Złota liczba – numerus aureus – liczby od 1 do 19 oznaczające poszczególne lata z 19-letnie-

go cyklu Mentona, zwanego również księżycowym, gdyż oznacza okres, po którego upływie fazy 
Księżyca ponownie przypadną na te same dni miesiąca. Zob. Chronologia polska, red. Bronisław 
Włodarski, Warszawa 1957, s. 107.

58 Cykl słoneczny, zwany również okręgiem słonecznym – cyclus solaris – to okres 28 lat, po 
upływie których te same dni tygodnia przypadają ponownie na te same dni miesiąca. Zob. ibidem, 
s. 102–103.

59 Litera niedzieli – littera dominicalis – to litera, na którą przypada pierwsza niedziela roku (od 
A do G, gdzie A zawsze dla pierwszego dnia danego roku. Tym samym każda niedziela w roku ma 
zawsze tę samą literę; w przypadku roku przestępnego występują dwie litery niedzieli – jedna od  
1 stycznia do 24 lutego, druga od 25 lutego do końca roku). Ibidem, s. 103–104.

60 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 25ra–25vb.
61 Ibidem, k. 25va–b.
62 Morawski, Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 2, s. 158.
63 Kazimierz Banek, W kręgu Hermesa Trismegistosa. Rozważania na temat genezy mitu i kul-

tu, Warszawa 2013, passim. Na temat hermetyzmu zob. Eugenio Garin, Zodiak życia. Astrologia 
w okresie Renesansu, tłum. Wojciech Jakiel, Warszawa 1992, s. 52–71.

64 Lynn Thorndike, The Latin Translations of Astrological Works by Messahala, „Osiris”, 12, 
1956, 49–72. 
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stawicieli myśli europejskiej, chociażby Alberta Wielkiego, Arnolda de Villa Nova, 
Jana de Sacrobosco, Jana Hispalensisa, Guido Bonattiego, Jana Regiomontana, 
Leopolda z Austrii czy wreszcie odwołań do słynnych Tablic Alfonsyńskich65. 
Bogactwo „cytowań”, cytowań, co warto podkreślić, bardzo fachowych, szczegó-
łowych, zazwyczaj obejmujących nazwisko autora, tytuł i miejsce w tekście, daje 
dowód nie tylko wielkiej erudycji i oczytania autora, ale przede wszystkim wysił-
ku zmierzającego do stworzenia w miarę obiektywnego i prawdziwie naukowego 
dzieła, które spełniałoby oczekiwania przedstawicieli środowisk akademickich, 
a więc ludzi światłych, biegłych w terminologii i zawiłych zagadnieniach astrono-
miczno-astrologicznych. Te same jednak względy, które uczyniły z Introductorium 
astronomie dzieło w pełni zasługujące na miano naukowego, sprawiły, że było ono 
zbyt trudne w odbiorze dla niewykształconego, acz rozmiłowanego „w gwiazdach” 
odbiorcy. Wniosek taki można wysunąć choćby na podstawie faktu, iż dzieło to 
tylko raz, właśnie w 1514 r., zostało opublikowane drukiem. 

Publikacja ta zbiegła się w czasie z publikacją innego, również bardzo ważne-
go Wprowadzenia do astronomii autorstwa Michała Falkenera z Wrocławia (ok. 
1460 – 9 XI 1534)66. Falkener, podobnie jak Jan z Głogowa (i wielu innych wybit-
nych uczonych krakowskich), po okresie studiów na Uniwersytecie Krakowskim 
podjął tu działalność naukową, początkowo jako docent extraneus non de facultate, 
a następnie jako docent etatowy, by w końcu zostać przyjętym w poczet członków 
Kolegium Mniejszego i Większego67. W trakcie swej długoletniej pracy akademic-
kiej intensywnie zajmował się zagadnieniami matematyczno-astronomicznymi; 
w kręgu jego żywych zainteresowań leżała również astrologia. Spod pióra Fal-
kenera wyszło wiele ważnych dla rozwoju nauk astronomiczno-astrologicznych 
dzieł68, w tym jedno cieszące się wyjątkowym uznaniem – podręcznik systema-
tyzujący wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu astrologii pt. 
Introductorium astronomie Cracoviense elucidans almanach, który – jak wskazuje 
tytuł – dodatkowo miał za zadanie uczyć objaśniania almanachów. Podręcznik ten 
cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że po pierwodruku w 1506 r. doczekał się 

65 Jan z Głogowa, Introductorium astronomie, passim. Odwołania te nie dziwią, ponieważ Jan 
z Głogowa wykładał teksty wzmiankowanych autorów, ponadto sam jest autorem dzieł Expositio 
tractatus „De sphaera” Ioannis de Sacro Bosco czy Introductorium in „Tabulas Alphonsinas”, zob. 
Markowski, Astronomica, s. 73–76; na temat wykładów prowadzonych przez Jana z Głogowa zob. 
Szczegóła, Jan Głogowczyk, s. 23–24.

66 Ryszard Palacz, Michael Falkener von Wrocław als Logiker. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Logik in Polen, „Studia Mediewistyczne”, 17, 1977, s. 33–39; idem, Michał Falkener z Wrocławia. 
Stan badań, „Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej” Seria A, 6, 
1966, 4, s. 35–91. Henryk Barycz, Falkener Michał, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 6, Kraków 
1948, s. 357–358; Krzysztof Bochenek, Michał Falkener z Wrocławia – osoba i dzieło, „Sofia. Pi-
smo Filozofów Krajów Słowiańskich”, 5, 2005, s. 373–383; Markowski, Burydanizm, s. 129–130, 
181–182. 

67 Liber diligentiarum Facultatis Artisticae Universitatis Cracoviensis, pars 1: 1487–1563, ed. 
Wacław Wisłocki, Cracoviae 1886, s. 5, 7, 9, 30–32, 34–37, 39, 42, 50, 54.

68 Palacz, Michał Falkener, s. 35–91.
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wznowień w 1507, 1513 i 1517 r.69 Dzieło składało się z 15 tematycznych, nume-
rowanych i każdorazowo adekwatnie do treści tytułowanych rozdziałów, z których 
każdy poruszał ważkie – z punktu widzenia adeptów astrologii oraz czytelników al-
manachów – informacje. Oddając się lekturze dzieła, czytelnik otrzymywał esencję 
bogatej i jakże wówczas cennej wiedzy astronomiczno-astrologicznej (z większym 
naciskiem na astrologiczną). Warto zwrócić uwagę, że wspomniane 15 rozdziałów 
można dodatkowo podzielić na rozdziały mające charakter teoretyczny i te o wła-
ściwościach praktycznych. Rozdziały od pierwszego do siódmego stanowią zbiór 
najważniejszych wiadomości teoretycznych z zakresu astrologii. W kolejnych autor 
opisuje podział i charakterystykę 12 znaków zodiaku (Falkener, cechując znaki, 
przypisywał im władzę nad poszczególnymi ziemiami oraz członkami ludzkimi70), 
następnie naturę każdej z siedmiu planet oraz Głowy i Ogona Smoka – węzłów 
księżycowych, które wówczas traktowane były na równi z planetami71. Niezbędna 
okazywała się także wiedza na temat tzw. godności planet, mającej olbrzymie zna-
czenie dla określenia ich mocy, do których zaliczano: „domus, triplicitates, exal-
tationes, terminos, facies”, czyli wszystko to, co określane jest nazwą „essentiales 
planetarum potestates”72. Do prawidłowej interpretacji almanachów konieczna była 
znajomość tzw. aspektów, ponadto precyzyjnej charakterystyki 12 domów, w któ-
rych goszczą poszczególne ciała niebieskie, przemierzając firmament niebieski,
a wszystkie te informacje Falkener bardzo dokładnie wyłożył w swoim dziele.

Rozdział ósmy (In temporum divisione) natomiast stanowi początek części 
praktycznej, tj. daje wskazówki, jak poszczególne układy ciał niebieskich inter-
pretować. Wykładnią prawidłowej interpretacji treści zawartych w almanachach 
objęto bardzo ważne zagadnienia dotyczące jatromatematyki, ponadto kwestie 
rolniczo-ogrodnicze, dotyczące wyboru właściwej pory wysiewu zbóż i innych 
roślin, ale też sadzenia drzew, czy wreszcie zagadnienia astrometeorologiczne. 
W przedostatnim, czternastym rozdziale, zatytułowanym In operum electione, Fal-
kener dokonał swoistej syntezy przedstawionych we wcześniejszych rozdziałach 

69 Markowski, Astronomica, s. 126–128. Por. Potkowski, Piśmiennictwo, s. 18; Birkenma-
jer, Astronomowie, s. 27.

70 Michał Falkener z Wrocławia, Introductorium astronomie Cracoviense elucidans almanach, 
czyli kompendium wiedzy astrologicznej, tłum. i opr. Sylwia Konarska-Zimnicka, red. i opr. Piotr 
Piotrowski, Warszawa 2014 (Biblioteka PTA, 6), s. 35, gdzie np. czytamy: „Aries. Caput hominis-
que faciem respicit. Ex terris et regionibus Persiam, Britaniam, Galliam, Almaniam atque Poloniam 
possidet Minorem”.

71 Węzły księżycowe to punkty, w których orbita Księżyca przecina płaszczyznę ekliptyki – wiel-
kiego koła na sferze niebieskiej, po którym w ciągu roku pozornie porusza się obserwowane z Ziemi 
Słońce. Kiedy Księżyc znajduje się w pobliżu węzła orbity i równocześnie jest w okolicach nowiu 
lub pełni, wówczas usytuowany jest niemal dokładnie na jednej linii ze Słońcem i Ziemią. To właśnie 
wtedy następuje zaćmienie Słońca lub Księżyca. Linia łącząca oba węzły nosi nazwę linii węzłów. 
Dawniej węzły traktowano jako miejsce zamieszkania legendarnego smoka, który raz na jakiś czas 
usiłuje pożreć Słońce, stąd nazwano je właśnie Głową Smoka – węzeł północny, wstępujący – i Ogo-
nem Smoka – węzeł południowy, zstępujący. Zob. Zonn, Astronomia, s. 59.

72 Michał Falkener z Wrocławia, Introductorium astronomie, s. 42.
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informacji, podając, jakie układy ciał są najbardziej korzystne, a jakie nie zwiastują 
powodzenia planowanych przedsięwzięć. Przykładowo, „Jovis cum Luna coniunc-
tio. Dies in omni opere fortunata [...]”, bądź też „Saturni cum Luna coniunctio. Dies 
penitus in omni re perniciosa [...]”73. Częścią składową tego rozdziału uczyniono 
również ustęp osobno zatytułowany Luna itidem duodecim signa peragrans effec-
tus cuiusque signi ostendit speciales, w którym skupiono się na analizie wpływów 
Księżyca w zależności od znaku, w którym się znajdował. Tzw. elekcje przez Księ-
życ były bardzo często ważnym wyznacznikiem działania tych, którzy kierowali 
się tego typu wskazówkami, Księżyc bowiem, jako ta – w ówczesnym rozumie-
niu – planeta, która jest najbliżej Ziemi i porusza się najszybciej (w ciągu doby 
przesuwa się o ok. 13°), powodować mógł, jak wierzono, najbardziej dynamiczne 
zmiany. Stąd nierzadko sugerowano się układem poszczególnych ciał niebieskich 
w zestawieniu właśnie z Księżycem, najważniejsze decyzje podejmując w trakcie 
trwania wspomnianej koniunkcji Księżyca z Jowiszem, a więc tzw. królewskiej 
koniunkcji, zwiastującej powodzenie wszystkich przedsięwzięć74. U Falkenera, 
podobnie jak w przypadku dzieła Głogowczyka, jeden ze środkowych rozdziałów 
(rozdział dziesiąty, Vsum et ephemeridis processum exponens) został poświęco-
ny zasadniczym, bardzo praktycznym umiejętnościom korzystania z almanachu. 
Oprócz tych samych danych, które przywoływał Jan z Głogowa, wrocławianin, 
podobnie jak Głogowczyk, dając wykładnię skrótów stosowanych w tego typu 
drukach, podkreślał przy tym, że ustalenia te czyni w szczególności dla almana-
chów „in nostra calculantur Accademia Cracouiensi”75, które charakteryzowały się 
tym, iż zazwyczaj uwzględniano w nich szerokości planet podane w dokładnych 
stopniach i minutach76. 

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż rozdział jedenasty, zatytułowany De 
fleubotomia et saguinis minutione, Falkener rozpoczął, podobnie jak Głogowczyk, 
słowami zaczerpniętymi od Awicenny, pisząc: „Phleubotomia, vt inquit Auicenna, 
vniuersalis est humorum euacuatio eorundem multitudinem euacuans [...]”77. Bez 
wątpienia świadczy to nie tylko o uznaniu dla dzieła arabskiego uczonego, lecz tak-
że o jego znaczeniu dla rozwoju ówczesnej nauki, ponadto o „oczytaniu” mistrzów 
ze Śląska i znajomości obowiązującej wówczas literatury naukowej. W kolejnym, 
dwunastym rozdziale mistrz z Wrocławia, prócz ważnych wskazówek medycznych, 

73 Ibidem, s. 59.
74 Widać tu wyraźnie wpływ lektury popularnej wówczas pracy: Albumasar, De magnis con-

iunctionibus, ed. Charles Burnet t, Keiji Yamamoto, Leiden 2000.
75 Michał Falkener z Wrocławia, Introductorium astronomie, s. 52, gdzie czytamy: „S. A. 

Quidem septentrionalem ascendentem. S. D. Septentrionalem descendentem representant. M. D. 
Meridianum descendentem”.

76 Wykaz krakowskich almanachów i efemeryd przedstawił Markowski, Astronomica, pas-
sim.

77 Michał Falkener z Wrocławia, Introductorium astronomie, s. 52.
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78 Halina Kotulska-Skul imowska, Początki i rozwój fizjoterapii, [w:] Historia medycyny, 
red. Tadeusz Brzeziński, Warszawa 1988, s. 225–231.

79 Michał Falkener z Wrocławia, Introductorium astronomie, s. 61.
80 Ibidem, s. 33.
81 Ibidem, s. 44, 52. 

uwzględnił informacje dotyczące kąpieli i stawiania baniek, zabiegów medycznych 
powszechnie wówczas stosowanych ze względu na swoją skuteczność78.

Ostatni rozdział został poświęcony zmianom aury. Już w pierwszym zdaniu Fal-
kener podkreślił, że wszelkie zmiany pogody można przewidzieć na podstawie ob-
serwacji ruchu Księżyca, jego położenia względem gwiazd stałych, aspektów planet 
między sobą, wykorzystując przy tym wiedzę na temat natury planet i znaków 
zodiaku, a to dlatego, że jeśli przykładowo w którymkolwiek znaku deszczowym 
(Rak, Skorpion, Ryby) dostrzeżemy planetę podobnej natury (Wenus, Księżyc, 
Mars, Merkury), wówczas możemy prognozować deszczową pogodę79. 

 Podręcznik ten był więc wykładnią czytania i interpretowania prognostyków, 
druków aktualizowanych rokrocznie; był też swoistym kompendium wiedzy astro-
nomiczno-astrologicznej, dostarczającym podstawowych informacji pod dalszą, 
pogłębioną naukę o ciałach niebieskich. Zwięzła forma, czytelna treść, bardzo 
wyważone proporcje kolejnych rozdziałów, pomocne zestawienia tabelaryczne, 
zestawienia, co należy podkreślić, przejrzyste i zrozumiałe nawet dla niemającego 
wyższego wykształcenia czytelnika, mogły zachęcić do lektury nie tylko studen-
tów astronomii czy astrologii, ale także mniej wyrobionego odbiorcę, dla którego 
prognozy dotyczące pogody czy też sugestie natury gospodarczej były równie 
ważne (a czasem ważniejsze) od wskazówek dotyczących układania horoskopów. 
Można nawet uznać, że podręcznik miał charakter popularnonaukowy, a nie, jak 
w przypadku dzieła Głogowczyka, stricte naukowy. O jego popularyzatorskim 
charakterze świadczy również znaczne ograniczenie tzw. aparatu pomocniczego 
dzieła naukowego, a więc nie tylko wspomnianych tabel i wykresów, ale również 
tak ważnych w pracy o charakterze naukowym cytowań. Falkener bowiem, choć 
w samej treści wielokrotnie daje świadectwo znajomości ówcześnie znanych i po-
ważanych dzieł, dość wymienić Alkabitiusa czy Albumasara, to jednak w tekście 
powołuje się tylko na Cycerona, Dionizego Areopagitę, którego nazywa nawet 
„philosophum celeberrimum et in arte syderum eruditissimum”80, ponadto Klau-
diusza Ptolemeusza oraz Awicennę, a i te przywołania mają zdawkowy charakter, 
ograniczający się do wymienienia imienia myśliciela bez podania tytułu przywo-
ływanego dzieła, nie mówiąc już o lokalizacji treści w tekście81. Niemniej jednak 
w żadnym stopniu nie umniejszało to na początku XVI w., jak również obecnie, 
znaczenia dzieła, które, co trzeba mocno podkreślić, cieszyło się wśród ówczesnego 
społeczeństwa olbrzymim zainteresowaniem! 

I to właśnie wszystkie wymienione powyżej walory wpłynęły na tę szczególną 
popularność, czego, jak się wydaje, nie można, przynajmniej w tak dużym stop-
niu, powiedzieć o dziele Głogowczyka. Jego Introductorium astronomie, aczkol-
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82 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 34r. Władysław Seńko, Charakterystyka 
albertyzmu na Uniwersytecie Jagiellońskim w XV wieku, [w:] Z dziejów filozofii na Uniwersytecie 
Krakowskim w XV w., red. Zdzisław Kuksewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1965, s. 
200, zauważa, że Głogowczyk w wielu swoich tekstach podkreślał, iż adresatami ich są głównie 
początkujący scholarzy, a nie „świadomi rzeczy filozofowie”. 

83 Kwestie terminologiczne analizuje Krystyna Kossakowska-Jarosz, Kalendarz. Spory ter-
minologiczne, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opo-
lu. Zeszyty Naukowe. Filologia Polska”, 33, 1993, s. 129–135; zob. Encyklopedia wiedzy o książce, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, szp. 36–37, 1087–1092, 1968–1970; Józef Seruga, Krakowskie 
kalendarze XVI wieku, Kraków 1913, s. 6. Zob. również Maciej Janik, Kalendariografia polska od 
XVI–XVIII wieku. Próba typologii, [w:] Kalendarze staropolskie, red. Iwona Dacka-Górzyńska, 
Joanna Partyka, Warszawa 2013, s. 9–52.

wiek również przeznaczone dla szerszego (choć bez wątpienia wyedukowanego) 
kręgu odbiorców, nie cieszyło się tak wielkim rozgłosem z powodu przesycenia 
treściami niezbyt czytelnymi dla przeciętnego odbiorcy. Nagromadzenie danych 
zestawionych w licznych tabelach uczonym ułatwiało, mniej światłym jednak bez 
wątpienia mogło utrudniać odbiór treści obfitującej dodatkowo w specjalistyczne, 
niewątpliwie nie dla wszystkich zrozumiałe terminy. Introductorium astronomie 
Jana z Głogowa zawiera również wiele wątków filozoficznych, które przydawały
publikacji powagi i czyniły z niej dzieło bardziej wysublimowane. Nie bez zna-
czenia jest również układ treści w dwóch kolumnach, niesprzyjający płynności 
pozyskiwania informacji. Bez wątpienia podręcznik ten mógł stanowić, i zapewne 
stanowił, cenne źródło informacji dla studentów Wydziału Sztuk Wyzwolonych 
krakowskiej wszechnicy, tym bardziej, że głównym zamiarem autora było ułatwie-
nie korzystania z prognostyku Jana Regiomontana, uczonego, którego dzieła były 
wykładane i komentowane przez mistrzów krakowskich (również Głogowczyka) 
podczas zajęć dydaktycznych z żakami. Zresztą sam autor w tekście wyraźnie pod-
kreślił: „Hec Almanach interpretatio est ad laudem dei et iuniorum erudicionem”82. 
Jednakże należy zauważyć, że pojawia się tu niezgodność terminologiczna – w ty-
tule bowiem wyraźnie zaznaczono, iż dzieło ma być pomocne w interpretowaniu 
efemeryd, podczas gdy w powyższym zdaniu – w interpretowaniu almanachów. 
Podobnie z dziełem Falkenera, gdzie w tytule widnieje przeznaczenie: „elucidans 
almanach”. Niewątpliwie obydwu autorom, co można wywnioskować z zawarto-
ści rozdziałów poświęconych budowie i treści poszczególnych kolumn efemeryd-
-almanachów, chodziło właśnie o efemerydy – tabelaryczne zestawienia danych 
astronomiczno-astrologicznych (almanachy miały bardziej opisowy charakter)83; 
tezę tę zdaje się potwierdzać wzorowanie się Głogowczyka na efemerydach Jana 
Regimontana, ponadto przytaczanie przez niego szczegółowych danych liczbo-
wych, będących stałym elementem efemeryd.

Dużo bardziej ogólne założenie przyświecało Falkenerowi, co przełożyło się na 
treść i formę traktatu. Od razu można zauważyć różnicę w zawartości poszczegól-
nych tabel, które u Głogowczyka, jak wspominałam, przesycone są astronomicz-
nymi danymi liczbowymi, u Michała Falkenera zaś dozują informacje od najprost-
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84 Paul Choisnard, Św. Tomasz z Akwinu i astrologia, tłum. Stanisław Kostka, Warszawa 
1939, passim; Marcin Karas, Natura i struktura wszechświata w kosmologii św. Tomasza z Akwinu, 
Kraków 2007, passim; zob. Michał Zembrzuski, List o korzystaniu z wyroków gwiazd (De iudiciis 
astrorum) św. Tomasza z Akwinu, [w:] Opera Philosophorum Medii Aevi Textus et Studia, t. 9, fasc. 
1: Tomasz z Akwinu – Opuscula, red. Artur Andrzejuk, Michał Zembrzuski, Warszawa 2011, s. 
79–81; idem, Czy według Tomasza z Akwinu można korzystać z wyroków gwiazd?, [w:] Przyrodo-
znawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary i perspektywy dialogu, red. Jacek Meller, Adam Świe-
żyński, Warszawa 2010, s. 29–46.

85 Mieczysław Markowski, Bóg a determinizm kosmiczny w polskich dziełach astrologicznych 
doby przedkopernikańskiej, „Studia Warmińskie”, 27, 1990, s. 125–126; por. Paolo Zambell i, Mit 
hermetyzmu i aktualna debata historiograficzna, tłum. Paweł Bravo, Warszawa 1994, s. 21.

86 Raymond Klibansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl, Saturn i melancholia. Studia z historii, 
filozofii przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, tłum. Anna Kryczyńska, Kraków 2009, s. 25–35; 
por. Zbigniew Libera, Mikrokosmos, makrokosmos i antropologia ciała, Tarnów 1997, passim; Mie-
czysław Markowski, Człowiek wobec wpływu ciał niebieskich w okresie przedkopernikańskim, [w:] 
Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, red. Wojciech Iwańczak, 
Krzysztof Bracha, Warszawa 2000, s. 124.

szych, jak choćby wyjaśnienia symboli planet i znaków zodiaku pojawiających się 
w tekście (czego u Głogowczyka w ogóle nie ma), na tabeli prezentującej godziny 
planetarne nocne i dzienne kończąc. Różnicę widać również w liczbie prezento-
wanych rozdziałów – 24 i 15, co przełożyło się na objętość dzieła (Introductorium 
astronomie Głogowczyka liczy 34 karty, podczas gdy Introductorium astronomie 
Falkenera 22 karty). Niewątpliwie różnice w liczbie rozdziałów wynikają m.in. 
z faktu, że Głogowczyk uwzględnił więcej szczegółowych kwestii, które pominął 
jego przyjaciel, dość wymienić bardzo ważne rozdziały dotyczące astrometeoro-
logii, których łącznie jest aż siedem – Falkener zagadnieniom tym poświęcił tylko 
jeden rozdział De mutatione aure (choć mniej lub bardziej obszerne wzmianki 
odnajdujemy przy okazji innych kwestii omawianych w poszczególnych rozdzia-
łach). 

Jednakże obydwa dzieła mają jeszcze jeden, niezwykle istotny wspólny mia-
nownik – łączy je dystans wobec krytykowanej przez Kościół astrologii określanej 
mianem zabobonnej, której celem (jednym z wielu) była interpretacja horoskopu 
urodzeniowego czy horarnego (pytaniowego). Śląscy uczeni pozostali w tej kwestii 
całkowicie wierni chrześcijańskiej wizji astrologii, której filozoficzne uzasadnie-
nie przedstawił w drugiej połowie XIII w. św. Tomasz84. W świetle tej koncepcji 
dopuszczalna była jedynie astrologia naturalis, a więc astrologia przyrodnicza, 
która zakładała, że wpływ ciał niebieskich ogranicza się jedynie do sfery zjawisk 
fizyczno-przyrodniczych, materialnych, cielesnych, nie mając mocy oddziaływa-
nia na tzw. sferę ducha85. Akceptowalną formą tak pojmowanej astrologii były 
przede wszystkim astrometeorologia oraz jatromatematyka, dopuszczające, zgod-
nie z koncepcją makro- i mikrokosmosu, oddziaływanie elementów świata gwiazd 
i planet na materię ziemską, a więc i organizm ludzki86. Obydwaj ponadto starali 
się podkreślić rolę Boga jako Stwórcy wszystkich ciał niebieskich, które są Mu 
podporządkowane, a tym samym znaleźć uzasadnienie dla przekazywanych przez 
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87 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 2rb.
88 Michał Falkener z Wrocławia, Introductorium astronomie, s. 123.

siebie treści, które, co wyraźnie akcentowali obydwaj Ślązacy – były zgodne z wy-
tycznymi religii chrześcijańskiej. Jan z Głogowa stwierdzał, że to Bóg stworzył 
niebo i gwiazdy i dał im siłę oddziaływania na ziemię; a skoro Bóg kieruje ciałami 
niebieskimi, zatem to On wpływa na wydarzenia na ziemi87. Michał Falkener na-
tomiast, kończąc swój traktat, napisał, iż dzięki temu, że porusza on tylko wybrane 
zagadnienia, „umysł czytających do większych i znakomitszych [rzeczy] będzie 
mógł być rozpalony i poprowadzony, jak Bóg sam najwyższy, wszystkich rzeczy 
Stwórca na wieki wieków błogosławiony”88.

Należy zatem uznać, że obydwa dzieła mistrzów, którzy wywodzili się ze 
Śląska, stanowią niezmiernie istotny element jakże bogatej spuścizny naukowej 
przełomu XV i XVI stulecia, okresu tak bardzo ważnego z punktu widzenia roz-
woju tzw. krakowskiej szkoły astronomiczno-astrologicznej (z wyraźną przewa-
gą astrologii). Obydwaj uczeni, aktywni również na innych polach badawczych, 
w znacznym stopniu przyczynili się do rozsławienia Almae Matris Cracoviensis 
w ówczesnej Europie, spopularyzowali naukę o gwiazdach i pozostawili współcześ-
nie żyjącym badaczom przeszłości olbrzymią spuściznę, której zgłębienie pozwoli 
w pełni ukazać, a przede wszystkim zrozumieć fenomen astrologii w omawianym 
okresie. 

SYLWIA KONARSKA-ZIMNICKA

SILESIAN CONTRIBUTORS TO THE DEVELOPMENT  
OF THE ASTROLOGICAL SCHOOL OF CRACOW AT THE TURN  

OF THE 16TH CENTURY. INTRODUCTIONS TO ASTRONOMY  
BY JOHN OF GŁOGÓW AND MICHAEL FALKENER OF WROCŁAW

In the 15th century the University of Cracow gained fame due to two faculties, the Astronomi-
cal, created by the Stobner, and Astrological, which was founded by Martin Król of Żurawica. The 
Astrology faculty was the first of its kind in Europe. The future adepts of the science of the stars
could learn not only from the renowned ancient and medieval scholars, such as Aristotle, Claudius 
Ptolemy or John Regiomontanus, but also could further the knowledge gained from studying at the 
University by learning from the textbooks of the Masters of Cracow. Said textbooks were usually 
titled Introductorium astronomie, Introductorium astrologie or Usus almanach and were a type of 
script, which systematised the basics of astronomical and astrological knowledge. The distinct nature 
of these works can be traced through two, fortunately extant, old texts, which are titled Introducto-
rium astronomie and were written in Cracow by prominent scholars from Silesia, John of Głogów 
and Michael Falkener of Wrocław. Said scholars furthered the growth of Cracowian Academy of 
Astrology and Astronomy at the turn of the 16th century with their works.

Translated by Maciej Zińczuk
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SYLWIA KONARSKA-ZIMNICKA

DER BEITRAG DER SCHLESIER ZUR ENTWICKLUNG  
DER KRAKAUER ASTROLOGISCHEN SCHULE  

AN DER WENDE DES 15. UND 16. JAHRHUNDERTS. 
DIE EINFÜHRUNGEN IN DIE ASTRONOMIE JOHANNES’ VON GLOGAU  

UND MICHAEL FALKENERS AUS BRESLAU

Zwei Lehrstühle, der für Astronomie, der dank der Stobnerschen Stiftung entstanden war, und 
der für Astrologie, der von Martin Król von Żurawica gegründet worden war, machten im 15. Jahr-
hundert die Universität Krakau weltbekannt. Der Lehrstuhl für Astrologie war der erste seiner Art im 
damaligen Europa. Die Adepten der Wissenschaft von den Gestirnen bildeten sich hier weiter, indem 
sie nicht nur hervorragende Werke antiker und mittelalterlicher Autoren wie Aristoteles, Claudius 
Ptolemäus oder Johannes Regiomontanus studieren, sondern auch die Lehrbücher ihrer Krakauer 
Meister benutzen konnten. Diese Lehrbücher, die u.a. solche Titel wie Introductorium astronomie, 
Introductorium astrologie oder Usus almanach trugen, waren in gewisser Hinsicht Vorlesungsskrip-
te, die die Grundlagen des astronomisch-astrologischen Wissens systematisierten. Die Besonderheit 
solcher Werke kann am Beispiel zweier erhaltener Drucke, die den Titel Introductorium astronomie 
tragen, nachverfolgt werden. Sie wurden von zwei aus Schlesien stammenden Krakauer Gelehrten 
– Johann von Glogau und Michael Falkener aus Breslau – verfasst. Beide Gelehrten haben mit ihren 
Werken einen maßgeblichen Beitrag zur Entwicklung der Krakauer astronomisch-astrologischen 
Schule an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert geleistet.

Übersetzt von Waldemar Könighaus
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ZDZISŁAW ILSKI 
(Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej)

„GAZETA LUDOWA” W PROCESIE FORMOWANIA  
ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ POLAKÓW  

NA GÓRNYM ŚLĄSKU W LATACH 1911–1920

„Gazeta Ludowa. Pismo codzienne dla ludu polskiego na Śląsku” była dzien-
nikiem Narodowej Demokracji w latach 1911–1920. Inicjatorem jej powołania 
był Zygmunt Seyda. Początkowo pismo redagował Edward Rybarz, a od września 
1913 r. wydawcą i redaktorem „Gazety Ludowej” był ks. Paweł Pośpiech, członek 
Ligi Narodowej. Redakcja pisma mieściła się w Katowicach przy ul. Holtaia 14 
(Holtaistrasse 14). Nakład dziennika sięgał od 3 tys. w końcu 1911 r. do ok. 7 tys. 
w 1914 r.; w 1919 r. miał on 21 tys. abonentów, by na początku 1920 r. osiągnąć 
nawet poziom 25 tys. czytelników1. Ogólnie „Gazeta Ludowa” była pismem poli-
tycznoinformacyjnym, odgrywającym rolę organu górnośląskiej części Narodowej 
Demokracji. W badanym okresie tylko w pewnych momentach jej wydawanie stało 
pod znakiem zapytania. Po wybuchu I wojny światowej jej edycja została zawieszo-
ne na kilkanaście dni. Utrudnienia w wydawaniu pisma pojawiły się także w czasie 
przygotowań do plebiscytu, który zgodnie z traktatem wersalskim z 28 VI 1919 r. 
miał rozstrzygnąć o przynależności Górnego Śląska do Polski czy Niemiec. Pismo 
zostało zawieszone na dłużej już w 1919 r., od 12 marca do 18 lipca, w związku 
z wprowadzeniem stanu oblężenia. Dwukrotnie zawieszano wydawanie pisma 
w 1920 r.: w styczniu na dwa tygodnie (pod pretekstem znieważenia Reichsweh-
ry i nieumieszczenia stosownego sprostowania) oraz w okresie od 20 sierpnia do 
5 września (w związku z walkami w drugim powstaniu śląskim). W trakcie przy-
gotowań do plebiscytu na Górnym Śląsku sytuacja „Gazety Ludowej” zasadniczo 

1 Marian Orzechowski, Narodowa Demokracja na Górnym Śląsku (do 1918 roku), Wro-
cław–Warszawa–Kraków 1965, s. 271; Andrzej Kornecki, Paweł Pośpiech 1878–1922 (działacz 
społeczny, poseł na Sejm RP), [w:] Znani i nieznani katowiczanie. Wybór sylwetek zasłużonych dla 
miasta, red. Lech Szaraniec, Katowice 1980, s. 99; Antoni Grzegorzek, Kochani Czytelnicy!, 
„Gazeta Ludowa” z 2 IV 1919; „Gazeta Ludowa”, nr 9 z 14 I 1920. Okoliczności powołania „Gazety 
Ludowej” oraz jej obszerna charakterystyka zawarta jest w: Zdzisław I lski, „Gazeta Ludowa” jako 
dziennik Narodowej Demokracji w latach 1911–1920, [w:] Prasa Narodowej Demokracji. Prasa 
regionalna, środowiskowa, t. 4, red. Ewa Maj, Aneta Dawidowicz, Lublin 2013, s. 15–48.
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się zmieniła. Latem 1920 r. ks. P. Pośpiech zachorował i wycofał się z życia pu-
blicznego. Po drugim powstaniu śląskim „Gazeta Ludowa” została przejęta przez 
swojego konkurenta – koncern „Katolika”. Później przeszła na własność Polskiego 
Komisariatu Plebiscytowego2. 

Celem artykułu jest wskazanie roli, jaką „Gazeta Ludowa”, będąc organem Na-
rodowej Demokracji, odgrywała w formowaniu świadomości narodowej Polaków 
na Górnym Śląsku, oraz odsłona głównych treści pomocnych jej w realizacji tego 
zamierzenia. Realizacja celu wymaga zarysowania sytuacji demograficznej na Gór-
nym Śląsku, a zwłaszcza wskazania stanu świadomości żyjących tu Polaków.

Znamiennym rysem procesu demograficznego zachodzącego w drugiej połowie
XX w. na Górnym Śląsku, w rejencji opolskiej, był postępujący wzrost liczby lud-
ności: z 1 005 609 w 1852 r. do 2 207 981 w roku 1910. Rozwój przemysłu górno-
śląskiego sprawił, że szczególnie szybko rosła liczba mieszkańców miast i podmiej-
skich osiedli robotniczych. Dynamiczny przyrost ludności w niewielkim stopniu 
zmienił skład narodowościowy w tej rejencji. Etniczną większość mieszkańców 
stanowili tu Polacy: w 1861 r. było ich 59,1%, a w 1910 – 57,3%3. Początkowo 
byli to przede wszystkim chłopi, później – pod wpływem industrializacji – wielu 
z nich stawało się robotnikami, a na Górny Śląsk zaczęli też napływać z innych 
ziem polskich robotnicy, kupcy, rzemieślnicy, lekarze, adwokaci i dziennikarze, 
wzmacniając polski element na tej ziemi4. Złożoną kwestią była jednak autoiden-
tyfikacja Polaków. O ich polskości świadczyły: używanie języka polskiego, egzy-
stencja w zwartych grupach zachowujących tradycję i obyczaje, przywiązanie do 
Kościoła katolickiego i polskiej w nim liturgii. Nie oznaczało to jednak, że byli 
przeświadczeni, iż są częścią narodu polskiego. Świadomość narodowa wśród 
Polaków na Górnym Śląsku nie była jeszcze zjawiskiem powszechnym. Poczucie 
przynależności do narodu polskiego ugruntowane było silniej wśród polskich ad-
wokatów, lekarzy, dziennikarzy, księży, rzemieślników, kupców czy nielicznych 
przedsiębiorców; wielu z nich zresztą przybyło na Górny Śląsk z innych obszarów 
polskich, zwłaszcza z Wielkopolski5. W warstwach ludowych kwestia ta była silnie 
zróżnicowana, w wielu wypadkach mieszkańcy ziemi śląskiej nie potrafili okre-
ślić swojej przynależności narodowej. Pisał swego czasu Stanisław Wasylewski 
w odniesieniu do Opolszczyzny: „Są dość jeszcze liczne zakąty w różnych powia-
tach, które się w ogóle nie deklarują. Są wsie, w których nie ma ani Polaków, ani 

2 I lski, „Gazeta Ludowa”, s. 35, 43, 47–48; Kornecki, Paweł Pośpiech, s. 100; Wincenty 
Ogrodziński, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Katowice 1965, s. 241–242, 378.

3 Liczby podaję za: Kazimierz Popiołek, Śląskie dzieje, Warszawa–Kraków 1981, s. 222– 
229. 

4 Marek Czapliński, Elżbieta Kaszuba, Gabriela Wąs, Rościsław Żerel ik, Historia Śląska, 
Wrocław 2002, s. 297.

5 Ibidem, s. 296–298; Popiołek, Śląskie dzieje, s. 294–300; Orzechowski, Narodowa De-
mokracja, s. 18; Teresa Kulak, Śląsk w polskiej myśli politycznej do 1918 roku, [w:] Podział Śląska 
w 1922 roku. Okoliczności i następstwa, red. Andrzej Brożek, Teresa Kulak, Wrocław 1996, s. 
38–39.
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Niemców, tylko »Ślązoki«. Modlić modlą się po polsku, czytać czytają, jeśli coś 
się trafi, ale palcem nie kiwną, żeby się o swoje prawa upomnieć”6.

Budowanie świadomości narodowej wśród szerszych kręgów Polaków okazało 
się procesem rozłożonym na wiele dziesiątków lat. Wyzwanie to podjęto w związku 
z germanizacją, postępującą już od czasu zajęcia Śląska przez Prusy w XVIII w.7 
Opór wobec niej zaznaczał się stopniowo, a początkiem procesu zabiegów o for-
mowanie polskiej świadomości narodowej była Wiosna Ludów. Działania wokół 
obrony praw językowych Polaków podejmowali wówczas ks. Józef Szafranek, 
Józef Lompa i inni polscy działacze. Ich wysiłki nie były daremne. Za sprawą 
światłego opolskiego radcy szkolnego, późniejszego biskupa Bernarda Bogedaina, 
w wielu szkołach wprowadzono język polski i przez kilkanaście lat młodzież mogła 
uczyć się jego literackiej wersji8. Kolejnym wyzwaniem aktywizującym Polaków 
stało się zjednoczenie Niemiec w 1871 r. oraz podjęcie przez kanclerza Otto von 
Bismarcka polityki Kulturkampfu. Na ziemiach polskich oznaczała ona forsowną 
i szeroko zakrojoną germanizację, obejmującą zarówno próbę pełnego wynarodo-
wienia Polaków, jak i zniemczenie ziemi, miast i osiedli polskich – poprzez ich 
przejęcie, zmianę nazw, tożsamości kulturalnej. W rejencji opolskiej już w 1872 r. 
wydane zostało zarządzenie usuwające niemal całkowicie ze szkolnictwa język pol-
ski na rzecz języka niemieckiego. W tych warunkach walka o zachowanie oblicza 
narodowego Polaków i ziemi górnośląskiej stała się głównym tworzywem formo-
wania polskiej świadomości narodowej. Polacy realizowali tę linię postępowania 
elastycznie. Z jednej strony korzystali z osłony, jaką dawała im chrześcijańsko-
-demokratyczna Niemiecka Partia Centrum, która przez wiele lat sprzeciwiała się 
brutalnym metodom zniemczania Polaków. W zamian za to Polacy udzielali tej 
partii wsparcia politycznego, co powodowało, że na Górnym Śląsku miała ona sil-
ną pozycję i efektywnie zamieniała ją na mandaty poselskie. Za współdziałaniem 
z Centrum optował legendarny polski działacz narodowy Karol Miarka. Wydając 
od 1869 r. pismo „Katolik”, rozwijał polską świadomość narodową poprzez obronę 
i popularyzowanie języka polskiego, upowszechnianie historii Polski i budzenie 
poczucia jedności Polaków. Po jego śmierci koncepcję współdziałania z Centrum 
kontynuował inny wydawca „Katolika” – Adam Napieralski. Z drugiej strony, 
w dobie Kulturkampfu Polacy tworzyli też własne organizacje kulturalne i gospo-
darcze, które w swej funkcji miały kreować opór przeciw germanizacji i podtrzy-
mywać „ducha polskiego” na ziemi śląskiej9.

6 Stanisław Wasylewski, Na Śląsku Opolskim, Katowice 1937 (wyd. fototypiczne, Opole 1987), 
s. 29.

7 Obszerniej w tej sprawie m.in. Stanisław Rospond, Dzieje polszczyzny śląskiej, Katowice 
1959, s. 329–425. 

8 Popiołek, Śląskie dzieje, s. 192–202; Czapl iński, Kaszuba, Wąs, Żerel ik, Historia Ślą-
ska, s. 317; Rospond, Dzieje polszczyzny, s. 373–376.

9 Popiołek, Śląskie dzieje, s. 247–257, 286–291; Czapl iński, Kaszuba, Wąs, Żerel ik, 
Historia Śląska, s. 321–324.
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Przełom XIX i XX w. postawił Polaków na Górnym Śląsku przed kolejnym 
wyzwaniem. Z jednej strony państwo niemieckie nasiliło politykę germanizacyjną 
wobec Polaków, także górnośląskich. Zadanie przejmowania polskiej ziemi i osa-
dzania na niej Niemców realizowała Komisja Kolonizacyjna powołana w 1886 r. 
Państwo wspierało akcję przejmowania polskiej ziemi odpowiednim ustawodaw-
stwem. W 1904 r. znowelizowano ustawę osiedleńczą, by zahamować polską akcję 
parcelacyjną, a w 1908 r. sejm pruski przyjął ustawę wywłaszczeniową, umoż-
liwiającą przymusowe wykupywanie majątków polskich dla Komisji Koloniza-
cyjnej. W 1908 r. Reichstag uchwalił tzw. ustawę kagańcową, która zakazywała 
używania na spotkaniach publicznych języka polskiego w tych miejscowościach, 
w których znajdowało się mniej niż 60% Polaków. Z drugiej strony górnośląscy 
Polacy w mniejszym już stopniu mogli liczyć na wsparcie ze strony Centrum. 
Po ustaniu Kulturkampfu partia ta weryfikowała swoje opozycyjne stanowisko,
część jej działaczy była skłonna podjąć współpracę z rządem10. W tym stanie 
rzeczy Polacy byli właściwie zmuszeni do samodzielnego oporu przed germa-
nizacją. Kwestię tę dostrzegła Narodowa Demokracja. Górny Śląsk absorbował 
jej uwagę już w latach 90. XIX w. Mocniejszą stopą endecja stanęła na tej ziemi 
na początku XX w. Jej zasadniczą intencją było wzmocnienie polskości na tym 
obszarze, jako potencjalnie ważnym dla przyszłego terytorium Polski11. Drogą do 
tego wiodącą miał być rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej żyjących tu 
Polaków, wzmocnienie ich pod względem ekonomicznym, kulturalnym, a za tym 
iść miało podjęcie przez nich samodzielnej i solidarnie prowadzonej działalności 
politycznej. To ostatnie zadanie wyrażać miała samodzielna akcja wyborcza. Już 
w 1901 r. ukazała się broszura Wojciecha Korfantego pt. Precz z centrum, negująca 
potrzebę współdziałania politycznego Polaków z tą partią. W ślad za tym narodo-
wi demokraci podjęli niezależną akcję wyborczą, odnosząc w latach 1903–1905 
sukces w wyborach parlamentarnych w postaci zwycięstw W. Korfantego; z kolei 
współdziałanie z obozem „Katolika” owocowało uzyskaniem pięciu mandatów 
w wyborach parlamentarnych w 1907 r.

 Narodowa Demokracja realizowała wytyczone cele wieloma sposobami, a w jej 
poczynaniach kluczowe znaczenie miało oddziaływanie na lud polski poprzez 
prasę. Była ona wówczas jej podstawowym instrumentem wpływania na opinię 
publiczną, określania jej stanowiska politycznego i prowadzenia akcji politycznej. 
Do pierwszych sukcesów endecji przyczynił się „Górnoślązak”. Był wydawany 
od 1901 r. przez W. Korfantego i Jana Jakuba Kowalczyka. W 1906 r. pismo to 
zostało sprzedane A. Napieralskiemu, wydawcy „Katolika”. Ośrodkami oddziały-
wania Narodowej Demokracji stały się uruchomione przez W. Korfantego pisma 
– „Polak” (1905 r.) i „Kurier Śląski” (1907 r.). W 1910 r. W. Korfanty sprzedał 

10 Proces rozchodzenia się dróg Polaków i Centrum na Górnym Śląsku obszernie omówił Mieczy-
sław Pater w pracy pt. Centrum a ruch polski na Górnym Śląsku (1879–1893), Katowice 1971.

11 Teresa Kulak, Jan Ludwik Popławski. Biografia polityczna, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1994, s. 164–166; eadem, Śląsk, s. 42–43.
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oba pisma koncernowi A. Napieralskiego12. Narodowa Demokracja straciła wów-
czas kluczowy instrument oddziaływania na opinię publiczną. Chcąc prowadzić 
samodzielną politykę na Górnym Śląsku, stanęła przed koniecznością powołania 
nowego pisma. Stała się nim właśnie „Gazeta Ludowa”. 

Spośród celów, jakie stawiała sobie Narodowa Demokracja, wyróżniała się 
idea formowania świadomości narodowej Polaków żyjących pod panowaniem 
pruskim. Wysuwano ją w kontekście germanizacji, pojmowanej przez endecję 
jako wręcz śmiertelne zagrożenie dla Polaków. Dążąc do ich zgermanizowania, 
Niemcy wykorzystywali głównie swoją przewagę polityczną i ekonomiczną. Na-
rodowi demokraci uznali, że utrzymanie równowagi w relacjach polsko-niemiec-
kich będzie wymagało położenia akcentu na wzroście liczby Polaków w zaborze 
pruskim. Wcześnie dostrzegli, że Polacy przeważają nad Niemcami pod względem 
płodności, a także orientowali się, że liczbę Polaków można zwiększać poprzez 
formowanie polskiej świadomości narodowej w tych grupach i środowiskach, które 
chociaż obiektywnie zaliczały się do narodu polskiego, to jednak nie potrafiły do-
konać narodowej autoidentyfikacji. Szczególne znaczenie miały tu takie obszary,
jak właśnie Górny i Średni Śląsk, a także Pomorze, Warmia, Mazury czy pruskie 
Mazowsze13. W odniesieniu do Polaków na Śląsku endecy oceniali, że ich świa-
domość narodowa jest in statu nascendi. Oględnie zaznaczali, że jej formowanie 
zaczęło się w połowie XIX w. Większe jednak znaczenie przywiązywali do obrony 
polskości w dobie „walki o kulturę”. Doceniając walkę obozu katolickiego z Kul-
turkampfem w latach 70. XIX w., Jan Ludwik Popławski twierdził w 1899 r., że 
właśnie ten ruch „zbudził do życia zamierającą dzielnicę, że wytworzył miliony 
obywateli Polaków, że nawet rozszerzył nasze dzierżawy narodowe, bo odzyskał 
dla Polski Górny Śląsk”14. Z drugiej strony, ów architekt polityki endecji w od-
niesieniu do zaboru pruskiego jasno widział, że pole kształtowania świadomości 
narodowej Polaków na Śląsku jest nadal szerokie i otwarte, bo w wielu okręgach 
tej świadomości nie ma15. Stąd na początku XX w. twierdził: „Wzrost żywiołu 
polskiego w tej prowincji, w której od 30 lat dopiero ruch narodowy naprawdę się 
rozwija, zależy jedynie od postępu świadomości narodowej”16. Misję tę realizo-
wały kolejno wspomniane już pisma endeckie ukazujące się na Śląsku, a w latach 
1911–1920 czyniła to także „Gazeta Ludowa”.

Punktem wyjścia poczynań „Gazety Ludowej” w kierunku kształtowania pol-
skiej świadomości narodowej była germanizacja. Ujmowano ją w perspektywie 

12 Stanisław Kozicki, Historia Ligi Narodowej (okres 1887–1907), Londyn 1964, s. 192–200, 
324–325; Orzechowski, Narodowa Demokracja, s. 62–63, 200–267; Urszula Jakubowska, Prasa 
Narodowej Demokracji w dobie zaborów, Warszawa–Łódź 1988, s. 176.

13 Jan L. Popławski, Wybór pism, wybór, wstęp i opr. Teresa Kulak, Wrocław 1998, s. 41, 82, 
86, 191; Zdzisław I lski, Formuła wyborcza u progu niepodległej Polski (do 1922 r.), Toruń 2013, 
s. 131.

14 Popławski, Wybór pism, s. 106.
15 Ibidem, s. 164.
16 Ibidem, s. 195.
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dziejowej, jako kontynuację dawnego Drang nach Osten; rys historyczny germa-
nizacji przedstawił na łamach dziennika Felicjan Niegolewski w eseju pt. Nasze 
położenie i nasza obrona17. „Gazeta Ludowa” oceniała, że podjęta przez O. von 
Bismarcka polityka parcia na wschód była realizowana przez jego następców 
aż po I wojnę światową18. Germanizacja stanowiła według endecji podstawowe 
i śmiertelne zagrożenie, gdyż obliczona była na całkowite zintegrowanie ziem 
polskich z niemieckimi w ramach wieloaspektowego planu obejmującego świa-
domościowe zniemczenie Polaków, przejęcie ziem polskich na własność przez 
Niemców, usunięcie języka polskiego z życia publicznego, nazewnictwa terytoriów 
i miejscowości, owładnięcie ziem polskich niemiecką kulturą. Łamy „Gazety Lu-
dowej” stały się miejscem opisu faktograficznego i analizy tego zagrożenia oraz
ośrodkiem kreowania oporu i podawania metod przeciwdziałania germanizacji. 
Tworzenie oporu i formowanie tożsamości narodowej Polaków górnośląskich były 
procesami komplementarnymi, przenikającymi się i współzależnymi. Opór wobec 
germanizacji był specyficznym tworzywem formowania świadomości narodowej,
a jej upowszechnienie ten opór wzmacniało. Narodowa Demokracja zdawała sobie 
sprawę z istnienia owego swoistego sprzężenia zwrotnego.

„Gazeta Ludowa” od początku monitorowała poczynania Prus dotyczące 
zwiększenia niemieckiego stanu posiadania na ziemiach polskich. Włączyła się 
w krytykę przejmowania polskiej ziemi i osadzania na niej Niemców. Dotyczyło 
to zwłaszcza ustawy wywłaszczeniowej z 1908 r. Pismo zrelacjonowało m.in. 
wystąpienie Wojciecha Trąmpczyńskiego w sejmie pruskim w maju 1911 r. W de-
bacie nad realizacją ustawy wywłaszczeniowej dowodził on, że jest ona sprzeczna 
z prawem Niemiec, a ponadto jest nieludzka, niemoralna i niesprawiedliwa. Wy-
kazywał, że polityka kolonizacyjna ponosi klęskę, a osadnicy to „śmieci, zebrane 
z całych Niemiec i z zagranicy”19. Na podstawie tej ustawy w 1912 r. wywłasz-
czono pierwsze cztery majątki polskie. Spotkało się to z silnym oporem Polaków, 
który „Gazeta Ludowa” podtrzymywała, zamieszczając relacje z licznych wieców 
i spotkań protestacyjnych, jakie przeprowadzono w Wielkopolsce, na Pomorzu 
i Kaszubach20. Dziełem endecji był też wiec protestacyjny w Goczałkowicach, 
przeprowadzony na początku stycznia 1913 r.21 „Gazeta Ludowa” odsłaniała, że 
równolegle z pierwszymi wywłaszczeniami toczyła się w sejmie pruskim dalsza 
debata nad kolonizacją. Pismo donosiło, że wiosną 1912 r. Komisja Kolonizacyjna 
wystąpiła z propozycją wzmocnienia niemieckiego stanu posiadania na podstawie 
nowej ustawy kolonizacyjnej, dotyczącej nie tylko Wielkopolski i Pomorza, ale też 

17 Franciszek Niegolewski, Nasze położenie i nasza obrona, „Gazeta Ludowa”, nr 58 z 14 III 
1912; nr 59 z 15 III 1912; nr 60 z 16 III 1912; nr 61 z 17 III 1912; nr 62 z 19 III 1912; nr 63 z 20 III 
1912; nr 64 z 21 III 1912. 

18 Powolny zalew niemiecki, ibidem, nr 92 z 29 V 1914.
19 O wywłaszczenie, ibidem, nr 82 z 21 V 1911; nr 83 z 18 V 1911. 
20 Ibidem, nr 248 z 30 X 1912; nr 262 z 17 XI 1912; nr 264 z 19 XI 1912; nr 270 z 27 XI 1912; 

nr 279 z 7 XII 1912.
21 Ibidem, nr 6 z 9 I 1913.
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Górnego Śląska22. W 1914 r. rząd pruski przedstawił nową ustawę parcelacyjną. 
Teoretycznie miała być ustawą racjonalizującą przepływ ziemi na obszarze całego 
państwa, a zwłaszcza przeciwdziałającą jej rozproszeniu. W opinii organu endecji 
na ziemiach polskich miała to być jednak kolejna antypolska ustawa wyjątkowa. 
Decydowały o tym dwa podstawowe elementy projektu ustawy. Po pierwsze, udział 
instytucji pośredniczących w parcelacji, np. banków polskich, wymagał uzyskania 
pozwolenia prezesa rejencji. Po drugie, państwo uzyskiwało prawo pierwokupu 
majątków o powierzchni od 10 ha i to na warunkach ustalonych wcześniej przez 
kontrahentów. „Gazeta Ludowa” słusznie prognozowała: „W tych okolicznościach 
każda sprzedaż majątku polskiego groziłaby przejściem ziemi polskiej w szpo-
ny kolonizacji niemieckiej”23. W ślad za tą oceną pismo mobilizowało Polaków 
do oporu wobec nowego zagrożenia oraz informowało o przebiegu debaty w tej 
sprawie24. „Gazetę Ludową” interesowały też inne przejawy aktywności Komisji 
Kolonizacyjnej. Informowała, że Komisja próbowała zracjonalizować zakup zie-
mi i kolonizację. Odchodziła od kupowania tylko ziemi polskiej na rzecz przej-
mowania majątków zagrożonych przejściem w ręce polskie, których parcelacja 
utworzyłaby wał ochronny z niemieckich kolonistów, oraz kupowania majątków 
nadających się do parcelacji ze względu na ich położenie i jakość gruntu25. Pismo 
krytykowało także pomysł, by na Górnym Śląsku osadzać wysłużonych żołnierzy 
niemieckich26. Wywłaszczenia i projekt nowej ustawy parcelacyjnej spowodowały, 
że w latach 1912–1914 dziennik silnie mobilizował Polaków, by bronili ziemi, nie 
traktowali jej instrumentalnie, jako obiekt zysku: „Bo nasza ziemia nie jest tylko 
majątkiem, tylko towarem, lecz główną podwaliną naszego dalszego narodowego 
istnienia”27. Z oceną naganną podawało więc do wiadomości przypadki odstępowa-
nia polskiej ziemi Niemcom. Silnie krytykowało arystokratów – księcia Antoniego 
Sułkowskiego, Henryka Potockiego i Antoniego Wodzickiego – za zawarcie ugody, 
w ramach której ordynacja Sułkowskich w Rydzynie miała przejść w ręce pruskie. 
Krytyka nie ominęła Bronisława Dobrogoyskiego, który sprzedał majątek Jedlin 
k. Pszczyny firmie górniczej Gische. A jako zaprzaństwo narodowe „Gazeta Lu-
dowa” napiętnowała świadomą sprzedaż majątku Ośniszczewko k. Inowrocławia, 
jakiej dokonał Antoni Drygalski na rzecz Komisji Kolonizacyjnej28. 

22 Zaczną wywłaszczać, ibidem, nr 87 z 20 IV 1912; Ustawa antypolska w sejmie pruskim, ibidem, 
nr 112 z 21 V 1912; nr 116 z 25 V 1912.

23 Projekt ustawy kolonizacyjnej, ibidem, nr 49 z 1 III 1914.
24 O projektowanej ustawie parcelacyjnej, ibidem, nr 51 z 4 III 1914; Nowe ciosy, ibidem, nr 55 

z 8 III 1914; Nowy zamach, ibidem, nr 56 z 10 III 1914; Przeciwko ustawie o parcelacji i prawie 
przekupna państwa, ibidem, nr 62 z 17 III 1914.

25 Sposób działania Komisji Kolonizacyjnej, ibidem, nr 132 z 13 VI 1914.
26 Nowe pomysły germanizacyjne, ibidem, nr 184 z 16 VIII 1912; nr 243 z 24 X 1912.
27 Stawajmy w obronie ziemi, ibidem, nr 108 z 14 V 1913. Podobnie w: Brońmy naszej ziemi, 

ibidem, nr 28 z 10 XII 1913.
28 Hańba rydzyńska, ibidem, nr 3 z 15 II 1911; Z niwy śląskiej. Sprzedaż Jedlina, ibidem, nr 193 

z 22 VIII 1913; nr 196 z 26 VIII 1913; Zaprzaństwo narodowe, ibidem, nr 148 z 26 VI 1914; I lski, 
„Gazeta Ludowa”, s. 23–25.
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Pismo odsłaniało główne podmioty niemieckie angażujące się w przedsięwzię-
cia germanizacyjne. W pierwszej kolejności zaliczało do nich państwo pruskie. 
Poza udziałem w procesie przejmowania ziemi polskiej sprzyjało ono innym for-
mom zniemczania Polaków. Do 1887 r. wyparło całkowicie – poza nauczaniem 
religii – język polski ze szkół państwowych, a od 1908 r. także religii uczono po 
niemiecku. „Gazeta Ludowa” wskazywała, że szkoła jest efektywnym narzędziem 
germanizacji, głównie ze względu na przyswajanie języka i kultury niemieckiej, 
wychowywanie w duchu gloryfikacji niemczyzny, ale też deformowanie świado-
mości narodowej i historycznej młodych Ślązaków29. Ujawniała, że urzędnicy 
przejawiają skłonność do kontrolowania polskich placówek edukacyjnych kształ-
cących poza systemem szkolnym, a nawet ognisk pozaszkolnej nauki śpiewu30. 
Państwo dyskryminowało Polaków zatrudnionych w urzędach pocztowych poprzez 
zakazywanie im używania języka polskiego w pracy, blokowanie ich awansu bądź 
przenoszenie ich na inne tereny; pismo potępiało „hakatyzm pocztowy”, wyrażają-
cy się m.in. odmową kolportażu gazet polskich31. Organ endecji ujawniał przypad-
ki germanizowania w wojsku32. Opisywał sytuacje zniemczania imion i nazwisk 
polskich w urzędach oraz instruował, jak bronić się przed owym procederem33. 
„Gazetę Ludową” interesował też sposób przeprowadzenia spisu ludności w Pru-
sach w 1910 r. Informowała opinię publiczną na Śląsku o sytuacji demograficz-
nej Polaków w Prusach, analizowała liczby i pokazywała tendencje w relacjach 
polsko-niemieckich. Wprawdzie opiniowała, że okręg opolski zachował polski 
charakter (1 169 340 Polaków, 883 045 Niemców), niemniej jednak z niepokojem 
podała, że liczba Polaków zmalała z 56,92% w 1905 r. do 52,95% w 1910 r. oraz że 
zmniejszył się także procentowy udział Polaków w większych miastach Górnego 
Śląska34. Narodowi demokraci podnosili zarazem, że sposób przeprowadzenia spisu 
ludności jest kolejną formą germanizacji. Urzędnicy pruscy fałszowali dane licz-
bowe, wywierali presję na Polaków zatrudnionych w niemieckich zakładach pracy, 
na kolei, poczcie czy w magistratach miejskich, wymuszając na nich deklarację 
przynależności do narodu niemieckiego (bądź inną). Zdaniem „Gazety Ludowej” 
Prusacy sztucznie zmniejszali liczbę Polaków, wyodrębniając kategorię Mazurów 
i Kaszubów oraz kategorię obywateli „dwujęzycznych”, czyli tych, którzy za język 
ojczysty uznawali zarówno polski, jak i niemiecki. Miało to znaczenie zwłaszcza 
w okręgu opolskim, gdzie 88 797 mieszkańców wskazało jako ojczyste oba języki, 

29 Zadanie Polki, „Gazeta Ludowa”, nr 52 z 4 III 1913; Przyczyny germanizacji, ibidem, nr 137 
z 19 VI 1914.

30 O naukę śpiewu, ibidem, nr 96 z 9 VI 1911; Pruskie prawa, ibidem, nr 123 z 13 VII 1911.
31 Stosunek poczty do polskości, ibidem, nr 25 z 12 III 1911; Szowinizm niemiecki, ibidem, nr 43 

z 4 IV 1911.
32 Przeciw germanizacji w wojsku, ibidem, nr 16 z 2 III 1911.
33 O nazwiska polskie, ibidem, nr 182 z 14 VIII 1912.
34 „I tak w mieście Opole z 20,15 na 15,84 proc., w Gliwicach z 21,64 na 14,69 proc., w Bytomiu 

z 37,41 na 33,08 proc., w Katowicach z 18,60 na 13,36 proc., w Raciborzu z 30,26 na 29,99 proc.” 
(Ludność polska pod zaborem pruskim, ibidem, nr 59 z 13 III 1914).
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co według pisma świadczyło o silnym prądzie germanizacyjnym i przechylaniu 
się ludności ku niemczyźnie35.

Ważnym podmiotem akcji wynaradawiania Polaków był Niemiecki Związek 
Kresów Wschodnich, potocznie zwany Hakatą, działający od 1894 r. „Gazeta 
Ludowa” informowała o poczynaniach Hakaty na Górnym Śląsku. Liczyła ona tu 
ok. 11 500 członków, miała do dyspozycji 64 towarzystwa lokalne. Podobnie jak 
w innych częściach zaboru pruskiego, umacniała tu niemczyznę poprzez zakładanie 
banków ludowych (8), tworzenie bibliotek i czytelni literatury niemieckiej, orga-
nizację odczytów, zabaw i wieczorków dla ludu, wspieranie ruchu „Jung Deutsch-
land” oraz kreowanie proniemieckiego klimatu i wywieranie presji na samych 
Polaków36. Według pisma organizacja ta była zagrożeniem dla Polaków także ze 
względu na inspirowanie rządu pruskiego w sprawie nasilenia kursu germaniza-
cyjnego, w tym przeniesienia akcji wywłaszczeniowej na Śląsk. „Gazeta Ludo-
wa” zaniepokojona była też planowaniem przez Hakatę nowych form utrwalania 
niemieckiego panowania na ziemi śląskiej, a przykładem był tu pomysł, by wokół 
miast śląskich osiedlać robotników i rolników niemieckich, czy nawoływania do 
dalszego germanizowania Polaków z wykorzystaniem Kościoła, pracodawców, 
urzędów, towarzystw niemieckich, m.in. wojackich i gimnastycznych37. W prze-
ciwdziałaniu wpływom Hakaty niewątpliwie istotną rolę odegrało publikowanie 
dokumentów i korespondencji opracowanych przez Franciszka Salezego Krysiaka, 
informujących o kontaktach i współpracy Hakaty z ukraińskim ruchem narodowym. 
Dokumenty te ukazywały się w „Gazecie Ludowej” od 23 XII 1913 r. i przez wiele 
miesięcy w 1914 r.38 Zaangażowanie Hakaty w rozwój czytelni i towarzystw na 
Górnym Śląsku sprawiło, że pismo sceptycznie traktowało udział w nich Polaków. 
Traktowało je jako narzędzie germanizacji; szacowało, że od 1897 r. ich stan zwie-

35 O nadużyciach przy spisie ludności, ibidem, nr 37 z 27 III 1911; Niemcy a Polacy w Poznań-
skiem w świetle statystyki, ibidem, nr 159 z 13 VII 1913; nr 160 z 15 VII 1913; nr 161 z 16 VII 1913; 
nr 162 z 17 VII 1913; Ludność polska pod zaborem pruskim, ibidem, nr 58 z 12 III 1914; nr 59 z 13 
III 1914. Zob. I lski, „Gazeta Ludowa”, s. 26–27.

36 Hakatyści na Śląsku, „Gazeta Ludowa”, nr 88 z 18 IV 1913; Starania hakatystów, ibidem, 
nr 289 z 16 XII 1913.

37 Nauczyciel – hakatysta, ibidem, nr 84 z 17 IV 1912; Wzmacnianie niemczyzny, ibidem, nr 84 
z 13 IV 1913; Polacy na Dolnym Śląsku, ibidem, nr 2 z 3 I 1914.

38 Spisek rusinów z prusakami przeciw polakom. Z autentycznych dokumentów zarządu Ostmar-
kenferajn w Berlinie zebrał i ułożył Franciszek Salezy Krysiak, ibidem, nr 295 z 23 XII 1913, nr 296 
z 24 XII 1913, nr 297 z 25 XII 1913, nr 298 z 28 XII 1913, nr 299 z 30 XII 1913, nr 300 z 31 XII 
1913; nr 2 z 3 I 1914, nr 3 z 4 I 1914, nr 4 z 6 I 1914, nr 5 z 8 I 1914, nr 6 z 9 I 1914, nr 8 z 11 I 
1914, nr 9 z 13 l 1914, nr 11 z 15 l 1914, nr 12 z 16 l 1914, nr 15 z 20 l 1914, nr 16 z 21 l 1914; Po-
dróż gieneralnego sekretarza Ostmarkenferajn do Lwowa i memoriał jego o stosunkach rusińskich i 
niemieckich w Galicji. Z autentycznych dokumentów zarządu głównego Ostmarkenferajn w Berlinie 
zebrał i opracował Franciszek Salezy Krysiak, ibidem, nr 18 z 23 I 1914, nr 20 z 25 I 1914, nr 21 
z 27 I 1914, nr 23 z 29 I 1914, nr 24 z 30 I 1914, nr 26 z 1 II 1914; Sekretarz konsulatu niemieckiego 
we Lwowie na usługach Ostmarkenferajn. Z autentycznych dokumentów zarządu głównego Ostmar-
kenferajn w Berlinie zebrał i opracował Franciszek Salezy Krysiak, ibidem, nr 55 z 8 III 1914, nr 58 
z 12 III 1914, nr 60 z 14 III 1914, nr 62 z 17 III 1914, nr 64 z 19 III 1914, nr 66 z 21 III 1914.
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lokrotnił się – od 3 do 163 – a jednocześnie zmodernizowały one formy wciągania 
Polaków w obręb kultury niemieckiej39. Pismo przestrzegało też przed włączaniem 
się w działalność mieszanych, polsko-niemieckich towarzystw, twierdząc, że Niem-
cy wyzyskują wszelką łączność z Polakami do ich wynaradawiania40. Po stronie 
podmiotów w tym uczestniczących lokowało także tę część duchowieństwa, która 
poprzez nakłanianie do używania języka niemieckiego bądź zakazywanie języka 
polskiego w życiu religijnym przyczyniała się do germanizowania Polaków. Pismo 
omawiało konkretne tego przejawy i przypadki; jego krytyka obejmowała zwłasz-
cza księży owładniętych duchem hakatyzmu, a poza tym również księży Polaków 
zgermanizowanych i księży centrowców41. Tym duchownym przeciwstawiało 
księży niemieckich kontestujących germanizację. Interesującym przykładem był 
tu ks. Franciszek Ziegler, proboszcz parafii Sieroty k. Gliwic, który przeciwstawiał
się germanizacji przez Kościół, jako szkodzącej ludowi pod względem zarówno 
edukacji, jak i religijno-moralnym42. Wychodząc z założenia, że samo upublicznia-
nie niechlubnych praktyk jest niewystarczające, „Gazeta Ludowa” mobilizowała 
Polaków do oporu wobec germanizacji przez Kościół. Instruowała ich też, jak po-
stępować wobec germanizatorskich zapędów księży. Proponowała, by w pierwszej 
kolejności parafianie zwracali się bezpośrednio do proboszczów z prośbą o po-
niechanie praktyk germanizacyjnych; w wypadku nieskuteczności tego działania 
– proponowała zebranie dowodów i poinformowanie biskupa, a w przypadku braku 
reakcji także z jego strony – zwrócenie się do Rzymu43.

Na tle wskazanych zagrożeń Narodowa Demokracja oceniała, że kluczem za-
równo do efektywności germanizacji, jak i oporu wobec niej był stan świadomości 
narodowej Polaków górnośląskich. Samą świadomość narodową postrzegała wie-
lostronnie, uwzględniając wiedzę historyczną, emocje, oceny i wartości oraz wzory 
zachowań ważnych dla narodu polskiego. W „Gazecie Ludowej” wskazywano, 
że ważnym składnikiem tej postaci świadomości jest znajomość historii, dobrych 
i złych stron ojczystych dziejów oraz przyswojenie dóbr kultury wytworzonych 
przez naród, zwłaszcza jego dorobku myślowego i literackiego. Jednak zasadniczą 
wagę przywiązywano do psychologicznych aspektów świadomości narodowej. Tu 
za kluczowe uznawano „owo poczuwanie się do wspólności z całym narodem pol-
skim, owo uważanie wszystkich, co polskim mówią językiem, jako współbraci”. 
Organ endecji wskazywał także na inne pożądane elementy świadomości narodo-
wej. Zawierać się w niej miało także umiłowanie ziemi rodzinnej – jako kolebki 

39 Biblioteki germanizatorskie na Górnym Śląsku, ibidem, nr 212 z 12 IX 1913; nr 213 z 14 IX 
1913; nr 214 z 15 IX 1913; nr 215 z 17 IX 1913. O stosunku tego pisma do Hakaty zob. I lski, „Ga-
zeta Ludowa”, s. 27–28.

40 Polacy a mieszane towarzystwa, „Gazeta Ludowa”, nr 185 z 17 VIII 1912.
41 Księża germanizatorzy, ibidem, nr 43 z 4 IV 1911; Germanizacja przez Kościół, ibidem, nr 

50 z 12 IV 1911; Dwojaka moralność, ibidem, nr 58 z 23 IV 1911; Luterańskie gazety bronią księży 
germanizatorów, ibidem, nr 99 z 13 VI 1911.

42 Ks. Rassek i ks. Ziegler, ibidem, nr 98 z 11 VI 1911; Uczciwy Niemiec, ibidem, nr 44 z 27 II 
1912.

43 Germanizacja przez Kościół, ibidem, nr 56 z 21 IV 1911.
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Polaków, miejsca ich życia, warsztatu pracy oraz mogiły przodków. Z odczuć 
tych wynikać miała silna wola utrzymania tego, co stanowi o odrębności narodu, 
wyrażona zdecydowaną pronarodową postawą. Pismo kategorycznie twierdziło: 
„Świadomość narodowa tylko wówczas jest zupełną, gdy ogarnia całą duszę czło-
wieka, to znaczy wszystkie jego władze, a więc uczucie i myśli oraz wolę, gdy 
człowiek jest zdolny żyć dla narodu i z zaparciem się samego siebie poświęcić się 
dla narodu”44. 

W świetle wyrazistej wizji świadomości narodowej, w „Gazecie Ludowej” 
nie idealizowano sytuacji na ziemi śląskiej: „Lud polski na Górnym Śląsku przez 
wieki oderwany od pnia macierzystego zatracał powoli poczucie narodowe, choć 
mówił po polsku, nie wiedział wcale, że polski jest”45. Poza wielowiekowym bra-
kiem powiązań z korpusem ziem polskich pismo odsłaniało inne przyczyny braku 
świadomości narodowej. Z punktu widzenia ogólnej konstrukcji narodu Polacy na 
ziemi śląskiej byli społecznością niekompletną, bo pozbawioną większej liczby 
polskiej szlachty (inteligencji), księży, kupców i rzemieślników, a składającą się 
głównie z „ludu roboczego”, niemyślącego o „szczytnych sprawach”. W kontekś-
cie społecznym pismo wskazywało, że Polacy zaliczali się do ubogiej warstwy 
społeczeństwa śląskiego, a górną tworzyli Niemcy, co rodziło przekonanie, że 
Niemiec „to coś lepszego, coś większego”, ułatwiające przejście na stronę nie-
miecką46. Ukazywało też znaczenie presji wywieranej na Polaków przez społeczeń-
stwo niemieckie, a zwłaszcza działań państwa pruskiego, redukującego polskość 
w administracji, sądownictwie i szkolnictwie. Pogląd na strukturę świadomości 
narodowej, konstatacja jej niedostatku w ludzie śląskim wraz z opisem przyczyn 
tego stanu rzeczy określiły nie tylko samą potrzebę jej kreowania, lecz także na-
kreśliły drogi jej formowania. W świetle publicystyki „Gazety Ludowej” proces 
ten powinien zachodzić w ludzie polskim, przede wszystkim wśród górnośląskich 
chłopów i robotników. Wynikało to z faktu, że właśnie lud polski na Śląsku nie 
miał jeszcze rozwiniętego poczucia przynależności narodowej, ale też z ogólnej 
strategii Narodowej Demokracji, postulującej, by odrodzenie narodowe Polaków 
i aktywną obronę zagrożonych interesów polskich oprzeć właśnie na ludzie polskim 
– w przypadku Górnego Śląska właśnie lud polski miał być główną zaporą przeciw 
germanizacji47. W „Gazecie Ludowej” zawarte było bogactwo treści i takich form 
oddziaływania na lud górnośląski, by uczynić go polskim. 

Oceniano w niej, że zagrożeniem dla utrzymania polskości jest oddziaływanie 
pruskiej szkoły na umysły polskich dzieci; tu proces germanizowania był efek-
tywny. Stąd też mobilizowano Polaków do wychowania dzieci w duchu polskim. 
Głównym miejscem zachodzenia tego procesu miał być dom polski48. Gazeta eks-
ponowała, że jest to jedyne miejsce, gdzie zachowana jest podmiotowość Polaków: 

44 Świadomość narodowa, ibidem, nr 205 z 5 IX 1913.
45 Przyczyny germanizacji, ibidem, nr 137 z 19 VI 1914.
46 I lski, „Gazeta Ludowa”, s. 29. 
47 Pamiętny dzień bitwy racławickiej, „Gazeta Ludowa”, nr 79 z 7 IV 1914.
48 Obowiązki polskiego domu, ibidem, nr 49 z 11 IV 1911.
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„W domu ty jesteś panem, ojcze, ty panią, matko, i dlatego powinniście pilnie ba-
czyć na to, by dziecko wasze w domu jedynie i wyłącznie mówiło, śpiewało i bawi-
ło się po polsku”49. Obowiązek patriotycznego wychowania dzieci spoczywać miał 
na barkach wszystkich dorosłych członków rodziny, ale organ endecji podkreślał 
w nim szczególną rolę matek50. „Gazeta Ludowa” określała też treść procesu pa-
triotycznego wychowania dzieci. Doceniała przede wszystkim znaczenie języka 
polskiego jako spoiwa wiążącego Polaków. Pisano w niej: „Mowy polskiej, skar-
bu tego jak oka w głowie strzec powinniśmy, jak ziemi praojców, bardziej nawet, 
bo skarb ten nas rozdartych łączy i między sobą jednoczy, i wiąże nas wszędzie, 
czy to w kraju, czy wśród obcych z historią, z przeszłością naszego narodu...”51. 
W pierwszej kolejności polecała więc nauczanie języka polskiego tak, aby dziecko 
przed pójściem do szkoły operowało już tym językiem w mowie i w piśmie. Duża 
liczba numerów pisma zawierała wydzielone hasło: „Rodzice. Uczcie dzieci czytać 
i pisać po polsku!”. Apele i artykuły poświęcone tej kwestii miały formę instrukcji, 
objaśniającej, jak uczyć dziatwę polskiej mowy52. Warto przy okazji podnieść, że 
pismo przeciwstawiało się tezie, iż język polski na Śląsku to wasserpolnisch, mie-
szanina polsko-niemiecko-czeska. Zwracało uwagę, że dialekt śląski jest postacią 
dawnego języka polskiego, jakim operowali Polacy w dawnych wiekach, który 
nie uległ modernizacji w związku z przerwaniem związków Śląska z Polską53. 
Niemniej jednak głosząc hasło uczenia polskiej mowy, propagowało opanowanie 
języka polskiego w wersji literackiej.

 Proces nauczania polskich dzieci w ramach ogniska domowego obejmować 
miał też zapoznawanie ich z dziejami Polski, kultywowanie jej dokonań, czczenie 
pamięci jej bohaterów, zapoznawanie z polską kulturą, tradycją, obyczajami, pol-
skimi pieśniami, wreszcie z podstawami religii. Wymagał też wyposażenia domu 
w polskie książki, prasę, obrazy i widoczne symbole polskości54. Kwintesencję 
oczekiwań odnoszących się do propolskiej roli domu rodzinnego zawierał artykuł 
pt. Twierdza polskości, opublikowany w 1914 r. Jak wymownie sugerował sam 
tytuł tekstu, dom polski miał być w ocenie „Gazety Ludowej” opoką, na której 
rozbije się fala germanizacji. Tej głównej tezie towarzyszył znamienny instruktaż: 
„Jaki dom zasługuje na miano polskiego? Taki, w którym rodzice i dzieci zaczy-
nają dzień od pacierza polskiego, w którym rozmowa pomiędzy członkami toczy 

49 Ratujmy dzieci nasze, ibidem, nr 126 z 16 VII 1911 (dodatek).
50 „Jak rząd przez szkołę dąży do wychowania sobie z dziecka pruskiego – obywatela pruskiego, 

tak matki obowiązkiem jest wychowanie z tego jej dziecka obywatela Polaka” (Zadanie Polki, ibidem, 
nr 52 z 4 III 1913).

51 Kochajmy mowę ojczystą!, ibidem, nr 21 z 26 I 1913. Por. Zdzisław Dębicki, Podstawy kultury 
narodowej, Warszawa etc. 1925, s. 32–40.

52 Jak uczyć czytać i pisać po polsku?, „Gazeta Ludowa”, nr 61 z 27 IV 1911; Do rodziców!, 
ibidem, nr 86 z 27 V 1911.

53 Matka – ojciec, ibidem, nr 19 z 5 III 1911; Mowa ludu polskiego, ibidem, nr 189 z 17 VIII 
1913; Nasz język górnośląski, ibidem, nr 236 z 11 X 1913.

54 Ratujmy dzieci nasze, ibidem, nr 126 z 16 VII 1911; Zadanie Polki, ibidem, nr 52 z 4 III 
1913.
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się wyłącznie w języku polskim, na ścianach którego widnieją obrazy naszych 
świętych patronów Polski, naszych bohaterów narodowych i naszych wieszczów 
nieśmiertelnych. Domem polskim nazywamy takie ognisko rodzinne, w którym 
znajduje się gazeta polska, a z książek polskich, oprócz książki do nabożeństwa, 
przynajmniej historia polska i historia literatury polskiej; w którym ojciec i matka 
uczą dzieci czytać i pisać po polsku, aby później mogły brać książki z Czytelni 
Ludowej i kształcić w dalszym ciągu umysł na płodach ducha narodowego; w któ-
rym rodzice i dorośli członkowie rodziny należą do Towarzystw polskich i płacą 
składki na cele narodowe; w którym krzewi się trzeźwość i oszczędność, a grosz 
zaoszczędzony zanosi się do banków ludowych”55.

Na łamach „Gazety Ludowej” widniał program wychowania narodowego nie 
tylko dla dzieci, ale właściwie dla całej populacji Polaków na Górnym Śląsku. 
W piśmie tym systematycznie apelowano do nich o budzenie ducha narodowego. 
Wskazywano, że jego brak, przejawiający się obojętnością na sprawy narodowe, 
jest dla narodu zagrożeniem: „Chcąc istnieć i rozwijać się, starać się musimy 
o właściwego ducha wśród nas, a to dlatego, że jak ciało bez duszy jest trupem, 
tak też naród bez ducha mu właściwego zmarnieć i zginąć musi”56. O jego obec-
ności świadczyć miała wrażliwość na problematykę narodową. Manifestować się 
miał ów duch narodowy w patriotycznej postawie i czynie. To ujęcie patriotyzmu, 
jakim operowała „Gazeta Ludowa”, z jednej strony odpowiadało konceptualizacji 
patriotyzmu nowoczesnego, jaka widniała w myśli politycznej twórcy Narodowej 
Demokracji Romana Dmowskiego, a z drugiej – konkretyzowało ją57. Według pi-
sma patriotyzm wyrażać miało wyższe uczucie, polegające na miłości Ojczyzny. 
W pojęciu tym widziano kluczowe elementy substancji narodu: Polaków, ziemię, 
język, dzieje, tradycje, obyczaje i wierzenia polskie odziedziczone po przodkach58. 
Publicyści „Gazety Ludowej” nakreślili wielostronny wizerunek patrioty polskiego. 
Miał nim być z pewnością człowiek kochający swój naród, dumny z przynależności 
do niego, wrażliwy na jego potrzeby, gotowy pracować dla Ojczyzny i unikający 
czynów dla niej szkodliwych. Eksponowali, że osadzony w nim patriotyzm po-
winien być uczuciem dominującym nad innymi uczuciami, a więc powinien być 
wartością centralną59. Publicyści dziennika podkreślali, że patriotyzm Polaków nie 
może być redukowany do nawet autentycznej, ale biernej deklaracji, że powinien 
być wartością dynamiczną. Z jednej strony nawiązywano w tym do obecnej w myśli 
R. Dmowskiego krytyki bierności Polaków, jako ważnego elementu naszego cha-
rakteru narodowego60. Z drugiej zaś uwzględniano także jego ocenę, że wprawdzie 
Polacy pod zaborem pruskim stali się pod wpływem niemieckiego zagrożenia spo-

55 Twierdza polskości, ibidem, nr 99 z 2 V 1914.
56 Budźmy ducha w narodzie, ibidem, nr 87 z 18 IV 1914.
57 Zob. Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, Lwów 1904, s. 7–16, 153–161.
58 Budźmy, Rodacy, ducha w narodzie, „Gazeta Ludowa”, nr 40 z 18 II 1913; Budźmy ducha 

w narodzie, ibidem, nr 87 z 18 IV 1914.
59 Patriotyzm, ibidem, nr 82 z 14 IV 1912.
60 Zob. Dmowski, Myśli, s. 62–63.
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łeczeństwem czynnym i pełnym energii, ale że „ta przeróbka charakteru polskiego 
w pruskiej dzielnicy jest dopiero w pierwszej połowie drogi”61. Pole jego prze-
obrażania pozostawało otwarte, także w kontekście patriotyzmu nowoczesnego. 
Według „Gazety Ludowej” patriotyzm wyrażany czynnie i dynamicznie powinien 
polegać na pomnażaniu sił narodu pod względem ekonomicznym, intelektualnym, 
kulturalnym, biologicznym (ochrona zdrowia) i moralnym (eliminacja pijaństwa 
i innych nałogów), a także na aktywnym udziale w polskim życiu narodowym, 
wyrażonym obecnością w polskich organizacjach i finansowym wsparciu dla
nich. Szczególnym wyrazem pożądanego uzewnętrzniania patriotyzmu polskiego 
miało być odważne – jawne, publiczne – demonstrowanie go i obrona polskości. 
Konkretyzowano w ten sposób jedno z podstawowych założeń ogólnej strategii 
Narodowej Demokracji, by Polacy chronili swoje narodowe interesy w sposób 
zaczepny62. W „Gazecie Ludowej” wzywano więc: „Nasz patriotyzm z wstydliwie 
ukrytego, musi stać się patriotyzmem czynu w całym tego słowa znaczeniu, by jaw-
ną, śmiałą, zdecydowanie polską postawą budził w ogóle przeświadczenie, iż nie 
jesteśmy jakimś mniej wartościowym, pośledniejszym gatunkiem społeczeństwa, 
ale że polskość nasza tu w odwiecznych siedzibach ma prawo obywatelskie i do 
nadawania charakteru zewnętrznego naszemu życiu publicznemu”63. Konkretne 
dyspozycje w zakresie pielęgnowania polskości pismo zawarło m.in. w tekście pt. 
Katechizm narodowy64. Formą okazywania patriotyzmu oraz formowania świa-
domości narodowej górnośląskich Polaków miały być także wycieczki na ziemie 
polskie; ks. P. Pośpiech osobiście propagował szczególnie organizację krakowskich 
uroczystości Zielonych Świątek i udział w nich65.

Budulcem formowania świadomości narodowej górnośląskich Polaków było 
także zapoznawanie ich z dziejami narodu polskiego i kształtowanie dumy z jego 
dokonań. „Gazeta Ludowa” zamieściła wiele tekstów historycznych. Nie był to 
systematyczny wykład historii Polski. Niemniej jednak pismo przekazało bogatą 
treść, w korzystnym świetle przedstawiającą dokonania Polaków. Kreśliło sylwetki 
wielkich władców Polski, honorując zwłaszcza dokonania Kazimierza Wielkiego, 
Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego66. Popularyzowało dokonania wybitnych 

61 Ibidem, s. 80.
62 Narodowa Demokracja od początku swego istnienia stała na stanowisku, że Polacy powinni 

bronić swych interesów w sposób ofensywny. Koncepcję strategii zaczepnej w obronie interesów 
narodu polskiego podał Roman Dmowski już w 1893 r. w publikacji pt. Nasz patriotyzm. Zob. Ro-
man Wapiński, Roman Dmowski, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1989, s. 57–63.

63 Jaki powinien być nasz patriotyzm ?, „Gazeta Ludowa”, nr 21 z 27 I 1914.
64 Katechizm narodowy, ibidem, nr 202 z 1 IX 1913.
65 „Każdy zwiedziwszy, chociaż tylko raz jeden Kraków, będzie umiał o wiele lepiej szanować 

swoją godność narodową i nie pozwoli sobą pomiatać [...]. Toteż powinniśmy się starać o to, żeby 
jak największa liczba naszych braci i sióstr wyruszyła do tego polskiego Rzymu” (Do Krakowa!, 
ibidem, nr 104 z 8 V 1914).

66 Kazimierz Wielki, ibidem, nr 13 z 16 II 1911; Śluby Jana Kazimierza, ibidem, nr 67 z 4 V 1911; 
nr 68 z 5 V 1911; W rocznicę zwycięstwa polskiego pod Wiedniem, ibidem, nr 179 z 16 IX 1911; 
nr 180 z 17 IX 1911.
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polityków, jak Jan Zamoyski67. W gronie myślicieli wyróżniło ks. Piotra Skargę68. 
Wiele uwagi poświęciło mu zwłaszcza w 1912 r., kiedy na ziemiach polskich 
obchodzono trzechsetną rocznicę jego śmierci. W „Gazecie Ludowej” cykl arty-
kułów o poglądach społecznych i działalności ks. P. Skargi zamieścił ks. Antoni 
Ludwiczak69. Poza wieloma innymi materiałami pismo obszernie zrelacjonowało 
uroczystość główną, jaką był Katolicki Zjazd Skargowski w Krakowie w dniach 
24–25 IX 1912 r.70

 Przypominając ważne wydarzenia z dziejów Polaków, „Gazeta Ludowa” wy-
raźnie skupiała uwagę na epoce rozbiorów i podejmowanych później wysiłkach na 
rzecz odbudowy państwa polskiego. Omawiała dorobek reformatorów z przełomu 
XVIII i XIX w., zwłaszcza Stanisława Staszica, Hugona Kołłątaja, Tadeusza Czap-
skiego i Juliana Ursyna Niemcewicza71. Narodowa Demokracja postrzegała siebie 
jako kontynuatora tradycji Konstytucji 3 maja72. Stąd też „Gazeta Ludowa” wysoko 
ją oceniała: „Dzieło to wiekopomne i światowe jest słupem ognistym w ciemności 
i węzłem łączącym lata nowe ze starymi, jest odpuszczeniem win i zadokumen-
towaniem, że duch narodu nie tylko nie znikczemniał, lecz spotężniał, wzbił się 
w górę, trwa...”73. Zaliczając Konstytucję 3 maja do „najświatlejszych, najchlub-
niejszych kart historii Polski”, pismo wyeksponowało jej reformatorski charakter. 
Polegał on na podniesieniu znaczenia stanów włościańskiego i mieszczańskiego 
pod względem społecznym i obywatelskim, co służyć miało wzmocnieniu spo-
łecznej podstawy państwa. Konstytucja doskonaliła też ustrój polityczny Polski, 
eliminując z niego zgubne elementy: zniosła wolną elekcję, wzmocniła pozycję 
króla, a usuwając liberum veto, usprawniła pracę sejmu74. W kontekście rywaliza-
cji polsko-niemieckiej pismo z dumą akcentowało, że Polacy przyjęli konstytucję 
wcześniej i dobrowolnie, a Prusy uczyniły to dziesiątki lat później i pod presją 
Wiosny Ludów75. 

Wiele uwagi poświęciła też „Gazeta Ludowa” wyczynom militarnym z przeło-
mu XVIII i XIX w., obliczonym na utrzymanie bądź restytucję Polski. Informowała 

67 Jan Zamojski, ibidem, nr 17 z 25 I 1912.
68 Ks. Piotr Skarga, ibidem, nr 243 z 2 XII 1911; nr 262 z 28 XII 1911.
69 Ks. Antoni Ludwiczak, Społeczne poglądy i działalność Ks. Piotra Skargi, ibidem, nr 87 

z 20 IV 1912; nr 88 z 21 IV 1912; nr 89 z 23 IV 1912; nr 90 z 24 IV 1912; nr 91 z 25 IV 1912; nr 93 
z 27 IV 1912.

70 Przed uroczystościami skargowskimi w Krakowie, ibidem, nr 217 z 24 IX 1912; nr 218 z 25 IX 
1912; Kongres Skargowski w Krakowie, ibidem, nr 222 z 29 IX 1912; nr 223 z 1 X 1912. 

71 Julian Ursyn Niemcewicz (w 70 rocznicę śmierci), ibidem, nr 225 z 10 XI 1911; Stanisław 
Staszic, ibidem, nr 258 z 21 XII 1911; nr 259 z 22 XII 1911; Władysław Mieczkowski, Działal-
ność Kołłątaja na tle panowania Stanisława Augusta, ibidem, nr 264 z 20 XI 1912 (dodatek); nr 267 
z 23 XI 1912 (dodatek); Tadeusz Czacki (1765–1813), ibidem, nr 50 z 1 III 1913; nr 51 z 2 III 1913; 
nr 52 z 4 III 1913; nr 53 z 5 III 1913; Stanisław Staszic, ibidem, nr 78 z 5 IV 1914. 

72 Dmowski, Myśli, s. 195.
73 Jan Całka, Trzeci Maj, „Gazeta Ludowa”, nr 100 z 3 V 1913.
74 Chlubna rocznica, ibidem, nr 101 z 5 V 1914.
75 3 Maj 1791 r. w Warszawie, ibidem, nr 66 z 3 V 1911.
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o poczynaniach konfederacji barskiej i Kazimierza Pułaskiego76. Wielokrotnie 
i obszernie omawiała insurekcję kościuszkowską, a to szczególne zainteresowanie 
wynikało z doceniania tego powstania jako przejawu czynnego i honorowego oporu 
Polaków przed bezprawnym zawłaszczaniem ich państwa77. Z estymą traktowała 
więc bohaterów tego wydarzenia, Wojciecha Bartosza Głowackiego, a zwłaszcza 
Tadeusza Kościuszkę78. Tę ostatnią postać przywoływała „Gazeta Ludowa” wie-
lokrotnie, na ogół w kontekście kolejnych rocznic bitwy racławickiej, a w 1917 r. 
włączyła się w ogólnonarodowe uroczystości związane z setną rocznicą jego 
śmierci, publikując serię artykułów poświęconych temu bohaterowi, w tym spe-
cjalny tekst ujęty w ozdobną ramkę z podobizną T. Kościuszki79. Postaciami wy-
różnianymi przez „Gazetę Ludową” byli także książę Józef Poniatowski i gen. Jan 
Henryk Dąbrowski. Pismo uroczyście uczciło setną rocznicę śmierci księcia J. Po-
niatowskiego, przypadającą w 1913 r., publikując m.in. obszerny cykl biograficzny
Eugeniusza Śmiałowskiego pt. Książę Józef Poniatowski oraz ozdobny biogram 
księcia80. Wzywało do godnego uczczenia rocznicy śmierci wybitnego żołnierza 
na głównych uroczystościach z tym związanych, jakie odbywały się w Krakowie, 
które też szczegółowo relacjonowało81. Podobnie uroczyście pismo uczciło setną 
rocznicę śmierci gen. J.H. Dąbrowskiego; w 1918 r. ukazał się specjalny ozdobny 
numer, z portretem generała, pochwałą jego patriotyzmu i niezłomności82. To, że 
„Gazeta Ludowa” eksponowała niepodległościowe poczynania z przełomu XVIII 
i XIX w., nie było dziełem przypadku. Według Narodowej Demokracji ówczesne 
wysiłki militarne, łącznie z wojnami napoleońskimi, wprawdzie nie przyniosły 
Polsce wolności, jednak były czasem odrodzenia narodowego Polaków, w którym 
oczyścili się oni z przedrozbiorowego upadku i hańby, ocalili cześć i honor. Dali 
wówczas wzór patriotyzmu i bohaterstwa godnego powtórzenia w warunkach ko-

76 Kazimierz Pułaski, ibidem, nr 20 z 7 III 1911.
77 Czesław Płomieńczyk, Powstanie Kościuszkowskie po bitwie racławickiej, ibidem, nr 50 

z 12 IV 1911; Maciejowice, ibidem, nr 200 z 11 X 1911; nr 201 z 12 X 1911; Rzeź Pragi, ibidem, nr 
220 z 4 XI 1911; W rocznicę Racławic, ibidem, nr 76 z 5 IV 1912; Pamiętny dzień bitwy racławickiej, 
ibidem, nr 79 z 7 IV 1914.

78 Bartosz Głowacki, ibidem, nr 42 z 2 IV 1911; nr 43 z 4 IV 1911. 
79 Tadeusz Kościuszko, ibidem, nr 205 z 17 X 1911; nr 206 z 18 X 1911; nr 207 z 19 X 1911; nr 

208 z 20 X 1911; nr 210 z 22 X 1911; nr 211 z 24 X 1911; nr 212 z 25 X 1911; nr 213 z 26 X 1911; 
nr 214 z 27 X 1911; nr 215 z 28 X 1911; nr 216 z 29 X 1911; nr 218 z 1 XI 1911; nr 219 z 3 XI 1911; 
nr 221 z 5 XI 1911; Tadeusz Kościuszko, ibidem, nr 171 z 1 VIII 1917; Obchody kościuszkowskie, 
ibidem, nr 177 z 9 VIII 1917; Kościuszko w Ameryce, ibidem, nr 185 z 18 VIII 1917; nr 187 z 21 VIII 
1917; W setną rocznicę zgonu Kościuszki, ibidem, nr 234 z 14 X 1917; Kościuszko a Legiony, ibidem, 
nr 235 z 16 X 1917.

80 E. Śmiałowski, Książę Józef Poniatowski, ibidem, nr 297 z 31 XII 1912; nr 1 z 1 I 1913; nr 7 
z 10 I 1913; nr 9 z 12 I 1913; nr 10 z 14 I 1913; nr 12 z 16 I 1913; Książę Józef Poniatowski, ibidem, 
nr 86 z 16 IV 1913; Bóg mi powierzył honor Polaków i Bogu go tylko oddam, ibidem, nr 243 z 19 X 
1913. 

81 Ku uczczeniu setnej rocznicy zgonu księcia Józefa Poniatowskiego, ibidem, nr 209 z 10 IX 
1913; Do Krakowa!, ibidem, nr 241 z 17 X 1913; Święto Narodu, ibidem, nr 245 z 22 X 1913.

82 Henryk Dąbrowski, ibidem, nr 122 z 6 VI 1918.
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lejnych zagrożeń dla Polaków83. Intencję wykorzystania chlubnych wydarzeń jako 
tworzywa formowania świadomości narodowej i postaw pronarodowych oddawał 
komentarz do artykułu pt. Pamiętny dzień bitwy racławickiej, w którym pisano: 
„Niechaj to wspomnienie historyczne [...] zagrzeje nas do tym gorętszej i żarliwszej 
pracy na polu narodowym. Nie wymaga przecież dzisiaj nikt ofiar z krwi i mienia,
jak to miało miejsce przed 120 laty, dzisiejsze ofiary nie są tak wielkie, potrzeba
tylko, by każdy z nas zrozumiał, że jest Polakiem, że jako taki pracować powinien 
wszystkimi siłami nad utrzymaniem tego, co nam dzisiaj jeszcze pozostało, nad 
utrzymaniem ziemi w rękach naszych, nad zachowaniem mowy ojczystej i zwy-
czajów naszych”84.

 Pismo narodowych demokratów doceniało także kolejne zrywy niepodległo-
ściowe Polaków – powstanie listopadowe i powstanie styczniowe. Informowało 
o ich przebiegu, ważniejszych bitwach, wybitnych dowódcach, m.in. gen. Józefie
Chłopickim, gen. Józefie Dwernickim, gen. Marianie Langiewiczu, gen. Romual-
dzie Traugutcie85. Wiele tekstów historycznych „Gazeta Ludowa” prezentowała 
w związku z przypadającymi rocznicami danych wydarzeń i ich bohaterów. Wyraź-
ną intencją pisma było upowszechnienie i utrwalenie tego, że Polacy na Górnym 
Śląsku zachowują pamięć o swych dziejach. Podobną funkcję miał też spełniać ich 
udział w uroczystościach narodowych upamiętniających ważne wypadki dziejowe, 
o który gazeta systematycznie zabiegała. Zwracała bowiem także uwagę na rolę 
tych ogólnonarodowych spotkań właśnie w krystalizowaniu świadomości narodo-
wej górnośląskich Polaków. W apelu zachęcającym ich do udziału w ogólnopolskiej 
uroczystości upamiętniającej setną rocznicę śmierci księcia J. Poniatowskiego, or-
ganizowanej w Krakowie w 1913 r., o roli manifestacji narodowych pisano: „Tam, 
gdzie żywiołowy odruch narodu pragnie zewnętrzny dać wyraz uczuciom, gdzie 
zapał dla ideałów najwyższym jasnym wystrzela płomieniem, manifestacje i ob-
chody stają się czynem, użyźniającym glebę narodową, stają się pobudką ożywczą 
dla całych pokoleń”86.

W przekazie historycznym „Gazety Ludowej” ważne miejsce miał też sam 
Śląsk. Pismo malowało jego dzieje, przywoływało ważniejsze postacie historyczne, 
omawiało losy miast śląskich, ukazywało polskie korzenie gwary śląskiej87. Relacje 
o czasach minionych, poza funkcją informacyjną, miały istotne znaczenie wła-
śnie dla kształtowania świadomości narodowej. „Gazeta Ludowa” pisała bowiem 

83 Ku uczczeniu setnej rocznicy zgonu księcia Józefa Poniatowskiego, ibidem, nr 209 z 10 IX 
1913.

84 Pamiętny dzień bitwy racławickiej, ibidem, nr 79 z 7 IV 1914.
85 Dyktator, ibidem, nr 232 z 18 XI 1911; nr 233 z 19 XI 1911; Emilia Plater, ibidem, nr 241 

z 30 XI 1911; nr 242 z 1 XII 1911; Reduta Ordona, ibidem, nr 246 z 6 XII 1911; Generał Józef Dwer-
nicki, ibidem, nr 12 z 16 I 1913; Walki Langiewicza w r. 1863, ibidem, nr 19 z 24 I 1913; Rycerz bez 
trwogi i skazy, ibidem, nr 20 z 25 I 1913; Bitwa pod Miechowem, ibidem, nr 47 z 27 II 1913. 

86 Do Krakowa!, ibidem, nr 241 z 17 X 1913.
87 Z przeszłości Śląska, nr 23 z 10 III 1911; nr 24 z 11 III 1911; nr 25 z 12 III 1911; O Śląsku słów 

kilka, ibidem, nr 27 z 15 III 1911; Zapomniany bohater śląski, ibidem, nr 69 z 6 V 1911; Z przeszłości 
Raciborza, ibidem, nr 192 z 1 X 1911; nr 193 z 3 X 1911.



62 Zdzisław Ilski

o przeszłości Śląska w kontekście powiązań z Polską. Rekonstruowała też zabiegi 
na rzecz utrzymania tu polskości, przywołując postacie zasłużone pod tym wzglę-
dem – ks. J. Szafranka, J. Lompę88. Ten kierunek oddziaływania – podkreślający 
wspólność ziemi śląskiej z innymi częściami Polski – stał się istotny w końcowej 
fazie I wojny światowej. Po wydaniu Aktu 5 listopada 1916 r., zapowiadającego 
utworzenie państwa polskiego, Narodowa Demokracja podjęła grę o włączenie do 
niego także Górnego i częściowo Średniego Śląska. Realizowała ją m.in. „Gazeta 
Ludowa”. Kreowała tym samym nową postać świadomości narodowej, akcentu-
jącą potrzebę tworzenia samodzielnego państwa polskiego z włączeniem do niego 
ziemi śląskiej. W wielu artykułach przypominała dzieje Śląska w kontekście jego 
związków z Polską. Operowała twierdzeniami, że „Śląsk jest najstarszą i najbar-
dziej polską częścią Polski” lub że jest to „prastara ziemia polska”89. Przypominała 
zabiegi na rzecz obrony polskości, zwłaszcza języka polskiego na Śląsku w XIX 
w., ponownie przywołując postacie ks. J. Szafranka, J. Lompy czy Bernarda Boge-
daina90. Wzywała też do usuwania niemczyzny i dziedzictwa germanizacji z tego 
obszaru91. W ślad za tym „Gazeta Ludowa” w latach 1917–1920 mocno angażowa-
ła się w wielokierunkowe działania na rzecz przyłączenia Śląska do Polski92. Wyko-
rzystywała je również jako tworzywo do mobilizowania Górnoślązaków i budzenia 
w nich ducha narodowego: „Każdy Ślązak, który czuje w swych żyłach tętnienie 
polskiej krwi, w którego sercu pała płomień miłości ojczyzny, budzić powinien 
ciemnych i ospałych współbraci do życia narodowego. W szeregach narodowych 
pracowników stanąć powinni wszyscy uświadomieni Ślązacy”93. Ogólnie rzecz 
biorąc, na łamach „Gazety Ludowej” kreślono optymistyczny obraz minionych 
dziejów Polski. Była to swoista konkretyzacja m.in. myśli R. Dmowskiego, który 
kontestował „wybujałą samokrytykę”, jaką w odniesieniu do przeszłości Polski ser-
wowali konserwatyści galicyjscy i pozytywiści warszawscy94. Narodowi demokraci 
rozmyślnie malowali obraz przeszłości Polski właśnie w postaci optymistycznej, 
by służył budzeniu dumy narodowej, tęsknoty za utraconą niepodległością, moty-
wował do rywalizacji z Niemcami95. 

Optymistyczna nuta widoczna była zresztą nie tylko w przekazie historycznym, 
lecz także odnoszącym się do dokonań kultury polskiej. Dla Narodowej Demokra-

88 Zasłużeni Polacy na Górnym Śląsku, ibidem, nr 92 z 26 IV 1912; nr 93 z 27 IV 1912; Józef 
Lompa. Działacz śląski, ibidem, nr 66 z 20 III 1913; nr 67 z 21 III 1913.

89 Zapłocie, ibidem, nr 39 z 18 II 1917; Naprzód!, ibidem, nr 54 z 10 III 1917.
90 Polskość na Górnym Śląsku po Kongresie Wiedeńskim, ibidem, nr 149 z 6 VII 1917; Górny 

Śląsk po roku 1848, ibidem, nr 156 z 14 VII 1917; W obronie języka polskiego na Górnym Śląsku, 
ibidem, nr 212 z 19 IX 1917; nr 214 z 21 IX 1917; nr 216 z 23 IX 1917; nr 218 z 26 IX 1917; nr 224 
z 3 X 1917; nr 226 z 5 X 1917; nr 232 z 12 X 1917; nr 238 z 19 X 1917; nr 240 z 21 X 1917; nr 242 
z 24 X 1917; nr 244 z 26 X 1917; Ks. Jozef Szafranek, ibidem, nr 263 z 18 XI 1917; nr 265 z 21 XI 
1917; Ksiądz Bernard Bogedain, ibidem, nr 270 z 28 XI 1917; nr 272 z 30 XI 1917.

91 Wyrzućmy, wyrzućmy to, co nie nasze, ibidem, nr 51 z 16 III 1920.
92 Obszerniej w tej sprawie: I lski, „Gazeta Ludowa”, s. 35–48.
93 Naprzód!, „Gazeta Ludowa”, nr 54 z 10 III 1917.
94 Dmowski, Myśli, s. 39.
95 Orzechowski, Narodowa Demokracja, s. 100–104.
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cji była ona kolejnym zasadniczym ogniwem spajającym podzielonych Polaków 
w narodową całość96. Jej przedstawiciel, Zdzisław Dębicki, pisał swego czasu, że bez 
niej nie jest w ogóle możliwe istnienie narodu. Definiował ją jako sumę wszystkich
uczuć i tradycji, które zostały wytworzone przez pokolenia na przestrzeni dziejów 
i które tworzą moralne i materialne więzy łączące ludzi zamieszkujących jedno te-
rytorium i mówiących jednym językiem. „I dlatego nie wspólna ziemia, nawet nie 
wspólny język stanowią o istnieniu narodu, ale dopiero jego kultura”97. Stąd też 
formą kształtowania świadomości narodowej górnośląskich Polaków było przypo-
minanie i upowszechnianie dorobku wyższej kultury polskiej. Funkcję tę spełniały 
teksty zapoznające ich z dokonaniami literatury polskiej, dorobkiem oświatowym 
i tradycjami muzycznymi. W kontekście unarodowienia górnośląskich Polaków pi-
smo narodowych demokratów przywiązywało wagę do upowszechniania polskiego 
dorobku literackiego. „Gazeta Ludowa” omawiała twórczość wieszczów, zwłaszcza 
Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, wybitnych pisarzy i poetów, jak Józef 
Ignacy Kraszewski, Kazimierz Tetmajer, akcentując znaczenie ich dzieł dla żywot-
ności narodu polskiego98. W tej perspektywie honorowała też dorobek Władysława 
Bełzy i podkreślała, że emanujący z niego patriotyzm sprzyja odrodzeniu narodowe-
mu Polaków99. Nie zapominała także o pisarstwie autorów śląskich. Z estymą pre-
zentowała dorobek naukowy i literacki śląskiego poety ks. Konstantego Damrota100. 
Przedstawiała również sylwetkę innego śląskiego twórcy, Jana Kupca, znanego nie 
tylko z pisania powieści, wierszy i bajek, ale także zbieracza legend i podań śląskich, 
a przy tym aktywnego uczestnika polskiego życia narodowego na Śląsku i jednego 
z animatorów oporu przeciw germanizacji101. „Gazeta Ludowa” obficie informowała
również o tradycjach oświaty polskiej, zarysowywała chlubną historię rozwoju szkol-
nictwa polskiego102. Nie zapominała także pisać o teatrze polskim, podkreślając, że 
jego początki sięgają czasów Leszka Białego, a był obecny w życiu szkół, Kościoła 
katolickiego, dworów magnackich i królewskich, znajdując też odbicie w twórczości 
Mikołaja Reja czy Jana Kochanowskiego103. Przypominała też o obyczajach, zwłasz-
cza gościnności polskiej, jako wspólnej cesze wszystkich Polaków104.

96 Jakubowska, Prasa Narodowej Demokracji, s. 362. 
97 Dębicki, Podstawy kultury narodowej, s. 10.
98 O Juliuszu Słowackim, „Gazeta Ludowa”, nr 143 z 5 VIII 1911; nr 145 z 8 VIII 1911; nr 146 

z 9 VIII 1911; Adam Mickiewicz, ibidem, nr 251 z 13 XII 1911; Józef Ignacy Kraszewski, ibidem, 
nr 9 z 14 I 1912; Jubileusz Kazimierza Tetmajera, ibidem, nr 72 z 30 III 1912; Chłop – poeta, ibidem, 
nr 204 z 7 IX 1912.

99 Barbara Zie l ińska, Wychowawcze znaczenie utworów Władysława Bełzy, ibidem, nr 86 
z 16 IV 1913.

100 Ksiądz Konstanty Damroth, ibidem, nr 178 z 15 IX 1911; nr 181 z 19 IX 1911.
101 Jan Kupiec, ibidem, nr 169 z 5 IX 1911; nr 170 z 6 IX 1911.
102 Jak się nasz język urabiał i bogacił, ibidem, nr 96 z 9 VI 1911; nr 97 z 10 VI 1911; Pierwsze 

u nas szkoły, ibidem, nr 140 z 2 VIII 1911; nr 141 z 3 VIII 1911; Szkoły średnie w Polsce, ibidem, 
nr 176 z 13 IX 1911; nr 177 z 14 IX 1911.

103 Teatr w niepodległej Polsce, ibidem, nr 201 z 5 IX 1912.
104 Śmigus czyli dyngus, ibidem, nr 77 z 7 IV 1912; ks. Władysław Wójcicki, Gościnność, 

ibidem, nr 186 z 18 VIII 1912; nr 187 z 20 VIII 1912; nr 188 z 21 VIII 1912; Chleb w wierzeniach 
i podaniach ludu polskiego, ibidem, nr 52 z 5 III 1915.
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Dla roli, jaką odgrywało pismo w kreowaniu świadomości narodowej, niesły-
chanie istotne było jego podejście do polskich tradycji muzycznych. Doceniało 
bowiem znaczenie śpiewu w życiu narodowym i psychicznym Polaków. Akcen-
tując, że spośród ludów słowiańskich właśnie Polacy śpiewają najpiękniej, pisało: 
„Potęga ich pieśni przechodzi wszystko, co śpiew dać może. Tony pieśni polskiej 
raz huczą gromem, to znów łkają płaczem małej dzieciny, a czasem żalą się skargą 
niewinnie krzywdzonego. W pieśni polskiej jest wszystko: jest moc, piękno, rzew-
ność, uczucie, cała siła narodu. I nie można wprost pojąć, co by się stało z nami, 
gdybyśmy nie mieli własnego śpiewu narodowego. Brzmi on skargą w chwilach 
cierpienia, łka żalem nad krzywdą, koi balsamem pociechy, wpływa do głębi duszy, 
niosąc nadzieję na przyszłość. Bez pieśni nie masz narodu – nie masz przyszłości”. 
Na kanwie tak wysokiej oceny pismo doceniało rolę pieśni w wychowaniu narodo-
wym. Apelowało więc: „Toteż krzewmy śpiew nasz narodowy. Nie zapominajmy 
o ślicznych polskich piosenkach i pieśniach; uczmy tych śpiewek dziatwę naszą, 
niech i nadal przechodzą z ojca na syna i służą ku rozrywce i pokrzepieniu”105. 
W ślad za tym „Gazeta Ludowa” i osobiście jej wydawca ks. P. Pośpiech zaanga-
żowali się w popularyzowanie działalności kół śpiewaczych na Górnym Śląsku. 
Rozwinęły się one w ruch śpiewaczy, grupujący w latach 1893–1918 blisko 100 
towarzystw. Ruch ów był istotnym ogniwem rozwijania procesów świadomościo-
wych wśród górnośląskich Polaków. Wyzyskiwał naturalne zamiłowanie do śpiewu 
w celu kreowania postaw pronarodowych. Kultywował rodzimą pieśń ludową oraz 
upowszechniał polską pieśń patriotyczną106. W 1910 r. zorganizował się w Związek 
Śląskich Kół Śpiewaczych. „Gazeta Ludowa” wspierała zwłaszcza organizowany 
przez Związek corocznie w Zadolu k. Katowic zjazd śląskich kół śpiewackich, 
nadając temu wydarzeniu rangę święta polskiej pieśni107. Zjazdy w latach 1911– 
1913 przybrały postać wielotysięcznych manifestacji narodowych, z patriotycz-
nymi mowami wybitnych przedstawicieli Narodowej Demokracji – Z. Seydy i ks. 
P. Pośpiecha108. Argumentacja, jaką operowała „Gazeta Ludowa” w promowaniu 
tych zjazdów, jednoznacznie wskazywała na docenianie przez pismo śpiewu dla 
świadomości narodowej Polaków: „Pieśń polska – to potęga, to siła niespożyta. 
Ona nas łączy, ona skupia uczucia nasze, w niej bije serce polskie, w niej mieszka 
duch polski i zachowana jest myśl polska”109. 

Tworzywem formowania świadomości narodowej były też liczne na łamach 
pisma teksty o ziemiach polskich. Informowano w nich o rozmieszczeniu Polaków 
na ziemiach polskich, ich życiu, tradycjach i obyczajach, formach gospodarowa-

105 Śpiew narodowy, ibidem, nr 171 z 7 IX 1911. Podobne oceny w: Święto pieśni w Zadolu, 
ibidem, nr 133 z 14 VI 1913.

106 Mieczysław Pater, Polskie dążenia narodowe na Górnym Śląsku (1891–1914), Wrocław 
1998, s. 50–53, 100.

107 Święto polskiej pieśni, „Gazeta Ludowa”, nr 197 z 7 X 1911; Święto pieśni polskiej na Górnym 
Śląsku, ibidem, nr 110 z 18 V 1912; Święto śpiewu w Zadolu, ibidem, nr 128 z 7 VI 1913.

108 Pater, Polskie dążenia, s. 50–51.
109 Cześć polskiej pieśni, „Gazeta Ludowa”, nr 196 z 30 VIII 1912.
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nia, wierzeniach i obrzędach. Zainteresowaniem obdarzono zwłaszcza Mazurów, 
Górali, Kaszubów i Kurpiów110. Opisywano ważniejsze i charakterystyczne miej-
scowości, jak Warszawa czy Ojców, oraz znaczące zabytki, np. kościół Mariacki 
w Krakowie, Jasna Góra w Częstochowie111. Wiele miejsca poświęcono też geo-
graficznemu opisowi ziem polskich, podkreślając m.in. piękno ich krajobrazów
oraz prezentując bogactwo zasobów naturalnych112. Teksty owe były ważne dla 
tożsamości narodowej Polaków na Śląsku. Służyły kształtowaniu propolskich 
uczuć oraz poczucia więzi z rodakami. Podobną funkcję spełniały popularyzowane 
przez „Gazetę Ludową” wycieczki Górnoślązaków do Galicji – w związku z uro-
czystościami narodowymi lub kościelnymi (Zielone Świątki)113.

Efektywne przeciwdziałanie germanizacji i kreowanie świadomości narodowej 
było w ocenie Narodowej Demokracji ściśle powiązane z gotowością prezentowa-
nia przez Polaków postawy obywatelskiej. Przekonanie to widoczne było w „Ga-
zecie Ludowej”, gdzie twierdzono, że siłę, żywotność i energię narodu mierzy się 
nie tyle liczbą jego członków, zasobnością ekonomiczną czy militarną, ile właśnie 
szeroko rozwiniętym i głęboko osadzonym poczuciem obywatelstwa. Pismo kre-
owało więc „ducha obywatelskiego” jako ważną przesłankę pomnażania sił naro-
du: „Bo budzić go, znaczy zbliżać naszą lepszą przyszłość. On będzie cementem 
spajającym nasze dusze, on siłą naszą, z którą każdy się liczyć będzie”114. Miał 
się ów duch manifestować oczywiście w obronie i rozwijaniu polskości na Gór-
nym Śląsku. Ale też w konkretnym działaniu politycznym, zwłaszcza w wyborach 
parlamentarnych. „Gazeta Ludowa” mobilizowała Polaków do aktywnego w nich 
udziału i głosowania na kandydatów polskich115. Narodowi demokraci weszli na 
Górny Śląsk właśnie z hasłem samodzielnej polskiej akcji wyborczej. Przywią-
zywali do niej wagę jako do szansy rozwoju ogólnej aktywności Polaków w ich 

110 Mazowsze pruskie, ibidem, nr 15 z 1 III 1911; nr 16 z 2 III 1911; O nieznanym narodzie 
w Niemczech, ibidem, nr 26 z 14 III 1911; Górale, ibidem, nr 75 z 4 IV 1912; Mazury (pruskie), ibi-
dem, nr 78 z 10 IV 1912; nr 79 z 11 IV 1912; Polacy zakarpaccy, ibidem, nr 81 z 13 IV 1912; Kurpie, 
ibidem, nr 78 z 5 IV 1914.

111 Ojców, ibidem, nr 255 z 17 XII 1911; nr 125 z 6 VI 1912; Warszawa, ibidem, nr 256 z 19 XII 
1911; Kościół Mariacki w Krakowie, ibidem, nr 257 z 20 XII 1911; Grób królowej Dąbrówki, ibidem, 
nr 50 z 5 III 1912; nr 51 z 6 III 1912; Jasna Góra w Częstochowie, ibidem, nr 85 z 14 IV 1913; nr 86 
z 16 IV 1913; nr 87 z 17 IV 1913; nr 88 z 18 IV 1913.

112 Np. Franciszek Drobnik, Krakowskie zagłębie węglowe i jego przyszłość, ibidem, nr 149 
z 12 VIII 1911; nr 152 z 16 VIII 1911; nr 153 z 17 VIII 1911; nr 154 z 18 VIII 1911; nr 155 z 19 VIII 
1911; Puszcza Białowieska, ibidem, nr 50 z 5 III 1912; nr 51 z 6 III 1912; Pogląd na ziemie polskie 
(granice, budowa, wody, ludność), ibidem, nr 94 z 28 IV 1912; nr 95 z 30 IV 1912; nr 96 z 1 V 1912; 
O przyrodzie ziem polskich, ibidem, maj 1912; Śląsk i Kraina Podkarpacka, ibidem, nr 112 z 21 V 
1912; nr 113 z 22 V 1912; nr 118 z 29 V 1912; nr 119 z 30 V 1912; nr 120 z 31 V 1912; Stanisław 
Zdzieblecki, Granit tatrzański, ibidem, nr 147 z 29 VI 1913; nr 148 z 1 VII 1913.

113 Wycieczka do Krakowa, ibidem, nr 95 z 28 IV 1914; nr 99 z 2 V 1914; Do Krakowa!, ibidem, 
nr 104 z 8 V 1914; Zielone Świątki, ibidem, nr 123 z 31 V 1914.

114 Kultura narodowa, ibidem, nr 30 z 6 II 1913. Podobnie w: Budźmy, Rodacy, ducha obywa-
telskiego!, ibidem, nr 47 z 26 II 1913; Dbajmy o swoją godność, ibidem, nr 118 z 26 V 1914.

115 Widoki wyborcze na Górnym Śląsku, ibidem, nr 60 z 26 IV 1911; nr 63 z 29 IV 1911.
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konfrontacji z Niemcami; w pewnym stopniu zależało im też na obecności w sej-
mie pruskim czy Reichstagu, bo trybuna parlamentarna była dogodnym miejscem 
uzewnętrzniania doznanych krzywd narodowych i upominania się Polaków o swe 
prawa. Podkreślić jednak trzeba, że udział w wyborach miał dla nich także istotne 
znaczenie właśnie dla formowania świadomości narodowej Polaków. Narodowi 
demokraci doszli do przekonania, że rywalizacja wyborcza, występujące w niej 
elementy napięcia psychologicznego i emocjonalnych przeżyć są dogodnym two-
rzywem kształtowania świadomości narodowej i obywatelskiej Polaków, a także 
momentem demonstrowania ich oporu wobec germanizacji. W „Gazecie Ludo-
wej” perswadowano więc: „Każde nowe zwycięstwo wyborcze to nowa klęska dla 
sromotnej polityki antypolskiej. A każda klęska wyborcza po stronie polskiej to 
nowy tryumf hakatyzmu, to bodziec do uchwalania ustaw antypolskich”116. Z pro-
blematyką wyborczą wiązało się także promowanie idei zreformowania pruskiego 
systemu wyborczego. Narodowi demokraci byli przeciwnikami trójklasowego 
systemu wyborczego w Prusach i rzecznikami oparcia prawa wyborczego do sej-
mu pruskiego na zasadach powszechności, równości i bezpośredniości wyborów 
z tajnym głosowaniem. Przywiązywali do tego wagę, sądząc, że demokratyzacja 
tegoż prawa otwierała szansę demokratyzowania państwa pruskiego, w tym rów-
noprawnego traktowania Polaków. Same zabiegi wokół tej sprawy traktowali też 
jako ważny przejaw aktywności obywatelskiej Polaków, tworzywo rozwoju ich 
świadomości narodowej oraz formę oporu przeciw germanizacji. „Gazeta Ludo-
wa” podtrzymywała ten kierunek oddziaływania, akcentując, że demokratyzacja 
prawa wyborczego przyniesie korzyść warstwom ludowym117. Pismo dokładnie 
też informowało opinię publiczną o przebiegu dyskusji sejmowej w tej sprawie, 
eksponując przy tym rolę W. Korfantego i Z. Seydy118. 

„Gazeta Ludowa” uczestniczyła w dwóch podstawowych etapach kształto-
wania nowoczesnej świadomości narodowej Polaków na Górnym Śląsku. Na 
pierwszym z nich – do I wojny światowej – wzmacniała ich związek z narodem 
polskim, ziemią i językiem polskim, budowała w nich poczucie utożsamiania się 
i dumy z dorobku historycznego i kulturalnego minionych pokoleń Polaków, od-
działywała na rzecz powstania więzi pomiędzy mieszkańcami Śląska a Polakami 
z innych obszarów. Na tej kanwie starała się wytworzyć nowy typ Polaka: świa-
domego swej przynależności narodowej, odważnie i dynamicznie wyrażającego 
swój patriotyzm, aktywnie uczestniczącego w życiu publicznym. Tak formowana 
świadomość narodowa Polaków na Górnym Śląsku spełniać miała dwie sprzężo-
ne ze sobą funkcje. Miała być czynnikiem z jednej strony wzmacniającym opór 
przeciw germanizacji, a z drugiej – rozwijającym siłę narodu polskiego poprzez 

116 Ibidem, nr 12 z 10 I 1913.
117 Ibidem, nr 114 z 2 VII 1911.
118 Obszerniej w tej sprawie: Zdzisław I lski, Prasa Narodowej Demokracji na Górnym Śląsku 

wobec reformy ordynacji wyborczej do sejmu pruskiego (do 1918 r.), [w:] Prasa Narodowej Demo-
kracji 1886–1939, red. Aneta Dawidowicz, Ewa Maj, Lublin 2010, s. 415–433; idem, Formuła 
wyborcza, s. 109–136.



 „Gazeta Ludowa” w procesie formowania świadomości narodowej Polaków 67

przydawanie mu jednostek owładniętych patriotyzmem. Od drugiej zaś połowy 
1915 r. pismo narodowych demokratów uczestniczyło w procesie odtwarzania 
państwa polskiego. W związku z tym przystąpiło do drugiego etapu kształtowania 
świadomości narodowej, na którym upowszechniano wśród Polaków na Górnym 
Śląsku ideę restytucji Polski oraz koncept włączenia do niej ziemi górnośląskiej. 
W tym kierunku podejmowano też działania praktyczne.

ZDZISŁAW ILSKI

“GAZETA LUDOWA” (“PEOPLE’S GAZETTE”) AND THE PROCESS  
OF FORMATION OF POLISH NATIONAL IDENTITY IN UPPER SILESIA

This article concerns the role of the newspaper “Gazeta Ludowa” (“People’s Gazette”), an or-
gan of National Democracy in Upper Silesia in the years 1911–1920, in the formation of national 
awareness of the Poles living there. The activities of the magazine are described in the context of 
Germanisation. The main forms of influence “People’s Gazette” had on the formation of national
identity, especially of Silesian people, are discussed in the article. The research revealed that this 
magazine emphasized the patriotic bringing up of children in closely knit family units as well as 
publicly showing Polish patriotism or Polish nature as well as active involvement in public life. It 
also stimulated national awareness through emphasis on positive interpretation of Polish history, the 
struggle for independence, as well as showcasing Polish tradition, culture and customs. It was noted 
that the “Gazeta Polska” discussed the connection of Silesia with other Polish lands and stood for 
integration of Silesia to the newly restored Poland.

Translated by Maciej Zińczuk

ZDZISŁAW ILSKI

DIE ROLLE DER „GAZETA LUDOWA“ („VOLKSZEITUNG“)  
BEI DER NATIONALEN IDENTITÄTSBILDUNG  

DER POLEN IN OBERSCHLESIEN

Im vorliegenden Beitrag wurde das Engagement der Zeitung „Gazeta Ludowa“, eines Organs der 
Nationaldemokratie in Oberschlesien in den Jahren 1911–1920, bei der Belebung der nationalen Iden-
tität der auf diesem Gebiet lebenden Polen untersucht. Die verschiedenen Maßnahmen der Zeitung 
wurden vor dem Hintergrund ihres Verhältnisses zur Germanisierung dargestellt. Ebenfalls konnten 
die wichtigsten Einflußformen der „Gazeta Ludowa“ auf die Entwicklung der nationalen Identität der
schlesischen Bevölkerunt benannt werden. Es wurde aufgezeigt, dass die Zeitung der patriotischen 
Erziehung der Kinder, der öffentlichen Bekundung des Polentums und der Teilnahme am öffentli-
chen Leben eine besondere Bedeutung beimaß. Des Weiteren wurde das nationale Bewusstsein durch 
eine positive Darstellung der polnischen Geschichte und der Unabhängigkeitskämpfe sowie durch 
die Vorstellung der polnischen Kultur, Traditionen und Bräuche wach gehalten. Es wurde ebenfalls 
darauf aufmerksam gemacht, daß das Blatt die Bande Schlesiens zu den übrigen polnischen Gebieten 
aufzeigte und die Idee des Anschlusses Schlesiens an das restituierte Polen propagierte.

Übersetzt von Waldemar Könighaus
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POCZĄTKI POLSKIEJ AKCJI OSADNICZEJ NA TERENIE  
LEGNICY (KWIECIEŃ 1945 – CZERWIEC 1946)

Dzieje powojennego osadnictwa w Legnicy doczekały się już kilku opracowań1, 
jednak żadne z nich nie koncentrowało się na pierwszych miesiącach tego proce-
su. Mało miejsca poświęca się w nich także warunkom, jakie panowały podczas 
transferu ludności polskiej do Legnicy. Część z nich powstała w czasach Polski 
Ludowej, więc nie ma w nich informacji o rzeczywistej roli wojsk radzieckich 
w zasiedlaniu miasta, jak również o wypędzeniu ludności polskiej za rzekę Ka-
czawę w lipcu 1945 r., które spowodowało blisko dwumiesięczne przerwanie akcji 
osadniczej. Obecnie można znacznie poszerzyć zakres wykorzystanych źródeł, 
gdyż oprócz znanych wcześniej źródeł archiwalnych i prasowych badacze mają 
dostęp do zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej (do tej pory przy opracowywa-
niu tego tematu niewykorzystywanych), nieograniczonych cenzurą wspomnień 
ówczesnych mieszkańców Legnicy (w tym unikatowych zbiorów Działu Historii 
Muzeum Miedzi w Legnicy) oraz wywiadów ze świadkami historii.

Uzyskany obszerny zasób informacji umożliwia szczegółowe przedstawienie 
przebiegu oraz warunków, w jakich się odbywała powojenna akcja osadnicza lud-
ności polskiej na terenie Legnicy w okresie pierwszych kilkunastu miesięcy jej 

1 M.in.: Zygmunt Szkurłatowski, Akcja osiedleńcza i problemy demograficzne Legnicy w la-
tach 1945–1970, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 24, 1974, 4, s. 549–567; idem, Rozwój 
demograficzny województwa legnickiego w latach 1945–1975, „Rocznik Dolnośląski”, 5–6, 1979, 
s. 295–319; Wojciech Morawiec, Osadnictwo polskie w Legnicy i obwodzie legnickim w latach 
1945–1950 oraz proces tworzenia się administracji państwowej, [w:] Osadnictwo na ziemiach 
obecnego województwa legnickiego w latach 1945–1950, red. Janusz Chutkowski, Legnica 1989, 
s. 18–40; Stanisław Kusik, Ludność na ziemi legnickiej po II wojnie światowej, [w:] Wierność 
i obrona wiary. Charakterystyka Kościoła w obecnych granicach Diecezji Legnickiej, red. Stanisław 
Araszczuk, Legnica 1996, s. 107–120; idem, Przeobrażenia ludnościowe na ziemi legnickiej, 
wałbrzyskiej i jeleniogórskiej po II wojnie światowej, [w:] Dziedzictwo wiary diecezji legnickiej, 
red. Stanisław Araszczuk, Legnica 1997, s. 119–142; Legnica. Monografia historyczna miasta, 
red. Marian Hai s ig, Wrocław 1977, s. 255–256; Legnica. Zarys monografii miasta, red. Stanisław 
Dąbrowski, Legnica 1998, s. 420–430.
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trwania – od zdobycia miasta przez Armię Czerwoną (9 II 1945 r.) do początku 
akcji repatriacyjnej ludności niemieckiej (1 VII 1946 r.). Był to czas, kiedy na tere-
nie miasta musieli ze sobą koegzystować Niemcy, Polacy oraz garnizon radziecki. 
Przez większość omawianego okresu ludność polska była najmniej liczebną nacją 
w mieście, które przecież oficjalnie miało być polskie (zostało to ostatecznie przy-
pieczętowane na konferencji w Poczdamie, latem 1945 r.)2.

Zdobycie miasta i rządy radzieckiej komendantury
W pierwszych dniach lutego 1945 r. Legnica została opuszczona przez więk-

szość ludności niemieckiej3. Chaotyczna akcja ewakuacyjna, z którą zwlekano 
niemal do samego końca ze względu na srogą zimę, zakończyła się dla wielu 
Niemców śmiercią w przydrożnych rowach na zachód od miasta4. W swoich do-
mach pozostali nieliczni z nich5. Kilkudziesięciotysięczne miasto w bardzo krótkim 
czasie prawie całkowicie opustoszało6.

Rozkaz opanowania Legnicy otrzymała 309. Dywizja Piechoty 22. Korpusu 
Piechoty, wchodząca w skład 6. Armii zgrupowania wojsk I Frontu Ukraińskiego. 
Dywizją tą dowodził płk Lew Borys Dawidowicz. Mógł on liczyć na wsparcie ze 
strony 291. Gwardyjskiego Pułku Artylerii Zmotoryzowanej. W walkach wyko-
rzystano także niewielki oddział lotnictwa7. Wbrew temu, co głoszono zaraz po 
wojnie, miasto zostało zajęte bez większych walk8. Wobec groźby otoczenia przez 
przeciwnika większość sił niemieckich pospiesznie opuściła miasto w pierwszych 
dniach lutego9. W mieście pozostały niewielkie oddziały wojska, policji i pospo-
litego ruszenia (Volkssturmu) pod dowództwem płk. Kurta Treuhaupta10. 9 lutego 
oddziały czerwonoarmistów w pełni zajęły miasto, po jedynie lokalnych potycz-
kach z niemieckimi niedobitkami. O godz. 20.00 następnego dnia zameldowano 
radzieckiemu dowództwu o całkowitym oczyszczeniu miasta z oddziałów nie-

2 Joanna L. Świącik, Legnica w roku 1945 przez pryzmat niemiecko-polsko-rosyjskich stosun-
ków narodowościowych, „Śląsk Opolski”, 57, 2005, 4, s. 82–88.

3 Ryszard Jelonek, Ziemia legnicka w latach 1945–1985, „Rocznik Dolnośląski”, 10, 1987, 
s. 10.

4 Artur Guzicki, Masowe groby w Legnicy, „Konkrety”, nr 17 z 1 VIII 2002.
5 Włodzimierz Kalski, Legnica 1945, ibidem, nr 4 z 29 I 1998, s. 9; Friedrich Mann, Dni, 

w których rozstrzygnął się los miasta Liegnitz, [w:] Teatr miasta – miasto teatru. Dawna Legnica 
i jej teatr we wspomnieniach mieszkańców, red. Robert Urbański, Legnica 2003, s. 111–120.

6 Piotr T. Starodubcew, Wyzwalałem Legnicę, „Konkrety”, nr 5 z 5 II 1988.
7 Jurij Asaułow, Jak to było. Zajęcie Liegnitz przez Armię Czerwoną w 1945 r., „Szkice Le-

gnickie”, 36, 2015, s. 113–116.
8 Elżbieta Szumańska, Propaganda historyczna w Legnicy na podstawie relacji „wymuszonych 

sąsiadów” i innych źródeł, [w:]  Alisher Alimurzaev, Martin König, eadem, Wymuszeni sąsiedzi. 
Ludność Legnicy w latach 1945–1962, Legnica 2012, s. 42–43. 

9 Relacja Jerzego Świętochowskiego (spisana przez Czesława Woskowicza), w zbiorach Działu 
Historii Muzeum Miedzi w Legnicy (dalej: DH MM w L-cy).

10 Liegnitzer Schicksalstage 1945, „Liegnitzer Heimatbrief”, nr 22 z 25 XI 1956.



 Początki polskiej akcji osadniczej na terenie Legnicy (kwiecień 1945 – czerwiec 1946) 71

mieckich. Podczas walk o Legnicę śmierć poniosło 46 żołnierzy AR, a 223 zostało 
rannych11. Miasto nie doznało większych zniszczeń12.

Od lutego do maja 1945 r. Legnica znajdowała się pod całkowitą kontrolą 
radzieckiej komendantury wojennej. Sytuacja pozostałej w mieście ludności nie-
mieckiej szybko zamieniła się w koszmar. Czerwonoarmiści dopuszczali się licz-
nych rabunków, napadów, gwałtów oraz morderstw13. Nie oszczędzano przy tym 
nikogo. Ograbiano zwłoki, napadano na duchownych, zabijano jeńców14. Doszło 
nawet do przypadku gwałtu na dziesięciolatce15. Na szeroką skalę szerzył się sza-
ber. Szabrowali nie tylko radzieccy żołnierze. Po przejściu frontu, jeszcze przed 
oficjalnym przybyciem do miasta władz polskich, do Legnicy zaczęli przybywać
szabrownicy z centralnej Polski, zwabieni szansą łatwego zarobku. Przestępczy 
proceder ułatwiał fakt, iż ze strachu przed wojną większość lokatorów legnickich 
mieszkań zbiegła z Dolnego Śląska. Radzieckie władze prowadziły także demontaż 
maszyn przemysłowych. Jako pierwsze ich łupem padło wyposażenie legnickich 
oddziałów firm „Lorenz” i „Telefunken”. Spora część tego przejętego mienia uległa
zniszczeniu, najczęściej podczas wielomiesięcznego oczekiwania na wywózkę16. 
Ludność niemiecka została poddana weryfikacji pod kątem związków z partią na-
zistowską. Ci, na których padło podejrzenie, często ginęli bez wieści17. Natomiast 
w marcu 1945 r. radziecka komendantura wojenna w Legnicy przeprowadziła 
ewakuację ludności z miasta. Niemcy trafili na jakiś czas do podlegnickich miej-
scowości, głównie do Grzymalina (Langenwaldau)18. Byli tam przetrzymywani 
w nieludzkich warunkach. Nieobecność Niemców w mieście wykorzystano m.in. 
do kolejnego splądrowania ich mieszkań19.

Miasto w ciągu kilkunastu tygodni uległo poważnej dewastacji. Jan Łemkow-
ski, który jako żołnierz przybył do Legnicy 6 IV 1945 r., ujrzał wymarłe miasto, 
gdzie „jezdnie i chodniki uliczne pokryte były gęstą warstwą tłuczonego szkła”20. 

11 Wojciech Kondusza, Oni zdobyli Liegnitz, „Konkrety”, nr 6 z 11 II 2015.
12 Relacja Grzegorza Sobczyka (spisana przez Czesława Woskowicza), DH MM w L-cy. O zdoby-

ciu Legnicy przez Armię Czerwoną: Wiesław Paszkowski, Izabella Sadurska, Zdobycie Legnicy, 
„Legnicki Informator Kulturalny”, nr 2 z 1998; Jan Bil iński, Zdobycie Legnicy, „Konkrety”, nr 6 
z 9 II 1995; Zuzanna Grębecka, Legnica 1945–1993. Podwójne życie miasta, Legnica 2013, s. 5; 
Richard Hargreaves, Breslau 1945. Ostatnia twierdza Hitlera, tłum. Tomasz Fiedorek, Poznań 
2015, s. 225; Ryszard Majewski, Wrocław godzina „0”, Wrocław 2000, s. 65–66.

13 Liegnitz. Schicksal einer niederschlesischen Stadt, bearb. von Hans-Joachim Henske, Hofheim 
1997, s. 61–102.

14 Joanna Hytrek-Hryciuk, „Człowiek nie może opisać tego chaosu”. Legnica w ostatnich 
miesiącach II wojny światowej (luty–maj 1945), „Szkice Legnickie”, 31, 2010, s. 220–222.

15 Eadem, „Rosjanie nadchodzą!” Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) 
na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948, Wrocław 2010, s. 76. 

16 Relacja Władysława Sondla, 5 VI 2014 r. (nagranie w prywatnych zbiorach autora).
17 Hytrek-Hryciuk, Człowiek, s. 222.
18 Liegnitz. Schicksaleiner, s. 104.
19 Hytrek-Hryciuk, Człowiek, s. 225–226; Martin König, Liegnitz/Legnica i jej Niemcy od 

roku 1945, [w:] Wymuszeni sąsiedzi, s. 23–24.
20 Jan Łempkowski, O brzasku przez Dolny Śląsk, „Konkrety”, nr 40 z 3 X 1980.
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Mieczysław Piskozub, pełnomocnik Grupy Operacyjnej Komitetu Ekonomiczne-
go Rady Ministrów na miasto i powiat Legnicę (KERM), przybył do miasta trzy 
tygodnie później. Zapamiętał, że „Domy wszystkie były rozbite, mieszkania przed-
stawiały obraz jednego rumowiska, drzwi były z powyłamywanymi ramami, okna 
bez szyb itd.”21. W tym czasie często dochodziło także do podpaleń kamienic22.
Wśród radzieckich żołnierzy popularne były tzw. pochodnie zwycięstwa, za które 
służyły legnickie kamienice23.

Pierwsi Polacy w Legnicy (luty–kwiecień 1945)
Pierwszy etap polskiego ruchu osadniczego na terenie Legnicy był akcją cał-

kowicie spontaniczną, w zasadzie niekontrolowaną przez polskie władze. Jednymi 
z pierwszych Polaków w mieście byli żołnierze, którzy wraz z oddziałami Armii 
Czerwonej brali udział w walkach z Niemcami. Wśród nich był np. Grzegorz Sob-
czyk, który wraz ze swoim oddziałem wkroczył do miasta już 10 II 1945 r. o godz. 
18.0024. Oni jednak najczęściej nie pozostawali na dłużej w mieście, gdyż musieli 
kontynuować swój marsz na zachód25. Pierwszą (niezorganizowaną) grupę polskiej 
ludności cywilnej w Legnicy stanowili byli więźniowie niemieckich obozów kon-
centracyjnych, przymusowi robotnicy oraz jeńcy z niemieckich oflagów, którzy
wracając do rodzinnych stron, postanawiali zatrzymać się na jakiś czas w Legnicy. 
Niektórzy z nich pracowali wcześniej dla niemieckich gospodarzy z okolic Legnicy 
i decydowali się tutaj zostać. Część z nich, wracając z wojennej tułaczki do swoich 
domów w centrum lub na wschodzie Polski i nie widząc tam dla siebie żadnych 
perspektyw na przyszłość, podejmowała decyzję o powrocie do Legnicy26. Spory 
odsetek ówczesnych Polaków w mieście stanowili też wspomniani już wcześniej 
szabrownicy, napływający z centralnej Polski.

Już wiosną 1945 r. do miasta zaczęły przybywać pierwsze zorganizowane, acz 
skromne grupy polskich osadników. Były one wysyłane z Polski Centralnej i mia-
ły stanowić zaczątek polskiego społeczeństwa na tych terenach. W marcu 1945 r. 
jedna z takich grup, stworzona pod egidą Polskiej Partii Robotniczej w Kielcach, 
przybyła do Legnicy. Jednym z jej członków był Jan Kurdwanowski. Według jego 
relacji zasadniczym celem tej grupy było wówczas przetrwanie. Nie stawiano przed 
nimi żadnych konkretnych zadań. Trudno więc mówić tutaj o jakiejś poważniejszej 

21 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN). Grupy Operacyjne KERM i Ministerstwa 
Przemysłu (dalej: KERM), 246, Sprawozdanie z dział. GO KERM w Lignicy (IV–VIII 1945 r.), k. 
123. Zob. także: Wojciech Kondusza, Mała Moskwa. Rzecz o radzieckiej Legnicy, Legnica 2011, 
s. 26.

22 Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej: AP Wr). Urząd Wojewódzki Wrocławski z lat 
1945–1950 (dalej: UWW), I/30, Raport sytuacyjny Woj. Urzędu Śledczego w Lignicy z 15 V 1945 r., 
k. 32.

23 Marcin Makuch, 160 lat legnickiej Straży Pożarnej, Legnica 2012, s. 10.
24 Relacja Grzegorza Sobczyka (spisana przez Czesława Woskowicza), DH MM w L-cy.
25 Łempkowski, O brzasku.
26 Relacja Jerzego Świętochowskiego.
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akcji osadniczej27. Osadnicy byli pozostawieni sami sobie, a ich najczęstszym za-
jęciem w ciągu dnia był szaber. Wiele do życzenia pozostawiały również warunki 
życia tych pierwszych osadników. Racje żywieniowe wydawane w zorganizowanej 
przez tę grupę stołówce były minimalne. Na obiad zwykle była zupa, a śniadania 
i kolacje składały się z kromki chleba i herbaty miętowej. „Trzeba było dożywiać 
się samemu. Ludność [niemiecka] uciekając na Zachód, zabrała co lepsze zapasy. 
Pozostały tylko owocowe kompoty bez cukru. Miały one znikomą wartość od-
żywczą. [...] każdego dnia dużo czasu poświęcało się myszkowaniu po piwnicach 
w poszukiwaniu czegoś jadalnego. Wkrótce kompotów zabrakło. Pozostały tylko, 
i to w dużej ilości, marynowane owoce, kształtu i wielkości wiśni, o obrzydliwym 
smaku. Kilka razy naciąłem się i od razu wyplułem”28.

Brak odpowiednich źródeł uniemożliwia podanie ówczesnej liczby Polaków 
w mieście – pierwsze takie dane datowane są na przełom kwietnia i maja 1945 r. 
Gdy w Legnicy pojawili się pierwsi przedstawiciele polskiej władzy, w mieście 
miało znajdować się mniej więcej 100 osób narodowości polskiej29. Do tej liczby 
należy jednak dodać tych, którzy przybywali na te ziemie w celu szybkiego i nie-
legalnego wzbogacenia się (szaber). Tacy ludzie nigdzie się nie meldowali.

Początki polskiej administracji i tworzenie polskich instytucji  
publicznych
Pierwsi przedstawiciele polskiej władzy pojawili się w Legnicy 25 IV 1945 r. 

– do miasta dotarła wówczas grupa delegatów Ministerstwa Skarbu, Wojewódzkie-
go Urzędu Śledczego i Ministerstwa Administracji Publicznej – łącznie 12 osób30. 
W tym samym czasie do miasta przybywa 17-osobowa grupa KERM pod kierow-
nictwem M. Piskozuba. Jej zasadniczym zadaniem było przejęcie i jak najszybsze 
uruchomienie legnickiego przemysłu, rzemiosła i handlu. Na początku maja 1945 r. 
do miasta dociera kolejna grupa operacyjna. Na jej czele stał Władysław Stasierski, 
pierwszy Pełnomocnik Rządu RP na obwód XXI (miasto Legnica)31. Zadaniem tej 
grupy była organizacja władz miejskich. Już 7 V 1945 r. powstaje Zarząd Miejski 
w Legnicy ze Stasierskim na czele. Ówczesne kadry Zarządu Miasta były tak nie-
liczne, iż początkowo jeden człowiek był zmuszony kierować kilkoma wydziałami 

27 Osadnicy-szabrownicy, „Konkrety”, nr 13 z 27 III 2003.
28 Jan Kurdwanowski, Jak wybrałem wolność na Zachodzie i inne wspomnienia, Warszawa 

2007, s. 37–38. Zob. także idem, Odzyskiwanie miasta, [w:] Osadnicy, red. Agnieszka Knyt, War-
szawa 2014, s. 26–27. 

29 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN BU). Komenda Główna 
Milicji Obywatelskiej w Warszawie z lat 1944–1990 (dalej: KG MO W-wa), 45, t. 177, Pismo Na-
czelnika Woj. Urzędu Śledczego w Lignicy z 29 IV 1945 r., k. 10.

30 Akt przyjazdu jednostek administracji polskiej do miasta Lignicy, DH MM w L-cy; AP Wr. 
UWW, I/30, Odpis aktu przyjazdu pierwszych jednostek administracji polskiej do miasta Lignicy 
(Dolny Śląsk), k. 19.

31 Wojciech Kondusza, Włodzimierz Kalski, Od głosowania do wybierania. Radni i prezydenci 
Legnicy, Legnica 2002, s. 319.
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jednocześnie32. 16 V 1945 r. radziecki komendant wojenny przekazał formalnie 
władzę cywilną w mieście Zarządowi Miejskiemu33. W tym samym czasie rozpo-
częto organizację struktur władz powiatowych. Powiat legnicki otrzymał miano 
obwodu VI, a jego pełnomocnikiem (starostą) został Franciszek Kolarek34.

Jednocześnie zaczęły powstawać pierwsze polskie służby i instytucje publiczne. 
Już w maju powstała Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej pod dowódz-
twem Mieczysława Serafińskiego35. W tym samym czasie swoją pracę rozpoczął 
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w Legnicy. Jego kierownikiem został Stanisław 
Chruściński36. Powstała pierwsza placówka pocztowa37 i ambulatorium medycz-
ne38. Podjęto pracę nad przywróceniem komunikacji tramwajowej w Legnicy39. 
Uruchomiono niektóre zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa. Uruchomiono 
pierwsze urzędy – np. w czerwcu swoją działalność rozpoczął Urząd Stanu Cy-
wilnego40.

Legnica posiadała dobre warunki do osadnictwa polskiego. W maju 1945 r. 
naczelnik Wojewódzkiego Urzędu Śledczego szacował zniszczenia miasta na ok. 
10%41. W niewielkim stopniu dotknęły one najładniejszą część miasta – Tarni-
nów42. To tam osiedlili się pierwsi polscy zarządcy miasta. W połowie 1945 r. 

32 Stefan Warcholak, Jak zaczynaliśmy w Lignicy wiosną 1945 roku, DH MM w L-cy, s. 1; 
Janusz Kertyński, twórca powojennej służby zdrowia w Legnicy, oprócz organizowania służby zdro-
wia zajmował się również opieką społeczną, weterynarią i kulturą (zob. Bronisław Freidenberg, 
Z pistoletem do... pacjentki, „Panorama Legnicka”, nr 7 z 12–18 II 2002).

33 Kazimiera Jaworska, Polska administracja państwowa w Legnicy w pierwszych latach 
powojennych. Początki trudnej koegzystencji polsko-radzieckiej, [w:] Wojska radzieckie w Polsce 
1939–1993, red. Stanisław Dąbrowski, Kazimiera Jaworska, Wacław Szetelnicki, Legnica 
2013, s. 300; Kondusza, Kalski, Od głosowania, s. 319.

34 Jaworska, Polska administracja, s. 302.
35 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu (dalej: AIPN Wr). Komenda Woje-

wódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu 1945–1954 (dalej: KW MO Wr), 1215, Dokumentacja 
dotycząca kadry kierowniczej UB/SB i MO na Dolnym Śląsku. Legnica 1945–1950, k. 13; AIPN BU. 
KG MO W-wa, 45, t. 177, Pismo kierownika grupy operacyjnej KW MO na Dolny Śląsk majora 
Mazura (V 1945 r.), k. 12.

36 Tomasz Balbus, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Legnicy (maj–grudzień 
1945 r.). Struktura, kadry, działalność, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, 5, 2007, 1, 
s. 32–33.

37 AP Wr. Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, I/335, Wykaz organizacyjny 
placówki pocztowej Legnica 1, k. 1.

38 Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Legnicy (Dalej: AP Lg). Zarząd Miejski 
w Legnicy z lat 1945–1950 (dalej: ZM w L-cy)/63, Sprawozdanie z dział. Miejskiego Wydz. Zdrowia 
w Legnicy za 15 V 1945–10 III 1947 r., k. 17.

39 Jan Łobos, Rys historyczny Komunalnej Komunikacji Miejskiej w Legnicy, DH MM w L-cy, 
s. 2.

40 Pierwszy zapis w księgach Urzędu Stanu Cywilnego w Legnicy odnotowano 4 VI 1945 r. (zob. 
Archiwum USC w Legnicy. Księga zgonów za 1945 r.).

41 AIPN BU. KG MO W-wa, 45, t. 177, Pismo Naczelnika Wojewódzkiego Urzędu Śledczego 
w Lignicy do Komendanta Głównego MO w Warszawie z dn. 29 IV 1945 r., k. 10.

42 Mieczysław Nowak, W Legnicy, [w:] Trudne dni, t. 3, red. Mieczysław Markowski, Wrocław 
1960, s. 394.
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zapadła decyzja, aby w Legnicy umiejscowić tymczasowo władze wojewódzkie 
Dolnego Śląska43. Powodem takiej decyzji były zbyt duże zniszczenia na terenie 
Wrocławia, którego spora część została zrównana z ziemią44. Legnica, ze względu 
na nikłe zniszczenia substancji miejskiej oraz dogodne położenie tuż przy popular-
nym szlaku komunikacyjnym, stała się ważnym punktem polskiej akcji osadniczej 
na Dolnym Śląsku. W czerwcu 1945 r. zostaje tu przeniesiony ze Wschowy jeden 
z dwóch oddziałów wojewódzkich Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (PUR)  
na Dolnym Śląsku45. Zasięg jego działalności odpowiadał mniej więcej przedwo-
jennym granicom rejencji legnickiej46. W tym samym czasie powstaje drugi od-
dział wojewódzki we Wrocławiu47. Już w październiku 1945 r. dochodzi do fuzji 
tych oddziałów, na skutek której powstaje Oddział Okręgowy PUR na Dolny Śląsk 
z siedzibą we Wrocławiu48. W czerwcu 1945 r. uruchomiono pierwszy punkt eta-
powy, który obsługiwał ludność przybywającą do Legnicy ze wschodu49. Drugi, 
przeznaczony dla ludności polskiej powracającej z Zachodu, został uruchomiony 
w lipcu 1945 r.50 To m.in. tutaj przybywała ludność polska, aby następnie zostać 
przydzielona do poszczególnych miast i miejscowości w regionie51. Legnica stała 
się jedną z największych „poczekalni” na Ziemiach Odzyskanych – w grudniu 
1945 r. przez legnicki oddział PUR-u miało codziennie przechodzić niemal 800 
osób52.

Początki zorganizowanej akcji osadniczej na terenie Legnicy  
(maj–lipiec 1945)
Zorganizowane grupy Polaków zaczęły pojawiać się w Legnicy, podobnie jak na 

całych Ziemiach Odzyskanych, wraz z osadzeniem się w mieście polskich władz53. 

43 Bronisław Freidenberg, Z bogatego kalendarium na wyrywki..., „Gazeta Legnicka”, nr 51 
z 15 III 1993.

44  „Nazajutrz dotarłem do Legnicy. Po ruinach Warszawy i Wrocławia tymczasowa stolica Dol-
nego Śląska sprawiała wrażenie oazy szczęścia i luksusu. Co prawda, brakowało światła, gazu i wody 
w kranach, o telefonach i miejskiej komunikacji też nikt nie marzył – ale miasto było względnie całe” 
(zob. Jan Gutman, W atmosferze zapału i radości, [w:] Trudne dni, s. 30).

45 AAN. Państwowy Urząd Repatriacyjny. Zarząd Centralny w Łodzi (dalej: PUR ZC)/II-15, 
Sprawozdanie sytuacyjne Oddz. PUR w Lignicy za VI 1945 r., k. 33. 

46 Ibidem, Sprawozdanie Woj. Oddz. PUR na Dolny Śląsk za V 1945 r., k. 12. 
47 Ibidem, Sprawozdanie Oddziału PUR we Wrocławiu z dn. 28 V 1945 r., k. 1–7.
48 AP Wr. Państwowy Urząd Repatriacyjny (dalej: PUR Wr), 41, Sprawozdanie z dział. Woj. 

Oddziału PUR we Wrocławiu za IV 1945 r. – I 1947 r., k. 80.
49 Ibidem, 51, Sprawozdanie z dział. Oddziału PUR w zakresie Punktów Etapowych za 25 X–25 XI 

1945 r., k. 194.
50 Szkurłatowski, Akcja osiedleńcza, s. 552.
51 AIPN Wr. KW MO Wr, 79, Raport Sytuacyjny KP MO w Lignicy za 5 VII–5 VIII 1945 r., 

k. 7.
52 Stanisław Delis iewicz, Przesiedleńcy jadą na zachód, „Wolność”, nr 305 z 31 XII 1945.
53 Stanisław Łach, Zasiedlanie Ziem Zachodnich i Północnych w latach 1945–1950 (Uwa-

runkowania społeczno-ustrojowe procesu osiedleńczego), [w:] Demografia i społeczeństwo Ziem 
Zachodnich i Północnych 1945–1995. Próba bilansu, red. Ewa Frątczak, Zbigniew Strzelecki, 
Warszawa 1996, s. 120.
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Należy zaznaczyć, że polskie władze zastosowały w tym wypadku zasadę czynów 
dokonanych, podejmując się zasiedlenia Ziem Odzyskanych przed oficjalnymi po-
stanowieniami mocarstw54. Organem odpowiedzialnym za prawidłowe przeprowa-
dzenie akcji zasiedlenia miasta oraz okolicznego powiatu był Powiatowy Komitet 
Osiedleńczy (PKO) pod przewodnictwem Mariana Przybysza55, który miał w tej 
sprawie ściśle współpracować z PUR-em i Wojewódzkim Wydziałem Osiedleń-
czym. Przy PKO zostały utworzone cztery specjalne komisje, mające usprawnić 
przebieg akcji osadniczej na terenie Legnicy (informacyjno-propagandowa, trans-
portowo-komunikacyjna, kwaterunkowo-aprowizacyjna i sanitarna)56.

Do miasta przybywały kolejne grupy operacyjne organizowane przez Polski 
Związek Zachodni i osiedleńcy z przygranicznych powiatów Dolnego Śląska. Każ-
de większe dolnośląskie miasto miało swoje miasta „patronackie”. Jeden z człon-
ków takiej grupy po latach napisał: „Dlaczego do Legnicy? Już wówczas istniała 
gospodarka planowa w Polskim Związku Zachodnim w Poznaniu, gdzie do miasta 
Szczecina zobowiązany był wysłać przesiedleńców Poznań, zaś do Legnicy Ostrów 
Wielkopolski”57. Przyjeżdżano również z centralnej Polski, np. w czerwcu 1945 r. 
dotarł do Legnicy pierwszy transport ludności z Kielecczyzny. Na terenie miasta 
i powiatu osiedlano również przesiedleńców z dawnych województw wschodnich: 
lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, wileńskiego i wołyńskiego58. Do 
miasta powracała także ludność niemiecka59. Pod koniec maja 1945 r. w mieście 
zamieszkiwało 1085 Polaków i 24 000 Niemców60. Pełnomocnik Rządu RP na 
Dolny Śląsk określił Legnicę mianem „większego skupienia ludności polskiej”61.
Systematyczny wzrost liczby ludności polskiej w mieście trwał przez kolejne 
tygodnie. Prężnie działał również legnicki punkt etapowy dla przesiedleńców ze 
wschodu. Według danych Wojewódzkiego Urzędu Osiedleńczego w czasie od 15 
do 30 VI 1945 r. do miasta dotarło łącznie 11 976 osób62. Część z nich osiadła 
w Legnicy oraz w jej okolicy. Szacuje się, że w pierwszej połowie lipca 1945 r. 

54 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. 167.

55 Jaworska, Polska administracja, s. 302.
56 AP Lg. Starostwo Powiatowe w Legnicy z lat 1945–1950 (dalej: SP w L-cy), 63a, Protokół 

z posiedzenia organizacyjnego Komitetu Osiedleńczego w Legnicy z dn. 16 VI 1945 r., k. 9.
57 Franciszek Kryjon, Pamiętnik z pionierskich czasów 1945 r. z działalności i przeżyć w Legnicy, 

DH MM w L-cy, s. 1.
58 Legnica. Zarys, s. 421.
59 AIPN Wr. KW MO Wr, 79, Raport sytuacyjny KP MO w Lignicy za 5 VII–5 VIII 1945 r., 

k. 7.
60 Czesław Kowalak, Pierwsze dni wolności Legnicy. Kalendarium 1945 roku, „Szkice Legnic-

kie”, 3, 1966, s. 74.
61 AP Wr. UWW, I/30, Sprawozdanie Pełn. Rz. RP na Dolny Śląsk za 15 V–15 VI 1945 r., 

k. 50.
62 Ibidem, Sprawozdanie Woj. Wydz. Osiedleńczego na Dolny Śląsk za 15–30 VI 1945 r., k. 91.
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ludność polska w Legnicy przekroczyła liczbę 500063. Jednocześnie służby poli-
cyjne, poprzez regularne kontrole na dworcu kolejowym i w mieście, próbowały 
zatrzymać napływ tzw. jednostek niepożądanych64.

Proces zasiedlania miasta nie odbywał się jednak tak, jak chcieliby tego pierw-
si włodarze miasta oraz kierownictwo PUR-u. Ówczesny sposób pracy Referatu 
Osiedleńczego w Legnicy opisała jedna z jego pracownic: „11 V 1945 r. [...] 
zaczęłam pracować w Starostwie w Referacie Osiedleńczym [...]. Praca nasza 
polegała na wydawaniu dokumentów ludziom powracającym z przymusowych 
robót i tym, którzy zatrzymali się w Legnicy. Wydawanie dokumentów odbywa-
ło się w następujący sposób. Przed budynkiem ustawiały się tłumy ludzi, jeden 
pracownik przed budynkiem spisywał nazwiska i dane personalne. Po wypisaniu 
dokumentów przez urzędników odbywało się wyczytywanie nazwisk i rzucanie 
dokumentów przez okno”65. Głównym problemem akcji osadniczej w Legnicy był 
wszechobecny chaos organizacyjny i brak środków (samochody, żywność etc.) do 
odpowiedniego przeprowadzenia tego procesu66. W dodatku urzędnicy wyraźnie 
nie radzili sobie z powierzonymi im zadaniami. Komplikacje pojawiały się już przy 
przyjeździe do miasta. Dosyć często dochodziło do sytuacji, kiedy to przybywający 
do Legnicy osadnicy byli pozostawieni sami sobie. Urzędujący wówczas w mieście 
Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) miał wiele zastrzeżeń 
co do działalności tutejszego PUR-u i donosił o licznych skargach przesiedleńców 
na nieudolną działalność tej instytucji67.

28 VI 1945 r. do Legnicy dotarł transport 2000 ludzi z dawnego woj. tarnopol-
skiego, który miał być przez ponad tydzień ignorowany przez odpowiedzialne za 
niego urzędy68. Ludzie koczowali przy torach, gdzie wysadzono ich po kilkutygo-
dniowej wyczerpującej podróży. Przesiedleńcy mieli skarżyć się na nieprzychylny 
stosunek urzędników, ich arogancję oraz całkowitą dezinformację: „[...] nikt nie 
umie udzielić jasnych i wyczerpujących informacji, nikt nie chce brać na siebie 
odpowiedzialności, wszyscy [są] gdzieś poza obrębem Legnicy, rzekomo służbowo 
wyjechali, a nieobecność ta trwa w niektórych przypadkach po parę tygodni”69. 

63 AIPN BU. Urząd Rady Ministrów w Warszawie, 124, Pismo Pełn. Rz. RP na Dolny Śląsk do 
Prezydenta KRN w Warszawie z dn. 13 VII 1945 r., k. 4.

64 AP Wr. UWW, I/331, Raport sytuacyjny Woj. Urzędu Śledczego w Lignicy z dn. 16 V 1945 r., 
k. 32.

65 Józefa Jakubczyk-Papuga, Wspomnienia z pierwszych dni po wyzwoleniu Legnicy opowie-
działa mi Ziuta, opr. Władysława Rozbaczyło, DH MM w L-cy, s. 4–5.

66 AAN. PUR ZC/XI-20, Pismo Kierownika Oddz. PUR w Lignicy do ZC PUR w Łodzi z 26 VI 
1945 r., k. 8.

67 AIPN Wr. Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu 1945–1954 (dalej: 
WUBP Wr), 379, Sprawozdanie Sekcji I WUBP w Lignicy za 1–10 IX 1945 r., k. 52.

68 Ibidem, Sprawozdanie Sekcji III WUBP w Lignicy za 1–10 VII 1945 r., k. 236.
69 Ibidem, Sprawozdanie ze zwiedzania obozu repatriantów woj. tarnopolskiego pod Lignicą na 

lotnisku (4 VII 1945 r.), k. 2–3. Potwierdza to sprawozdanie delegata Ministerstwa Informacji i Pro-
pagandy z inspekcji punktu etapowego w Legnicy: „[...] błąkają się od urzędu do urzędu, nigdzie 
nie otrzymując wyczerpujących informacji i tracąc bezużytecznie wiele czasu, często zniechęcają 



78 Marek Żak

Niektórzy z nich mieli usłyszeć z ust urzędników, iż muszą sami zadbać o siebie 
i osiedlić się na własną rękę. Na terenie jednego z takich prowizorycznych obozów, 
znajdującego się przy legnickim lotnisku, szerzyły się plotki, jakoby tereny położo-
ne na zachód od Odry miały powrócić do Niemiec, co wzbudzało jeszcze większe 
obawy i poczucie niepewności w szeregach przesiedleńców. W dodatku ludność 
ta otrzymała rozkaz od radzieckiego komendanta lotniska, który zobowiązywał ją 
do natychmiastowego opuszczenia jego terenu70.

Katastrofalne były również warunki sanitarne panujące w takich skupiskach. 
Konsekwencją tego była wysoka śmiertelność; porody były przyjmowane w wa-
runkach polowych. Nie można było liczyć na żadną profesjonalną pomoc medycz-
ną71. Potwierdza to raport lekarza legnickiego oddziału PUR-u z dnia 6 VII 1945 r. 
Informowano w nim, że na terenie Legnicy znajdowało się wówczas kilka grup 
przesiedleńców, które od dwóch tygodni mieszkały w prowizorycznych szałasach. 
Wedle raportującego spory wpływ na tak długi okres oczekiwania miał mieć brak 

się i rezygnują z osiedlenia na terenach zachodnich” (zob. Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów 
Wschodnich do Polski 1944–1947, red. Stanisław Ciesielski ,  Warszawa 1999, s. 283).

70 AAN. PUR ZC/XII-140, Protokół z rozmowy Kierownika IV sekcji WUBP w Lignicy z Sowiec-
kim Komendantem Lotniska z 4 VII 1945 r., k. 70.

71 AIPN Wr. WUBP Wr, 379, Sprawozdanie ze zwiedzania obozu repatriantów, k. 2–3.

Ilustracja z dziennika „Naprzód Dolnośląski” (nr 133 z 21–22 VII 1946) obrazująca  
długi czas oczekiwania przesiedleńców na przydział mieszkania lub domu
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przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami – PUR dowiadywał 
się o istnieniu poszczególnych skupisk przesiedleńców z kilkudniowym opóźnie-
niem. Dodatkowo nie miał możliwości, żeby w krótkim czasie przewieźć ludzi do 
wyznaczonych dla nich siedlisk. Brakowało również lekarzy72. Jedynym lekarzem 
zajmującym się potrzebami zdrowotnymi przesiedleńców był doktor Józef Świr-
kowski, który prowadził w tym celu małe ambulatorium przy ul. Kościelnej 173. 
Pracy było jednak za dużo jak na jednego człowieka.

Typowym zjawiskiem było kilkudniowe, a niekiedy nawet kilkutygodniowe 
oczekiwanie na wyładowanie z wagonu74. Częstokroć przybywający do miasta 
ludzie spędzali swoje pierwsze dni w Legnicy w tych samych wagonach, którymi 
ich tutaj przywieziono. Tam czekali na decyzje władz (nie zawsze polskich)75. 
Nawiązaniem do wydłużającego się czasu na przydział mieszkania lub domu jest 
ilustracja (strona obok) z dziennika „Naprzód Dolnośląski” (nr 133 z 21–22 VII 
1946), organu prasowego dolnośląskiego komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej 
(PPS).

W okolicach legnickiego dworca zaczęło funkcjonować prowizoryczne wa-
gonowe miasteczko, a nawet targowisko, gdzie przybywająca ludność mogła się 
zaopatrzyć w potrzebne artykuły76. Bardziej obrotni mieszkańcy wagonów, jesz-
cze przed ich opuszczeniem, podejmowali pracę77. Poważnym problemem było 
również zapewnienie odpowiedniego wyżywienia. Na terenie miasta panowała 
wówczas dramatyczna sytuacja aprowizacyjna78. Kierownictwo PUR-u informo-
wało, iż racje żywnościowe wydawane przesiedleńcom w Legnicy są za małe, aby 
zaspokoić ich potrzeby79. Dla wielu rodzin ratunkiem były przywiezione ze wscho-

72 Raport opisywał warunki, w jakich osadnikom przyszło spędzić niekiedy kilka tygodni: „Re-
patrianci po parotygodniowej podróży pociągami towarowymi (przeważnie otwartymi węglarkami) 
z okolic Wilna, Lwowa, Tarnopola czy Stanisławowa zostają pospiesznie wyładowani na jakiejś stacji 
kolejowej, czasami w okolicy zupełnie pustej, czasami przy spalonym dworcu. Wobec tego, że repa-
trianci przybywają z całym dobytkiem, meblami i inwentarzem żywym, [...] zakładają w sąsiedztwie 
dworca, czasem między szynami, obozowisko, a więc budują szałasy z desek, worków, kawałków 
papy itp. i w tych szałasach mieszkają, gotując przy ogniskach lub na improwizowanych kuchniach. 
Ludzie są brudni, śpią w ubraniach, dzieci małe są po parę tygodni nie kąpane” (zob. Przesiedlenie, 
s. 235).

73 Janusz Kertyński, Wstąpiłem do Legnicy na chwilę, [w:] Pierwsze lata na ziemiach zachod-
nich, red. Bolesław Broś, Wrocław 2005, s. 107–108.

74 AIPN Wr. WUBP Wr, 379, Sprawozdanie Sekcji III WUBP w Lignicy za 1–10 IX 1945 r., 
k. 249.

75 Eugeniusz Szetelnicki,  Odpowiednie dać wspomnieniom słowo..., [w:] Kamienni i inni. „My, 
Pierwsza Dekada” 1945–1955, red. Ryszard Bojar, Ryszard Gajewski, Legnica 2007, s. 98.

76 Bronisław Freidenberg, Nauka z hukiem rozpoczęta!, „Gazeta Legnicka”, nr 137 z 16–18 VII 
1993.

77 Idem, „... i karpik po żydowsku”, ibidem, nr 201 z 13 X 1992.
78 Marek Żak, Sytuacja aprowizacyjna Legnicy w latach 1945–1946, „Szkice Legnickie”, 36, 

2015, s. 123–182.
79 AP Wr. PUR Wr, 867, Sprawozdanie z dział. Oddziału PUR w okresie 24 VI–24 VII 1945 r., 

k. 167.
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du zwierzęta, które były ich żywicielami (np. koza)80. Sama Legnica nie sprawiała 
dobrego wrażenia. Na stacji i w jej okolicach nie brakowało niepochowanych ciał 
zabitych Niemców w stanie zaawansowanego rozkładu81. Sam dworzec pełnił dość 
nietypową funkcję, a mianowicie miał być wówczas wielkim szaletem – jego tunel 
był zalany ludzkimi fekaliami82.

Problemem była również obecność wojsk radzieckich, które sprawowały re-
alną władzę w mieście i w okolicy. Niekiedy przybywający do Legnicy osadnicy 
dowiadywali się, że miasto kontroluje dowództwo radzieckie, Polacy nie mają nic 
do powiedzenia i nie warto się tutaj osiedlać83. Radziecki sztab nieraz wpływał na 
miejsce docelowe poszczególnych transportów – jak raportowano, powszechne 
było kierowanie transportów na tereny, z punktu widzenia akcji osadniczej, niepo-
żądane84. Radzieccy żołnierze częstokroć utrudniali akcje osadnicze, np. wstawiając 
się za Niemcami, z którymi żyli w dobrych relacjach85. Poważnym problemem była 
również kwestia bezpieczeństwa. Częstym zjawiskiem były rabunki dokonywane 
przez żołnierzy Armii Radzieckiej na przybywających Polakach86. Bezpiecznie nie 
było nawet na stacjach kolejowych, gdzie często w biały dzień miało dochodzić 
do gwałtów na kobietach87. Wiesława Fiderkiewicz, która przybyła do miasta pod 
koniec czerwca1945 r., tak wspomina swoje pierwsze dni na ziemi legnickiej: „Do-
jechaliśmy [...] tylko do Nowej Wsi [...], a tam ruscy nas dopadli i w ciągu kilku 
godzin na ich rozkaz trzeba było opuścić wagony (towarowe!). Znaleźliśmy się na 
polu, gdzie rosło zboże (pewnie byli o nas spokojni, że z głodu nie pomrzemy). Noc 
zapadła i tylko gwiazdy były nad nami. [...] jeszcze kilkanaście dni mieszkaliśmy 
w zbożu, a papa z niedaleko położonego lotniska świetnie nadała się na dachy, pod 
którymi stały nasze skrzynie ze skarbami rodzinnymi”88.

Wypędzenie ludności polskiej za rzekę Kaczawę. Załamanie akcji 
osadniczej
Legnica okazała się dogodną lokalizacją dla radzieckiego garnizonu. Na zdo-

bywców czekała ocalała baza wojskowa: koszary, budynki sztabowe, lotnisko oraz 

80 Teresa Brzoza, Dawne lata w szkole, [w:] Kamienni i inni, s. 151.
81 Waldemar Świrkowski, Moja droga do Legnicy, [w:] ibidem, s. 262.
82 Władysław Kempfi, Między Katowicami, Wrocławiem i Legnicą, „Zeszyty Historyczne”, 113, 

1995, s. 94.
83 Franciszek Zywert, Kwiaty wspomnień, Legnica 2005, s. 23.
84 AAN. PUR ZC/II-15, Pismo Naczelnika Oddz. PUR w Lignicy z dn. 8 VIII 1945 r., k. 55.
85 AIPN Wr. KW MO Wr, 79, Raport sytuacyjny KP MO w Lignicy z 10 VII 1945 r., k. 63.
86 AAN. PUR ZC/II-15, Sprawozdanie sytuacyjne Oddz. PUR Lignica za VII 1945 r., k. 54.
87 AAN. Ministerstwo Informacji i Propagandy w Warszawie z lat 1945–1947/784, Pismo Kie-

rownika Woj. Urzędu Inf. I Prop. w Lignicy do Min. Inf. i Prop. w Warszawie z dn. 25 VII 1945 r., 
k. 20.

88 Wiesława Fiderkiewicz, O tych, którzy byli w Legnicy pierwsi, [w:] My, pierwsza dekada, 
red. Ryszard Bojar, Ryszard Gajewski, Legnica 2006, s. 56.
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89 Wojciech Kondusza, Legnica jako centrum Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, [w:] 
Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944–1993. Studia i szkice, red. Krzysztof Fi l ip, 
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solidne zaplecze sanitarne89. Niemcy zebrali w Legnicy ogromne ilości zapasów 
żywności90. Miasto leżało także w pobliżu ważnego traktu komunikacyjnego. Do 
czasu niemieckiej kapitulacji stanowiło ono punkt etapowy dla wojsk radzieckich 
podążających na zachód. Po zakończeniu działań wojennych ustanowiono tutaj 
punkt demobilizacyjny dla radzieckich oddziałów. Natomiast w lipcu 1945 r. 
miasto zostało wybrane na siedzibę dowództwa Północnej Grupy Wojsk Armii 
Radzieckiej91. Pociągnęło to za sobą olbrzymie konsekwencje dla przebywającej 
w mieście ludności polskiej.

W połowie lipca 1945 r. polskie władze w Legnicy zostały poinformowane 
przez radziecką komendanturę o decyzji odnośnie do ewakuacji ludności polskiej 
z zachodniej części miasta92. Jako podstawę wysiedlenia podano: „Przeniesienie 
Głównej Kwatery 11-go Frontu Białoruskiego marsz. Rokossowskiego, stworzenie 
głównej bazy dla wojsk powracających do Związku Radzieckiego i jako główny 
punkt rozdzielczy wojsk udających się na tereny niemieckie okupowane przez 
Armie Radzieckie i jako główne skupisko rannych żołnierzy radzieckich”93. Wszy-
scy obywatele polscy musieli przenieść się za rzekę Kaczawę. Zgodę na to miały 
wydać polskie władze centralne z prezydentem Bolesławem Bierutem na czele94. 
Ewakuacja została przeprowadzona szybko i w sposób bezpardonowy. Na „prze-
prowadzkę” Polacy otrzymali tylko kilka dni: „Sposób, w jaki to zrobili, wzbudził 
w nas zrozumiałe oburzenie. Wykazali nie tylko brak kultury, ale i to, że czują się 
w Legnicy jak u siebie, a nie w Polsce. Nie byliśmy w stanie w wyznaczonym cza-
sie znaleźć odpowiedniego miejsca pobytu. Wynieśliśmy więc biurka, szafy, stoły 
itd. na ulicę za Kaczawę i tam dosłownie na ulicy urzędowaliśmy prawie tydzień. 
Szczęście, że nie padał deszcz”95. Polacy nie uzyskali od radzieckiego wojska 
obiecanej pomocy przy przeprowadzce. W dodatku zostali ograbieni z posiadanego 
przez siebie mienia, gdyż można było zabrać ze sobą tylko skromny bagaż pod-
ręczny96. Funkcjonariusze Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
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(WUBP), mieszczącego się wówczas w Legnicy, informowali, że pośpiech, w jakim 
wysiedlono Polaków, nie miał żadnych uzasadnionych podstaw i przypominał „[...] 
pewne momenty z okresu okupacji niemieckiej, a stosowane do ludności żydow-
skiej [...]”97. Niektórzy z wysiedlonych mieszkańców musieli spędzić pod gołym 
niebem nawet kilka dni, gdyż lokale, które zostały im przydzielone we wschodniej 
części miasta, nie nadawały się do natychmiastowego zamieszkania98. 

Niektórzy z wysiedlonych w przypływie paniki opuszczali miasto i wracali 
w głąb kraju99. Naczelnik Oddziału PUR w Poznaniu 16 VII 1945 r. donosił, że 
w okolicach Leszna i Rawicza znajduje się blisko 10  tys. osób, które opuściły 
Legnicę i jej okolicę. Odnotował, iż: „Tłumy emigrantów głodne i po części bez 
odzienia błąkają się po okolicy, a następnie wojska radzieckie je likwidują, prze-
wożąc znowu na tereny zachodnie do prac przymusowych”100. Wśród uciekinierów 
znalazł się pierwszy powojenny prezydent miasta – W. Stasierski. Uciekł wraz 
z kilkoma urzędnikami, zabierając ze sobą środki pieniężne z kasy miejskiej oraz 
urzędowe pieczęcie. Do miasta już nigdy nie powrócił101. Jego następca, Karol My-
rek, objął swój urząd dopiero 14 VIII 1945 r., czyli po ponad miesiącu od uciecz-
ki swojego poprzednika102. Wśród ludności polskiej, która pozostała w mieście, 
zapanował ogromny chaos. Wszystkie instytucje publiczne w mieście przez kilka 
kolejnych tygodni właściwie nie funkcjonowały.

Wypędzenie ludności polskiej za Kaczawę sparaliżowało proces osiedleńczy na 
terenie miasta. Poziom rozwoju życia w mieście cofnął się o kilka miesięcy103. Po 
pierwsze, z Legnicy wyjechała znaczna część jej dotychczasowej ludności, która 
udała się do Polski Centralnej lub do innych miejscowości na Ziemiach Odzyska-
nych. Całkowicie została zaprzepaszczona prawie trzymiesięczna praca Grupy 
Operacyjnej KERM w Legnicy. Z 342 osób (tzw. nominatów) posiadających na 
początku lipca 1945 r. swój zakład lub sklep – miasto opuściło aż 316104. Po dru-
gie, do miasta przez pewien czas przestały docierać transporty organizowane przez 
PUR. Te mające być pierwotnie wysłane do Legnicy były kierowane do innych 
miast105. Władze wojewódzkie PUR-u informowały o większej liczbie transportów 
na innych dolnośląskich punktach etapowych (Wołów), spowodowanej tym, że 

97 AIPN Wr. WUBP Wr, 379, Raport dekadowy Wydz. I WUBP w Lignicy za okres 11–20 VII 
1945 r., k. 23.

98 Ibidem.
99 Ibidem; Józef Kozłowski, Moje spotkania z Legnicą, „Szkice Legnickie”, 13, 1987, s. 212– 

213.
100 AAN. PUR ZC, II-44b, Meldunek o sytuacji w Lignicy i Zielonej Górze z 16 VII 1945 r., 

k. 1.
101 Jan S. Smalewski, Legniczanie, znani – sławni – zasłużeni, Legnica 2008, s. 265.
102 AP Wr. UWW, Akta osobowe – 101, Świadectwo pracy nr 364/64, k. 1.
103 AIPN Wr. WUBP Wr, 379, Raport Wydziału I WUBP w Lignicy za 11–20 VII 1945 r., k. 26.
104  AAN. KERM, 394, Sprawozdanie Pełn. KERM na miasto i powiat Lignica z 18 VII 1945 r., 

k. 107.
105 Jan Czechowicz, Moje wspomnienia jako pioniera ziemi legnickiej w latach 1945 do 1979, 
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takowe do Legnicy wówczas nie docierały106. Jeszcze w sierpniu 1945 r. informo-
wano o zahamowaniu procesu osadniczego w mieście oraz że do miasta docierają 
tylko nieliczne i skromne liczebnie transporty z polską ludnością107.

Polacy mogli powrócić do centrum miasta dopiero pod koniec lata 1945 r. Jak 
się okazało, radzieckie dowództwo wykorzystało ten czas, aby stworzyć „miasto 
w mieście” – oddzielone od reszty Legnicy betonowym murem z drutem kolcza-
stym (ew. drewnianym płotem), gdzie ludność polska nie miała wstępu. Pod ra-
dziecką jurysdykcją znalazło się 1200 różnych obiektów na terenie całego miasta, 
czyli ok. 30% przedwojennej zabudowy Legnicy (na ogólną powierzchnię 56 km² 
wojska radzieckie zajęły 17 km²)108. Oficjalnie cała sprawa została przedstawiona
jako zaplanowana akcja władz polskich i radzieckich. Wojewoda Stanisław Pia-
skowski, zapytany o poczynania Armii Radzieckiej względem polskich osadników, 
stwierdził: „wszystkie zarządzenia, wydawane przez wojsko [radzieckie], uzgadnia-
ne są z centralnymi władzami polskimi. Celem ich jest umożliwienie władzom pol-
skim dokonania przesiedlenia na te tereny jak największej ilości Polaków [...]”109. 
O radzieckiej obecności można było wspominać tylko w pozytywnym świetle110.

Legnica – „miasto ogrodów” na prastarej piastowskiej ziemi
Latem 1945 r. akcję zasiedlania zarówno Legnicy, jak i całego Dolnego Śląska 

polską ludnością poprzedziła szeroka działalność propagandowa, mająca skłonić 
potencjalnych osadników do skierowania się właśnie na Dolny Śląsk. Chodziło 
o to, aby porzucili oni swoje obawy co do przyjazdu na „Dziki Zachód”. W jed-
nym z pierwszych numerów dziennika „Naprzód Dolnośląski” umieszczono rze-
komo prawdziwą relację człowieka, który miał odwagę przyjechać do Legnicy 
i nie żałował: „Jestem w Lignicy. Patrzę na miasto (ma płonąć) – dymu nie widać. 
»Polaków w mieście nie ma« – dodawali do tego »przyjaciele«, a ja tu na każdym 
kroku słyszę tylko mowę polską. Teraz już zupełnie nie rozumiem, dlaczego moi 
»przyjaciele« nie chcieli mnie wypuścić z Krakowa. Zaczynam ich podejrzewać; 
po pierwsze chcą z pewnością, żebym z nimi zaczął przeprowadzać transakcje 
handlowe pod Sukiennicami, po drugie, żebym się nie męczył na ziemi naszych 
praojców, ziemi, która nic prócz męki nie daje, jak mówili. Osądźcie ich sami. Nie 
chcę ubliżać moim »drogim« [...]. Zostaje wam jedna droga. Zamknijcie buzie, sia-

106 AP Wr. PUR Wr, 867, Sprawozdanie opisowe z dział. Oddziału PUR w zakresie Punktów 
Etapowych za 24 VI–24 VII 1945 r., k. 167.

107 Ibidem, Sprawozdanie opisowe z dział. Oddziału PUR w zakresie Punktów Etapowych za 
24 VII–24 VIII 1945 r., k. 135. 

108 Wojciech Kondusza, „Mała Moskwa”. Legnica i powiat legnicki w latach 1945–1947, 
[w:] W objęciach Wielkiego Brata, s. 154. Zob. także: Jan S. Smalewski, O rozmieszczeniu wojsk 
radzieckich w rejonie Legnicy i powstaniu „Małej Moskwy”, [w:] Wojska radzieckie w Polsce, 
s. 473–479.

109 Ku obopólnym korzyściom, „Gazeta Dolno-Śląska”, nr 7 z 22–28 VII 1945.
110 Dar Armii Czerwonej, „Naprzód Dolnośląski”, nr 7 z 15–21 VIII 1945; Pomoc Armii Czer-

wonej dla akcji osiedleńczej, ibidem.
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dajcie na pociąg i przyjeżdżajcie za mną i za setkami, tysiącami innych już przede 
mną tu osiadłych i pracujących”111. 

Do celów propagandowych wykorzystywano zarówno radio, jak i prasę. Aby 
skłonić ludzi do przyjazdu na Ziemie Odzyskane, podjęto próbę „oswojenia” lu-
dzi z miastem i regionem112. W przypadku Legnicy najczęściej odwoływano się 
do czasów, kiedy regionem rządzili władcy z dynastii piastowskiej, oraz do bitwy 
z Mongołami z 1241 r. Zachwalano wysoki stopień rozwoju miasta, jego przemysł 
oraz świetne warunki dla rolnictwa. Często używano sformułowania „Legnica 
– miasto ogrodów”. Chwalono legnickie gorzelnie, zakłady produkcji włókienni-
czej i przemysł papierniczy, a zarazem doceniano wartość spuścizny kulturalnej, 
zwłaszcza tej pamiętającej czasy Piastów – np. kościół pw. św. św. Piotra i Pawła, 
który wedle tej propagandy miał być silnie związany z przeszłością Polski i Po-
laków113. We lwowskim „Czerwonym Sztandarze” pisano: „A cały Śląsk Dolny? 
Stolica jego Lignica znana z naszej historii jako pobojowisko, które uratowało 
Europę przed zalewem tatarskim, piękna Lignica, okolona polami owocowymi, 
posiada siedem fabryk konserw owocowych i warzywnych”114. Walory Legnicy, 
a także całego regionu opisywano też w ówczesnej prasie regionalnej, w której 

111 Bicz, ...jestem w Lignicy i żyję, ibidem, nr 5 z 1–7 VIII 1945.
112 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.

113 Grzegorz Hryciuk, „Na baśniowym Dolnym Śląsku...”. Propagandowa wizja Dolnego Śląska 
w radzieckiej prasie polskojęzycznej we Lwowie w latach 1944–1946, „Śląski Kwartalnik Historyczny 
Sobótka”, 54, 1999, 4, s. 511–512. 

114  Cyt. za: idem, „Obraz Dolnego Śląska imponujący i olśniewający”. Wizja Dolnego Śląska 
w latach 1944–1946 wśród Polaków na Kresach Wschodnich, [w:] Trudne dziedzictwo. Tradycje 

Tabela 1. Ruch osadniczy na terenie miasta Legnicy od sierpnia 1945 do czerwca 1946 r.  
(liczba osób zarejestrowanych w miejskim Biurze Ewidencji Ludności)

Zameldowano Polaków Zameldowano Niemców Przybyło razem
Sierpień 1945 3031 370 3401
Wrzesień 1945 3164 1385 4549
Październik 1945 2246 927 3173
Listopad 1945 1739 497 2236
Grudzień 1945 1272 417 1689
Styczeń 1946 2498 42 2540
Luty 1946 brak danych brak danych brak danych
Marzec 1946 1959 – 1959
Kwiecień 1946 2196 – 2196
Maj 1946 2651 – 2651
Czerwiec 1946 2751 – 2751
Suma 23 507 3638 27 145

Źródło: Sprawozdania miesięczne Pełnomocnika Rządu RP na obwód XXI (m. Legnica) za sierpień 
1945–czerwiec 1946 r. (AP Lg 490/4).
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wychwalano możliwości rozwoju tej ziemi115. Ludzie, którzy szukali dla siebie no-
wego miejsca po wojnie, zawierzali takim informacjom116. Niektórzy z nich mieli 
nadzieje na pokaźny zarobek117. Legnica nęciła ludzi również swoją barwną histo-
rią z czasów średniowiecza. Wielu z przybywających na Dolny Śląsk kierowało 
się do tego miasta z ciekawości, z chęci obejrzenia miejsca znanego ze szkolnych 
podręczników historii (bitwa z Mongołami)118. 

Taka polityka informacyjna sprawiała, że wiele osób przybywających do Le-
gnicy gorzko się zawiodło tym, co ujrzało w „mieście ogrodów”, i powracało 
w głąb kraju lub wyjeżdżało gdzieś indziej119. Jedną z takich historii odnajdujemy 
we wspomnieniach kobiety, która wyruszyła do Legnicy po przeczytaniu artykułu 
w jednej z ówczesnych gazet: „Po dwóch dniach trafiliśmy do Legnicy. Nasz zapał
i radosne ożywienie ulotniły się [...]. Legnica była brudna, zaśmiecona, a wielkie 
puste domy przerażały nas. Była ponura i odpychająca, jakąś tajemną groźbę zda-
wały się kryć te opuszczone domy i podwórza. [...] W nocy z zakamarków miasta 
wyszły jakieś ciemne typy, maruderzy wracający z obozów, i specjalny nowy typ 
wojennej demoralizacji – szabrownicy [...]. W nocy te typy kilkakrotnie zaatakowa-

dawnych i obecnych mieszkańców Dolnego Śląska, red. Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz 
Strauchold, Wrocław 2006, s. 97.

115 Zaludnimy Dolny Śląsk, „Nasz Wrocław”, nr 3 z 24–30 VI 1945; Dolny Śląsk krajem wielkich 
możliwości, „Gazeta Dolno-Śląska”, nr 7 z 22–28 VII 1945.

116 Tadeusz Torbacki, Mój „przystanek... Legnica”, [w:] Kamienni i inni, s. 184.
117 Włodzimierz Kal ichowicz, Moje wspomnienia..., [w:] Pałkówna nie oblała matury! „My, 

pierwsza dekada” 1945–1955, red. Ryszard Bojar, Ryszard Gajewski, Danuta Szmigiel, Legnica 
2009, s. 153.

118 Kertyński, Wstąpiłem do Legnicy, s. 150–151.
119 AP Lg. ZM w L-cy, 3, Sprawozdanie Pełnomocnika Rz. R.P. na m. Lignice za VIII 1945 r., 

k. 12. 

Tabela 2. Liczba ludności polskiej, która trafiła do punktów etapowych PUR-u  
w Legnicy od listopada 1945 do czerwca 1946 r.

Liczba przesiedleńców przybyłych 
do Legnicy w danym okresie  

sprawozdawczym

Łączna liczba przesiedleńców  
od początku działalności PUR-u  

w Legnicy
Listopad 1945 9860 52 109
Grudzień 1945 18 180 61 969
Styczeń 1946 9665 80 149
Luty 1946 8883 89 814
Marzec 1946 20 908 98 697
Kwiecień 1946 9051 119 605
Maj 1946 10 424 128 656
Czerwiec 1946 9676 139 080
Suma 96 647 866 726

Źródło: Sprawozdania Woj. Oddziału PUR we Wrocławiu z dział. Działu Etapowego w zakresie 
Punktów Etapowych (AP Wr 345/52).
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ły nasz transport. [...] Prosiliśmy o lokomotywę, by wrócić chociaż do Rawicza [...]. 
Te puste, wymarłe ulice, te domy, w których kryli się zapewne nocni napastnicy, 
przerażały nas”120. Rozbieżność między tym, co przekazywała ludziom propagan-
da, a tym, co spotykali na miejscu, wedle raportu prezydenta Legnicy miała być 
głównym powodem negatywnego nastawienia ludności do polskiej władzy, którą 
postrzegano jako słabą i niezorganizowaną, a przede wszystkim nieuczciwą121. 

Akcja osadnicza po konferencji w Poczdamie  
(sierpień 1945 – czerwiec 1946)
Regularna akcja osadnicza na terenie Legnicy ruszyła na nowo wraz z końcem 

lata 1945 r. Wówczas także, na skutek decyzji podjętych na konferencji w Pocz-
damie, akcja ta stała się legalna i w pełni zorganizowana122. Do miasta zaczęły 
ponownie przybywać transporty z ludnością polską123. Wcześniej przeprowa-
dzono reorganizację Wydziału Osiedleńczego przy Zarządzie Miejskim, który 
właściwie trzeba było stworzyć od nowa. Napotykano wiele trudności technicz-
nych. Głównym problemem był brak ewidencji lokali mieszkalnych, gospodarstw 
rolnych i ogrodniczych na terenie miasta. Urzędnicy przed zajęciem zachodniej 
części miasta przez wojska radzieckie takowego nie sporządzili, a wykonanie go 
wówczas było niemożliwe z powodu braku dostępu do ogromnej części miasta124. 
Mimo ciężkich warunków pracy Wydział Osiedleńczy rozpoczął przydział lokali 
i majątków na terenie miasta125. W okresie od sierpnia do października 1945 r. li-
czebność polskiej ludności Legnicy wzrosła ponad trzykrotnie, przekraczając liczbę 
10 tys.126 Każdego kolejnego miesiąca w legnickim Biurze Ewidencji Ludności 
meldowało się po kilka tysięcy Polaków. Spis powszechny z 14 II 1946 r. wyka-
zał, że na terenie Legnicy mieszkało 11 328 Polaków oraz 12 692 Niemców. 31 V 
1946 r. odnotowano, iż ludność polska w mieście liczy 21 527 osób127.

Legnicki PUR miał wówczas dwa punkty etapowe – to tam trafiali Polacy, kiedy
przybywali do miasta. Ten przeznaczony dla Polaków przybywających z Zachodu 
i Południa mieścił się w dwóch kamienicach przy ul. Dworcowej. Prowadzono 
również schronisko, w którym każdy potrzebujący mógł uzyskać opiekę do czasu 
swojego ostatecznego osiedlenia. Znajdowało się ono na parterze kamienic przy 
ul. Dworcowej oraz na pierwszym piętrze pobliskiego budynku fabrycznego (póź-

120 Bolesławiec – moje miasto, [w:] Ludzie i miedź. Pamiętniki z legnicko-głogowskiego rejonu 
uprzemysławianego, red. Franciszek Jakubczak, Warszawa 1974, s. 236–237.

121 AP Lg. ZM w L-cy, 3, Sprawozdanie Pełn. Rz. RP na m. Lignice za VIII 1945 r., k. 5.
122 Elżbieta Kościk, Osadnictwo polskie na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948, „Dolny Śląsk”, 

11, 2005, s. 23.
123 Henryk Butyński, Moje miasto Legnica, DH MM w L-cy, s. 3.
124 AP Lg. ZM w L-cy, 3, Sprawozdanie Pełn. Rz. RP na m. Lignice za VIII 1945 r., k. 5, 7.
125 Ibidem, Sprawozdanie Pełn. Rz. RP na m. Lignice za IX 1945 r., k. 12, 14.
126 Kusik, Ludność, s. 108.
127 Legnica w 40-leciu Polski Ludowej, red. Jerzy Chmielecki, Janusz Chutkowski, Legnica 

1984, s. 17–19.
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niejsza Fabryka Przemysłu Dziewiarskiego „Hanka”). Punkt „zachodni” miał także 
swoją kuchnię przy ul. Głogowskiej 5, gdzie przesiedleńcy otrzymywali ciepły po-
siłek128. Punkt „wschodni” funkcjonował w budynku przy ul. Pocztowej 4, gdzie na 
parterze prowadzona była stołówka dla przybywających Polaków. Za ich schronisko 
służyły baraki przy ul. Wrocławskiej, znajdujące się naprzeciw cmentarza129. We 
wrześniu 1945 r. przy każdym z punktów etapowych w Legnicy zostały uruchomio-
ne świetlice130. Na początku 1946 r. doszło do połączenia tych dwóch, dotychczas 
niezależnych komórek PUR-u. Naczelnikiem został Jerzy Radecki131.

Czynniki odpowiedzialne za transfer ludności polskiej podjęły działania zmie-
rzające do poprawy warunków, w jakich odbywała się akcja osiedleńcza. We wrześ-
niu 1945 r. decyzją legnickiego Wydziału Zdrowia opieka medyczna na legnic-
kim oddziale PUR została odpowiednio podzielona. Dr Bronisław Pianko pełnił 
obowiązki lekarza przy punkcie etapowym „wschodnim”, a dr Jan Malinowski 
roztoczył opiekę lekarską nad punktem etapowym „zachodnim i południowym”. 
Natomiast dr Świrkowski miał zająć się organizowaniem ambulatorium PUR-u 
w innych miejscowościach i powiatach podlegających legnickiemu punktowi 
PUR-u132. O tych zmianach bardzo pozytywnie wypowiadał się ówczesny kie-
rownik legnickiego punktu etapowego dla Polaków z Zachodu i Południa, Jerzy 
Sokoluk. Informował on przełożonych dr. Malinowskiego o jego sumiennej pracy 
i widocznym wzroście zadowolenia wśród samych przesiedleńców133. Nieznacznie 
zwiększyły się racje żywnościowe.

Pomimo takich starań działalność PUR-u nadal pozostawiała wiele do życzenia. 
Warunki sanitarne w dalszym ciągu znajdowały się na zbyt niskim poziomie. Do 
ambulatorium legnickiego oddziału PUR-u regularnie trafiali ludzie chorujący na
tyfus brzuszny, malarię i świerzb134. Wyraźnie brakowało personelu medycznego 
– wspomniany już dr J. Malinowski miał do pomocy tylko jedną pielęgniarkę135.
W schroniskach dla przesiedleńców brakowało odpowiedniej liczby łóżek, ko-
ców i prześcieradeł136. Praca oddziału nadal była chaotyczna i zbyt wolna. Jedna 

128 Modest S te lmach, Pierwsze lata powojennej Legnicy, „Szkice Legnickie”, 17, 1995, 
s. 300.

129 Ibidem, s. 300–302.
130 AIPN Wr. WUBP Wr, 379, Sprawozdanie Sekcji III WUBP w Lignicy za 10–20 IX 1945 r., 

k. 253.
131 Stelmach, Pierwsze lata, s .302.
132 Kertyński, Wstąpiłem do Legnicy, s. 108.
133 AP Wr. UWW, XVI/12, Pismo Kierownika Punktu Etapowego dla Polaków z Zachodu do 

Naczelnika Woj. Wydziału Zdrowia z Lignicy z 10 VIII 1945 r., k. 54.
134 AP Wr. PUR Wr, 52, Sprawozdanie z dział. Działu Etapowego w zakresie Punktów Etapowych 

za 1–30 VI 1946 r., k. 125.
135 AAN. PUR ZC, X/16, Ankieta rejestracji danych, dotyczących służby zdrowia na Punkcie 

Etapowym PUR dla użytku Inspektorów Sanitarnych, Lekarzy Oddziałowych i Lekarzy Etapowych. 
Punkt Etapowy Zachód i Południe w Lignicy (18 IX 1945 r.), k. 44.

136 Ibidem, Sprawozdanie z dział. Działu Etapowego PUR w zakresie Punktów Etapowych za III 
1946 r., k. 84.
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z niedoszłych mieszkanek Legnicy wspomina, iż jej grupa spędziła noc w wagonie 
przy legnickiej stacji kolejowej, gdzie zostali napadnięci, tylko dlatego, że nikt 
z władz miejskich i urzędników PUR-u nie potrafił zdecydować, gdzie mieliby
zostać skierowani137. Wokół dworca nadal istniało ogromne skupisko ludzi, któ-
rzy oczekiwali na swój przydział w bydlęcych wagonach, w których do miasta 
przyjechali. Niektórzy koczowali bezpośrednio na peronach lub gdzieś w pobliżu. 
Tam też starali się jakoś przetrwać, narażeni na ataki kryminalistów i radzieckich 
żołnierzy, wiecznie poszukując jedzenia i opału. „Pierwsze transporty przesiedleń-
ców niechętnie opuszczały swoje »ciepluszki«, ustawione na bocznych torach. 
Długo w noc żarzyły się blaszane »kozy« w wagonach i na peronach, ludzie siadali 
dookoła, grzali ręce. Mężczyźni pokazywali sobie nawzajem łupy z pierwszych 
odważnych wypraw w miasto: garnki, bieliznę i skrzynki sucharów z niemieckich 
wojskowych magazynów [...]. Kobiety dzieliły się strawą z garnków, uganiały się 
po peronach za rozdokazywaną dzieciarnią, prały w ustawionych na kamieniach 
baliach. Młodzież szła »organizować« opał na dzień następny”138. Wiele osób było 
zmuszonych do wielogodzinnego oczekiwania na dworcu i peronach, ponieważ 
opóźnienia kolejowych transportów dochodziły nieraz do kilkudziesięciu godzin. 
Oprócz nich między Legnicą a Wrocławiem działała regularna linia kolejowa. 
Była ona jednak bardzo słabo zorganizowana. W listopadzie 1945 r. w ciągu doby 
kursował jeden pociąg, a podróż z Legnicy do Wrocławia (odległość 66 km) trwała 
co najmniej siedem godzin139. Do wiosny 1946 r. legnickie punkty etapowe prawie 
w ogóle nie dysponowały pojazdami samochodowymi140. Z czasem stan ten popra-
wił się, jednak nadal nie pokrywało to potrzeb legnickiego oddziału141.

Jednocześnie pogorszyła się sytuacja lokalowa w mieście. Jedna z mieszkanek 
Legnicy wspomina, że spędziła osiem tygodni w barakach PUR-u przy ul. Wro-
cławskiej, zanim jej rodzina znalazła dla siebie odpowiednie lokum142. Mieszkań 
w Legnicy wyraźnie brakowało, gdyż ponad połowę wolnych lokali zajęła na 
swoje potrzeby Armia Radziecka143. Część lokali była także zajęta przez czeka-
jącą na wysiedlenie ludność niemiecką. Popularnym rozwiązaniem stały się tzw. 
mieszkania sublokatorskie, gdzie do lokali zajmowanych przez Niemców wpro-

137 Bolesławiec, s. 236.
138 Kaja N. Sakowicz, Oczyma licealistki, [w:] Województwo legnickie – przemiany i roz-

wój w 40-leciu PRL. Szkice monograficzne i materiały, red. Janusz Chutkowski, Legnica 1988, 
s. 294.

139 AIPN Wr. KW MO Wr, 79, Raport sytuacyjny Ref. Polit.-Wych. KP MO w Lignicy za 15 XI– 
3 XII 1945 r., k. 30.

140 AP Wr. PUR Wr, 51, Sprawozdanie z dział. Oddziału Etapowego PUR za 25 X–25 XI 1945 r., 
k. 194; ibidem, 52, Sprawozdanie z dział. Woj. Oddz. PUR we Wrocławiu w zakresie Działu Etapo-
wego za I 1946 r., k. 25.

141 Ibidem, 53, Sprawozdanie z dział. Działu Etapowego PUR w zakresie Punktów Etapowych 
za 1–30 IV 1946 r., k. 92

142 Halina Górnicka, Moje – niektóre wspomnienia z lat 1946–1951, [w:] My, pierwsza dekada, 
s. 115.

143  AP Lg. ZM w L-cy, 3, Sprawozdanie Pełn. Rz. RP w Lignicy za IX 1945 r., k. 12.
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wadzano polskie rodziny144. Do takiego mieszkania trafił m.in. Henryk Palczak,
który przybył do Legnicy w czerwcu 1946 r. Mieszkał z Niemcami do czasu ich 
wysiedlenia na Zachód145.

Również ci, którzy zdołali już osiedlić się na terenie miasta, mieli spore proble-
my z uzyskaniem jakiejkolwiek pomocy ze strony odpowiednich urzędów. Często 
na drodze osiedlających się w Legnicy ludzi stawała zbędna biurokracja i bezdusz-
ność urzędników, którzy w sposób bezmyślny trzymali się narzuconych procedur. 
Gazeta „Pionier” opisała sprawę rodziny Kotwiczów, której rozwiązanie wymagało 
osobistej interwencji urzędnika ze szczebla wojewódzkiego: „Ktoś ich skierował do 
Poznania. W Polskim Związku Zachodnim powiedzieli im, że Poznańskie i woje-
wództwa centralne są raczej przeludnione i skierowali na Dolny Śląsk do Lignicy. 
[...]. Przestemplowali przy tym dowody. I stąd się wziął kłopot. Bo miejscowy PUR 
[...] odmówił im pomocy, jako przybyłym z Poznania. [...]. Janina Kotwicz zwraca 
się tedy do referatu Opieki Społecznej przy Zarządzie Miejskim z prośbą o mały, 
doraźny zasiłek. Odmówiono. Takiego bowiem udziela się tylko tym, którzy się 
zameldowali. Zameldować się zaś nie można, jeśli jeden przynajmniej z członków 
rodziny nie pracuje. O pracę w Lignicy niełatwo bez świadectw, a ściślej mówiąc 
bez znajomości [...]”146. Opinii społeczeństwa o PUR-ze i innych urzędach nie 
poprawiały także doniesienia o panującej tam powszechnej korupcji147. 

Ludność, która przybyła na przełomie 1945 i 1946 r. do Legnicy, musiała spro-
stać bardzo trudnym warunkom życia. Spory wpływ na to miała sytuacja material-
na polskich osadników. Jednym ze skutków wieloletnich działań wojennych była 
wyraźna pauperyzacja społeczeństwa polskiego. Przybywający do Legnicy ludzie 
często nie posiadali niczego prócz paru rzeczy osobistych. Jeden z nich wspomina, 
iż gdy przybył do Legnicy, to cały majątek jego rodziny mieścił się w jednym ku-
frze148. Niektórzy, jak Kazimiera Romanowska (późniejsza pracownica legnickich 
zakładów dziewiarskich i działaczka społeczna), przyjeżdżali do miasta tylko z tym, 
co mieli na sobie149. Należy mieć także na względzie to, że wielu ludzi trafiło do
Legnicy i na Dolny Śląsk właśnie dlatego, iż tam, gdzie mieszkali przed wojną, 
stracili dosłownie wszystko150. Komendant Powiatowy MO informował o licznych 
przypadkach, kiedy to na milicyjne posterunki zgłaszały się osoby, które prosiły 

144 Ibidem, 59, Sprawozdanie Ref. Mieszkaniowego przy ZM w Lignicy za XI 1945 r., k. 4.
145 Relacja Henryka Palczaka, 6 VI 2014 r. (nagranie w prywatnych zbiorach autora).
146 Kto ma się zajmować powracającymi z Zachodu, „Pionier”, nr 17 z 19 IX 1945. Wspomnia-

ne sprawozdanie delegata Ministerstwa Informacji i Propagandy porusza także kwestię osób już 
osiedlonych: „Osadnicy zaś, którzy zostali już osiedleni, pozostawieni są sami sobie, bez żadnej 
prawie opieki, a w potrzebie nie wiedzą, do kogo się zwrócić o pomoc” (zob. Przesiedlenie ludności, 
s. 283).

147 AIPN Wr. WUBP Wr, 379, Sprawozdanie Dekadowe WUBP w Lignicy za 1 IX–10 IX 1945 r., 
k. 51–52.

148 Jan K. Dąbrowski, Ponad pół wieku na legnickim bruku, Legnica 2006, s. 15.
149 Krystyna Franusz, Legnica jest jej miastem, „Wiadomości Legnickie”, nr 6 z 11–18 II 

1960.
150 Relacja Zenona Woźnicy, 6 VI 2014 r. (nagranie w prywatnych zbiorach autora).
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m.in. o pomoc w zdobyciu żywności151. Przesiedleńcy narzekali również na brak 
odpowiedniego obuwia i odzieży, co dawało się im we znaki zwłaszcza podczas 
zimy152. Warunki życia osiedleńców były tak złe, że dochodziło nawet do jaw-
nego zniechęcania przesiedleńców przez pracowników PUR-u, którzy odradzali 
pozostanie w Legnicy. Jedna taka historia zdarzyła się w grudniu 1945 r., kiedy to 
pracownik tej instytucji krążył po legnickim dworcu i ostrzegał przybywających 
do miasta ludzi o skrajnie trudnych warunkach życia w mieście i doradzał konty-
nuowanie podróży w inne miejsce153.

Zmieniła się w tym czasie rola wojsk radzieckich, które już nie ingerowały 
w proces osadniczy. Wcześniej dochodziło do sytuacji, kiedy to wojska radzieckie 
potrafiły zatrzymać transport i wypędzić z niego ludzi lub wysłać go do innego mia-
sta. Teraz transporty bez większych utrudnień trafiały do Legnicy. Jednak w rapor-
tach i sprawozdaniach wskazywano na poważny problem z żołnierzami radziecki-
mi, którzy bezprawnie zajmowali wiele majątków na terenie miasta154. Inną trudną 
kwestią w relacjach polsko-radzieckich było, wspomniane już wcześniej, zjawisko 
wyraźnego faworyzowania przez żołnierzy radzieckich ludności niemieckiej. Wie-
lokrotnie ingerowali oni w przebieg akcji osiedleńczej, nie pozwalając na wkro-
czenie Polaków do lokali/mieszkań zajmowanych przez zaprzyjaźnionych z nimi 
Niemców155. Organy Milicji Obywatelskiej, która wielokrotnie musiała w takich 
sprawach interweniować, informowały o istnieniu tego niepokojącego zjawiska156. 
Ludność polska każdego dnia była także terroryzowana przez zdemoralizowanych 
żołnierzy radzieckich, którzy nieraz pod wpływem alkoholu dopuszczali się na 
osadnikach zabójstw, gwałtów, rabunków oraz kradzieży157.

Przeszkodą przed pożądanym tokiem rozwoju akcji osadniczej na terenie Legni-
cy nadal byli również wszelakiej maści oszuści i szabrownicy, którzy przybywali 
na te ziemie dla łatwego zarobku. Te tzw. niebieskie ptaki były charakterystyczne 
dla całego pionierskiego okresu polskiej władzy w mieście. Tacy też bardzo czę-
sto, otrzymując lokal lub mieszkanie, doszczętnie je grabili, a następnie znikali. 
Problem był na tyle powszechny i poważny, że w maju 1945 r. został poruszony 

151 AIPN Wr. KW MO Wr, 79, Raport sytuacyjny Ref. Polit.-Wych. KP MO w Lignicy za 15–31 X 
1945 r., k. 17.

152 Ibidem, Raport sytuacyjny Ref. Polit.-Wych. KP MO w Lignicy za 1–17 XI 1945 r., k. 24.
153 Ibidem, Raport sytuacyjny Ref. Służby Śledczej KP MO w Lignicy za 8–18 XII 1945 r., 

k. 56.
154 AP Lg. ZM w L-cy, 3, Sprawozdanie Pełnomocnika Rz. R.P. na m. Lignice za VIII 1945 r., 

k. 5.
155 Franciszek Kryjon, Historia Czerwonego Młyna „Moulin Rouge” w 1945 r., DH MM 

w L-cy.
156 AIPN Wr. KW MO Wr, 79, Raport sytuacyjny Ref. Polit.-Wych. KP MO w Lignicy za 15–30 IX 

1945 r., k. 13; ibidem, Raport sytuacyjny Ref. Służby Śl. KP MO w Lignicy za 18–28 XI 1945 r., 
k. 53.

157 Joanna L. Świącik, „Maruderzy w mundurach Armii Czerwonej”. Przestępczość w Legnicy 
w pierwszych latach powojennych, „Pamięć i Przyszłość”, 7, 2014, 1, s. 37–48.
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na jednym z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej. Jeden z radnych apelował 
o większą kontrolę nad akcją osadniczą i o nieprzydzielanie lokali mieszkalnych 
lub przemysłowych osobom samotnym158.

Zakończenie
Pierwsze miesiące akcji osadniczej na terenie Legnicy to okres burzliwy. Cha-

rakteryzował się wszechobecną improwizacją i chaosem organizacyjnym. Za-
równo miasto, jak i odpowiedzialne za całą akcję instytucje i urzędy były do niej 
całkowicie nieprzygotowane. Efektem takiego stanu rzeczy była gehenna tysięcy 
przesiedleńców, którzy u końca swojej ciężkiej, wielotygodniowej podróży trafiali
na miejsce, gdzie warunki sanitarne, żywieniowe i bezpieczeństwo znajdowały się 
na zatrważająco niskim poziomie. Swojej funkcji nie spełniał także tutejszy od-
dział PUR-u, który zamiast być filarem akcji osadniczej na terenie miasta, swoją
nieudolnością zrażał przybywających tutaj osadników. Wielu z nich nie wytrzy-
mywało i wszelkimi sposobami próbowało wyjechać do województw centralnych 
lub chociaż udać się do innego miasta Dolnego Śląska. Z takiego stanu rzeczy byli 
wówczas zadowoleni tylko licznie przybywający do Legnicy szabrownicy, którzy 
wykorzystywali zastany na miejscu chaos i brak stabilności do grabieży miasta.

Potencjalnie Legnica było atrakcyjnym miejscem do osiedlenia w niej dużej 
rzeszy ludności. Pierwsze raporty mówiły o ledwie 10-procentowym zniszczeniu 
zabudowy komunalnej oraz prawie całkowitym opuszczeniu miasta przez dotych-
czasowych jego mieszkańców. Jednakże zajęcie miasta przez sztab Północnej Gru-
py Wojsk Armii Radzieckiej i liczący kilkadziesiąt tysięcy garnizon sprawiło, że 
warunki osiedleńcze na terenie Legnicy diametralnie się zmieniły. W pierwszych 
miesiącach po II wojnie światowej wojska radzieckie zajmowały ponad połowę 
zabudowań w mieście i sprawowały w nim realną władzę, z którą musiał liczyć 
się każdy, kto przyjeżdżał do Legnicy. Dowodem na to było przesiedlenie ludno-
ści polskiej za rzekę Kaczawę w lipcu 1945 r. – żadna, nawet najwyższa polska 
władza nie miała tutaj nic do powiedzenia. Miasto niechlubnie wyróżniała także 
wyjątkowo wysoka przestępczość, za którą w dużej mierze odpowiedzialni byli 
właśnie żołnierze radzieccy.

MAREK ŻAK

THE BEGINNING OF THE POLISH SETTLEMENT EFFORTS  
IN LEGNICA (APRIL 1945 THROUGH JUNE 1946)

Legnica was an attractive place for the settlement of a large population of Poles after the war. 
With only 10% of municipal buildings destroyed and with most of the previous population having left 
town it was among the most appealing destinations for immigration. However, when the town was 

158 AP Lg. Miejska Rada Narodowa w Legnicy z lat 1946–1950/10, Protokół z pos. MRN w Le-
gnicy z dn. 27 V 1946 r., k. 12.
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taken over by the Soviet Army for the Headquarters of the Northern Army and a garrison of dozens 
of thousands the conditions changed diametrically. The Soviet units occupied a large portion of the 
town, along with all strategic social buildings. 

Hence, the first months of settlement were a rather turbulent period. Its defining features were
improvisation and organisational chaos. Both the city and the institutions responsible for the task were 
completely unprepared for it. This resulted in a dramatic situation of thousands of displaced people, 
who at the end of an arduous trip, which lasted many weeks, ended up in a place where sanitary, 
nutritional and safety conditions were at an appallingly low level. The local National Repatriation 
Office (Państwowy Urząd Repatriacyjny) was less than helpful. Instead its incompetence alienated
the displaced people. Many of them couldn’t cope and desperately wanted to leave and go to central 
voivodeships or at the very least another Lower Silesian town.

Translated by Maciej Zińczuk

MAREK ŻAK

DIE ANFÄNGE DER POLNISCHEN ANSIEDLUNGSAKTION  
IN LIEGNITZ (APRIL 1945 – JUNI 1946)

Unmittelbar nach dem Krieg stellte Liegnitz einen attraktiven Ort für die Ansiedlung einer gro-
ßen Zahl der polnischen Bevölkerung dar. Denn es waren lediglich 10% der kommunalen Bebauung 
zerstört, und die Stadt war größtenteils von ihren bisherigen Einwohnern verlassen. Die Besetzung 
der Stadt durch den Stab der Nordgruppe der Sowjetarmee und die mehrere zehntausend Soldaten 
zählende Garnison bewirkten, daß sich die günstige siedlungsorganisatorische Ausgangssituation 
diametral änderte. Die sowjetischen Einheiten beanspruchten einen großen Teil der Stadt samt allen 
strategisch wichtigen kommunalen Objekten zu ihrer ausschließlichen Nutzung.

Aus diesem Grund waren die ersten Monate der Ansiedlungsaktion auf dem Liegnitzer Stadtge-
biet sehr turbulent. Sie waren von allgegenwärtigen Improvisationen und organisatorischem Chaos 
geprägt. Sowohl die Stadt als auch die für diese Aktion verantwortlichen Institutionen und Ämter 
waren dafür vollkommen unvorbereitet. Diese Missstände führten dazu, daß Tausende Umsiedler 
am Ende ihrer schweren, mehrwöchigen Reise durch die Hölle gingen, weil ihnen Plätze zugewie-
sen wurden, die unter sanitären, ernährungs- und sicherheitstechnischen Gesichtspunkten einen 
erschreckend niedrigen Zustand aufwiesen. Auch das hiesige Staatliche Repatriierungsamt konnte 
hierbei seiner Aufgabe nicht genügen, da es statt die Rolle eines Trägers der Ansiedlungsaktion auf 
dem Stadtgebiet zu spielen, durch seine Unfähigkeit die Umsiedler gegen sich aufbrachte. Viele von 
ihnen hielten nicht durch und versuchten um jeden Preis, in die zentralen Wojewodschaften Polens 
oder in eine andere niederschlesische Stadt zu gelangen.

Übersetzt von Waldemar Könighaus
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FRANCISZEK ROGUSZCZAK – SZKIC BIOGRAFICZNY

Franciszek Roguszczak był urzędnikiem, działaczem narodowym, politycznym 
i społecznym na Górnym Śląsku. Zajmował się dziennikarstwem. Niewątpliwie 
był jednym z liderów Narodowej Partii Robotniczej na Górnym Śląsku w dwu-
dziestoleciu międzywojennym. Ponadto piastował godność posła ogólnopolskiego 
Sejmu oraz autonomicznego Sejmu Śląskiego. Pochodził z Wielkopolski. Urodził 
się 18 XI 1880 r. w Górze w Poznańskiem. Był synem Andrzeja, rolnika, i Marian-
ny ze Statkiewiczów. Postać Roguszczaka występuje w wielu opracowaniach 
związanych z historią XX w.1 Zbigniew Hojka wymienia F. Roguszczaka w swo-
ich dwóch publikacjach2. Wanda Musialik również przedstawia go w dwóch pra-
cach swojego autorstwa3. Także Maria W. Wanatowicz ukazała Roguszczaka 

1  Czesław Demel, Jerzy Krawulski, Krzysztof Rzepa, Działalność Narodowego Stronnictwa 
Robotników i Narodowej Partii Robotniczej w Wielkopolsce w latach 1917–1937, Warszawa–Poznań 
1980, s. 22, 127–129, 167, 184, 212, 229, 232, 247, 259, 297, 299; Edward Długajczyk, Sanacja 
śląska 1926–1939. Zarys dziejów politycznych, Katowice 1983, s. 30, 54, 56, 63, 74–76, 96, 107, 131, 
146, 272, 274, 275; Tadeusz Kotłowski, Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Poznań 1977, s. 64, 74, 
89, 96; Bożena Krzywobłocka, Chadecja 1918–1937, Warszawa 1974, s. 150, 172–173, 175–176, 
190, 197, 202, 221, 237, 240, 260–261, 298–299, 324; Marek Paździora, Górnośląska Narodowa 
Partia Robotnicza po zamachu majowym 1926–1937, Katowice 1975, s. 68–73, 75–77, 79, 82, 83, 
86–87, 89–90, 95, 100–101, 103–105, 111–113, 118, 127, 166; Henryk Przybylski, Chrześcijańska 
Demokracja i Narodowa Partia Robotnicza w latach 1926–1937, Warszawa 1980, s. 34, 65, 126, 135, 
145, 162–164, 172–173, 184, 187, 228; Henryk Rechowicz, Sejm Śląska 1922–1939, Katowice 
19712, s. 78, 181, 201, 209, 237, 260, 281, 320, 324, 349.

2  Zbigniew Hojka, Józef Rymer. Biografia polityczna, Katowice 2002, s. 40, 50, 52, 54, 61, 64, 
69, 70, 73, 81, 107; idem, Polski ruch zawodowy w województwie śląskim (1922–1939). Oblicze po-
lityczne, Katowice 2006, s. 50, 54, 56, 59–60, 63–64, 69, 140, 172–175, 211, 213, 219, 224–225.

3  Wanda Musial ik, Górnoślązacy w parlamentach II Rzeczypospolitej (1919–1939), Opole 
2004, s. 39, 43, 50, 57, 59, 62–63, 66, 68, 76, 78, 84, 89, 104–105, 107, 111–112, 166, 179–181; 
eadem, W kręgu polityki i władzy. Polskie środowiska przywódcze górnośląskiego obszaru plebi-
scytowego z lat 1921–1939, Opole 1999, s. 55, 57, 67–68, 70–71, 104–105, 110, 112, 135, 152, 161, 
176, 181, 184, 186–191.
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w dwóch opracowaniach4. Sylwetka F. Roguszczaka występuje w słownikach bio-
graficznych5. Miał troje rodzeństwa – siostrę Antoninę i braci Macieja oraz Stani-
sława. Rodzice wychowywali dzieci w hołdzie dla Polski. Szkołę elementarną 
F. Roguszczak ukończył w miejscu zamieszkania. Przez kilka lat pomagał ojcu 
w pracach gospodarskich. Uczęszczał jednocześnie na tajne zajęcia w ramach pol-
skiego uniwersytetu ludowego. Około 1898 r. opuścił rodzinną Górę i Wielkopol-
skę i wraz z rodzicami udał się w poszukiwaniu pracy oraz dla nauki zawodu do 
Westfalii. Zamieszkał w Essen, gdzie uzyskał zatrudnienie w przemyśle węglowym. 
Tam też rychło przystąpił do branżowego Związku Zawodowego Górników, dzia-
łającego w ramach Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, polskiej centrali związ-
kowej o charakterze solidarystycznym, stawiającej sobie za cel ochronę interesów 
robotniczych. F. Roguszczak związał się w Zagłębiu Ruhry z Towarzystwem Gim-
nastycznym „Sokół”. Wkrótce stał się jednym z aktywistów gniazda sokolego 
w Essen. Pilnie dokształcał się nadal na zajęciach polskiego uniwersytetu ludowe-
go. W 1905 r. powołany został do wojska i przez dwa lata odbywał służbę wojsko-
wą w szeregach 9. Pułku Ułanów Pruskich. Po zrzuceniu munduru powrócił na 
kilka miesięcy do rodzinnej wsi Góry. Ożenił się w 1908 r. z Marią z domu Boro-
wiak i miał troje dzieci: córkę Reginę urodzoną w 1913 r., późniejszą pracownicę 
Biblioteki Śląskiej w Katowicach, i dwóch synów: Józefa urodzonego w 1910 r. 
oraz Edmunda urodzonego w 1911 r. Roguszczakowie wyjechali wkrótce do Essen, 
osiedlając się w pobliskiej miejscowości Wattenscheid. F. Roguszczak powrócił 
do zawodu górnika i dotychczasowej działalności w ruchu polskim. Na zajęcia 
polskiego uniwersytetu ludowego dojeżdżał do Bochum i tam też nawiązał kontakt 
z redakcjami prasowych organów Zjednoczenia Zawodowego Polskiego „Wiarus” 
oraz „Gazety Górniczej”. Na ich łamach zadebiutował jako publicysta, a z czasem 
zaczął zamieszczać stałe sprawozdania z życia organizacyjnego polskich towa-
rzystw społeczno-kulturalnych w Westfalii. Zyskiwał coraz większą popularność 
w środowisku polskich górników, którzy w wyborach komunalnych w 1912 r. po-
wierzyli mu mandat członka rady miejskiej Wattenscheid. Ponadto wszedł w skład 
rady nadzorczej Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w Bochum. Działalność tę 
przerwał wybuch I wojny światowej w 1914 r. F. Roguszczak został wcielony do 
armii niemieckiej i skierowany na front zachodni, potem na tyły do jednostki za-

4  Maria W. Wanatowicz, Historia społeczno-polityczna Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego 
w latach 1918–1945, Katowice 1994, s. 73, 81, 107; eadem, Ludność napływowa na Górnym Śląsku 
w latach 1922–1939, Katowice 1982, s. 86, 232–235, 317.

5  Adam Kołodzie jczyk, Roguszczak Franciszek (1880–1941), [w:] Słownik biograficzny 
katolicyzmu społecznego w Polsce, red. Ryszard Bender, t. 3, Lublin 1995, s. 22–23; Jan Prze-
włocki, Roguszczak Franciszek (1880–1941), [w:] Śląski słownik biograficzny, red. Jan Kantyka, 
Władysław Ziel iński, t. 3, Katowice 1981, s. 279–281; Leonard Smolka, Roguszczak Franciszek 
(1880–1941), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 31, Wrocław–Warszawa–Kraków 1988–1989, s. 
490–492; Władysław Ziel iński, Franciszek Roguszczak (1880–1941), [w:] Tobie Polsko. Szkice 
biograficzne działaczy ruchu niepodległościowego na Górnym Śląsku, red. Wiesław Lesiuk, Wła-
dysław Ziel iński, Opole–Katowice 1981, s. 416–420.
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pasowej. Po klęsce II Rzeszy Niemieckiej powrócił do Wattenscheid, zatrudnił się 
w kopalni, odnowił kontakty z redakcją „Wiarusa” i wiosną 1919 r. ponownie 
uzyskał mandat radnego w miejscu zamieszkania. Już jednak w kwietniu 1919 r. 
całkowicie zmienił osobiste plany. Porzucił ustabilizowane życie w Westfalii i zde-
cydował się wyjechać na Górny Śląsk i wziąć udział w walce o jego przyłączenie 
do odrodzonej Polski. Zamieszkał w Katowicach, dokąd też sprowadził najbliższą 
rodzinę. Zachowując dotychczasowe stanowisko w Radzie Nadzorczej bochum-
skiego Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, zaangażował się w rozszerzanie 
wpływów tej centrali w rejencji opolskiej, a przede wszystkim w organizowanie 
na tym terenie zrębów Narodowego Stronnictwa Robotników. Położył w tej dzie-
dzinie znaczne zasługi. Doceniając je, bochumski zarząd powierzył F. Roguszcza-
kowi funkcję sekretarza zarządu górnośląskiego Narodowego Stronnictwa Robot-
ników. Nastroje patriotyczne i niezadowolenie społeczne robotników polskich 
wykorzystała nowa organizacja polityczna, która powstała w końcu 1917 r. w West-
falii. W środowisku opanowanym przez Zjednoczenie Zawodowe Polskie zaczęto 
organizować koła Narodowego Stronnictwa Robotników. Na początku 1918 r. 
powstały pierwsze komórki Narodowego Stronnictwa Robotników na terenie Gór-
nego Śląska. Czołowymi działaczami byli Józef Rymer i F. Roguszczak. Narodo-
we Stronnictwo Robotników było organizacją solidarystyczną o programie zbież-
nym ze Zjednoczeniem Zawodowym Polskim, które miało politycznie 
reprezentować. Ich program streszczał się w haśle przyłączenia Górnego Śląska 
do państwa polskiego. Miało ono tym większą nośność, że przedtem nie można go 
było wysuwać. Postulaty społeczne ograniczały się do rozbudowy ustawodawstwa 
pracy, skrócenia czasu pracy i podwyżki płac. Siedzibą zarządu było zresztą przez 
pewien czas prywatne mieszkanie Roguszczaków w Katowicach. Stronnictwo to 
szybko zapuściło korzenie na Górnym Śląsku, a w maju 1920 r. na skutek fuzji, 
jaka w całej Polsce dokonała się między Narodowym Stronnictwem Robotników 
i Narodowym Związkiem Robotniczym, przekształciło się w Narodową Partię 
Robotniczą. Było to solidarystyczne ugrupowanie chadeckie, stojące na gruncie 
pokoju klasowego, silnie akcentujące w swym programie katolicyzm polityczny, 
odrzucające walkę klasową w imię celów patriotycznych, opowiadające się jedno-
znacznie za inkorporacją Górnego Śląska do Polski. Narodowa Partia Robotnicza 
objęła polityczno-ideowym zwierzchnictwem Zjednoczenie Zawodowe Polskie 
i stała się pod względem liczebnym najsilniejszym ugrupowaniem w polskim obo-
zie narodowym w rejencji opolskiej. F. Roguszczak został prezesem dzielnicowej 
Narodowej Partii Robotniczej na Górny Śląsk, a w 1921 r. jako uczestnika ogól-
nokrajowego kongresu tej partii w Krakowie wybrano go na członka Rady Nad-
zorczej NPR w Warszawie. Z chwilą powstania Polskiego Komisariatu Plebiscy-
towego w 1920 r. w Bytomiu nawiązał on ścisły kontakt z jego kierownictwem. 
W imieniu swego stronnictwa sygnował liczne apele, odezwy i orędzia komisaria-
tu do społeczeństwa śląskiego. W pierwszej fazie trzeciego powstania śląskiego 
dnia 4 V 1921 r. F. Roguszczak wszedł w skład Naczelnej Władzy dla Górnego 
Śląska i do jej Wydziału Wykonawczego. W ten sposób stał się jedną z czołowych 
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osobistości w kierownictwie politycznym powstańczego ruchu zbrojnego. Wraz 
z Michałem Grajkiem i J. Rymerem reprezentował w tym gremium NPR. F. Ro-
guszczak był sygnatariuszem wszystkich dokumentów i publikowanych zarządzeń 
oraz obwieszczeń Naczelnej Władzy. Po likwidacji trzeciego powstania śląskiego 
F. Roguszczak współpracował z Naczelną Radą Ludową na Górnym Śląsku, wspie-
rając ją swym autorytetem. W związku z mającym nastąpić podziałem Górnego 
Śląska po plebiscycie w 1921 r. przystąpił do stosownych prac organizacyjnych 
w Narodowej Partii Robotniczej i Zjednoczeniu Zawodowym Polskim, reorgani-
zując komórki partyjne, a także związkowe zgodnie ze spodziewanym przebiegiem 
nowej granicy państwowej pomiędzy Polską a Niemcami. Wszedł jednocześnie 
w skład nowo powstałej Spółki Spożywczej „Zjednoczenie” w Katowicach, zwią-
zanej ściśle z ZZP i objętej patronatem NPR. Gdy dokonał się podział Górnego 
Śląska w 1922 r., a J. Rymer desygnowany został na wojewodę śląskiego, F. Ro-
guszczak został liderem NPR w województwie śląskim. Był jednym z najczynniej-
szych polityków narodowego ruchu robotniczego na polskim Śląsku, wpływał 
poważnie na oblicze społeczno-polityczne swojego ugrupowania. F. Roguszczak 
był bardziej działaczem narodowym niż robotniczym, co wynikało z charakteru 
NPR jako partii politycznej. Z urodzenia był Wielkopolaninem, świadomie stał się 
Ślązakiem, był demokratą i patriotą. Na terenie województwa śląskiego przez pe-
wien czas przewodził NPR, zachowując funkcję prezesa jej zarządu wojewódzkie-
go, później wchodził w skład zarządu jako członek tego stronnictwa. Przez cały 
okres międzywojenny był czynnym dziennikarzem współpracującym z „Polakiem” 
i „Kurierem Śląskim”. 

 Parlamentarzysta ogólnopolskiego Sejmu i Sejmu Śląskiego
F. Roguszczak był posłem Sejmu RP pierwszej kadencji w latach 1922–1927, 

drugiej w latach 1928–1930, trzeciej w latach 1930–1935 oraz posłem Sejmu Ślą-
skiego drugiej kadencji w 1930 r. i trzeciej w latach 1931–19356. Reprezentował 
w tych gremiach stronnictwo Narodowej Partii Robotniczej. Od początku piastował 
godność wiceprezesa klubu poselskiego NPR w Sejmie RP. W dniu 20 IX 1927 r. 
po złożeniu mandatu poselskiego przez Karola Popiela, dotychczasowego prezesa 
klubu poselskiego tego stronnictwa w ogólnopolskim parlamencie pierwszej ka-
dencji, F. Roguszczak otrzymał nominację na to stanowisko, stojąc na czele 18-
-osobowego klubu parlamentarnego. W Sejmie RP rozwinął aktywną działalność, 
często występował w obronie praw robotników, domagając się dla nich poprawy 
świadczeń socjalnych. Należał jako członek do następujących komisji sejmowych 
pierwszej kadencji ogólnopolskiego Sejmu: przemysłu i handlu, opieki społecznej 
i inwalidzkiej oraz nadzwyczajnej, powołanej po zajściach w dniach 6–8 XI 1923 r. 

6  Jerzy Pabisz, Wyniki wyborów parlamentarnych (do Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz do Sejmu Śląskiego) na terenie województwa śląskiego w latach 1919–1939, Wrocław 1966 
(Studia i Materiały z Dziejów Śląska, 7), s. 385–455. 
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w Borysławiu, Krakowie i Tarnowie. W wystąpieniach sejmowych zabierał głos 
w sprawach budżetowych, bronił konsekwentnie praw dzielnicy śląskiej oraz wy-
stępował również w obronie świadczeń socjalnych inwalidów wojennych. F. Ro-
guszczak przyczynił się do wprowadzenia w województwie śląskim ustawy o po-
pieraniu przemysłu cynkowego, zabierając głos w czasie obrad plenarnych Sejmu 
RP dnia 30 III 1926 r.7 Czynniki centralne zamierzały pozyskać kapitał zagranicz-
ny, szczególnie amerykański, aby zmniejszyć wpływy gospodarcze Niemiec na 
Górnym Śląsku. Parlament II Rzeczypospolitej przyjął dnia 30 IV 1926 r. ustawę 
o popieraniu przemysłu cynkowego8. W myśl art. 1 powyższego aktu prawnego 
Rada Ministrów została upoważniona do udzielania ulg w tym przemyśle, o ile 
nowe inwestycje kapitału zagranicznego w krajowych przedsiębiorstwach uzyska-
ją wysokość zapewniającą podniesienie i udoskonalanie produkcji. Postawa ta 
stwarzała dogodne warunki do inwestowania przez obcy kapitał w górnośląskim 
przemyśle cynkowym, najlepiej rozwiniętym w skali całego kraju. Po przewrocie 
majowym w 1926 r. Roguszczak był jednym z inicjatorów zebrania posłów i se-
natorów RP z Górnego Śląska poza Warszawą oraz uwolnienia internowanych 
cywilnych i wojskowych dostojników państwa polskiego. Poseł NPR był przeciw-
nikiem sanacyjnych rządów Józefa Piłsudskiego. Funkcjonowanie autonomii 
w województwie śląskim wyróżniało je od pozostałych (16) województw II Rze-
czypospolitej ustrojem konstytucyjnym. O ustroju tej jednostki terytorialnej prze-
sądzała ustawa konstytucyjna z 15 VII 1920 r., zawierająca statut organiczny wo-
jewództwa śląskiego9. Podstawą rozwoju cywilizowanych narodów i państw jest 
ich ustrój wewnętrzny, w którym ściśle nakreślone są prawa i obowiązki obywa-
teli przez władze administracyjne i ludność ich przestrzega. Poza konstytucją 
ustawa samorządowa jest najdonioślejszym aktem ustrojowym państwa i zarazem 
czynnikiem kształtującym w bardzo silnym stopniu stosunki gospodarcze i kultu-
ralne miast i wsi. Ustrojowe prawa samorządowe są podstawą rozwoju i dobroby-
tu społeczeństwa. Autonomia śląska dawała możność stanowienia własnych praw 
i rządzenia według własnych ustaw. W ścisłym znaczeniu oznaczała nadanie przez 
państwo pewnej prowincji własnej władzy ustawodawczej w pewnym zakresie. 
Autonomia jest określeniem nieustawowym istniejącego ustroju samorządowego 
województwa śląskiego i miała ono swoje źródło w polskiej ustawie państwowej, 
była sprawą wewnętrzną II Rzeczypospolitej i nadana została Śląskowi dobrowol-
nie przez Sejm Ustawodawczy. Była szkołą cnót obywatelskich, dawała ludności 
możność decydowania o swoich sprawach i wyrobienia się obywatelskiego i po-
litycznego. Według F. Roguszczaka najważniejszymi instytucjami autonomii ślą-

7  Stenogram I Sejmu RP z 283. posiedzenia z dnia 30 marca 1926 r., szp. 29–31. 
8  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Dz.U. RP) 1926, nr 49, poz. 292; Mieczy-

sław Grzyb, Narodowościowo-polityczne aspekty przemian społecznych w górnośląskim przemyśle 
w latach 1922–1939, Katowice 1978, s. 101.

9  Dz.U. RP 1920, nr 73, poz. 497; Witold Marcoń, Autonomia śląska 1922–1939 (wybrane 
zagadnienia), Toruń 2009. 
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skiej były: jednoizbowy Sejm Śląski jako regionalny organ ustawodawczy, Skarb 
Śląski oraz odrębny, tworzony według specjalnych zasad budżet śląski. O autono-
mii śląskiej mówił w ogólnopolskim parlamencie 8 II 1930 r.10 Na ten temat w Sej-
mie Śląskim drugiej kadencji lider NPR F. Roguszczak11 wypowiadał się 23 IV 
1930 r. Był on zwolennikiem przestrzegania przepisów statutu organicznego. Zwra-
cał uwagę na rolę Sejmu Śląskiego. W trzecim Sejmie Śląskim Roguszczak torpe-
dował posunięcia sanacji śląskiej zmierzające do dowolnego interpretowania au-
tonomii. Świadczy o tym jego wystąpienie w czasie 25. posiedzenia plenarnego 
śląskiego parlamentu trzeciej kadencji dnia 20 XII 1932 r. Powiedział wówczas: 
„Trzeba stwierdzić, że statut organiczny był tym czynnikiem, który zapobiegał 
wszelkim wstrząsom natury prawnej i organizacyjnej. Uchronił on Śląsk od wstrzą-
sów i całe życie zarówno państwowe, jak i społeczne szło dalej swoim utartym 
torem”12. Był odpowiedzialny za wprowadzenie ustawy o wewnętrznym ustroju 
województwa śląskiego (konstytucji śląskiej) zgodnie z przepisami statutu orga-
nicznego. Ustawa o wewnętrznym ustroju województwa śląskiego była najważ-
niejszą ustawą, którą Sejm Śląski miał prawo i obowiązek uchwalić. Ustawa ta 
miała być właściwą konstytucją śląską w ramach zakreślonych przez autonomię. 
Władze centralne zmierzały w kierunku unifikacji autonomicznego województwa
z całym państwem polskim. Respektowały jednak założenia statutu organicznego. 
Przez kilkanaście lat funkcjonowania autonomicznego organizmu widoczny był 
brak śląskiej ustawy ustrojowej. Lokalni politycy nie mogli znaleźć kompromisu 
w tej sprawie w Sejmie Śląskim i poza nim. Jednakże autonomia śląska mogła się 
obejść bez ustawy o wewnętrznym ustroju województwa śląskiego i realizowana 
była w trudniejszych warunkach. Działacz NPR uznawał autonomię za rzecz trwa-
łą. Bronił zasad zawartych w statucie organicznym. Roguszczak uważał, że auto-
nomia nie przyniosła żadnej szkody państwu polskiemu, przysporzyła zaś wielkich 
korzyści Śląskowi. Jego zdaniem województwo śląskie obdarzone było szeroką 
autonomią, która objęła również prawo administracyjne. Roguszczak zmierzał do 
utrwalenia odrębności autonomicznego organizmu, stąd postulował zachowanie 
i umocnienie autonomii. Uważał, że statut organiczny ułatwiał integrację woje-
wództwa śląskiego z resztą Polski i że zawierał wiele przepisów, które były pra-
wami korzystnymi dla ludności śląskiej. W myśl końcowych przepisów art. 33 
ustawy autonomicznej ludność pochodząca z województwa śląskiego powinna 
mieć zapewnione miejsca pracy w urzędach, na kolei. Opowiadał się przeciwko 
redukcjom zatrudnienia w śląskich przedsiębiorstwach. Autonomia śląska była 
według Roguszczaka rozwiązaniem pozytywnym. Zapewniła ona autonomicznemu 
organizmowi wiele istotnych korzyści finansowych, gospodarczych, kulturowych

10 Stenogram II Sejmu RP z 76. posiedzenia z dnia 8 lutego 1930 r., szp. 65–66. 
11 Sprawozdanie stenograficzne z 7. posiedzenia II Sejmu Śląskiego z dnia 23 kwietnia 1930 r., 

szp. 69. 
12 Sprawozdanie stenograficzne z 25. posiedzenia III Sejmu Śląskiego z dnia 20 grudnia 1932 r., 

cz. 2, szp. 49–50. 
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i socjalnych. Roguszczak stał na stanowisku, że autonomia mogła zapewnić do-
brobyt i pomyślny rozwój w każdej dziedzinie ludności części Górnego Śląska 
przyłączonej do Polski. Lider NPR stwierdzał, że autonomia została nadana Ślą-
skowi za ofiarne wystąpienie ludności w okresie plebiscytowym i w czasie powstań
śląskich. Według niego była ona potrzebna ze względu na odrębne tutejsze stosun-
ki. Roguszczak stwierdzał, że autonomiczny Sejm Śląski miał dla społeczeństwa 
śląskiego szczególne znaczenie. Nadanie Śląskowi daleko idącego samorządu 
z własnym parlamentem było narodową, społeczną i polityczną koniecznością. 
Struktura gospodarcza, odrębne ustawodawstwo polityczne i socjalne wymagało 
specjalnej czujności, zakusy szły bowiem w kierunku ograniczenia lub zniesienia 
autonomii śląskiej. A ona zapewniała rozwój gospodarczy i kulturalny polskiego 
Śląska. Uważał, że powinna być utrzymana w interesie państwa polskiego. F. Ro-
guszczak stwierdzał, że autonomię śląską województwo śląskie otrzymało od 
odradzającego się kraju oraz że skupiała ona lepszy aparat urzędniczy niż aparat 
państwowy, bo aparat zdecentralizowany oparty był na szerokiej autonomii komu-
nalnej. Zmierzał do utrzymania ustawy autonomicznej na polskim Śląsku. Zada-
niem autonomii śląskiej było stwarzanie prawa dogodnego dla ludności śląskiej. 
Parlamentarzysta NPR stał na gruncie autonomii Sejmu Śląskiego i godności au-
tonomii śląskiej. Statut organiczny według niego był w rękach dobrych i uczciwych 
gospodarzy, a autonomia śląska mogła być dobrodziejstwem dla województwa. 
F. Roguszczak zwracał uwagę na strukturę gospodarczo-przemysłową, tak skom-
plikowaną, że kierowanie nią wyłącznie przez czynniki centralne było prawie 
niemożliwe. Poza tym odmienne ustawodawstwo społeczno-socjalne potrzebowa-
ło także specjalnej opieki. Te właśnie przesłanki spowodowały, że Sejm Ustawo-
dawczy nadał Śląskowi rozbudowaną autonomię z własnym Sejmem dzielnicowym, 
podkreślając w ten sposób doniosłą rolę Górnego Śląska w życiu gospodarczym 
i politycznym państwa polskiego. Istnienie Sejmu Śląskiego dawało rękojmię, że 
prawa tubylczej ludności będą zachowane i zgodnie z duchem czasu rozbudowy-
wane, stwarzając spokojną atmosferę, konieczną do należytego pobudzenia życia 
gospodarczego. Domagał się uchwalenia ustawy o wewnętrznym ustroju woje-
wództwa śląskiego. Dążył do unifikacji autonomicznego organizmu z II Rzeczą-
pospolitą. F. Roguszczak opowiadał się za złączeniem Śląska z Macierzą. Uważał, 
że Śląsk, zamieszkały przeważnie przez rzesze pracownicze, potrzebował szcze-
gólnej opieki. Wybory do drugiego Sejmu Śląskiego odbyły się 11 V 1930 r., 
uczestniczył w nich F. Roguszczak. Mandat poselski uzyskał w okręgu wyborczym 
nr 1 z siedzibą w Cieszynie13. Uznawał Sejm Śląski za jednoizbowe ciało ustawo-
dawcze. Regionalny parlament miał za zadanie uchwalanie ustaw, które regulowa-
ły życie dzielnicy śląskiej we wszystkich dziedzinach przekazanych w statucie 
organicznym. W pracy legislacyjnej Sejmu Śląskiego miał poseł Roguszczak 
wzgląd na wszystkie czynniki, które składały się na całokształt życia gospodarcze-

13 Pabisz, Wyniki, s. 429. 
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go, kulturalnego i społecznego. Tak pojęta praca Sejmu Śląskiego prowadzona 
w harmonii mogła przynieść pożytek państwu polskiemu i dzielnicy śląskiej. Dru-
ga kadencja lokalnego parlamentu trwała zaledwie kilka miesięcy, od 27 V do 17 IX 
1930 r. Odbyło się zaledwie 10 posiedzeń plenarnych tego gremium. Na pierwszym 
posiedzeniu drugiego Sejmu Śląskiego dnia 27 V 1930 r. F. Roguszczak został 
wybrany na drugiego wicemarszałka14. Ponadto piastował w tym śląskim parla-
mencie godność przewodniczącego komisji wyznań religijnych i oświecenia pu-
blicznego. W lokalnym parlamencie drugiej kadencji zabrał głos w kwestii prze-
strzegania ustawy autonomicznej. Na drugim posiedzeniu tego parlamentu, dnia 
2 VI 1930 r., stwierdził z trybuny sejmowej: „polityka personalna władz woje-
wódzkich, urzędów i przedsiębiorstw państwowych, na których czele stoją kierow-
nicy z poza terenu Górnego Śląska, idzie od pewnego czasu systematycznie w kie-
runku zwalniania z pracy i posad ludności miejscowej, a na ich miejsce przyjmuje 
się ludzi z innych dzielnic Polski. Dotyczy to przeważnie Śląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, kolei państwowych i urzędu pocztowego. Polityka ta jest sprzeczna 
z obowiązującem na Śląsku ustawodawstwem, konstytucyjnie ludowi śląskiemu 
zagwarantowanem, oraz przyrzeczeniami Rządu polskiego. Powoduje ona rozgo-
ryczenie wśród miejscowej ludności i przynosi nieobliczalne szkody państwowe 
i społeczne”15. Optował, aby wojewoda Michał Grażyński podjął starania u władz 
centralnych w celu poszanowania zagwarantowanych Ślązakom konstytucyjnie 
praw, zaprzestania rugów miejscowej ludności z urzędów państwowych i woje-
wódzkich oraz policji. Wypowiadał się przeciwko narzucaniu Śląskowi urzędników 
wszelkich stopni z innych dzielnic Polski. Tym samym Roguszczak opowiadał się 
za przestrzeganiem przywoływanego już art. 33 statutu organicznego, mówiącego 
o ochronie ludności miejscowej przy zatrudnianiu w autonomicznym organizmie. 
Według F. Roguszczaka autonomia śląska przyczyniała się w wysokim stopniu do 
rozwoju gospodarczego i podniesienia poziomu kulturalnego w województwie 
śląskim i dlatego powinna być w całej rozciągłości utrzymana. Sejm Śląski uzna-
wał za jej wyraz. Wybory do regionalnego parlamentu trzeciej kadencji odbyły się 
23 XI 1930 r., Roguszczak uczestniczył w nich w okręgu wyborczym nr 1 z sie-
dzibą w Cieszynie. Poseł Jan Szulik złożył oświadczenie, że zrzeka się z dniem 
16 II 1931 r. mandatu poselskiego16. Na jego miejsce wszedł dnia 30 III 1931 r. 
F. Roguszczak z Katowic17. Kadencja autonomicznego parlamentu trzeciej kaden-
cji trwała do 26 III 1935 r. Poseł NPR był członkiem nadzwyczajnej komisji ustro-
jowej i komisji specjalnej do spraw parcelacyjnych. Lider NPR wypowiadał się na 

14 Sprawozdanie stenograficzne z 1. posiedzenia II Sejmu Śląskiego z dnia 27 maja 1930 r., szp. 
7–8. 

15 Sprawozdanie stenograficzne z 2. posiedzenia II Sejmu Śląskiego z dnia 2 czerwca 1930 r., 
szp. 51. 

16 Sprawozdanie stenograficzne z 4. posiedzenia III Sejmu Śląskiego z dnia 13 lutego 1931 r., 
szp. 1.

17 Sprawozdanie stenograficzne z 7. posiedzenia III Sejmu Śląskiego z dnia 30 marca 1931 r., 
szp. 3. 
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temat autonomii śląskiej z trybuny sejmowej. Był zwolennikiem przestrzegania 
przepisów statutu organicznego. W trzecim Sejmie Śląskim Roguszczak torpedo-
wał posunięcia sanacji zmierzające do dowolnego interpretowania autonomii. 
Świadczy o tym jego wypowiedź w czasie 25. posiedzenia plenarnego Sejmu Ślą-
skiego trzeciej kadencji dnia 20 XII 1932 r. Stwierdzał: „Trzeba powiedzieć, że 
statut organiczny był tym czynnikiem, który zapobiegał wszelkim wstrząsom na-
tury prawnej i organizacyjnej. Uchronił on Śląsk od wstrząsów i całe życie zarów-
no państwowe, jak i społeczne szło dalej swoim utartym torem”18. Działacz NPR 
uznawał autonomię śląską za rzecz trwałą. Bronił zasad zawartych w statucie or-
ganicznym. Uważał, że ten statut zawierał wiele przepisów, które były prawami 
korzystnymi dla ludności śląskiej. W myśl końcowych przepisów art. 33 ustawy 
autonomicznej, o czym już wspominano, ludność pochodząca z województwa 
śląskiego powinna mieć zapewnione miejsca pracy w urzędach. Według Rogusz-
czaka autonomia śląska była pozytywnym rozwiązaniem. Zapewniała ona autono-
micznemu organizmowi wiele istotnych korzyści finansowych, gospodarczych,
kulturowych i socjalnych – mogła zapewnić dobrobyt i pomyślny rozwój w każdej 
dziedzinie ludności części Górnego Śląska przyłączonej do Polski. Niewątpliwie 
porażką trzeciej kadencji parlamentu lokalnego stało się nieuchwalenie ustawy 
o wewnętrznym ustroju województwa śląskiego. Lokalni politycy przy udziale 
Roguszczaka nie mogli znaleźć kompromisu w tej sprawie w Sejmie Śląskim i poza 
nim. Ustawa ta miała być właściwą konstytucją śląską w ramach zakreślonych 
przez autonomię. Jednak autonomia śląska mogła obejść się bez ustawy o we-
wnętrznym ustroju województwa śląskiego i realizowana była w trudniejszych 
warunkach. Władze centralne zmierzały w kierunku unifikacji autonomicznego
województwa z całym państwem polskim. Jednocześnie władze te respektowały 
założenia statutu organicznego. Od połowy 1935 r. F. Roguszczak wycofał się 
z życia politycznego. Po napaści Trzeciej Rzeszy Niemieckiej na Polskę we wrześ-
niu 1939 r. stał się przedmiotem ustawicznych szykan ze strony władz okupacyj-
nych w Katowicach. Tutaj też przebywał do stycznia 1941 r., kiedy to władze 
okupacyjne wydaliły go na teren Generalnej Guberni. Bezpośrednią przyczyną 
wydalenia była odmowa podpisania listy narodowościowej. W styczniu 1941 r. 
Roguszczakowie zostali wykwaterowani z zajmowanego w Katowicach mieszka-
nia i zesłani do obozu przejściowego w Sosnowcu, a następnie do takiegoż obozu 
w Tarnowie. F. Roguszczakowi udało się uzyskać zwolnienie i wraz z rodziną 
znaleźć schronienie w Krakowie, gdzie wkrótce zmarł w wieku 61 lat, w dniu 27 XI 
1941 r., i gdzie został pochowany na Cmentarzu Podgórskim. F. Roguszczak był 
demokratą i patriotą, przeciwstawiał się rządom sanacji. Dążył do scalenia poszcze-
gólnych dzielnic państwa polskiego możliwie szybko ku ujednoliceniu prawodaw-
stwa samorządowego we wszystkich częściach Rzeczypospolitej. Dał ojczyźnie 

18 Sprawozdanie stenograficzne z 25. posiedzenia III Sejmu Śląskiego z dnia 20 grudnia 1932 r., 
cz. 2, szp. 49–50.
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z siebie dużo, nie żądając nic w zamian. Nie uzyskał lukratywnych stanowisk 
w służbie państwowej. Doświadczył licznych szykan, pod koniec życia spotkało 
go wiele gorzkich rozczarowań. F. Roguszczak był, podobnie jak J. Rymer, czoło-
wym przywódcą Narodowej Partii Robotniczej na polskim Śląsku. 
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ŚLĘŻAŃSKA” JAKO INTERDYSCYPLINARNE FORUM  

BADAŃ NAD ŚLĘŻĄ I OKOLICAMI

Od roku 2007 zasoby studiów śląskoznawczych ubogaca różnorodnością wy-
dawnictw „Biblioteka Ślężańska”, seria redagowana początkowo przez Wojcie-
cha Kunickiego i Joannę Smerekę, następnie od roku 2012 także Rafała Biskupa, 
a obecnie, od roku 2014, przez pierwszego z wymienionych oraz Wojciecha Fabi-
siaka i Marka Zyburę. Dotąd ukazało się pięć tomów Biblioteki, wszystkie nakła-
dem wrocławskiej Oficyny Wydawniczej Atut. Wspólnym mianownikiem jest dla
nich odniesienie do tematyki góry Ślęży i jej okolic i to bez przewagi perspektywy 
germanistycznej, jak mogłaby sugerować profesja większości redaktorów serii. 
(Pomysłodawcą, inicjatorem wydaje się sam W. Kunicki).

Serię zainicjowała monografia J. Smereki, Kościół św. Jakuba w Sobótce (2007, 
ss. 240), w której przedmowie zarysowany został przez W. Kunickiego ogólny 
profil przedsięwzięcia wydawniczego, a także pojawiła się zapowiedź kolejnych
tomów, z reedycjami na czele, mającymi dziś już – zwłaszcza pierwsza – walor 
źródłowy: Gottfrieda Heinricha Burgharta Iter Sabothicum. Ausführliche Beschrei-
bung einiger An. 1773 und die folgenden Jahre auf den Zobten=Berg gethanen 
Reißen / Wodurch sowohl Die natürliche als historische Beschaffenheit Dieses In 
Schlesien so bekannten und Berühmten Berges Der Welt vor Augen geleget wird. 
Mit Kupffern (wyd. 1, Breslau–Leipzig 1736) oraz Moritza Sadebecka Der Zob-
tenberg und Seine Umgebung (wyd. 1, Breslau–Bonn 1856).

Obydwie te zapowiedzi zostały spełnione. Najpierw, w roku 2008, ukazała się 
w polskim tłumaczeniu i opracowaniu J. Smereki monografia Sadebecka pt. Góra 
Ślęża i jej okolice. Dzieło Burgharta w wydaniu bilingwicznym udostępnione zo-
stało natomiast cztery lata później pt. Podróż na Górę Ślężę, a przekładu i opra-
cowania dokonał W. Kunicki. W niniejszym omówieniu kolejność przedstawiania 
poszczególnych pozycji Biblioteki Ślężańskiej wyznacza zasadniczo historia badań. 
Dopiero więc po dziełach Burgharta i Sadebecka przychodzi kolej na powstałe 
już w XXI w. trzy tomy: wspomnianą wyżej monografię kościoła św. Jakuba, wy-
dane już dwukrotnie opracowanie zbiorowe Ślężańskie światy (red. W. Kunicki, 
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J. Smereka, 2011, ss. 459, i 2013, ss. 463) oraz wybór tekstów z XIX i XX w. pt. 
Od patriotyzmu do nacjonalizmu. Rok 1813 w Sobótce i jego rola w świadomości 
narodowej Niemców (wyd. W. Kunicki, 2014, ss. 267).

Omawiana edycja dzieła Burgharta obejmuje faksymile pierwodruku wraz 
z rysunkami samego autora oraz równoległe polskie tłumaczenie (s. 27–229) 
z komentarzem wydawcy, W. Kunickiego, w formie przypisów (s. 231–234), po-
przedzone jego wstępem (s. 7–25). W końcowej części zamieszczono bibliografię
oraz indeksy nazw geograficznych i osobowych (s. 245–250). Urodzony w 1704 r.
w Dzierżoniowie Burghart (zm. 1771) na etapie studiów uwieńczonych doktoratem 
z medycyny we Frankfurcie nad Odrą zgłębiał też chemię, metalurgię, filozofię,
matematykę, historię, a ćwiczył się także w malarstwie i rysunku. Wielostronność 
zainteresowań i talentów pozwoliła mu zrezygnować z praktyki lekarskiej na rzecz 
nauki. Odniesienie się we wstępie W. Kunickiego1 do obecnego wydania do tych 
wątków z biografii Burgharta i jego środowiska rodzinnego czytelnie obrazuje jego
znakomite przygotowanie do podjęcia kompleksowego opracowania ślężańskiej 
problematyki. Nie mniejszą zaletą tego wprowadzenia jest też umiejscowienie 
Burghartowskiego oglądu Ślęży w kontekście kulturowym jego epoki (s. 9–11). 

Właśnie tytułowa „ślężańska podróż” (iter Sabothicum) z 1733 r. oraz wędrów-
ki z następnych lat wyznaczają perspektywę oglądu samej góry – specyficzną: od
strony Dzierżoniowa – a następnie, dzięki spojrzeniu już z jej szczytu, porządek 
odkrywania przed kręgiem uczonych „skarbów Śląska”. Liczy się w tym wypadku 
nie sama wiedza, ale także kluczowa w tej epoce naoczność w prezentacji góry 
i widoku z jej wierzchołka, odsłaniająca jej centralne i symboliczne znaczenie dla 
Śląska. W ten sposób satysfakcja z objęcia wzrokiem pejzażu kraju, zresztą nowo-
cześnie, bo z lunetą i mapą, łączy się z jego oswajaniem przez racjonalną refleksję
(zob. s. 13), co oddaje już pierwszy paragraf Iter Sabothicum (s. 45–63). Zrelacjo-
nowanie obserwacji poszczególnych miast, pasm górskich, Odry stało się w nim 
odskocznią do namysłu nad funkcjonującymi w dawnych źródłach i współcześnie 
etymologiami nazwy góry; ostatecznie żadnej z nich Burghart nie uznał za godną 
wiary, ale przytoczona dyskusja przedstawia znaczną wartość poznawczą w docie-
kaniach nad miejscem Ślęży w tradycji dziejopisarskiej i ludowej2. 

W paragrafie 2 (s. 63–71) podkreślił autor położenie masywu w środku Śląska
(przytaczając propozycje obliczenia długości i szerokości geograficznej), odnosząc

1  Warto dodać, że po wcieleniu Śląska do Prus na polecenie Fryderyka II reformował górnic-
two na Górnym Śląsku, a z jego nominacji został również profesorem kolegium w Brzegu. Włączał 
się twórczością literacką w apologię historycznych praw Hohenzollernów do Śląska, nawiązując 
w tym kontekście do piastowskiej przeszłości kraju (istotny był tu motyw związków dynastycznych 
Hohenzollernów z Piastami), szerzej zob. Wojciech Kunicki, Wstęp, [w:] Gottfried H. Burghart, 
Podróż na Górę Ślężę, wyd., tłum. i opr. Wojciech Kunicki, Wrocław 2012 (Biblioteka Ślężańska 
4), s. 7–9.

2  Wśród propozycji etymologicznych Burghart wymienia uchwytne źródłowo już w XVI w. 
objaśnienie nazwy Zobtenberg jako „góry towarzyszącej” od zotteln – „iść”, „skradać się” (s. 49 
i 59).
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je do dalszego i bliższego otoczenia gór i miejscowości. Następnie odniósł się 
w paragrafie 3 (s. 71–81) do najdawniejszych wzmianek historiografii i horografii
łączonych ze Ślężą, poczynając od niebudzącego wątpliwości w tej mierze przeka-
zu Thietmara z Merseburga (zm. 1018). Skupił się jednak głównie na dowodzeniu, 
iż góra ta to wspomniane w II w. przez Ptolemeusza Asciburgium – wszystko to 
plasując w obszarze starożytności niemieckich. Wielkość Masywu Ślęży omówił 
Burghart w paragrafie 4 (s. 81–99) w odwołaniu do dawniejszej silesiografii, ale
wysokość już na podstawie własnych badań z użyciem wynalazku jego czasów, 
barometru (miał świadomość niedokładności własnego pomiaru, ale już nie jej 
skali – przeszacował o ponad 400 m). 

W najobszerniejszym z paragrafów 5 (s. 99–159) zawarł Burghart szczegółowe 
dane odnośnie do obiektów na szczycie Ślęży: ruin zamku, kaplicy i jej wnętrza 
z inskrypcjami oraz pobliskiego źródła i resztek obwałowań. Poruszył też kwestię 
jaskiń (żadnej nie odnalazł) i związanych z nimi legend, a także odniósł się do piel-
grzymek na górę, by na koniec przejść do rzeźb z samego masywu i jego okolic. 
W przypisach (od s. 109) zebrał autor cenny dziś materiał do poznania oplatających 
górę historycznych i legendarnych wątków, związanych z Piotrem Włostowicem, 
Piastami, kanonikami regularnymi, rozbójnikami i Zygmuntem Jagiellonem; na-
stępnie szeroko odniósł się do baśniowej historii o Mężach w Ślęży (s. 131–147), 
dalej wierszy z kościoła na górze, kreślących jej wizję w metaforyce Etny i Golgoty, 
ale zwłaszcza korony kraju, z której widać wszystkie jego skarby (s. 149–151). 

Z perspektywy dzisiejszych badań nad kulturą materialną docenić należy opi-
sy i szkice rzeźb ślężańskich (s. 151–153), a także ich nazewnictwo. Z „kobietą 
z rybą” (obecnie często „postacią z rybą”) i leżącym obok „niedźwiedziem” (dziś 
także nazywanym „dzikiem”) z krzyżem na grzbiecie łączyło się przytoczone 
przez Burgharta podanie o zabitej przez zwierzę dziewczynie upamiętnionej tym 
pomnikiem na wzór krzyży pokutnych. „Świnię” zaś z okolic Strzegomian (obecnie 
„niedźwiedź” wniesiony na szczyt) uznał autor za sprawą znaku krzyża na brzuchu 
za kamień graniczny, przy czym wybór jego kształtu miał wskazywać na Świdnicę 
jako stolicę księstwa, którego granicę miał wyznaczać3.

W odniesieniu do codziennego bytowania okolicznej ludności istotny walor 
widoku góry – do czego odnosi się paragraf 6 (s. 159–173) – stanowiła właściwość 
meteorologicznej wyroczni. W tym kontekście rozważań Burgharta doszedł do gło-
su charakterystyczny dla jego epoki element estetyzacji (por. uwagi W. Kunickiego 
na s. 23–24) w opisie zjawisk numinotycznych, fascynujących, jak spowijających 
górę mgieł oglądanych ze szczytu czy przeżytej na nim przerażającej burzy. Od-

3  Interpretacja tych znaków krzyża jako granicznych wciąż jest aktualna, aczkolwiek w ramach 
badań nad podziałem góry i jej okolic między opactwo NMP na Piasku we Wrocławiu a władzę 
książęcą w XIII w. zob. np. Wacław Korta, Tajemnice góry Ślęży, Katowice 1988, s. 343–344. 
Kształt zatem tzw. świni nie ma tu zasadniczego znaczenia, a liczy się wtórne wykorzystanie rzeźby 
do oznaczenia granicy. W tym kontekście Burghart (s. 159) rozważa możliwość, iż przypisywanie 
Ślęży nazwy „Góry Książęcej” ma historyczne uzasadnienie. Zob. też niżej, przyp. 10. 
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niósł się tu także autor do rozległych osuwisk ziemnych czy błędnych ogników. 
Paragraf 7 (s. 173–195) przynosi natomiast połączony z wyliczeniem gatunków 
opis flory i fauny zaobserwowanej na Ślęży, a następny (s. 195–213) przedstawia
„skarby jej łona”: minerały i metale; w przypisach zawarto wskazówki, gdzie je 
znajdować nie tylko w masywie, ale i okolicach, a wieńczy tę część patetyczna 
gloryfikacja szczęśliwej, opływającej w bogactwa natury krainy Ślązaków (s. 213).
Utwór zamyka paragraf 9 (s. 213–229), przybliżający – na zasadzie rekonesansu 
– Radunię; omówiono jej położenie względem okolicznych miejscowości, przymio-
ty i bogactwa natury, ale też znajdowane na niej relikty przeszłości: urny, kamienne 
koło oraz przedmiot z brązu o kształcie siekiery. 

Dużą pomocą w korzystaniu z tej edycji utworu służą przypisy obecnego 
wydawcy, z identyfikacjami i omówieniem miejsc, osób, rozwinięciem wątków
zdarzeniowych i wskazaniem niepodanych w pierwodruku źródeł wiedzy (uję-
tych także w dołączonej przez wydawcę bibliografii). Warto za W. Kunickim
podkreślić, że wzorcem dla pracy Burgharta była Historia naturalna Szwajcarii 
Jakuba Scheuchzera, a signum temporis było zminimalizowanie w niej znaczenia 
wątków konfesyjnych, czego czytelny przykład stanowi potraktowanie baśni o Mę-
żach w Ślęży jedynie jako ciekawostki. Stąd też i w topice poezji ślężańskiej, jak 
zauważa wydawca, Burghartowi bliżej do Etny niż Golgoty (choć – zob. wyżej 
– wspomina obie)4. Warto w tym miejscu również dodać, że już w Iter Sabothicum 
(s. 167) pojawia się dziś wciąż atrakcyjne skojarzenie Ślęży ze spowitym chmurami 
i nad nimi górującym Olimpem.

Utwór Burgharta od początku stanowił bestseller, a o tym, że stał się też kamie-
niem węgielnym zobtenologii – jak wiedzę o Ślęży określił wydawca – świadczy 
sposób spożytkowania go po ponad stu latach w monografii Moritza Sadebecka
(1809–1885), przez zarówno liczne odwołania, jak i kontynuację wyznaczonych 
kierunków dyskusji i zaawansowane naśladownictwo w strukturze opracowania 
oraz pewne podobieństwo metod badawczych (np. rola naoczności). Omawiane 
polskie wydanie „Ślęży i jej okolic” liczy w całości 113 stron oraz dwie mapy 
dołączone na końcu przed okładką (pominięto natomiast zamieszczone na końcu 
pierwodruku tabele matematyczne). 

Sadebeck pochodził z rodziny przybyłej na Śląsk z Priegnitz w czasie wojny 
trzydziestoletniej, która osiągnęła szczególną zamożność dzięki działalności jego 
ojca, Friedricha (1741–1819), handlowca i producenta tekstylnego w Dzierżonio-
wie. Dzieciństwo Moritza przypadło jednak na czasy upadku rodzinnego przed-
siębiorstwa wskutek dekoniunktury doby wojen napoleońskich. Po ukończeniu 

4  Kunicki, Wstęp, s. 17–19, omawia recepcję tej legendy w XVII i XVIII w., by przejść do 
jej wpływu na Angelusa Silesiusa, a następnie wysunąć interesującą koncepcję odnośnie do starań 
wspomnianego mistyka na rzecz odbudowy sobótczańskiego kościoła św. Anny, skąd pątnicy wy-
ruszali na szczyt Ślęży. W ten sposób Trzebnica od północy, a Sobótka od południa miały „trzymać 
w katolickich objęciach protestancki Wrocław”, a widoczna z Wrocławia góra miała być znakiem 
tej katolickiej obecności (s. 20).
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studiów uniwersyteckich we Wrocławiu został nauczycielem w tamtejszym Gimna-
zjum św. Marii Magdaleny, którego był zresztą absolwentem. Kwestie te omówiła 
w Przedmowie J. Smereka (s. 7–22)5, charakteryzując następnie imponujące spek-
trum działalności naukowej i zawodowej Sadebecka; parał się – co dokumentuje 
kilkadziesiąt artykułów – nie tylko matematyką i fizyką, których nauczał, ale też
chemią, botaniką, astronomią, geologią, kartografią i geodezją. Kierował powsta-
łym w 1856 r. Biurem Planu Wrocławia przy magistracie miasta, a 10 lat później 
podjął pracę w Instytucie Geodezyjnym w Berlinie. Miał też talent muzyczny 
i próbował sił jako kompozytor. 

W swej twórczości krajoznawczej, co znakomicie obrazuje właśnie omawia-
na tu monografia6, łączył wyliczone dziedziny wiedzy z elementami warsztatu 
historyka. Przystępując do pracy, rozpoznał materię źródłową, jak najdawniejsze 
wierszowane opisy Ślęży z XVI w., a zwłaszcza wydawane wówczas źródła ślą-
skie, oraz krytycznie odniósł się do wcześniejszych opracowań z Iter Sabothicum 
Burgharta na czele (zob. wstęp, s. 25–27). Dokładniej niż poprzednik omówił Sa-
debeck – w rozdziale I, s. 29–47 – centralne dla Śląska położenie masywu góry, 
charakteryzując następnie poszczególne jego wierzchołki, położone na nim łąki, 
granie, ścieżki, a dalej doliny i nawadniające je potoki oraz rzekę Czarną Wodę 
z jej dopływami. Przeniósł tym samym uwagę na okolice góry, tamtejsze wznie-
sienia i kamieniołomy, poświęcając też nieco miejsca lokalnej ludności wiejskiej 
– ocenił jej dialekt jako „rozwlekły i szorstki” oraz podkreślił zajęcia: rolnictwo 
i tkactwo. Następnie (od s. 38) przewodnicko-encyklopedycznie odniósł się do 
topografii Sobótki, zwłaszcza trzech tamtejszych kościołów, po czym skrótowo
omówił wsie wokół góry: zasygnalizował ich najdawniejsze poświadczenia, podał 
liczbę ludności, zaznaczając na ogół liczbę ewangelików.

Naoczność jako imperatyw badawczy w sposób szczególny dochodzi do głosu 
w rozdziale II (s. 49–58), w którym Sadebeck w zgodzie z ludową etymologią na-
zwy góry jako „towarzyszącej”7 podkreślił jej niemalże wszechobecność w krajo-
brazie kraju, ale skupił się głównie na widoku ze szczytu Ślęży; przedstawił wykaz 
gór i wzniesień oraz miejscowości i rozmaitych obiektów widocznych stamtąd, 
ujęty w dwóch tabelach stosownie do miejsca obserwacji: 1) z dziedzińca kościoła; 
2) z punktu widokowego. W dalszej części rozdziału omówił ów widok, bez wątku 
estetyzacji właściwego twórczości Burgharta, którego naoczne dane zostały przy tej 
okazji skorygowane, podobnie jak częściej w tym kontekście przywoływane ustale-
nia Georga Kunowskiego publikowane w „Schlesische Provinzialblätter” (1810). 

Sadebeck zakwestionował też wyznawane przez poprzednika przekonanie, 
iż Ślęża to Ptolemejskie Asciburgium, co stało się w kolejnym rozdziale, o jej 

5  Na s. 13 wystąpiła literówka w dacie rocznej nekrologicznego wspomnienia Sadebecka: 1855, 
co należy sprostować.

6  Warto nadmienić, że jeszcze przed omawianą tu monografią M. Sadebeck napisał podobne 
opracowanie Wzgórz Strzelińskich: Die Strehlener Berge, Breslau 1850.

7  Zob. wyżej, przyp. 2. 
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nazewnictwie. Zestawiając najdawniejsze zapisy w tym zakresie, podzielił dziś 
kontrowersyjny pogląd, że już przekaz Thietmara potwierdza funkcjonowanie 
„Śląskiej Góry” (Mons Silensis)8. Uczony słusznie podkreślił, że miano to od 
XIV w. zaczęło wychodzić z użycia na rzecz Sobótki/Zobten, by zakwestionować 
„święte ognie” jako ewentualny źródłosłów nowszej nazwy, a opowiedział się za 
urobieniem jej od przyległego miasta, zgodnie zatem z obecnym stanem badań9. 
Ponadto za bezzasadne uznał łączenie ze Ślężą nazwy Fürstenberg10, podobnie też 
jako osobliwość w dociekaniu genezy jej imion zakwalifikował m.in. skojarzenia
z łacińskim „milczeniem” (w wypadku mons Silensis) czy słowiańską „czapką” 
(odnośnie do Zobtenberg). 

W rozdziale IV (s. 67–80) Sadebeck najpierw zarysował dzieje Ślęży. Zasadnie 
zakwestionował pogląd dawniejszej historiografii o oblężeniu warowni na jej wierz-
chołku w 755 r. przez germańskiego wodza Swidno, by wskazać jako najdawniejszą 
pewną wiadomość źródłową odnoszącą się do góry przekaz Thietmara odnośnie do 
wydarzeń 1017 r. Podał też w wątpliwość pogląd o istnieniu zamku Piotra Włosta 
na jej szczycie, poruszając następnie węzłowe do dziś problemy w dyskusji nad 
jej przeszłością, m.in.: prawo własności do góry nadane kanonikom regularnym 
z wrocławskiego Piasku i datowany na 1209 r. jej podział między nich a władzę 
książęcą, wzniesienie zamku na szczycie, uczynienie go twierdzą husytów czy 
budowa istniejącego do dziś kościoła (konsekrowanego w 1702 r.).

 Historię góry autor doprowadził aż do własnych czasów, natomiast zamiesz-
czony dalej szkic dziejów Sobótki (od s. 76) jedynie do schyłku XV w. Uwagę 
skupił na uformowaniu się miasta (od wsi targowej do uzyskania praw miejskich 
w 1399 r.), zmianach przynależności ośrodka do księstw śląskich na przestrzeni 
XII–XIV w., a w związku z tym zwłaszcza problemach własnościowych i jurysdyk-
cyjnych wynikających z jego położenia w dobrach klasztornych. Sadebeck uznał 
rozstrzygnięcie tych kwestii przez Macieja Korwina – na zasadzie pozostawienia 
mnichom ceł i wójtostwa w Sobótce, a poddania tamtejszych mieszczan sądow-
nictwu świdnickiemu – za ostateczne uformowanie się miasta. 

Osobny rozdział monografii (s. 81–93) Sadebeck poświęcił reliktom przeszłości
w terenie i związanym z nimi legendom, począwszy od ślężańskich rzeźb – jak 
„panna” i „niedźwiedź”, „świnia” spod Strzegomian, „mnich” z okolic Garncarska, 
„opancerzona głowa” (obecnie „grzyb”) z Sobótki, „lwy”11 – oraz charakterystycz-

8  Zob. niżej w tym omówieniu, s. 120–121.
9  Aczkolwiek – już błędnie – wywodzenia samej nazwy miasta od „sobótek” nie wykluczał. 
10 Odmiennie niż Burghart, zob. wyżej, przyp. 3. O genezie tego raczej literackiego utożsamienia 

Ślęży z Książem już w legendzie z XIV w. zob. np. Marek Cetwiński, Piastowie rodowitymi Ślą-
zakami: średniowieczna „tradycja wynaleziona”, [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 Identi-
täten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts), red. Stanisław Rosik, Thomas Wünsch, Wrocław 2011,  
s. 130. 

11 Na s. 91–93 zamieszcza rysunki większości tych rzeźb, a „lwów” wylicza cztery: z sobóckiego 
kościoła św. Anny, z Garncarska i dwa z Górki. 
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nych kamieni: pierwszy z krzyżem, na leśnej drodze (w pobliżu postaci z rybą), 
a drugi z wyrytą literą A przy źródle niemal na szczycie12. Osobno odniósł się do 
wieży zamku w Górce, a następnie do jam na północnym zboczu Ślęży; domnie-
manie, iż są one śladami zamieszkiwania tu najdawniejszej ludności niemieckiej, 
wspomniał z dystansem, optując za kontynuacją badań. 

Na koniec tego rozdziału zajął się ślężańskimi jaskiniami, wskazując umiejsco-
wienie jednej z nich w pobliżu szczytu. Do związanych z nimi legend podszedł 
bez większej atencji, co godne zauważenia, postponując zwłaszcza nieludowe 
wątki (jak opowieść o trzech mężach w górze Ślęży). Rozwijał zatem kierunek 
refleksji nad materialnymi pomnikami przeszłości wyznaczony już przez Burghar-
ta13, weryfikując część jego ustaleń, podobnie jak w dwóch ostatnich rozdziałach.
W szóstym (s. 95–99), o warunkach geologicznych, omówił występowanie po-
szczególnych minerałów w masywie góry i jej okolicach, a w siódmym tamtejszą 
szatę roślinną: wyliczył ponad sto gatunków flory występujących w rejonie góry,
a Łąkę Sulistrowicką docenił jako jeden z najbardziej urozmaiconych pod tym 
względem zakątków Śląska. 

W badaniach historycznych Sadebeck odwoływał się do współcześnie obficie
udostępnianych pomników dziejopisarstwa oraz dokumentów, m.in. przez G.A.H. 
Stenzla w Scriptores Rerum Silesiacarum, a dzięki krytycznemu podejściu wie-
le z jego konstatacji, nie tylko wyżej wspomnianych, nie traci na aktualności14. 
Warto też podkreślić, iż wyodrębnione przez Sadebecka, także w nawiązaniu do 
twórczości Burgharta, problemy badawcze zajęły trwałe miejsce w nauce, aczkol-
wiek dziś, co naturalne, plasują się w zdecydowanie szerszym spektrum refleksji.
Obecny stan i różnorodność badań znakomicie obrazuje tom Ślężańskie światy, do 
którego podstawę stworzył plon interdyscyplinarnej konferencji zorganizowanej 
przez redaktorów w Sobótce w październiku 2010 r.15

Pierwszy dział publikacji, zatytułowany Przyroda i geologia, otwiera dwugłos 
Między nauką a baśnią... (s. 17–29), w którym charakterystyka materii skalnej 
w Masywie Ślęży dokonana przez Alfreda Majerowicza zestawiona została ze 

12 Sadebeck odrzucił koncept łączący to „A” z mitologicznymi Asami, ale jego propozycja, czyli 
odniesienie do Arrovaise, w nawiązaniu do pochodzenia wrocławskich (tu: ślężańskich) kanoników 
regularnych, to domysł na niemal tak samo słabych przesłankach. 

13 Przypomniał też znaleziska wspomniane u Burgharta: dysk i siekierkowaty przedmiot z brązu, 
a podał też wiadomość o znalezisku granitowej tablicy, jednak bez przekonania o jej wartości histo-
rycznej.

14 Aczkolwiek nieraz brakowało mu dziś oczywistego krytycyzmu i np. nazbyt ufnie podszedł do 
legendy o rezydowaniu na górze kilku pierwszych opatów późniejszego wrocławskiego konwentu 
kanoników regularnych św. Augustyna (s. 68). 

15 W niniejszym omówieniu podstawę stanowi drugie, poprawione wydanie tomu, w którym 
w stosunku do pierwszego dokonano przepracowania niektórych artykułów, a przede wszystkim zmie-
niono układ całości. Rozdzielono blok Turystyka i archeologia i tak powstał osobny dział poświęcony 
turystyce oraz szerszy Architektura, badania terenowe i archeologia (łączący teksty archeologiczne 
z zawartością bloku Architektura z pierwszego wydania). Zmiany te zapewniły większą zwartość 
tematyczną poszczególnych działów. 



110 Stanisław Rosik

szkicem Lucyny Biały, poświęconym legendom i baśniom ludowym związanym 
z górą. Prezentowanie mineralogii czy petrografii w parze z odniesieniem do podań
osnutych wokół podatnego na symboliczno-mityczną interpretację fenomenu kraj-
obrazowego wpisuje się w nurt tradycji zobtenologicznej co najmniej od czasów 
Burgharta. W następnym artykule Ludwik Żołnierz (s. 31–42) omówił szatę rośliną 
obszaru ślężańskiego, uwzględniając historię jej badań, a także zgłaszając postulaty 
w sprawie ochrony zagrożonych gatunków flory. Dalej Krzysztof Krzyżanowski
i Dariusz Wójcik przedstawili na solidnej podstawie wyników eksploracji w tere-
nie i opracowań historycznych dawne kopalnie: na zboczu Ślęży w pobliżu Polany 
z Dębami, i średniowieczną, zapewne złota, pod szczytem, a także eksploatowane 
w XX w. kopalnie chromitu pod Czernicą w masywie Raduni oraz magnezytu 
w Sobótce (s. 43–56).

Drugi blok tematyczny poświęcono historii i miejscom pamięci. Próbę umiej-
scowienia podstawowej dla badań nad znaczeniem góry w czasach plemiennych 
wiadomości Thietmara o jej kulcie na tle innych wzmianek źródłowych z XI–XII w. 
o sanktuariach słowiańskich podjął Grzegorz Gołaś (s. 59–64). Ze względu na brak 
analizy porównawczej tekst mógłby co najwyżej stanowić popularne zasygnalizo-
wanie stanu źródeł, jednak i taka ewentualna kwalifikacja nasuwa wątpliwość, gdyż
już samo nieprzetłumaczenie obfitych łacińskich cytatów uniemożliwia uznanie
ujęcia za popularnonaukowe. Wreszcie konkluzja, iż wzmianka Thietmara o Ślęży 
„nie dostarcza zbyt wielu informacji” jest, jak na standardy studiów wczesnośred-
niowiecznych, raczej chybiona, zwłaszcza że dotychczasowe badania wykazują, iż 
ma ów przekaz spory potencjał interpretacyjny, wieloaspektowo już wykorzystany 
m.in. w dociekaniach religioznawczych i toponomastycznych. 

Do nich nawiązał Stanisław Rosik (s. 65–72), podnosząc rolę Ślęży, związanych 
z nią mitycznych wyobrażeń i jej symbolicznego potencjału – kluczowa w jego 
uwydatnieniu okazuje się idea axis mundi – w procesach kształtowania się Śląska 
jako regionu i związanych z nim fenomenów tożsamości. Wywód bierze początek 
od analizy najdawniejszych tradycji historiograficznych związanych z górą, a za-
mykają go dociekania nad wejściem w obieg nazwy góry związanej z miastem 
Sobótką w społecznym kontekście procesów urbanizacyjnych XIV–XV w. Roz-
wój tradycji ślężańskiej od połowy XVIII do połowy XIX stulecia w szczególnym 
kontekście stworzonym przez wejście Śląska pod panowanie Prus omówił Jacek 
Dębicki (s. 73–84). Autor na podstawie bogatego materiału źródłowego przed-
stawił znaczenie góry w omawianym okresie jako symbolu poczucia tożsamości 
Ślązaków, łączącej pierwiastki słowiańskie i germańskie obecne w ówcześnie 
funkcjonujących wątkach historycznych i legendarnych odnoszących się do prze-
szłości kraju. 

Następne wypowiedzi koncentrują się na elementach pejzażu kulturowego oko-
lic Ślęży. Jan Kurek, na podstawie spisanych pod koniec XX w. relacji niemieckich 
autochtonek, przedstawił ponad pół wieku wcześniejsze przejawy żywotności, 
głównie w wymiarze pokutnym, kultu św. Stanisława w Starym Zamku pod Sobót-
ką i w Świdnicy; naszkicowanie fenomenu czci polskiego świętego w środowisku 



 Świat Ślęży – ślężańskie światy... „Biblioteka Ślężańska” jako interdyscyplinarne forum  111

niemieckim pozwoliło Autorowi ukazać też interesujące biografie jego przedsta-
wicieli (s. 85–93). Z kolei kultem św. Jana Nepomucena w odniesieniu do jego po-
mnika w Milinie zajęła się Ewa Grochowska, umiejscawiając jego fundację (1733) 
w szerokim kontekście stosunków wyznaniowych doby habsburskiej w wymiarze 
regionu i miejscowości (s. 93–100). Szkic dziejów wspólnoty Kościoła katolickiego 
w Sobótce po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów 
administracji i infrastruktury, przedstawiła następnie J. Smereka (s. 101–114).

W kolejnym studium Marcin Dziedzic odniósł się do upamiętnienia pomni-
kami na Śląsku i w Sudetach, w tym w Sobótce, bohatera zmagań Prus z Napo-
leonem, poległego w 1813 r. młodego poety Theodora Körnera (s. 115–132). Do 
tej tematyki nawiązuje też artykuł Gabrieli Dziedzic (s. 135–143), szczegółowo 
przedstawiającej przebieg obchodów stulecia pruskiej wojny wyzwoleńczej 1813 r. 
w Sobótce i Rogowie Sobóckim oraz formy jej upamiętnienia (pomniki, pocztówki, 
medale, widowisko teatralne). Franciszek Biały i L. Biały podjęli temat rytuali-
zacji w dobie nazizmu na Śląsku pamięci o starogermańskich thingach w postaci 
mistycyzujących widowisk. Odbywano je w specjalnie wznoszonych w miejscach 
uświęconych tradycją np. pogańskich świętych gajów czy ważnych, legendarnych 
wydarzeń amfiteatrach – jeden z nich znajdował się w Sobótce, u stóp Ślęży (s.
145–152). Problemem politycznej ideologizacji obrazu śląskiej góry w pamięci 
zbiorowej po II wojnie światowej na masową skalę, bo za sprawą pisemnych prze-
wodników turystycznych po tzw. Ziemiach Odzyskanych, zajął się Piotr Przybyła 
(s. 153–169). Szymon Beźnic rozwinął natomiast refleksję nad najnowszą falą
ideologicznego – pod znakiem New Age – spożytkowania fenomenu Ślęży na 
przykładzie działalności Projektu Cheops, a w związku z tym wykopalisk na jej 
szczycie (s. 171–192)16.

W bloku poświęconym turystyce Tomasz Przerwa przedstawił wkład w jej 
rozwój Towarzystwa Ślężańskiego (Zobtengebirgsverein), którego działalność 
przypadła na lata 1885–1945 (s. 195–203); udostępnił wyniki badań szeroko ujęte 
w uznanym monograficznym opracowaniu książkowym17. Dalej następują reflek-
sje Jana Pacholskiego nad działalnością PTTK ze szczególnym uwzględnieniem 
aktywności tej organizacji w Masywie Ślęży. Autor poświęcił też uwagę patronom, 
których imiona noszą tamtejsze schroniska: Romanowi Zmorskiemu i Boguszowi 
Zygmuntowi Stęczyńskiemu, oraz ich związanej z górą twórczości (s. 205–220). 
Historią samych schronisk na jej szczycie od XIX w. aż do czasów współczesnych 
zajęli się Tomasz Dudziak i Artur Kwaśniewski (s. 221–239).

W kolejnej części zbioru skupiono się na dziejach kultury materialnej, głów-
nie historii architektury i archeologii, aczkolwiek otwiera tę część opracowanie 

16 Skorygować należy datowanie na s. 171 pojawienia się Ślężan w ich siedzibach na IV w. Po-
twierdza ich obecność dopiero przekaz z IX w., a w świetle obecnych badań mogli pojawić się tu 
najwcześniej w VI–VII w.

17 Zob. Tomasz Przerwa, Odkryli dla nas piękno gór. Trzy sudeckie organizacje górskie 1881–
1945: Verband der Gebirgsvereine an der Eule, Waldenburger Gebirgsverband, Zobtengebirgsverein, 
Toruń 2003. 
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z zakresu urbanistyki, w którym Wanda Kononowicz naszkicowała koncepcje 
z początku XX w. urządzenia Sobótki i rejonu Ślęży w odwołaniu do idei miasta-
-ogrodu (s. 243–250). Dalsze studia odnoszą się już do konkretnych obiektów 
w sąsiedztwie góry i na niej samej. Bogusław Czechowicz w analizie treści ideo-
wych portali domów mieszczan w Sobótce z czwartej dekady XVI w. uwydatnił 
koegzystencję motywów z tradycji kościelnej i cesarskiej (s. 251–261). Dzieje 
dworu w Będkowicach przedstawił A. Kwaśniewski, koncentrując się na podstawie 
badań architektonicznych na poszczególnych fazach budowy tej rezydencji w dobie 
nowożytnej (s. 263–288). Losami obiektu z drugiej strony góry, średniowiecznego 
zamku w Górce, zajęła się Klaudia Stala (s. 289–301), zgłaszając istotne postulaty 
rewizji stanu badań. Autorka zaproponowała wcześniejszą niż ogólnie dotąd przy-
jęta datację budowli, mianowicie już na XII w., przy jednoczesnym zakwestiono-
waniu tezy, iż na początku miała ona charakter sakralny. Dalsze badania, zwłaszcza 
archeologiczne, pozwolą zapewne zweryfikować te ustalenia.

Kolejny ciąg artykułów dotyczy już obiektów na szczycie Ślęży, na których 
dzieje nowe światło rzuciły badania wykopaliskowe prowadzone w latach 1998– 
2006. W pierwszym, poświęconym poszukiwaniom najdawniejszego ślężańskiego 
kościoła, Tomasz Kastek, Aleksander Limisiewicz i Roland Mruczek (s. 303–321), 
opowiadając się na podstawie przeglądu stanu badań historycznych za istnieniem 
klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna na szczycie góry, przedstawili 
propozycje hipotetycznej interpretacji reliktów budowli i znalezisk odkrytych 
pod posadzką tamtejszego kościoła albo w powiązaniu z pierwszym tamtejszym 
zamkiem, albo – co ma być bardziej pewne – jako pozostałości po związanej wła-
śnie ze wspomnianymi zakonnikami świątyni z XII w. Biorąc jednak pod uwagę 
kontrowersje wokół historyczności pobytu pierwotnego konwentu wrocławskich 
kanoników regularnych św. Augustyna na śląskiej górze, pozostaje przyjąć wspo-
mnianą propozycję z rezerwą i czekać na dalsze archeologiczne argumenty za tak 
wczesną datacją odkrycia18. 

Tak czy inaczej przedstawiony efekt badań wyznacza istotny postęp w ar-
cheologicznym rozpoznaniu szczytu Ślęży, podobnie jak treść kolejnych dwóch 
artykułów, obu autorstwa A. Limisiewicza, R. Mruczka i Michała Stefanowicza. 
Pierwszy dotyczy późnośredniowiecznego zamku na Ślęży (s. 323–340), a drugi 
tamtejszego kościoła wzniesionego w latach 1698–1702 (s. 341–355). Omówienie 
stanu badań archeologicznych i zgłoszenie postulatów ich kontynuacji w wypadku 
obydwu tekstów łączy się z przedstawieniem historycznego kontekstu wzniesie-

18 Stan źródeł pisanych nie pozwala na jednoznaczne potwierdzenie zaistnienia w czasach Piotra 
Włostowica klasztoru kanoników regularnych na szczycie Ślęży. Autorzy wykazują znajomość scep-
tycznego stanowiska w tej sprawie (m.in. M. Cetwińskiego), jednakże woleli bez większej dyskusji 
oprzeć się zwłaszcza na optymistycznych ustaleniach W. Korty. Warto dodać, że poświadczenia 
samego ślężańskiego kościoła (czy kościołów) w dokumentach XII–XIII w. nie mogą być jedno-
znacznie wiązane z budowlą na szczycie góry. Stąd też kluczowe znaczenie w dalszych dociekaniach 
w omawianej sprawie zyskuje argumentacja archeologiczna.
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nia i funkcjonowania budowli, aczkolwiek nie bez udziału poglądów budzących 
kontrowersje. Za nieuzasadnione w artykule o zamku ślężańskim należy uznać 
odróżnianie XIII-wiecznego grodu od tzw. I zamku (s. 326–327), gdyż przytoczony 
materiał źródłowy wskazuje, iż był to ten sam obiekt, wspomniany w dokumencie 
z 1343 r. już jako nieistniejący19. Zamyka tę część tomu głos Rafała Karnickie-
go w sprawie możliwości i konkretnych propozycji (ilustrowanych detalicznym 
materiałem ikonograficznym) udostępnienia pozostałości zamku na Ślęży przez
odpowiednie zaaranżowanie wnętrza budynku kościelnego (s. 357–364).

Ostatni dział w omawianym tomie zdecydowanie w porównaniu z poprzednim 
odrywa umysł „od ziemi”, odsłaniając literacki kształt Ślężańskich światów. Nata-
lia Żarska poddała analizie passusy z dziennika Josepha von Eichendorffa o jego 
wycieczce z czasów studenckich na Ślężę w 1804 r., by odnaleźć w tekstowym 
przedstawieniu jej masywu realizację popularnego ówcześnie programu ujmowania 
krajobrazu jako ogrodu pejzażowego, nawiązującego dzięki symbolice i alegorii 
do rajskiego prawzoru (s. 367–380). W. Kunicki natomiast, na kanwie historii 
transportowania w latach 1820–1845 ze ślężańskiego kamieniołomu do Krobielo-
wic głazu na budowę mauzoleum feldmarszałka Blüchera, uwydatnił motyw krea-
cji tej skały w sonecie Adelberta von Chamisso (1781–1838) na modłę znanego 
już w starożytnej tradycji epitafijnej „kamienia mówiącego” – w tym wypadku
przede wszystkim o wolności (s. 381–391; temat ten powróci poniżej). Do poezji 
von Chamisso, a konkretnie do genezy ballady O mężach w Górze Ślęży, odnios-
ła się także Agata Czarkowska, wskazując przesłanki za tezą, iż zainspirowały 
ją koncepcje znanego mu osobiście Carla Weifsloga uchwytne w baśni Eps, król 
cebulowy – kluczowy motyw to odkrycie niesamowitych postaci przez wejście 
w głąb ziemi (s. 393–398; tekst ballady w literackim przekładzie W. Kunickiego 
na s. 399–400). 

Kolejne dwa artykuły wkraczają w obszar studiów nad twórczością w dialekcie 
śląskim. R. Biskup zogniskował uwagę na postaci i poezji Roberta Rößlera (1838– 
1883), zasłużonego dla wykreowania ludowego wizerunku Ślęży (s. 401–408). 
Autor podkreślił jego wpływ na kształtowanie wyobrażenia góry jako miejsca pa-
mięci w obiegu społeczno-kulturowym, ale też wskazał na upamiętnianie postaci 
samego poety w pejzażu Sobótki (m.in. przez pomnik). Robert Rduch upomniał 
się natomiast o należyte miejsce w dzisiejszym obiegu wiedzy o śląskich literatach 
dla Ernsta Schenkego (1896–1982), w którego twórczości upersonifikowana Ślęża
stała się opowiadaczem w gwarze rozmaitych, komentujących codzienność, historii 

19 Dziękuję za dyskusję w tej kwestii Prof. Mateuszowi Golińskiemu. Raczej mylące jest też 
pojawienie się w tytule artykułu „castrum Czobotha” odnośnie do późnośredniowiecznego zamku 
na górze, gdyż określenie to dotyczy XIII-wiecznej warowni, czyli pierwszego zamku, a tymczasem 
późnośredniowiecznym był drugi, zbudowany ok. połowy XIV w. Wspomniany wątek pierwszego 
zamku na górze zajmuje sporo miejsca także we wcześniejszym artykule o najdawniejszym kościele 
na Ślęży (powtarzają się w obu tych sąsiednich tekstach nawet te same ryciny, na s. 318 i 324). Warto 
unikać tego rodzaju dublowania treści w tym samym tomie. 
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(s. 409–417). Zamyka tom szkic Henryka Wańka Święte góry Śląska. Autor, uznany 
pisarz i malarz, przeniósł na papier „czytanie” pejzażu Śląska jako archipelagu gór 
i wzniesień, wplatając w tę opowieść wątki historyczne i lokalne tradycje. Klimat 
estetyzacji oglądu krajobrazu znany już z Iter Sabothicum znalazł tu znakomitą 
kontynuację (s. 419–425). 

Zasygnalizowana tu imponująca panorama Ślężańskich światów czytelnie uzmy-
sławia różnorodność obecnie uprawianych nurtów zobtenologii; poruszanie się 
w tak rozległych obszarach tematycznych ułatwiają indeksy osobowy oraz toponi-
mów i hydronimów (niesłusznie w tytule zawężony do miejscowości). Podkreślić 
należy bogactwo materiału ilustracyjnego jako integralnego elementu wykładu. 
Koresponduje ono z realizacją obecnej w ślężańskich badaniach naukowych od ich 
zarania idei naoczności, przyjmowania za punkt wyjścia w namyśle odniesienia 
do konkretu w terenie, krajobrazie, co wpłynęło także na uszeregowanie tekstów 
w tomie. Z jednej strony egzemplifikuje ów wpływ zderzanie w dwugłosie diame-
tralnie różnych dziedzin, jak mineralogia i folklorystyka, z drugiej zaś wyznaczanie 
kolejności poruszanych tematów w dziale archeologiczno-architektonicznym pod 
dyktando itinerarium wiodącego przez ogląd miejsc wokół góry, a następnie na 
jej szczyt. Zdecydowanie dowartościowany został też na kartach tomu nurt badań 
nad rolą Ślęży w tradycji historycznej, jej literackimi kreacjami oraz znaczeniem 
góry w lokalnym pejzażu kulturowym, w tym odwołań do niej w kontekście innych 
nurtów zbiorowej pamięci. 

Bogaty materiał źródłowy do badań nad tak właśnie, a nie ściśle wokół góry 
skoncentrowaną problematyką, przynosi tom Od patriotyzmu do nacjonalizmu... 
Składa się on z obszernego wstępu W. Kunickiego (s. 7–66) oraz antologii teks-
tów (s. 67–254), a na końcu streszczenia niemieckojęzycznego (s. 255), indek-
sów osób i nazw miejscowych (s. 257–264) oraz wykazu ilustracji (s. 265–267). 
Publikacja obrazuje kształtowanie w XIX i XX w. pamięci społeczno-kulturowej 
o wydarzeniach antynapoleońskiej wojny wyzwoleńczej 1813 r., przełomowych 
dla formowania pruskiej, ale też niemieckiej tożsamości narodowej, i związanych 
z nią postaw patriotycznych. Sobótka zyskała w tym obszarze pamięci znaczącą 
rolę najpierw za sprawą stacjonowania w niej i pobliskim Rogowie zasłużonego 
w tej batalii korpusu mjr. Ludwiga Lützowa. Gros wstępu, a ściśle jego pierwszy 
rozdział, osnuto wokół losów tej formacji i jej sławnych postaci, co znakomicie 
wprowadza do początkowych sekcji antologii, poczynając od pierwszej, zatytu-
łowanej Prusy. 

Otwiera ją szkic Adolfa Wasnera Jak Prusy chwyciły za broń (tłum. M. Zybura, 
s. 69–80) z księgi jubileuszowej dla uczczenia setnej rocznicy walk korpusu Lützo-
wa20, a po nim następuje pełen płomiennych, patriotycznych czy nacjonalistycznych 
przesłań historyczny obraz antynapoleońskich zmagań Prus pióra Gustava Freytaga 
(tłum. W. Kunicki, s. 81–108). Oba teksty mają też wymiar dobrego wprowadze-

20 Adolf Wasner, Preussens Erhebung, [w:] Festschrift zur Jahrhundertfeier des Lützowschen 
Freikorps in Zobten-Rogau 1813–1913, Zobten am Berge 1813, s. 19–29. 
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nia do następnego działu, poświęconego jednemu z bohaterów pokolenia 1813 r., 
wspomnianemu już wyżej T. Körnerowi. Tu czytelnik znajdzie trzy utwory poety: 
Pieśń na uroczyste błogosławieństwo pruskiego korpusu ochotniczego. W przybyt-
ku bożym stanąć czas (tłum. Piotr Stronciwilk, s. 111), Apel 1813 (tłum. Natalia 
Domagała, s. 118–119) oraz Lützow szalony gna (tłum. J. Pacholski, s. 120–121), 
a także jego listy do ukochanej Henriette von Pereira oraz do rodziny (s. 112–117, 
tłum. P. Stronciwilk). Spuścizna ta, poszerzona o kolejne pisma Körnera, znalazła 
komentarz w powstałej blisko sto lat później jego biografii pióra Karla Bergera
(1912), której fragment Pośród Ochotników Korpusu Lützowa. Zasadzka w Kitzen 
(tłum. P. Stronciwilk, s. 122–131) przedstawia genezę poszczególnych utworów na 
konkretnych etapach ostatniego roku życia poety: przybycie do Wrocławia w lutym 
1913 r., by zaciągnąć się do armii, dalej pobyt w Sobótce i wymarsz do Saksonii 
(marzec–kwiecień). 

Ściślej w krąg ślężański wkracza kolejny, trzeci dział antologii, pt. Korpus Lüt-
zowa, który otwiera wyjątek z opublikowanej w 1841 r. Historii Korpusu Lützowa 
Johanna Friedricha G. Eiselen w przekładzie W. Kunickiego (s. 135–141) zatytu-
łowany Sobótka i Rogów – to rzeczowa opowieść o początkach tytułowego ochot-
niczego korpusu, do zaprzysiężenia 27 marca w kościele w Rogowie Sobóckim. 
Uzupełnia tematycznie poruszony wątek szkic A. Wasnera Zajazd „Pod Złotym 
Berłem” we Wrocławiu ze wspomnianego już festschriftu z 1913 r. (s. 143–144), 
w którym ukazano przywołaną w tytule gospodę – znaną już ze źródeł z XVI w., 
a w 1813 r. stanowiącą placówkę werbunku korpusu Lützowa – jako miejsce upa-
miętnienia tych wydarzeń przez urządzenie wnętrza i ikonosferę. Tekst przetłuma-
czyła Ewa Szymani, podobnie jak kolejny szkic Wasnera w tym dziale, również 
zaczerpnięty ze wspomnianego tomu rocznicowego z 1913 r., pt. Historyczny ko-
ściół w Rogowie; kreśli on historię dziś nieistniejącego już rogowskiego kościoła 
protestanckiego, a następnie przytacza wygłoszone okolicznościowe kazanie pasto-
ra Petersa, wnuka duchownego, który przed stuleciem błogosławił lützowczyków 
w tejże świątyni (s. 166–170). 

Klimat przygotowań tych obchodów przybliża następny tekst, apel hr. Maxi-
miliana von Pückler kreślący w listopadzie 1912 r. ich ogólną ideę oraz koncept 
konkretnych inicjatyw: pochód, widowisko teatralne, poświęcenie pomnika (tłum. 
W. Kunicki, s. 171–172). Autor uwznioślił swą odezwę odwołaniami do poezji 
Körnera i Eichendorffa, ale też starożytnej tradycji kraju Silingów (w tłumaczeniu 
„sylingów” – sic!) jako kolebki niemieckości na Wschodzie, w której leżeć miały 
Sobótka i Rogów. Szerzej o dziejach i znaczeniu w 1813 r. wspomnianego kościoła 
w drugiej z tych miejscowości traktuje zamieszczony wcześniej w omawianym 
dziale antologii, na s. 145–165, opublikowany w 1934 r. szkic Historyczny Ro-
gów, historyczna godzina (tłum. W. Kunicki, R. Biskup), w którym pastor Walter 
Gerhard przypominał formowanie się korpusu Lützowa, a następnie przedstawiał 
pamiątki tych wydarzeń w rogowskim domu modlitwy. Autor omówił też wznie-
sienie tej świątyni pod koniec XVIII w. na tle dawniejszych dziejów miejscowo-
ści, a następnie kwestie funkcjonowania tamtejszej parafii w XIX w., a zwłaszcza
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problemy z utrzymaniem budynku kościoła – wzniesiono go wadliwie i stąd wy-
magał wielu remontów. Ostatnie strony to refleksja nad położeniem chrześcijan
w rzeczywistości ówczesnych Niemiec, wskazanie zagrożeń dla życia religijnego 
za sprawą polityki władz republiki weimarskiej, co istotne, już w obliczu nastania 
nowego porządku – III Rzeszy.

Kolejny dział, dość krótki (s. 175–185), skupia teksty związane z kształto-
waniem pamięci o Blücherze w pierwszej połowie XIX stulecia: najpierw My-
śli rozproszone Carla Daniela Bacha ze „Schlesische Provinzialblätter” z lipca 
1816 r. (tłum. Krzysztof Żarski) w sprawie upamiętnienia pogromcy Napoleona 
przez budowę monumentalnej skalnej świątyni w Masywie Ślęży, która miałaby 
też otrzymać nowe imię Góry Blüchera (tekst ten powstał jeszcze za życia feld-
marszałka, zmarłego w 1819 r.). Następnie zaś zamieszczono pismo Bacha w tej 
sprawie do Fryderyka Wilhelma III z 8 II 1820 r. oraz lakoniczną odpowiedź od-
mowną monarchy na te postulaty (tłum. W. Kunicki). Konceptu monumentalnego 
upamiętnienia pogromcy Napoleona dotyczą też dwa kolejne teksty, autorstwa 
Friedricha Heinricha von der Hagen: Pomnik siły (z „Kunstblatt” z 18 XII 1820) 
oraz Posąg i kamień Blüchera na Śląsku (z „Kunstblatt” z 26 III 1827) w przekła-
dzie Marty Kopij. 

W pierwszej z tych wypowiedzi autor uzasadnia pomysł uczczenia wodza 
postawieniem na jego grobie głazu już wówczas wykuwanego w ślężańskim ka-
mieniołomie odwołaniem do antycznych tradycji (m.in. naśladownictwem mau-
zoleum gockiego Teodoryka w Rawennie). W drugiej, późniejszej o siedem lat, 
zwraca uwagę na trudności z realizacją tego zamysłu, z zebraniem środków na 
transport skały do Krobielowic, gdzie spoczął Blücher, by nawet wysunąć pomysł 
przeniesienia trumny z jego ciałem pod ów wykuty już kamień u stóp Ślęży, która 
miałaby stać się – w zgodzie z pomysłem Bacha – górą bohatera. W zgodzie też ze 
wspomnianą wyżej decyzją króla Prus nie podjęto jednak tej idei, przystępując do 
próby transportu głazu. Bezpośrednie przygotowania do niej ilustruje krótki ano-
nimowy głos ze „Schlesische Provinzialblätter” (b.d.) pt. Kamień Blüchera (s. 185, 
tłum. K. Żarski), który tchnie optymizmem co do powodzenia przedsięwzięcia. 
Przedwczesnym, jak się wnet okazało – skalny kolos utknął na kilkanaście lat na 
polu pod Rogowem. 

Jego widok natchnął Adelberta von Chamiso do napisania wspomnianego już 
wyżej sonetu, przytoczonego i w tej antologii (s. 186), i we wstępie ją poprzedza-
jącym (s. 49), gdzie w podrozdziale poświęconym kamieniowi Blüchera pojawiła 
się również wspomniana już, znana ze Ślężańskich światów interpretacja sonetu 
(zob. wyżej). Poprzedza ją zarys historii Kamienia Blüchera, celnie spinający jej 
elementy uchwytne na podstawie tekstów źródłowych z antologii w jedną całość, 
uzupełnioną w szczegółach faktograficznych, zwłaszcza odnośnie do prób trans-
portu głazu, ilustrowanych m.in. archiwalną ryciną projektu mającej w tym pomóc 
machiny, aż po jego wysadzenie w powietrze i użycie jego fragmentów do budowy 
krobielowickiego mauzoleum, w którym w 1853 r., w obecności króla Fryderyka 
Wilhelma IV, ostatecznie pochowano feldmarszałka.
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Ostatni dział antologii (s. 187–254), podobnie jak końcowy podrozdział wpro-
wadzenia (s. 59–66), poświęcono sobótczańskim pochodom i komersom studentów, 
które trwale złączyły się z kultywowaniem pamięci o zaangażowaniu wrocławskiej 
braci akademickiej w wydarzenia roku 1813. Literacko dopracowane wspomnienia 
uczestników tych obchodów – Heinricha Laubego (1836), G. Freytaga odnośnie 
do 1834 r., oraz dwie anonimowe relacje z lat 30.–40. XIX w.21 – oddają przebieg 
i koloryt pierwszych dziesięcioleci ich kultywowania: z jednej strony klimaty lu-
dyczne, upojnych biesiad, odkrywania walorów przyrody i mitologizacji elementów 
krajobrazu, poznawania przy okazji lokalnych zwyczajów i osobliwości, a z dru-
giej strony powiewy patriotyzmu i wolnościowego ducha, budzące podejrzliwość 
i represje ze strony władz państwowych i uniwersyteckich. 

Nowy ciąg tematyczny w tej części zbioru otwiera szkic historyczny Conrada 
Müllera z 1911 r., ogarniający stulecie sobótczańskich komersów (tłum. A. Czar-
kowska, Katarzyna Skubisz, wiersze W. Kunicki, s. 221–246), ich genezę, obrzę-
dowość oraz etapy rozwoju tradycji tych spotkań, nie pomijając wspomnianych 
kłopotów z cenzurą polityczną, w efekcie których od czasów Wiosny Ludów cza-
sowo zaprzestano ich organizowania. Mniej miejsca poświęcił autor reaktywacji 
ich tradycji, zwłaszcza po zjednoczeniu Niemiec, aczkolwiek odnosząc się do 
gloryfikacji Bismarcka (m.in. uczczenia go kolumną na Wieżycy) i przytaczając
poezję z tego okresu, oddał klimat tego etapu biesiad i wędrówek studenckich na 
Ślężę. Ich atmosferę przybliża też następny anonimowy zapisek o obchodach święta 
Bismarcka w Sobótce z 1907 r. (tłum. W. Kunicki, s. 247–249). Zamyka tę część 
wspomnienie Gerharta Hauptmanna (tłum. Małgorzata Słabicka, red. W. Kunic-
ki, s. 251–254) z jego udziału w 1881 r. w owym pełnym radości „święcie letnim 
i pijackim” (s. 251), kończącym się rozpraszającą opary tych studenckich „ba-
chanaliów” wspinaczką na górę „ku nowonarodzonemu, wzniosłemu i czystemu 
światłu” (s. 254). 

We wstępie do tomu W. Kunicki podkreśla (s. 62) jako walor tej relacji pomi-
nięcie wątków wilhelmińsko-patriotycznych, co zresztą nie powinno zaskakiwać, 
gdyż niemiecki noblista pisał te słowa z perspektywy ponad półwiecza, gdy epoka 
cesarstwa przeminęła. W refleksji nad sobótczańskimi komersami we wspomnia-
nym wprowadzeniu – w zgodzie z tenorem pozostałych tekstów – dowartościowano 
wagę nawiązań do roku 1813, a również wskazano szczególne znaczenie samej 
Ślęży w dobie obchodów stulecia Uniwersytetu Wrocławskiego w 1911 r. Góra 
stała się wówczas symbolem-strażnikiem zjednoczonej przez Bismarcka niemczy-
zny, przy czym ważny kontekst dla tej waloryzacji stworzyły optymizm i poczucie 
stabilizacji doby wilhelmińskiej, których wyrazem było nadanie obchodom aka-

21 Ściśle mowa tu o: Heinrich Laube, Niemiecka Prowansja, s. 189–192, tłum. Natalia Żarska; 
Gustav Freytag, Uniwersytet, s. 193–197, tłum. Piotr Stronciwilk; [Anonim], Komers roku 1834, 
s. 197–204, tłum. Wojciech Kunicki; [Anonim], Uroczystości sobótczańskie wrocławskich studentów 
w dniach 8 i 9 lipca 1842, s. 205–220, tłum. Marta Kopij, Ewa Szymani. 
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demickiego jubileuszu wymiaru święta miasta cywilizacyjnie spełnionego na ob-
szarze kulturowego pogranicza, germańskiej kohabitacji z żywiołem słowiańskim 
(traktowanym jako ostoja barbarii). 

Merytoryczną, a przy okazji estetyczną wartość tomu podnosi bogaty, celnie 
dobrany materiał ilustracyjny, mający przede wszystkim walor źródłowy. Takie 
znaczenie ikonografii stanowi zresztą znak rozpoznawczy całości Biblioteki Ślę-
żańskiej, co potwierdza również wspomniane już, pionierskie opracowanie kościo-
ła św. Jakuba w Sobótce autorstwa J. Smereki. W sposób szczególny wychodzi 
ono naprzeciw potrzebom obecnej społeczności miasta w zakresie poznania jego 
przeszłości, natomiast w szerszym kontekście badań śląskoznawczych użyteczność 
monografii sprowadza się przede wszystkim do wymiaru źródłowego, zwłaszcza
odnośnie do ostatnich 70 lat22. Poznanie tego właśnie okresu jest też szczególnie 
atrakcyjne dla lokalnego odbiorcy, gdyż odnosi się do sfery żywej dziś pamięci 
jego środowiska. Docenić należy też obfite sięganie Autorki do opracowań histo-
rycznych z XIX–XXI w. Słabością pracy okazują się niedostatki w zakresie analizy 
źródeł i brak należytego krytycyzmu, co uderza zwłaszcza w rozdziałach drugim, 
poświęconym powstaniu tytułowej świątyni (s. 15–26)23, i trzecim (s. 27–35), 
traktującym o jej wezwaniu w kontekście rozwoju kultu św. Jakuba24. 

Autorka opowiedziała się za datowaniem wzniesienia pierwotnego romańskiego 
kościoła w Sobótce ok. roku 1200, jednakowoż – przytaczając kilka rozbieżnych 
stanowisk w tej sprawie i opierając się także na wynikach zrelacjonowanych ba-
dań architektonicznych – wyboru tego nie uzasadniła. Zasadniczy rozdział pracy, 
czwarty (s. 37–134), poświęcono historii kościoła ujętej chronologicznie, a blisko 
trzy piąte zawartości dotyczy czasów po II wojnie światowej. O takich propor-
cjach zadecydowała dostępność źródeł, ale też brak selekcji danych i popadanie 
w nadmierną szczegółowość w kreśleniu okresu po 1945 r. W początkowej części 

22 Opracowanie oparto na różnorodnych źródłach, nie tylko wydanych zbiorach dokumentów 
czy pomnikach dziejopisarstwa, ale także źródłach archiwalnych, księgach chrztów, ślubów, zmar-
łych czy nawet relacjach pisemnych i ustnych, wywiadach osób związanych z parafią sobócką (zob. 
wstęp i rozdział I, s. 9–13). Autorka nieraz nadużywa określenia „dokument” w stosunku do innych 
rodzajów źródeł, np. kronik.

23 Już na s. 15 co najmniej zastanawia np. przyjmowanie za możliwą (topicznej przecież) licz-
by 77 kościołów fundowanych przez Piotra Włostowica czy wspominanie bez należytego dystansu 
domysłów o nałożeniu pokuty na niego przez Idziego z Tusculum. Nie przekonuje też asocjacyjne 
(s. 16–17) w stosunku do genezy kościoła św. Jakuba przywołanie motywu zwalczania pogaństwa 
przez założenie klasztoru na Ślęży, a wreszcie dość bezradnie przedstawia się wymienianie rozmaitych 
propozycji datowania początków sobóckiego kościoła, np. 1155 czy 1400 (s. 17), bez krytycznego 
odniesienia do nich choćby z użyciem podanych na tej samej stronie najdawniejszych poświadczeń 
źródłowych w tej sprawie czy namysłem, o której fazie istnienia budowli może być mowa w odnie-
sieniu do orientacyjnej daty 1400. 

24 Autorka uznaje, iż pierwotnie kościół parafialny w Sobótce otrzymał wezwanie maryjne, ale 
wyklucza w tym wypadku Jakubowe bez podania argumentów. Rozdział ten został na tyle zdomino-
wany przez uwagi o peregrynacjach i św. Jakubie (także jego kulcie w Sobótce), że jego tytuł zawężo-
ny do samego patrocinium nie jest adekwatny do treści. Warto sprostować niewłaściwe utożsamienie 
na s. 29 patrona sobóckiej świątyni z innym św. Jakubem, biskupem Jerozolimy.
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rozdziału, do wojny trzydziestoletniej, dzieje kościoła toną w opowieści o Sobót-
ce i kanonikach regularnych św. Augustyna. Przedstawiono także inne budowle 
sakralne (w tym na Ślęży), co dla czytelnika na pewno jest cenne, niemniej nie 
uwzględniono tego poszerzenia tematyki w tytule odnośnego podrozdziału. 

Kluczowe znaczenie ma w tym historycznym omówieniu nie tyle sam kościół 
św. Jakuba, ile skupiona wokół niego parafia, zwłaszcza po 1945 r. – dla tego
okresu narracja przybiera charakter wartkiego sprawozdania z życia lokalnej 
społeczności katolickiej sporządzonego z odwołaniem do danych z kancelarii pa-
rafialnej i kurialnych (wizytacji), wspartych dokumentacją konserwatorską, oraz
z urzędów gminy, województwa czy Komisji Majątkowej. Osobno, w rozdziale 
piątym, omówiono wyposażenie tytułowego kościoła, poprzedzając charaktery-
stykę poszczególnych obiektów w jego wnętrzu sumarycznym ujęciem dziejów 
obecnej gotyckiej, w XVIII w. poddanej barokizacji, budowli (s. 135–165 oraz 26 
ilustracji na wklejce). 

Ostatni, szósty rozdział pracy wypełniają: wykazy duchownych, omówienia 
protokołów wizytacyjnych i ksiąg metrykalnych od XVII w., a na koniec dane hi-
storyczne odnośnie do demografii Sobótki i jej okolic z uwzględnieniem stosunków
wyznaniowych (od XVIII w.); w świetle tych danych czytelnie zaznacza się do 
roku 1945 nietypowa w skali Śląska dominacja katolików w mieście i sąsiednich 
wsiach podległych kanonikom regularnym św. Augustyna, na zasadzie pewnej wy-
spy w protestanckim otoczeniu (przewaga ta zmniejszała się stopniowo w XIX w. 
i w pierwszej połowie XX w.). Książkę zamykają bibliografia i indeks osób. Ze-
brany i usystematyzowany w niej materiał z pewnością daje ogólny pogląd na 
dzieje sobóckiej parafii i jej świątyni, zaspokajając ciekawość czytelnika w wielu
kwestiach szczegółowych, a niedostatki warsztatowe i pomyłki w detalach25 nie 
zmieniają tego ogólnego werdyktu.

Omówiony zasób Biblioteki Ślężańskiej nie tylko uświadamia ogromne bogac-
two dotychczasowych studiów nad śląską górą i jej okolicami, ale też celnie uwy-
datnia ich multi- i interdyscyplinarność. Szczególnie należy docenić udostępnienie 
szerokiemu polskiemu czytelnikowi kamieni milowych zobtenologii w postaci dzieł 
Burgharta i Sadebecka, z którymi warto zestawić dziś również już klasyczne Ta-
jemnice góry Ślęży Wacława Korty (wydane w 1988 r. i od dawna już niedostępne 
na rynku księgarskim). Opracowania te dają też wgląd w umysłowość i konteks-
ty ideowe kolejnych epok, w których ukształtowały się do dziś kontynuowane 
kierunki badań, a w centrum uwagi stawia te konteksty tom Od patriotyzmu do 
nacjonalizmu... Podjęta w nim problematyka plasuje się na ważnym polu obecnie 
prowadzonych studiów i stąd znalazła się na poczesnym miejscu także w ramach 

25 Np. błędy w zapisie nazwisk: „Leciejewski” zamiast Leciejewicz, „Jamke” zamiast Jamka; 
przerysowanie okrucieństw austriackich żołnierzy w 1741 r., którzy jakoby „odcinali kobietom pier-
si” (s. 49–50) – w przekazie źródłowym mowa o okaleczaniu kobiecych obrazów („den Weibsbil-
dern”); przedstawienie historii rodu Haugwitzów jako właścicieli zamku na Ślęży zamiast w Książu 
(s. 159–160). Za uwagi w tych sprawach dziękuję Prof. Mateuszowi Golińskiemu.
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Ślężańskich światów, znakomicie obrazujących wielość nurtów dzisiejszej refleksji
nad górą (warto upomnieć się o uwzględnienie wśród nich, idąc pionierskim tropem 
Burghartowskim, zagadnień fauny).

Wysokiej użyteczności omawianej serii w warsztacie dzisiejszego badacza do-
wodzić nie trzeba – jest oczywista, ale warto na koniec ją unaocznić konkretnym 
przykładem odnoszącym się do fundamentalnej w dociekaniach nad przeszłością 
Ślęży wzmianki Thietmara o jej przedchrześcijańskim kulcie: „Posita est autem 
[haec] in pago Silensi, vocabulo hoc a quodam monte nimis excelso et grandi olim 
[sibi] indito; et hic ob qualitatem suam et quantitatem, cum execranda gentilitas ibi 
veneraretur, ab incolis omnibus nimis honorabatur”26. Kilkakrotnie przywoływana 
w omówionych wyżej publikacjach27, notorycznie uznawana jest za potwierdzenie 
odprawiania na górze pogańskich obrzędów, które miały przesądzić o uznaniu jej 
za świętą, a do utrwalenia tego poglądu istotnie przyczyniło się w ostatnich sześciu 
dekadach krążenie polskiego tłumaczenia Kroniki Thietmara autorstwa Mariana 
Z. Jedlickiego (1953), a w nim tego passusu:

 „Gród ten [Niemcza – S.R.] leży w kraju śląskim, który nazwę tę otrzymał 
niegdyś od pewnej wielkiej i bardzo wysokiej góry. Owa góra wielkiej doznawała 
czci u wszystkich mieszkańców z powodu swojego ogromu i przeznaczenia, jako 
że odprawiano na niej przeklęte pogańskie obrzędy”28. Owo „przeznaczenie” ma 
odpowiadać łac. qualitas (jakość, właściwość), co budzi wątpliwość jako nader 
odległy przekład, niemniej taki wybór pozwolił tłumaczowi stworzyć logiczny 
komunikat wyjaśniający genezę kultu góry w powiązaniu z mającymi się na niej 
odbywać obrzędami. Kluczowe znaczenie ma zatem w tym wypadku oddanie spój-
nika cum przyczynowo: „jako że”, ale wybór ten wydaje się chybiony. Wystarczyło 
bowiem oddać cum czasowo: „gdy”, „kiedy” i dzięki temu oddać przyczyny ota-
czania góry czcią zdecydowanie bliżej tekstu oryginalnego: ogrom i „jakość”, czyli 
jej przymioty; w tej interpretacji wzmianka o pogaństwie wskazuje na konkretne 
czasy funkcjonowania ślężańskiego kultu, wówczas już minione. 

Należy też podkreślić, że przytoczony passus nie pozwala jednoznacznie po-
twierdzić uprawiania praktyk pogańskich na samej górze. Liczy się w tym wypadku 
interpretacja w ramach cytowanej wiadomości przysłówka ibi, „tam” – według 
Jedlickiego: „na niej”, na górze. Tymczasem wobec podkreślenia przez Thietma-
ra, iż Niemcza leży w ziemi (pagus) nazywanej Silensi (Silensi), bardziej zasad-
ne kontekstowo wydaje się odniesienie ibi we frazie „cum execranda gentilitas 

26 Kronika Thietmara, tekst łac. i pol., wyd. i tłum. Marian Z. Jedl icki, Poznań 1953, VII, 59, 
s. 555. 

27 Np. Moritz Sadebeck, Góra Ślęża i jej okolice, tłum. i opr. Joanna Smereka, Wrocław 2008 
(Biblioteka Ślężańska 2), s. 67; Tomasz Kastek, Aleksander Limisiewicz, Roland Mruczek, Ec-
clesia sancte Marie de Monte Silencii? Nowo odkryte relikty budowli i rzeźb wczesnośredniowiecz-
nych na szczycie góry Ślęży koło Sobótki, [w:] Ślężańskie światy, red. Wojciech Kunicki, Joanna 
Smereka, Wrocław 2011 (Biblioteka Ślężańska 3), s. 303; Joanna Smereka, Kościół św. Jakuba 
w Sobótce, Wrocław 2007 (Biblioteka Ślężańska 1), s. 9. 

28 Kronika Thietmara, VII, 59, s. 554.
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ibi veneraretur” nie do góry będącej samą w sobie obiektem kultu, lecz do całej 
wspomnianej ziemi. Określił ją wreszcie polski tłumacz mianem kraju „śląskie-
go”, co koresponduje z wykładnią „Silensi” jako ablativus od łac. Silensis. Szerszy 
kontekst utworu nie sprzyja jednak i tej decyzji, gdyż Silensi funkcjonuje w nim 
najpewniej jako określenie terytorialne ukute od etnonimu, którego kronikarz nie 
zwykł odmieniać przez przypadki29. 

Postulat rewizji treści wspomnianego tłumaczenia pojawił się już w polifonii 
Ślężańskich światów30, więc nie on jest tu najważniejszy. Warto natomiast zwró-
cić uwagę na odległą tradycję funkcjonowania zakwestionowanej tu interpretacji 
kronikarskiego przekazu. Już bowiem w Iter Sabothicus Burghart, opierając się na 
dawniejszej silesiografii, upowszechnił przyczynowe – jako „weil” – rozumienie
dyskutowanego cum, stwarzając zresztą nieco zakłócony logicznie komunikat: górę 
czczono z racji jej właściwości i wielkości, ponieważ uprawiano na niej idolatrię. 
Co więcej, posłużył się w tekście nazbyt okrojonym odnośnym cytatem z dzieła 
Thietmara (tylko od słów „hic ob qualitatem...”), zatem bez wzmiankowania Niem-
czy i ziemi Silensi, przez co dyskutowane „ibi” łatwo przyszło mu odnieść właśnie 
do góry31. Burghart również przypisywał kronikarzowi używanie i odmienianie 
przez przypadki przymiotnika „Silensis”32. 

Powielanie tych poglądów w następnych stuleciach dowodzi siły oddziaływania 
nowożytnej tradycji na rozwój badań aż po XXI w., a przy tym optymizmem co do 
dociekliwości kolejnych generacji badaczy w pracy na źródle raczej nie napawa. 
Jednakowoż właśnie przypomnienie dzięki Bibliotece Ślężańskiej fundamentalnego 
dorobku z przeszłości, a zarazem ożywienie obecnej debaty zdecydowanie sprzyja 
namysłowi nad genezą tego stanu rzeczy. Co istotne, powyższe uwagi odnośnie do 
recepcji wiadomości Thietmara są jedynie jednostkową egzemplifikacją rozległego
potencjału omawianej serii, użytecznego w animowaniu badań zobtenologicznych 
i weryfikacji dotychczasowych ustaleń, zdecydowanie zresztą wykraczających poza
krąg regionalistyki. Pozostaje więc pogratulować Pomysłodawcy i Realizatorom 
przedsięwzięcia tak znaczącego już dorobku wydawniczego na niwie nauki oraz 
krzewienia kultury regionalnej. Warto czekać na kolejne tomy Biblioteki.

29 Zob. np. Stanisław Rosik, Kształtowanie się Śląska (do 1163 r.). Czynniki integracji regional-
nej, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 67, 2012, z. 4, s. 45.

30 Zob. idem, Mons Silensis (Ślęża) a kształtowanie się Śląska. Historyczny proces wobec naj-
dawniejszej tradycji, [w:] Ślężańskie światy, s. 67–68. 

31 Burghart, Podróż, s. 60–61; zob. też ibidem, s. 70–71, 74–75.
32 Ibidem, s. 3, 14. 
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Walter Wenzel, Slawen in Deutschland: Ihre Namen als Zeugen der Geschichte, Ham-
burg: Baar, 2015, ss. 276.

Osobom zainteresowanym historią języków zachodniosłowiańskich grupy łużyckiej, 
a także dziejami tej części obecnych wschodnich Niemiec osoby i dorobku Waltera Wen-
zela przedstawiać nie trzeba. Ten reprezentant lipskiego środowiska slawistycznego od lat 
60. XX w. daje się poznać czytelnikom jako badacz języków słowiańskich południowego 
Połabia, przede wszystkim ich antroponimii. W ostatnich latach Autor ten, wciąż działając 
czynnie na niwie antroponomastyki, coraz intensywniej zajmuje się także studiami z dzie-
dzin topo- i etnonimiki słowiańskiej, twórczo przy tym wykorzystując swój wcześniejszy 
dorobek. Ewolucja ta jest wyraźnie czytelna także w najnowszej książce lingwisty z Lip-
ska.

Omawiany tu tom, wydany przez wydawnictwo Baar pod naukową redakcją Andrei i Sil-
vio Brendlerów, jest kolejną już książką tego Autora ukazującą się w tym wydawnictwie; 
poprzednie wydane zostały w latach 2009 i 20141. Publikacja ta liczy 276 numerowanych 
stron i obejmuje: przedmowę redaktorów, spis treści (nieodsyłający niestety do oryginal-
nych wydań artykułów już wcześniej publikowanych, które czytelnik odnajdzie jednak przy 
samych tekstach), 21 studiów pióra W. Wenzela – w tym jedno napisane wespół z górnołu-
życkim historykiem i regionalistą Steffenen Menzelem – oraz liczącą niepełną stronę ob-
jętości erratę (nieobjętą już paginacją, po s. 276). Praca zawiera 27 ilustracji o charakterze 
merytorycznym (oprócz tego jest w niej kilka ilustrowanych wkładek reklamujących inne 
książki wydawnictwa Baar, w tym dwie przywołane wyżej prace W. Wenzela), z których 
aż 21 to ryciny barwne. 

Pod względem edytorskim i redakcyjnym książka sprawia wrażenie wybitnie oszczędnie 
pomyślanej, co niewątpliwie potaniło i uprościło proces wydawniczy, jednak niekoniecz-
nie ułatwia jej lekturę. Teksty Autora wydane już wcześniej jako artykuły czasopiśmienne 
zostały tu przedrukowane w postaci oryginalnej, bez ujednolicenia czcionki i sposobów 
cytacji, brak także jednej dla wszystkich tekstów bibliografii i spisu rycin. Są to w gruncie
rzeczy techniczne detale, naprawdę dotkliwy jest inny mankament omawianej książki: brak 
indeksu2. Z drugiej strony, pod względem redaktorsko-adiustacyjnym książka jest wybitnie 
„czysta” (co nie dziwi o tyle, że w 76% składa się z tekstów już kiedyś poddanych redak-

1 Walter Wenzel, Slawen – Deutsche – Namen: Beiträge zur westslawischen Personen- und 
Ortsnamenforschung mit besonderer Berücksichtigung des Sorbischen (2009); idem, Namen und 
Geschichte: Orts- und Personennamen im deutsch-westslawischen Sprachkontaktraum als historische 
Zeugnisse (2014). 

2 Przydałby się on tym bardziej, że te same wątki pojawiają w różnych częściach książki (np. 
kwestia antroponimów pochodzących od rzeczownika roj na s. 47–48 i 114).
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cji i wydanych drukiem); niewiele znajdzie się w niej także śladów przeoczeń lub błędów 
stylistycznych Autora bądź Redakcji3.

Spośród 21 studiów publikowanych w książce 16 zostało już wcześniej, w latach 
2010–2015, ogłoszonych drukiem na łamach różnych periodyków – najwięcej, bo aż sie-
dem, w budziszyńskim „Lětopisie”, cztery w lipskich „Namenkundliche Informationen”, 
dwa w „Zunamen/Surnames: Zeitschrift für Namenforschung” oraz po jednym w innych 
czasopismach („Zeszyty Łużyckie”, „Neues Lausitzisches Magazin”, „Beiträge zur Na-
menforschung”)4. Pozostałych pięć tekstów po raz pierwszy ujrzało światło dzienne wraz 
z prezentowaną tu książką. Spośród artykułów zamieszczonych w omawianej pracy więk-
szość poświęcona jest zagadnieniom z dziedzin antropo- i toponomastyki: po osiem tekstów 
traktuje o nazwach miejscowych lub osobowych, a trzy dalsze – o jednych i drugich. Dwa 
teksty – jeden już niegdyś publikowany (o nazwach Milzane i Besunzane, s. 137–147), 
a drugi po raz pierwszy wydany w omawianej tu książce (o nazwach Chutici, Quezici 
i Siusli, s. 271–276) – dotyczą natomiast słowiańskich etnonimów znanych z wczesnego 
średniowiecza. Wśród tekstów zebranych w omawianym tomie co najmniej cztery powstały 
na marginesie prac Autora nad innymi dziełami. Dwa z nich (opublikowane na s. 52–65 
i 85–99) to swego rodzaju „próbki” opracowywanego przez W. Wenzela „Niedersorbisches 
Zunamenatlas”, jeden (s. 167–191) stanowi sui generis podsumowanie prac nad tymże 
atlasem, jedno zaś opracowanie (s. 131–136), dotyczące stosunków narodowościowych 
w XV–XVII w. na terenie północno-wschodnich Górnych Łużyc w świetle antroponimów, 
to swoista zapowiedź książki przygotowywanej przez W. Wenzela wraz ze S. Menze-
lem. Interesujące wątki znajdzie w omawianej tu książce także czytelnik zainteresowany 
najdawniejszymi relacjami dialektów słowiańskich, jakimi posługiwano się na południe 
i północ od Rudaw, a następnie języka staroczeskiego i starołużyckiego; zagadnieniom 
tym poświęcono całkowicie bądź w znacznej mierze cztery z zawartych w tej publikacji 
szkiców (s. 124–130, 148–166). 

Większość prac zebranych w omawianej książce to studia mniej lub bardziej polemiczne 
bądź przyczynki do dyskusji, nierzadko kontynuujące pewne myśli nestora lipskiej sla-
wistyki, zmarłego niedawno Ernsta Eichlera (por. tu np. studium o nazwach związanych 
z bartnictwem czy też interpretację nazwy Besunzane), bądź rozbudowujące istniejące 
opracowania i hipotezy – często oparte głównie na studium nazw miejscowych – o wyniki 
własnych badań Autora z dziedziny antroponomastyki. Czytelnik znajdzie tu zatem kolejne 
ogniwa w niekończących się łańcuchach polemik dotyczących pochodzenia i interpretacji 
niektórych nazw miejscowych, w których często jako adwersarz W. Wenzela występuje, 
oprócz wspomnianego już E. Eichlera, inny lipski profesor slawista w stanie spoczynku, 
Heinz Schuster-Šewc. Daje się przy tym dostrzec wyraźną predylekcję prof. Wenzela do 
etymologii deantroponimicznych, przy czym trudno odmówić racji propozycjom Autora 

3 Jedyny ewidentny błąd tego rodzaju, jaki rzucił się w oczy piszącemu te słowa, to brak jednego 
wyrazu w nazwie zespołu archiwalnego „Archiwum Stanów Krajowych Górnych Łużyc” na s. 134. 
Ponadto można się zastanawiać, czy konieczne jest dodawanie dr. Jasperowi von Richthofen tytułu 
wolnego pana Rzeszy w spisie publikacji tekstu dotyczącego Zagozdu (s. 224), skoro sam zaintere-
sowany pod odnośnym artykułem bynajmniej jako „Freiherr” nie występuje.

4 Zestawienie większej części książki z prac już kiedyś ogłoszonych drukiem sprawiło, że nie 
do uniknięcia były pewne powtórzenia (por. np. s. 54 i 86 czy też 124–127 i 248), bynajmniej jed-
nak nierażące, jako że każdy fragment książki z założenia stanowi przecież odrębną całość, a Autor 
skrupulatnie odsyła czytelnika do wcześniejszych swoich tekstów.
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w sytuacjach, gdy przemawiają za nimi patronimiczne bądź dzierżawcze przyrostki od-
nośnych toponimów5. Trzeba zresztą przyznać, że liczne propozycje odejścia od odape-
latywnych etymologii toponimów na rzecz tych wyprowadzanych od nazw osobowych, 
proponowane w studiach składających się na omawiany tu zbiór, z reguły podbudowane 
są dogłębną i szeroką znajomością północnosłowiańskich imion, przydomków, przezwisk 
i nazwisk. Może zatem okazać się, iż wiele z nich oprze się krytyce; inne z pewnością da 
się w toku dalszych dyskusji uzupełnić6 bądź zastąpić innymi7.

W odniesieniu do etymologii nazw miejscowych proponowanych przez W. Wenzela 
zwraca uwagę nie tylko obfite czerpanie przezeń z własnej rozległej wiedzy i erudycji
z dziedziny antroponomastyki, lecz także częste szermowanie argumentem należytego umo-
tywowania etymologii. Jest to praktyka ze wszech miar słuszna i podparta z reguły rzeczo-
wą analizą kontekstu poszczególnych nazw: geograficznego i historycznego. Uwzględnienie
realiów geograficznych w omawianej tu książce obejmuje przy tym nie tylko, a nawet nie
przede wszystkim wgląd w charakterystykę geomorfologiczną poszczególnych obszarów, 
lecz także rozbudowane analizy zasięgów i frekwencji określonych rdzeni słowotwórczych 
na gruncie antropo- i toponimiki, co umożliwia skorelowanie wyników badań z tych dwóch 
subdyscyplin językoznawczych. 

Rozbiór kontekstu historycznego poszczególnych antropo- i toponimów pod piórem 
W. Wenzela jest nie mniej wszechstronny niż uwzględnienie przezeń geograficznych aspek-
tów poszczególnych zagadnień – co nie dziwi o tyle, że dzięki swym rozległym kwerendom 
na użytek prowadzonych przez siebie studiów nad antroponimią łużycką Autor omawianej 
publikacji sam de facto wstąpił do historycznego cechu i nawdychał się archiwalnego kurzu 
nie mniej od niejednego z „zawodowych” adherentów muzy Klio8. Wśród interesujących 

5 Por. tu np. liczne przykłady w tekstach dotyczących toponomastyki okolic Lipska (s. 251–270) 
i nowych etymologii nazw miejscowości między Łabą a Soławą (s. 100–121), czy też ustępy dotyczą-
ce górnołużyckich nazw Baselitz/Pazlicy, Canitz/Konjecy, Krakau/Krakow, Sauritz/Žurici na s. 9–13 
(o toponimach górnołużyckich zob. także osobne studium Waltera Wenzela, Slawische Ortsnamen 
– aus Appellativen oder Personennamen? Dargestellt an Ortsnamen der Oberlausitz, [w:] Studia 
linguistica in honorem Edvardi Breza, ed. Elżbieta Laskowska, Małgorzata Jaracz, Bydgoszcz 
2008, s. 274–281). 

6 Warto może w tym miejscu do staropolskich poświadczeń imienia Tyro, podanych przez Au-
tora w passusie dotyczącym nazwy Türchau (obecnie Turoszów, s. 213–214 książki), dodać wczesne 
wzmianki o osobie o tym imieniu działającej w X stuleciu w Czechach, zawarte w Kronice Czechów 
Kosmasa z Pragi oraz słowiańskiej legendzie o św. Wacławie. 

7 Można np. zastanowić się, czy za toponimem Dalzig, z brzmieniem słowiańskim zrekonstru-
owanym jako *Dalečaky, musi koniecznie kryć się zrost przysłówka dalé z czasownikiem čakati 
(por. w omawianej książce s. 100–101, 252), a nie po prostu derywat przymiotnika daleki bądź 
przysłówka daleko. Na gruncie polszczyzny przydomek bądź nazwisko *Daleczak nie jest wpraw-
dzie poświadczone, ale znane są: rzeczownik „dalecze” ‘dal’, przysłówek „daleczko” ‘w pewnej 
odległości’, przymiotnik „daleczki” ‘znajdujący się w pewnej odległości’ (por. Samuel B. Linde, 
Słownik języka polskiego, t. 1: A–F, Warszawa 1807, s. 402), a także nazwiska Dalecki i Daleczanka 
(zob. Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku, t. 1: A–G, red. Aleksandra Cieśl ikowa, 
Kraków 2007, s. 381). Hipotetyczne przezwisko bądź nazwisko Daleczak broniłoby się świetnie na 
gruncie języka polskiego w znaczeniach ‘syn Daleckiego’, ‘młody Daleki’, czy nawet ‘zamieszkały 
daleko’. Może podobny trop należałoby prześledzić także na gruncie dialektów serbołużyckich?

8 Na użytek swych dwóch prac: Walter Wenzel, Studien zu sorbischen Personennamen (Bautzen 
1987–1994) oraz idem, Niedersorbische Personennamen aus Kirchenbüchern des 16. bis 18 Jahr-
hunderts (Bautzen 2004), wykonał W. Wenzel, jak sam szacuje, 160 tys. wypisów z 675 źródeł.
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potencjalnie dla historyka passusów książki dotyczących motywacji topo- i antroponimów 
warto wspomnieć choćby wątki poruszone w studium dotyczącym osadnictwa klasztoru 
Dobry Ług: dyskusję kwestii pochodzenia odimiennych nazw miejscowych wsi lokacyjnych 
(s. 35–36) i kwestii braku pewnych grup przezwisk i nazwisk w zasobie antroponimów dol-
nołużyckich na danym obszarze w kontekście dziejów jego zasiedlenia i dominacji w tym 
procesie elementu niemieckiego (s. 33–35, 37–38). W niektórych przypadkach można 
nawet odnieść wrażenie, że argumentacja historyczna zajmuje nazbyt eksponowane miej-
sce w wywodach etymologicznych lipskiego profesora slawisty, tak jak np. na s. 10 (s.v. 
Canitz-Cristina), gdzie w polemice z H. Schusterem-Šewcem przywołał Autor nieistnienie 
we wczesnym średniowieczu władztwa gruntowego jako argument przeciw przedstawionej 
przez swego adwersarza etymologii9. Nieco zbyt daleko idący wydaje się także argument, 
jakoby nazwa miejscowa trafnie rekonstruowana przez Autora jako *Stupišče przemawiała 
za późną metryką danej miejscowości (s. 32), skoro – jak można dowiedzieć się choćby ze 
słownika dolnołużyckiego Arnošta Muki i z czego dobrze zdaje sobie sprawę także sam 
W. Wenzel (por. s. 118 omawianej książki s.v. Staupitz) – pod nazwą stupa w języku dol-
nołużyckim kryć może się nie tylko maszyna (prasa, tłocznia), lecz także proste narzędzie 
ręczne w rodzaju moździerza czy, nomen omen, stępy. 

Silny rys geograficzno-historyczny noszą studia Autora dotyczące toponimów wschod-
nich Górnych Łużyc, ziemi Niżan i okolic Lipska, prezentujące znamienną korelację mię-
dzy żyznością gleb w poszczególnych mikroregionach i rozrzutem poszczególnych grup 
słowiańskich nazw miejscowych, które W. Wenzel dzieli na dwa podstawowe zbiory: 
starsze (tu nazwy określające mieszkańców, np. patronimiczne, oraz złożone typu *Koso-
budy/*Žernosěky) i młodsze (tu nazwy dzierżawcze i topograficzne). Można oczywiście
zarzucić temu ujęciu skrajny schematyzm, jednak skupianie się toponimów o najbardziej 
archaicznych cechach na obszarach najżyźniejszych nie budzi raczej wątpliwości. Do 
należytego zniuansowania obrazu prezentowanego przez W. Wenzela konieczne byłyby 
pogłębione studia archeologiczne – trzeba bowiem pamiętać, że obraz uzyskiwany przez 
analizę nazw miejscowych jest statyczny i odzwierciedla stan zasiedlenia u schyłku XII 
bądź w początkach XIII w., gdy miały miejsce stabilizacja i reorganizacja osadnictwa 
wiejskiego oraz wzmożony napływ niemieckich osadników. Także tzw. stratygrafia topo-
nimów prezentowana przez W. Wenzela nie jest przecież stratygrafią sensu strictiori, jako 
że przynajmniej niektóre formanty popularne w początkach wczesnego średniowiecza (np. 
patronimiczne -ice, -owice) zachowały produktywność także w późniejszym okresie. 

Z punktu widzenia czytelnika polskiego szczególnie ważny jest wkład najnowszej 
książki W. Wenzela do studiów nad hydro- i toponimią polskiej części Górnych Łużyc. Od 
czasów pionierskich opracowań z XIX i pierwszej połowy XX w. tematami tymi zajmowali 
się jedynie pobieżnie różni badacze polscy przy okazji większych prac o charakterze zbior-
czym i słownikowym oraz Jerzy Nalepa w ramach swych studiów nad granicami Polski 
najdawniejszej10. Dwa studia W. Wenzela – jedno publikowane już wcześniej, o terytorium 
plemienia Besunzane, i drugie, po raz pierwszy udostępnione w omawianej publikacji, 

9 Wnioskowanie przedstawione przez Autora zawiera aż dwa aprioryczne założenia: że władztwo 
gruntowe stanowiło conditio sine qua non etymologii innej niż deantroponimiczna oraz że odnośna 
nazwa miejscowa pochodzi z wczesnego średniowiecza. 

10 Por. tu przegląd stanu badań pióra samego Waltera Wenze l a w pierwodruku jednego 
z uwzględnianych tu tekstów: Der Slawengau Besunzane im Lichte der Ortsnamen, „Namenkundli-
che Informationen”, 103/104, 2014, s. 392–393 (w omawianej tu książce s. 192–193). 
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o ziemi Zagozd – są najnowszą syntezą omawianej tu kwestii i obejmują wszechstronną 
analizę toponimów i niektórych hydronimów słowiańskich polskiej części Górnych Łużyc. 
Jako takie z pewnością stanowią one istotny wkład do dalszej dyskusji i interpretacji odno-
śnych nazw. Należy w tym miejscu szczególnie podkreślić dobrze uargumentowane przez 
Autora propozycje odejścia od utartych w nauce etymologii odnoszących się do niektórych 
miejscowości: Biernej i Ręczyna w Polsce, Gelutitz, Krobnitz i Schöps w Niemczech oraz 
Černousów w Republice Czeskiej (por. s. 197, 199, 212–213, 214–215). Z drugiej strony, 
można zastanowić się, czy słusznie zakwalifikował Autor (s. 193) nazwę miejscowości
Kunów (niem. Kuhna, pierwszy zapis: 1390 Kunow) jako mieszaną; w gruncie rzeczy 
mogła ona pochodzić zarówno od krótkiej formy germańskiego imienia Konrad (Kun, 
Kuno itp.), jak i od słowiańskiego przezwiska Kuna. Zastanawia także brak w szkicach 
W. Wenzela dwóch toponimów pojawiających się w starszych zestawieniach słowiańskich 
nazw miejscowych w niegdysiejszym powiecie żytawskim: Wanscha i Trattlau (obecnie 
Spytków i Kostrzyna)11; nawet jeśli Autor uznał ich słowiańskie pochodzenie za mało 
prawdopodobne, byłoby dobrze, gdyby tego rodzaju „wyrok” został wyrażony explicite 
i podbudowany odpowiednim uzasadnieniem. 

W kontekście studiów W. Wenzela nad hydro- i toponimią wschodnich Górnych Łu-
życ warta podkreślenia wydaje się podjęta przezeń polemika z tezami J. Nalepy, według 
którego pewne fonetyczne archaizmy spetryfikowane w niemieckich formach niektórych
hydro- i toponimów górnołużyckich wskazują, że aż po XIII w. teren ten zamieszkiwała 
ludność polska12. W swych wywodach prof. Wenzel podważa jeden z podstawowych argu-
mentów poznańskiego historyka i slawisty, mających rzekomo przemawiać za prapolskim 
pochodzeniem nazwy rzecznej Mandau, negując w ogóle jej słowiańską etymologię (s. 204, 
216–218 książki). Co ciekawe, lipski badacz nie podjął w ogóle dyskusji z innymi argumen-
tami J. Nalepy, wywiedzionymi m.in. z omawianych przezeń toponimów Grottau, Göhe 
i Priedlanz (por. s. 214–215), uznając może, iż zarówno nosówka w nazwie Priedlanz (dla 
której rekonstrukcja proponowana przez Nalepę broni się znacznie lepiej od proponowanej 
przez badaczy czeskich formy *Předlánce), jak i nagłosowe g w pozostałych dwóch nie 
były w zasadzie niczym niezwykłym w XII–XIII w., gdy nazwy te zostały przejęte przez 
niemieckich osadników13. 

Osobnej uwagi wymagają zaprezentowane przez W. Wenzela tezy dotyczące słowiań-
skich etnonimów południowego Połabia, których w recenzowanej tu książce omówiono aż 
pięć (Milzane, Besunzane, Chutici, Quezici i Siusli). Podobnie jak na gruncie toponomasty-
ki, także w zakresie nazw ludów słowiańskich zachowuje W. Wenzel pewną predylekcję 
do etymologii deantroponimicznych – przynajmniej wobec etnonimów Chutici, Quezici 

11 Por. Ernst Schwarz, Wendische Ortsnamen im Lande Zittau, „Neues Lausitzisches Magazin”, 
103, 1927, s. 51–52, 54 (tam odniesienia do starszych prac G. Heya i P. Kühnela). 

12 Zob. Jerzy Nalepa, Granice Polski najdawniejszej: prolegomena, vol. 1: Granica zachod-
nia, część południowa, Kraków 1996 (Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU 83), s. 
9–119. Książka ta jak dotąd doczekała się jedynie pochwalnych recenzji, skupiających się na mocnej 
stronie tej publikacji, jaką jest jej część dotycząca Dolnych Łużyc; niemniej jednak wcześniejsza 
część owej pracy, dotycząca Łużyc Górnych, z rzetelnością naukową ma niewiele wspólnego (por. tu 
Krzysztof Fokt, Kilka słów o najdawniejszej granicy polsko-górnołużyckiej, Zgorzelec 2001 (Szkice 
Górnołużyckie 2), s. 3–8).

13 Zarówno denazalizacja samogłosek, jak też przejście g > h odbywały się w staroserbołużyckim 
stopniowo i nierównomiernie, na co dowody zebrał, nota bene, sam Jerzy Nalepa (Słowiańszczyzna 
północno-zachodnia: Podstawy jedności i jej rozpad, Poznań 1968, s. 178–180, 230–233). 
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i Siusli. Inaczej rzecz się ma w odniesieniu do Górnych Łużyc, gdzie Autor optował za 
topograficznymi etymologiami obydwu znanych stamtąd etnonimów. Szczególnie ważne
wydaje się tam wskazanie, że na określenie ziemi Milczan dość długo równolegle funk-
cjonować mogły dwa pokrewne choronimy: *Milsko i *Milečsko (s. 141–142 omawianej 
książki, s. 455–456 pierwodruku odnośnego tekstu). Niestety, w odniesieniu do nazwy 
Besunzane Autor nie podjął polemiki z najlepszą wysuniętą dotychczas propozycją alter-
natywną wobec zaprezentowanej przezeń deapelatywnej etymologii (wywodzącej ten etno-
nim od rzeczownika *bъzъ, ‘bez’), przed ponad 60 laty przedstawioną i uargumentowaną 
przez J. Nalepę14. Brak polemiki z Nalepą w tej mierze jest tym bardziej dotkliwy, że na 
poparcie swojej hipotezy emerytowany profesor uniwersytetu w Lund może przywołać nie 
jeden, lecz dwa zapisy odnośnej nazwy w Geografie bawarskim: Besunzane i Phesunzi, 
przy czym sugerujący przydech w nagłosie zapis drugiej z tych form przemawia raczej 
za rekonstrukcją Nalepy niż Wenzela. Nie będąc władny rozstrzygać kontrowersji stricte 
językoznawczych, mogę jedynie wyrazić nadzieję, że w kwestii nazwy Besunzane prof. 
Wenzel wypowie się jeszcze w przyszłości, gdyż bez poważnej polemiki z etymologią 
i rekonstrukcją odnośnego etnonimu zaproponowanymi przez J. Nalepę nie sposób uznać 
jego propozycji za jedyną pozostałą na placu boju. 

Omówione powyżej różnorakie wątki najnowszej książki W. Wenzela stanowią jedynie 
pewien subiektywny wybór tematów szczególnie godnych uwagi dokonany przez piszące-
go te słowa. Nawet jednak tak skromny zbiór przykładów nie pozostawia wątpliwości, że 
obok najnowszej książki lipskiego językoznawcy nie sposób przejść obojętnie. Co więcej, 
publikacja ta wręcz zachęca czytelnika – i to nie tylko językoznawcę, lecz także historyka, 
archeologa, geografa – do wgłębienia się w niełatwą przecież materię staroserbołużyckiej 
etno-, topo- i antroponimii, której studiowaniu z niemałą pasją i pożytkiem od lat oddaje 
się Autor.

Krzysztof Fokt 
(Pracownia Wydawnictw Źródłowych,  

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Klasztor premonstratensów w Białobokach. Archeologia i historia, red. Marian Ręb-
kowski, Felix Biermann, Szczecin: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii 
Nauk. Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich, 2015, ss. 263.

Klasztor premonstratensów w Białobokach był jedną z najstarszych pomorskich fundacji 
klasztornych1, której początki sięgają ok. 1177 r. Jego funkcjonowanie przerwała kasata 

14 Jerzy Nalepa, Bieżuńczanie – Nazwa i położenie, „Pamiętnik Słowiański”, 4, 1954 (wyd. 
1955), s. 319–322. Swą ówczesną propozycję autor ten utrzymał także w dalszych swych pracach.

*
1 W ramach księstwa pomorskiego starszą metryką może pochwalić się jedynie parę klaszto-

rów, w tym najstarsze zgromadzenie norbertańskie z Grobii na wyspie Uznam. Na początku XIV w. 
konwent ten został przeniesiony do miejscowości Pudagla, oddalonej o kilka kilometrów na północ 
od Uznamu. Co ciekawe, podobnie jak miało to miejsce do niedawna w wypadku Białoboków, tu 
również nie jest znane dokładne miejsce ulokowania pierwszej siedziby klasztoru, zlokalizowanej 
pierwotnie na podgrodziu Uznamu. Analogia ta ukazuje problem, z którym mierzą się często badacze 
poszukujący materialnych pozostałości dawnych obiektów, a także podkreśla perspektywę dalszych 
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przeprowadzona na fali reformacji, dokonana przez księcia Bogusława X w 1522 r., sam 
obiekt zaś popadł w ruinę jeszcze w XVI w., a pamięć o jego dawnym położeniu zatarła się 
na przestrzeni kolejnych stuleci. Białoboki do niedawna były osobną wsią, która w wyni-
ku zmian administracyjnych została włączona w obręb dzisiejszego Trzebiatowa. Jeszcze 
w początkach XXI w. precyzyjne umiejscowienie siedziby tamtejszych premonstratensów 
pozostawało jedynie w sferze domysłów, gdyż do czasów obecnych nie przetrwały żadne 
widoczne ślady zabudowań poklasztornych. Dlatego też główną motywacją do przepro-
wadzenia w tym miejscu prac archeologicznych była chęć ostatecznego dookreślenia 
pierwotnego położenia zabudowań tego klasztoru, którego przybliżona lokalizacja znana 
była tylko dzięki źródłom pisanym2. Ważnymi zagadnieniami do przebadania były też 
konteksty: osadniczy i przestrzenny tej fundacji oraz jej późniejszy rozwój, szczególnie 
w XIII i XIV w. Nadzieję na ostateczne rozwikłanie tych wątpliwości przyniosła możliwość 
przeprowadzenia badań archeologicznych w ramach projektu Przemiany kulturowe i osad-
nicze nad dolną Regą w XII–XIV w., realizowanego w latach 2003–2006. Zwieńczeniem 
rezultatów tych prac jest niniejsza monografia, której najistotniejsze partie przygotowano
już w 2009 r., lecz na jej publikację trzeba było poczekać aż do 2015 r. 

Redaktorami tomu są Marian Rębkowski i Felix Biermann. Po słowie wstępnym (s. 5–6) 
i wprowadzeniu do zagadnienia (I, s. 7–16) monografia klasztoru białobockiego składa
się z dwóch działów poświęconych skatalogowanym źródłom archeologicznym (II–VI, 
s. 19–153) oraz studiom z zakresu historii i archeologii (VII–VIII, s. 157–223). Pierwszy 
z nich tworzy pięć artykułów źródłowych (będących w zasadzie odrębnymi rozdziałami), 
natomiast w drugiej części obydwa rozdziały mają charakter syntetyczny. Książka ma więc 
nieco nietypowy układ, który odbiega od tradycyjnego podziału na poszczególne rozdziały. 
Całość została uzupełniona o umieszczoną w aneksie analizę metaloznawczą (s. 227–231), 
bibliografię, indeks nazw miejscowości oraz krótkie informacje o autorach tomu. Ponadto
każda z części, a także podpisy pod grafikami i fotografiami zostały opatrzone obszernymi
opisami oraz ich streszczeniami w języku niemieckim. 

Ewidentnie taki układ monografii wynika przede wszystkim z prezentacji wyników
prac archeologicznych, które zestawiono z interpretacją źródeł historycznych. W publika-
cji występuje jednak duża dysproporcja między tymi dwiema naukami, gdyż część histo-
ryczna zawarta jest wyłącznie w jednym z rozdziałów (i to wcale nie najobszerniejszym) 
całej monografii. Źródła archeologiczne są więc tu zdecydowanie na pierwszym miejscu.
Praca w dużej mierze przybiera formę katalogu znalezisk pozyskanych podczas czterech 
sezonów wykopalisk. Taki układ może budzić pewne wątpliwości dotyczące sprowadzenia 
części historycznej wyłącznie do roli jednej z kategorii źródeł i stawia pytanie o wzajemną 

badań nad lokalizacją poszczególnych domów klasztornych z terenu Pomorza Zachodniego. Uwagi 
na ten temat por. Marian Rębkowski, Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Studium archeolo-
giczne, Szczecin 2007, s. 46–48.

2 Autorzy monografii o Białobokach powołują się też na funkcjonowanie w świadomości tamtej-
szych mieszkańców, którzy przecież są w zdecydowanej większości ludnością przybyłą tu po II woj-
nie światowej, określenia terminem „klasztor” niewielkiego wzniesienia położonego w odległości 
ok. 2 km w kierunku północno-wschodnim od obecnych zabudowań. Tam też skoncentrowały się 
wcześniejsze poszukiwania archeologiczne z lat 70., które jednak nie potwierdziły wówczas tej lo-
kalizacji. Ostatecznie odrzucono tę hipotezę po przeprowadzeniu pierwszego sezonu badań w 2003 r. 
Por. Klasztor premonstratensów w Białobokach. Archeologia i historia, red. Marian Rębkowski, 
Felix Biermann, Szczecin 2015, s. 12–13. Pozostała wówczas do zweryfikowania druga koncepcja, 
zakładająca położenie materialnych śladów klasztoru pod obecną zabudową Białoboków. 



130 Artykuły recenzyjne i recenzje

wagę obydwu dyscyplin w odtworzeniu przeszłych dziejów tego miejsca3. Podejście takie 
stanowi istotne novum, gdyż jak dotychczas dominowały w tej materii badania historycz-
ne, za których ukoronowanie uznaje się rozdział poświęcony klasztorowi w Białobokach 
w dziele Hermanna Hoogewega4. Wyłączając pierwsze, nieposiadające wymiaru wyko-
paliskowego badania Władysława Filipowiaka5, niezadowalające rezultaty sondażowych 
wierceń z lat 70. czy wyniki prac AZP z 1996 r., dopiero w ostatnich latach, głównie za 
sprawą kilku publikacji pierwszych wyników prac archeologicznych z początku XXI w., 
autorstwa M. Rębkowskiego, F. Biermanna oraz Marka Dworaczyka6, stan ten uległ 
zmianie. Niniejsza monografia klasztoru premonstratensów w Białobokach stanowi więc
ukoronowanie przeprowadzonych badań, których wyniki częściowo zafunkcjonowały już 
w obiegu naukowym.

Pierwszy rozdział, zatytułowany Belbuc, Belboch, Białoboki. Wprowadzenie do badań 
klasztoru premonstratensów (I, s. 7–16), przedstawia pokrótce całe zagadnienie historii 
badań nad tym zgromadzeniem. Pozwala więc czytelnikom na zapoznanie się z tematyką 
monografii poprzez zaprezentowanie dotychczasowego stanu badań nad środowiskiem geo-
graficznym, wiadomościami historycznymi oraz pracami archeologicznymi dotyczącymi
tego konkretnego miejsca. Po tym wprowadzeniu następuje pierwszy dział poświęcony 
źródłom archeologicznym. Skupia on kilka kategorii informacji pozyskanych dzięki prze-
prowadzonym w tym miejscu wykopaliskom. Zestawienie to, będące zarazem katalogiem 
znalezisk archeologicznych, otwiera obszerny rozdział autorstwa M. Dworaczyka oraz M. 
Rębkowskiego, dokumentujący przebieg przeprowadzonych badań (II, s. 19–79). Zapre-
zentowane są tu przekroje wykopów, a także różne kategorie źródeł ruchomych odkryte 
w czasie tych prac. Na uwagę zasługują niezwykle starannie przygotowane i czytelne ry-
sunki poszczególnych warstw stratygraficznych czy też materiałów wydobytych z ziemi.
Mamy tu obok siebie zestawione fragmenty ceramiki, ułamki metali i innych surowców 
odnalezione w poszczególnych wykopach, którym nadano zgodnie z przyjętą praktyką 
odpowiednią numerację.

3 Zob. Stanisław Rosik, Historia służebnicą archeologii? Dwie uwagi na marginesie syntezy 
Mariana Rębkowskiego „Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Studium archeologiczne” (Szczecin 
2007), [w:] Archaeologia versus historiam – historia versus archaeologiam, czyli jak wspólnie po-
znawać średniowiecze?, red. Michał Brzostowicz, Marcin Przybył, Dariusz A. Sikorski, Poznań 
2012, s. 213–215. Podobną konstrukcję jak monografia klasztoru premonstratensów w Białobokach 
mają również poszczególne tomy serii Origines Polonorum redagowanej przez Przemysława Urbań-
czyka.

4 Hermann Hoogeweg, Die Stifter und Klöster der Provinz Pommern, Bd. 1, Stettin 1924, s. 
13–91.

5 Zob. Władysław Fil ipowiak, Słowiańskie miejsca kultowe z Trzebiatowa, pow. Gryfice, „Ma-
teriały Zachodniopomorskie”, 3, 1957, s. 75–97.

6 Felix Biermann, Marek Dworaczyk, Marian Rębkowski, Archäologische Untersuchungen 
am Kloster Belbuck, „Beiträge zur Greifenberg-Treptower Geschichte”, 29, 2006, s. 61–69; Ręb-
kowski, Chrystianizacja, s. 48–52; idem, Felix Biermann, Klasztor w białobokach w świetle ba-
dań archeologicznych z lat 2003–2006, [w:] Trzebiatów – spotkania pomorskie – 2006 r., red. Janina 
Kochanowska, Trzebiatów 2007, s. 9–14; Felix Biermann, Archäologische Wüstungsforschung in 
Brandenburg: Das Beispiel Miltendorf bei Reetz auf dem Fläming, „Mitteilungen der Berliner Gesell-
schaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte”, 28, 2010, s. 39–56; Marek Dworaczyk, 
Od „świętej góry” do ulicy Białoboki w Trzebiatowie. Niezwykła historia wzgórza białobockiego, 
[w:] Dzieje wsi pomorskiej. IX Międzynarodowa konferencja naukowa, red. Andrzej Chludziński, 
Radosław Gaziński, Dygowo–Szczecin–Pruszcz Gdański 2010, s. 17–27.
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W ramach prac AZP z 1996 r. wytypowano w okolicy Białoboków dwa stanowiska da-
towane na czasy średniowieczne. Jedno z nich, zlokalizowane na małym pagórku nieopodal 
wsi, stało się przedmiotem badań jeszcze w latach 70. XX w., ale wyniki wierceń zniechęci-
ły archeologów do dalszych poszukiwań. Od tego też miejsca rozpoczęto badania w 2003 r. 
Pierwsze wykopy (nr I–V) pozwoliły jednak ostatecznie wykluczyć ten punkt jako możliwą 
lokalizację dla białobockiego klasztoru. W 2004 r. prace przeniesiono w kierunku istnie-
jącej obecnie zabudowy, gdzie założono kolejne wykopy (nr VI–IX, XIII), oraz w rejon 
terasy zalewowej Regi (nr X–XII, XIV). Ten drugi teatr wykopalisk przyniósł dość ciekawe 
i wcześniej nieoczekiwane wyniki. Stwierdzono tam istnienie osady metalurgicznej (na co 
wskazują liczne odnalezione w wykopach kawałki metali), której funkcjonowanie datuje 
się na drugą połowę XIII–XIV w.7 Wyniki przeprowadzonych prac doprowadziły badaczy 
do wniosku, że pozostałości klasztoru premonstratensów należy poszukiwać w obrębie 
istniejącej współcześnie zabudowy. W tym przekonaniu utwierdziły ich wyniki kolejnych 
prac z 2005 r., związane początkowo z przeprowadzonym nadzorem archeologicznym przy 
budowie kanalizacji (wykop nr XV), a także założone na prywatnych posesjach wykopy (nr 
XVI–XXI). Niestety nie udało się uzyskać zgody na przeprowadzenie wykopalisk w wyty-
powanym przez archeologów miejscu, gdzie mógłby według nich znajdować się fundament 
kościoła klasztornego. W 2006 r. założono jedynie trzy wykopy (nr XXII–XXIV), z czego 
pierwsze dwa położone były pomiędzy centralną częścią wsi a terasą zalewową rzeki Regi. 
Nie wniosły one jednak żadnych nowych, istotnych informacji.

Kolejny wchodzący w skład tej części rozdział jest poświęcony wyłącznie ceramice 
(III, s. 81–103) i jest autorstwa M. Dworaczyka. Mamy tu zaprezentowany wydzielony 
materiał ceramiczny wraz z jego podziałem na kategorie naczyń. Podczas badań odkry-
to ponad 3300 fragmentów naczyń glinianych. Wyróżnione oczywiście zostały wyroby 
miejscowego rzemiosła od grupy importów. Dzięki rozpoznaniu poszczególnych typów 
oraz form tych naczyń możliwe jest też ustalenie względnej chronologii ich występowania 
na Pomorzu Zachodnim. Najważniejszym spostrzeżeniem tej części jest niestwierdzenie 
jednorodnych ułamków ceramiki w warstwach datowanych na czas poprzedzający bez-
pośrednio pierwszą fundację dokonaną przez księcia Kazimierza I zapewne w czwartej 
ćwierci XII w., co może oznaczać przerwę osadniczą w tym miejscu. Dopiero z początku 
kolejnego stulecia posiadamy pierwsze przykłady homogenicznej ceramiki naczyniowej, 
którą to można hipotetycznie połączyć z sukcesem drugiej fundacji z 1208 r., dokonanej 
przez księżną Anastazję oraz jej synów Bogusława II oraz Kazimierza II. Niestety struktu-
ry zespołu naczyń uległy dużemu zniekształceniu, przez co nie są w pełni miarodajne dla 
badań wytwórczości garncarskiej za czasów funkcjonowania tamtejszego klasztoru i jedy-
nie konteksty poprzedzające znacząco powstanie tego założenia mogą być wykorzystane 
w badaniach nad lokalnym rozwojem tej produkcji.

Następną kategorię znalezisk tworzą zabytki ruchome (IV, s. 105–127) opisane przez 
Andrzeja Janowskiego. Podczas przeprowadzonych badań wydobyto prawie 1000 przed-
miotów, najwięcej z nich pochodziło z nawarstwień średniowiecznych. Ze względu na 
różnorodność nasycenia zabytkami ponad 400 zostało odnalezionych w zachodniej części 
Białoboków nad brzegiem Regi, gdzie lokalizuje się osadę rzemieślniczą, której istnienie 
mogą ponadto potwierdzać pewne passusy w źródłach pisanych. Szczególne znaczenie ma 
tu znalezisko (prawdopodobnie) średniowiecznych szkieł witrażowych, które jak do tej pory 

7 Więcej informacji o tej domniemanej pracowni zob. Klasztor premonstratensów, s. 118–120.
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bardzo rzadko odnajdywano na obszarze Pomorza Zachodniego8. Materiały pozyskane 
z wykopów nr XXI i XXIV mogą wskazywać, iż pierwotnie na ich miejscu wznosił się 
oszklony budynek. Nie wiadomo, jaką funkcję spełniał, ale według opinii Autora fragmenty 
szkła wskazywałyby, iż miał dość duże znaczenie9.

Zawsze z niezwykłą uwagą odnoszono się natomiast do odnalezionych monet. Mimo 
iż są one w zasadzie kawałkiem uformowanego metalu, posiadają specjalną wartość oraz 
większe niż inne przedmioty znaczenie, stąd też poświęcono im osobny, acz krótki roz-
dział (V, s. 129–135). Ich opracowaniem zajął się Mieszko Pawłowski. Wykopaliska na 
stanowiskach w Białobokach dostarczyły jedynie dziewięciu sztuk monet (sześciu średnio-
wiecznych oraz trzech nowożytnych). Wszystkie zostały odkryte w stanie umożliwiającym 
ich identyfikację, której dokonano na podstawie innych znanych i opracowanych znalezisk
monet z obszaru Pomorza Zachodniego. Na podstawie źródeł pisanych wiemy, iż w XIV w. 
klasztor białobocki uiszczał do skarbu książęcego tzw. bedę, a także inne opłaty na rzecz 
biskupów kamieńskich10. Interesujące w tym kontekście wydają się trzy odnalezione 
w Białobokach monety: brakteat (nr 4) oraz dwa denary (nr 5 i 6 [ten drugi najprawdopo-
dobniej fałszywy!]), przedstawiające skrzyżowane pastorały. Ich datowanie przypada na 
XIV oraz XV stulecie, przez co sam Autor zaznacza, iż pierwotnie mogły stanowić one 
jeden zespół. Są bezpośrednim świadectwem posługiwania się w rozliczeniach na terenie 
tego zgromadzenia monetą wybijaną w Kołobrzegu, najpierw przez miejscowego biskupa, 
a następnie przez mennicę miejską.

Sporo miejsca poświęcono także analizie antropologicznej szkieletów odkrytych na ne-
kropolii położonej obok domniemanych zabudowań klasztornych w Białobokach. Zestawiła 
ją Iwona Teul (VI, s. 137–153). Odkryte podczas wykopalisk groby zostały gruntownie 
scharakteryzowane pod względem antropologicznym oraz paleopatologicznym. Należy je 
traktować jako reprezentatywną grupę pochówków, która pozwala na stwierdzenie, iż prze-
badane miejsce było najprawdopodobniej cmentarzyskiem przyklasztornym, na co wska-
zuje niewielka liczba zidentyfikowanych szczątków kobiet, a także dzieci w stosunku do
stwierdzonych pochówków męskich. Co więcej, na podstawie szkieletów widać, iż osoby 
te żyły w dość sprzyjających warunkach środowiskowych, o czym świadczy m.in. wysoki 
wzrost zmarłych (lub może to oznaczać grupę przybyszów z innych stron, którzy dokonali 
żywota w klasztorze), a także niewykraczające poza normę dla czasów średniowiecznych 
zmiany patologiczne ich kości. Cechy te pozwalają na identyfikację dużej grupy zmarłych
mężczyzn prawdopodobnie jako mnichów. Pozostałe osoby pochowane na tej nekropolii 
mogły być w inny sposób powiązane z białobockim klasztorem.

Drugi z działów monografii stanowią syntezujące studia z zakresu historii i archeolo-
gii. Rafał Simiński przedstawił Zarys dziejów klasztoru premonstratensów w Białobokach 
(VII, s. 157–196). Stworzony przez niego rozdział jest w zasadzie gruntownym studium 
historycznym poświęconym tamtejszemu zgromadzeniu premonstratensów. Należy oddać 
temu badaczowi, iż wykonał iście benedyktyńską pracę, przeprowadzając tak gruntowną 
analizę dziejów premonstratensów znad brzegów rzeki Regi, która z powodzeniem mog-
łaby ukazać się jako osobna mała monografia historyczna tego miejsca. Po nakreśleniu

8 Ibidem, s. 120–121.
9 Zastanawia więc, czy na tych parcelach lub w ich bezpośredniej bliskości przypadkiem nie 

znajdował się poszukiwany kościół klasztorny. Badacze lokują go jednak po przeciwległej stronie 
obecnej drogi.

10 Ibidem, s. 170–171.
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genezy powstania i rozwoju zgromadzenia premonstratensów w Europie Autor przechodzi 
do zestawienia źródeł oraz literatury. Jest ono obecnie najpełniejszym polskim opracowa-
niem bibliograficznym stworzonym dla tego obiektu. Autor nawiązuje w wielu punktach
do wcześniejszego dorobku studiów niemieckich11. Podczas wyliczenia najważniejszych 
publikacji, które odnosiły się do początków klasztoru w Białobokach, pominął on jedynie 
nieco zapomnianą już pracę Mitofana V. Brečkeviča, gdzie również badacz ten wspomniał 
o początkach zgromadzenia premonstratensów nad Regą12. Można to jednak zrozumieć, 
gdyż ten rosyjski uczony z początku XX w. opierał się przy konstruowaniu swojej narracji 
głównie na informacjach dotyczących tego zgromadzenia przytoczonych przez Roberta 
Klempina w pierwszym tomie Pommersches Urkundenbuch, stąd nie jest to może pozycja 
kluczowa, ale kontekst powstania tej małej monografii w języku rosyjskim jest na tyle
ciekawy, iż warto o jej istnieniu wspomnieć w tym miejscu.

Ostatni rozdział nosi tytuł Klasztor w Białobokach w świetle archeologii (VIII, s. 
197–223); F. Biermann, M. Dworaczyk oraz M. Rębkowski wspólnie przygotowali w nim 
syntezę archeologiczną uwzględniającą informacje pozyskane podczas prac wykopali-
skowych z lat 2003–2006. Mimo że wyniki tych badań nadal nie dały żadnych pewnych 
odpowiedzi, gdyż same wykopaliska miały ze względu na obiektywne trudności charakter 
wyrywkowy, pozwoliły na ustosunkowanie się do kilku kluczowych zagadnień związa-
nych z tamtejszym osadnictwem. Założenie w miejscu dzisiejszych Białoboków zostało 
zasiedlone prawdopodobnie w drugiej połowie IX w. (może nawet dopiero w pierwszej 
połowie X w.) i składało się pierwotnie z dwóch stref. Część południowa, przylegająca do 
terasy potoku Sarnia, miała charakter mieszkalno-gospodarczy, natomiast część północna, 
gdzie prawdopodobnie należałoby lokować późniejsze zabudowania klasztorne, oddzielona 
wyraźnym dla badaczy rowem, jest trudna do jednoznacznej interpretacji. Spostrzeżenie to 
nie pomaga w potwierdzeniu bądź też zaprzeczeniu tezy o funkcjonowaniu w tym miejscu 
sanktuarium pogańskiego poświęconego Białemu Bogowi13. Sprawa ta wymaga dalszych 
badań, które umożliwiłyby wykopaliska przeprowadzone w miejscu przebiegającego rowu 
i zbadaniu jego wypełniska.

Przy omawianiu kontekstu przestrzennego fundacji, gdzie początki klasztoru zestawiono 
z powstaniem grodu w Trzebiatowie, wypada parę słów powiedzieć na temat interpretacji 
pierwszych bulli papieskich z XII oraz XIII w., gdyż data wystawienia najstarszej z nich zo-
stała wykorzystana przez Autorów w celu doprecyzowania wiadomości archeologicznych. 
Jak wykazuje przytoczona w niniejszym tomie analiza osadnicza, w miejscu dzisiejszego 
Trzebiatowa funkcjonował w końcu XII w. dość znaczący zespół osadniczy z grodem, 
który pełnił funkcję ośrodka centralnego dla tej części władztwa pomorskiego14. Gród ten 
nie jest jednak wymieniony w bulli Innocentego II z 1140 r., nie funkcjonuje też w nieco 

11 Chodzi tu przede wszystkim o wspomniane już w przyp. 4 dzieło H. Hoogewega, a także 
nieco nowszą pracę Heinricha Bossego, Das Kloster Belbuck bei Treptow an der Rega. Geschicht-
liche Erinnerung an seine Begründung vor 750 Jahren, „Unser Pommerland”, 16, 1931, s. 96–106, 
oraz najnowsze opracowanie Burkharda Hitza, Kultivierung und Bekehrung: die Klöster Belbuck, 
Marienbusch und das Franziskanerkloster in Greifenberg, „Beiträge zur Greifenberg-Treptower Ge-
schichte”, 29, 2006, s. 70–98. Te ostanie dwie pozycje powtarzają jednak rezultaty wcześniejszych 
badań (głównie H. Hoogewega), nie wnosząc nic nowego do współczesnego dyskursu.

12 Por. Mitofan V. B r e č k e v i č, Первое поморские монастыри. Очеркъ изъ истории 
Балтийского Поморья въ ХII в., Tartu 1905, s. 29–32.

13 Szerzej o tej sprawie zob. Klasztor premonstratensów, s. 200. 
14 Ibidem, s. 203–205.
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późniejszych bullach: Klemensa III, datowanej na 1188 r., ani Honoriusza III – z 1217 r.15 
W dotychczasowym dyskursie wykazano, iż źródła te nie są zarazem najlepszymi świadec-
twami dla odtworzenia ówczesnych podziałów okręgów grodowych czy kasztelańskich, 
gdyż pomijają, zapewne nie bez przyczyny, inne znaczniejsze ośrodki, jak m.in. Białogard 
czy Cedynia16. Odnoszą się do roszczeniowego zasięgu władzy biskupów kamieńskich, 
prawdopodobnie rodem z XIII/XIV stulecia17. Dlatego data wystawienia najstarszej z wy-
mienionych bulli nie może być uważana za dolną cezurę chronologiczną powstania Trze-
biatowa, jak zostało to uczynione w tejże publikacji18. Lepiej więc oprzeć się jedynie na 
przytoczonej również w niniejszym tomie informacji o zagadkowej Kłodonie, położonej 
gdzieś pomiędzy Kamieniem a Kołobrzegiem, i wyznaczyć terminus post quem powstania 
Trzebiatowa na ok. 1125 r.19 Za górną granicę, tak jak to zostało uczynione, uznać nato-
miast najstarszą wzmiankę w źródłach pisanych, świadczącą o funkcjonującym już w tym 
miejscu organizmie w zakolu rzeki Regi z aktu fundacyjnego klasztoru w Białobokach 
(ok. 1177 r.)20.

Najważniejszą konkluzją wynikającą z przeprowadzonych badań jest ostatecznie opo-
wiedzenie się badaczy za lokalizacją premonstrateńskiego klasztoru w miejscu dzisiejszych 
Białoboków. W tym kontekście za cenne należy uznać rozważania dotyczące położenia 
klasztoru na morenowej wyspie, do której jedyna „sucha” droga wiodła od północy, a także 
próbę przekonującego wyjaśnienia funkcjonującego w źródłach dla tego miejsca terminu 
castrum, który to utożsamiają oni z budową umocnień, początkowo ziemnych, a następ-
nie kamiennych, podnoszących walory obronne wzniesienia klasztornego. Niestety nawet 
po przeprowadzeniu prac wykopaliskowych z lat 2003–2006 dokładne miejsce położenia 
dawnego założenia klasztornego jest wciąż przez archeologów lokowane hipotetycznie. 
Miałoby ono się znajdować na wschód od przebiegu dzisiejszej drogi pod obecnymi za-
budowaniami. Lokalizacja ta nie wynika bezpośrednio z poczynionych odkryć, lecz jest 
jedynie efektem operowania licznymi analogiami przez doświadczonych badaczy. 

Autorzy sami przyznają, że jedyny odkryty podczas wykopalisk obiekt interpretowany 
jako pozostałość dawnej zabudowy klasztornej (wykopy nr XXI i XXIV) leży po przeciw-
ległej stronie przebiegającego obecnie przez wieś traktu. Budowla ta miała prawdopodobnie 
konstrukcję szachulcową, a zewidencjonowane w jej pobliżu przedmioty mogą wskazywać 
na rozbiórkę tego obiektu jeszcze w XVI w. Został on jednak zinterpretowany jako wzmian-
kowany dom opata Joachima zmarłego w 1509 r. Bez wątpienia klasztor białobocki musiał 

15 Por. Pommersches Urkundenbuch (dalej: PUb), 1, oprac. Robert Klempin, Szczecin 1868, nr 
30, 111 i 178a.

16 Na temat funkcjonujących okręgów grodowych na Pomorzu Zachodnim w okresie przedlo-
kacyjnym zob. Kazimierz Ślaski, Podziały terytorialne Pomorza w XII–XIII wieku, Poznań 1960; 
Józef Spors, Organizacja kasztelańska na Pomorzu Zachodnim w XII–XIII wieku, Słupsk 1991; 
Lech Leciejewicz, Ośrodki władzy państwowej w księstwie zachodniopomorskim XII wieku, [w:] 
Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI–XII wieku w Europie Środkowo-Wschodniej, red. Sławomir 
Moździoch, Wrocław 1993, s. 63–74.

17 Na temat rozwoju granic biskupstwa pomorskiego w XII w. zob. Piotr Piętkowski, Biskup-
stwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego, Wrocław 2015, s. 121–133. Tu też zebrana 
wcześniejsza literatura dotycząca tej kwestii.

18 Por. Klasztor premonstratensów, s. 201.
19 O Kłodonie zob. Stanisław Rosik, Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa 

o wydarzeniu (XII wiek), Wrocław 2010, s. 324–329.
20 Por. PUb, nr 84; Piętkowski, Biskupstwo pomorskie, s. 115–116.
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być wykonany z materiałów, które bez odpowiedniej troski człowieka dość szybko uległy 
destrukcji. Pożar wzniecony w 1560 r. (oraz po raz drugi w 1616 r.) w wyniku uderzenia 
pioruna mógł naruszyć drewnianą konstrukcję zabudowań, która zawaliła się i przypieczę-
towała los tego opuszczonego miejsca. Wiadomo, że po zniszczeniach rozebrano pozosta-
łości tego obiektu, a cegły posłużyły do budowy innych budynków stawianych na miejscu 
założenia klasztornego oraz odbudowy kościoła św. Mikołaja w Trzebiatowie. Zastanawia 
więc, czy miejsce przeprowadzenia tych dwóch wykopów, z których pozyskano tyle cen-
nych materiałów, nie jest przypadkiem właściwą parcelą, na której pierwotnie znajdował 
się kościół klasztorny oraz inne zabudowania.

W formie aneksu (s. 227–231) opublikowano także ekspertyzę materiałoznawczą 
przedmiotów ze stopów miedzi odkrytych w Białobokach, przeprowadzoną przez Pawła 
Gana, wykraczającą poza zwyczajne kompetencje zarówno historyków, jak i archeologów. 
Wykazała ona trzy grupy surowcowe zaobserwowane na podstawie odnalezionych fragmen-
tów metali, dzieląc je na dominującą „miedź rodzimą” oraz dwie grupy zanieczyszczone 
szkodliwymi domieszkami innych metali, jak cyna i ołów (Sn i Pb). Może stanowić to 
dowód na korzystanie ze złomu podczas dokonywania obróbki cieplnej metali miejscowej 
pracowni metalurgiczno-jubilerskiej. Wyniki tego typu analiz mogą być więc też pomocne 
w badaniach nad dawnymi miejscami poklasztornymi. Dodatek ten pokazuje, iż istnieją 
również inne płaszczyzny dostępne do badań, których poznanie jest możliwe dzięki naukom 
ścisłym oraz dyscyplinom niezwiązanym bezpośrednio z przeszłością.

W pracy oczywiście występują drobne mankamenty w postaci chociażby literówek, 
lecz ich liczba jest wręcz znikoma21. Zaobserwowano też jedną nieścisłość, która dotyczy 
daty przeprowadzenia sekularyzacji zgromadzenia w Białobokach. W części historycznej 
pada rok 1522, a w archeologicznej pojawia się data 1523 r.22 W zależności od Autora po-
szczególnego rozdziału mamy też do czynienia z różnym opisem bibliograficznym, gdyż
każdy z badaczy posługuje się najwygodniejszym dla niego sposobem zapisu. Na pewno 
ujednolicenie aparatu naukowego na potrzeby tejże pracy stanowiłoby niemały problem, 
ale pozwoliłoby bardziej zespolić ze sobą poszczególne rozdziały, które przecież tworzą 
całość. Ważne, że każdy z Autorów zachowuje porządek i jest konsekwentny przy doku-
mentowaniu swoich myśli. Na uwagę zasługuje również jakość zamieszczonych fotografii,
grafik, a także wykresów, które są bardzo dobrze czytelne i nie można im niczego zarzu-
cić23. Użyty przez Autorów schemat opracowania tego typu stanowisk może być ciekawą 
propozycją dla standaryzacji przyszłych monografii, który z powodzeniem znajdzie zasto-
sowanie w badaniach wszelkich miejsc poklasztornych, ale też innych budowli24.

Podsumowując, dzięki wykopaliskom przeprowadzonym w Białobokach, a także 
publikacji ich wyników po raz pierwszy w formie monografii skierowanej do szerszego
grona potencjalnie zainteresowanych badaczy dziedzictwa poklasztornego, możliwa stała 

21 Np. Klasztor premonstratensów, s. 228, jest: „dobra kowalnością”, a powinno być zapewne: 
„dobrą kowalnością”.

22 Ibidem, s. 192 i 217.
23 Warto podkreślić, że zostało tu opublikowanych wiele kolorowych fotografii przedmiotów 

w dużej rozdzielczości oraz dobrano do nich odpowiedni papier, przez co ich czytelność jest wzo-
rowa. Poszczególne fotografie oraz grafiki mają również dołączone skale, a także podpisy w języku 
niemieckim.

24 Perspektywę badawczą dla tworzenia monografii przetrwałych do dnia dzisiejszego średnio-
wiecznych obiektów, ich wnętrz bądź też pozostałości po nich przedstawia chociażby Andrzej Buko, 
Stołpie. Tajemnice kamiennej wieży, Warszawa 2009.
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się bezpośrednia konfrontacja informacji zaczerpniętych ze źródeł pisanych z wynikami 
prac archeologicznych, co stanowi główny atut tej pracy. Należy podkreślić, że ewentual-
ny przyszły przyrost nowych materiałów pozyskanych z nieeksploatowanych do tej pory 
miejsc w Białobokach nie powinien w istotny sposób zdezaktualizować tych wyników, 
aczkolwiek na pewno w przyszłości zweryfikuje niektóre z przedstawionych w mono-
grafii ustaleń, w tym zaproponowaną lokalizację klasztoru. Dużą wartością pracy jest to,
iż nie jest ona jedynie zbiorem artykułów pokonferencyjnych, jak to czasami bywa przy 
opracowywaniu pewnych zagadnień związanych z archeologią osadniczą25, lecz podsu-
mowuje odrębny, niezwykle przemyślany projekt, który w praktyce zrealizował w pełni 
idee przyświecające prowadzeniu badań interdyscyplinarnych. Autorzy tomu pokazali 
ponadto, że swoją sumienną pracą oraz poprzez zaproszenie do współpracy naukowców 
reprezentujących określone specjalności różnych dziedzin wiedzy możliwe jest pełniejsze 
opracowanie konkretnego badanego przypadku. Dzięki tego typu monografiom otwierają
się niezwykle szerokie perspektywy badawcze, gdyż jeszcze wiele miejsc oraz obiektów 
zasługuje na podobne opracowanie.

Piotr Piętkowski 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) 

Chronicon Aulae regiae – die Königsaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme, hrsg. von 
Stefan Albrecht, Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2013 (Forschungen zu Geschich-
te und Kultur der böhmischen Länder, 1), ss. 246, nlb. 6.

W 2008 r. działająca w Niemczech Komisja Historyczna dla Krajów Czeskich (Histo-
rische Kommission für die böhmischen Länder) poświęciła swoją coroczną konferencję 
stanowi i perspektywom badań oraz okolicznościom powstania Kroniki zbrasławskiej. Jej 
materiały zostały opublikowane – w recenzowanym tu tomie – dopiero pięć lat później, 
zapoczątkowując nową serię wspomnianej Komisji i krótko poprzedzając monumentalne 
wydanie niemieckiego komentowanego przekładu tego dzieła1. Kronika zbrasławska po-
wstała w latach 1305–1338, a więc w ostatnim okresie rządów Przemyślidów i pierwszych 
latach rządów Luksemburgów, w klasztorze cystersów w Zbrasławiu (czes. Zbraslav; dzi-

25 Dla porównania wystarczy przytoczyć publikację kilku artykułów poświęconych wczesno-
średniowiecznemu grodzisku we Wrześnicy nieopodal Sławna oraz osadnictwu w rejonie dorzecza 
środkowej Wieprzy zamieszczonych w pierwszym tomie Acta Archaeologica Pomoranica, który jest 
zwieńczeniem XII Sesji Pomorzoznawczej (por. Acta Archaeologica Pomoranica, red. Marek Dwo-
raczyk, Przemysław Krajewski, Eugeniusz Wilgocki, Szczecin 1998, s. 7, 157–198). Redaktorzy 
tego tomu uznali prace koordynowane przez Włodzimierza Rączkowskiego za doskonały przykład 
badań interdyscyplinarnych, na którym dobrze widać różnicę między poziomem tych publikacji, oczy-
wiście na korzyść monograficznego wydawnictwa o klasztorze w Białobokach. Warto mieć jednak 
na uwadze, iż wynika to zapewne z nieco innego zakresu badań, koncepcji opracowania odkrytego 
materiału archeologicznego oraz nakładów, które pozyskano na potrzeby publikacji wyników badań. 
Obie inicjatywy powinno się oceniać jednakowo pozytywnie, gdyż dzięki nim powiększa się nasza 
wiedza o przeszłości Pomorza.

*
1 Die Königsaaler Chronik, hrsg. von Stefan Albrecht, aus dem Lateinischen von Josef Buj-

noch und Stefan Albrecht, mit einer Einleitung von Peter Hilsch, Frankfurt am Main 2014 (For-
schungen zu Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, 2), ss. 723.
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siaj to dzielnica w południowej części Pragi) i jest jednym z najważniejszych opracowań 
dziejopisarskich czeskiego średniowiecza. Jej autorami byli kolejni opaci zbrasławskiego 
klasztoru – Otto z Turyngii (zm. 1314) i Piotr z Żytawy (zm. przed 1340). Autorzy, choć 
tworzyli kronikę klasztorną, wiele uwagi poświęcili ukazaniu panowania czeskich kró-
lów, zwłaszcza Przemysła Ottokara II, Wacława II i Jana Luksemburskiego, a opisywana 
przestrzeń obejmuje nie tylko ziemie czeskie, ale rozciąga się od Półwyspu Iberyjskiego 
i Półwyspu Apenińskiego aż po ziemie polskie, w tym Śląsk.

W tomie znajduje się dziewięć artykułów opracowanych przez historyków czeskich 
i niemieckich. Poprzedza je skromne wprowadzenie pióra redaktora tomu, Stefana Albrech-
ta, który podkreślił rozległość zainteresowań kroniki, w czym znalazł uzasadnienie zarówno 
dla podjęcia prac nad jej przekładem, jak i poświęcenia jej obszerniejszych studiów. Nie 
wspomniał jednak przy tym ani słowem o celach i koncepcji prezentowanego tomu. Można 
by też oczekiwać, że we wstępie znajdzie się miejsce dla szerszego naświetlenia tła tego 
interesującego niemiecko-czeskiego przedsięwzięcia.

Pierwsze dwa artykuły podnoszą problemy naświetlające kontekst powstania Kroniki 
zbrasławskiej. Norbert Kersken, znakomity znawca dziejów średniowiecznej historiografii
europejskiej, scharakteryzował opatów jako historyków (Äbte als Historiker. Klöster als 
Zentren der Geschichtsschreibung im Mittelalter, s. 11–62). Autor zidentyfikował ok. 80
opatów i innych zwierzchników klasztornych (prepozytów), którzy w łacińskiej części 
Europy zajmowali się opracowywaniem kronik. Spośród nich aż dwie trzecie to opaci 
benedyktyńscy. Z punktu widzenia treści dzieła ich wszystkich zostały pogrupowane na 
takie, które zajmują się wyłącznie historią klasztoru, oraz takie, w których pojawia się te-
matyka pozaklasztorna, przy czym do pierwszej kategorii należy mniej więcej jedna trzecia 
kronik. W dalszym ciągu N. Kersken doszukiwał się związków pomiędzy działalnością 
dziejopisarską opatów a ich osobistym zaangażowaniem w życie pozaklasztorne, w któ-
rym była aktywna blisko połowa autorów dzieł historiograficznych. Pola ich aktywności to
płaszczyzna kościelnopolityczna (np. sobory powszechne), związki z dworami książęcymi 
i działalność naukowa. Podjął też N. Kersken problem motywów działalności dziejopisar-
skiej – była to chęć „zapewnienia trwałości tradycji klasztornej” (s. 56), zwłaszcza w formie 
przedstawienia historii fundacji. Ważnym motywem była przeprowadzana reforma życia 
klasztornego, a w przypadku opatów z otoczenia książęcego – motywacja parenetyczna 
i propagandowa. Nie pominął N. Kersken wątków śląskich, przytaczając dzieła kronikarskie 
spisane przez zwierzchników śląskich klasztorów cystersów i kanoników regularnych św. 
Augustyna (s. 33–35), począwszy od Księgi henrykowskiej (można by tu dodać, że drugim 
z jej autorów był najpewniej opat Piotr II)2, aż po kronikę kanonii w Kłodzku (i w tym 
przypadku warto dodać, że główny autor kroniki, prepozyt Michał Czacheritz, który zmarł 
w 1489 r., nie mógł jej doprowadzić do 1491 r., a zrobił to drugi z autorów, prepozyt od 
1491 r., Jerzy Beyer; zresztą kronika ta była kontynuowana do 1504 r.)3.

Z kolei Kateřina Charvátová omówiła relacje między cystersami a królami czeskimi 
w okresie powstawania Kroniki zbrasławskiej (Cistercian monks and Bohemian kings in 

2 Rościsław Żerel ik, „...Ego minimus fratrum...”. W kwestii autorstwa drugiej części „Księgi 
henrykowskiej”, [w:] Dzieje, kultura artystyczna i umysłowa polskich cystersów od średniowiecza 
do końca XVIII wieku, red. Jerzy Strzelczyk (= „Nasza Przeszłość”, 83, 1994), s. 63–75.

3 Wojciech Mrozowicz, Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Ze studiów nad 
średniowiecznym dziejopisarstwem klasztornym, Wrocław 2001 (Acta Universitatis Wratislaviensis 
No 2234. Historia, 143), s. 71, 73–75.
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the times of Peter of Zittau, s. 63–73). Wpływ mnichów cysterskich – za rządów ostatnich 
Przemyślidów i pierwszego Luksemburga w ziemiach czeskich znajdowało się 12 klasz-
torów – na dworze królewskim był znaczący. Choć trzech z opatów uczestniczyło w ne-
gocjacjach w sprawie następstwa luksemburskiego na tronie czeskim, później jednak ich 
oddziaływanie na nowego króla Jana zmalało, w sporze między małżonkami królewskimi 
opowiedzieli się bowiem po stronie królowej Elżbiety.

Dalszych siedem artykułów albo charakteryzuje samą Kronikę zbrasławską, albo roz-
patruje na jej podstawie różne problemy. Jej konstrukcji i językowi, omówionym głów-
nie na podstawie wcześniejszych badań, poświęciła uwagę Anna Pumprová (Zu Sprache 
und Stil der Königsaaler Chronik, s. 75–94). Podkreśliła ona (w ślad za Marie Bláhovą) 
zmianę założeń kroniki, która pierwotnie była pomyślana jako klasztorna, a przeistoczyła 
się w historię Czech, w końcowej części o charakterze annalistycznym. Charakteryzując 
łacinę kroniki, Autorka zaakcentowała znaczenie licznych wierszy wplecionych w tekst 
oraz różnorodność stosowanych figur retorycznych, zwłaszcza pod wyraźnym wpływem
Biblii. Warta podkreślenia jest też erudycja autorów kroniki, która według A. Pumprovej 
wymaga jednak dalszych studiów, podobnie jak obecność kroniki w późnośredniowiecznej 
historiografii. W kolejnym artykule M. Bláhová scharakteryzowała metodę pracy kronikar-
skiej Piotra z Żytawy (Sic et ego ea, que vidi, que certissime cognovi ruditer conscribere 
laborabo. Zur Arbeitsweise Peters von Zittau, s. 95–107), konfrontując ją z ówczesną 
praktyką dziejopisarską. Zdaniem Autorki dzieło Piotra z Żytawy należy „do najwybit-
niejszych w swoim rodzaju” (s. 107). Na podstawie analizy rękopisów doszła do wniosku, 
że kronikarz odmiennie redagował część retrospektywną, opierając się na własnej pamięci 
i informacjach świadków, a także wplatając odpisy dokumentów i listów. Natomiast w opi-
sie czasów sobie współczesnych jego narracja jest ciągła, przy czym kształtowana była nie-
mal na bieżąco. Gdy później powracał do spisanej opowieści, nanosił pewne uzupełnienia, 
które w ostatecznej redakcji – mechanicznie kopiowanej przez jego współpracowników 
– stanowiły już integralną część tekstu.

Poglądami autorów Kroniki zbrasławskiej zajął się Peter Hilsch (Das Weltbild Ottos 
von Thüringen und Peters von Zittau, s. 110–121). Przedstawił je na tle ich zwięźle zary-
sowanych biografii. Jak dla większości średniowiecznych kronikarzy, również dla Ottona
z Turyngii i Piotra z Żytawy siłą sprawczą w historii jest Bóg. W charakterystyce ich spoj-
rzenia P. Hilsch zwrócił uwagę na szczególną rolę ich macierzystego zakonu – cystersów. 
Darzyli autorytetem hierarchów kościelnych, jednak w centrum ich narracji stoją władcy 
Czech Wacław II, Jan Luksemburski i jego małżonka Elżbieta (córka Wacława) oraz ojciec 
Jana cesarz Henryk VII, co P. Hilsch tłumaczy królewskim charakterem klasztoru zbrasław-
skiego. Autorzy kroniki czują się Czechami (Bohemi), choć z drugiej strony ich ideałem jest 
„dobra zgoda władców czeskich i rzymsko-niemieckich” (s. 114), a o Niemcach i języku 
niemieckim wyrażają się z sympatią. W tym ciekawie rysowanym obrazie świata kronika-
rzy na dalszym miejscu zostały scharakteryzowane ich poglądy w sprawach społecznych, 
m.in. akceptacja porządku feudalnego czy przyjazny stosunek do Żydów.

Problemy legitymizacji władzy królewskiej poruszane w pierwszej księdze Kroniki 
zbrasławskiej stoją w centrum opracowania Roberta Antonína (Könige und königliche 
Macht in der Königsaaler Chronik, s. 123–144). Jego konkluzja, że kronikę tę „należy 
pojmować nie tylko jako źródło do środkowoeuropejskiej historii władzy, lecz również 
do badania historii duchowej i poglądów średniowiecznych intelektualistów na temat 
legitymizacji i sprawowania władzy królewskiej” (s. 144), została poparta rozbudowaną 
argumentacją, często wykraczającą poza przykłady z kroniki, odnoszącą się do genezy wła-
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dzy królewskiej (w niej główną rolę miał odegrać kult „wiecznego księcia” św. Wacława) 
i cnót dobrego władcy (mądrość, sprawiedliwość, umiłowanie pokoju, ale też rycerskość, 
hojność; tym cnotom przeciwstawione zostały bezużyteczność i despotyzm króla). Z kolei 
Běla Marani Moravova wykorzystała Kronikę zbrasławską jako źródło do historii miast 
i mieszczaństwa (Städte und Bürger bei Peter von Zittau, s. 145–185). W gruncie rzeczy 
jej praca to mikromonografia historii miast czeskich (chociaż wzmiankowane są również
miasta polskie, jak Gniezno, Poznań czy Kalisz) aż do początku XIV w., z położeniem nacis-
ku na ukazanie wpływu mieszczaństwa na obsadę tronu czeskiego po śmierci Wacława III 
w 1306 r., a także na tumulty w Pradze i Kutnej Horze w 1309 r. (porównane z buntem 
wójta Alberta w Krakowie) oraz ponownie w Pradze w 1319 r. Mieszczaństwo w ujęciu 
Kroniki zbrasławskiej staje się istotną siłą społeczną i polityczną, ale odznacza się pewnymi 
negatywnymi cechami – dumą i zawiścią (superbia, invidia), które mają jednak charakter 
topiczny. Dla Klary Benešovskiej Kronika zbrasławska stała się źródłem informacji na te-
mat sztuki budowlanej (Die Baukunst in der Königsaaler Chronik: Dichtung und Wahrheit, 
s. 225–246). Autorka przeanalizowała wypowiedzi kronikarskie dotyczące kształtowania 
się architektury klasztoru zbrasławskiego, które w części skonfrontowała z wynikami ba-
dań archeologicznych oraz zachowaną dokumentacją rysunkową. Zwróciła też uwagę na 
informacje kroniki o problematyce budowlanej innych klasztorów. Zabrakło w artykule 
K. Benešovskiej jakiegoś podsumowania, w którym mogłoby znaleźć się nawiązanie do 
właściwie sygnalizowanego jedynie w tytule problemu poezji i prawdy.

W nawiązaniu do badań historyków czeskich Františka Šmahela i Františka Grausa, 
a także polskich, zwłaszcza Benedykta Zientary, Martin Nodl głównym problemem swoich 
rozważań uczynił nacjonalizm i świadomość narodową (Nationalismus und Nationalbewusst-
sein zu Beginn des 14. Jahrhunderts und Karls Bemühen um ein konfliktfreies Bild des Zu-
sammenlebens von Tschechen und Deutschen in Böhmen, s. 187–223). Autor jako podstawę 
źródłową swoich rozważań, pod względem chronologicznym wkraczających w drugą po-
łowę XIV w., wykorzystał nie tylko Kronikę zbrasławską, lecz także wierszowaną kronikę 
tzw. Dalimila. Ukazane w nich napięcia na tle narodowym w społeczeństwie czeskim są dla 
M. Nodla dowodem wcześniejszego niż w innych rejonach Europy Środkowej uformowania 
się świadomości narodowej. Autor, włączając do swoich rozważań również legendy o św. 
Wacławie i św. Prokopie, ukazuje próby tworzenia nowej ideologii państwowej w bezpo-
średnim otoczeniu Karola IV, eliminującej programowo ksenofobiczne i konfliktogenne
nastroje wśród Czechów i Niemców zamieszkujących Królestwo Czeskie.

Prezentowany tu tom, interesujący efekt współpracy mediewistów niemieckich i cze-
skich, zasługuje na wysoką ocenę. Drobne uchybienia redakcyjne (poza wspomnianymi 
ułomnościami wstępu redaktor np. nie może się zdecydować co do tytułu dzieła, które-
mu poświęcony jest tom: na karcie tytułowej jest Chronicon Aulae Regiae, tymczasem 
w artykule A. Pamprovej – Chronica Aulae Regiae), brak indeksów czy nieliczne błędy 
korektorskie (np. w polskich nazwiskach i tytułach na s. 187, Kärtner zamiast Kärntner 
na s. 196) nie umniejszają wartości tego tomu, ważnego dla badaczy historii historiografii
średniowiecznej, ale też innych specjalistów z zakresu historii średniowiecznej. Może być 
traktowany jako modelowy przykład opracowania utworów dziejopisarstwa średniowiecz-
nego. Zamieszczone w nim studia są również dowodem ogromnego potencjału badawczego 
Kroniki zbrasławskiej, nie tylko dla mediewistyki czeskiej.

Wojciech Mrozowicz 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
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Marcin Starzyński, Średniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria, Kraków: 
Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2015 (Monografie Towarzystwa Naukowego
Societas Vistulana, t. 3), ss. 183. 

Monografię poświęconą średniowiecznemu Kazimierzowi, z akcentem na ustrój i kance-
larię władz miejskich, pióra Marcina Starzyńskiego, bardzo aktywnego badacza, który dał 
się znać w ostatnich latach szczególnie jako znawca dziejów średniowiecznego Krakowa 
(wspomnijmy pracę o krakowskiej radzie, wydaną także w Niemczech), wyróżnia sposób 
prowadzenia narracji. W przeciwieństwie do większości prac naukowych poświęconych 
sprawom szczegółowym, tę czyta się doskonale. Autor po prostu potrafi pisać ładnie, często
barwnie, jasno przekazując bogaty kontekst kulturowy opisywanych zagadnień, i relacjo-
nować stan badań oraz własne ustalenia w sposób wywołujący u czytelnika zaciekawienie. 
Zważywszy na przytoczony temat monografii, już samo uzyskanie takiego efektu uznać
należy za spore osiągnięcie. Uznanie również budzi odważny wybór przedmiotu dociekań, 
podkrakowskiego Kazimierza. Położenie w historycznym centrum królestwa, ale przy 
o wiele ważniejszym mieście, oraz dobrze zachowany materiał źródłowy, pozostający pod 
ręką badaczy silnego ośrodka uniwersyteckiego, jakim jest Kraków, usprawiedliwiałyby 
raczej uznanie tutejszej problematyki za dobrze już rozpoznaną i wyczerpaną, a zarazem 
marginalną. Tymczasem za sprawą przenikliwych refleksji Autora wyłania się wciąż nieza-
pełniony pełnymi odpowiedziami kwestionariusz badawczy zastosowany do opracowania 
dziejów, jak się okazuje, słabo dotąd poznanego, lecz ważnego ośrodka miejskiego. Któ-
rego to na dodatek, ze względu na satelitarną funkcję w stosunku do Krakowa, nie można 
traktować tymi samymi miarami, co porównywalnej wielkości i formalnie jednakowo 
uprzywilejowane prowincjonalne centra lokalne. Nieuwypuklenie tegoż aspektu uważam 
zresztą za drobny mankament zakończenia pracy, gdzie Autor m.in. próbuje snuć porówna-
nia Kazimierza z innymi miastami Małopolski. Choć wychodzi od udowodnienia związku 
lokacji tegoż ośrodka z uzupełniającymi funkcjami gospodarczymi w stosunku do miasta 
głównego, to następnie jakby bagatelizuje tę zależność, eksponując funkcjonowanie gminy 
kazimierskiej jako odrębnego organizmu prawnego i gospodarczego, a przemilczając peł-
nioną funkcję w całym organizmie społeczno-gospodarczym wieloczłonowej aglomeracji 
krakowskiej (która to współzależność ujawniła się najmocniej w związku z osadnictwem 
żydowskim). Niemniej ujęcie zaprezentowane w monografii jest w pełni usprawiedliwione
przez jej wyrażony w tytule zakres merytoryczny. Traktuje o ustroju i kancelarii miejskiej, 
a to, co ponadto opowiada o średniowiecznym Kazimierzu, pozostaje wyborem Autora, 
chcącego scharakteryzować miasto i zaistniałe w nim struktury, z wyraźnym akcentem na 
początkowe fazy rozwoju.

Pasjonujące opowiadanie o powstaniu miasta jako najważniejszej fundacji Kazimie-
rza Wielkiego, prowadzone poprzez metodyczne rozpatrzenie wiarygodności wszystkich 
kluczowych przekazów źródłowych, przyniosło nie tylko wyważoną krytykę dotychczaso-
wych, ale i nowe, przekonujące ustalenia. Jeden z wyeksponowanych wątków nawiązuje do 
popularnej w najnowszej historiografii koncepcji łączącej zakładanie części tzw. nowych
miast z celowym przydawaniem im funkcji produkcyjnych w zakresie rzemiosła tkackiego 
(por. ustalenia Marka Słonia zawarte w jego wielkim opracowaniu poświęconym miastom 
podwójnym). Elementem, którego moim zdaniem zabrakło w przedstawianej monografii,
jest kwestia głębszej refleksji nad kreowaną w niej wizją kontynuowania przez nową gminę
miejską wcześniejszych tradycji osadniczych wyznaczonego jej miejsca w podkrakowskiej 
przestrzeni. Autor zbyt łatwo prześlizguje się nad uczynieniem pierwszymi kazimierskimi 
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mieszczanami dotychczasowych mieszkańców bliżej niezidentyfikowanych i niezdefinio-
wanych osiedli podmiejskich, a nawet potrafi określić tkacką profesję tychże, nie mając ani
na jedno, ani na drugie dowodów źródłowych. Problemowi „Kazimierza przedlokacyjnego” 
i jego kontynuacji warto byłoby się raz jeszcze przyjrzeć.

Wywody Autora sprawnie doprowadzają czytelnika, śledzącego za nim kształtowanie 
instytucji kazimierskiego samorządu, wraz z wyeksponowanymi początkami ratusza, kan-
celarii, pojawienia się pieczęci oraz archiwum, do fundamentu rozważań: opisu działania 
rady i ławy poprzez analizę ich głównych wytworów kancelaryjnych, czyli ksiąg. Taka 
metoda, np. w przypadku miast pruskich wypróbowana przez Janusza Tandeckiego, wydaje 
się najwłaściwsza. Dawne rozdzielanie badań nad kancelarią od studiów nad instytucjami 
komunalnymi i sądownictwem, a tych z kolei od obrazowania funkcjonowania całej gmi-
ny, mogło prowadzić do otrzymania niekomplementarnych wyników i zatarcia specyfiki
przekazów źródłowych mówiących o ich twórcach. Intrygująca próba rozwiązania zagadki 
przyczyn (odkrytego przez Zenona Piecha) posługiwania się przez rajców kazimierskich 
tylko pieczęcią sekretną, poprzez wskazanie domniemanych zmian w ustroju władz mia-
sta, to tylko przykład postępowania Badacza, niepoprzestającego na relacjonowaniu stanu 
rzeczy, ale przede wszystkim starającego się go odtworzyć od podstaw i na nowo zinter-
pretować. Taka postawa skłoniła Autora do przedstawienia okoliczności osiedlenia się 
w końcu XV stulecia w Kazimierzu Żydów, służąc dowiedzeniu bardzo ważnej tezy, iż 
chodziło nie o powstanie nowej gminy, ale o przeniesienie starej krakowskiej. Za pomocą 
rachunków miejskich udowodnił on z kolei, jak zawarte w nich zapiski o wystawianych 
podwodach służyć mogą poznaniu dziejów dworu królewskiego. Osobne studium zawarte 
w monografii poświęcono wreszcie osobom kolejnych pisarzy miejskich. Ze względu na
rozpatrywane wykształcenie, czy też działalność uniwersytecką niektórych z nich, zawarte 
tu biografie mocno odbiegają od standardu, z jakim możemy mieć do czynienia w innych
miastach podobnej wielkości. W książce otrzymaliśmy też opartą na analizie 53 orygina-
łów rozprawkę z zakresu dyplomatyki na temat dokumentu miejskiego kazimierskiego, 
raz jeszcze przekonując się o umiejętności Autora zapanowania nad materiałem bez po-
wielania metod wydawałoby się narzucanych przez literaturę. Ta ostatnia uwaga odnosi 
do większości treści przedstawionej pracy i w moim odczuciu stanowi najlepszą zachętę 
do korzystania z tego oryginalnego i dobrze opracowanego dzieła.

Mateusz Goliński 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Robert K. Zawadzki, Wawrzyniec Korwin – życie i twórczość renesansowego huma-
nisty (Studium, tekst łaciński, komentarz i przekład), Częstochowa: Akademia im. Jana 
Długosza w Częstochowie, 2013, ss. 884.

Wybitny humanista śląski Wawrzyniec Korwin (Laurentius Corvinus, Lorenz Rabe) (ok. 
1465–1527) od dawna budzi zainteresowanie badaczy niemieckich i polskich. Najlepszą 
monografię opublikował Gustav Bauch (1848–1924) w 1883 r.1 W języku polskim uka-

1 Gustav Bauch, Laurentius Corvinus, der Breslauer Stadtschreiber und Humanist. Sein Le-
ben und seine Schriften, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens” (dalej: 
ZVGAS), 17, 1883, s. 230–302; Zob. idem, Laurentius Corvinus, ibidem, 32, 1898, s. 390–391; 
idem, Bibliographie der schlesischen Renaissance (1475 bis 1521), [w:] Silesiaca. Festschrift des 
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zały się jedynie prace popularnonaukowe2, dlatego z dużym zainteresowaniem sięgnąłem 
po książkę Roberta K. Zawadzkiego (dalej: R.Z.). Autor jest z wykształcenia filologiem
klasycznym, a od 2006 r. kieruje Zakładem Literatury Antycznej i Staropolskiej w Insty-
tucie Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Książka składa się 
z trzech części. Pierwsza omawia życie i twórczość Korwina (s. 9–250), druga zawiera 
wydanie tekstu łacińskiego pięciu dzieł (s. 255–564): Cosmographia dans manuductionem 
in tabulas Ptholomei (Basel nie przed 1496), Carminum structura (Leipzig po 20 VII 1496, 
podręcznik wersyfikacji łacińskiej), Latinum ydeoma (Leipzig ok. 1498/1500, rozmówki 
łacińskie), Hortulus elegantiarum (Wrocław 1503, przykłady łaciny cycerońskiej), Dia-
logus de Mentis saluberrima persuasione (Leipzig 1516, prozometryczny dialog w duchu 
neoplatońskim). Trzecią część stanowi przekład pism Korwina na język polski (s. 565–856). 
Pracę zamykają dwa indeksy (s. 857–884). Zdaję sobie sprawę z tego, że napisanie tak 
obszernej książki wymagało od R.Z. olbrzymiego wysiłku. Powstała ona dzięki grantowi 
przyznanemu przez Narodowe Centrum Nauki na lata 2011–2014. 

Należy podkreślić, że wydawca nie przedrukował dosłownie tekstu łacińskiego zawar-
tego w starych drukach, ale dokonał transkrypcji, czyli zmodernizował pisownię, dostoso-
wując ją do współczesnej ortografii łacińskiej. Poza tym zastosował współczesne zasady
interpunkcji, słusznie modyfikując interpunkcję występującą w tekstach wydawanych w XV
i XVI w. Pod tekstem znajdują się similia z dzieł autorów antycznych. R.Z. nie uwzględnił 
jednak postulatów edytorskich Stefana Zabłockiego (1932–2001)3, który proponował, żeby 
edytor utworu nowołacińskiego zamieścił w aparacie krytycznym similia z wcześniejszej 
poezji nowołacińskiej oraz ewentualne naśladownictwa w utworach późniejszych poetów. 
Wprawdzie R.Z. cytuje artykuł S. Zabłockiego (s. 221, przyp. 7 – notabene nie zna przedru-

Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens zum siebzigsten Geburtstage seines Präses Colmar 
Grünhagen, Breslau 1898, s. 145–186 (dokładny opis bibliograficzny dzieł Korwina oraz wykaz 
późniejszych wydań). Notabene R.Z. nie korzystał z tej pracy. Bauch zachęcił polskiego filologa 
do opublikowania wierszy Korwina znajdujących się w rękopisie biblioteki monachijskiej – Michał 
Jezienicki, Laurentii Corvini, poetae Silesiaci, carmina de Ioannis Alberti, regis Poloniae, elec-
tione et coronatione ad fidem codicis Miscellanei Lat., qui num. 4422 signatus in Regia Bibliotheca 
Monacensi asservatur, nunc primum edidit, praefatione notisque instruxit, [w:] Symbolae in honorem 
Prof. Dr. Ludovici Ćwikliński collectae, Leopoli 1902 (korzystałem z odbitki [s. 1–20], zawierającej 
dedykację autora dla G. Baucha, która znajduje się w Gabinecie Śląsko-Łużyckim Biblioteki Uniwer-
syteckiej we Wrocławiu). Życie i działalność naukową Baucha omawia Otfried Schwarzer, Gustav 
Bauch. Ein Lebensbild, ZVGAS, 58, 1924, s. 180–187.

2 Karol Mecherzyński, Wawrzyniec Korwin z Nowego Targu. Poeta szląski z końca XV w., 
Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Filologicznego, 6, 1878, s. 74–100 (istnieje również 
odbitka); Halina Sadowska, Wawrzyniec Korwin (ca 1465–1527). Humanista ze Środy Śląskiej, [w:] 
Studia z dziejów Środy Śląskiej, regionu i prawa średzkiego, red. Ryszard Gładkiewicz, Wrocław 
1990 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 980. Historia, 70), s. 117–127; Dariusz Rott, Wawrzy-
niec Korwin. Wczesnorenesansowy humanista śląski, Katowice 1997 (zob. rec. Lucyna Harc, „Ślą-
ski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 52, 1997, s. 418–420). Por. Henryk Barycz, Polski słownik 
biograficzny, t. 4, Kraków 1938, s. 96–99; „Nowy Korbut” II, 1964, s. 393–395. Zob. również Jerzy 
Krókowski, Laurentius Corvinus und seine Beziehungen zu Polen, [w:] Renaissance und Humanis-
mus in Mittel- und Osteuropa. Eine Sammlung von Materialien, II, hrsg. von Johannes Irmscher, 
Berlin 1962 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Schriften der Sektion für Altertums-
wissenschaft, 32), s. 153–172.

3 Stefan Zabłocki, Wybrane problemy edycji autorów polsko-łacińskich, „Meander”, 31, 1976, 
s. 439, przedruk w: idem, Od starożytności do neohellenizmu. Studia i szkice, Katowice 2008, 
s. 69.
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ku), ale nie zajął stanowiska wobec tego ważnego postulatu badawczego i nie poinformował 
czytelnika, czy w ogóle podjął taką próbę. Wydaje mi się, że warto było zbadać, jaki wpływ 
na twórczość Korwina wywarła poezja Konrada Celtesa (1459–1508) i innych poetów 
nowołacińskich4. Niestety R.Z. nie wzorował się na Jerzym Krókowskim (1898–1967), 
który w edycji dwu wierszy Korwina5 przytacza jako similia całe wersy z utworów pisarzy 
antycznych, a nie ogranicza się tylko do podania miejsca w utworze. Dzięki temu czytelnik 
od razu widzi, na czym polega zależność Korwina od starożytnego poety, i nie musi sam 
sięgać po wydanie autorów klasycznych, aby to ustalić. 

Wielka szkoda, że R.Z. nie opublikował Opera omnia Korwina, które powinny objąć 
drobne utwory poetyckie Korwina oraz listy śląskiego humanisty. Nie zajęłoby to dużo 
miejsca, a podniosłoby wartość książki. Wprawdzie R.Z. wspomina o listach Korwina, ale 
nie informuje, gdzie czytelnik może je znaleźć. Dlatego podaję, że pięć listów, pisanych 
w latach 1499–1503, znajduje się w korespondencji Konrada Celtesa opublikowanej przez 
Hansa Ruppricha (1898–1972)6. Natomiast cztery listy skierowane w 1525 r. do Stanisława 
Bylińskiego (zm. 1536), kanonika przemyskiego i profesora prawa Akademii Krakowskiej, 
zawiera książka opublikowana w 15317. R.Z. wprowadza w błąd czytelnika, twierdząc 
(s. 89, 95), że Korwin prowadził korespondencję z Filipem Melanchtonem (1497–1560), 
i podając, że została ona opublikowana w „Corpus Ref. I. col. 283, 19, 1521” (s. 95, przyp. 
5). Cytat ten zdradza, że R.Z. nie miał w ręku wydania dzieł Melanchtona. W rzeczywisto-
ści chodzi tu o krótki list z 19 II 1521 r., który Melanchton wysłał z Wittenbergi do jakiejś 
osoby, której imię nie jest wymienione. Dlatego Karl Gottlieb Bretschneider (1776–1848), 
inicjator serii Corpus Reformatorum, zatytułował list „Cuidam non nominato”8. Natomiast 
Richard Wetzel w ostatnim wydaniu krytycznym korespondencji uznał, że list jest skiero-
wany do Korwina. Do napisania listu skłonił Melanchtona młodzieniec Johannes Troger, 
który wychwalał swojego mistrza9. 

4 O wpływie poezji Celtesa na wiersze Korwina pisze Jacqueline Glomski, Poetry to Teach 
the Writing of Poetry: Laurentius Corvinus’ Carminum Structura (1496), [w:] Poets and Teachers: 
Latin Didactic Poetry and the Didactic Authority of the Latin Poet from the Renaissance to the Pres-
ent (Proceedings of the Fifth Annual Symposium of the Cambridge Society for Neo-Latin Studies, 
Clare College, Cambridge, 9–11 September, 1996), ed. by Yasmin Haskel l, Philip Hardie, Bari 
1999 („Kleos”, 4), s. 155–166, zwł. 164–165.

5 Jerzy Krókowski, Laurentii Corvini poetae Silesii carmina duo ex codice Wratislaviensi, 
[w:] Charisteria Thaddaeo Sinko quinquaginta abhinc annos amplissimis in philologia honoribus 
ornato ab amicis, collegis, discipulis oblata, ed. Kazimierz F. Kumaniecki, Varsoviae–Wratislaviae 
1951, s. 121–139. R.Z. nie poinformował czytelników, że Krókowski zamieścił uzupełnienia (lekcje 
z kodeksu monachijskiego) do tego wydania w artykule cytowanym w przyp. 1 (s. 172).

6 Der Briefwechsel des Konrad Celtis, gesammelt, herausgegeben und erläutert von Hans Rupp-
r ich, München 1934 (Veröffentlichungen der Kommission zur Erforschung der Geschichte der Ref-
ormation und Gegenreformation. Humanistenbriefe. Bd. 3) – nr 217: 26 VI 1499 (s. 361–363), nr 
236: 31 III 1500 (s. 393–396), nr 285: 26 X 1502 (s. 517–518), nr 288: 25 XI 1502 (s. 521–522), nr 
294: 20 I 1503 (s. 529–530). 

7 Stanisław Byl iński, Defensorium Ecclesiae adversus Laurentium Corvinum Lutheranae 
haereseos sectatorem editum [...], Cracoviae 1531 (tekst jest dostępny w internecie).

8 Corpus Reformatorum, vol. 1: Melanthonis (sic!) Opera, ed. Karl G. Bretschneider, Halis 
Saxonum 1834, col. 283 (nr 101).

9 [Philipp Melanchthon],Melanchthon Briefwechsel. Kritische und kommentierte Gesamtaus-
gabe, hrsg. von Heinz Scheible, Bd. 1. Texte 1–254 (1514–1522) bearbeitet von Richard Wetzel, 
Stuttgart–Bad Cannstatt 1991 (nr 125).
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Dodajmy, że R.Z. nie zadał sobie trudu, żeby dotrzeć do wszystkich utworów poetyc-
kich Korwina. Ze zdumieniem przeczytałem jego słowa, że „mimo usilnych prób nie udało 
mi się dotrzeć do tych wierszy. Niewykluczone, że zaginęły” (s. 18). Chodzi o wydanie 
kazań św. Bonawentury (Wrocław 1521), w których jest sporo wierszy Korwina. Gdyby 
R.Z. zajrzał do katalogu druków XVI-wiecznych w Oddziale Starych Druków Biblioteki 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu, dowiedziałby się, że znajduje się tam mikrofilm tego dzieła
(Mf 945), a oryginał jest w bibliotece PAN w Krakowie (Cim. 80 I). Ponadto biogram Cel-
tesa w leksykonie poświęconym niemieckiemu humanizmowi podaje, że egzemplarz tego 
dzieła znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej we Freiburgu (sygn. Rara K 4389m)10. 
Podczas niedawnego pobytu w Londynie znalazłem w British Library (sygn. 3457 b. 22) 
drugie wydanie tego utworu (Wrocław 1522)11. Wiersze Korwina zajmują tam kilkanaście 
stron (A Iv–VIIIv – B Ir). 

Stwierdzam, że wykaz dzieł Korwina podany na s. 94–95 i 226 jest niekompletny. Brak 
również kompetentnych informacji o kolejnych wydaniach utworów (także prozaicznych) 
Korwina. Odnoszę wrażenie, że R.Z. zupełnie nie zainteresował się problematyką biblio-
logiczną i nie korzystał z podstawowych kompendiów12. Nie zwrócił uwagi na to, że G. 
Bauch dotarł do egzemplarza Cosmographia (1496) zachowanego w Dreźnie13. Książka 
ta należała do Johanna Hessa, który napisał na karcie tytułowej Diligenter Corvinus hanc 
cosmographiam propria manu emendavit. Okazało się, że właścicielem książki był sam 
Korwin, który dodał wiele uzupełnień. Nie dotyczyły one jednak spraw geograficznych,
ale problemów filozoficznych (jest tu wiele cytatów z dialogów Platona przetłumaczonych
na łacinę przez Marsilio Ficino). G. Bauch przekazał również informację (s. 390, przyp. 1), 
że Breslauer Stadtbibliothek posiadała egzemplarz dzieła M. Ficino, w którym jest notka 
proweniencyjna Joannis Hessi Nurmbergensis olim Laurencij Coruini. Znamy więc dwie 
książki pochodzące z biblioteki samego Korwina. Wielka szkoda, że R.Z. przeoczył tę 
pracę G. Baucha. Lektura tych uwag mogłaby go zachęcić do zajęcia się problematyką 
bibliologiczną.

Rozdział I stanowi pożyteczne wprowadzenie do lektury utworów Korwina, ponieważ 
przedstawia curriculum vitae i twórczość śląskiego humanisty, zapoznając czytelnika 
z ważniejszą literaturą przedmiotu. Najlepsze są te partie książki, które poruszają problemy 
filologiczne (m.in. ustalanie źródeł utworów, analiza metryczna wierszy, zagadnienia stylu).

10 Gernot M. Müller, Corvinus (Rabe), Laurentius, [w:] Deutscher Humanismus 1480–1520. 
Verfasserlexikon, hrsg. von Franz J. Worstbrock, Berlin–New York 2008, Bd. 1, kol. 496–505. Jest 
dla mnie dużym zaskoczeniem, że R.Z. nie korzystał z tego znakomitego leksykonu, który wylicza 
wiele nowszych prac poświęconych Korwinowi, do których R.Z. niestety nie dotarł.

11 Cursus sancti Bonaventure de passione Domini cum invitatoriis hymnis et canticis Laurencij 
Corvini cum epistula et carmine de gratuita Dei in nos beneficentia et de fructibus ex dominice Pas-
sionis Recordatione provenientibus denuo Emendatus, Vratislaviae per Adam Dyonn (sic!) 1522. 
Wydanie to jest mniej znane niż editio princeps, ale Bauch, Silesiaca, s. 185, uwzględnił je w bi-
bliografii druków śląskich.

12 Gesamtkatalog der Wiegendrucke, 7, Leipzig 1938, kol. 182–185; Incunabula quae in biblio-
thecis Poloniae asservantur, Wratislaviae–Varsaviae–Cracoviae 1970, nr 1797–1799; Verzeichnis 
der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts, Bd. 4, Stuttgart 1985, 
s. 653–662 (C 5449–5539) oraz B 6573 (Cursus sancti Bonaventure); Index Aureliensis. Catalogus 
librorum sedecimo seculo impressorum. Pars prima. T. 10, Aureliae Aquiensis (= Baden-Baden) 1993, 
s. 157–167. 

13 Bauch, ZVGAS, 32, 1898, s. 390 (zob. przyp. 1).
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Jednak można te rozważania pogłębić. Warto przeczytać artykuł Jacqueline Glomski po-
święcony analizie Carminum structura (zob. przyp. 4). Pisze ona m.in. o źródłach i recepcji 
tego dzieła Korwina. Sporo zastrzeżeń budzi natomiast problematyka historyczna. Nietrud-
no zauważyć, że R.Z. zna słabo różne aspekty historii Śląska, a jego znajomość obszernej 
literatury poświęconej tej problematyce jest bardzo skromna. Podam kilka przykładów. 
R.Z. pisze, że Henryk IV (sic!) umiera w 1335 r. i „Tak zakończyło się polskie panowanie 
na Śląsku” (s. 21). W indeksie na s. 860 czytamy „Henryk IV Piast”, czyli nie jest to lapsus 
calami. Jak wiadomo, Henryk IV Probus zmarł w 1290 r., natomiast ostatnim władcą księ-
stwa wrocławskiego był Henryk VI (1311–1335), który miał niewiele wspólnego z Polską. 
W 1324 r. uznał się on za lennika króla niemieckiego Ludwika Bawarskiego, a w 1326 r. 
sprzymierzył się z Krzyżakami przeciwko Polsce. W 1327 r. natomiast zgodził się, żeby po 
jego śmierci księstwo przypadło Janowi Luksemburskiemu, królowi Czech. W innym miej-
scu (s. 89) R.Z. pisze, że cesarz Austrii (sic!) Ferdynand przybył do Wrocławia w 1527 r. 
Ferdynand I Habsburg był wtedy królem Czech i Węgier, a cesarzem rzymskim narodu 
niemieckiego (a nie cesarzem Austrii, taki tytuł wtedy nie istniał) został dopiero w 1558 r. 
Obszerniej należało przedstawić problem przyjęcia luteranizmu we Wrocławiu i innych 
miastach śląskich. Wydaje mi się, że nigdy nie poznamy prawdziwych przyczyn przejścia 
Korwina na luteranizm. Można oczywiście wysuwać różne hipotezy, ale należy zdawać 
sobie sprawę z tego, że są one subiektywne i nie dadzą się zweryfikować.

Zauważyłem, że R.Z. nie sięga do opublikowanych źródeł archiwalnych, ale zadowala 
się powtarzaniem poglądów występujących w innych pracach. Dlatego podaje czasem 
błędne informacje. Powołując się na książkę Rotta, twierdzi (s. 62), że Korwin „obok zajęć 
z literatury greckiej i rzymskiej uczył retoryki, astronomii, filozofii, geografii, komento-
wał Arystotelesa i Wergiliusza i nawet prowadził wykłady z Boecjusza i z traktatu Parva 
logicalia Piotra Hiszpana”. Gdyby R.Z. zajrzał do Liber diligentiarum Wydziału Sztuk 
Wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego, zobaczyłby, że działalność dydaktyczna, którą 
prowadził Korwin jako extraneus non de facultate w latach 1489–1493, była dość skrom-
na. Rozpoczął ją interpretacją traktatów logicznych Piotra Hiszpana. Po rocznej przerwie 
wykłady były poświęcone De consolatione philosophiae Boecjusza („Boecium legit”) 
i Bukolikom Wergiliusza. Podczas dwu kolejnych lat interpretował trzy dzieła Arystotelesa 
(De ente et essentia, De anima, Analytica posteriora)14. 

Wprawdzie R.Z. wspomina (s. 76) o tym, że Korwin wystawił komedię Eunuchus Teren-
cjusza 1 III 1500 r. oraz komedię Aulularia Plauta 6 II (brak daty dziennej u R.Z.) 1502 r., 
ale nie przedstawia okoliczności wystawienia i nie podaje odsyłaczy do tekstu łacińskiego 
zawartego w aktach kapituły katedralnej15.

Poważnym błędem R.Z. jest stawianie znaku równości między „piastowski” i „polski”. 
Przypuszczam, że przejął on poglądy wypowiadane przez niektórych badaczy w okresie 

14 Liber diligentiarum Facultatis Artisticae Universitatis Cracoviensis, Pars I (1487–1563), ed. 
Wladislaus Wisłocki, Cracoviae 1886 (Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, 4), 
s. 11, 13, 16, 23–24 („Aristotelis De anima exercicium, sed aliud saepius exercitavit”), 26.

15 Zob. Gustav Bauch, Aufführung antiker Komödien in Breslau, [w:] idem, Beiträge zur Litera-
turgeschichte des schlesischen Humanismus. VIII, ZVGAS, 40, 1906, s. 183–184; idem, Geschichte 
des Breslauer Schulwesens vor der Reformation, Breslau 1909 (Codex Diplomaticus Silesiae, 25), 
s. 234–235; Alfred Sabisch, Acta Capituli Wratislaviensis 1500–1562. Die Sitzungsprotokolle des 
Breslauer Domkapitels in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, 1 Halbbd.: 1500–1513, Köln–Wien 
1972 (Forschungen und Quellen zur Kirchen-und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, 10/1), s. 10, 
84.
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międzywojennym oraz w czasach PRL. Zupełnie bezpodstawne są wielokrotnie powtarza-
ne stwierdzenia, że twórczość Korwina należy do literatury polskiej. Jest bezsprzecznym 
faktem, że Korwin urodził się w rodzinie niemieckiej. Dziesięcioletni pobyt w Krakowie 
(1484–1494) sprawił, że Polska, która w czasach Jagiellonów była potężnym państwem, 
zaczęła go fascynować. Był on jednym z wielu humanistów przybywających do Polski. 
Najbliższe prawdy wydaje się określenie Jerzego Łanowskiego (1919–2000), że Korwin 
był „przyjacielem Polski”16. Jego twórczości nie można w żadnym wypadku zaliczyć do 
literatury polskiej. Problem poczucia narodowego humanisty śląskiego omawia kompetent-
nie J. Krókowski, powołując się na prace uczonych niemieckich17. Jest prawdą, że przez 
długi czas Korwin uważał Śląsk za część Polski, ale pod koniec życia obudziła się w nim 
świadomość, że jest Niemcem. W 1515 r. napisał wiersz skierowany ad iuventutem Ger-
manam, a podczas publicznej dysputy teologicznej, zorganizowanej przez wrocławskiego 
reformatora Johanna Hessa w dniach 20–23 IV 1524 r., przeczytał wiersz, w którym uznał 
Wrocław za miasto niemieckie. Już Paul Thierse wysunął hipotezę, że reformacja przyczy-
niła się do rozbudzenia świadomości niemieckiej Korwina18.

R.Z. przedstawia działalność humanistów związanych z Uniwersytetem Krakowskim. 
Wydaje mi się jednak, że warto było zbadać, jak na przełomie XV i XVI w. rozwijał się nurt 
humanistyczny w innych uniwersytetach europejskich, np. w Wiedniu (zał. 1365), dokąd 
udał się Konrad Celtes z Krakowa i gdzie założył Collegium poetarum et mathematicorum 
w 1502 r., oraz w Heidelbergu (zał. 1386). Johann Dalberg, biskup (a nie arcybiskup, jak 
pisze R.Z. na s. 171) Worms i kanclerz Uniwersytetu w Heidelbergu w latach 1482–1503, 
popierał krąg humanistów, współuczestnicząc w założeniu Sodalitas Litteraria Rhenana 
i Bibliotheca Palatina. Porównanie tych trzech ośrodków uniwersyteckich byłoby bardzo 
interesujące, ponieważ pozwoliłoby lepiej ocenić humanizm w Krakowie.

Wprawdzie moja recenzja zawiera wiele uwag krytycznych i wysuwa szereg postu-
latów badawczych, ale chciałbym wyraźnie podkreślić, że publikacja pięciu łacińskich 
dzieł Korwina, opatrzona przekładem na język polski, jest wartościowa. Wprowadza ona 
do obiegu naukowego trudno dostępną twórczość humanisty śląskiego i zapewne zachęci 
do opracowania monografii naukowej poświęconej życiu, twórczości oraz recepcji dzieł
Korwina. Wydaje mi się, że jej autorem może być jedynie taki uczony, który bardzo dobrze 
opanował warsztat naukowy historyka, filologa klasycznego i bibliologa. Mam nadzieję, że
taka książka ukaże się przed rokiem 2027, gdy świat naukowy będzie obchodził pięćsetną 
rocznicę śmierci humanisty ze Środy Śląskiej.

Marek Winiarczyk 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

16 Jerzy Łanowski, Laurentiusa Corvinusa pochwała Polski i Krakowa, „Meander”, 17, 1962, 
s. 271. Por. Krókowski, Laurentius Corvinus, s. 159, przyp. 2: „bis zum Tode hegte er liebevolle 
Sympathie für Polen”.

17 Krókowski, Laurentius Corvinus, s. 162–163.
18 Paul Thierse, Der nationale Gedanke und die Kaiseridee bei den schlesischen Humanisten, 

Breslau 1908 (Breslauer Studien zur Geschichte, 2), s. 59: „Die Reformation, welche so die Fäden 
durchschnitt, die Corvin mit Polen verknüpften, hat zugleich seine Aufmerksamkeit auf das deutsche 
Reich gelenkt, aus dem sich die religiöse Bewegung verbreitet hatte. Sie erst scheint ihm auch das 
freudige Gefühl, ein Deutscher zu sein, gegeben zu haben”.
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Przemysław Hauser, Przedstawiciele mniejszości niemieckiej w parlamencie II Rze-
czypospolitej, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014, ss. 478.

Zainteresowanie udziałem mniejszości narodowych w życiu parlamentarnym II Rzeczy-
pospolitej trwa już od kilkunastu lat i zaowocowało powstaniem dwóch opracowań o dzia-
łalności do 1939 r. żydowskich parlamentarzystów w Sejmie i Senacie RP1 oraz monografią
o Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej w latach 1928–19392. W stosunku do inten-
sywnego rozwoju piśmiennictwa dotyczącego życia politycznego mniejszości niemieckiej 
w Polsce w latach międzywojennych budzi zdziwienie fakt, że do niedawna istniało tylko 
jedno opracowanie poświęcone jej reprezentantom w polskim parlamencie3. Powiększa 
obecnie ten dorobek niedawno wydana, obszerna monografia autorstwa Przemysława Hau-
sera, znanego badacza dziejów mniejszości niemieckiej zwłaszcza z lat międzywojennych, 
która zwraca uwagę solidną bazą źródłową polskich i niemieckich materiałów archiwalnych 
oraz zbiorów opublikowanych dokumentów, uzupełnionych selektywnie potraktowaną 
literaturą naukową. Ponadto odpowiednio wykorzystał Autor memuarystykę, zasoby pol-
skiej i niemieckiej prasy – głównie mniejszościowej, skrupulatnie także przebadał druki 
sejmowe i sprawozdania stenograficzne z obrad Sejmu Ustawodawczego (1919–1922)
i kolejnych pięciu (do 1939 r.) kadencji Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki 
rozbudowanym i zróżnicowanym przekazom źródłowym recenzowana monografia legity-
muje się imponującą faktografią, umożliwiając przedstawienie wieloaspektowego obrazu
złożonych relacji między państwem polskim i jego władzą ustawodawczą a uczestniczącą 
w niej mniejszością niemiecką, którą – w jej antypolskiej postawie – wspierały moralnie 
i materialnie władze Niemiec. Czyniły to, jak to wykazuje Autor, właściwie od końca 
I wojny światowej, gdyż już wtedy znany był program terytorialny Polski w odniesieniu 
do jej historycznych ziem zachodnich (s. 18). Z tych względów słusznie traktuje poglądy 
i nastawienie polityczne, a przede wszystkim postępowanie reprezentantów mniejszości nie-
mieckiej jako zasadniczy problem polityki wewnętrznej i bezpieczeństwa państwa. Bierze 
bowiem pod uwagę jej ekonomiczno-cywilizacyjny potencjał i wynikające z uwarunkowań 
historycznych doświadczenie polityczne, a także fakt, że w większości zamieszkiwała ona 
wzdłuż zachodniej granicy, zagrożonej rewizjonistyczną polityką powojennych Niemiec.

Całość zagadnień związanych z obecnością w parlamencie polskim przedstawicieli 
mniejszości niemieckiej Autor zawarł w sześciu rozdziałach wydzielonych chronologicz-
nie, odpowiednio do kadencji parlamentarnych w latach 1919–1939. Warto w tym miejscu 
podkreślić, że we wstępnej części każdego z rozdziałów pomieścił informacje o przebiegu 
akcji wyborczej i sposobach wyłaniania kandydatów. Sygnalizuje w nich stosowane formy 
agitacji wyborczej i metody porozumiewania się z zapleczem politycznym, które zwykle 
jednak miały kontekst antypolski. Prezentując nowych kandydatów, wskazuje też na ich 
pozycję społeczną, działalność zawodową i doświadczenie bądź predyspozycje do pracy 
parlamentarnej. Nie są więc oni całkowicie anonimowi, a cennym ułatwieniem w rozezna-
niu się w ich działalności parlamentarnej jest załączony na końcu książki Aneks, w którym 

1 Szymon Rudnicki, Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2004; Janusz Fa-
łowski, Mniejszość żydowska w parlamencie II Rzeczypospolitej (1922–1939), Kraków 2006.

2 Mirosław Szumiło, Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna w Sejmie i Senacie RP (1928– 
1939), Warszawa 2007.

3 Janusz Fałowski, Parlamentarzyści niemieccy w Drugiej Rzeczypospolitej, Częstochowa 
2000.
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pomieszczono notki biograficzne wszystkich 42 przedstawicieli mniejszości niemieckiej,
wyszczególniono też ich zaangażowanie parlamentarne w poszczególnych kadencjach. 

Rozdziały poprzedza merytoryczne Wprowadzenie (s. 13–24), ważne głównie z tego po-
wodu, że charakteryzuje formującą się równolegle do polskiej struktury terytorialnej mniej-
szość niemiecką jako siłę polityczną, która w międzywojennym dwudziestoleciu stanowić 
będzie rezerwuar potencjalnych wyborców oraz ich liderów. Najciekawsze w nim wydają 
się kwestie jej liczebności i rozmieszczenia na obszarze Polski oraz istniejący w niej układ 
sił politycznych. Najliczniej w niej reprezentowani są Niemcy z Poznańskiego i Pomorza, 
którzy przed 1918 r. w większości należeli do skrajnej prawicy. Politycznie angażowali się 
ludzie gospodarczo samodzielni, głównie reprezentanci wielkiej własności i innych grup 
zawodowo związanych z rolnictwem. Aktywna była także, uzależniona od niemieckich 
pracodawców, wywodząca się z mieszczaństwa inteligencja oraz przedwojenni różnego 
szczebla urzędnicy państwowi i samorządowi. Wszyscy oni oficjalnie mówili o „krzywdzie
wersalskiej” i protestowali przeciw zmianie przynależności państwowej. Uwzględniając 
inne części ówczesnej Polski, Autor wymienia nawykłą od stulecia do polskiego otoczenia 
ludność niemiecką zamieszkałą w części centralnej Królestwa, głównie w Łodzi i innych 
miastach regionu przemysłu włókienniczego, w której politycznie dominowali właściciele 
fabryk oraz robotnicy, związani z socjaldemokracją niemiecką lub z polskimi socjalistami. 
Po ustaleniu granicy wschodniej w 1921 r., w Polsce znalazła się kilkudziesięciotysięcz-
na grupa kolonistów niemieckich z Wołynia, natomiast na obszarze Galicji Wschodniej 
pozostali nieliczni Niemcy austriaccy. Konfliktowa sytuacja ujawniła się na terenie po-
dzielonego w 1920 r. przez Radę Ambasadorów Śląska Cieszyńskiego, gdzie niemieccy 
mieszkańcy opowiadali się za przynależnością do Czechosłowacji. Najpóźniej, gdyż dopie-
ro po podziale w czerwcu 1922 r. – jako grupa dominująca w rolnictwie i przemyśle – po 
kilku latach walki weszła w granice Polski ludność niemiecka z Górnego Śląska. Wydaje 
się, że te wiadomości ważne i porządkujące rozproszenie mniejszości na terenie II RP 
należało przenieść na mapkę, aby nadać im również wymiar wizualny. Ogólnie wynika 
z nich, że w związku z kilkuletnim kształtowaniem się polskiego terytorium państwowego 
w pierwszych w odrodzonej Polsce wyborach 26 I 1919 r. jako obywatele polscy mogli 
uczestniczyć tylko Niemcy z okręgu łódzkiego. W styczniu 1920 r., po wejściu w życie 
postanowień traktatu wersalskiego oraz tzw. małego traktatu wersalskiego, jak nazywano 
międzynarodową ochronę mniejszości narodowych, status mniejszości narodowej nabyli 
wbrew swej woli Niemcy z Wielkopolski i Pomorza. Ich przedstawiciele w czerwcu, po 
uzupełniających wyborach, znaleźli się w Sejmie Ustawodawczym. Niemcy otrzymali 
wiele gwarancji prawno-politycznych, w tym prawo dokonania w ciągu dwóch lat opcji, 
czyli wyboru polskiego obywatelstwa lub jego odrzucenia i opuszczenia Rzeczypospolitej. 
Oznaczało to także likwidację ich mienia, poprzez indywidualną jego sprzedaż lub przejęcie 
przez państwo za odszkodowaniem dla właściciela. 

Konstrukcją pracy w sposób oczywisty rządzi chronologia sześciu kolejnych kadencji 
polskiego parlamentu w latach 1919–1939, którym odpowiadają rozdziały. W pierwszym 
z nich, pt. Posłowie niemieccy w Sejmie Ustawodawczym, Autor omówił również wiele 
wątków dodatkowych, co uważam za rozwiązanie bardzo trafne, gdyż nieodzowne było 
nawiązanie w nim do wydarzeń z początkowego etapu kształtowania się polskiej państwo-
wości w latach 1918–1922. Uwzględnił więc sprawę konferencji pokojowej w Paryżu 
i podpisania traktatu wersalskiego, wpływ wojny polsko-bolszewickiej na postawy ludności 
niemieckiej i wydarzeń na Górnym Śląsku, wszystkie bowiem, pod względem terytorialnym 
i narodowościowym, wiązały się z głównym zagadnieniem pracy. Trzy następne rozdziały 
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(II–IV) obejmują trzy kadencje Sejmu i Senatu z lat 1922–1935 i mają niemal identyczną 
wewnętrzną konstrukcję, odpowiadającą kierunkom aktywności poselskiej i senackiej 
przedstawicieli mniejszości niemieckiej, zorganizowanych w jednym Klubie. Szczególną 
rangę spraw politycznych, gospodarczych i kulturalnych, a w grupie tych ostatnich – zagad-
nień szkolnych i wyznaniowych, akcentuje Autor w zgodzie ze zgromadzonym materiałem 
źródłowym. Pewne zmiany w tym wewnętrznym porządku dostrzega się w rozdziałach 
V–VI, gdy wskutek uchwalenia nowej ordynacji wyborczej w 1935 r. udział z nominacji 
prezydenta RP dwuosobowej mniejszości niemieckiej w Senacie miał już charakter raczej 
symboliczny. Przejrzysty tok skonstruowanej całości zagadnień w książce znamionuje 
dużą sprawność pisarską, pozwala na pełne oddanie dynamiki życia parlamentarnego i na 
uniknięcie powtórzeń. 

 P. Hauser, pisząc o politycznym debiucie dwóch posłów łódzkich w Sejmie Ustawo-
dawczym, występujących w imieniu powołanego przez nich Klubu Niemieckiego, zwrócił 
uwagę na bardzo przyjazny ich stosunek do polskiej państwowości. Postawa ta uległa 
widocznej zmianie rok później, po wejściu w skład Klubu sześciu posłów z Poznańskiego 
i Pomorza. Przejęli oni przywództwo w Klubie i dokonali zmiany jego nazwy na Klub 
Zjednoczenia Niemieckiego, wybierając na jego przewodniczącego Erwina Hasbacha, 
dzierżawcę państwowego majątku (Domänenpächter) spod Bydgoszczy. Identyfikując się
z Rzeszą i podejmując walkę z „wersalskimi” ograniczeniami (s. 54–57), zmienili jego do-
tychczasowe nastawienie wobec Polski. Na pierwszy plan wysunięto sprawy opcji i likwi-
dacji mienia niemieckiego, ważne dla Niemców z Poznańskiego i Pomorza, co sygnalizo-
wało ich polityczne priorytety. Działania zogniskowano wokół wydłużenia terminu wyboru 
opcji i złagodzenia przepisów uzyskania polskiego obywatelstwa. W sprawie likwidacji 
majątków żądanie dotyczyło rezygnacji ze strony władz polskich z traktatowo uprawnionej 
likwidacji państwowego mienia niemieckiego, pozostającego w rękach prywatnych. Autor 
słusznie zwraca uwagę, że cel starań w obu kwestiach był ten sam, tzn. nie chciano dopu-
ścić do strat osobowych i do uszczuplenia gospodarczych podstaw niemieckiej obecności 
w Polsce. Zaznacza też, że rząd z przyczyn politycznych i narodowych nie mógł odstąpić 
od swych traktatowych uprawnień. Pragmatycznych działań oczekiwała polska ludność, 
właśnie z Poznańskiego i Pomorza, z powodu jej wieloletnich doświadczeń z antypolską 
działalnością od 1886 r. Komisji Kolonizacyjnej oraz z wymierzonym we własność polską 
pruskim ustawodawstwem wyjątkowym przed 1918 r. Wykazuje P. Hauser, że brak pożąda-
nej reakcji polskiej skłania Klub Zjednoczenia Niemieckiego do przyjęcia zdecydowanych 
kroków i złożenia w listopadzie 1921 r. trzech skarg na rząd polski do Ligi Narodów. Po 
latach procedowania, pod presją Ligi Polska musiała układać się z Rzeszą Niemiecką, ustę-
pując w 1924 r. w sprawie obywatelstwa i opcji oraz w 1929 r. w sprawie likwidacji mienia, 
które miało odbywać się z pełnym odszkodowaniem dla niemieckich właścicieli. Odnosząc 
się do taktyki Niemców, Autor podkreśla, że tryb postępowania Klubu, aczkolwiek przewi-
dziany w traktacie mniejszościowym, stawiał pod znakiem zapytania możliwość łagodzenia 
napięć w stosunkach Rzeczypospolitej z mniejszością niemiecką, którą Polacy oskarżali 
o nielojalność wobec państwa zamieszkania. Wykazuje też, że grupa poznańsko-pomorska 
posłów mniejszości, majętna, ściśle powiązana z Berlinem i najbardziej przygotowana 
do pełnienia przywództwa, jednocześnie była najbardziej polskości wroga. Ona przejęła 
parlamentarne przywództwo i zdominowała parlamentarną działalność do końca okresu 
międzywojennego. W celu zorganizowania politycznego zaplecza i pełnego zjednoczenia 
Niemców na Pomorzu utworzyła w 1921 r. Deutschstumsbund zur Wahrung Minderheits-
rechte in Polen. Równolegle, korzystając z immunitetu poselskiego, członkowie Klubu 
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podjęli się próby utworzenia Związku Niemców w Polsce (Bund der Deutschen Polens), 
ale z braku zgody rządu zdecydowano się przed wyborami w listopadzie 1922 r. na utwo-
rzenie Bloku Mniejszości Narodowych. Ustalenie okoliczności jego powstania (s. 84–86) 
jest ważnym osiągnięciem Autora. Związek Ludowo-Narodowy oskarżał o tę inicjatywę 
posłów żydowskich i stanowisko to funkcjonuje w naszym piśmiennictwie w powiązaniu 
ze śmiercią prezydenta Gabriela Narutowicza. Zamysł jednak powstał wśród Niemców, 
którzy – jak dowodzi Autor na podstawie materiałów z Berlina – dostosowali za radą Aus-
wärtiges Amtu swoją taktykę do zmian, jakie wprowadziła ordynacja wyborcza do Sejmu 
i Senatu, uchwalona w lipcu 1922 r. Przewidziano w niej listę państwową, korzystniejszą 
dla wielkich ugrupowań lub bloków politycznych. 

Problematykę rozdziału II, poświęconego działalności przedstawicieli mniejszości 
niemieckiej w I kadencji Sejmu i Senatu 1922–1927, Autor przedstawia dwutorowo: jako 
strategię posłów z Poznańskiego i Pomorza, prowadzącą do mobilizacji ogółu elektoratu 
mniejszościowego na terenie Polski w czasie listopadowych wyborów 1922 r., oraz działań 
liczebnie wzmocnionego Bloku, przede wszystkim udziałem mniejszości z województwa 
śląskiego, która jak inne części Polski po raz pierwszy brała udział w wyborach. Wyborczy 
sukces Bloku Mniejszości Narodowych utrwalił pozycję polityczną przedstawicieli mniej-
szości niemieckiej, odtąd dysponującej 17 miejscami w Sejmie i sześcioma w Senacie, 
w tym cztery miejsca zdobyto z listy państwowej. Jak wynika z dalszych analiz Autora, 
po tym sukcesie nasiliła się opozycyjność Klubu Zjednoczenia Niemieckiego. Oczekując 
bowiem rezultatów swoich skarg skierowanych do Ligi Narodów, w bieżącej walce poli-
tycznej skoncentrował się na początkowo drugoplanowej sprawie uprawnień Kościołów 
ewangelickich działających w Polsce i funkcjonowaniu mniejszościowego szkolnictwa. 
Oba te obszerne zagadnienia, ważne dla utrzymania tożsamości narodowej mniejszości, 
potraktował Autor wnikliwie i nie sposób je tutaj szczegółowo przedstawiać. Analizując 
podłoże konfliktu, jaki się zarysował, zaznaczył obiektywnie, że przesłanką zasadniczą
sporu była trudność pogodzenia się Niemców z powojennymi zmianami i oddzielenie od 
niemieckiej ojczyzny, czego nie chciały zaakceptować poszczególne władze kościelne, 
które ze skargami zwróciły się do Ligi Narodów. Stawiano w nich polityczny warunek 
utrzymania związku organizacyjnego z Kościołami macierzystymi w Niemczech, a na tak 
sformalizowaną więź władze nie wyrażały zgody, obawiając się irredenty, udowodnionej np. 
w działalności Deutschtumsbundu. Skutkiem tego sporu był brak nauki religii w szkołach, 
a problem prywatnego przygotowania uczniów do konfirmacji dotknął również polskich
wyznawców Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, kierowanego przez superintendenta 
Juliusza Burschego (s. 272–279). Zakres uprawnień państwowego i prywatnego szkolnictwa 
mniejszościowego określony został w traktacie mniejszościowym i konstytucji marcowej, 
ale sporne problemy pojawiły się w związku z przygotowywaną w 1924 r. ustawą, podpo-
rządkowującą system szkolny władzy państwowej, i tworzeniem szkół utrakwistycznych 
(dwujęzycznych). Jak zaznacza P. Hauser, niewątpliwie były to plany ograniczające swo-
bodny dotychczas rozwój szkół mniejszościowych. Aby nie dopuścić do ich polonizacji, 
Klub żądał utworzenia autonomicznego referatu szkolnictwa niemieckiego w ramach Mi-
nisterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

W 1925 r. pojawił się nowy konfliktowy problem, trwający do końca II RP, jakim była
realizacja ustawy o reformie rolnej. Jej zapisy o dopuszczalnym areale posiadania majątków 
ziemskich (180 ha) oraz konieczności utworzenia państwowego zapasu ziemi do ustawowo 
prowadzonej parcelacji ministerialnej w wysokości 200 tys. ha rocznie parlamentarzyści 
niemieccy potraktowali jako „odniemczanie”. Autor nie kryje, że przepisy te uderzały 
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w wielką własność ziemską w całej Polsce, jednak odczuwalne były szczególnie dotkliwie 
w trzech zachodnich województwach, gdzie 60% majątków niemieckich podlegało parcela-
cji ze względu na określony areał posiadania ziemi (s. 250). Prowadzono batalię o uratowa-
nie majątków i pozycji społecznej, a stosunki z Ministerstwem Rolnictwa i Reform Rolnych 
zaogniała też sprawa nieuregulowanego prawa własności ziemi niemieckich dzierżawców 
na Wołyniu. Wobec wielu kwestii spornych Klub systematycznie więc głosował przeciw 
zatwierdzeniu budżetu lub personalnie przeciw aktualnemu ministrowi, pozostawał więc 
w stałej opozycji. Tylko krótko po maju 1926 r. wspierał marszałka Józefa Piłsudskiego 
i pierwszy rząd Kazimierza Bartla; w niektórych swych wystąpieniach otrzymywał Klub 
wsparcie ze strony parlamentarnej lewicy.

Przedstawiony w rozdziale III udział w wyborach do Sejmu i Senatu II kadencji w latach 
1928–1930, przerwanej wskutek kryzysu politycznego związanego ze sprawą Brześcia, 
był kolejnym sukcesem wspólnym Bloku Mniejszości Narodowych i Niemieckiego Klubu 
Parlamentarnego (nową nazwę przyjęto w 1927 r.), który zwiększył stan posiadania do 19 
mandatów poselskich i pięciu senatorskich. Zdaniem Autora mandaty zdobyto głównie dzię-
ki głosom labilnej narodowo ludności polskiej (s. 287–289), ponieważ wskutek wyjazdów 
do Rzeszy ludność niemiecka zmniejszyła się wtedy o ponad milion osób. Dla mniejszości 
niemieckiej na Górnym Śląsku wybory odbywały się w toku rozpoczętego w 1927 r. sporu 
z wojewodą Michałem Grażyńskim, w związku z zarządzoną przez niego kontrolą zapisów 
polskich dzieci do szkół dla mniejszości niemieckiej. Klub wsparł skierowaną do Rady Ligi 
Narodów skargę Volksbundu, która rozstrzygnięta została w 1931 r. i zakończyła się wy-
rokiem pozytywnym Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze, ale 
w istocie oznaczał on zgodę na germanizowanie dzieci polskich. W umiędzynarodowieniu 
polsko-niemieckiego sporu szkolnego miały udział władze Niemiec, które w 1926 r. weszły 
w skład Rady Ligi Narodów. Kadencje parlamentarne 1922–1927 i 1928–1930 można uznać 
za apogeum liczebności i politycznej aktywności mniejszości niemieckiej. Autor podkreśla, 
że w bataliach o interesy mniejszości Klub stosował wszelkie metody i środki zwyczajowo 
stosowane w działalności parlamentarnej, jak interpelacje, zapytania poselskie, wnioski 
nagłe. Okazją do zaznaczenia stanowiska były częste zmiany rządów RP, reagowali więc 
posłowie i senatorowie na treści zawarte w exposé premierów, występowali również ze 
swoimi żądaniami podczas dorocznych debat nad zatwierdzeniem budżetu poszczególnych 
ministerstw. Celowano w atakach na ministrów rolnictwa i reform rolnych. 

 Pozycja Niemieckiego Klubu Parlamentarnego drastycznie zmieniła się po wyborach 
listopadowych 1930 r. do Sejmu i Senatu III kadencji z lat 1930–1935. Szukając przyczyn 
klęski wyborczej, P. Hauser wskazuje na rozpad Bloku wskutek odejścia z niego najlicz-
niejszych mniejszości: żydowskiej i podziału wśród mniejszości ukraińskiej. Dla rządu RP 
wynik był dowodem faktycznego „odniemczenia” ludności Polski. Autor bierze także pod 
uwagę zmianę postaw ludności polskiej, oburzonej poprzedzającą wybory rewizjonistyczną 
napaścią na polską granicę zachodnią ze strony ministra rządu Rzeszy, Gottfrieda Trevi-
ranusa. Ponieważ protesty ludności polskiej przeniosły się na ulice, Niemcy wystąpiły do 
Ligi Narodów z trzema notami protestacyjnymi przeciw nadużyciom wyborczym. Poparł 
je Volksbund, nadając im rozgłos międzynarodowy.

Od początku III kadencji parlamentarzyści niemieccy jako nowe zagrożenie dla szkół 
mniejszościowych potraktowali ustawowo przyjętą w 1932 r. reformę szkolną, z towarzy-
szącą jej ideą wychowania państwowego, która wprowadzała do szkół mniejszościowych 
nauczanie w języku polskim historii i geografii Polski. Z tej okazji ze znaczną przesadą
wskazywano na trudności w zakładaniu szkół prywatnych oraz zmniejszanie się ogólnej 



152 Artykuły recenzyjne i recenzje

liczby szkół mniejszości niemieckiej, nie uwzględniając jednak zmniejszania się liczby 
ludności. Dominantą parlamentarnych obrad do 1935 r. była jednak sprawa nowej konsty-
tucji, przy czym ogół mniejszości niepokoiły rysujące się zmiany w ustroju RP. Widoczny 
autorytaryzm systemu wywoływał sprzeciw, a podczas dyskusji nad projektem nowej 
ordynacji wyborczej trudna do zaakceptowania była rezygnacja z proporcjonalności list 
wyborczych oraz zasada administracyjnego ustalania kandydatur na posłów (s. 319–320). 
Parlamentarzyści niemieccy, aczkolwiek brali udział w dyskusji nad projektem konstytucji, 
np. senator Eduard Pant, uchylili się przed głosowaniem za jej przyjęciem. Podobnie postą-
pili w sprawie ordynacji wyborczej, która zmieniała ich sytuację prawną, nie gwarantując 
im dalszego udziału w okrojonym liczebnie parlamencie RP. 

Osobną sprawą i wielce znaczącą dla postaw mniejszości było dojście Hitlera do władzy, 
więc słusznie Autor temu zagadnieniu poświęca odpowiednio dużo miejsca. Dowodzi, że 
ich identyfikacja z narodowym socjalizmem następowała głównie z powodu konieczno-
ści utrzymania dotychczasowego finansowego i politycznego poparcia z Rzeszy (s. 349).
Zmiany w Niemczech doprowadziły jednak w łonie mniejszości w 1933 r. do politycznych 
przetasowań, wyodrębniając tzw. obóz staroniemiecki, do którego zaliczano np. Deutsche 
Vereiningung, Volksbund, i jego przeciwieństwo w postaci Jungdeutsche Partei. Oba jednak 
stały się podporą ruchu hitlerowskiego w Polsce. Autor zauważa, że podpisanie 26 I 1934 r. 
polsko-niemieckiej deklaracji o nieagresji wpłynęło jednak na zmniejszenie się opozycyj-
ności Niemieckiego Klubu Parlamentarnego, i podaje jako ewenement, że w 1934 r. po raz 
pierwszy Niemcy głosowali za przyjęciem projektu rządowego budżetu (s. 311). Również 
zawieszenie wypełniania przez Polskę postanowień traktatu o ochronie mniejszości narodo-
wych ogłoszone we wrześniu 1934 r. w Genewie przez ministra Józefa Becka nie wywołało 
niemieckich protestów, skoro rok wcześniej III Rzesza wystąpiła z Ligi Narodów. Z mate-
riałów archiwalnych Auswärtiges Amtu wynika, że na rozkaz Berlina zaczęto podkreślać 
państwową lojalność (s. 307), co Polacy przyjmowali z niedowierzaniem.

Ostatnie dwie kadencje dwuosobowej reprezentacji mniejszości niemieckiej w Sena-
cie z lat 1935–1938 i 1938–1939, obie nagle przerwane, omówione zostały w rozdziałach 
V i VI. Salomonową decyzją prezydenta Mościckiego było mianowanie przedstawicieli 
wspomnianych obu obozów prohitlerowskich. W kadencji V senatorem został znany od 
1920 r. parlamentarzysta E. Hasbach, przedstawiciel Rat der Deutschen in Polen, i Rudolf 
Wiesner, członek Jungdeutsche Partei. W kadencji VI utrzymał swój mandat Hasbach, 
a Wiesnera zastąpił Max Wambeck. Z nowego układu sił wynika, że Niemcy zmarginalizo-
wani zostali podwójnie: liczebnie – do dwóch senatorów – i częstotliwością obrad Senatu, 
którego doroczne debaty zasadniczo były poświęcone przyjęciu rządowego budżetu. Obaj 
senatorowie demonstrowali lojalność wobec władz polskich, jednak w istocie współdziałali 
z hitlerowską III Rzeszą. Niepokój ich budziło wprowadzone do szkolnictwa wychowanie 
państwowe, a podczas obrad Senatu VI kadencji Hasbach oprotestował uregulowanie de-
kretem prezydenta stosunku państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz rozpo-
rządzeniem wojewody spolonizowanie władz Kościoła Ewangelicko-Unijnego na Górnym 
Śląsku. Niemcy jednak starali się poświęcać swe wypowiedzi zagadnieniom politycznym, 
powtarzając do ostatniej sesji Senatu w marcu 1939 r. protesty przeciw parcelacji wielkiej 
własności ziemskiej lub eksponując problem zmniejszającej się liczby szkół mniejszości, 
w tym zamykanie szkół na Wołyniu oraz brak nauki religii ewangelickiej. 

Z nasuwających się w toku lektury drobnych zastrzeżeń wymieniam pewien niedosyt 
w zakresie ilościowej prezentacji terytorialnych populacji mniejszości niemieckiej i brak 
uwag do tabeli 1 na s. 14, w której pomieszczono dane z powszechnych spisów ludności 
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z 1921 i 1931 r. wraz z „korygującymi” danymi Josefa Czecha z 1932 r. W tym względzie 
bowiem posiadamy już uznany konsensus, osiągnięty po latach sporów, w których brał 
też udział Autor. Mam wątpliwość dotyczącą terminu „Centralna Polska”, stosowanego 
w książce normatywnie, jako miejsce zasiedlenia Niemców „w większej liczbie” (s. 91). 
Urzędowy Podział administracyjny Polski z 1 X 1933 r. wymienia tylko województwa 
centralne: m. stołeczne Warszawa i województwa: warszawskie, łódzkie, kieleckie, lu-
belskie, białostockie. Zastosowanie więc terytorialnego wyznacznika „Centralna Polska”, 
znacznie ograniczonego terytorialnie, notabene bardzo użytecznego w narracji, powinno 
być chyba wyjaśnione we Wstępie. Potrzebne też byłoby zaznaczenie przypadków utraty 
mandatu, rezygnacji i śmierci w Wykazie przedstawicieli mniejszości niemieckiej w Sejmie 
i Senacie w latach 1922–1939 (s. 441–452), aby zgadzał się on z ogólną liczbą uzyskanych 
mandatów w kadencji. 

Recenzowaną książkę uważam za bardzo ważną w naszym dorobku naukowym, przede 
wszystkim jako cenną analizę skomplikowanego podłoża konfliktów społecznych i politycz-
nych rozwijających się w latach międzywojennych w Polsce z powodu sąsiedztwa z Niem-
cami. Warto podkreślić, że Autor jest ostrożny w formułowaniu ocen. Na ogół stara się ope-
rować starannym przedstawianiem faktów i analizowaniem wypowiedzi parlamentarzystów, 
aby podkreślać motywy ich postępowania i antypolskiej polityki w stosunku do Polaków. 
Niemcy w 1918 r. stracili wobec nich pozycję narodu panującego, co budziło resentymenty, 
a jeśli zaistniał zagraniczny czynnik materialnie i ideowo je podtrzymujący, wytworzona sy-
tuacja nie rokowała zgody. W wymiarze państwowym widoczna była trudność pogodzenia się 
tej mniejszości z traktatowymi rozstrzygnięciami granicznymi i oddzieleniem od niemieckiej 
ojczyzny. Uznać można, że Niemcy walczyli o swoje materialne i polityczne interesy, ale nie 
to, że w powiązaniu z Berlinem prowadzili nielegalną działalność wywiadowczą zmierzającą 
do rewizji granicy polsko-niemieckiej. Nie można też pominąć faktu, że całe dwudziestolecie 
podkopywali pozycję międzynarodową Polski jako państwa nierespektującego międzyna-
rodowych praw i gwarancji. Przesadne niekiedy żądania i skargi wypowiadano w Sejmie 
i Senacie, gdyż można było legalnie je drukować, co wykorzystywano w mniejszościowej 
prasie. Artykuły tłumaczono w Niemczech i miały ten skutek, że pomoc materialna stamtąd 
była stała lub wyższa, im więcej opresji zarzucano Polsce.

Teresa Kulak 
(Wrocław)

Witold Wasilewski, Ludobójstwo. Kłamstwo i walka o prawdę. Sprawa Katynia 
1940–2014, Łomianki: Wydawnictwo LTW, 2014, ss. 296.

Od Zbrodni Katyńskiej minęło już 75 lat. Ta półokrągła rocznica skłania do zadania 
po raz kolejny pytania: czy o mordzie sowieckiego aparatu bezpieczeństwa na polskich 
oficerach wiemy już wszystko? Odpowiedź jest niestety negatywna. Nasza wiedza jest dziś
znacząca, a w stosunku do lat 90. większa, niemniej jednak nadal jest ona niekompletna. 
Teczki osobowe wszystkich ofiar, które były tworzone na bieżąco podczas przesłuchań
NKWD, a które do dzisiaj nie zostały odnalezione, mogłyby odpowiedzieć na wiele nur-
tujących badaczy pytań1. W dalszym ciągu nie znamy wszystkich miejsc ukrycia zwłok 

1 Nie ma pewności, czy teczki personalne ofiar Zbrodni Katyńskiej nie zostały zniszczone 
zgodnie z propozycją szefa KGB ZSRS Aleksandra Szelepina, który w notatce z 3 III 1959 r. do I 
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Polaków aresztowanych i przetrzymywanych w więzieniach tzw. Zachodniej Ukrainy 
i Białorusi, zgładzonych na postawie tej samej decyzji z 5 III 1940 r. co jeńcy trzech 
obozów specjalnych. W Bykowni pod Kijowem pochowano bowiem tylko część ofiar
z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej. Nie znamy miejsc ukrycia ciał więźniów wysłanych do 
Mińska, Charkowa i Chersonia. Największą tajemnicą Zbrodni Katyńskiej jest wskazanie 
z imienia i nazwiska osób pomordowanych na terenie Białoruskiej SRS. Owa imienna lista 
ofiar, czyli tzw. białoruska lista katyńska, wciąż nie została odnaleziona. Biorąc pod uwagę
obecne stosunki dyplomatyczne między Polską a Federacją Rosyjską, nic nie wskazuje na 
to, że na którekolwiek ze wskazanych wyżej pytań przyjdzie historykom w najbliższym 
czasie odpowiedzieć. Zasadne zatem wydaje się postawienie następnego pytania: czy sens 
ma publikowanie kolejnych prac o Zbrodni Katyńskiej, skoro za pewnik można przyjąć, 
że nie wniosą one nic ponad to, co już zostało ustalone? Publikacja historyka Witolda 
Wasilewskiego udowadnia, że tak. W. Wasilewski specjalizuje się w historii nowożytnej 
i najnowszej, szczególnie w problematyce Europy Wschodniej. Do tej pory w dorobku 
naukowym historyka znajdowały się dwie monografie, które jednak nie dotyczyły dziejów
najnowszych. Publikacja zatem stanowi bardzo istotne podsumowanie dotychczasowego 
wkładu W. Wasilewskiego w badania nad Zbrodnią Katyńską.

Książka składa się z 17 tekstów napisanych przez Autora w latach 2005–2014, w czasie 
pracy w Instytucie Pamięci Narodowej. Zdecydowana większość to artykuły opatrzone 
aparatem naukowym, które zostały już opublikowane w różnego rodzaju periodykach. 
Jednak dwa z nich: Sprawa katyńska na tle międzynarodowym: 1940–1943 oraz Katyń 
w archiwach rosyjskich. Stan i perspektywa badań w 2014 r. mają swój debiut właśnie 
w tej pracy. W tomie zostały zawarte także dwie, bardzo istotne recenzje książek pseu-
donaukowca i zwolennika teorii spiskowych, Jurija Muchina2. Historyk uznał za zasadne 
poświęcenie uwagi publikacjom rosyjskiego autora, które stanowią jawny dowód na ciągłe 
istnienie i niesłabnącą ofensywę kłamstwa katyńskiego w niektórych kręgach rosyjskiego 
społeczeństwa. 

Autor ma świadomość, iż wciąż trwa proces wyjaśnienia wszystkich aspektów zbrod-
ni na polskich oficerach, stąd też „publikacja ta ma być [...] małą cegiełką w rosnącym,
pomimo trudności, murze rzetelnej wiedzy o Katyniu. Wiedzy, która wraz z moralnością 
stanowi najlepszą obronę przed kłamstwem i relatywizmem” (s. 10). Warto w kilku słowach 
pochylić się nad wątkiem doboru wszystkich 17 artykułów. Jak zaznaczył sam Wasilewski: 
„Ważnym kryterium wyboru tekstów było dążenie do stworzenia zbioru wprowadzającego 
czytelnika w różnorodne aspekty tematyki katyńskiej – od II wojny światowej do współ-
czesności” (s. 5). Dlatego też celem niniejszej recenzji jest omówienie – w mojej ocenie 
– najważniejszych tekstów, które złożyły się na ten tom, i zwrócenie uwagi, czy dokonaną 
selekcją historykowi udało się osiągnąć ową różnorodność. 

Czytelnik lekturę książki zaczyna od tekstu popularnonaukowego Sprawa katyńska – 70 
lat historii. Autor w skrótowy sposób (od zagłady polskich oficerów, narodzin kłamstwa
katyńskiego, stosunku Zachodu do sowieckiego mordu i ostatecznego przyznania się ZSRS 

sekretarza KPZS Nikity Chruszczowa stwierdzał: „Z punktu widzenia organów sowieckich wszystkie 
te akta nie przedstawiają ani operacyjnej, ani historycznej wartości”. 

2 Muchin napisał kilka prac, w których neguje odpowiedzialność sowieckich służb bezpie-
czeństwa za mord katyński, jednak największe kontrowersje wywołał książką wydaną w 2003 r. 
w Moskwie. Zob. Юрий И. Мухин, Антироссийская подлость. Расследование фальсификации 
катынского дела Польшей и Генеральной прокуратурой России с целью разжечь ненависть 
поляков к русским, Москва 2003. 
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do zbrodni) zarysowuje swoiste tło historyczne najważniejszych wydarzeń związanych ze 
Zbrodnią Katyńską. Tekst ten jest niejako wstępem do dalszych, zdecydowanie bardziej 
szczegółowych i wnikliwych rozważań nad wieloma aspektami zbrodni sowieckiego apa-
ratu bezpieczeństwa. 

Po tym syntetycznym, sprawnym ujęciu Autor przedstawia czytelnikowi niepublikowa-
ny wcześniej tekst o sprawie katyńskiej na tle międzynarodowym. Cezury tego zagadnie-
nia historyk zarysowuje na lata 1940–1943. Opisuje narodziny pozornego dialogu między 
rządem polskim na uchodźstwie a ZSRS po czerwcu 1941 r., dążenie strony polskiej do 
oswobodzenia wszystkich oficerów przetrzymywanych od końca 1939 r. w trzech obozach
specjalnych oraz zwodzenie i mataczenie rządu sowieckiego, który ze Stalinem na czele 
cynicznie zatajał prawdę o losie zgładzonych wiosną 1940 r. polskich obywateli. Autor 
poddaje ocenie nieudolne działania polskiego rządu, zarzucając liczne zaniechania i brak 
stanowczości w prowadzeniu pertraktacji ze stroną sowiecką, zaznaczając jednak przy 
tym ogólną, skomplikowaną pozycję polskiego rządu i istotny wpływ strony brytyjskiej 
na polskie interesy. 

 Historyk w swojej pracy poruszył jeden z ciekawych wątków Zbrodni Katyńskiej, 
do tej pory niewyjaśniony, a mianowicie domniemanych związków Niemców z mordem 
NKWD na polskich oficerach. Zastanawiająca zbieżność dokonanej wiosną 1940 r. Zbrodni
Katyńskiej i przeprowadzonej na terenie Generalnego Gubernatorstwa akcji AB skłania 
niektórych historyków do formułowania hipotez o konsultacjach, a nawet współpracy 
dwóch aparatów represji przy dokonywanym mordzie. Wasilewski, powołując się na do-
tychczasowy stan badań, a także analizę niezbędnych źródeł, dokonuje falsyfikacji owego
stwierdzenia. Neguje także interpretacje badaczy, którzy w spotkaniach Gestapo i NKWD 
we Lwowie, Krakowie i Zakopanem doszukują się owej współpracy przy mordzie na Po-
lakach, czy omówienia niemiecko-sowieckich represji wobec narodu polskiego. De facto 
funkcjonujące w historiografii informacje o ścisłych naradach dwóch organów represji,
niemieckiego i sowieckiego, mają wciąż bardzo małe umotywowanie źródłowe3. Swój 
głęboki i skrupulatny wywód Autor podsumowuje stwierdzeniem, iż „nie mamy dowodów, 
by orzec, że Sowieci podzielili się z Niemcami informacjami o Katyniu. Nie odnaleziono 
żadnego potwierdzającego to źródła aktowego (protokołu, raportu, notatki) lub opisowego 
(dziennika, pamiętnika, relacji)” (s. 60)4. A dalej pisze: „Dysponujemy również dowodami 
potwierdzającymi wprost tezę o niewtajemniczaniu Niemców w sprawę Katynia” (s. 66). 
Wasilewski z należytym i rzetelnym dystansem badawczym konstatuje, że dotychczasowy 
stan wiedzy nie uprawnia do ferowania śmiałymi hipotezami, które wykorzystywane przez 
popularyzatorów historii doprowadziły już do narodzenia mitów i przeinaczenia niektórych 
faktów historycznych. Temat domniemanej antypolskiej współpracy między niemieckim 
Gestapo i sowieckim NKWD nadal czeka na szczegółowe opracowanie z wykorzystaniem 
poszerzonej bazy źródłowej. 

Na następnych kartach książki historyk poddaje analizie narodziny kłamstwa katyńskie-
go. Pierwsze skojarzenie terminu „kłamstwo katyńskie” wiąże się z działalnością sowiec-
kiej Komisji Burdenki powołanej w styczniu 1944 r.5 Choć jest to skojarzenie zasadne, to 

3 Wojciech Materski, Katyń – motywy i przebieg zbrodni (pytania, wątpliwości), „Zeszyty 
Katyńskie”, 2000, 12, s. 33.

4 Por. idem, Natalia Lebiediewa, Zastanawiający dokument. Przyczynek do hipotezy o związku 
akcji AB ze zbrodnią katyńską, ibidem, 1999, 10, s. 69–83.

5 Zob. Natalia Lebiediewa, Komisja specjalna i jego przewodniczący Burdenko, ibidem, 2008, 
23, s. 56–101. 
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jednak prowadzi do uproszczenia. Autor słusznie wyjaśnia, że „prace Komisji Burdenki 
polegały na gromadzeniu »dowodów« służących podparciu i rozwinięciu w szczegółach 
kłamliwej wersji o odpowiedzialności niemieckiej za zbrodnię na Polakach. Komisja nie 
badała, kto dokonał zbrodni na polskich oficerach, ale – na co wprost wskazywała jej na-
zwa – ustalała »okoliczności rozstrzelania przez niemieckich najeźdźców faszystowskich 
jeńców wojennych – polskich oficerów«” (s. 120). Osobami odpowiedzialnymi za nadanie
odpowiedniej wersji wydarzeniom w Katyniu byli Siergiej Krugłow, zastępca ludowego 
komisarza spraw wewnętrznych (NKWD), i Wsiewołod Mierkułow, ludowy komisarz 
bezpieczeństwa państwowego (NKGB). Rola natomiast, która została odgórnie narzucona 
Komisji Burdenki, „ograniczała się” do rozruszania propagandowej sowieckiej machiny 
kłamstwa katyńskiego. 

W recenzowanej pracy historyk bardzo jasno przedstawia swoje stanowisko w kwestii 
klasyfikacji Zbrodni Katyńskiej jako aktu ludobójstwa, na co zresztą wskazuje sam tytuł
publikacji6. W pełni zgadzam się z takim poglądem, jednak sprawa ta wywołuje wiele 
spornych opinii. Autor nie ma w tej kwestii żadnych wątpliwości (s. 142). 30 XI 2004 r. 
Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął polskie śledztwo (po umorzeniu we wrześniu 2004 r. 
przez Naczelną Prokuraturę Wojskową rosyjskiego postępowania w sprawie Zbrodni Ka-
tyńskiej i objęciu akt śledztwa katyńskiego klauzulą tajemnicy państwowej), kwalifikując
Zbrodnię Katyńską jako zbrodnię o uniwersalnym charakterze, która jest zbrodnią wojenną, 
przeciwko ludzkości oraz zbrodnią ludobójstwa. Przykrą, a zarazem szokującą konstata-
cją w tej materii są głosy osób, które negują wysuwanie takiej klasyfikacji prawnej jako
szkodzącej interesom Polski i zamykającej możliwość dialogu ze stroną rosyjską. Jeszcze 
ostrzejsza sytuacja wystąpiła w lipcu 2013 r., kiedy sejm RP uznał Zbrodnię Wołyńską 
za „czystkę etniczną o znamionach ludobójstwa”. Ta uchwała stanowiła kolejny dowód 
ignorowania i deprecjonowania polskiej racji historycznej i stawiania wyżej interesów 
polityki zagranicznej.

 Obecnie Rosja nie przyjmuje ustaleń strony polskiej, uważając Zbrodnię Katyńską za 
„przestępstwo kryminalne”, które polegało na bezprawnym wydaniu wyroku śmierci na 
polskich oficerów. Oczywiście podczas procesu norymberskiego w 1946 r. prokuratorzy
sowieccy próbowali włączyć zbrodnię w Katyniu do aktu oskarżenia kierownictwa III 
Rzeszy przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym. Wówczas w odniesieniu do 
zbrodni na polskich oficerach posłużyli się pojęciem zawartym w raporcie Komisji Bur-
denki – aktu „fizycznej eksterminacji narodów słowiańskich”. Nie funkcjonował wówczas
termin „ludobójstwo”, ukuty w 1944 r. przez Rafała Lemkina, wprowadzony do między-
narodowego prawa przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dopiero w 1948 r. Niemniej jednak 
zaproponowana sowiecka formuła prawna znacząco wybiegała i poszerzała dobrze znaną 
wówczas definicję zbrodni wojennej. Dzisiaj ze strony Federacji Rosyjskiej brak odwołania
do tamtego stanowiska, a faktem jest wręcz wypieranie się go. Głos historyka jest zatem 
kolejnym, bardzo stanowczym w tej sprawie7. 

6 Por. Małgorzata Kuźniar-Plota, Kwalifikacja prawna Zbrodni Katyńskiej – wybrane zagad-
nienia, [w:] Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, red. Sławomir Kalbarczyk, Warszawa 
2010, s. 42–51; Witold Kulesza, Zbrodnia Katyńska jako akt ludobójstwa (geneza pojęcia), [w:] 
ibidem, s. 52–67.

7 Por. Marek Kornat, Czy zbrodnia katyńska była aktem ludobójstwa? (Rozważania prawnohi-
storyczne), [w:] Katyń 1940. Walka o prawdę, red. Wojciech Lis, Toruń 2012, s. 75–98.
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Wasilewski w recenzowanym tomie zawarł także teksty, w których odniósł się do roli 
państw zachodnich w podtrzymywaniu kłamstwa katyńskiego. W tekście Propaganda 
kłamstwa katyńskiego kontra „komisja katyńska” Izby Reprezentantów USA8 opisuje 
działalność Komisji Maddena i niespotykaną nigdy wcześniej i później reakcję ZSRS na 
jej powołanie. Działania komisji odbiły się głośnym echem w międzynarodowej opinii 
publicznej i przeszły do historii jako memento najdonioślejszego głosu piętnującego kłam-
stwo katyńskie po wojnie. 

W latach 70. w Wielkiej Brytanii także rozpoczęły się starania o ostateczne wyzwolenie 
z kajdan kłamstwa katyńskiego. Takimi sygnałami było wydanie w 1971 r. książki Louisa 
FitzGibbona, Katyn – A Crime without Parallel9 czy odsłonięcie we wrześniu 1976 r. po-
mnika katyńskiego w Londynie. Niemniej jednak ani Stany Zjednoczone w latach 50., ani 
Wielka Brytania w latach 70. nie zmieniły swoich oficjalnych stanowisk i wciąż milcząc,
akceptowały kłamstwo katyńskie. Autor jednak szczególnie odsłonięciu pomnika nadaje 
wyjątkowe znaczenie polityczne, stwierdzając: „Rezonans społeczny tegoż odsłonięcia, 
opisanego także w prasie, przeszedł oczekiwania organizatorów i może być uznany za 
moment uzyskania przez prawdę przewagi nad kłamstwem katyńskim w Wielkiej Brytanii. 
Polacy wygrali katyńską »Bitwę o Anglię«” (s. 203).

Wartościowym urozmaiceniem pracy są dwie recenzje książek J. Muchina, Antirossij-
skaja podłost’. Naucznoistoriczeskij analiz. Rossledowanije falsifikacyi Katynskogo dieła 
Polszej i Gienieralnoj prokuratoroj Rossii s celju razżecz nienawist’ polakow k ruskim oraz 
Uroki Wielikoj Otiecziestwiennoj (s. 239–258). Zostały one dołączone do tomu głównie 
dlatego, aby uzmysłowić czytelnikom – którzy uważali temat Zbrodni Katyńskiej za zamk-
nięty – że za naszą wschodnią granicą wciąż propagowane jest bezprecedensowe fałszo-
wanie historii. O ile Autor zaznacza, że poglądy kontrowersyjnego rosyjskiego pisarza 
należą w dyskursie naukowym do mniejszości, o tyle jednak nie oznacza to, że J. Muchin 
jest jedyną osobą, która dopuszcza się tego typu fałszerstw w historii Zbrodni Katyńskiej. 
Sławomir Kalbarczyk w rozmowie z Barbarą Polak dla Biuletynu IPN sytuację w Rosji 
podsumował słowami: „Publikacje, które ukazują się w tej chwili w Rosji, to w znacznej 
mierze publikacje o charakterze rewizjonistycznym. To nie tylko publikacje osławionego 
Jurija Muchina, ale też inne, które niepokoją. Jest ich stanowczo zbyt wiele, usiłują na 
wszelkie możliwe sposoby dezawuować kanon podstawowego stanu wiedzy o Zbrodni 
Katyńskiej. Są to publikacje różnych autorów. Nie można ich lekceważyć. Opinię publiczną 
urabiają nie niskonakładowe prace naukowe, ale prace o charakterze popularnonaukowym 
czy wręcz publicystycznym. I to, że bez żadnych problemów tego typu prace o charakterze 
rewizjonistycznym się ukazują, jest niepokojące. Ci, którzy wiedzą, jaka była prawda, ko-
rzystają z rzetelnych, niskonakładowych prac”10. Oczywiście, można skonstatować, iż po 
katastrofie smoleńskiej, chwilowym ociepleniu się wzajemnych stosunków polsko-rosyj-
skich, przekazaniu Polsce części ze 183 tomów akt dotyczących rosyjskiego śledztwa nr 159 
z lat 1990–2004 i ukazaniu się w 2010 r. w Rosji filmu Andrzeja Wajdy Katyń świadomość 

8 Por. Witold Wasilewski, Kongres USA wobec Zbrodni Katyńskiej (1951–1952), [w:] Zbrodnia 
Katyńska. W kręgu, s. 89–108. 

9 Oprócz wspomnianej pracy warto wskazać inne publikacje tego autora, które wywarły istotny 
wpływ na odkłamywanie historii Zbrodni Katyńskiej na Zachodzie: The Katyn Cover up (1972), 
Katyn – Triumph of Evil (1975), Unpitied and Unknown – Katyn (1975). 

10 Nieprzedawnione ludobójstwo. Ze Sławomirem Kalbarczykiem i Witoldem Wasilewskim roz-
mawia Barbara Polak, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 111, 2010, 4, s. 15. 
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Rosjan dotycząca Zbrodni Katyńskiej nieco wzrosła. Jednak dzisiaj, wobec zakłamanej 
polityki historycznej Rosji, której przyświeca – jak na ironię – cel przedstawienia „historii 
bez sprzeczności” i Stalina jako bohatera oraz obrońcy Europy przed nazizmem, nie ma 
już śladu po tych momentach refleksji.

Brak współpracy strony rosyjskiej przy ostatecznym rozwiązaniu „śledztwa katyńskie-
go” prowadzonego w Rosji w latach 1990–2004 spowodował, że rodziny katyńskie złożyły 
formalną skargę do Trybunału Spraw Człowieka w Strasburgu. Tzw. skarga katyńska zosta-
ła zarejestrowana przez Trybunał 9 VI 2009 r. i otrzymała nr 29520/09. Skarga dotyczyła 
głównie złamania przez stronę rosyjską rzetelnego postępowania sądowego i poniżającego 
traktowania rodzin pomordowanych. Nie wnosiła natomiast żądań finansowych11. Niestety, 
21 X 2013 r. Trybunał wydał wyrok oddalający zarzuty strony polskiej. Niewątpliwie ten 
krzywdzący wyrok Europejskiego Trybunału skłania do zastanowienia się nad skuteczno-
ścią prowadzenia dalszego śledztwa w sprawie katyńskiej i sprawiedliwego osądzenia tej 
zbrodni nie tylko przez głównego spadkobiercę Związku Sowieckiego, jakim jest Federacja 
Rosyjska, ale także przez europejską społeczność.

Tom kończy się artkułem dotąd niepublikowanym, dotyczącym kilku ważnych uwag 
o perspektywie dalszych badań nad Zbrodnią Katyńską. Warte refleksji są ostatnie zdania
w książce: „Wśród dokumentów dotyczących Katynia ujawnionych z archiwów rosyjskich, 
w XXI w., w tym po 2010 r., nie ma dokumentów o znaczeniu porównywalnym do tych 
ujawnionych w latach dziewięćdziesiątych XX w. Z perspektywy 2014 r. należy stwier-
dzić, że nadal czekamy na dokumenty niezbędne do pełnej rekonstrukcji bardzo ważnego 
fragmentu najnowszych dziejów Polski i powszechnych” (s. 279). Słowa Autora udowad-
niają, że wyjaśnianie wszystkich aspektów Zbrodni Katyńskiej jest dalekie od zakończenia. 
Niestety postępy w tej sprawie nie zależą od strony polskiej, ale od ugodowości państwa 
rosyjskiego. Ostatnie dwa artykuły przedstawione w tomie dobitnie pokazują, że historia 
Zbrodni Katyńskiej pełna jest politycznej niesprawiedliwości, fałszerstw i braku poszano-
wania dla ludzkiej godności. Niestety nic nie wskazuje na rychłe zmiany w tej kwestii. 

W publikacji pojawiło się kilka drobnych pomyłek. W artykule Zagadka notatki Sze-
lepina, na pierwszej stronie tekstu, na której przedstawiona została liczba rozstrzelanych 
Polaków, przy obozie ostaszkowskim podana jest liczba 7305. Oczywiście dotyczy ona 
nie jeńców Ostaszkowa, lecz więźniów zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi. Notatka 
Szelepina, której skan dostępny jest na stronie rosyjskiego archiwum, podaje liczbę 6311 
rozstrzelanych osób z obozu w Ostaszkowie12. W artykule Propaganda kłamstwa kontra 
„Komisja Katyńska” Izby Reprezentantów USA w przyp. 1 odsyłacz kieruje czytelnika do 
artykułu o tym samym tytule, który został zamieszczony w numerze 23 „Zeszytów Ka-
tyńskich”, jednak tekst Wasilewskiego znajduje się na stronach 102–131, a nie, jak podaje 
przypis, 129–141. W niektórych wydaniach tej książki czytelnik znajdzie błędy w druku 
w postaci powtarzających się stron 259–264. Zaznaczyłem, iż błąd ten może dotyczyć 

11 Zob. Ireneusz C. Kamiński, „Skargi katyńskie” przed Europejskim Trybunałem Praw Czło-
wieka w Strasburgu, [w:] Zbrodnia Katyńska. W kręgu, s. 154–170; idem, Skargi katyńskie przed 
Europejskim Trybunałem Spraw Człowieka, „Zeszyty Katyńskie”, 2006, 21, s. 15–27; idem, Kto i jak 
może występować przed Europejskim Trybunałem Spraw Człowieka w sprawie Zbrodni Katyńskiej, 
ibidem, 2009, 24, s. 129–131. W kontekście poniżającego traktowania rodzin przez stronę rosyj-
ską także zob. Aleksander Gurjanow, Sprawa katyńska w sądach rosyjskich 2007–2009, ibidem, 
s. 100–128. 

12 http://rusarchives.ru/publication/katyn/05.shtml (dostęp: 2010).
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niektórych egzemplarzy, ponieważ znalazł się on w wersji, którą recenzowałem. W innej 
tej pomyłki już nie było. Oczywiście wspomniane potknięcia mają wymiar wyłącznie tech-
niczny i w żadnym, nawet najmniejszym stopniu nie umniejszają merytorycznej wartości 
publikacji. 

Rekapitulując, brakuje prac, które łączyłyby najważniejsze artykuły wybitnych bada-
czy zajmujących się Zbrodnią Katyńską. Dlatego też książka tak zasłużonego i cenionego 
historyka, jakim jest W. Wasilewski, stanowi pewną nowość, ale zarazem jest istotnym 
podsumowaniem dotychczasowego naukowego dorobku Autora. Dorobku, który jeśli 
chodzi o Zbrodnię Katyńską, jest naprawdę imponujący (s. 280–284). Warto zaznaczyć, że 
artykuły naukowe oparte na bogatej i różnorodnej bazie źródłowej na stałe (w momencie ich 
opublikowania) weszły do kanonu obowiązkowych lektur o Zbrodni Katyńskiej. Obecnie 
trudno poważnie zajmować się Zbrodnią Katyńską, nie sięgając do prac takich polskich 
historyków, jak m.in. Wojciech Materski, S. Kalbarczyk czy właśnie W. Wasilewski. 

Mimo że przed lekturą recenzowanej pracy większość z zamieszczonych w niej tekstów 
była mi znana, dopiero całościowe ujęcie, w kolejności zaproponowanej przez Autora, 
daje naprawdę w miarę kompleksowy obraz Zbrodni Katyńskiej. Dlatego też, odwołując 
się do celów zawartych we wstępie, należy stwierdzić, że Autorowi bez wątpienia udało 
się wprowadzić czytelnika w szerokie tło różnych aspektów Zbrodni Katyńskiej. W mojej 
ocenie książka ta nie tylko jest „małą cegiełką w rosnącym, pomimo trudności, murze rze-
telnej wiedzy o Katyniu”, lecz powinna być także podstawowym kompendium wiedzy dla 
osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o sowieckim mordzie oraz dla zawodowych 
historyków. Otrzymujemy zatem publikację ważną, która zajmie poczytne miejsce w im-
ponującej bibliografii Zbrodni Katyńskiej. Apelowałbym, odwołując się do drugiej części
zdania dotyczącego celu pracy, aby książka została wydana w języku obcym, zwłaszcza 
rosyjskim. Wydaje się to zasadnym wnioskiem, biorąc pod uwagę obawy Autora dotyczące 
wzrastającej roli relatywizmu w badaniach historycznych w Rosji. 

Krzysztof Łagojda 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Sebastian Rosenbaum, Dariusz Węgrzyn, Deportacje z Górnego Śląska do Związku 
Sowieckiego w 1945 roku. Katalog wystawy stałej w Centrum Dokumentacji i Deportacji 
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie, wstęp Adam Dziurok, słowo 
wstępne Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa, Katowice: Wyd. IPN–KŚZpNP, Oddział 
w Katowicach, Centrum Dokumentacji i Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku 
w Radzionkowie, 2015, ss. 142.

Eksplorując rynek publikacji historycznych, nie po raz pierwszy zauważyłem, iż kata-
logi wystaw (okolicznościowych i stałych) coraz częściej pełnią funkcję nie tylko infor-
matora o materii ekspozycji, ale – w istocie – odgrywają także rolę samodzielnych książek 
pełnych informacji, ilustracji i osądów. Taką też funkcję w mych oczach spełnia recen-
zowana książka (katalog). Napisana przez doświadczonych badaczy, o sporym dorobku 
naukowym, pracowników Referatu Naukowego Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej 
katowickiego oddziału IPN. Wspierał ich szef tegoż Referatu, prof. Adam Dziurok. Wy-
stawa i poświęcony jej katalog merytorycznie mieszczą się w sformułowaniu „Tragedia 
Górnośląska”. Zdaję sobie sprawę, iż wśród wielu potencjalnych odbiorców tej recenzji 
te dwa kojarzące się strasznie słowa mogą budzić kontrowersje. Jakże często w naszym 
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„czysto polskim” mniemaniu, w naszym zanurzeniu się od zawsze i na zawsze w traumie 
II wojny światowej, trudno nam bezkrytycznie przyjąć zjawisko, o którym nie zawsze 
dużo wiemy i które wielu z nas może kojarzyć się z jakąś historią wyimaginowaną, a na 
dodatek związaną z górnośląskim separatyzmem. Patrząc na ten problem z drugiej strony, 
miejscowej, rodzimej górnośląskiej, także i oni często dziwią się, że „my” nie rozumiemy 
i nie dowierzamy „ich” autentycznej tragedii spowodowanej – i to już od 1 IX 1939 r. – nie 
przez nich, nie z ich winy.

Druga wojna światowa na polskim i niemieckim Górnym Śląsku zainicjowała wiele 
dramatów miejscowej ludności. Bez względu na jej pochodzenie etniczne i bez względu na 
jej subiektywne poczucie przynależności narodowej. Apogeum dramatu nastąpiło z począt-
kiem 1945 r., gdy zwycięska Armia Czerwona zajmowała – nacierając od wschodu – tereny 
górnośląskie. To wówczas doszło do wielu zbrodni wojennych dokonanych przez żołnie-
rzy sowieckich, zdemoralizowanych, rozgrzanych walką i chęcią odwetu za okrucieństwa 
niemieckiej okupacji na wschodzie. Bezwzględnie egzekwowane „prawo zwycięzców” 
skutkowało wieloma zbrodniami wojennymi popełnionymi na ludności śląskiej. W intencji 
wyszukiwania i eliminowania z miejscowej społeczności zwolenników nazizmu utworzo-
no na zdobytych terenach wiele obozów. Niedługo potem takowe założyła i prowadziła 
polska komunistyczna policja polityczna uosabiana przez Ministerstwo Bezpieczeństwa 
Publicznego. Te zbrodnicze instytucje mają już swoją literaturę naukową.

Wśród wydarzeń szczególnie dotkliwych dla miejscowych społeczności znalazło się 
pozbawienie co najmniej 30 tys. Górnoślązaków wolności i wywiezienie ich do pracy przy-
musowej w głąb ZSRS („docelowo liczba ta może sięgnąć nawet 45 tys.” – s. 41). Wielu 
nigdy stamtąd nie wróciło...

Układ katalogu jest logiczny, przejrzysty. Pierwszy rozdział ma znamienny tytuł – 1945: 
pod czerwoną gwiazdą. Jest on opisem przede wszystkim tragicznych dla miejscowej lud-
ności okoliczności zdobycia i okupowania terenów górnośląskich przez Armię Czerwoną. 
Usunięto władze nazistowskich, zbrodniczych Niemiec. Zastąpiły ją masowe mordy na 
ludności cywilnej (tutaj wymienione z podaniem nazw miejscowości i szacunkową liczbą 
ofiar), powszechne – bo inaczej nie można napisać – gwałty na kobietach (jesienią 1945 r.
ponad 80% kobiet w powiecie bytomskim było zarażonych chorobami wenerycznymi), ra-
bunki i systematyczne demontaże. Z tymi problemami musiały się borykać polskie władze 
administracyjne. Wszak w 1945 r. po raz pierwszy od kilkuset lat cały niemal Śląsk znalazł 
się w granicach państwa polskiego. 

Kolejny – niewielki – rozdział nosi tytuł Decydenci. Moim zdaniem niezbyt trafnie, 
gdyż jego treść wypełniają opisy losów ludności niemieckiej w ZSRS od 1941 r. i nie-
mieckich mieszkańców państw Europy Środkowo-Wschodniej zajętych przez wojska 
sowieckie w latach 1944–1945. Niemniej merytorycznie kwestie te ustawiają się w ciągu 
logicznym rozważań. 

Internierung to tytuł kolejnej części książki. Pod – z pozoru – neutralnym słowem 
„internowanie” kryje się morze ludzkich dramatów. Świadczy o tym już dobór odautorski 
kolejnych fragmentów publikacji: Oczyszczanie tyłów czy Pobór niewolników. Clou pu-
blikacji (i wystawy) stanowi rozdział pt. Koncentracja i wywózka. W ramach jałtańskich 
porozumień legalne stało się „pobieranie” siły roboczej z zajmowanych/wyzwalanych tere-
nów do prac w głębi metropolii. Zatem, w myśl prawa alianckiego, sowieckie łapanki i ich 
długoletnie (albo i ostateczne...) konsekwencje były absolutnie legalne. Wielkie masy kobiet 
i mężczyzn, którym nikt nawet nie próbował udowadniać ich prawdziwych czy urojonych 
poglądów nazistowskich, były wywożone na wschód. Pozostawały wielodzietne rodziny, 
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już i tak jakże często pozbawione żywicieli walczących (ginących, branych do niewoli) 
w Wehrmachcie i Waffen SS przeciw aliantom. Wywożono młodzież obojga płci. Jednym 
ze skutków tego wymuszonego exodusu była prostytucja uprawia przez nieletnie śląskie 
dziewczęta dla utrzymywania rodzin: matek i licznego ich potomstwa (jeden z dalszych 
rozdziałów, poruszający kwestie rozłąki, został zatytułowany Za drutem kolczastym). Takie 
okoliczności – oprócz natychmiastowych, doraźnych skutków materialnych, społecznych, 
rodzinnych – powodowały trwałą dezintegrację miejscowych, śląskich społeczności. Nie 
bez znaczenia – co w książce zostało podkreślone – były znaczne straty w przemyśle gór-
nośląskim, pozbawionym kilkudziesięciu tysięcy pracowników.

Kolejne części katalogu poświęcone zostały funkcjonowaniu obozów pracy, w których 
znaleźli się Górnoślązacy (Obozy archipelagu GUPWI i Pod znakiem pracy przymuso-
wej). 

Na powrót tych ludzi czekały rodziny (rozdziały: Gdzie oni są? Starania o powrót, Ci 
co zostali i ci co powrócili). Starały się o to także polskie władze komunistyczne. Nie tylko 
z powodów ściśle pragmatycznych (braki w załogach zakładów przemysłowych), ale także 
propagandowych, dla poprawienia wizerunku nowych władz u swych nowo pozyskanych 
(„odzyskanych”) obywateli. Nie można też odrzucić – co najtrudniejsze dla współczesnego 
czytelnika – czysto ludzkich, humanitarnych intencji ówczesnych „czynowników”. Wszak 
nie należy traktować wszystkich ówczesnych zwolenników radykalnej, prosowieckiej le-
wicy jak bandy oszalałych doktrynerów, pozbawionych sumienia.

Część powróciła, nierzadko ku zaskoczeniu rodzin, które przez lata nie miały żadnych 
informacji o losie swych bliskich. Jednocześnie od początku trwało formalne „zapomina-
nie”. Nie pisano o tej tragedii, nie roztrząsano jej, nie oceniano (rozdział Zorganizowane 
zapominanie). Jako student historii w latach 70. XX w. ze zdumieniem – zupełnie przy-
padkiem – w zasobach Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego natknąłem się na spis 
górników wywiezionych do ZSRS. Kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi. Ta odgórnie 
planowana i realizowana społeczna niewiedza zaczęła się stopniowo kruszyć po przełomie 
demokratyzacyjnym 1989 r. (rozdział Pamięć odzyskana). Centrum w Radzionkowie i znaj-
dująca się tam stała ekspozycja są dostatecznym dowodem, iż sprawa na Śląsku Górnym 
nie została zapomniana.

Prezentowane wydawnictwo zaopatrzone jest w liczne, nieraz bardzo przejmujące 
ilustracje, stanowiące wybór z wystawy w Radzionkowie. Pozwolę sobie tutaj przywołać 
zdjęcie z pozoru neutralne, opatrzone podpisem „Panorama Workuty” (s. 77). Z tego zimo-
wego, kolejowo-dymowego krajobrazu aż boleśnie przebija groza, beznadzieja, „nieludz-
kość” tamtej ziemi. W książce jest też przerażająca fotografia (i w obrazie, i w podpisie):
„Alojzy Pająk (Pajonk) na łożu śmierci – zmarł 10 dni po powrocie z łagru na Białorusi, 
gdzie zajmował się wydobywaniem torfu” (s. 105).

*
We wstępie do książki-katalogu A. Dziurok napisał: „Deportowani mieszkańcy Gór-

nego Śląska to grupa, o los której przez lata nikt się nie upominał. Pamięć o krzywdzie 
wyrządzonej tysiącom niewinnych ludzi [...] trwała przez lata w rodzinach górnośląskich 
jako część pamięci nieoficjalnej, niechcianej i niewygodnej. Pora już na trwałe wpisać te
doświadczenia [...] na karty historii regionu i Polski” (s. 10).

Grzegorz Strauchold 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
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„Zaranie Śląskie”. Seria Druga, 1, 2015, nr 1, Katowice: Wydawnictwo Naukowe 
„Śląsk”, 2015, ss. 103, nlb. 3.

„Zaranie Śląskie” to czasopismo, które w dziejach Górnego Śląska odegrało rolę wy-
jątkową. Początki jego historii sięgają jesieni 1907 r., kiedy ukazał się pierwszy numer 
pisma. Z przerwami ukazywało się ono do 2006 r.1, by teraz, po prawie dziesięcioleciu 
przerwy, znów powrócić na rynek wydawniczy. Najpierw było związane z Polskim Towa-
rzystwem Ludoznawczym w Cieszynie, później Instytutem Śląskim w Katowicach, Ślą-
skim Instytutem Naukowym, Societate Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytutem 
Górnośląskim, wreszcie Uniwersytetem Śląskim. Dzisiaj „Zaranie Śląskie” wznawia swoją 
działalność jako półrocznik pod szyldem Instytutu Badań Regionalnych funkcjonującego 
w ramach Biblioteki Śląskiej w Katowicach. W kierownictwie czasopisma znajdują się 
uznane autorytety badań śląskoznawczych. Na czele Rady Redakcyjnej stanął prof. Jan 
Malicki, a Komitetem Redakcyjnym kieruje jako redaktor naczelny prof. Ryszard Kacz-
marek.

Artykułową część numeru otwiera interesująca refleksja metodologiczna pt. Górny 
Śląsk na skrzyżowaniu polskiej, niemieckiej i czeskiej tradycji historycznej pióra R. Kacz-
marka. Autor podjął ważną próbę znalezienia nowej metody prezentowania przeszłości 
Górnego Śląska jako regionu, którego losy splecione są z historią Polski, Niemiec i Czech. 
Nowe możliwości dostrzega on w tzw. historii skrzyżowanej (histoire croisée), która ma 
dzięki odmiennym punktom widzenia zapewniać dynamiczne spojrzenie na poszczególne 
problemy dziejów Górnego Śląska. R. Kaczmarek wyszedł od definiowanych w ostatnim
czasie kluczowych problemów pamięci historycznej, zwanych w Polsce węzłami pamię-
ci, a w historiografii niektórych krajów zachodnich – miejscami (niem. Erinnerungsorte, 
franc. lieux de mémoire) bądź przestrzenią pamięci (ang. memory space). W przypadku 
polskiej pamięci historycznej jako śląskie węzły zostały wskazane w ślad za świeżą publi-
kacją pt. Węzły pamięci niepodległej Polski, w której zresztą definiował je sam R. Kaczma-
rek2: Śląsk, powstania śląskie, Sejm Śląski i Zaolzie. Wśród niemieckich miejsc pamięci, 
zawartych w pomnikowym wydawnictwie im poświęconym3, ze Śląskiem związane są 
tylko Versailles (Wersal), Auschwitz i Flucht und Vertreibung (Ucieczka i wypędzenie). 
Z pewnymi kłopotami, na podstawie historiografii czechosłowackiej i czeskiej, wskazał
R. Kaczmarek właściwie tylko problem Śląska Cieszyńskiego, zwłaszcza sprawy narodo-
wościowe, jako rozpoznawalne w obecnej Republice Czeskiej aspekty przeszłości Śląska. 
Wszystkie te zjawiska zostały przeanalizowane z wykorzystaniem założeń historii skrzyżo-
wanej. Konkluzje tych analiz – epizodyczność postrzegania problematyki górnośląskiej, jej 
oparcie na stereotypach ukształtowanych na przełomie XIX i XX w. – wskazują, że przed 
współczesną historiografią, która chciałaby wprowadzić na swe karty wątki z przeszłości

1 Wydawcy „Zarania Śląskiego” wskazują, że ukazywało się ono do 2000 r. (s. 5), tymczasem 
przerwa w wydawaniu kwartalnika trwała już od 1992 r. W 1996 r. ukazał się jeden zeszyt rocznika 
56, w 2000 nr 1/2 rocznika 62 (!), w 2001 nr 3/4 rocznika 58 (!) i tak dalej do roku 2006, w którym 
ukazał się nr 11 rocznika 63. Numery wydawane od 2000 r. zostały oznaczone jako „Seria Nowa”, 
por. katalog elektroniczny Biblioteki Narodowej (on-line).

2 Ryszard Kaczmarek, Śląsk, [w:] Węzły pamięci niepodległej Polski, red. Zdzisław Najder, 
Kraków 2014, s. 767–770. W publikacji tej pojawia się również hasło „Środa Śląska” (s. 773– 
775).

3 Deutsche Erinnerungsorte. Gesamtausgabe, hrsg. von Étienne François, Hagen Schulze, 
Bd. 1–3, München 2008.
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Górnego Śląska, stoją wielkie wyzwania. Według R. Kaczmarka „dobrą metodą byłoby od-
najdywanie i popularyzowanie nowych węzłów (skrzyżowań) historii, wykraczających poza 
stereotypowe i wybiórczo traktowane pojęcia ukształtowane w XIX i XX wieku” (s. 24).

Na marginesie warto odnotować, że tak jak na potrzeby wspomnianej publikacji o pol-
skich węzłach pamięci, ograniczonej tylko do czasów „niepodległej Polski” (w zasadzie 
II Rzeczypospolitej), przytoczone cztery węzły wydają się reprezentatywne4, tak trudno 
uznać, by zachowały one swoją reprezentatywność przy spojrzeniu generalnym, uwzględ-
niającym całość dziejów Śląska, z którego Górny Śląsk wyodrębnia się dopiero w ciągu 
XV w. Wiele ciekawych obserwacji przyniosły zakończone niedawno badania na temat 
czynników integrujących i dezintegrujących Śląsk w ramach programu Cuius regio – ich 
wyniki były systematycznie publikowane na łamach „Sobótki”, począwszy od 2012 r.5 
Włączenie ich do „nowej narracji” na temat historii Śląska, a w jego ramach Górnego Ślą-
ska, mogłoby nadać tej narracji nowy jakościowo kształt.

Kolejny artykuł poświęcony został dziejom „Zarania Śląskiego” do 1939 r. (Między 
Cieszynem a Katowicami. Dzieje „Zarania Śląskiego” w latach 1907–1939). To solidne 
źródłowe opracowanie Marty Kasprowskiej-Jarczyk ukazuje zmiany w instytucjonalnym 
i geograficznym usytuowaniu kwartalnika (od Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie
po Instytut Śląski w Katowicach – od 1935 r.), grono jego redaktorów (Ernest Farnik, Gu-
staw Morcinek, Roman Lutman, Franciszek Popiołek) i ważniejszych współpracowników 
(m.in. Ludwik Brożek, Paweł Bocek, Alfred Jesionowski, Zdzisław Hierowski, Wincenty 
Ogrodziński) oraz kształtowanie szaty graficznej (w tym zakresie współpracowali z pismem
m.in. Jan Kuglin, Paweł Steller, Stanisław Ligoń, Jan Wałach). Na tym tle zostały ukazane 
przemiany charakteru kwartalnika – od pisma literackiego do popularnonaukowego pisma 
regionalnego (o charakterze historycznym, historycznoliterackim, etnograficznym i folklo-
rystycznym). Należy jednak zauważyć, że cezury podane w tytule artykułu mogą być my-
lące, z 32 bowiem lat historii „Zarania Śląskiego” w okresie przedwojennym połowa – 16 
lat między 1913 a 1929 r. – to przerwa spowodowana problemami finansowymi, I wojną
światową, wreszcie późnym odrodzeniem się życia literackiego na Górnym Śląsku.

W dalszych trzech artykułach zostały ukazane dzieje trzech instytucji, które parały 
się wydawaniem „Zarania Śląskiego”: Instytutu Śląskiego w Katowicach (Anna Kubica, 
Historia Instytutu Śląskiego w Katowicach 1934–1949), Śląskiego Instytutu Naukowe-
go w Katowicach (Maciej Fic, 35 lat badań humanistycznych na Górnym Śląsku. Śląski 
Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957–1992)) oraz Instytutu 
Badań Regionalnych (R. Kaczmarek, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. 
Krótka historia i plany na przyszłość). Dzieje tych instytucji to w gruncie rzeczy pokaźne 
rozdziały w historii nauki polskiej na Górnym Śląsku (po części też na Dolnym, gdzie miał 
swoje oddziały Instytut Śląski), w pierwszym przypadku przerwane reorganizacjami pod-
jętymi przez władze komunistyczne wskutek „nieprzystawalności do totalitarnego i scen-
tralizowanego ustroju państwowego” (s. 48), a w drugim – likwidacją „zbędnego balastu 
po PRL” (s. 61), nieliczącą się przy tym z istotnymi dokonaniami. Powstanie w 2012 r. 
Instytutu Badań Regionalnych, nowej placówki nawiązującej do pozytywnych tradycji 
obu poprzedników, która miałaby się zająć „po kilkunastu latach przerwy prowadzeniem 

4 Tutaj pojawia się również hasło „Środa Śląska”, zob. Węzły pamięci, s. 773–775.
5 Ich podsumowanie zob. Przemysław Wiszewski, Dynamika zmian spójności Śląska. Krajo-

braz po badaniach w ramach projektu Cuius regio, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 70, 
2015, 3, s. 119–132.
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i koordynowaniem badań śląskoznawczych”, było odpowiedzią na „powszechne żądanie 
lokalnego środowiska naukowego” (s. 71). Prace Instytutu, kierowane przez prof. R. Kacz-
marka, koncentrują się na badaniach historycznych dotyczących województwa śląskiego, 
a do głównych przedsięwzięć należy podjęcie opracowania Encyklopedii Województwa 
Śląskiego i Podręcznika edukacji regionalnej, a ostatnio wznowienie wydawania czasopi-
sma regionalnego – omawianego tutaj „Zarania Śląskiego”.

Pierwszy jego numer dopełnia wspomnienie o prof. Józefie Szymańskim (zm. 2011),
który w latach 1971–1976 był najpierw docentem, a następnie profesorem na Uniwersyte-
cie Śląskim, kierownikiem Zakładu Historii Starożytnej i Średniowiecznej. Znajduje się tu 
jeszcze zestawienie bibliograficzne pt. Piśmiennictwo o Śląsku w wyborze, w opracowaniu 
Agnieszki Magiery i Anity Tomanek. Z jednej strony to bardzo użyteczna pomoc dla bada-
czy poszukujących informacji o publikacjach dotyczących regionu, z drugiej strony jednak 
można się zastanawiać, na ile bibliografia ta będzie rzeczywiście pomocna, jeśli w 2015 r.
wydawane jest zestawienie piśmiennictwa za rok 2012. Można by zatem postulować, by 
w przyszłości informacja o Piśmiennictwie o Śląsku była jak najaktualniejsza. Warto by 
też dopasować tę bibliografię do deklarowanego górnośląskiego profilu pisma, w obecnym
kształcie bowiem obejmuje ona także Dolny Śląsk (przy czym nie można uznać, by pod 
tym względem był to wybór reprezentatywny).

Na zakończenie kilka uwag na temat strony edytorsko-redakcyjnej „Zarania”. Pierwszy 
zeszyt pozostawia pod tym względem sporo do życzenia, np. zapowiadanych w Słowie od 
Redakcji stałych działów czasopisma w omawianym tu numerze nie wyróżniono – miały 
to być „artykuły, recenzje i materiały źródłowe” (s. 7). W ogóle brakuje recenzji i materia-
łów źródłowych. Odnotować również należy błędy edytorskie, językowe i korektorskie6, 
których wyeliminowanie nie powinno być jednak problemem.

J. Malicki w przedmowie do pierwszego zeszytu wznawianego „Zarania Śląskiego” wy-
raził życzenie, „by ten najważniejszy dla nauk humanistycznych i społecznych na Górnym 
Śląsku tytuł powrócił do świadomości badaczy i pasjonatów przeszłości i współczesności”. 
Tego oraz długiego i niezakłócanego trwania w imieniu redakcji „Sobótki” życzę.

Wojciech Mrozowicz 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

6 By nie być gołosłownym, wskażę kilka przykładów: trzy strony wakatowe po s. 5, błędy 
ortograficzne (s. 11 – nie jednoznacznych!), interpunkcyjne (np. s. 11, 12, 22), korektorskie (np. 
s. 21 „nieznana kraj”, s. 23 „nalizowanych! trzech”); z innych błędów – w średniowieczu nie było 
Cesarstwa Niemieckiego (s. 9), zmieniona płeć francuskiej historyk Bénédicte Zimmermann (s. 10), 
nazwisko (Pierre) Nora zdeformowane do postaci Noras (s. 17), 1928 zamiast 1938 (s. 44, ten błąd 
zupełnie wypacza intencje Autorki), przekręcenie nazwy Societas Scientiis Favendis Silesiae Supe-
rioris (s. 71 – pominięty element Societas).
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(Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy)

OLEŚNICKI DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ – NOWOCZESNA 
 IZBA REGIONALNA W SŁUŻBIE HISTORII I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Oleśnica to miasto z bogatą tradycją. W jej długiej historii splatają się losy trzech kultur 
– polskiej, czeskiej i niemieckiej. Oleśnicki Dom Spotkań z Historią został stworzony, aby 
przybliżyć mieszkańcom i turystom skomplikowane losy miasta. Jest to nowoczesna izba 
regionalna prezentująca dzieje Oleśnicy od założenia aż po czasy współczesne. Mieści się 
w centrum miasta, w pobliżu zamku książąt oleśnickich i kościoła zamkowego, niedaleko 
Rynku, w odremontowanej zabytkowej kamienicy przy ul. Bocianiej 11. 

Zadaniem placówki, działającej w ramach Oleśnickiej Biblioteki Publicznej, jest popula-
ryzowanie wiedzy na temat miasta, jego historii, zabytków i postaci z nim związanych oraz 
upowszechnianie dziedzictwa kulturowego. W muzeum łączą się tradycyjne i nowoczesne 
metody prezentowania historii. W jego zbiorach znajdują się m.in. dawne fotografie, mapy,
pocztówki i wiele druków. Większość archiwaliów jest zdigitalizowana i dostępna za po-
mocą aplikacji multimedialnych, dodatkowo część eksponatów wystawiono w gablotach 
i szufladach. Od niedawna można również podziwiać skarb groszy praskich z Oleśnicy
– kolekcję 420 numizmatów pochodzących z przełomu XIV i XV w. 

1. Oleśnicki Dom Spotkań z Historią położony jest  
w bezpośrednim sąsiedztwie zamku i kościoła zamkowego
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Ścieżka zwiedzania w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią rozpoczyna się w sali na 
parterze. W jej centrum znajduje się makieta XVIII-wiecznej Oleśnicy, która obrazuje hi-
storyczny kształt miasta otoczonego murem obronnym z czterema bramami wjazdowymi 
(do dnia dzisiejszego zachowała się tylko jedna z nich). Kolejna sala, zwana mediateką, 
wyposażona jest w stół multimedialny pozwalający na przeglądanie cyfrowych wersji pu-
blikacji związanych z Oleśnicą, map i dawnych kart pocztowych. Ostatnio został on uzu-
pełniony o wystawy cyfrowe poświęcone I Liceum Ogólnokształcącemu im. J. Słowackiego 
oraz Solidarności. Znajdują się tu również panele odsłuchowe umożliwiające wysłuchanie 
związanych z miastem utworów muzycznych, a także legend.

Zwiedzanie na pierwszym piętrze rozpoczyna się od sali, która poświęcona została 
czterem dynastiom zarządzającym miastem i księstwem oleśnickim od 1321 do 1884 r. 
Jest to Sala Księstwa. Poza kioskami multimedialnymi w całości poświęconymi rodzinom 
książęcym można tu obejrzeć zgromadzone w gablotach eksponaty, m.in. skarb oleśnicki, 
dwa tomy Olsnographii Jana Sinapiusa czy XVIII-wieczne fajanse z Delft, które miejscowi 
książęta kolekcjonowali na zamku. Ekspozycję dotyczącą czasów księstwa zamyka animo-
wana inscenizacja komedii autorstwa oleśnickiego księcia Fryderyka Augusta pt. Fałszywy 
alchemik, którą można obejrzeć w kolejnym pokoju. Sala Nowoczesność / Współczesność 
przeznaczona jest do prezentowania najnowszej historii Oleśnicy, z zaakcentowaniem 
cezury 1945 r. W sekcji Nowoczesność stanowiska poświęcone są m.in. następcy tronu 

2. W kiosku multimedialnym można obejrzeć dwa filmy dokumentalne dotyczące historii  
Oleśnicy – Przed turniejem z 1965 r. oraz film poświęcony renowacji kościoła św. Trójcy
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pruskiego rezydującemu w oleśnickim zamku Fryderykowi Wilhelmowi von Hohenzol-
lern i jego małżonce Cecylii Marii Auguście oraz innym wybitnym postaciom urodzonym 
w Oleśnicy, takim jak chociażby prof. Antoni Cieszyński, twórca polskiej stomatologii, oraz 
Sigmar Polke, światowej sławy malarz. Można tu również obejrzeć fotografie portretowe
przedwojennych oleśniczan wykonane w miejscowych atelier czy przeczytać czasopisma 
wydawane w mieście przed rokiem 1945 („Lokomotive an der Oder”) oraz w latach 50. 
XX w. („Gazeta Oleśnicka”, „Wiadomości Oleśnickie”). Współczesność zaś przedsta-
wiona jest oczyma pierwszych powojennych osadników – przy stanowiskach odsłucho-
wych można zapoznać się z fragmentami pamiętników powstałych na potrzeby konkursu 
ogłoszonego w 1967 r. przez Dolnośląskie Towarzystwo Oświatowe, Oddział Powiatowy 
w Oleśnicy. Zwiedzanie kończy się w Sali Kolekcjonera, przeznaczonej do prezentowania 
wystaw czasowych o tematyce oleśnickiej. Obecnie zgromadzono tam eksponaty dotyczące 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, które w 2015 r. obchodziło jubi-
leusz 70-lecia. Muzeum dysponuje 30 audioprzewodnikami z nagraniami objaśniającymi 
ekspozycję. Do wyboru są trzy wersje językowe: polska, niemiecka i angielska. Placówka 
jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oleśnicki Dom Spotkań z Historią administruje również Oleśnicką Biblioteką Cyfrową 
(http://bc.biblio.olesnica.pl/dlibra). Jej celem jest zachowanie i popularyzacja w interne-
cie dziedzictwa kulturowego Oleśnicy i jej regionu w historycznych oraz współczesnych 

3. Sala Kolekcjonera jest miejscem indywidualnych  
i zbiorowych wystaw tematycznych
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granicach. OBC umożliwia dostęp do cyfrowych kopii cennych materiałów ze zbiorów 
instytucji, jak również z kolekcji osób prywatnych. Materiały historyczne są uzupełniane 
współczesnymi publikacjami, cyfrowymi wystawami lub filmami w celu upowszechnienia
w dostępnej i atrakcyjnej formie wiedzy o mieście i regionie. 

Muzeum prowadzi ponadto działalność edukacyjną. W placówce odbywają się lekcje 
muzealne oraz regionalne i rękodzielnicze warsztaty dla dzieci. Co więcej, raz w miesiącu 
organizowane są Spotkania Oleśnickich Kolekcjonerów, podczas których lokalni pasjonaci 
mają możliwość zaprezentowania swoich kolekcji i wymiany doświadczeń. Dodatkowo 
od maja do października co dwa tygodnie przewodnik bezpłatnie oprowadza 20-osobowe 
grupy zainteresowanych po Oleśnicy. Podczas spacerów uczestnicy mają okazję zobaczyć 
miejsca na co dzień niedostępne, takie jak znajdujące się w bazylice mniejszej krypta wir-
temberska czy biblioteka łańcuchowa.

W 2015 r. oleśnickie muzeum brało udział w wielu projektach, których celem było 
wykorzystanie i spopularyzowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Dzięki realiza-
cji jednego z nich: Piękne czterdziestoletnie – oleśnickie zabytki na zdjęciach Edwarda 
Niczypora z 1976 roku, część zdjęć zgromadzonych w Dziale Dokumentacji Życia Spo-
łecznego OBP wykonanych przez lokalnego nestora fotografii została zdigitalizowana,
opisana i udostępniona w bibliotece cyfrowej. Kolejny ważny projekt to wspólna inicja-
tywa ODSzH i wrocławskiej Fundacji Ważka zatytułowana Pierwsi w Oleśnicy. Polegał 
on na przeprowadzeniu wywiadów biograficznych z najstarszymi mieszkańcami miasta,
którzy byli świadkami i uczestnikami jego odbudowy w pierwszych powojennych latach. 
W ich narracjach, oprócz historii poszczególnych osób, odnaleźć można mikrohistorie ole-
śnickich zakładów pracy, szkół, klubów sportowych, domów kultury, anegdoty o ulicach 
i budynkach. Nagrania są niezwykle ciekawym źródłem informacji dotyczących życia 
kulturalno-społecznego miasta. Udokumentowano przy tym fotografie i kroniki rodzinne,
fragmenty pamiętników, pamiątki, archiwalne wycinki prasowe. Efektem projektu jest 
strona internetowa http://www.pierwsiwolesnicy.org/, na której dostępny jest bezpłatny 
audioprzewodnik po Oleśnicy, oparty na zarejestrowanych wspomnieniach. Rezultaty 
wspólnych działań ODSzH i Fundacji Ważka prezentowane były m.in. podczas I Kongresu 
Archiwów Społecznych w Warszawie.



Łukasz Wolak 
(Strzelce Opolskie)

OBCHODY 70. ROCZNICY POWSTANIA INSTYTUTU POLSKIEGO  
I MUZEUM IM. GEN. W. SIKORSKIEGO 

(LONDYN, 3 V 2015 R.)

W dniu 3 maja br. w Londynie odbyły się obchody 70. rocznicy powstania Instytutu 
Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego (dalej: IPMS). Tego dnia przy Princes Gate 
Instytut witał wielu zaproszonych gości, m.in.: Witolda Sobkowa, ambasadora Rzeczypo-
spolitej Polskiej, przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jacka 
Milera, dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, Urszulę Ślązak, dyrektor 
Departamentu Współpracy z Zagranicą, Michała Michalskiego, naczelnika Wydziału ds. 
Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, 
przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej: Piotra Lisa, dyrektora generalnego MON, 
Jana Tarczyńskiego, dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, Cezarego Żaka, dyrek-
tora Centralnego Archiwum Wojskowego, Eugenię Maresch, Studium Polski Podziemnej, 
Dobrosławę Platt, dyrektora Biblioteki Polskiej w POSK, oraz wielu innych przedstawi-
cieli polskich organizacji w Londynie. Udział w obchodach wzięli również wolontariusze, 
pracownicy, przedstawiciele zarządu Instytutu. Organizatorem i koordynatorem obchodów 
była Jadwiga Kowalska, zastępca kierownika Archiwum IPMS.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.00. Zebranych gości powitał w imieniu zarzą-
du Instytutu prezes Krzysztof Barbarski. Następnie głos zabrał Piotr Lis, który odczytał list 
w imieniu Tomasza Siemoniaka, ówczesnego Ministra Obrony Narodowej, oraz przekazał 
przyznane Krzysztofowi Barbarskiemu odznaczenie resortu obrony. Po nim głos zabrał 
J. Miler, który odczytał list w imieniu prof. Małgorzaty Omilanowskiej oraz przekazał na 
ręce prezesa Barbarskiego przyznane Instytutowi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego odznaczenie Gloria Artis. Następnie organizatorzy przeszli do kolejnego punk-
tu programu, którym była prelekcja z udziałem zaproszonego gościa. Głos zabrał Michał 
Olizar, wiceprezes zarządu Instytutu, który przedstawił sylwetkę dr. Paula Latawskiego, 
reprezentującego Department of War Studies Royal Military Academy w Sandhurst. Doktor 
Latawski w swojej prezentacji zatytułowanej „Not a Symbol but a Real Living Force”. The 
Polish Armed Forces at the End of the Second World War skupił się na roli, jaką żołnierze 
Polskich Sił Zbrojnych odegrali w 1945 r. Ta niezwykle przejmująca i ciekawa prezentacja 
zaowocowała ożywioną dyskusją po zakończeniu prezentacji. W następnej kolejności głos 
zabrał Krzysztof de Berg, który w imieniu nieobecnego dr. Andrzeja Suchcitza odczytał 
przemówienie zaplanowane na tę uroczystość. Kolejnym punktem programu był pokaz fil-
mu o historii Instytutu, którego współautorką była J. Kowalska. W przedstawionym obrazie 
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widz mógł zobaczyć ciekawie zestawione ze sobą wspomnienia trzech generacji pokoleń 
wolontariuszy, którzy pracowali i pracują w Instytucie. 

Po zakończeniu prezentacji zebrani goście zostali poproszeni o przejście na parter bu-
dynku, gdzie prezes K. Barbarski wraz z Autorką uroczyście otworzyli wystawę pt. Dzie-
ciństwo mimo wojny. Jej pomysłodawczynią była J. Kowalska. Ta interesująca instalacja 
oraz wybór fotografii ukazały losy polskich dzieci podczas II wojny światowej. W ciekawy
sposób dobrana tematyka fotografii zilustrowała gościom wszystkie fronty działań wojen-
nych. Zebrani po obejrzeniu wystawy zostali zaproszeni na skromny poczęstunek i lampkę 
wina oraz jubileuszowy tort. Była to także okazja do kontynuowania rozmów i wspominania 
minionych lat i działalności Instytutu.

Patrick Starczewski 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

WROCŁAWSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ GOSPODARCZĄ  
„KRESY WSCHODNIE – KRESY ZACHODNIE. GOSPODARCZE  

I SPOŁECZNE ZNACZENIE POLSKICH KRESÓW”  
(STRONIE ŚLĄSKIE, 22–24 V 2015 R.)

W ramach X edycji Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą w dniach 22–24 V 
2015 r. w Stroniu Śląskim odbyła się konferencja naukowa Kresy Wschodnie – Kresy 
Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów. Tradycyjnie została ona 
zorganizowana przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Pamięci 
Narodowej Oddział Wrocław oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Kresy, zarówno te Wschodnie – „raj utracony”, jak i Zachodnie – nazwane przez pro-
pagandę komunistyczną Ziemiami Odzyskanymi, cieszą się niezmiennym zainteresowa-
niem naukowców, a także szerokiego grona miłośników historii. Do dziś niektóre kwestie 
z nimi związane budzą wiele wątpliwości, pogłębionych faktem, że temat ten jest mocno 
eksploatowany na różnych płaszczyznach. Dlatego też tak trudno się ustrzec przed jego 
trywializacją, czasem zaś idealizacją. 

Jednym z ważniejszych spornych problemów jest kwestia rzeczywistej wartości Kresów 
Wschodnich i przedstawianych jako rekompensata za nie Kresów Zachodnich. Zajął się nim 
Janusz Kaliński w swym wystąpieniu zatytułowanym Wpływ zmiany granic politycznych 
na gospodarkę Polski powojennej, w którym pokazał zmiany granic po II wojnie światowej 
i ich wpływ na gospodarkę Polski. Referent zwrócił uwagę na bilans zysków i strat oraz 
takie czynniki, jak rabunek oddziałów sowieckich czy wszechobecne szabrownictwo.

Na konferencji przedstawiono łącznie 49 wystąpień, których autorami byli zarówno 
młodzi adepci historii, jak i doświadczeni naukowcy z placówek badawczych z całej Polski. 
Z gości zagranicznych należy tu wymienić Yamana Kouli z TU Chemnitz (z bardzo cieka-
wym wystąpieniem Udział Kresów Wschodnich w gospodarce II RP) oraz Torstena Lorenza 
z Uniwersytetu Karola w Pradze i Falka Flade z Europa-Universität Viadrina (Frankfurt/
Oder). Uczelnie wrocławskie reprezentowali referenci z Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i IPN Oddział we Wrocławiu.

Nie sposób wymienić wszystkich referatów, ale warto przybliżyć kilka, aby ukazać 
różnorodność prezentowanych badań. Konferencja była podzielona na odpowiednie sek-
cje: społeczno-socjologiczną, polityczną i gospodarczą. Rościsław Żerelik (Uniwersytet 
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Wrocławski) zaprezentował badania nad przeszłością typowej dolnośląskiej wsi – pod-
średzkiego Szczepanowa – w wystąpieniu Od Stephensdorf do Szczepanowa. Z dziejów 
dolnośląskiej wsi w latach 30.–50. XX wieku. Autor przedstawił przemiany społeczne wraz 
z relokacją ludności niemieckiej i polskiej oraz zjawiskami im towarzyszącymi.

Zainteresowanie słuchaczy wzbudziło wystąpienie Zygmunta Woźniczki (Uniwersytet 
Śląski w Katowicach) zatytułowane Kresowiacy na Górnym Śląsku po 1945 r. i ich wpływ 
na gospodarczy i społeczny rozwój regionu. Referent poruszył temat przepływu kadr oraz 
interakcji tychże ze środowiskami górnośląskimi. 

Inną wiedzą podzielił się Sławomir Kamosiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy), który przedstawił problematykę turystyki sentymentalnej jako najdyna-
miczniej rozwijającego się obecnie typu turystyki. W wypadku omawianego wystąpienia 
regionem, na którego przykładzie zostało to zaprezentowane, było Pomorze Wschodnie 
(Gdańskie). 

Krzysztof Broński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) przybliżył tematykę ga-
licyjską w kontekście struktury społeczno-zawodowej ludności miejskiej we Wschodniej 
Galicji. Autor zauważył, że słabość gospodarcza galicyjskich miast i miasteczek uwarunko-
wana była relatywnie niskim zainteresowaniem lokalnych władz problematyką społeczną, 
jak również niedostatecznie sprawnymi strukturami samorządowymi. 

Wystąpienie Wojciecha Morawskiego (SGH) nieco odbiegało od innych, gdyż jego 
Autor zajął się zagadnieniami znacznie szerszymi niż tylko odnoszące się do problematyki 
polskich kresów. Przedstawił on mianowicie analizę zatytułowaną Czy państwo wielona-
rodowe musi przegrać w procesie modernizacji. Bardzo interesujące w tym referacie było 
pokazanie słuchaczom tzw. poligonu habsburskiego i odniesienie do niego polskich do-
świadczeń. Ciekawie też zauważył Morawski, już w odniesieniu do utraty w czasie II wojny 
światowej polskich Kresów Wschodnich, że ich legenda, żywa do dziś, wyrosła m.in. na 
fakcie, że przepadły one nie na rzecz państw narodowych, ale na rzecz wielonarodowego 
państwa, jakim był Związek Sowiecki.

Bogusław Piotr Marks (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi) 
przedstawił genezę i istotę działania Giełdy Pieniężnej w Wilnie. W referacie pt. Giełda 
Pieniężna w Wilnie – od powstania do reform rządu Władysława Grabskiego uwzględnił 
wszelkie zagadnienia prawne i organizacyjne oraz działalność władz giełdy. Giełda Pie-
niężna miała bowiem ogromy wpływ na życie ekonomiczne regionu, podkreślając przy 
tym polskość tych terenów.

Nie zabrakło oczywiście referatów o gospodarce planowanej centralnie w czasie rządów 
komunistycznych. W wystąpieniu Gierkowskie przyspieszenie po zielonogórsku. Rozwój 
gospodarczy Zielonej Góry w latach siedemdziesiątych XX wieku Robert Skobelski (Uni-
wersytet Zielonogórski) poruszył istotny wątek zapętlenia się wytycznych dyrektyw go-
spodarczych partii, prób modernizacji polskiego przemysłu na kredyt, złej jakości pracy, 
zmieniających się niekorzystnie dla polskiego eksportu czynników ekonomicznych oraz 
raptownego załamania się gierkowskiej koniunktury w świetle archiwaliów typowego 
miasta Kresów Zachodnich, jakim była Zielona Góra. 

Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszyło się wystąpienie Dariusza Jarosza (IH 
PAN) pt. Odra i inne problemy: Ziemie Zachodnie w dyskursie władz PRL w latach 1957– 
1961, w którym przedstawił problematykę zaniedbania i tymczasowości tzw. Ziem Odzy-
skanych w okresie stalinizmu oraz ożywienie zainteresowania nimi władz w pierwszych 
latach rządów Władysława Gomułki.
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Warte odnotowania było wystąpienie Łukasza Dwilewicza (SGH, Warszawa). W swym 
analitycznym referacie pt. Repatriacja nie tylko z Kresów. Polacy przetrzymywani w ZSRR 
i ich rodziny na podstawie listów do premiera Józefa Cyrankiewicza pokazał, wykorzystując 
olbrzymi materiał źródłowy ze zbiorów Archiwum Akt Nowych, ogrom cierpień ludności 
polskich Kresów Wschodnich i ich dążenia do zapewnienia możliwości powrotu do kraju 
rodzinom pozostałym za granicą wytyczoną w wyniku dyktatu jałtańskiego. 

Zwieńczeniem poszczególnych sesji obrad konferencji były pytania i dyskusje z nich 
wynikające. Pokazały one, na równi z samymi wystąpieniami, że problematyka polskich 
kresów jest wciąż żywa, a nawet budzi pewne emocje, choć dziś, z perspektywy lat, jest 
ona w wolnej Polsce nieco inaczej przedstawiana i analizowana niż było to jeszcze 20 lat 
temu, nie mówiąc o trudnych czasach rządów komunistycznych.

Pokłosiem konferencji jest dwutomowa publikacja o Kresach Wschodnich i Zachodnich, 
która ukazała się drukiem w końcu 2015 r.

Dorota Wiśniewska  
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

14TH INTERNATIONAL CONGRESS  
FOR EIGHTEENTH-CENTURY STUDIES 

(ROTTERDAM, 27–31 VII 2015 R.)

Międzynarodowa konferencja badaczy i miłośników wieku XVIII, organizowana 
co cztery lata przez ISECS (International Society for Eighteenth-Century Studies) w tym 
roku odbyła się na Uniwersytecie Erazma z Rotterdamu w Holandii. Organizatorzy wybra-
li motyw przewodni odnoszący się do szeroko pojmowanej ekonomii: Opening Markets 
– Trade and Commerce in the Eighteenth Century. Korzystając ze spotkania w „kolebce 
nowoczesnej gospodarki”, zachęcali przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych do 
podjęcia rozważań nad wymianą myśli, polityką gospodarczą, dobrostanem rodziny, życiem 
codziennym, globalnym wymiarem handlu, kryzysami finansowymi czy recepcją zjawisk
gospodarczych w sztuce. Nie ograniczali jednocześnie pomysłowości uczestników, gdyż 
głównym celem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń i osiągnięć między badacza-
mi oświecenia. 

Wydarzenie poprzedziło kilkudniowe spotkanie młodych naukowców (24–27 VII) 
w Amsterdamie, Haarlemie i Utrechcie, gdzie zaprezentowali swoje badania i skonsultowali 
je ze specjalistami. Seminarium dotyczyło emocji w przeszłości (Emotional Economies), 
a poprowadziły je: Inger Leemans (Uniwersytet w Amsterdamie) oraz Alicia Montoya 
(Uniwersytet w Nijmegen). Aneta Markuszewska (Uniwersytet Warszawski) wzięła w nim 
udział, omawiając opery dedykowane Marii Klementynie Sobieskiej Stuart (Political Emo-
tions. Operas Dedicated to Maria Clementina Sobieska Stuart in Rome (1719–1735)). 

Podczas właściwych obrad oprócz tradycyjnych paneli tematycznych przewidziano 
wykłady specjalistów (keynote speakers). Margaret C. Jacob (Uniwersytet Kalifornijski 
w Los Angeles) przedstawiła referat dotyczący narodzin globalizacji i laickości. Daniel 
Brewer (Uniwersytet w Minnesocie) zastanawiał się nad tym, co łączy ludzi XXI w. z tymi 
żyjącymi w stuleciu XVIII. Zwrócił głównie uwagę na postrzeganie historii oraz różnice 
w rozumieniu takich kategorii, jak przestrzeń i czas. O emocjach na XVIII-wiecznej gieł-
dzie w Amsterdamie opowiedziała z kolei Inger Leemans, która zaproponowała napisanie 
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historii kulturalnej giełdy. Zaznaczyła przy tym konieczność zastosowania nowoczesnych 
technologii oraz wykorzystania ikonografii, a także zestawienia społecznych wyobrażeń
o giełdowych praktykach z różnych krajów. Dan Edelstein (Uniwersytet Stanforda) mówił 
o próbie scharakteryzowania „sieci kontaktów” Woltera za pomocą narzędzi statystycznych. 
Céline Spector (Uniwersytet w Bordeaux Montaigne) przybliżyła zaś ewolucję pojmowa-
nia niesprawiedliwości w XVIII-wiecznej filozofii. Do tekstów Giambattisty Vica i Pietra
Giannonego odwołał się John Robertson (Uniwersytet w Cambridge), dokonując analizy 
sposobu postrzegania przez nich historii społecznej. Znawca dziejów Holandii, Wijnand 
Mijnhardt, skupił się na procesie przekształceń ustrojowych prowadzących do powstania 
monarchii w tym kraju. 

Konferencji towarzyszyła wystawa plakatów wykonanych przez kilku uczestników. 
Zorganizowano także tzw. round tables – dyskusje ekspertów. W ich ramach poruszono 
kwestię przyszłości wykorzystania nowoczesnych technologii w humanistyce (Digital 
Humanities) i rozmawiano o wpływie kolonializmu na tożsamości państw europejskich 
(The Global Eighteenth Century: Colonial Markets and the Making of European Identi-
ties). Panel na temat polityki w XVIII w. zdominował natomiast spór o znaczenie dorobku 
Spinozy dla rozwoju XVIII-wiecznej myśli politycznej (The Politics of Enlightenment). 
Nie zabrakło również okazji do pochylenia się nad ówczesną satyrą (Exchange of Fire: 
Target and Respondent in Eighteenth-Century Satire), a badacze historii kobiet oraz ci 
zainteresowani dziejami codzienności mogli włączyć się do obrad poświęconych kobiecej 
przyjaźni (Female Friendship in the 18th Century). 

W konferencji wzięli udział badacze z 53 krajów. Polskę reprezentowali doktoranci: 
Justyna Bąk, Marcin Mikusek, Dorota Wiśniewska (Uniwersytet Wrocławski), Jakub Bajer 
(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Małgorzata Marcinkowska (Uniwersytet 
Śląski w Katowicach), Stanisław Witecki (Uniwersytet Jagielloński), młodzi badacze: Marta 
Oracz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Marta Szymańska-Lewoszewska (Uniwersy-
tet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Agata Wdowik (Uniwersytet Warszawski), a także 
doświadczeni naukowcy: Marek Dębowski (Uniwersytet Jagielloński), Maciej Forycki 
(Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu) i Filip Wolański (Uniwersytet Wro-
cławski). 

Pierwszego dnia obrad w panelu Art Markets referat Teaching Arts as a Profession and 
Occasion to Circulate Ideas wygłosiła M. Oracz. Badaczka przekonywała, że w omawia-
nym okresie wykwalifikowani malarze, przekazując wiedzę i umiejętności swoim uczniom,
kształtowali trendy w sztuce. Przywołała wpływy takich artystów zajmujących się naucza-
niem (prywatnie i w szkołach publicznych), jak: William Gilpin, Alexander Cozens czy 
Joshua Reynolds. 

Na kulturotwórczym aspekcie europejskich podróży do wód skupiła się A. Wdowik. 
Spotkania w międzynarodowym gronie w uzdrowiskach takich jak Spa czy Bath intensy-
fikowały wymianę kulturową (Love and Money. On the Transfer of Enlightenment Ideas in 
Health Resorts (Spa and Bath); panel Local Literary and Intellectual Networks).

Kolejnego dnia F. Wolański oraz M. Forycki zorganizowali dwie sesje odnoszące się 
do historii Europy Środkowo-Wschodniej, które odbyły się w obu językach konferencji. 
Po francusku: Entre Baltique, Adriatique et la Mer Noire – Marchés D’Échange en Europe 
Médiane au XVIIIe Siècle (I) oraz w języku angielskim: Between Baltic, Adriatic and the 
Black Sea Exchanges Markets in Central Europe in the 18th C. (II).

W ramach pierwszego z paneli J. Bajer przedstawił referat zatytułowany Les réseaux 
diplomatiques équivoques: le rôle des femmes dans l’échange entre la Pologne et la cour 
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de Vienne (1764–1765). Celem jego wystąpienia było wyróżnienie roli kobiet w komuni-
kacji między dworami w Polsce i Austrii w czasach, kiedy oba państwa nie utrzymywały 
oficjalnych stosunków dyplomatycznych. Chodziło o kobiety skupione wokół dworu Marii
Teresy. Szczegółowo opisano działalność mało znanej postaci – księżnej Salmour z domu 
Łubieńskiej, której pośrednictwo okazało się ważne dla zabiegającego o uznanie koronacji 
Stanisława Augusta w Dreźnie i Wersalu dworu wiedeńskiego. 

Tematykę kształtowania wiedzy i wyobrażeń przybliżył M. Mikusek (Influences étran-
gerès sur la polonaise littérature géographique et historique. Un example de la circulation 
de l’information dans l’Europe des temps modernes). Zaakcentował on zagraniczne inspi-
racje polskich uczonych. Ich kierunki były liczne, jednak podkreślił znaczenie dorobku 
naukowego „napływającego” z Francji, Niemiec i Włoch. Polska literatura historyczna 
i geograficzna była w zasadzie kompilacją, której nie możemy przypisać cech naukowości
– stwierdził wrocławski badacz. 

F. Wolański przedstawił referat Ecclesia et populus – Religious Communication in Cen-
tral Europe in the 18th c. Na podstawie badań przeprowadzonych na gruncie Rzeczypo-
spolitej podkreślił znaczenie komunikacji między przedstawicielami Kościoła a wiernymi 
dla skuteczności kształtowania religijnych postaw wśród tych ostatnich. 

J. Bąk – pozostając w nurcie konfesyjnym – ukazała oddziaływanie polskich karmelitów 
na rozumienie pojęć związanych z egzystencją człowieka i jego przemijaniem. Duchow-
ni propagowali bowiem konieczność duchowej ascezy i głosili kazania w duchu vanitas, 
a w architekturze i ikonografii dominowały motywy pasyjne (Carmelite Religious Impact 
on the Image of the Ultimate Matters in Europe).

Ostatnim z występujących w Rotterdamie tego dnia Polaków był M. Forycki. Podczas 
wystąpienia zatytułowanego Les Encyclopédistes et le monde slave mogliśmy posłuchać 
o wyobrażeniach i zakresie wiedzy autorów słynnej Encyklopedii Diderota i d’Alemberta 
o Słowianach: ich wyglądzie, krajach, które zamieszkiwali, i językach, jakimi się posługi-
wali, oraz o kulturze, historii, sprawach ekonomicznych i religijnych. 

W następnym dniu w panelu poświęconym Irlandii swoje badania zaprezentowała 
M. Szymańska-Lewoszewska. Filozof z toruńskiej uczelni pochyliła się nad patriotyzmem 
Berkeleya (Berkeley’s Irish Patriotism in 1730s and 1750s). Zwróciła uwagę na wątpliwo-
ści filozofa co do własnej tożsamości wynikające z pochodzenia (należał do angielsko-ir-
landzkiej rodziny). Na podstawie dwóch wersji traktatu The Querist – pierwszej, wydanej 
w latach 30., i ostatniej, opublikowanej w latach 50. – prelegentka nakreśliła zmiany w ir-
landzkim patriotyzmie filozofa.

D. Wiśniewska przedstawiła z kolei referat na temat przedsiębiorczości i aktywności 
politycznej słynnej francuskiej „salonierki” Marie Thérèse Geoffrin (panel Marchandes et 
Financières : L’Économie au Féminin Dans la Fiction et le Discours de Savoir au XVIIIe 
Siècle). Pani Geoffrin wykorzystywała swoją pozycję w towarzystwie w działaniu na rzecz 
interesów fabryki luster w Saint-Gobain, w której miała udziały. Uzyskiwała też przychody 
ze sprzedaży dzieł sztuki oraz dóbr luksusowych czołowym politykom europejskim. W jej 
„salonie” nie brakowało dyplomatów informujących ją o ważnych wydarzeniach. Wiedzę 
tę, jak się wydaje, przekazywała m.in. Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Fran-
cuzka często krytykowała decyzje króla, ale przyjmowała również u siebie jego zwolenni-
ków. Działała zresztą na rzecz uznania władzy Poniatowskiego przez Francję – wyliczała 
wrocławska historyczka. 

W przedostatnim dniu, w panelu Educators, Projectors and Patrons: Merchants 
of Knowledge, S. Witecki wskazał na potrzebę eksploracji międzystanowej transmisji kul-
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turowej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (The Inter-Estate Cultural Content Transmis-
sion in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Late XVIII Century. Methodological 
Proposition). Używając metody statystycznej (wykorzystując inwentarze i spisy książek), 
wykaże, które teksty były najbardziej popularne wśród poszczególnych grup księży. Uzu-
pełnieniem badania będzie zaś analiza korespondencji duchownych. Ustalenia te umożliwią 
wreszcie wskazanie treści „przenikających” do niepiśmiennej części społeczeństwa, gdyż 
głównym przekaźnikiem kultury między warstwami wyższymi a niższymi był Kościół. 

M. Marcinkowska wygłosiła referat Polish Enlightenment Prayers. Literature and Re-
ligious Practice (panel How to Pray). Skoncentrowała się w nim na poradach zawartych 
w modlitewnikach, odnoszących się do skuteczności modlitwy oraz odpowiedniego zacho-
wania się podczas jej odmawiania. Porównała także sposoby XVIII-wiecznego modlenia 
z tymi z epoki wcześniejszej. 

M. Dębowski omówił obecność tematyki związanej z ekonomią w polskim teatrze 
doby oświecenia (La représentation du commerce dans le théâtre polonais à l’époque des 
Lumières; panel La Théatralité et le XVIIIe Siècle). Krakowski badacz zaznaczył przełom 
spowodowany otwarciem Teatru Narodowego przez Stanisława Augusta Poniatowskiego 
(1765). W nowej instytucji zerwano bowiem z jezuicką tradycją i zaproponowano sztukę 
laicką. Początkowo dominowały kwestie polityczne, jednak w latach 70. na deskach teatru 
w Warszawie pojawiły się widowiska ukazujące niedole życia zawodowego mieszczan. 
Zmiana repertuaru przyciągała liczne grupy nieszlacheckiego pochodzenia, zainteresowane 
problemami swojej codzienności.

Tegoroczna konferencja w Rotterdamie przysporzyła okazji do spotkania badaczy z róż-
nych państw i kontynentów, jak również skupiła uczonych reprezentujących wiele dziedzin 
naukowych, stymulując tym samym międzynarodową, międzykulturową i interdyscypli-
narną wymianę doświadczeń. Miłośnicy wieku XVIII po raz kolejny w tak licznym gronie 
spotkają się za cztery lata w Edynburgu.

Filip Wolański 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

OBCHODY JUBILEUSZU 70-LECIA INSTYTUTU HISTORYCZNEGO  
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO (WROCŁAW, 17–18 XI 2015 R.)

Tradycja polskiego Instytutu Historycznego we Wrocławiu sięga 1945 r. i – co należy 
podkreślić – była to jedna z pierwszych jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego powsta-
jącego na mocy dekretu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej z 24 VIII 1945 r. 
o utworzeniu polskiego uniwersytetu i politechniki we Wrocławiu, wtedy jeszcze ze wspól-
nym senatem i rektorem. Już w maju 1945 r. na potrzeby przyszłego Instytutu Historycz-
nego polscy naukowcy zajęli budynek przy ul. Szewskiej 49, w którym dotąd mieścił się 
niemiecki odpowiednik polskiej placówki naukowej. Pracami służącymi zabezpieczeniu 
budynku kierował lwowski mediewista prof. Karol Maleczyński, który odegrał później 
niezwykle ważną rolę w budowaniu polskiego środowiska naukowego w stolicy Dolnego 
Śląska. Dzięki wielkiej aktywności i poświęceniu przybyłych do Wrocławia pionierów-
-uczonych udało się ocalić od grabieży nie tylko wyposażenie potrzebne do prowadzenia 
zajęć akademickich, ale także zachować cenne zasoby biblioteki pozostawionej przez nie-
mieckich historyków. W efekcie w listopadzie 1945 r. przy ul. Szewskiej 49 mogły rozpo-
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cząć się pierwsze wykłady i seminaria. Grupę wykładowców, którzy podjęli wtedy pracę 
we Wrocławiu, tworzyli wybitni uczeni, głównie lwowscy i krakowscy, wśród których 
trzeba wymienić profesorów: Kazimierza Majewskiego, Teofila Modelskiego, Władysła-
wa Czaplińskiego, Kazimierza Lepszego, Stefana Kuczyńskiego. Część z nich opuściła 
później Wrocław, jednak rola, jaką odegrali w ukierunkowaniu badań historycznych tutaj 
prowadzonych, jest nie do przecenienia.

W ciągu 70 lat istnienia Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego doczekał 
się kilku pokoleń badaczy i absolwentów, co więcej – zyskał renomę jako ważna instytucja 
naukowa o znaczeniu międzynarodowym. Osiągnięcia środowiska skupionego wokół tej 
placówki bez wątpienia zasłużyły na rodzaj podsumowania, jakim stały się obchody 70. 
rocznicy powstania Instytutu. Składały się na nie oficjalne uroczystości jubileuszowe 17 XI
2015 r., a także kilka sesji naukowych zorganizowanych w związku ze świętem Instytutu 
w dniach 17–20 XI 2015 r. 

Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w pięknej sali Oratorium Marianum, 
która odzyskała niedawno kolejne elementy dawnego barokowego wystroju. Otworzyło 
je wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marka Bojarskiego, który 
podkreślił znaczenie Instytutu w kształtowaniu współczesnego oblicza uczelni. Akcento-
wał znaczenie dorobku naukowego wrocławskich historyków i renomę, jaką cieszy się to 
środowisko w kraju i za granicą. Dziękował za profesjonalizm i zaangażowanie, z jakimi 
pracownicy Instytutu wykonują swoje obowiązki wobec studentów. Po JM Rektorze głos 
zabrała dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych prof. dr hab. Elżbieta Ko-
ścik, oceniając rolę Instytutu Historycznego z perspektywy fakultetu, którego jest częścią. 
Dziekan podkreśliła, iż jest to największa jednostka wydziału, generująca proporcjonalny do 
swojej wielkości ważki dorobek naukowy. Zaznaczyła, że z grona historyków wielokrotnie 
rekrutowali się dziekani wydziału, których zasługi w jego budowaniu są ogromne i ściśle 
związane z burzliwą historią Polski po 1945 r. Podziękowała pracownikom Instytutu za za-
angażowanie w dydaktykę oraz wysoką jakość prowadzonych badań naukowych. Dyrektor 
Instytutu Historycznego prof. dr hab. Rościsław Żerelik w swoim wystąpieniu odniósł się do 
przeszłości Instytutu, wspominając wybitnych przedstawicieli środowiska wrocławskich hi-
storyków i przywołując pamięć zarówno o nieżyjących już uczonych, jak i wciąż aktywnych 
badaczach. R. Żerelik podkreślał obecność na sali emerytowanych pracowników Instytutu, 
którym dziękował za pracę i wielki wkład w rozwój badań historycznych na Uniwersyte-
cie Wrocławskim. Zachęcał przedstawicieli młodszych pokoleń do naśladowania danego 
przez nich wzoru. Dyrektor chwalił również pracowników naukowych Instytutu za obecne 
osiągnięcia badawcze, których przejawem są realizowane międzynarodowe projekty na-
ukowe, liczne publikacje w języku polskim i językach kongresowych w formie monografii
i artykułów zamieszczanych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, 
akcentował również funkcjonowanie trwale obecnych w życiu naukowym cykli konferencji 
i serii wydawniczych identyfikowanych z naszym ośrodkiem.

W dalszej części uroczystości społeczność Instytutu otrzymała życzenia od zaprzyjaź-
nionych środowisk naukowych, które odczytał prowadzący spotkanie prof. dr hab. Grze-
gorz Strauchold. Następnie głos zabrali obecni na sali goście z krajowych i zagranicznych 
ośrodków naukowych. W pierwszej kolejności wystąpił prezes Polskiego Towarzystwa 
Historycznego prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, składając list gratulacyjny na ręce dy-
rektora Instytutu. Kolejne gratulacje w imieniu reprezentowanych przez siebie środowisk 
przekazali dr hab. prof. UO Tomasz Ciesielski dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu 
Opolskiego, prof. dr hab. Dariusz Dolański dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Zie-
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lonogórskiego, prof. dr hab. Miloš Řeznik dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie. W imieniu władz Fakultetu Historycznego Białoruskiego Uniwersytetu Pań-
stwowego w Mińsku wystąpił prodziekan prof. dr Andriej Prohorov, a Fakultet Historyczny 
Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Skworody w Charkowie reprezentowali 
dziekan prof. dr hab. Svietlana Bieriezna oraz dr Serhij Sieryakov. Część oficjalną zakoń-
czono wspólnym zdjęciem pamiątkowym pracowników Instytutu oraz gości przybyłych 
na uroczystości jubileuszowe. 

Po krótkiej przerwie w Oratorium Marianum odbył się panel dyskusyjny nt. Wspólno-
ta narodowa i/czy regionalna. Spójność społeczna historycznych regionów Europy, który 
poprowadził prof. dr hab. Przemysław Wiszewski. W dyskusji uczestniczyli: prof. Eduard 
Mühle (Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster), doc. Martin Čapský (Uniwersytet 
Śląski w Opawie), prof. Aleksander Musin (Rosyjska Akademia Nauk St. Petersburg), 
dr Laszlo Tapolcai (Uniwersytet Loranda Eötvösa w Budapeszcie) oraz prof. dr hab. Gabrie-
la Wąs reprezentująca Instytut Historyczny. Paneliści podzielili się ze słuchaczami swoją 
refleksją nad problematyką funkcjonowania historii regionu i narodu, koncentrując się
zwłaszcza na obrazie egzystencji wspólnoty zamieszkującej pogranicza, postrzeganej przez 
pryzmat kreowania regionalnej i narodowej tradycji kultury. A. Musin poruszył kwestie 
związane z kształtowaniem tradycji regionalnej wynikającej z potrzeb historii narodowej. 
L. Tapolcai podjął problem uwarunkowań metodologicznych odnoszących się do pisar-
stwa historycznego funkcjonującego w kontekście narracji zdominowanej przez historię 
narodową. E. Mühle w swoim wystąpieniu analizował problematykę związaną z pisaniem 
historii regionów w ujęciu transnarodowym i interkulturowym, które są konfrontowane 
z silnymi wciąż narracjami narodowymi. M. Čapský odniósł się do funkcjonowania historii 
regionalnej w kontekście historii społecznej i związanych z tym zjawiskiem problemów 
metodologicznych. G. Wąs ukazała Śląsk jako region, pogranicze, przestrzeń przenikania 
się różnych tradycji narodowych, czego jedną z konsekwencji było odmienne definiowanie
pojęcia regionu i związanej z nim identyfikacji. Podsumowaniem panelu była dyskusja
z udziałem zebranych w Oratorium Marianum gości. 

 W obchody jubileuszu wpisana została sesja pt. Pogranicza – tożsamość, pamięć, hi-
storia, która odbyła się 18 listopada w audytorium Instytutu Historycznego. Uczestniczyli 
w niej historycy wrocławscy oraz goście z innych środowisk naukowych w kraju. Sesja 
podzielona została na dwie części. W pierwszej wyniki swoich badań na temat historii go-
spodarczej basenu Morza Adriatyckiego w antyku zaprezentowali dr Igor Wypijewski oraz 
dr Wojciech Pietruszka. Następnie wystąpił prof. dr hab. Stanisław Rosik, który przedstawił 
referat pt. Ślęża w wiekach średnich – od środka świata do góry przy mieście. Centralny 
element pejzażu w kraju na pograniczu. Refleksją o publicystyce Eugeniusza Paukszty na
tle jego trudnej biografii podzielił się z licznie zebranymi na sali słuchaczami prof. dr hab.
G. Strauchold. Tę część sesji zamknęło wystąpienie dr. hab. Filipa Wolańskiego, poświęco-
ne problemowi pogranicza w dyskursie staropolskich kompendiów geograficznych. Warto
podkreślić żywą dyskusję, która posłużyła za podsumowanie tej części obrad. W sesji po 
przerwie wystąpili nie tylko pracownicy Instytutu, ale także zaproszeni goście. Obrady 
otworzył referat dr. hab. Macieja Foryckiego prof. UAM pt. Wschodnie rubieże kontynentu 
– wokół genezy postaw francuskich. Uniwersytet Zielonogórski reprezentował prof. dr hab. 
D. Dolański, który w swoim wystąpieniu przeprowadził analizę ewolucji postaw wobec 
przeszłości Ziem Odzyskanych. Wreszcie dr Waldemar Spallek z Instytutu Geografii i Roz-
woju Regionalnego (Uniwersytet Wrocławski) przedstawił znakomity referat pt. Obraz 
struktury etnicznej pogranicza polsko-niemieckiego w okresie międzywojennym na mapach 
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w niemieckich atlasach szkolnych. W tej części sesji Instytut Historyczny reprezentowali dr 
Jacek Dębicki, który omówił problem pogranicznego charakteru Dolnego i Górnego Śląska 
i na tym tle ukazał historyczne przesłanki współczesnej dolno- i górnośląskości, oraz dr hab. 
Piotr Cichoracki, w syntetycznym wystąpieniu charakteryzując obraz polityki narodowo-
ściowej władz II Rzeczypospolitej w latach 30. na obszarach etnicznie przejściowych.

W obchody jubileuszowe wpisały się także trzy doktoranckie konferencje naukowe, 
które zorganizowano 19 i 20 listopada. W Instytucie Historycznym odbyła się sesja nt. 
Wiedza i wyobraźnia w epoce staropolskiej, a w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej 
Akademii Nauk przy ul. Więziennej zorganizowano: IV Ogólnopolską Studencko-Dokto-
rancką Konferencję Mediterranistyczną oraz Ogólnopolską Konferencję Naukową Relacje 
Greków ze światem. 

Na podkreślenie zasługuje udział w uroczystościach jubileuszowych nie tylko obec-
nych pracowników, ale także osób związanych przez długie lata z Instytutem, dziś już 
w wieku emerytalnym lub pracujących w innych instytucjach nauki lub kultury. Należy 
również wspomnieć o licznej obecności studentów i doktorantów. Można mieć nadzieję, 
że w konsekwencji przyjętej konwencji pokłosiem jubileuszu stanie się kilka publikacji 
naukowych, które nie tylko pozostaną śladem obchodów, ale – co równie ważne – będą 
mogły posłużyć jako wartościowe prace naukowe, świadczące o wysokiej jakości refleksji
naukowej powstającej w murach Instytutu Historycznego.
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W najbliższych numerach:
Jakub Adamski, Czy istniała „śląska szkoła architektoniczna XIV wieku”? Przyczynek  

do rozważań nad śląską tożsamością regionalną w zakresie architektury sakralnej

Krzysztof Bracha, Jana z Wünschelburga († ca. 1456)  
Tractatus de superstitionibus. Badania i źródła

Mateusz Gol iński, Najemnicy w służbie miasta Wrocławia w XV wieku

Anna Jankowska-Nagórka, Zmiana nazw miejscowości jako wyraz celowej  
repolonizacji Dolnego Śląska. Kilka nietypowych przypadków

Jarosław Kuczer, Śląska szlachta wyższa i jej tytulatura w XVII i XVIII wieku 
w świetle interpretacyjnym oświeceniowych opracowań prawnych

Olga Miriam Przybyłowicz, Klasztor klarysek w Strzelinie – uposażenie,  
darowizny i dochody. Przyczynek do standardu życia wspólnoty  

w świetle prawa zakonnego i dokumentów

David Radek, Itinerář Bolka V. Opolského

Jana Voj t íšková, The beginnings of Czech municipal books demonstrated  
on Hradec (Králové) (Contribution to the historic practice of law and diplomatic  

aspects of Bohemian and Silesian relations)

Sebastian Wojdyła, Ród panów ze Skalicy herbu Strzemię i ich potomków  
do początków XIX wieku. Genealogia, majątki oraz związki ze Śląskiem i ziemią kłodzką
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